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Episcopul Michail Pavel.
In broșura acésta presentăm publicului nostru ceti- 

toriu portretul unui alt prelat român, al Prea Sfinției Sale 
episcopului gr.-cat. Michail Pavel delà Oradea-mare.

Prea sfinția Sa sa născut la anul 1827 in comitatul 
Sătmar; după absolvirea cla
selor gimn. merse la Viena, 
unde termină cursul teologic.

întors acasă fu sfințit de 
preot la anul 1852 și de
numit de notariu consistorial 
mai nainte în Ungvâr și apoi 
la 1857 în Gherla unde se 
înființase atunci din nou Die- 
cesa numită a Gherlei, — mai 
târdiu paroch, protopop și în 
urmă vicariu la Slatina în Ma
ramureș.

La anul 1871 a fost ales 
deputat dietal și în anul ur- 
mătoriu Episcop la Gherla, 
de unde după patru ani se 
strămută in aceeași calitate 
la Oradea-mare și unde de 
20 ani cârmuesce cu multă 
înțelepciune aceia diecesă.

Dintre multele și marile 
binefaceri făcute de Preasfin
ția Sa pentru obștea româ- Episcopul Michail Pavel.

nescă înregistrăm aici, din lipsă de spaț numai unele și anume:
1. Fondul Diecesan numit Pavelian ce trece peste o 

jumetate de milion.
2. Gimnasiul din Beiuș din nou edificat.

3. Internatul pentru stu
denții gimnasialî gr.-cat. lip
siți de mijloce, unde se pri
mesc 105 elevi și se provSd 
cu uniformă, dintre cari mai 
bine de 40 inși în mod gra
tuit, er alțî 20 inși se împăr
tășesc cu pâne.

4. Internatul de fetițe 
împreunat cu școla civilă pen
tru crescerea orfanelor pre
oților din diecesa gr.-cat. a 
Orădiî-marî.

Afară de acestea multe-i 
sunt faptele de binefacere prin 
care s’a făcut stimat și iu
bit și pentru care Românii 
îi vor fi pentru tote timpu
rile mulțămitorî și recunos
cători.

Deie ceriul ca se-1 pu
tem saluta în mijlocul nos
tru încă întru mulți și feri
ciți ani.
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Solia necunoscutului.
— Novelă de F. Thieme. —

Căpitanul corăbiei »Arcadia« cu numele Leary ședea în ca- 
juta sa și cu o uimire nespusă privea o fóie de hârtie ce se afla 
pre masă înaintea sa.

— Curios, în adevér forte curios! — repetă el în sine rece- 
tind pote a patra oră șirele scrise pe hârtie, cari sunau pre cum 
urmeză:

Căpitane /
Corabia D-Tale e în periclu. D-Ta ai pe bord doi trădători, 

Kelley și Bob. Lăzile, butóiele și pachetele acceptate dela firma Ro
bertson et Comp, din TÂverpool pentru Baltimore, în cari după decla
rația conținutului ar fi materii brute și mărfuri de valóre: sunt, în 
mare parte pline de materii fără nici un preț. Kelley și Bob sunt 
înțeleși cu agenții, și au de gând, ca în decursul navigației, la un 
moment bine venit, să dee foc corăbiei, ca astfel susnumita firmă să 
încasseze suma pentru care sunt asigurate mărfurile indicate numai la 
aparință. Că acestă faptă mârșavă, când vor să o esecute, încă nu 
sciu, de va fi inse posibil V& voiu însciința încă la timp. De cumva 
dubitezi, cerceteză în secret conținutul câtor-va dintre pachetele amin
tite, cari sunt primite dela firma respectivă și te vei convinge.

Un amic necunoscut.

Căpitanul se sculă și se plimbă neliniscit în cabina sa. Ce 
era de făcut? O mână necunoscută îi arată plănuirea unui atentat 
periculos, care le amenință corabia cu nimicire, ér pre dînsul și 
personalul séu cu mórte. Dar óre se pote el încrede în acestă scire? 
Ore nu e o glumă dură cu menirea de a-i insuflă frică, sau pote 
chiar un act de résbunare din partea inimicilor firmei bănuite sau 
a persónelor amintite cu numele ?

Căpitanul dădu din cap gânditoriă.
E adevărat, că firma Robertson et Comp, nu se prea bucură 

de renumele unei solidități mare, de o manevră suspiciosă era 
capace, dar la o astfel de mișelie totuși nu credea că sé se îm- 
părtășască. El altcum nu primi cu voie mărfurile oferite pentru 
transport de cătră agentul firmei, carele era mâna drăptă a aceleia, 
căci îi era frică, că nu va încassa prompt suma ce-i competea pen
tru transport; dar fiind-că în urma bikilui vamal circulația expor
tului în America era forte slabă, în interesul proprietariului ca sé 
nu mérgá índérépt cu corabia golă, le primi. Căci e de sciut, că 
vaporul »Arcadia« a cărui comandant era căpitanul Leary nu era 
întogmit pentru transport de persóne, ci eschisiv numai pentru 
mărfuri.

Acum de trei dile deja era pe cale dela Baltimore cătră 
Liverpool.

încă nedecis, căpitanul — carele era chiar în cea mai bună 
stare a etății sale de bărbat, — se apropie de pultul séu și luă 
la mână conspectul de mărfuri, a firmei Robertson. După indica
țiile aceleia erau embaíate foi de tăbac, grâu, făină de grâu, carne, 
unsóre, bumbac. La încărcarea mărfurilor purtă supraveghiarea 
Kelley, dar el îl cunoscia ca pe un om de omenie cu tote că nu 
cunoscia trecutul vieții lui, după-ce abia de doi ani îi stătea în 
serviciu Bob, africanul negru, intrase în serviciu numai în Balti
more, în locul unui matros înnecat și fu primit chiar la recoman
darea agentului firmei Robertson, o împrejurare carea face forte 
probabilă conlucrarea la atentatul plănuit.

Căpitanul nu ar fi hesitat deci nici un moment a luă cele 
mai stricte disposiții față cu cei acusați, dacă solia acésta nu i-ar 
fi venit pe o cale atât de misteriosă și dubie, căci pre o corabie 
care se află în cursul séu pre mare, nu prea este timp a face 

scrutări îndelungate și esecutarea atentatului putea sé urmeze cât 
de curénd. Dar óre putea el ataca onórea unei firme mare pre 
basa unei arétare anonimă ?

Nu, acésta fără a-șî fi adunat doveflile necesarie, nu o putea 
face la nici un cas.

Dar de unde e solia? Harn’, copilul de corabie, găsi în di- 
mineța aceleiași dile o epistolă înaintea ușei cabinei căpitanului, 
era adresată lui și conținea arétarea din cestiune. Cine a pus 
acolo epistola? Vaporul era pre mare, mai mult ca 100 mile dis
tanță îi despărția de uscat, prin urmare epistola trebue sé fi fost 
pusă sau deja în Baltimore, sau în însăși corabia a aruncat-o au
torul aceleia în calea copilului.

Dar ambe prepusurile erau pe o formă de neprobabile. Epis
tola la nici un cas nu putü sé stee înaintea cabinei sale trei Hile 
fără sé fi fost observată, apoi cuvintele scrise în grabă cu creonul 
nu arétau nicăiri nici cea mai mică ștersătură, ba atât hârtia, care 
era o fóie ruptă din un notes, cât și cuverta, nu erau nici decât 
îmboțite, o apariție, carea dacă o purta cineva trei dile în busu- 
nar, era inevitabilă. Și că epistola nu putu fi scrisă pe corabia sa 
după pornirea aceleia, era evident, căci dintre omenii séi nici unul 
nu scia scrie, apoi epistola era scrisă în limbă fluentă englesă și 
fără de cea mai mică erőre ortografică.

Căpitanul nu sé scia decide, sé recunoscă în modul misterios 
de inmanuare al acestei epistole ceva lucru de importanță sau chiar 
din acésta causă sé considere epistola de o hârtie fără de valóre ? 
Să deie el óre credémént »Amicului necunoscut« sau sé arunce 
hârtia fără a o lua în considerare? Nu se putea decide nici pentru 
una nici pentru alta.

Atâta era sigur, că dînsul nu se putea dimite la astfel de 
disposițiuni prin cari deodată cu bunul renume al unei firme re
numite se-și nimicéscá reputația vaporului séu; ceea-ce decumva 
era un adevér, era la totă împregiurarea esploatată de concurenții 
navigátort, ba pote chiar viitoriul séu era pentru totdéuna nimi
cit- De altă parte-și vedea gravitatea responsabilității ce o avea și 
urmările ce puteau sé se nască din nebăgarea în sémá a admo- 
niațiunii acesteia periclitându-și nunumai viața sa proprie, ci și a 
personalului pus sub comanda sa. Cine-i putea da lui garanță, că 
solia amicului necunoscut nu era chiar adevdrată?

Se decise deci, că la tot cașul va finé în strictă controlă se
cretă pre cei doi matroșî suspicionațî, și că-șî va câștiga siguri- 
tate, că este adevér cele ce i-se denunțau cu privire la mărfurile 
firmei Robertson et Comp ?

Acésta se înțelege trebuia sé o esecute în secret, nu cumva 
trădătorii sé ia prea curénd scire și sd-șî índeplinéscá mai iute pro
pusul mârșav sau chiar sé se detragă de sub pedépsa ce li-se cu
venea denegând a fi părtași acestui miserabil complot. Totodată 
se decise a scirici după originea soliei primite. II interesa mult și 
trimițătoriul soliei, făcu și cercetările necesarie, se înțelege cu pre- 
cauțiunea necesară, dar nu obținu resultatul dorit, nici unul dintre 
matroșî nu scia nimic despre epistola din cestiune, cu atât mai 
puțin despre modul cum a sosit aceea la bord. Căpitanul încă nici 
odată nu fu așa de iritat și nerăbdător ca acum; abia aștepta sé 
vină nóptea ca se-și potă câștiga sigura informațiune despre veri
tatea soliei. In urmă cu mare greu totuși sosi și nóptea, provd- 
dut cu câteva instrumente necesarie și o laternă, se furișă cătră 
magazina corăbiei ferindu-sé sé nu fie védut, cași cum se gătea de 
nu sciu ce faptă rea. Incetinel eși în coridorul strimt, din carele con
ducea câte o tréptá în sus la bord și în jos în partea inferioră a co- 
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rabiéi. Ajuns Ia ușița acesteia întră repede și închise repede ușița. 
Se afla în locul dorit.

Leary închise cu zăvorul ușa ca nimene să nu-1 conturbe, 
apoi deschise feréstra laternei și lumina aceleia cățju asupra inte
riorului corăbiei îndesuit de Iădi, butóie și pachete.

Deplină tăcere domnia aici, nime nu-1 pândea. Se apropia 
de lădî și începu a le privi mai de aprópe, până dădu cu ochii 
de una pre care era imprimată cu litere mari numele firmei: »Ro- 
bertson et Comp8.

»Este unica ■— își <jise el singur — pre care o pot cerceta, deóre- 
ce tóté celelalte pachete din jur nu aparțin firmei Robertson, apoi 
a le muta din loc fără a atrage atențiunea matroșilor este aprópe 
inposibil. Ei, dar să facem o probă cu acésta, sé vedem dacă este 
adevăr?

Se apucă deci de lucru, lucra mereu cu sfredelul și cu un ic, 
căci a se ajuta cu ciocanul îi era preste putință, fiind-că făcea sgo- 
mot și atrăgea atențiunea matroșilor. Din acestă causă de mai 
multe ori stătea locului și asculta dacă nu sé aude ceva sgomot. 
Tóté erau în linisce. Odată i-se păru că aude ceva fâșăitură, as
cultă, dar nu mai audi nimica.

O fi fost vre-un cloțan, cugetă el, și continuă cu munca mai 
departe până ce-i succese a delăturâ o scândură.

Un surîs triumfător se desemnă pre fața sa seriosă, dar în 
moment se prefăcu în espresiunea celei mai crâncene mânii și 
furie, căci delăturând hârtiile de pre asupra, văc^u că în ladă sunt 
numai așchii' și paie.

»Aceste sunt foile de tabac a mișeilor?" esclamă el năcăjit, 
așeqlend ér la locul seu scândura —- stațî numai, o sé vă port eu 
grijă de piele! Dar cine póte să fie trimițătorul soliei acum dove
dită ca adevărată ?

Dóué dile petrecu căpitanul în iritația cea mai mare. El era 
acum sigur că cu mărfurile firmei »Robertson et Comp.« nu stau 
lucrurile curat, dar sortea celor doi complici nu era în mâna lui 
până nu-i succede a presenta dovedi eclatante despre conspirație. 
Dacă pre basa descoperirei făcute făcea larmă, atunci complicii 
nu aveau decât se nege împărtășirea la acest complot, ér firma 
inșelătore nu avea decât sé producă D-deu scie ce motive pentru 
indicarea falsă a mărfurilor și atunci nu este judecător și lege pre 
acest pámént, carele să fi fost în stare a dejudeca pre mișei.

