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Prețul abonamentului:

12 coróne
17 franci

Prețul inserțiunilor: W
i|¿ ’ 'fot ce privesce fóia se se adreseze la Redacțiu-

Pentru publicațiunile de 3 ori ce conțin cam 150 nea și administrațîunea Revistei Ilustrate în Șoimuș
¿ cuvinte 6 coróne; până la 200 cuvinte 8 coróne p, u. Nagy-Sajó.

și mai sus 10 corone. y¡

țȘ

GȘ Pentru Austro-Lngaria
Pentru România și străinătate

7|\ și luni sita iv vuiuiic. z|x

PROLOG.
Cu ajutoriul lui Dumnedéu. părintele tuturor și sprijinul onoratului public cetitoriu am finit și acest an, al 

doilea in vieța tinerei nóstre Reviste.
Astădi spiritul lumei este cu totul altul. E in totă privința schimbat.
Nu mai dăm nimic, ba absolute nu ne mai mcredem in programele pline de frase poetice și încărcate de 

promisiuni una mai mare ca ceialaltă. Adi in loc de vorbe: lumea pretinde fapte, in loc de probleme: resolvirea acelora
Acesta fu causa, că noi numai in câteva cuvinte am schițat ceea ce voiam a face și asta numai pentru 

aceea, ca publicul fiind orientat că ce conținut va avea »Revista Ilustrată« se scie dacă e demnă de a o abona sau nu?
Acum, când doi ani sunt împliniți de când am pășit în public cu »Revista« nostră—; acum, când nu nu

mai avem grupați in jurul nostru un nurner frumușel de scriitori, ci suntem sprijiniți și de un număr frumos de abo-
nențî, acum putem arunca o privire asupra muncei nóstre și putem întreba de onorabilii noștri cetitori, că óre am 
corespuns chemărei nóstre sau nu ? Am prestat aceea ce schițând am promis, sau doră nu ? Am făcut mai mult, sau 
mai puțin?? — Răspunsul ni-1 dă însăși »Revista«, ni-1 dă materialul cuprins în cele dóué tomuri acum deja închiate.
Dar așa cred în modul cel mai eclatant ni-l'a dat însuși publicul cetitoriu, constatând cu bucurie că numérul abo-
nenților a crescut în mesură atât de mare, încât adî numărăm aprópe de dóué ori ațâța câți aveam în anul prim.

Noi la rîndul nostru nu putem decât sé ne esprimăm din adéncul inimei cea mai sinceră mulțămită pentru 
sprijinul dat până acum și să-I rugăm sé nu ne uite nici pre venitor, căci noi la al nostru rénd încă nu ne vom uita 
dătorințele nóstre.

Ne ținem de dătorință a avisa pre onorabili noștri! abonențî și onoratul public cetitoriu, că în urma deselor 
recercar! primite din nenumărate părți deoparte; de altă parte în urma sprijinului neașteptat din partea publicului 
cetitoriu suntem în plăcuta posiție a face unele schimbări în cadrul »Revistei Ilustrate« și anume:

Deși spesele espediției sunt o rubrică însemnată și cer pentru transport și postă sume considerabile, pentru 
ca onor, abonanțî sé primésca Revista în intervale mai scurte, am decis a scóte »Revista Ilustrată« de dóué ori 
pre lună în broșuri de câte o colă, formatul tot cel vechiu.

Nu ținem cont de spesele mai mari, cari sunt împreunate cu acesta, ci pre basa numărului de abonențî, 
sporit în mod considerabil, după-ce — precum am amintit și de altă dată — noi voim a face servițiu literaturei ro
mâne, er nu pungei nóstre, prețul de abonamént remâne tot cel vechiu adecă șase floren! (12 coróne) pentru stră
inătate 15 franci pre an; ma și mai eftin și adecă numai cu un fl. pe pătrariu de an pentru cei ce vor lucra 
în interesul respândirei fóiei împărtișind între amicii și cunoscuțiî lor 10 auunțuri de ale Revistei Ilustrate.*) Ofe
rind acelor abonențî cari vor solvi acesta sumă anticipative și următorele

') Anunțuri de acestea precum și numeri de probă trimite Redacțiunea franco și gratis ori cui va cere.
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a) fiecare abonent care a solvit suma de abonament pre anul întreg anticipative, va primi gratuit, (în 

decursul anului un tablou frumos și prețios;
b) între abonențiî cari vor solví întrăgă suma de abonament anticipative pre un an, se vor distribui pre 

calea tragerei de sorți 25 premii separate în valóre variabilă dela 5—50 coróne pro bucată. — Sortarea se 
va esecuta înaintea unui juriu compus din 7 abonențî mai din apropiere;

c) abonențiî noștri îșî pot procura cărțile apărute în editura nostră cu 20% scăcjămănt.
Afară de acesta schimbare esențială reușindu-ne a câștiga drept colaborator pre un Domn profesor de chi

mie, precum și pre mai mulțî omeni de specialitate, in cadrul Revistei încă vom face unele schimbări sau mai bine 
dis augmentări.

Pre lângă păstrarea direcțiunei urmate, ne-a succes a esopera dela redacțiunea revistei francesă >L’ Expo- 
sition de Paris 1900« dreptul exclusiv de reproducere al articlilor apăruți acolo așa, că on. cetitori nu numai vor fi 
orientați asupra rarităților dela exposițiune, ci se vor putea delecta și în privirea ilustrațiilor originale ale numitei 
reviste francesă. Afară de acésta am decis a deschide unele secțiuni nóué.

Am aflat adecă cu cale a face destul pretențiunilor tuturor abonenților noștri nisuindu-ne a presta fiecărui 
lectură acomodată și plăcută. Drept aceea prelângă partea literară vom publica lucruri poporale sub titlul »D’ale 
poporului.« Acésta trébue sé o facem cu atât mai vîrtos, căci țăranii români, poporenî de ai noștriî, ocupă un loc 
frumușel în lista abonenților Revistei.

Sub titlul »Amatorul pre tote terenele« vom publica articlii de specialitate pentru amatori, diletanțî, apoi 
afaceri de sport, instrucțiuni, recepte etc.

Ba voind a da ocasiune ca sciința și esperința singuraticilor sé devină tesaur comun sub titlul »Din traista 
cu povețile« deschidem loc liber abonenților noștri! ca în forma de întrebări și răspunsuri sé ceră reșpective 
sé dee sfaturi și povețe basate pre esperința proprie în tote afacerile de interes comun.