Apoi afară de acésta. era el óre sigur, că și în celelalte pa
chete sunt tot astfel de materii fără preț.

El era deja sigur de existența complotului avisat prin solia 
binevoitóre, dar dacă punea o pază lângă pachete, atunci mise

------------  

rabilii nu ajung sub pedepsa meritată, căci atunci îndeplinirea fap
tei o se rămână neesecutată.

Astfeliu căpitanul se decise a aștepta, dar a fi cu cea mai 
ageră precauțiune, ca mișeii să nu-șî potă esecuta planul.

»Amicul necunoscut« își cjicea el, încre<jendu-se orbiș, căci 
marinarii de regulă sunt puțin superstițioși, va sci se me încuno- 
sciințeze încă la timp despre momentul esecutării acestei fapte 
mârșave.

Dar trecură deja trei dile dela găsirea epistolei, fără ca dîn- 
sul se se fi apropiat măcar cu un paș de deslegarea enigmei.

In sera flilei următore era se fie o serbare pentru personalul 
corăbiei. Era a șeptea fli dela plecarea lor din Baltimore, 17 Au
gust, diua nascerei căpitanului. Cu ocasiuni de natura acesta căpi
tanul era totdeuna forte liberal și spenda forte mult. Marinarii erau 
siguri că bineventările, cari le esprimau cu entusiasm în dimineta 
dilei nașterei erau sera răsplătite cu porțiuni mari de grog de o 
calitate forte bună.

In presura sărbării căpitanul se culcă mai de timpuriu ca de 
obiceiu.

Nu întrelăsă însă a cerceta împrejurimea sa inmediată cu 
deamenuntul, un obiceiu pre care-1 eserciă în totă sera, de când 
avea scire despre scirea misteriosă îl repetă regulat în fie-care seră. 
De aceea sciu sigur a doua di când se desceptă și găsi pre masă 
o epistolă asemenea celei dintâiu: că aceea în preseră nu fu acolo 
și numai în decursul nopții a putut ajunge acolo.

Iritat, ba aprope tremurând o luă în mână și clopoți băiatului.
— Harry! a fost cineva aici până eu durmeam?
— Nu, domnule căpitan!
— Sci cu siguranță că nu a fost nime ? Ai durmit pote și 

nu ai băgat de semă?
— Eu dorm forte ușor — clise el dând din umeri, — și 

m’aș fi trezit dacă..............
— Destul! Poți merge!
Căpitanul desfăcu repede epistola în care găsi erăși o foie 

chiar ca și cea dintâiu și pre care erau scrise următorele:

Căpitane !
Stăi gata și fi precaut! Nopt ea proximă este destinată de cătră 

asasini pentru esecutarea propusului lor. Ei cred, că vei bea mult 
grog. Când atât D-Ta cât și personalul în urma alcoholului consu
mat veți fi somnoroși, atunci au de gând ambii complici, a se furișa 
în magazin spre a și esecuta fapta intenționată.

Amicul necunoscut
(Va urmă).

Trandafirul.
Era un trandafir frumos
Și galbin la colore,
Pe dat'am hotărît se-l rup 
Dar stăi!.... se-l rup eu ore?

Am încercat, dar vria lovit 
C'o frunză preste față.
Ș’a <fis încet: »De ce voesci 
Se-mi curmă a mea viață?«

Dar... Ei — am zis — ca să te dau
Pe pieptu-i se te-anine,
»Atunci dar rupe-mă" — îmi (fise 
Plecându-se spre mine.

Șerbin.
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Soli Daci cer grația delà Traian.

Dîzx propria. ei pubere-
— Novelă de George Simu. —

(Urmare.)

In fliua următore, la prânz apăru Contesa mai seriosă ca de 
altădată. Ordonă Sabinei și lui Eduard să se așe^e lângă dînsa 
a-șî ascepta ospeții liniscită.

Asceptațîî intrară, mai întâiu Vicontele C., apoi Arthur. Ocu
pară locurile designate de Contesa — cari locuri până acum erau 
cuprinse de Sabina și Eduard.

— Poftiți domnilor, flise Contesa. Me veți ierta că am făcut 
ceva permutațiune la masă — dar uite, trebue se fim galanți, iu
bite Arthur. Antâietate sexului frumos — asta e devisa vecului. 
Și apoi te sciu om galant față de dame. Tatăl teu mai bucuros 
ar fi murit de o mie de ori, decât se batjocorescă o femeie.

Arthur se roși tot, nu cuteza se-șî ridice privirea spre dame, 
era pecătos.

Francesul surîdea astut.
Prânzul a fost gustos — dar tăcut. Arthur abia gusta vinul 

și se simția într’o posiție penibilă.
Odată — o singură dată își ridică privirea și ochii lui în

tâlniră pre a Sabinei.
El credea că va ceti ură în acești ochi —• dar s’a înșelat. Era 

în ei atâta milă — atâta iubire și razele înveluindu-1 părea că-1 în
călzesc, că-1 nobiliteză — că-1 redă unei noue și cu totul necu
noscute vieți.

Tresări, acum — numai acum îl cuprinse pre el disgust amar 
față de fapta sa de asară.

începu a medita, și conclusiunea fii că: ce nobilă e femeia, 
care ține la reputațiunea sa — ce sfântă e feciora care se scie 
prețui și pre ce nivou înalt stă Sabina pre carea el a credut-o o 
fată comună.

Și apoi scoborându-se în sufletul său — începu a se judeca 

pre sine . . — dar s’a cutremurat și a abstat dela acesta . . . Era 
prea dureros.

După prânz — pentru ca Arthur se se potă scusa înaintea 
Sabinei — Contesa propuse o preumblare în parc.

Francesul trecea înainte cu Contesa confundați cu totul în 
o dispută interesantă despre arta antică grecescă.

După ei Eduard nedespărțit de Sabina și Arthur.
Ajunseră aprope de rîu.
— Aici e locul! strigă Eduard. Fluturele s’a pus pe o flore

— am voit se-1 prind și am căflut.
— Da, într’adever am au^it, istoria acesta D-șoră, dise Ar

thur, apropiindu-se mai bine de Sabina.
— A fost ceva înspăimântător, replică Sabina, dar’ D-(jeii 

ne-a ajutat.
— D-Ta ai împlinit o faptă vrednică de admirare.
— Iubirea ce nutresc scumpului Eduard m’a făcut eroină. 

Da, recunosc și eu — fapta a fost eroică — m’aș preface numai 
dacă aș <jice altmintrelea dar mi-a fost frică — frică cumplit.
— Iubirea înse a învins frica. —

— Iubirea face minuni, adaugă Arthur.
-- Da, face, când e desinteresată și nobilă, dise resolută 

Sabina.
Arthur plecă capul, își recunoscia micimea față cu Sabina^ 

era ofilit cum e vițiul când îl pui față ’n față cu virtutea.
— înțeleg alusiunea. Iertare! te rog de iertare D-șoră. Ori 

ce iubire numai atunci e virtute, când e nobilă și curată. Eu am 
greșit reu aseră. Patima e pecat urît și ... .

— SS nu mai vorbim de acesta . . . Dle Conte. Eu iți iert 
din tot sufletul, — tot ceea-ce te rog e: »se respectezî în mine 
sexul meu. Și dacă eu prin posiția mea inferioră ce ocup — nu. 
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pot să-ți inspir acest respect; cât se pote de frumos te rog atunci, 
ca s6 convenim cât mai rar.

Eu din parte-mi voiu face tot posibilul ca să nu te incomo
dez cu presența mea — decât la mandatul D-nei Contese — care 
pentru mine a devenit o adevărată mamă și dorințele căreia pentru 
mine sunt sfinte.

Cuvintele acestea erau dise cu resoluție și francheță. Erau 
sub cel mai frumos teiu al parcului, Francesul trecea gesti
culând cu Contesa la o cotitură, er micul Eduard alergă se-i ajungă-

— D șoră, se odichnim puțin! — și Arthur arătă o bancă. 
Cred că mă învrednicesc! se stai puțin cu mine, deși m’am purtat 
așa de nevrednic cu D-Ta.

Sabina-1 privi cu neîncredere. Curagiosul de aseră sta fricos 
și cu ochii pironiți în pământ înaintea acestui ânger.

— Aș pute se-ți refuz acesta, dar nu o fac Ele Conte. Me 
consider de ceea-ce sunt. — Unul din stăpânii mei poruncesce... 
și eu me supun......

— Xu, nu — D-șoră! — nu țis stăpân. Eu Contele Arthur 
rog pe D-șora Sabina — pre care deschilinit o respectez — și 
căreia eu nu-i sunt stăpân — se-mî acorde câteva minute feri
cite conversând cu mine sub teiul favorit al mătușicei.

- Dacă e vorba, ca eu din deplină voie se-țî acord acest 
favor, iartă-me să-ți spun că nu se pote.

Arthur plecă ochii cu tristeță și dise:
-- Așa dară nu mai iertat încă?
— Te-am iertat... dar nu me încred în D-Ta. Și dicând 

acestea Sabina zimbi cu milă.
A fost răpit^re în momentul acesta.
Ideal de poet era ea. Ochii negri ca noptea, talia sveltă 

și perul ce i încorda fruntea albă și senină făcea pe Arthur se tre
mure de emoțiune, și se se simtă mic, neputincios și fricos înaintea 
acestei ființe debile și fără ajutor, precum Șisese ea însăși asară.

Dar' în sufletul lui Arthur se esopereză o mare schimbare. 
El, care ce e drept a subt ceva și din veninul corupțiunii Pari
sului; — care a avut câteva aventuri — cum le numea pretinul 
seu Vicontele — a rămas însă cu un suflet accesibil încă pentru 
idei înalte și generose — accesibil pentru ce e frumos, curat și 
moral.

Uimit deci în fața unui caracter așa de înalt, sufletul lui se 
cutremură, inima începu a-i bate cu putere și acest refus sdrobi- 
tor facil pre acestă inimă se simtă un ce necunoscut până acuma, 
un sentiment nou cu totul. . . Contele Arthur simția că iubesce... 
iubesce din tot sufletul seul...

Ah! cum simția el că i-se topesce inima, cum simția el fio
rul dulce ce străbate inima omenescă întregă — din momentul 
în care ochii lui a întâlnit cel mai înalt, cel mai sfînt și cel mai 
nobil ideal ce a visat când-va.

Sabina vedea lupta din sufletul Contelui. Fineța acesta ce o 
au femeile întru a observa, — că a triumfat, — nu lipsea nici 
Sabinei — care începea a atinge anul al 20-!ea.

Observase și ea că triumfă, dar era o învingere pre care n’a 
căutat-o, — era un amor pre care ea îl inspirase fără voia sa.

— Și ea, care avea inimă bună și minte care judecă, — obser
vase, că amorul născând al Contelui nu i pote aduce decât nefe
ricire, — căci vai! de ce nu am spune-o?... Și ea avea un suflet 
care simția, o inimă care bătea, și ca sermană ființă deși așa de 
jos relativ la contele — da și ea simția că începe a iubi.

Și ca fată cuminte, ca se potă lupta contra acestui amor 
născând — ar mai fi dorit sărmana un dușman din Contele Ar
thur decât un amoresat.

Vai! amorul ce se lupta cu rațiunea — amorul ce începea 
ă fi învingător — era un amor fără speranță!

Ea a refusat, precum am văȘut Contelui — chiar și atâta, 
că se odichnescă și converseze cu dînsul. Ea i-a refusat ceva — 
numai pentru-ca să-i refuze, — dar vai! numai ea scia cât o cos
tase acesta deja. ... Și de aceea privirea ei ce se odichnea pe fața 
Contelui Arthur era plină de milă, ca să nu Șicem plină de dragoste.

— VeȘi D-șoră, continuă Contele înaintând pre lângă dînsa 
pre cărările parcului, în distanța cuvenită de Contesa și Vicontele.
— Veqli D-șoră — omenii flic că religiositatea, moralitatea, sim
țământul înalt îl fac pre om bun și milostiv... Etă D-Ta înțelegi 
că-mî recunosc greșala. D-Ta vefli Că merit să mă respectezi, — 
căci dacă.am greșit m’am pocăit îndată din tot sufletul. D-Ta ob
servi ce simțesc; observi că simțământul meu diferă cu totul de 
simțământul de asară. D-Ta care ai o crescere religioși și pură 
ve<ji în sfir.șit un pocăit care te iubesce — cum se iubesc ângerii. 
Care te admiră cum admiră mărețiea lui D-deu, — care vede că 
nimic în lume nu-1 mai póte duce îndărăpt pre calea rea ce a 
călcat-o când-va — fiind-că un ânger i-a luminat calea vieții — 
l’a readus la adevărata esistență... D-Ta le vefli acestea și ești 
nepăsătore și rece. D-Ta îmi respingi o mică rugare, care la urma 
urmelor îți era adresată chiar numai pentru aceea, ca să văd pu- 
tere-ai se te demiți acordându-mi un favor. D-Ta me detestezi
— me desprețuesci... văd eu bine... și ce e mai dureros este, că 
eu meritez prea deplin acest dispreț... Oh! dacă nici D-Ta nu 
poți ierta... atunci cine va ierta pe pământ?'!