Că esecutarea technică a Revistei nóstre, redactarea cu grijă, ilustrarea bogată, cu tote acestea nu numai 
va remânea la nivoul cerințelor moderne, ci după putințe ne vom nisuî a merge tot mai înainte, — prestând și mai 
mult ca până acum — credem că e superfluu a aminti.

Ne încredem deci în bunăvoința publicului cetitoriu și-l rugăm, ca precum în trecut, așa și în viitoriu sé 
nu ne detragă binevoitoriul seu sprijin ca astfeliu sé ne putem împlini misiunea pre deplin.

Direcțiunea.. ______ __ >

Diua de crăciun.
Iacă-ne iubițil nostrii

Frap, surori, copil de-ai nostrii; 
Ajutându-ne stăpânul 
Tată preste 'ntreg pământul,

Am ajuns și-aceste pile 
In deplină fericire; 
Jjiua mare și sânțită 
Sărbătorea cea dorită:

(piua de crăciun!

E o pi de bucurie,
Jji de pace și iubire,
Căci precum seim din vechime 
Și cetim din Istorie

Api e piua cea mărită
De creștini prea mult cinstită 
De bătrini și tinerime 
Atât apt, cât și'n vechime:

(fiua de crăciun!

Când Christos, mântuitoriul 
Se'ntrupm ca „muritoriul** 
Și veni pe asta lume 
Pre omeni ca se-i deștepte

Pentru a lor mântuire
Sufletescă fericire
Intru-a cărui amintire 
fine ntrega creștinime:

(fiu a de crăciun.
Jtfoș Jonaș.

C O L I N D B.
Coborît’a coborît 

lngeru lui Domnu Sfânt 
Ore unde pe păment, 
La păstori în Viflaim! 
Păstorii l-au întrebat 
„Ce veste bună ne-aduclA“ 
„Eu veste bună v’aduc, 
La Ficiora Maria

Io vin't vremea ca se nască, 
Tot umblând din casă ’n casă 
Nime'n lume n'o mai lasă. 
Când fuse de cătră sară 
Intr'o poiată s’așepară 
lntr’o iesle cu fîn uscat. 
Ieși Crăciun hăl bătrân 
Se deie la boii fîn,

Vepii ieslea luminând 
Din pociump 
Faclie-arpînd,
Din grădele
Luminele
Din })ăițe
Luminițe.
Coată florea finului

Află prunc nebotezat,
El în brață l’o luat,
La Iordan o alergat 
Ș’acolo l'o botezat, 
Numele i-s'o aflat::
Domnu nost Isus Christos
Car'’ pe noi din iad ne-o scos.

€nea fl. Țjota.
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Autotipia claro na o=l itografică.
în Broșura trecută am vorbit pre scurt despre arta chromo- 

tipografică și ca suplement am vëçiut planșa tipărită după proce
dura amintită acolo.

Vreau acum, ca în puține vorbe së amintesc o altă proce
dură, cu ajutoriul căreia se esecută cele mai multe planșe colorate-

E procedura chromo-litografică.
Tuturor e cunoscută metoda litografărei comune, cu ajutoriul 

căreia suntem în stare cu ajutoriul petrei litografice și a negre- 
lei corespuntjătore, a trage de pre un original copiat pe peatră 
atâtea copii câte voim.

Omenii de specialitate nu s au mulțămit inse cu o colore, ci 
au început a aplica mai multe colori și resultatele la cari a ajuns 
acesta procedură açlï sunt de admirat. Nu trebue së mergem în 
cutare atelier vestit: poftim a privi învëlitorea unui săpun fin, pă- 
retele unei șatule etc. pre fiecare vom afla ilustrațiuni colorate în | 
adevër minunat: una fiecare e o chromolitografie admirabilă.

Și ce së çlicem. Progresul ce a făcut, perfecțiunea la carea 
acesta a ajuns e atât de mare încât dacă de pre o pictură origi
nală, un institut bine provëdut face reproduc.țiune chromo litogra
fică, înaintea ochiului privitoriului va părea mult mai frumosă, 
mult mai admirabilă copia chromo-litografică, decât însuși origi
nalul. Și chiar împrejurarea acésta, reproducerea cap’d operelor 
delà pictorii vestiți în modul cel mai fidel au asigurat acestei 
branșe viitoriul și au adus-o la perfecțiunea de adi, aducându-ne 
.și pre noi în posițiunea de a ne putea delecta în cutare operă 
artistică de-a unui pictor renumit fără ca pentru acest scop së I 
fim nevoit! a cerceta atelierul sau galeria de picturi unde se află 
respectivă: privind și admirând copia esecutată în aceleași colori 
chiar ca originalul, la care în multe cașuri nici că am putea ajunge.

Procedura chromo-litografică se deosebesce de ceea chromo- 
tipografică primo loco prin aceea, că la acésta desfacerea ilustra- 
țiunei în nenumërate linii abia visibile, nu se întîmplă. ci diferitele 
colori se împart pre diferite petri litografice, apoi începem cu o 
colore și continuăm întocmai ca la procedura chromo-tip grafică ' 
cu celelalte până le-am percurs pre tôte, când obținem apoi eiec- : 
tul pitoresc admirabil.

Capul lucrului este la acésta procedură elocarea acurată a 

hârtiei, căci dacă nu e elocată cu o acurăteță minuțiosă, atunci 
consonanța între colori e conturbată, efectul nu va fi cel dorit și 
chromo-litografia nu succede așa precum se recere.

De sine se nțelege, că dacă voim ca efectul së fie perfect, 
atunci trebue së fim în curat cu efectul fiecărei colore ce voim 
a întrebuința, trëbue së cunóscem efectul singuratecelor ameste
cături de colori, trebue së fim în curat, că dôuë sau trei colori 
sau së dicem mai multe colori litografate una peste alta ce ré
sultat ne dau și numai fiind cu tóté în curat së purcedem la ese- 
cutarea procedurei chromo-litografice.

Ba litografii iscusiți au mers mai departe.
Fiind în stare a imita pe acesta cale cutare cap d’operă a 

unui pictor vestit, ca imitația së fie perfectă pre o peatră separată 
au gravat imaginea fidelă a pânzei (firele țeseturei) ba au imitat 
chiar trăsăturele de penel din cutare tablou. Copia chromo-lito
grafică uscată o pun apoi pre o astfeliu de peatră, o trec sub 
presă și când o iau de pe peatră ni-se arată ca o pictură esecu
tată pre pânză, așa că din depărtare e cu greu a deosëbf dacă re
spectiva imagine e făcută pre hârtie sau e pictată pre pânză.