Cu gura întredeschisă — rumenă și cu răsuflarea aprdpe 
oprită, asculta Sabina acestea cuvinte. — Părea că viseză. Inima 
îi bătea cu putere — sufletul ei tinér plana prin regiuni necunos
cute încă. Ea își ridica mâna la inimă ca să-i oprâscă bătăile și 
sinul ei curat și dulce se ridică în cadință răpitore și sguduitóre 
pentru sufletul Contelui ce o sorbea cu privirea.

Dumnezeule! cum ar pută ea să resiste?! Unde este femeia 
fermecată de tóté deliciile sufletului — ademenită de tóté farme- 
cile ce le da posiția naltă, tinereța și frumseța — da unde este 
femeia care să potă resista?! — Unde este femeia care vădendu-și 
fericiri nevisate, că se realisăză, care a suferit, a muncit chiar — 
și deodată ajungând la culmea aspirațiilor ce le póte nutri o inimă 
de femeie — ea să respingă;... unde!??

Unde? Aici pre păment. :— Acea ființă pre care bărbații o 
numesc debilă, — femeia posede în sufletul său, tăria și abnega- 
țiunea alor dece bărbați, — atunci când inima ei e curată și sfântă 
și vrea să rămână aceeași. — De aceea Sabina răspunse :

— Te-am iertat, am spus că te-am iertat, dar cuvintele 
ce le aud îmi sunt străine și nu mă încred în ele; — n’am dreptul 
să me încred. — Ce-mi folosesce o iubire pre care nu o merit?.. 
Pentru-ce să-mi sdrobesc inima?!

— D-șoră, mătușica te poftesce, strigă micul Eduard din spre 
castel.

— Adio! Dle Conte, Șise Sabina, luând împreună cu Eduard 
drumul Castelului.

Un oftat dureros eși din pieptul Iui Arthur privind în urma 
vedeniei fericite ce dispărea, apoi cu glas desperat rosti cuvintele: 
Sdrobăscă-se existența mea — de nu va fi legată de a ei, - - 
căci atunci nu merită altceva!!

— Ha! ha! ha! în adevăr e curios! — Scumpe Arthur! nu 
te sciam așa sentimental. Și-ți place în adevăr de țărăncuța asta? 
Ce te mai sbați atâta? bagă mâna afund în busunar și vei rămâ
nea uimit de efect,... ha! ha! ha!

— Vicontele rîdea — dar Arthur se făcuse galben ca un 
mort. —

— Iubite Viconte! îți iert batjocura ce faci simțemintelor 
mele — căci nu sci lupta sufletului meu acum. Acum înse îți descoper 
și te rog ca nici-odată în fața mea să nu mai vatemi nici senti
mentul ce mă stăpânesce, nici pre ființa ce mi-a inspirat acest 
sentiment.

Acum adio Dle și iubite Viconte. Concede-mi te rog câteva 
ceasuri de răpaus. Mâne o se primim ospeții cu cari împreună poi- 
mâne facem vânătore- — Grigi iubite Viconte, că baronesa de L. 
e nerăbdătore de a te întâlni. Sper că nu-i lăsa-o să se urască 
nici aici la noi — nici la venătore.

Adio și la revedere.
Cu acestea Arthur sui scările castelului și se închise în odaia sa.

(Va unná).
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Soli Daci cer grațiâ delà Traian.

Din propria oi putere.
— Novelă de George Simu. —

(Urmare.)

In (jliua următore, la prânz apăru Contesa mai seriosă ca de 
altădată. Ordonă Sabinei și lui Eduard se se așeqle lângă dînsa 
a-șî ascepta ospeții liniscită.

Asceptațiî intrară, mai întâiu Vicontele C., apoi Arthur. Ocu
pară locurile designate de Contesa — cari locuri până acum erau 
cuprinse de Sabina și Eduard.

— Poftiți domnilor, <Jise Contesa. Me veți ierta că am făcut 
ceva permutațiune la masă — dar uite, trebue se fim galanți, iu
bite Arthur. Antâietate sexului frumos — asta e devisa vecului. 
Și apoi te sciu om galant față de dame. Tatăl teu mai bucuros 
ar fi murit de o mie de ori, decât se batjocorescă o femeie.

Arthur se roși tot, nu cuteza se-și ridice privirea spre dame, 
era păcătos.

Francesul surîdea astut.
Prânzul a fost gustos — dar tăcut. Arthur abia gusta vinul 

și se simția într’o posiție penibilă.
Odată — o singură dată își ridică privirea și ochii lui în

tâlniră pre a Sabinei.
EI credea că va ceti ură în acești ochi — dar s’a înșelat. Era 

în ei atâta milă-—atâta iubire și razele înveluindu-1 părea că-1 în
călzesc, că-1 nobiliteză — că-1 redă unei noue și cu totul necu
noscute vieți.

Tresări, acum — numai acum îl cuprinse pre el disgust amar 
față de fapta sa de asară.

începu a medita, și conclusiunea fu că: ce nobilă e femeia, 
care ține la reputațiunea sa — ce sfântă e feciora care se scie 
prețui și pre ce nivou înalt stă Sabina pre carea el a credut-o o 
fată comună.

Și apoi scoborându-se în sufletul seu — începu a se judeca 

pre sine . . — dar s’a cutremurat și a abstat dela acesta . . . Era 
prea dureros.

După prânz — pentru ca Arthur să se potă scusa înaintea 
Sabinei — Contesa propuse o preumblare în parc.

Francesul trecea înainte cu Contesa confundați cu totul în 
o dispută interesantă despre arta antică grecescă.

După ei Eduard nedespărțit de Sabina și Arthur.
Ajunseră aprópe de rîu.
— Aici e locul! strigă Eduard. Fluturele s’a pus pe o flore

— am voit se-l prind și am cădut.
— Da, într’adever am auflit, istoria acesta D-șoră, flise Ar

thur, apropiindu-se mai bine de Sabina.
— A fost ceva înspăimântător, replică Sabina, dar’ D-deu 

ne-a ajutat.
— D-Ta ai împlinit o faptă vrednică de admirare.
— Iubirea ce nutresc scumpului Eduard m'a făcut eroină. 

Da, recunosc și eu — fapta a fost eroică — m’aș preface numai 
dacă aș flice altmintrelea — dar mi-a fost frică — frică cumplit.
— Iubirea însă a învins frica. —

— Iubirea face minuni, adaugă Arthur.
-- Da, face, când e desinteresată și nobilă, <jlse resolută 

Sabina.
Arthur plecă capul, își recunoscia micimea față cu Sabina, 

era ofilit cum e vițiul când îl pui față 'n față cu virtutea.
— înțeleg alusiunea. Iertare! te rog de iertare D-șoră. Ori 

ce iubire numai atunci e virtute, când e nobilă și curată. Eu am 
greșit réu asără. Patima e păcat urît și ... .

— Se nu mai vorbim de acesta . . . Dle Conte. Eu iți iert 
din tot sufletul, — tot ceea-ce te rog e: »să respectezi în mine 
sexul meu. Și dacă eu prin posiția mea inferioră ce ocup — nu 
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pot să-ți inspir acest respect; cât se pote de frumos te rog atunci, 
ca se convenim cât mai rar.

Eu din parte-mi voiu face tot posibilul ca să nu te incomo
dez cu presența mea — decât Ia mandatul D-nei Contese — care 
pentru mine a devenit o adevărată mamă și dorințele căreia pentru 
mine sunt sfinte.

Cuvintele acestea erau dise cu resoluție și francheță. Erau 
sub cel mai frumos teiu al parcului, Francesul trecea gesti
culând cu Contesa la o cotitură, er micul Eduard alergă să-i ajungă.

— D-șoră. se odichnim puțin ! — și Arthur arătă o bancă. 
Cred că tne învrednicesc! se stai puțin cu mine, deși m’am purtat 
așa de nevrednic cu D-Ta.

Sabina-1 privi cu neîncredere. Curagiosul de aseră sta fricos 
și cu ochii pironiți în păment înaintea acestui ânger.

— Aș pute să-ți refuz acesta, dar nu o fac Ele Conte. Mă 
consider de ceea-ce sunt. — Unul din stăpânii mei poruncesce... 
și eu mă supun......

- Nu, nu — D-șoră! — nu țis stăpân. Eu Contele Arthur 
rog pe D-șora Sabina — pre care deschilinit o respectez — și 
căreia eu nu-i sunt stăpân — să-mi acorde câteva minute feri
cite conversând cu mine sub teiul favorit al mătușicei.

- - Dacă e vorba, ca eu din deplină voie să-ți acord acest 
favor, iartă-me se-țî spun că nu se pote.

Arthur plecă ochii cu tristeță și flise:
•— Așa dară nu mai iertat încă?
— Te-am iertat... dar nu me încred în D-Ta. Și picând 

acestea Sabina zimbi cu milă.
A fost răpit^re în momentul acesta.
Ideal de poet era ea. Ochii negri ca noptea, talia sveltă 

și perul ce i încorda fruntea albă și senină făcea pe Arthur se tre
mure de emoțiune, și se se simtă mic, neputincios și fricos înaintea 
acestei ființe debile și fără ajutor, precum cjisese ea însăși asară.

Dar’ în sufletul lui Arthur se esopereză o mare schimbare. 
El, care ce e drept a subt ceva și din veninul corupțiunii Pari
sului: — care a avut câteva aventuri — cum le numea pretinul 
seu Vicontele — a rămas inse cu un suflet accesibil încă pentru 
idei înalte și generose — accesibil pentru ce e frumos, curat și 
moral.

Uimit deci în fața unui caracter așa de înalt, sufletul lui se 
cutremură, inima începu a-i bate cu putere și acest refus sdrobi- 
tor făcu pre acestă inimă se simtă un ce necunoscut până acuma, 
un sentiment nou cu totul. . . Contele Arthur simția că iubesce... I 
iubesce din tot sufletul seu!. .

Ah! cum simția el că i-se topesce inima, cum simția el fio
rul dulce ce străbate inima omenescă întregă — din momentul 
în care ochii lui a întâlnit cel mai inalt, cel mai sfînt și cel mai i 
nobil ideal ce a visat când-va.

Sabina vedea lupta din sufletul Contelui. Fineța acesta ce o 
au femeile întru a observa, — că a triumfat, — nu lipsea nici 
Sabinei — care începea a atinge anul al 20-lea.

Observase și ea că triumfă, dar era o învingere pre care n’a 
căutat-o, — era un amor pre care ea îl inspirase fără voia sa.

— Și ea, care avea inimă bană și minte care judecă, — obser
vase, că amorul născând al Contelui nu i pote aduce decât nefe
ricire, — căci vai! de ce nu am spune-o? ... Și ea avea un suflet | 
care simția, o inimă care bătea, și ca sermană ființă deși așa de I 
jos relativ la contele — da și ea simția că începe a iubi.

Și ca fată cuminte, ca se potă lupta contra acestui amor 
născând — ar mai fi dorit sărmana un dușman din Contele Ar
thur decât un amoresat.

Vai! amorul ce se lupta cu rațiunea — amorul ce începea 
ă fi învingător — era un amor fără speranță!

Ea a refusat, precum am vecjut Contelui — chiar și atâta, 
că se odichnescă și converseze cu dînsul. Ea i-a refusat ceva — 
numai pentru-ca să-i refuze, — dar vai! numai ea scia cât o cos
tase acesta deja. ... Și de aceea privirea ei ce se odichnea pe fața 
Contelui Arthur era plină de milă, ca se nu flicem plină de dragoste.

— Vefli D-șoră, continuă Contele înaintând pre lângă dînsa 
pre cărările parcului, în distanța cuvenită de Contesa și Vicontele.
— Veflî D-șdră — omenii cjic că religiositatea, moralitatea, sim
țământul înalt îl fac pre om bun și milostiv... Etă D-Ta înțelegi 
că-mî recunosc greșala. D-Ta vedî că merit se me respectezi, — 
căci dacă .am greșit m’am pocăit îndată din tot sufletul- D-Ta ob
servi ce simțesc; observi că simțământul meu diferă cu totul de 
simțământul de asară. D-Ta care ai o crescere religiosă și pură 
vecji în sfîrșit un pocăit care te iubesce — cum se iubesc ângerii. 
Care te admiră cum admiră mărețiea lui D-cJeu, — care vede că 
nimic în lume nu-1 mai pote duce îndărăpt pre calea rea ce a 
călcat-o când-va — fiind-că un ânger i-a luminat calea vieții — 
l’a readus la adevărata existență... D-Ta le vefli acestea și ești 
nepăsătore și rece. D-Ta îmi respingi o mică rugare, care la urma 
urmelor îți era adresată chiar numai pentru aceea, ca se văd pu- 
tere-ai să te demiți acordându-mi un favor. D-Ta me detestezi
— me desprețuesci.•. ved eu bine... și ce e mai dureros este, că 
eu meritez prea deplin acest dispreț... Oh! dacă nici D-Ta nu 
poți ierta... atunci cine va ierta pe păment?!!