Chromo-litografiile preste tot nu au lustru, ci lustruirea lor 
se esecută numai dupăce sunt uscate pe deplin; folosind spre 
acest scop diferite firnaisurî și poleituri.

Ca pre tóté terenele, așa și în acésta tagmă s’a ivit concu
rență, nisuindu-se un institut a produce lucrări mai bune, mai per
fecte și mai minuțios și artistic esecutate ca celalalt. Resultatul 
acesteia fii în folosul chromo-litografieb care câștiga mult în per
fecționare.

Adi, când America înaintézà cu pași uriaș! pre tóté terenele, 
ad! când din America căpătăm știri despre o invențiune mai in- 
geniosă ca cealaltă, în ce privesce acest product litografic încă 
nu și-a putut elupta locul prim: nu a putut întrece pre France.și, 
car! și adi ne arată cele mai perfecte producțiun! pre acest teren.

Francia este școla după carea a pornit chromo-litografia și 
la noi și planșele chromo-litografice, cari se ivesc ici-cólea — du
rere destul de rar — în revistele nóstre, ne dau o eclatantă do
vadă că a nostră devisă și pre acest teren este: progresul.

J. z

Anul veciu si anul nou.
câmpul e sub nea!

1 vine sprintenel 
mândru ca și o stea.

Tote sunt tăcute, 
Pre cărarea ’ngust 
Un fecioraș tiner,

Intră’n cea colibă, lâng’a popit rit 
Unde un moș jace cu pirul cărunt 
Cu fața ’ncrețită și trupul slăbit.

La patu-i se duce și ii dice așa: 
..Se adormi in pace, moșul meu, căci eu 
r Opera ta mare voi continua!

„De cumva tu ceva, nu ai isprăvit, 
„Cu drag și cu voie voi isprăvi eu, 
„Căci trupu-mi e tiner, încă nemuncit!i

„— Dumnetfiu cu tine, nepoțilul meu“ 
ț)isi lin bătrînul „ce eu am greșit . . . 
„ Tu vedl de tocmește ... si nu-țl uiți de riu!

„Ale-acelor lacreml șterge fetul meu 
„ Cari din a mea causă pote au versat, 
„ Vindecând și rane . . . ce-oi fi căusat eu !

„Scapă de povară . . . umerii trufiițl
„Cari făr' tânguire supdrt'o tăcând, 
„Fu fac imputare, deși s obosiți!“

„— Tu <j,isiși, bătrîne, gândul mi-ai găcit 
„Străduința fi-'m-va, că, cât voi putea 
„Pre tot omu-’n lume se-l fac fericit!“

Ț)ise voinicelul — și-atuncl s’a ivit 
Primul raz de sore, care lumină 
Fața-i tinerică . . . și-un moș — ce-a murit!

fUfu.
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ZODIILE IMPÈRATULUI.
(Narațiune istorică de Felix Lilla.)

împăratul Rusiei, Paul I, care ajunse la domniă în anul 1796, 
a fost cel mai zodios om, dintre toți cei cari au purtat vreodată 
purpura.

Intre multele sale ucazuri bizare, era unul, care poruncea, 
ca fiecare supus se se cobóre din trăsură séu de pre cal și se se 
închine smerit, dacă întîlnea pe stradă trăsura împerătescă cu înal
tul ei stăpân. Acéstâ fù odată causa unei întâmplări curióse.

A recunósce trăsura împerătescă nu era adecă întotdeuna 
lucru așa ușor. De pre timpul lui Petru cel mare, se îndatinaseră 
despoticii domnitori ai împărăției rusesci, să-și facă preumblările, 
pre stradele capitalei în trăsuri de tot simple fără de suită și ser
vitori, și având pe capra trăsurii singur numai pre vizitiul cel 
bărbos si de puțină însemnătate. Paul încă se îndatină să-și facă 
preumblările într’o trăsură simplă, și fără de nici o paradă.

Astfel trecea el și înt’ro frumosă sară de vară a anului 1799, 
preste piața Isaac, tocmai pre când da să cobóre amurgul, Deo
dată trecu pre dinaintea lui o cabrioletă ușoră, trasă de un cal, 
fără ca acel ce ședea într’însă mânându-și singur turbatul cal en
sácese, să fi luat în samă trăsura împărătăscă. Nenorocitul său nu 
cunoscuse pre Majestatea Sa împăratul, său într’adins nu voia să- 
și arete îndătorata reverință. Paul presupuse pre ceea din urmă. 
El observase, ca criminalistul purta o uniformă de oficer, dar to
tuși nu putuse afla cărei branșe i aparținea, și chiar așa de puțin 
putuse el să vadă și fața păcătosului.

împăratul ce înfuria grozav și porunci vizitiului să biciuiască 
amândoi caii, pentru că să ajungă cât mai în grabă pe nerușina
tul cel cu un cal. Vizitiul urmă îndată acestei porunci a împăra
tului și preste cinci minute, trăsura cu doi cai a fost mai ajuns 
pre cea cu unul.

Conducătoriul celei din urmă observa la timp, că în dărătul 
lui vine uruind o trăsură, cu o iutală într’adevăr contrară regula
mentului polițenesc.

Cuprins de o presimțire posomorită, se uită cu frică înapoi, 
și cu ochii ageri și tineresc! recunoscu pre înfuriatul împărat-

încă pre când trecuse în fugă preste piața Isaac, pre lângă 
trăsura cea simplă, i-se părh că înaltul suveran ar ședea într’însă, 
însă calul său cazacesc alerga cu mult mai tare, decât ca să-1 fi 
putut opri, spre a împlini obicinuita formalitate.

Acum îi cădu greu la inimă »crima' sa. întâi, era oprit a 
mâna repede din cale afară, pe stradele Petersburgului — sîngur 
numai Țarul putea să-și iee acestă libertate — în contra acestei 
porunci a fost păcătuit; a doua nu ș’a arătat cuvenita reverință 
și acésta era o greșală încă cu mult mai mare.

Vinovatul era un tinăr sublocotenent de infanteriă, dintr'o 
familiă bună, fruntașă, delà țără, venit abia de curund în capitală, 
plin de speranțe mândre și ambițiose. Tóté aceste speranțe, pu
teau fi omorite acum, în flore, de mânia împăratului, de nepre- 
calculatul capriț al monarchului.

Cel mai bun mijloc de-a se scote din acest năcaz i-se păru 
acela, de-a se încrede în iuțimea așa de des probată a calului 
său, și de-a scăpa dinaintea primejdiosului său urmăritor, sub scu
tul amurgului sării, care se coborea tot mai mult.