Cu gura întredeschisă — rumenă și cu răsuflarea aprope 
oprită, ascultii Sabina acestea cuvinte. — Părea că viseză. Inima 
îi bătea cu putere — sufletul ei tinăr plana prin regiuni necunos
cute încă. Ea îșT ridică mâna la inimă ca se-i oprescă bătăile și 
sinul ei curat și dulce se ridică în cadință răpitore și sguduitore 
pentru sufletul Contelui ce o sorbea cu privirea.

Dumnezeule! cum ar pute ea se resiste?! Unde este femeia 
fermecată de tote deliciile sufletului — ademenită de tote farme- 
cile ce le da posiția 'naltă, tinereța și frumseța — da unde este 
femeia care se potă resista?! — Unde este femeia care veflendu-șî 
fericiri nevisate, că se realiseză, care a suferit, a muncit chiar — 
și deodată ajungând la culmea aspirațiilor ce le pote nutri o inimă 
de femeie — ea să respingă;... unde!??

Unde? Aici pre păment. — Acea ființă pre care bărbații o 
numesc debilă, — femeia posede în sufletul seu, tăria și abnega- 
țiunea alor dece bărbați, — atunci când inima ei e curată și sfântă 
și vrea să rămână aceeași. — De aceea Sabina răspunse :

— Te-am iertat, •— am spus că te-am iertat, dar cuvintele 
ce le aud îmi sunt străine și nu mă încred în ele; — n’am dreptul 
să me încred. — Ce-mi folosesce o iubire pre care nu o merit?.. 
Pentru-ce să-mi sdrobesc inima?!

— D-șoră, mătușica te poftesce, strigă micul Eduard din spre 
castel.

— Adio! Dle Conte, <jise Sabina, luând împreună cu Eduard 
drumul Castelului.

Un oftat dureros eși din pieptul lui Arthur privind în urma 
vedeniei fericite ce dispărea, apoi cu glas desperat rosti cuvintele: 
Sdrobescă-se existența mea — de nu va fi legată de a ei, — - 
căci atunci nu merită altceva!!

— Ha! ha! ha! în adevăr e curios! — Scumpe Arthur! nu 
te sciam așa sentimental. Și-ți place în adevăr de țărăncuța asta? 
Ce te mai sbați atâta? bagă mâna afund în busunar și vei rămâ
nea uimit de efect,... ha! ha! ha!

— Vicontele rîdea — dar Arthur se făcuse galben ca un 
mort. —

— Iubite Viconte! îți iert batjocura ce faci simțemintelor 
mele — căci nu sci lupta sufletului meu acum. Acum însă îți descoper 
și te rog ca nici-odată în fața mea să nu mai vatemî nici senti
mentul ce mă stăpânesce, nici pre ființa ce mi-a inspirat acest 
sentiment.

Acum adio Dle și iubite Viconte. Concede-mi te rog câteva 
ceasuri de repaus. Mâne o să primim ospeții cu cari împreună poi- 
mâne facem venătore- — Grigi iubite Viconte, că baronesa de L. 
e nerăbdătore de a te intâlni. Sper că nu-i lăsa-o se se urască 
nici aici la noi — nici la venătore.

Adio și la revedere.
Cu acestea Arthur sui scările castelului și se închise în odaia sa.

(Va urmă).
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Templul din Demsuș.
Seim că înaintașii noștri pe aceste plaiuri au fost Dacii, de 

unde țera se numia Dacia, cu capitala Sarmiseghctuza. Unde a 
fost aceea capitală a lor, încă seim : colea în fundul de spre apus 
a țârei Hațegului, în mândra nostră Transilvania!

Din ce considerațiunî și-au pus Dacii capitala lor chiar acolo 
— mulțî scriitori pote nu și-au dat semă; eu însă în tinerețele mele 
am avut fericirea a umbla și trăi în frumosa țeră a Hațegului, ba 
chiar în Ulpia-Traiană (Grădisce) în casa fie iertatului protopop 
Ioan Ianza, vis-ă-vis de amfiteatrul roman — ca instructor a unei 
copilițe — Plotitia — fica suscjisului protopop; eu care am cercetat 
mai tot ce s’a putut din vedere, îmi dau cu socotela așa, că Dacii 
și-au pus capitala lor acolo din causă că e locul cel mai frumos 
ce ni-1 putem închipui. Sorele, când răsare, mai ântâiu își trimite 
primele lui raze în fundul de spre apus al terii Hațegului, chiar 
unde a fostSarmiseghe- 
tuza. Acolo se scaldă 
apoi razele lui ca într’o 
căldare deschisă în par
tea ei de pre răsărit -- 
unde e Hațegul, avend 
aceea gigantică căldare 
ca margini: spre sud 
Retezatul cu munții ți- 
nătorî de el, proprieta
tea Cândescilor, dela 
cari s’au tras Kende- 
fescii de aqlî; spre vest 
muntele Marmore, care 
desparte Ardeiul de 
Bănat; spre nord delu- 
rile Demsușului. Țera 
Hațegului e un Ardei 
în miniatură cu tote 
zonele Ardeiului, ci lo
cuit aprope numai de 
Români, urmași de ai... 
scițî D-Vostră de a cui! 
In vale, adecă în șesul 
țerii Hațegului aflăm 
tote productele câmpiei 
transilvane; pe coline 
vii alese, pe deluri ste
jari, mai sus fagi, apoi 
urcând delurile tot 
mai sus și mai sus pier 
fagii și încep bravii, 
că bradului la munte-i 
place și la teiu, er chiar 
în vârful muntelui — 
muschiu mărunt. . . ., 
care par’ că ne cjice: 
»Nu sus, nu sus, la cei 
avuți se nasc fecundele 
virtuți!«

Templul din Demsuș. Lit..

Aici și-au pus Dacii capitala lor Sarmiseghetuza; de aici i-a 
împrăsciat Traian ca dintr’un furnicar și a pus în acest loc capi
tala Daciei-Traiane — Ulpia-Traianii, pe a cărei ruine stă astăzi 
satul Grădisce.
ÎS/WScim însă din istorie, că Decebal a ademenit pe Traian se-i 
trimită pe generalul lui cel mai iubit, pe Longin, ca să încheie 
pace; seim și aceea, că neînduplicându-se Longin a încheia cu el 

pace rușinosă pentru Romani, Decebal i-a retezat capul și l a pus 
într’o suliță, pe murul Sarmiseghetuzei, ca prin aceea së înfrice 
pe Romani. Dar Romanii și mai tare s’au înfuriat, pentru aceea 
și s’au repedit asupra murilor, i au dărîmat, au prăpădit pe Daci, 
Decebal s’a sinucis însuși, ér Traian a căutat trupul prietenului sêu 
Longin și l’a înmormântat în desișul pădurei spre nord delà Sarmi- 
seghetuza, făcând acolo un mausoleu. Acest mansoleu stă până 
în çliua de astădi. L am vădut însumi în patru rânduri; de 
doué ori singur, odată cu dl Teodor Burada din Iași și ultima- 
dată cu maiorul de gendarmerie dl Edward Doumont de Vârhegyi, 
un frances maghiarisat. In tuspatru rîndurile am fost primit de 
fieiertatul preot din Demsuș, George Densușan, frate al d-lor Nico
lae, Beniam și Aron Densușan, binecunoscuți tuturor Românilor, 
parte prin scierile și parte prin înfocatul lor zel național.

Aici înfățoșăm ti
pul acelui mausoleu, 
unicul monument ce 
mai stă întreg din di- 
lele marelui împărat 
Traian.

Am admirat mult 
acel mausoleu, care mai 
de >2000 de ani stă 
neacoperit, decât cu 
lespedî de piatră, și 
totuși nu se dărîmă. 
Nici trăsnetul par-că 
n are ce-i face, că a 
trăsnit odată și a aprins 
o scândură de lemn 
de tisă, ce era chiar 
deasupra ferestrei de 
cătră răsărit, dar nici 
aceea n’a ars, decât 
până aprope de mur. 
Țin drept aducere a- 
minte o mică țândurică 
din aceea scândură.

Dar cum e mau
soleul.-

E forte simplu:
Inchipuiți-vă un 

edificiu de zid gros și 
tare cum doră numai 
Romanii sciau face, cu 
două încăperi: cea de 
spre răsărit în formă 
de triunghiu, er cea 
de cătră apus pătrată; 
triunghiul de cătră ră
sărit servia 
al oraclului, 
pe triped 
prin tubul
ducea vorbele publi- 

cătră apus este pătrată; 
cari în vîrf se unesc în

drept loc 
care stând 

prorocea 
magic, ce

decului spre me<Jă <ji. — Încăperea
aici vedem înnălțindu-se patru columne,
formă de turn deschis la vîrf, tot afumat, ca și când ar fi eșit fum 
pe el în sus. Intre acele patru columne se făceau jertfele, arderile 
animalelor în onorea Șeilor păgâni.

Afară, în păretele de cătră sud, se vede încă un belciug de 
fier, gros, de care se legau animalele menite spre jertfe. Spre apus 
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dela acest mausoleu se vede loc liber planisat bine. Pote că și 
acest loc să fi fost la început ocolit de zid, pote că nu; dar mai 
probabil că a fost, formând un mare templu păgânesc.

Acest mausoleu ații servesce drept biserică română gr.-cat. 
a locuitorilor români din Demsuș, cuibul Demsușenilor; triunghiul 
e folosit drept altar, er încăperea pătrată — biserică pentru po- 
porenî.

Pe dinafară, prin partea ostică, se pote omul urca lesne până 
în verful edificiului, care de 2000 de ani stă descoperit și nu-i 
pasă de vreme.

Interesante sunt columnele cele patru. Pe ele ce vede săpat 
câte un monotaur și au câte o inscripție, dedicată sufletelor mor- 
ților. Așa pe o columnă cetim în șepte șire:

D. M. C OCT A VIO NEPOȚI VI XANLXX: IVLIA VA- 
LENTIA HESCON IVGIPIENTISSIMO FACIENDVM PROCV 
RAVIT HSE. = (Beilor Mani. Lui C Octavian, nepotului, a trăit 

ani șeptecțeci; Iulia Valentía, erede și moștenitore, soțului celui 
mai împăciuitor sé se facă a grijit. H. S. E.

A doua inscriptiune de șese șire așezată deasupra celeialalte 
cuprindea: VALERIA CARA VI XANXXIXTFLAVIV SAPER 
SCRIBACOL.... ȘARM. CONJVGI RARISSIM.... = (Valeria 
scumpă a trăit ani doué țleci și nóué, T. Flavius Aper Scriba a 
ridicat Sârmei sociei celei mai rare.

A treia inscripțiune, care-i mai de tot ștersă, cu greu se 
pote descifra: D. M. M. TVRRI... TONI. DECCO... VIX ANNo 
XX... (= Peilor Mani. Lui M.... Turin...

De pe a patra columnă am putut ceti șepte șire: D. M. G. 
LONGIN MAXIMO VIX AN LVIII IVLIA A FRODISIACONI 
B: M. P..... (= țJeilor Mani. (Gloriosului?) Longin cel Mare, al
trăit ani cinci <)ecî și opt, Iulia Afrodisia soțului celui binemeri
tat, celui mai împăciuitor...

Unde fii dară înainte cu 2000 ani pădure desă, este ații satu 
Demsuși, er mausoleul lui Longin este biserică română! r.

Cea mai cuminte.

Are Rada cloni fete 
Alândre ca și doi bujori. 
Cu obrajii rumeiorl
Și cu ochi schinteietorl;
Pirul lor bogat în plete

Se desplete.
Pa lor umeri rotunjori.

Unu-i chip din lumea sfânta 
Ar pute si țină loc. 
Și sunt dragi și cu noroc;
■Tocă cu feciorii ’n joc.
Dulcele lor glas, când cântă

Te încântă,
Ești pătruns de-atâtă foc!

Toți le strigă, toți le chiamă; 
Dragi sunt ele tuturor, 
Dar mai dragi la mama lor 
Ca vederea ochilor.
Ea de fete bagă semă

Și sS'nsamă 
De tot ce au ele dor.