De aceea dădu credinciosului animal o lovitură de biciu, 
carea-1 făcfi să se arunce într’o fugă nebună.

împăratul observă planul necunoscutului, și porunci vizitiului 
din nou, ca să lovăscă fără cruțare în cai.

Acum se începù o gonă de tot curiosă, preste puntea Fon- 
tană cea largă și pre minunata perspectivă delà Nowski, în jos. 
In sfîrșit ajunsără, urmărit și urmăritor, prin porta delà răsărit la 
câmpul liber, pe drumul de țără ce duce cătră Strebna- Insă 
acuma se osteniră caii cei plini de spume, ai împăratului. Necu
noscutul, care observă acesta, făcii o ultimă și desperată opintire. 

El își înteți minunatul cal, așa cât acesta, în urmă, părea că sboră 
prin aer și planul îi succese. Paul își perdù din ochi alésa victimă. 
Mânios, în gradul suprem, porunci el vizitiului ca să întorcă tră
sura și să mâne în góna cailor îndărăpt în oraș și încă de-adrep- 
tul la paza principală.

»Totuși voi putea încă prinde pre acest nerușinat băiat,' 
murmură el. »O așa cumplită obrăznicie într’adevăr că încă nu 
misa întîmplat să văd. Hah! Am să dau un esemplu înfricoșat 
cu el, ca toți să vadă cuprinși de groză, cum trăbue se asculte 
de ucazurile mele !:i

El edase de curund un aspru ordin milităresc, în virtutea 
căruia, sera dupăce sa întunecat, nici unui oficer al garnisónei 
din Petersburg, nu-i era permis să petrecă fără concediu special, 
înafară de porțile cetății, o poruncă in contra căreia murmurară 
mulți într’ascuns, însă carea trăbuia să fie observată, cu tóté ace
stea. Cu acesta spera împăratul să-și ajungă scopul. I-se părfi lu
cru de necreflut, ca necunoscutul să cuteze a se întorce în urma 
lui. La tot cașul trebuiau să trecă mai multe óre până la reîntor- 
cerea acestuia.

Când ajunse Paul înaintea pazei principali, comandantele 
acesteia se apropia respectuos de trăsură, ca să priméscâ ordinele 
împăratului.

Cât de mare îi fù mirarea când i se porunci, ca momentan 
să sune prin oraș apelul general. Tóté regimentele aveau să se 
adune pre locul de întrunire și acel oficer. care nu ar fi de față 
la apel, trebuie îndată căutat de patrole, arestat, și în diua urmă- 
tóre la dece ore, adus ca prinsoner la palatul de érnâ, unde apoi 
avea să fie luat la interogator, de însuși împăratul. ?

Voința autocratului era o poruncă ce trăbuia respectată. De- 
acea oficerul i-se închina în semn de supunere și Paul se duse 
la palatul de ernă, cu aceea ilusie plăcută, că îndrăsnețul necu
noscut îmbrăcat în uniformă, care conducea trăsura, în fliua ur- 
mătore de buna samă avea să fie o victimă a mâniei sale.

Se înserase deja binișor și liniștea nopții începù să se co
bóre asupra Petersburgului. Insă acesta liniște pacinică nu ținti 
mult. Deodată resunară în tóté părțile orașului tobele de alarmă 
și trimbițele suflară marele apel general.

In capitală se năsefi acum cea mai grozavă iritare.
Cetățenii eșiră afară din căsi și in tot locul frică și zâpâcélà 

ii stăpânea pe toți. Nime nu avea nici ideă, că ce anume avea 
să se întimple, presupuneau însă tóté grozăveniile posibile. Mili
tarii, se înțălege, că erau cei mai iritați.

Timp de un sfert de oră domni prin casarme o alergare ne
bună; apoi năvăliră locuitorii acestora afară, înarmați ca de câmp 
și grăbiră spre locul de întrunire. Abia după o oră și jumătate 
de când dase împăratul porunca comandantului pazei celei mari, 
se aflară tóté trupele garnisónei sub arme, pre locul de întrunire, 
și apelul începù.

La apel lipsiră — cu escepțiunea câtorva soldați de rînd — 
nu mai puțini de dóut deci și șapte de oficeri.

Nici că era o minune acesta. Căci cine să-și aducă dóra 
aminte de alarmarea generală, într’o vreme perfect liniștită. Dea- 
ceea unul făcuse o mică partie la țară, al doilea o preumblare 
cu luntru în susul Nevei, al treilea fusese invitat la o vânătore 
pre un dominiu în apropierea capitalei și ceialalți încă tot în ase
menea chip își daseră Joru-și concediu, — fără a le fi trecut prin 
gând, că-i va ajunge ursita.

Dupăce s’a sfîrșit cetirea apelului, trupele fură trimise în li
niște acasă. Cu tóté acestea, în Petersburg nu închise nime totă 
nóptea ochii. Omenii încă tot mai presupuneau, că în ' fiecare 
clipă, avea să se întîmple óre undeva ceva grozav.
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Dar nu se întâmpla nimic alta, decât vre-o câteva arestări. 
Anume, cei dôuë çlecï și șapte oficeri, carî se aflau prin împre
jurime, îndată ce prin curieri au fost prins veste de alarmare, se 
întôrsërà grăbiți în oraș, unde fură arestați la moment și duși în 
prinsôrea delà paza principală. In diminăța următore la flece ore 
fură duși la palatul de érnâ și conduși într’o sală de primire, 
înaintea înfuriatului împărat.

Paul se afla într’adevër în laune grozave. El voia să prindă 
un singur vinovat și acum i-au adus dôuë deci și șapte de păcă
toși, cari îi-au călcat porunca. Din acésta causă se înfuria autocratul.

Kl mësurà pe prinsoneri cu o privire aspră și posomorită.
Ei erau cu toții forte serioși, dar și resoluți. Intre ei se aflau 

oficeri superiori, bătrînî și bărboși, cari trecuseră deja prin multe, 
cum și sublocotenenți de tot tineri, cari își dădeau totă silința, 
să-și iee o ținută cât numai să pote de démnâ.

împăratul credea, să înțelege că vinovatul trăbuia să fiă 
intre cei două deci și șapte prinsoneri, și presupunea, că acela se 
va tradă prin o neliniște și descurăgiare deosăbită. Dar asta nu 
se intîmplâ. El nu văfluse bine fața celui păcătos, și acum nu 
era în stare să se oprăscă și să flică cu siguranță: Etă acesta e 
acela pre care îl caut !

Acest nesucces continu al ostenelelor sale îl făcu și mai 
moros și în sfirșit <jise cu un glas mânios:

»Este unul între voi, care m’a amărît ieri din cale afară. 
Am fost oprit ca së mâne cineva prea repede caiî pre strade. 
Acest unu, despre care vorbesc, în butul și cu desprețuirea vă- 
dită a poruncii mele și fără de a-mi arăta cuvenitul respect, trecu 
ca și un îndrăcit pre lângă mine, prin oraș, eșind pre porta din
spre răsărit. L’am urmărit, însă iuțimea calului său l’a scăpat. 
Grăbit m’am întors spre reședință, la paza principală, și am lăsat 
să sune apelul general, și regimentele să se adune la apel, ca să 
văd, care este oficerul absent, pre care Fam alungat cătră Strebna, 
și etă că lipsesc două flec! și șapte oficeri din garnisonă! Aceștia 
se aflară fără concediu, înafară de porțile cetății și ei portă acuma 
vina in comun, că nu pot să aflu pre acel călcător al legii. Și 
dacă cumva nu-1 aflu, atunci toți două deci și șepte domni vor 
trebui se ispășească, cu cea mai aspră pedepsă, greșala acelui 
unu. Atunci totuși voi putea avea cel puțin satisfacția de a fi ni
merit și pre cel într’adevër vinovat,*

Oficerii se uitară spăriați unu la altu. Acesta încă putea să 
se sfirșască prost. Siberia le era acum în perspectivă. Care era 
dară între dînșii cel vinovat? De ce nu pășea înainte și nu se 
insinua? Trăbuiau să îndure două dec' și șase nevinovați esiliul 
pentru unul singur, asupra căruia căduse ura înaltului autocrat?

»Văd bine, că trăbuie să-i pedepsesc pre toți,« d*se împă
ratul cu fruntea încrețită- »Da, vreau să statoresc un esemplu, 
care să remână vecinie în memoria oficerilor delà regimentele 
mele din Petersburg. Veți fi transportați cu toții, momentan, la 
Siberia. Căruțele vă aștăptă deja. Marș!«

Palid! de frică ascultară, tovarășii de suferință acésta sen
tință barbară, în potriva căreia nu se mai putea apela,

Atunci, cum s’ar dice *n cea din urmă clipă hotăritore, păși 
înainte un sublocotenent de gardă, tinăr, frumos și svelt, își puse 
mâna pe inimă, se închină profund și dise cu glas tremurător:

Disgrația Măiestății Vostre cadă singur asupra mea. Came- 
radii mei sunt cu totul nevinovați. Singur eu sum așa nenorocit, 
cât să meritez mânia împăratului.«

»Așadară D-ta esci acela, care mi-a respectat așa de rău 
poruncile?« întreba Paul cu strictăță.

»Recunosc, că sum vinovat.«
»Cum te chiamă?«
» Alexandru Iwanowicî. «
»Bine Alexandre Iwanowicî, vei fi pedepsit după merit. Vei 

sci acuș ce voi hotărî asupra D-tale. Până atunci rămâi prinsoner. « 
Sublocotenentul se închină în sëmn, că e gata a suporta cu 

paciință ori și ce.
»Sentinelă!« strigă împăratul.

Sentinela se apropia.
»Duceți pe prinsoner în arest!«
Sentinela conduse pre tinărul oficer afară.
»Acum Domnilor, dice Paul, cu glas mai domol, cătră acei 

două deci și șase rămași înapoi, »de orece am aflat pre cel vino
vat, vreu se fiu milostiv cu ceialalți. De aștă dată mulțămiți-ve 
cu spaima, însă vai de voi, dacă vre-odată veți fi flrășî târziii în
tru împlinirea datorințiî. Mergeți!«

Trăsurile feții celor arestați se înseninară. Plini de respect 
și mulțămită se închinară cu toții. Și un colonel bărbos și bătrân, 
dise cu o voce sonoră: »Mulțămim Maiestății Vostre pentru gra- 
țiosa pedepsă!« După aceea făcu întrega cetă, drepta împrejur și 
plecă din sala împărătescă de audiință, într’o ținută perfect mili
tară și cu inima ușurată.

In vestibul, prin antisambră și pe trepți, păziră cea mai per
fectă tăcere. Inse îndată ce au fost părăsit palatul împărătesc, în
cepură să vorbescă cu glas înălțat și vioiu.

Colonelul cel bărbos susținea ca Iwanowicî nu putea fi cel 
vinovat, deorece el fusese eri seră într’o societate înafară de oraș. 
Un al doilea asemenea întări acesta, și adause, că tinărul subloco- 

I tenent de gardă, preste tot nu se pricepe de loc în d’al de ale 
mânatului de cai. Evident că el s’a jertfit, într’o isbucnire a no
bilei sale inimă, spre a-i mântui pre ceialalțî. La acestea un ti
năr sublocotenent și prietin intim a prinsonerului își esprimă pă
rerea, că Iwanowicî va fi luat acesta eroică decisiune, fiind-că se 
simțea de tot nefericit. El anume, era îndrăgostit într’o tineră 
damă, cu numele Marfa, fica arîndașului de vinars, a milionarului 
Saminski, care nu voia se binecuvinte legătura inimii celor ce se 
iubeau pre cuventul, că Alesandru nu ar avea destulă avere. 
Acesta păru și celora-lalți plausibil. Colonelul cel bărbos dicea, 
că trebuie făcut totul pentru mântuirea lui Iwanowicî. Trebuia cer
cat se se afle vinovatul cel adevărat, care escitase mânia împă
ratului. Se putea chiar, ca vinovatul se nu fi fost un oficer, ci 
vre-un amploiat în uniformă.

Intre astfel de convorbiri, ceta ajunse la ținta sa, la cafe
neaua cea mare și pomposă, care era îndatinatul loc de întâlnire 
al oficerilor din garnisona Petersburgului. Șalele erau pline de 
ospețî militari, carî discutau cu foc asupra evenimintelor nopții 
trecute.

Neașteptata aparițiune a celor arestați în decursul nopții, 
produse o sensație nespusă. Ei fură inundați de întrebări și în 
curund sciu fiecare pricina alarmului de nopte, a mâniei împăra
tului și sortea nefericitului Ivanovicî. Disputele decurgeau acum 
cu glas înălțat, deorece aprope fiecare avea să-și esprime câte-o 
părere.

Timp mai îndelungat cerca zădarnic, un oficer tinăr și palid 
ca mortea, să ajungă în mijlocul acestui sgomot, la cuvent. In 
sfirșit totuși se făcu în câtva liniște, și acum putură lua sama de 
cea ce dice.