Și ar fi bune, bune tote, 
De-ar fi fetele p’un gând 
Și nu s ar certa nici când, 
Dar de când s'a pus în rend 
Și cea mică dă din câte

Și socóte
Căi tot dreptul ei ori când.

Și apoi sfada vrajbă face 
Și'n bărbați — un rSu nespus! 
D’apoi încă de s’a pus 
Ea între femei, ce nu s 
lertătore — atunci e pace!

Se le 'mpace 
Nu pote nici Cel de sus.

Lina in zădar îi spune; 
„Sora! cea fost, a trecut, 
Tu cât mine ai crescut 
Și ai tot acela scut.
Nu-s acele vremuri bune

Ss se 'mbune
Ție mama netrecut!“

Din trei vorbe se alege
Intre ele vrajbă rea:
Una pune, alta ia;
Pace nici una nu vrea.
Rada vine, face lege:

înțelege!
Celei mici da dreptul ea.

Lino! spusuți-am odată.;
Iată și acum îți spui, 
Că de loc cu cale nu-i
Tu în pâră si te pui
Cu Dorina; și ea-i fată

Se desfată
In oglinda ei din cuiu!u

Sora ta ca mai nainte 
lot. copilă e și-acu, 
Dac,'odată ea putu 
Se.-ți greșescă, iart’o tu! 
Ești mai mare; fii cumintel

la aminte 
Ce ți-am spus! awji ori nu!1!

„Mamă! jice Lina ’ngrabă, 
Tot Dorinei îi dai drept 
Nici n aștepți mi îndrept 
Ci me dai tot îndiript. 
Asta, den, e slabă treabă

Toți mi’ntrebă 
Cum de nu mi mai descept?“

„ Dacă cresce 'ncrâng o flore 
Pentru ce se n o rup eu 
Noiu fi dor' tot traiul meu 
Eu cea mai cuminte, ffiu! 
Fată nu-i s’o las sub sore

Se-l însore
Pe Sorin, când eu îl vreu!..“

]?. O. ¡jocca.
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Castelul din Carpațî.
— Jioman de Jules Verne. Traducere de Victor Onișor. —

(Recensiune.)

— Cetit ai romanul lui Iules Verne, cel tradus de Onișor?
— Castelul din Carpațî?
—■'Da!
— Nu l-am cetit. '
— Cum, că dórá-l ai; eu ți l’am comandat, când mi-am co

mandat și mie.
— Da, mi 1’aiJcomandat și mi-l’ai dat, dar când vream se-l 

cetesc — ia-1 drace, de ai de unde! Te miri ce prieten l’a luat 
.și a uitat sé mi-1 deie. Acum l’aș reclama, dar dela cine?

—- Nu-i nici o Supérare, ai venituri destul de bune, scrie la 
»Tipografia Tribunei« din Sibiiu, și-ți vine alt exemplar.

— Dar rogu-te, merită șe-și deie omul banii pe el și se-ș1 
strice ochii cetindu-1 ?

— Merită, da, că dóra Iules Verne nu-i scriitor de tóté dilele 
ér Onișor l’a tradus astfel, de ai jura căi original românesc.

— Hm! En schițeză-mi conținutul lui și de voiu vedé că 
merită, tot atâta-i, îl mai comandez odată și-l cetesc, de nu cumva 
îmi vei împrumuta tu exemplarul teu.

— De împrumutat cărți, nici poveste mai mult; cărțile le 
iau pretenii împrumut sé nu le deie mai mult. Sciu din pățite. Fără, 
ca sé te convingi că merită sé-1 cetesci, ți-oiu schița cuprinsul lui, 
ci numai forte pe scurt, că pe lung este el tipărit, comandézá-l 
și cetesce.

Castelul din Carpațî e un roman din viața poporului român 
din Ardél și este divis în XVIII părți.

In partea I ne face cunoscuțî cu ciobanul Bucur din Mățescî, 
o comună românescă din munții sudvestici ai Ardélului. Ni-1 în-

fățioșază cu turma lui, de pare că-1 vedi înaintea ochilor. — Apoi 
face o descriere fugitivă a Ardélului, »acéstâ patrie vechie a Da
cilor, cucerită la începutul vécului al doilea al erei creștine de îm- 
përatul Traian.... care a rëmas (în fine) patria comună a diverse
lor popore ce o locuesc fără a se contopi unul într’altul : Români, 
Unguri, Secui și Sași.«

După aceea reia firul și ne descrie mai deamënuntul pe cio
banul Bucur, care ar puté servi de model ori-cărui pictor, și care 
se sculă să-și ducă turma spre staul, dar mai întăiu privi cu luare 
aminte într’o anumită direcție, și dise clătind din cap:

Castel vechiu ! Castel vechiu ! De geaba stai așa mândru 
acolo! Mai ai trei ani și escî gata: fagul tëu nu mai are decât 
trei crengi! Vedi că în zarea îndepărtată a orizontului, cam în de
părtare de o milă, se vede umbrele unui castel.

Uite ici! Parcă’n natură-1 vedi, nu în tip, așa e de frumos 
esecutat.

Aci urmézâ Verne a descrie credulitatea poporului nostru, 
care așa este aievea, după-cum el ni-o descrie: dup aceea întâlnirea 
lui Bucur cu un jidan colportor, delà care cumpërà un ochean și 
prin el pote deosebi fumul eșind din castelul cel vechiu, ceea-ce 
cu ochii liberi n’ar fi putut face.

In partea II a romanului ne descrie castelul din Carpațî al 
familiei Gorț, despre care nimenea nu scie ce artist cutezător l’a 
edificat, dacă nu cumva meșterul Manole, cel atât de glorios cân
tat în legendele românesc!, și care a edificat la curtea de Argeș 
renumita biserică a lui »Rad Negru Vodă«. Apoi descrie pe ul
timul membru al familiei Gorț, pe baronul Radu, om escentric, 
care în etate de 20 de ani rëmânând singur și având o patimă 
nespusă pentru musică, ia lumea în cap, cutrierâ centrele lirice ale 
Europei. Omenii din satele învecinate îl țineau de mort, ér despre 
castel cred că-i pustiu, ori locuit pote de duhuri necurate. Grôza 
omenilor! Cu deosebire după-ce cu ajutoriul ochianului zări Bucur 
fumul eșind din castel.

In partea a III a romanului facem cunoscință cu satul Mă
țescî și cu notabilitățile lui »dascălul Petrică, primăriul Colțu, fata 
lui, Măriuța, logodnicul ei Niculiță Stan (Niță) și doctorul Părăian. 
Sunt minunat descrise aceste personage: cei mai dinainte forte 
creyătorî în superstiții, ér doctorul forte puțin credëtor în așa ceva, 
care se lăuda că:

»Pe mine nu mult ar trebui së me rôge cineva, ca së merg 
se cercetez aceea vizunie veche a vostră«, adecă castelul cel pustiu.

In partea a IV. Ne face cunoscută deosebita frică a sătenilor 
din Mățescî, după descoperirea faimei cu fumul din castel. Presu
punerea că numai Necuratul pote și a făcut foc de fierbe fermecile. 
Pacostea ce se urmeze din aceea. Jidanul Ionas, cârciumariul satu
lui, care-șî porecli-șe cârciuma »Regele Mafia«, Descrierea acelei 
cârciume. întâlnirea fruntașilor în cârciumă. Hotărîrea de a trimite 
acolo visitatori. Pădurariul Niță se deobligâ de bună voie, pe doc
torul Părăian pun forțe morale së plece și el.

Amenințarea secretă: »Niță Stan, nu cumva së mergi la Castel! 
Së nu mergi, că ai s’o pățești rëu!«

Partea a V. Gătirea de cale. Plecarea. Descrierea càlètoriei. 
Ajungerea la porta castelului.

Partea VI. Noptea sub ruine- Frica doctorului de spirite, că 
era Marțî séra. Energia românului Niță Stan, urcarea lui pe lanț 
și căderea lui.



ANUL II. „REVISTA ILUSTRATA“ PAG. 57.

.Stăi, Niță stăi!“ țl'ag. 98).

Uite ici, cum urcă Niță. pe lanț, cu pușca’n spate și cum ră
mâne doctorul uimit, desperat privind la el'

Partea a VII. Neliniscea în sat după plecarea celor doi. Țu
gui de fete. Reîntorcerea în sat. Niță amețit. Povestirea doctoru
lui despre călătoria lor.

In fiecare an, în <Jiua de Sân-Petru se începe „tergul de fete“ (pag. 106).

Partea VIII. Spaima locuitorilor după descoperirile făcute de 
doctorul. Fuga țiganilor. Sosirea alor doi călători turiști: Emil 
Telesco, boier din Craiova și servitoriul lui, Costache. Povestirea 
cu ei. încercarea lui Emil de a dovedi sătenilor, că sunt predomnițl 
de frică. Descoperirea sătenilor, că castelul cel părăsit a fost al 
baronului Radu de Gorț.

„Câteva familii de Țigani au și plecat, numai se nu fie în apropierea cas
telului“ (Pag. 119).

Partea IX. Aci ne face cunoscut! cu familia boierului Telesco 
din Craiova; Copilăria lui Emil, viața familiilor boeresci. Călătoria 
lui Emil prin Europa. Cunoscerea cu cântăreța Stilla. Decisiunea 
de a se căsători cu ea. Savantul Orfanic, care mereu îșT sfarmă 
capul cu invențiuni și patronul lui, baronul Radu- de Gorț. Mortea 
Stillei pe bină.

Partea X. Morbul lui Emil pentru pierderea Stillei. Intdrcerea 
lui în Craiova, ca după cinci anî se reîncepă călătoria în Ardel, 
unde au trecut pe la defileul pasului Vulcan. Ajungerea lui în 
Mățesci. Convorbirea lui cu Niță. Audirea romanței în odaia dela 
Regele Matia.

Partea XI. Plecarea boierului Emil din Mățesci. Ajungerea 
sub castel. Vederea Stillei.

Partea XII. Planul de a o răpi din castel. Se desparte de ser
vitor. El rămâne singur. Intră în castel și rămâne prinsonier.

Partea XIII. Descrierea internei castelului. Prinsonier în celulă. 
»Ișî alipi urecliia de ușă, și asculta, reținându-și respirarea, spre 
a audi sgomotul unor pași ce se apropiau. Și atunci er îi veni la 
urechi melodia plângătore, ce o auqlise și când durmia în sala 
cârciumei din Mățesci, și era vocea Stillei cea binecunoscută 
lui din Italia.

Partea XIV. Conține umblările lui prin coridorele castelului 
să afle pe Stilla, pe care o ținea viie, furată de Radu din Italia și 
adusă aci, dar — nebună de desperare. — Aflarea capelei rui
nate, unde Orfanic face scrutări scientifice, și unde întră și baro
nul Radu de Gorț.



PAG. 58. „REVISTA ILUSTRATĂ“. ANUL II.

Partea XV. Dialogul între Orfanic și Radu de a arunca cas
telul în aer și ei a fugi, că sunt tradați de servitoriul lui Emil. 
Esplicarea fenomenelor. Decisul plecărei lor. Orfanic plecă cu în
țelesul se ascepte pe Radu în Bistrița, de unde vor apuca lumea 

apoi artificiul de optică, cu șijutbriul căruia o și vedea pe Stilla 
în mărime naturală, cum fusese în teatrul delà San-Carlo. Emil fu 
dus la Craiova. unde cu timpul s’a vindecat. Spre încheiare: Nunta 
Măriuței cu Niță Stan.

» ... au trecut pe la defileul pasului Vulcan", țl’ag. 160.)

în cap amêndoi. Radu rémàne sè mai audă odată pe Stilla 
cântând.

Partea XVI. Intrarea lui Etnii în casa tăinuită a Iui Radu 
unde avea fonograful și tipul Stillei.

Partea XVII. Efectele explosiunei : Radu mort. Emil leșinat 
se tredesce nebun.

Partea XVIII. Arestarea lui Orfanic și descoperirile lui cum 
a prins în fonografe unele bucăți mai alese ale cântăreței Stilla;

Acesta e cuprinsul forte pe scurt schițat al romanului „Cas
telul din Carpațl“, roman care are meritul de a oferi cetitoriului 
o distracție plăcută și o instrucție folositore. Deci, pune-te și ți-1 
aboneză de nou și-l cetesce, dacă nu l’ai sciut feri de prieteni 
pe cel ce ți Fam adus eu. Eu îl trimit al meu la compactor se-1 
lege, că merită, fiind și exteriorul lui chiar atât de plăcut ca și 
cuprinsul, și fiind și bine ilustrat va servi de suvenire urmașilor 
mei. Așa fă și tu amice! r.

De când....
De cănd am strins-o de mână
E chiar ca o jucărie
Pe sine nu e stăpână...
Dar rio se-mi fie nici mie...

jffntoniu popp.

Ori cât....
Soției mele.

Ori-cât de mândru ne lucesce 
Pe ceriu frumosa lună
Cu tine nu se potrivesce,
Ea nu-i atât de bună.

Ort cât de mândră fie o flore 
Din câmp ori din grădină, 
Mai candidă, mai iubitore 
Ca ea, esci tu Iustină.

jântoniu popp.
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Cum se fotografăm.
A<JÎ, când lumea este năpădită de tot feliül de arte, sporturi; 

când progresăm la fiecare pas și pre fiecare <qli vedem lucrări nóue, 
invențiunî mai ingenióse, nu va fi chiar réu, dacă ne vom nisui 
și noi a finé paș cu lumea din afară, aretând lumei ceea-ce putem 
și ceea-ce seim și pre aceste terene, ca sé se convingă că nu 
numai literatura lirică, dramatică, scientifică a ajuns la noi în flore» 
ci noi nu suntem străini nici de acea ce — după esprimarea falsă 
francesă — e modern.

Nu dubitez că se vor afla puteri distinse, pene dextre, cari 
pre acest teren vor presta opere de valóre, dar mé încred în bună
voința publicului, atunci când scot la ivélá acest op, ca o slabă 
.primă încercaref pre acest teren în literatura nostră, a cărei edi
ficiu va fi numai cu atât mai pompos și cu atât mai splendid, cu 
cât vor fi mai numeroși muncitori, cari nu vor pregeta a grăbi cu 
petricelele adunate prin ostenéla lor spre a le pune la disposiția 
marelui architect literar.

Sunt mulțî — o sciu din propria experință, — cari bucuroși 
s’ar fi ocupat cu arta de a »fotografa« (»posa«), dacă nu i-ar fi 
înfricat aceea idee falsă, că a fotografa este posibil numai aceluia, 
care este desemnător escelent. Trebue sé mărturisesc, că acéstá 
părere este aprópe generală, dar ea este cu totului greșită. Pen
tru ca cineva sé potă deveni un amator al artei frumóse fotogra
fice, nu are lipsă de cunoscințe de desemn, ci îi trebue prima linie 
voință, apoi puțin gust estetic și un aparat fotografic; celelalte 
„se fac de sine“ cum fiice povestea.

Menirea opului de față este chiar aceea; a pune în mâna 
cetitoriului un îndreptariu întogmit astfeliu, că dacă va urma cu 
acurateță îndrumările și instrucțiunile aceluia, sé fie în stare a se 
delecta în fotografie esecutate perfect de el însuși. Spre resolvarea 
acesteia, mé voiu nisui, întru cât cadrul îngust îmi permite, a 
presta un elaborat scurt, dar pre cât îmi va sta în putere bun.

Tot începutul e greu. dice proverbul, și acésta mé mai 
mângăe, căci sper, că criticii in recensiunile lor vor fi cu coside- 
rare la împrejurarea, că acestă încercare e prima.

i. Lumina solară și efectele ei.
Dacă privim la sőre, observăm prea ușor, că radele aceleia 

se răspândesc. în tóté părțile în forma unui glob de rade infinit 
de mare; el prin urmare îșî trimite lumina, icóna sa, în tóté păr
țile. Dar sé ne restrîngem; sé luăm o luminare, acesta aprinsă în 
o chilie în dimensiuni mai mici face întogmai aceea ce sórele face 
„ențjros“. Și că ea încă-șî trimite lumina, icóna sa, în tóté părțile, 
ne putem convinge forte ușor prin un esperiment simplu. Sé luăm 
o tablă netransparentă, (d. e. o tablă de lemn) sé o așefiăm îna- i 
intea luminei și în dreptul luminărei sé facem o găurice mică 
tablă, apoi în dreptul acesteia sé ținem o colă albă de hârtie; ne 
vom convinge, că pe hârtie ni-se va aretâ imaginea luminărei, dar 
întorsă cu capul în jos.

Dupăce acest fenomen fu observat, s’a făcut proba, că őre 
nu s ar pute regula mărimea imaginei obținute, și — apropiind, sau 
depărtând cola — au ajuns la resultatul, că se pote, dar cu cât 
e imaginea mai mare, cu atât este mai neclară. Problema proximă 
fu deci a obținea imagini cât mai clare.

Acesta se întemplă, dacă la spatele gaurei aplicăm o linte de 
sticlă. Imaginea obținută astfel e cu mult mai fidelă. Se ne închi
puim acuma o ladă mijlocie, în laturea dinainte se facem o gaură 
și se o provedem cu o linte de sticlă, păretele opus se-1 înlocuim 
cu o sticlă semitransparentă. Dacă vom depărta sau apropia acestă 
sticlă vom observă, că ni-se arată când mai clar, când mai puțin 
clar imaginea obiectelor, cari se află înaintea lintei. Acesta este 
basa, esperimentul fundamental, al camerei fotografiei.

Prin acesta vedem, că suntem în stare cu ajutoriul unei linte 
de sticlă (pre care o numim obiectivii) și a radelor de lumină; a 
obținea imaginea orî-cărui obiect sau regiune ce voim.

E înse lucru evident, că imaginea este legată de loc; îndată 
ce ne înturnăm cu camera, imaginea dispare, pentru a face loc, 
alteia, er dacă obiectiva o acoperim cu un capac (capacul obiectiv), 
atunci nu mai obținem nici o imagine.

Acestă împrejurare dădu ansă omenilor a cerca un mod, prin 
care imaginea obținută se potă fi fixată pre sticlă, adecă se re- 
mână acolo stabilă.

Acesta s a și întemplat și ne succede cu ajutoriul radelor 
chemice (ale luminei), cari au capacitatea de a descompune unele 
corpuri din punct de vedere chemic compuse.

La ’nceput deci se foloseau place (table tăiate în mărimi di
ferite, pre cari dorim a obținea imaginea, respective fotografia) 
argintate, sau chiar de argint obduse cu un strat subțirel de col- 
lodium-jodat. Aceste place le mueau în o soluțiune de nitrat-de- 
argint, prin ce se obținea o suprafață de argint-jodat. Acesta 
trebuea espusă, încă până era umedă, efectului luminei, ceea ce fii 
cam greu și se pretindeau cunoscințe speciale și cu deosebire 
acesta fu pedeca pentru carea »fotografarea« nu sa lățit în pu
blic, ci a remas o sciință, carea pretindea pregătiri speciale. Pedeca 
înse s’a înlăturat cu introducerea placelor uscate și obduse cu bro- 
mură de argint. Astăfiî prin urmare, cine doresce a fotografă nu 
mai are nevoie a se chinui cu prepararea placelor, nu-i mai trebue 
un atelier provefiut cu nenumărate utensilii și chemicalie, cari se 
recer la pregătirea acestora, căci aceste place le capătă gata.

Dacă punem deci în locul sticlei semitransparente o placă 
pregătită astfeliu {placa sensibilă), atunci lumina carea o reflecteză 
asupra aceleia un obiect öre-care, după intensitatea mai mare sau 
mai puțină, va produce o soluțiune moleculară mai mare sau mai 
mică în nexul ce esistă între atomii bromurei, astfeliu, că dacă 
placa o punem în o fluiditate, carea pre cale chemică se disölve 
atomii în proporțiunea efectului luminei, adecă dacă o băgăm în 
o scaldă numită desvoltativă (germ. Entwickler franc, developpateur), 
atunci obținem imaginea respectivului obiect, carea trebue încă 
fixată. Ficsarea se întemplă cu Natrium hyposulfit sau de comun 
numit sulfit. Acesta disolvă bromura de argint, fără de a atinge 
părțile, cari în urma efectului luminei s'au fost redus. Obținem 
deci o imagine în carea părțile luminöse ale obiectului sunt mai 
negre, eră umbrele sunt mai transparente. Acesta imagine se 
numesce imaginea sau posa negativă, cu a cărei ajutor — precum 
vom vedea — obținem atâte copii positive (cari sunt întocmai 
ca obiectul original) câte numai voim.

Vedem dară cum cu efectul luminei suntem în stare a ob-
în ținea o imagine fidelă, a orî-cărui obiect, vedem că cu ajutorul 

efectului fisic și chemic al rafielor de lumină suntem în stare a 
eternisa nu numai persönele aparținătore familiei nostre sau ami
cii noștri, ci și peisagiurile țerei și ținuturilor nostre minunate.

Făcend cunoscință in liniamentele principali cu acele efecte 
ale luminei, cari ne privesc, din punct de vedere al fotografiei, se 
trecem la cunöscerea diferitelor aparate cu ajutoriul cărora putem 
esecuta faptice cele vefiute pre scurt în capitlul present.

2. Aparatul fotografic.
Aparatul fotografic este o cameră perfecționată din lada pri

mitivă, carea am adus’o drept esemplu în capitlul prim. După modul 
de întrebuințare al acestuia deosebim aparat de statică și aparat 
de mână.

La nceput erau numai aparate de stativă, din care causă în 
descrierea nostră încă vom tracta mai întâiu aparatele de stativă 
și apoi aparatele de mână numite în de obște camere portative.
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3. Aparatul de stativă.
Aparatul fotografic constă — fie de stativă, fie portativ — 

din cameră, care nu e alt ceva decât una cutie închisă de tote 
părțile, care eschide tote radele de lumină dintre obiectivă și placa 
sensibilă.

Acesta cutie nu e din lemn, ci de regulă din pânză obdusă 
cu materii nepenetrabile sau din piele, împăturată în forma unui 
foiu ca se fie posibil a micșora sau mări depărtarea dintre obiectivă 
și placa sensibilă, in fig. 1. Acestă cutie ni-se presintă la a în formă 

conică, și este înțepenită mobil 
la páretele anterior b și inmo- 
bil la páretele posterior g. In 
páretele anterior este înțepe
nită objectiva o, carea este per
mutabilă și proveclută cu dia
fragme diferite. Páretele pos
terior g este provèdut cu loc 
acomodat pentru o sticlă se- 
mitransparentă, .së o numim 
sticlă de vizat, carea dacă o 
dăm la o parte ne lasă un loc 
gol, în carele se pune apoi ca- 
setta, carea conține plácele sen
sibile (de regulă dóué). In fig. 1 
c ne arată sticla de vizat, ér d

Fig- ne arată un părete sau tablă cu
care e închisă casetta cu placele. — întreg păretele posterior este 
astfel aședat, încât cu ajutoriul șorubuluif se pote mâna mai aprope 
sau mai departe de cătră păretele anterior fix. întreg aparatul, 
este așezat pre o stativă s, carea de regulă constă din trei piciore,
cu ajutoriul cărora putem da aparatului posiția carea o dorim. 

Aparatele de stativă sunt diferite.

Fig. 2.

Sunt provedute cu o mul
țime de întocmiri precisătore și 
de comoditate. Aparatul fig. 2 
ne presintă d. e. un aparat de 
stativă, care e forte ușor, prove- 
<jut cu tote anexele necesarie și 
o șcală, carea ne pune în posiția 
a precisa fără a ne folosi de sticla 
de vizat; er pentru a sci că ce 
avem pre placă ne stă la dispo- 

siție o linte de vizat S. — Camera aparatului acesta (numit »Fa
vorit«) este duplă, așa că ne permite o duplă întindere, ceea ce 
ne pune în posiția a o putea întrebuința și la înmărirî, fig. 3.

Fig. 3-

Un aparat special pentru călătorie și mai cu samă pentru 
bicicliști ne presintă fig. 4. »Favorit, model V.«

Fig- 4-

Acesta cuprinde spațiul minim, e întocmit pentru casette de 
metal format 13 : 18, e elegant și păretele anterior este astfeliu 
întogmit, încât putem face și fotografii stereoscopice. Fiind com-

Fig. 5-

pus la olaltă el cuprinde abia locul unei cărți mijlocie și împre
ună cu 6 casette așezat în o tașcă se pote, pune în rama bici
cletei fig. 5. fără a incomoda pe biciclist, sau a-1 îngreuna simțitor.

(Va urma.)

De când çlice mâța „Tatăl Nostru“.
— Legendă din popor. —

Ori de câte ori prinde mâța vre-un șorece și vrea se-1 mânce, 
acesta mâncare o însoțesce întotdeuna de un feliu de mornăit 
închis și neîntrerupt, până când sferșesce cu mâncatul. Poporul 
spune, că atuncia mâța cjice: Tatăl nostru. Etă ce crede poporul, 
că decând (jice mâța acesta rugăciune.

Ci că, odată, de mult, se furișasă un șorece mititel, într’o 
cămăruță, plină cu feliu de feliu de bucate, atras de bunele mi
rosuri ce veneau de acolo. Dar uite pozna! O mâță, care ațipea 
pe un scăunaș, lângă un sac cu făină, îl aucji țîțăind și sărind 
asupra lui îl prinse. Șorecelul cuprins de frica morțiî; îșî cetea 
sfîrșitul din ochii cei aprinși ai mâții; de iertare nu putea fi vorbă, 
măcar că mult de tot și în feliurite chipuri se rugase micul șo- 
recel de mâța, ca să nu-1 omore — ea remase neînduplecată.