»Eu sum cel vinovat!« strigă el cu un curaj firm. »Eu am 
avut erî sara nenorocirea de a displăcea Maiestății Sale. Insă vina 
mea nu a fost intenționată, căci eu am recunoscut pre împăratul 
abia atunci, când era deja târziu. Urmărit de el, de frica unei 
aspre mustrări și a disgrației în viitor, cercai să fug dinaintea lui 
si acesta îmi succese prin iuțimea calului meu. Ba încă sosii chiar 
la timp îndărăpt în oraș la apel, cea ce Maiestatea Sa probabil 
că a credut a fi cu neputință.

Dacă îmî trecea prin gând, că alarmarea de astă nopte ar 
fi stat în legătură cu greșala mea, atunci m’aș fi însciințat la mo
ment. Acum, când sciu, că un nevinovat sufere pentru mine, alerg 
îndată la palatul de ernă, ca să-1 mântuesc și să-mi iau pedepsă. 
Să nu potă dice nime că Wladimir Oginski nu are curajul să ră
spundă pentru cea ce a făcut. Rămâneți cu bine Domnilor, voi 
cameradi cu toții! Pote, că nu ne mai vedem în vieța acesta! 
Preste două ore pote că voi fi pre drum cătră Siberia! Adio!«

Picând acestea tinărul oficer își puse chipiul pre cap și pă
răsi localul



PAG. 182 „REVISTA ILUSTRATĂ.“ ANUL II.

Dupăce se depărta se deschise o conversație vie despre 
mărinimosul tinër. Numai puțini îl cunosceau mai de-aprope, de- 
orece abia de curund fusese transferat din provinția în capitală. 
Toți îl compătimeau din causa tristei sorți, ce prevedeau, că-1 
va ajunge acum.

El singur nu se îndoi câtu-și de puțin despre aceea, că 
sortea sa a fi deportarea pre viață în Siberia. Adio acum voi vi
suri mărețe și ambițiose de fericire, mărire și bogăție ! Adio și tu 
grațiosă, gingașă mirésâ delà Mé<jâ-<ji. Onôrea poftesce ca Wla- 
dimir al tëu să se supună sorții triste, ca un erou! ■ . .

Cum ajunse la palatul de ernă, îndată se îndrepta spre ad
jutantul de serviciu cu rugarea, ca së-i esopereze fără amînare, 
o audiință la împëratul. Adjutantul observă că nu ar fi potrivit 
timpul. Atunci Oginski, dupăce-i împărtăși motivul îngrijirii sale, 
îl făcfi atent la aceea, că este vorbă de mântuirea unui nevinovat 
delà esiliu în Siberia și în chipul acesta își ajunse scopul.

Adjutantul se uită forte mirat la tinërul sublocotenent, apoi 
se duse în odaia autocratului, ca se anunțe pre curiosul suplicant.

Paul făcfi ochi mari aurind anunțarea. Disposiția rea îi tre
cuse și un spirit bun se coborise asupra lui.

»Dar nu voi afla nici odată, cine este adevăratul vinovat?« 
striga el ncjind de sine însuși. »Cine-mi garantéza, că nu va veni 
încă și un al treilea, ca să scdtă ărăși din năcas pre al doilea? 
Di sublocotenentului Oginski së între! Și arestantul Iwanowicï 
asemenea së fie adus la moment aici!«

Curund după acésta întră A Vladimir Oginski, înlăuntru închi- 
nându se profund înaintea Maiestății Sale.

»Așadară D-ta pretindi a fi acela, care a refusât së-mï arete 
supunere și respect?' întrebă Paul. Ești forte îndrăsneț, Domnule!«

»Maiestate, eu sum cel vinovat,« çlise sublocotenentul cu re- 
signațiune. »Când am avut nefericirea de a displăcea împăratului 
meu, nu mi-am adus aminte, ca acesta va avea urmări așa de 
fatale. N’am avut intențiunea de a săvîrși o lesă-maiestate. Eu 
n’am recunoscut îndata pre Maiestatea Vostră și nici nu mi-am 
putut înfrîna la timp turbatul cal. Abia când fost urmărit în
țelesei starea lucrului și frica dojanei și a prea înaltei disgrații 
më aduse până acolo, ca së prind fuga. Da, eu am fugit dinaintea 
mâniei Maiestății Vostre, dinaintea dușmanului însă nu am fugit 
încă nici când. Acum recunosc că sum vinovat și spre a mântui 
pre cel nevinovat îmi pun sortea în manile Maiestății vostre. Și 
dacă Siberia va avea së fie partea mea, më supun aceleia.«

D-ta nu ai fost între cei deținuți, deși te-am lăsat eri sară 
în întunerecul nopții departe in afară de oraș.«

»Eu m’am întors încă la vreme pe un drum lateral, tocmai 
pre când sunau apelul general. De aceea nu am lipsit delà apel.«

»Ei bine,« çlise împëratul, »nu më mai îndoiesc că D-ta esci 
adevëratul vinovat. Dar s’a mai insinuat încă unul, care pretinde 
a fi calcătoriul de lege. Trebue së ascult amândouă părțile, mai 
înainte de ce aș pronunța sentința «

Sublocotenentul de gardă fu condus în lăuntru.
Alesandru Iwanowicï arëta palid de tot, slăbit, supërat și 

nefericit. El își aștepta acum sentința finală.
»D-ta stai încă si acum pre lângă aceea, că escî cel vino

vat?« întreba împëratul.
Iwanowicï se închina.
»Dar aici e sublocotenentul Oginski, care pretinde, că el 

este păcătosul și spre acest lucru a adus forte bune dovecji.«
Sublocotenentul de gardă se uita surprins la sublocotenentul 

de infanterie.
»Cum te-ai putut încumeta së me mințescî, Alesandre Iwa- 

nowicï?« întrebă împëratul. »Acum pretind së-mï spui curatul 
adevër!«

»Da, voi spune tot adevërul,« răspunse sublocotenentul de 
gardă. »Eu m’am jertfit, ca së-mï mântuesc soții, de supërarea 
Maiestății Vostre. Eu sum de tot nenorocit . . . vieța nu më mai 
interesézâ ... și astfel am socotit că dacă unul dintre noi trë- 

buie se mergă la Siberia, acela se fiu eu. Eu chiar dorisem acest 
amar pahar al suferinții «

»Dar pentru ce? Din ce causă te simți așa nefericit?«
»Fără îndoielă, Maiestate, că iubirea l’a îndemnat la asta,« 

observa filosofic Oginski, vedend că Iwanowicî întârdie cu răspun
sul. »Cunosc acesta. Acesta e așa întotdeuna!«

»Esci doră îndrăgostit?« întrebă împăratul suridend.
»Sum chiar și fidanțat, Maiestate,« răspunse Iwanowicî, fă

când alusiune la un inel ce purta îi: deget. »De nefericire în 
amor nu me pot plânge. Dar firesce, că miresa mea va plânge, 
dacă voi trebui se plec în Siberia.«

»Despre aceea vom vorbi mai târdiu. Răspunde-mi Iwano- 
vicî! Ce e cu D-ta?«

»E adevărat,« suspină sublocotenentul de gardă. »Eu iubesc 
pre Marfa, fata arendatorului de vinars, Saminski.

»Și fata te iubesce asemenea?«
»Da. Simpatia nostră este absolut reciprocă.«
»Insă bătrânul poseză pe crudul tiran.«
»El clise, că un locotenent de gardă, care are numai o avere 

de 80000 ruble, nu e destul pentru bogata sa fată.«
»Bătrânul nebun!« strigă împăratul încrețîndu-și fruntea. »In 

tot momentuo îl pot nimici. Ascultă acum, Alesandre Ivanovicî, 
ce vreau să-ți spun: De acusa de lesă-maiestate ești achitat și 
despre pedepsă nu e deci nici o vorbă. In considerarea nobleței 
de inimă, cu carea ai voit se te jertfesc! pentru colegii D-tale, 
vreau se te remunerez- Cu ocasiunea celei mai aprope vacanțe în 
regimentul D-tale, vei fi înaintat de căpitan. In sfirșit astădl, când 
voi eși la preumblare voi trece preia bătrânul Saminski, și-l voi 
întrebă cum îndresnesce să desconsidere pre unul dintre oficerii 
mei de gardă. Mâne dimineță dute la el și-ți reînoiesce propusul. 
Stau bun de aceea, că el te va ruga cu insistința să te cununi cu 
Marfa. Astfel sper, că te vei vindeca de simțămintele D-tale de 
nefericire si că în viitor vei fi un oficer brav în serviciul meu!«

Sublocotenentul de gardă se aruncă la piciorele monarchu- 
lui, sărută mâna înaltului binefăcător și murmură câte cuvinte 
calde, de mulțămită.

Când vețlit Wladimir Oginski marinimosa laună a împăratu
lui, prinse nedejdi frumose și pentru sine. Dar totuși se sili din 
vreme, să-și iee o posă cât se pote de abătută și deplorabilă.

»Acum e rîndul D-tale, domnule,« dise împăratul. »Vreau 
să isprăvesc și cu D-ta. D-ta regreți așadară, cea ce ai făcut?«

»Regret,« suspină Oginski cu glas tânguitor, »și cu umilință 
rog pe Maiestatea vostră de ertare!«

»Bine,« adause Paul, »te iert sub condițiunea, ca pre viitor 
se te porți cum se cade. Și acum ve puteți duce!«

Tinerii mai borcorosiră încă câteva cuvinte de mulțămită și 
se depărtară apoi, prea fericiți de buna reușită a acestei pericu- 
lose aventuri. Afară, în antișambrâ se îmbrățoșară, plini de bucu
rie și își jurară prietinia vecinică. . . .

După ameaqli trecu împăratul pre dinaintea locuințiî arîn- 
dașului de vinars, și lasă se chieme pre stăpânul căsii afară.

Acesta veni și se închină până Ia păment, mirându-se forte 
de cinstea ce l’a ajuns.

»Saminski, ce trăbuie se aud despre tine?« tjise împăratul 
cu ton aspru. »Unul dintre oficerii mei de gardă, căruia îi suride 
un viitor plin de mărire, cere mâna fetei tale Marfa, carea îl iu
besce și tu-1 corfez. Cu arînda vinarsului ți-s’a dat voie ca se țf 
aduni bogățiă de aur, și tu te porți așa de ticălos! Fie-ți rușine!«

»Maiestate« gângăvi Saminski, nimicit cu totul, »nu sciani 
că tînerul domn se bucură de o grațiă așa înaltă!«

»Mâne va veni din nou la tine, ca se șî înoiescă ofertul. 
Dacă-1 respingi din nou, se sciî, că-țî trimit pe cap o comisiune 
judecătorescă, ca să-ți cerceteze registrele- Și vai de tine dacă 
ai contrabandat ceva, ori dacă ai înșelat în vre-un alt chip, cu 
accisul.!«

»Voința Maiestății Vostre e pentru mine porunca,« răspunse 



ANUL IL „REVISTA ILUSTRATĂ.“ PAG. 183.

milionariul. »Alesandru IwanowicT va fi copilul meu. Eu dau bine- 
cuvîntarea mea la căsătoria lui Marfa!«

»Atunci e bine,8 dise împăratul. »Remâi c_i bine, bătrânule 
Saminski și nu me mai face să aud nici când despre tine astfel 
de prostii, la din contră te ajunge cea mai înaltă a mea disgrațiă!«

Cu acestea se duse Paul mai departe.
Arîndașul de vinars se duse în sus la fica sa, carea ședea 

cu ochii plânși în chilia ei.
»Mântuire și binecuvântare a ajuns casa mea!« strigă el cu 

emfasă. »Ștergeți lacremile, puiul meu, floricica mea, odorul su
fletului meu! Alesandru hvanowici e un mare favorit al împăratu
lui. Mâne vei fi miresa lui. Deaceea împodobesce-te mâne cu hai
nele tale celea mai frumose, cu podobe de aur și cu pietrii 
scumpe!«

Lacremile tinerei femei să schimbară acum în surisul feri
cirii și bucuriei.

Când veni sublocotenentul de gardă în diua următore, Sa
minski în faptă îl încarcă cu celea mai înalte semne de cinste, 
și logodna se făcu.

El se cunună curund după aceea cu răpitorea copilă.
Wladimir Oginski încă se cunună în curund, prea fericit, cu 

polona lui. — — — — — — — — — — —

Acestea au fost două deci și patru de ore din vieța zodio- 
sului împărat al Rusiei, a escentricului Paul.

J'radusă de 8nea pop pota.