Atunci cercă șorecelul se înșele mâța.
,,Ved‘‘ qiise el, „că esci mai puternică decât mine, și că nu 

vrei șe-ți faci milă cu mine, fără vrei se me manei, pentru că am 
lăcomit și eu la nesce fărâmături din bunătățile de aici, dar uite 

veqh, păcat eset de nemilcsă, pe atâta esci de păgână la năravuri; 
Tot creștinul mai înainte de ce s’ar apuca se îmbuce din bucatele 
ce i le-o renduit Dumnedeu, îșî face sfânta cruce și <jice Tatăl 
Nostru, numai tu vrei se prâncjesci așa de păgânesce, fără ca se 
te rogi măcar la Dumnezeu Sfântu.“

Mâța s’o simțit rușinată, că într’atâta îșî uitasă se-i mulță- 
mescă lui Dumnezeu, lasă șorecelul din gură, și smerită prinse 
se-și facă cruce și se dică: Tatăl nostru. Atunci șorecelul, cum se 
simți eră slobod, odată fugi pe sub scaun și ieși prin crepătura 
ușii afară. Atunci, mâța năcăjită s’o jurat, cjicând: „Lasă numai 
că de te-oiu prinde eră, apoi oiu cjice eu rugăciunile pe când oi 
mânca din tine.“

Și de atunci începând, ori de câte ori prinde mâța vr’un șo
rece, nu uită se cjică Tatăl Nostru — dar cu gura plină — pe 
când mâncă din el.

Aurită în comuna Șard, (1. Alba-Iulia.) Enea P. Bota,
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Alexandru Roșu.

Portretul cu care înfrumsețăm acesta pagină clin Revista 
nostră Ilustrată, representă pe unul dintre puținii noștri connațio- 
nali, ce s’a dedicat pe cariera artelor frumose.

Dl Alexandru Roșu, escelentul fotograf din 
Bistriță, a cărui nume l’am amintit și în broșura 
trecută la colona din Albumul nostr.i e persdna, 
ce representă acest portret;

El s a născut în Bistriță la anul 1854.
Și-a făcut studiile la gimnastul din Bistriță 

și Xăseud, ca student încă s’a distins între cole
gii sei prin frumosele desemnurî ce le esecuta cu 
multă precisitate și pentru care studiu arată o 
pasiune și un talent deosebit.

De aceea tatăl seu, carele se află în serviciu 
polițienesc un om forte de trebă, încredința pe 
micul Alexandru renumitului fotograf de atunci 
Koller din Bistriță spre a face din fiiul seu un 
fotograf.

Planul n’a fost greșit, căci micul Alexandru, 
carele după-ce mai făcu o praxă de mai mulți ani pe la unii din 
cei mai buni fotografi din străinătate, a devenit un măiestru in 
fachul său admirat nu numai de ai noștri, ci chiar și de străini.

Alexandru Roșu.

Dl Alexandru Roșu astățli are frumosul seu atelier fotografic 
în Bistriță Piața principalii Nr. 22, și nouă Românilor ne face mare 
cinste cu lucrările sale admirabil esecutate.

Cu ocasiunea pertractării procesului memo
randului, și altor procese în chestia națională, dl 
Alexandru Roșu a fost acela, pe carele l'a invitat 
fruntașii noștri naționali, spre a eternisa unele 
acte prin susceperî fotografice, de cari a compus 
mai multe tablouri, așa: Vandalismul dela Turda, 
Românii la Dobrițin, Conferința națională, Tabloul 
martirilor și alte multe.

Afară de fotografie e și un desemnator ex
celent, pentru care la Esposiția română din Sibiiu 
a fost distins cu Diplomă de onore Și este și 
un pictor bun în arta bisericescă. Lucrările sale 
de pictură se pot vedea la mai multe iconos
tase bisericesc! de prin ținutul acesta și sunt lău
date de public.

Fiind încă om tinăr, speram de a vedea încă multe lucrări ese
cutate de dînsul, de aceea rugăm pre induratul D-deu să-l țină 
mulți ani încă în mijlocul nostru.

Bixx ©wbeu lxxxxxixiilor.
(Urmare.

Smerit și cu capu-n pământ bate preotul (bătut și el de 
tóté năcazurile vieții) bate dic la ușa Prea măritului seu superior.

E primit cu o privire întrebătore.
— Am venit Prea mărite Domnule, (ori cum î! va dice) am 

venit se depun la piciórele Prea Mărit D-Vóstre espresiunea celui 
mai sincer devotament și se-mî esprim admirațiunea față de înal
tele virtuți ce Ve caracteriseză și cari fac fericită o nație. Me 
plec înaintea mărimei Prea mărit D-V0stră și Vă rog se mă con
siderați de cel mai supus serv și admirator și . . . etc. etc. multe 
încă — dar nu sufere nici hârtia.

»Cel mare« suride. Cât de bine cade lingușirea! . . . Dar 
ce vorbesc de lingușire? . . dór e vorbă de sincer devotament, etc.

»Cel mic« suride și el . . . sci, un suris ce s'ar putea ase
măna cu bătutul din codă al cățelușului, ce vine pe la spatele stă
pânului, și se gugulesce . . . dar remane neobservat.

— Primesc, — d¡ce în sfârșit ,,Cel mare“ — încruntând sprân- 
căna, — ca și când vefi! Domne cine scie ce vorbă cumplit de 
minunată o sé scotă. — Primesc espresiunile de dragoste ce-’mî 
păstrezi și te asigur de înalta Mea protecție. Ori de câte ori vei 
avea drept, poți apela la Mine — dar regret, numai în cause drepte. 
Adevărul frate, adevărul mai pre sus de tóté! —

Și „Cel mare" se nfocă. Cum se nu? El lucăfărul dreptății.
Și „Cel mic“ pare orbit de atâta strălucire, — oftăză odată 

ca și răpit — îșî caută cuvinte prin cari se esprime ceea ce simte, 
dar le găsesce cu greu. De când e la sate a uitat se complimenteze.

Totuși ... de odată buzele îi tremură de emoțiune. Inima 
i svécnesce de stă să-și rupă pieptul — pulsul la témple și mâni 
bate mărunt ... No lume! veȘI acum se asculți, pregătesce-te!

— Prea Mărite Domnule! (ori cum îl intituleză) Prea mărite, 
Domnule! . . . Dar face o pausă, căci vede că n’o nimeresce. I vine 

i in minte o poesie de alui Scrob, ce o cetea prin seminar și care 
sună „cam așa“ — „mi se pare“.

Luați razele din sore, 
Și ca flori le împletiți, 
Și din stele lucitore, 
Ochii îi alcătuițî!
Luați colori din auroră, 
Și din rose și din crin 
Faceți față, faceți buze, 
Faceți brațe, faceți sîn . 
Și vă jur că nici odată, 
N’o se scoteți lămurit, 
Chipul prea frumosei mele 
Estui ânger mult iubit!

Dar nu se chiar nimeresce. Colo-i vorbă de iubită, — ici 
de Prea Măritul . . . acum i acum . . . dar necazul te învață.

încă odată deci: Prea mărite domnule!
Ar trebui se iau colori din auroră și din rose și din crin, 

; pentru ca se Vă descriu frumseța sufletului ce poședeți; ar trebui 
! se caut prin stele meteorul ce strălucesce în noptea și somnul 

ce cuprinde scumpa mea națiune, ... ar trebui ah! . . . ar trebui 
j se iau sorele de pe cer și se-1 straplânt pre acest glob de tină 

ce-1 numim păment, . . . pentru ca se . . . pentru ca se pun un 
. sore lângă sore, lângă Prea mărit D-Vostră și atunci, . . dar ce 
i Șic.- nici atunci nu aș putea descrie mărimea faptelor vostre bi- 
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nefăcătore săverșite față de noi toți, — de noi fiii credincioși ai 
Prea Mărit D-Vostră.

Ah! acum a sferșit, -- dar îl năpădesc sudorile și regretă 
că nu l’a auflit preotesa de acasă.

Dacă nici acum nu ar fi îndestulită cu popa ei, apoi . . . 
apoi . . . pace bună.

După emfasa asta, ce credeți că face „Cel mare“? Erumpe 
dor în hohot? . . nu.

Convins până în cel mai intern și mai întunecat colțișor al 
măritului seu suflet despre adeverul celor flise mai asigură încă 
odată pe „Cel mic“ de înalta sa grație.

Și când cel mic, plecat până la păment spune, că pre lângă 
celea spuse mai sus, ar avea o nespus de umilită rugare și anume: 
Considerând că are 9 copii, din cari 7 îs la școlă; considerând slaba 
lui dotațiune și considerând cea mai mare și mai momentosă con
siderație, că adecă unul din pruncii sei e primus eminens — con- 
siderându-le dîc acestea și socotindu-le cuteză a se rugă de „cel 
mai mic“ stipendiu dat în concurs . . .

„Cel-mare“ se face serios, — îl năpădesc gândurile și într’un 
târziu îșî aduce aminte, că stipendiul s a conferit fiului spectabi- 
lului domn jude-regesc Negreiii, care cu plata ce o are nu-șî pote 
ținea familia de 4 membri la înălțimea rangului ce are etc. etc. 
dar cu altă ocasiune . . . („Cel mic“ gândesce: las’o focului oca- 
siune) va fi mângâiat.

Dar „Cel mare“ totuși nti lasă nemângăiat pre „Cel mic“, ci 
i spune forte frumos și limpede — că copilul d-sale cum a trăit 
până acum în nécas și sărăcie, și de aici încolo o mai pote duce 
— că îi dedat cu greul vieții. Cei dedați însă cu ..binele“ se sîmt 
mai réu, când ajung la nécas etc. etc. Sciți D-Vostră.

Și . . . témplele bietului preot nu mai bat așa mărunt. Inima 
își are pulsațiile ordinare, uită și de Scrob și de colorile aurorei 
și nu gândesce decât la lacrămile preotesei când va sosi acasă.

Dar ce se mai și cjici? înainte de a merge acasă dă pe la 
un hotel se îmbuce ceva. Pe masă, o gazetă de a nostră. O ie 
în mână . . . cetesce:

„încă decând sustă biserica nostră — scaunul (aici e vorbă 
de scaunul care-1 ocupă „Cel mare“) nu a fost ocupat de o per- 
sonă mai vrednică, mai deșteptă, mai cinstită și mai îndurătore ca 
Prea Mărit D-sa (aici numele celui mare) etc. etc.

Câtă ticăloșie! suspină bietul popă!
Și-a uitat săracul, că mai nainte însuși lua în ajutor pe un 

soldat — pe gentilul Scrob, numai se potă ridica mai sus pre cel 
ce prea sus era deja, — până a nu se mai nésui și el se-i ridice 
piedestal.

Dar suntem la sfârșitul seclului luminelor. Așa se vede că 
se siîrșesce și lumina!

— Se mergem mai departe?
— Cum se nu!! lVa urma.

Țeranii noștri.
Comunele românești din jurul Sibiiului, sunt locuite de omeni 

forte cum se cade, curăgioși, harnici, iubitori de neam și buni con
servatori ai datinilor străbune.

Portul lor cel frumos îl susțin și cultivă cu mare scumpă- 
tate, de aceea sunt și prețuițî, lăudați și stimați din tote părțile.

însăși Regina României i-au onorat cu distincțiunea de a-și 
comanda din acelea părți un costum, pe carele îl portă cu mândrie.

Ilustrațiunea nostră ne presentă o drăgălașă țărancă din jurul 
Sibiiului în simplul, dar frumos și curatul ei port adevărat românesc.

poesil poporale.
Fruncfi verde de cicdre 
Duce-m'aș în șecțătore 
Si ved mândra ce-a lucra 
Și cu cine va ședea 
De a ședea cu un vrît 
Bag'o Domne în pttm&nt 
De a ședea cu un frumos 
C’unu frumos și măreț 
Dă o Domne n pădureț.

Foia verde schinteuță 
Nu's fete ca și’n Bistriță, 
Cu ochi negrii ca neghina 
Gură, dulce ca smochina, 
înalte și. sprâncenate 
Gingașele și curate 
Și spre dragoste plecate.

Dusute ai bădiță dus 
Pe valea Bistriții’n sus 
Și nimica nu mi-ai spus, 
Nici de scire nu mi-ai dat 
Pin-ce bade mai lăsat;
Nui bai bade fă ce-i sci 
l-o la tin' n'oiu mai gândi 
Făr cu al,tu m’oiu iubi.

O Sélisteana.
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Bibliografii.
Frumósa Revista ilustrată enciclopedică „Gazeta Șatenului“ 

ce apare în Bucuresci sub direcțiunea dlui Constantin C. Datcu- 
lescu, de doue ori la lună, la 5 Februarie a eșit cu următoriul 
cuprins bogat: „Anul nou al Revistei, direcția Gazetei Sâténului 
Sonet (poesie), Radu D. Rosetti; Pe Dunăre, A. Vlăhuță; Spiru 
Haret, Gazeta Sătenului: Toastel, S. N.; Sănătatea, S. Neculcea; 
Schițe din Târgoviște, Smara; Beția e vătămătore sănătății, Dr. 
Negrescu; Insectele ca rëspînditôre de boli, N.; Adêncurile po
porului, S. Teodorescu: Cronica agricolă, D. Cliirilean; Alta Doina, 
loan Gornu; 100 de ani, Revistă istorică națională a secolului al 
XIN-lea. 1. L. Caragiale; Ce urmăresce?, Lascar Veniamin; Da
toriile statului față cu descoperirile Bacteorologiei, Dr. V. Babeș; 
Marea manifestație pacinică din 1900: Palatul electricității și cas
telul apei; Suneta cea mare de la 1900, Reportor; Ancheta agri
colă, * * *; Câteva cuvinte despre microbi din jurul omului, Dr. 
N. Manolescu; Cultura practică a sparanghelului, L. Perret; Ghică 
Vodă, domnul Moldovei (piesă teatrală). Feliurimi: Badea George 
Cârțan; Progresele asociației agricole în Belgia; In folosul victi
melor, crimelor și accidentelor. Ilustrațiuni: Tipuri de la țară; 
Palatul electricității .și Castelul apei delà exposițiunea din Paris la 
1900. Lucrarea marei lunete din 1900. Lunetă delà exposiția din 
Paris la 1900. Badea Gheorge Cârțan. Două planșe în mai multe 
colori: M. S. Regele României cu micul principe Carol. Spiru 
Haret, ministru cultelor și instrucțiunei publice.

Retorica și carte de cetire de prof- G. Pletos și I. Gheție, 
întogmită în conformitate cu planul ministerial pentru clasa a 
V-a și a Vl-a gimnasială, se află în editura Tipografiei Carol Csall- 
ner în Bistriță

Cartea conține partea teoretică pentru teclinica composițiu- 
nilor in prosă de genul conscriptiv, narativ, filosofic-didactîd și de 
edenul oratoric- Conține apoi mai multe modele in text și un 
numër corespundëtor de bucăți de cetire anume căutate și luate 
delà cei mai buni scriitori români. Special cartea de cetire are: 
14 specimene de conținut rotundit din genul descriptiv; 13 din 
uenul narativ; 15 din prosa filosofică; 17 din genul oratoric.

Cartea a fost aprobată din partea înaltului Ministeriu r. m. 
pentru culte sub Nro 34134 ex 1895 ; ér de cătră presa română 
a fost aprețiată ca o carte de valóre. Ea are VIII-j-326 pagini 
și costă 1 fl. 80 cr. = 3.60 coróne, pentru Ungaria; ér pentru 
România 4 franci.

Librarii și ventjătorii capătă rabat.
Comándele se pot face la tipografia C. Csallner în Bistriță 

(Besztercze) ori la autori în Năseud (Naszód).

Geografia pentru clasa I gimnasială, reală și pentru prepa
randii de Pompeiu Grigoriță, profesor gimnasial în Năseud se află 
asemenea în editura Tipografiei C. Csallner în Bistriță, de unde 
se pote procura cu prețul de 1 fl. 20 cr. esemplarul.

Librarii și vânzătorii primesc rabat.
Se recomândă deci aceste dóue cărți, numai de un an eșite 

la lumină din péna bravilor profesori, pentru buna instrucțiune a 
tinerilor școlari din clasele pentru cari sunt menite.

CRONICA LUNARĂ

Dinți de hârtie. Fabricile din unele orașe mari Europene au 
început deja a fabrica dinți de hârtie, cari după-cum spun cei 
competenți ar fi forte durabili și fiind și elastici nu se sfarmă 
de loc.

Avis nevestelor știrbe.

Un pariu (rămășag). Cetim în »Revista poporului8: Un cis- 
mar vienez a făcut un pariu, pe 600 de fl., că va da gata o pă- 
rechie de ghete în 24 de ore după mortea vițelului, care trebuia 
se-i furniseze pielea necesară. In qfiua fixată, în Zori de OL ani- 
malul fu omorît și pielea imediat trimisă la cea mai apropiată tă- 
băcărie. Preparațianea fu gata la prânz. Cismariul luă atunci pielea 
o tăia, o potrivi, cusu talpa, puse tocurile, și.... la șepte ore sera, 
părechia de ghete fu terminată.

Liga patriei Francese numără deja 80.000 membrii.

»Comerciantul8 din Bistriță are un deposit forte însemnat 
de sămințe bune de trifoiu, luțernă, napi, ierburi și le vinde cu 
prețuri forte moderate.

Avis economilor noștri.

Legea învățământului secundar și superior din România 
se va pune în aplicare dela 1 Aprilie 1899 pentru toți funcționa
rii administrativi ai învățământului, și la 1 Septembre 1899 pentru 
toți profesorii secundari și superiori.

Instalarea metropolitului gr. or. Duminecii la 12 Martie n. 
a fost instalarea solemnă a 1. P. S. Domn Ioan Mețian în dem
nitatea de metropolit gr. ort. din Ungaria și Transilvania.

Asentarea. Restabilindu-se stările legale în țară, ministrul 
Fejervâry a dat ordin, ca asentările se se împlinescă în restimpul 
din 1 April până la 7 Iunie n.

Deșarmarea. Monarcliia austro-ungară va fi representată 
la conferența dela Haga prin primul consilier de secție în mini
sterul de externe, contele Welsersheim, avend de ajutor pe re- 
presentantul monarchiei dela Haga, ambasadorul Okolicsănyi.

DIVERSE.
1. Limbagiul mărcilor poștale.

Deandosele puse în colțul stâng însemneză »te iubesc«, în 
partea de sus sau de jos pusă drept în colțul stâng »ta revedere«, 
în același colț dar pe lat »mi-am dat inima altuia«, deandosele în 
colțul drept »nu-ți mai da ostenela st-ml scrii«, la mijloc sus »da« 
la mijloc »nil«. Pe colțul de sus din drepta »doresc amiciția ta«, 
pe colțul de sus pe lat • nit iubescl«, pe colțul de sus aplecat e 
„st-ml scrii numai d^cât«, pe colțul de jos din drepta cu capul în 
jos »este triumfătore«, pe dreptul numelui »primesce amorul meu«, 
pe dreptul numelui pe lat »ard de dorința de a te revedea«, partea 
opusă adresei »nu sunt liber«.

2. Limbagiul cărților de visită.
Colțul drept îndoit deasupra numelui »la revedere«, pe cel 

stâng »rtsbunare«, pe cel drept de jos »nu me placi«, pe cel de 
jos »întâlnire«. T. I.

N'r 204. 1890

Concurs.
Pre basa conclusului comitetului central al Asociațiunii Nr. 68 

din 2 Martie a- c. se escrie concurs pentru conterirea a 16 aju
tore de câte 25 fl. anual din suma de 400 fl. pusă la disposiția 
Asociațiunii de cătră ministrul de comerciu pentru ajutorarea în
vățăceilor meseriași români din patrie.

Ajutorele se vor împărți în două rate semestrale și anume 
la 1 Ianuarie și 1 Iulie a fiecărui an.

învățăceii meseriași, cari doresc a reflecta la unul dintre aceste 
ajutore, au se înainteze pe lângă cerere următorele documente:.

1. Atestat de botez în original sau în copie legalisată;
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2. Testimoniu școlastic cel puțin de 4 clase elementare.
3. Atestat, că se află deja lucrând la vre-un măiestru sau
4. Contract, în original sau ?6pie legalisată, încheiat cu mă

iestrul conform §. 61 al legii industriale (Art- de lege XVII. 1884).
5. Atestat de moralitate delà autoritatea locală competentă și
6. Adevërinfa delà părinți sau tutori, că sunt deciși a-i lăsa 

la învSțătură, până se vor perfecționa pe deplin.
Cererile instruite cu aceste documente sê se înainteze la 

subsemnatul comitet până în 15 Aprilie n. a. c.
Cererile intrate mai târziu nu se vor consideră.
Din ședința comitetului centra! al Asociațiunii pentru litera

tura română și cultura poporului român, ținută în Sibiiu la 2 Martie 
1899.

Gâcitură de cuvinte 
de Măridra Vlassa.

Șese litere-ți vor spune 
Cum se află al meu nume 
Trei din urmă de-i lăsa 
Și pe soțu-mî vei afla 
Er cu trei din acel rînd 
Aflii un animal blând.

Deslegarea gâciturei de șach din broșura III.

Di'. Ilarion Pușcariu m. p., 
vicepreședinte.

Dr. Ilié Beu m. p., 
secretarii! IL Gâcitură de șach 

de Ion Nilu Pop.

Gcîcitnrï.

Gâcitură de șach
de

Teodor J. Bogdan, învèlâtoiiu.

-ță,

<lra- Așa

tine fia- I,ân- esel dea-

Tu -gă -gă.

më Ca -ci- -tor. ver-

un -ri- stre- Pe -că -ta-

cor. dul- *Flo- -ba- -néta

îm- Cu Fru-

-ce -mo- -n ișor. -ros -mi-

mi- -șică,

cri- Di-

Se deslegă după săritura calului.

Aritmogrif
original pentru »Revista Ilustrată« de Ion Nițit Pop.

6 5

00 5

3 4 2 4 3

8 1 0 1 8

3 4 2 4 9

6 7 8 7 6

Cifrele aici notate sunt a se ordina astfeliu, încât atât și
rele orisontale, cât și celea verticale, precum și în cele două dia
gonale principale se ne dee suma de: 24.

» Rugăm u-ne ’nd urării or
Luceafărului mărilor:
Din valul ce ne bântue,
Inalță-ne, ne mântue,

Privirea adorată
Asupra-ne cobora,
O maică preacurată,
Și pururea fecioră

Mărie!
Poesie de Michail Emwescu.

Au deslegat bine Domnii: P. P. Roșea, din Alba-Iulia; Ioan 
Moldovan, preot în O-Ujfalu; Georgiu Buján. învețător in Deli- 
blat. Ștefan Sita, preot in Lunca; Teodor Bogdan, învățător in 
Bistriță. Dómnele: Elisa Constantinescu. Bucuresci: Maria Xegrescu, 
lași; Eleonóra lonescu, Constanța; și D-șorele: Otilia Caba, în 
Chend; Maria Rîpean, Pintic: Maria Rațiu. absolv, de cl. super. 
Elisabeta Puica, din Mocod.

După sortarea premiilor a câștigat:
Premial I. Metropolitul Șuluț . . . D-șora Otilia Caba, Chend,

> II. Castelul Peleș .... D-na Elisa Constantinescu.

POSTA
REDACȚIUNEI.

Dlui I. I. în Serajevo. Nuveleta »Mănăstirea delà Dragăsâni* nu se pdte 
publica. Manuscrisul ți s’a înapoiat conform dorinței D-Tale.

Dlui Paul Saivan, preot în Ciaba. Manuscrisul de. care faci amintire în 
epistolă nu-] mai păstrăm, de aceea nici nu vi-1 putem retrimite-

Revista Ilustrata de pe întreg anul trecut în legătură de lux nu o avem, nu
mai de pe sein. I.

Dlui G. B. în D. Deslegarea gâciturei a fost bună, dar a sosit prea târziu 
de aceea nu s’a putut publica și numele D-'L'ale în broșura III. Danii și mărcile 
le-am primit.

Colaboratorului nostru Dlui G. Simu, preot în Gheja. N’am terminat încă 
cu publicarea novelei D-tale „Din propria ei putere“ și din mai multe părți suntem 
recercațî de a-țl transmite felicitări pentru lucrarea succesă, iată una: „Cu deose
bită plăcere cetesc novela Dlui Simu „Din propria ei putere“, e atât de doiosă pen
tru aceia, cari au suferit multe nedreptăți în viață și numai din propria lor putere 
au ajuns ceea-ce sunt. Pentru mine e mângâiere, VS rog dle Redactor și binevoiți a 
transmite felicitările mele autorului. Jf. C.

D-sôrei M. C. în S. Poesiile „Mergi înainte“, „Unui portret, și Ursita mea“ 
le-am primit și le vom face loc pe rend, în broșura acésta însc ne-a fost imposibil.

Dlui E. F. în S. Novela ,,T)ôu5 fete“, ara primit-o și se va publica.
Adm. „Gazeta Șatenului“ în Bucuresci. N’am primit numai cei doi numeri 

primi din Revista D-V6stre . . . . ce pote ii causa?

Proprietar, editor și redactor responsabil Ioan Baciu, Șoimuș. —- Tipografia Carol Csallner, Bistriță.