VASIL IE ,\K>l.l)<i\.\.\. ARON POMNUL

Născut in 1824 in comuna Chirileu, și-a făcut studiile 
teologice in Blaj, unde l'au apucat evenimentele din 1848. 
A fost unul din tinerii cei mai entusiaștî, cari au străbă
tut Ardealul în lung și lat; și prin cuvântări ce adesea 
storceau lacremi poporului, chema pe Români la adună
rile dela Blaj. — Tovares bun al lui Iancu și Axente, 
credincios și nedespărțit prietin, a lui Butean, Moldovan 
a condus ca prefect legiunea a IlI-a cu care a repurtat 
isbândi strălucite mai ales după ce s’a retras cu omenii 
sei in Munții-Apusenî. — Când Abrudul prin trădarea lui 
Dragoș a cădut în puterea lui Hatvany, în diua de 6 Maiu 
a fost arestat dinpreună cu Dobra, Butean, Mureșan, An- 
dreica, și Molnar. Dintre aceștia Butean, Dobra și Molnar 
au fost executați de cătră Hatvany, er Moldovan și cu 
Mureșan au scăpat din închisore când Iancu a năvălit în 
Abrud cu Moții sei la 9 Maiu. Acestă împrejurare l’a scă
pat de resbunarea lui Hatvany.

După potolirea revoluției neuitatul Moldovan a ocu
pat un oficiu de protonotar în comitatul Tirnavei-Mici, 
A reposat Ia 1 Ianuarie 1895 în vârstă de 71 ani.

Și-a scris memoriile sale din J.848—49 într’o frumosă 
și plăcută limbă românescă, — pe cari le-a închinat popo
rului prigonit și nedreptățit de secolî, dicend: »Români, pu- 
neți-ve încrederea în voi înși-ve!«

Născut în Căciulata Făgărașului la 1818, și-a făcut 
studiile în Blaj și Cluj, teologia la Viena. Se întorse în 
anul 1847 ca profesor la Blaj, unde deveni profesorul ado
rat al studenților. El scrise prima convocare pentru adu
narea din Dumineca Tomei, pe care o dădu elevilor sei 
s’o »răspândească în popor.« A părăsit la 48 Ardealul 
pentru totdéuna, trecând în România, unde din causa 
persecuțiilor muscălești avu a îndura multe suferințe fisice.

Din România trecu în Bucovina, unde îșl află apoi 
locașul vecinie.

In Bucovina lucră el din tote puterile atât pe tere
nul cultural, cât și național la înaintarea acestei mult în
cercate provincii.

A decedat în 1866 în Cernăuți în urma unei grele 
suferințe, jelit de întréga Românime și plâns mult de Buco
vineni, cărora li-a fost un adevărat redeșteptător al cul- 
turei naționale.

----- - -----
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Schimb în servitiu.
Fóia oficiosa din luna lui Decembre anul 18 . publică, 

spre bucuria unora și necazul altora denumirea ca general-major 
a comandantului reg. 63 M. Trăilă.

Corpul oficirilor se'nțelege a decis ai da o serbare de adio, 
fiind un superior bun și camerad credincios.

Dar erna, ernă remane. Și atunci cu deosebire era o nea 
atât de grosă, încât abia puteau curăți stradele afli, ca mâne se 
fie de nou pline cum se cade.

Din acesta causă nu putu a se depărta generalul la postul 
seu nou, ci trebui se rămână acolo și se continue servițiul de co
mandant al regimentului, căci în urma întreruperei comunicațiunei 
nou denumitul comandant, nu putu sosi la timpul seu.

Astfeliu și .serbarea de adio se amână de pre o di Pe alta, 
până când oficeriî regimentului se treziră cu crăciunul în spate.

Drumurile s’au restabilit, neaua s’a mai împuținat și acum 
aveau a face cu două serbări: una de adio, alta de bucurie în 
onorea comandantului nou.

Ce era de făcut?
Căpitanul Scurtu, dela compania 6 era încredințat cu aran

jarea ambelor festivități. El se bucura de privilegiul, a fi un aran- 
jeur escelent; ba gurile rele spuneau că el numai atunci a des
coperit în densul acest talent, când pasivele i erau deja mai mari 
ca activele. Căcî — așa se dice — când era locotenente și avea 
afacerile pecuniare în ordine, nud durea capul de »nebunii« de 
aceste, după cum le numia el, ba din contră, înjura pre aranja
tori, că causază clieltuelî zădarnice.

Un concediu mai lung petrecut când la Ischl, când prin 
Viena: i conturbă total equilibrul avut în afacerile sale finanțiare 
și după-ce vedea forte bine, că aranjarea acelora este pentru el 
absolut imposibilă, cugetă că a fi lucru înțelept a aranja petre
ceri ca cu o atare ocasiune se potă face cunoscința unei fete »cu 
zestre mărișoră«-

El se credea om frumos, dar — lumea lume rămâne — ofi- 
cirii mai tineri critisau cu cuvinte cam aspre nu numai perii sei 
răriți cari se mai puteau observa pre cap. ci făceau și unele ob
servări sarcastice asupra considerabilei cantități de vatta cu carea 
era căptușită uniforma sa.

Bistriță nu-i oraș mare, dar dela aranjarea unei petrecere 
publicul ’și are pretensiunile sale și aici.

Nu departe de Bistriță era pre acele vremuri un domeniu 
frumos și estins — al domnului Dănilă Vârtoșii și se spunea că 
un ingineur din Viena trecând pre acolo cătră Valea-vinului, ar 
fi descoperit în un șes din acest domeniu un isvor abundant de 
petrol.

Scurtu, carele cetea jurnalele din doscă’n doscă, avea cu- 
noscință despre venitele colosale ce au posesorii atăror isvore în 
America. Din acesta causă Angela — unica fică a lui Vârtos — 
i era idealul seu nu numai ca fetiță frumușică, ce în adevăr era, 
ci si ca »princesa petrolului«

Dar așa se vede că acesta idee nu-i veni numai lui Scurtu 
în minte, căci toți oficeriî tineri — cu escepțiunea unui funcțio
nar cu burta mare — făceau curte Angelei, și încă pe’ntrecute. 
Inse așa se vede sublocotenentele Mureșan era acela, care putea 
se aibă cea mai multă speranță.

El era iubit de toți. — Totdeuna vial, camerad bun, om de 
parolă — numai cu Scurtu nu putea eși în capét, căci acesta ve
dea în tinérul sublocotenente pre cel mai mare rival al seu și cel 
mai periculos concurent-

Așa stau trebile în Bistriță pre timpul când regimentul îșî 
aștepta noul seu comandant

Căpitanul Scurtu era deja gata cu programa festivităței.

Comandantului vechiu: o sară-garcon, cu program cât se 
poté de vesel; celui nou: un bal festiv în sara de Crăciun — 
căci el înțelese, că noul comandant are o nevastă tineră; ergo 
balul va fi forte bine venit. Se înțelege Dănilă Vârtos cu ama
bila sa fică încă vor fi presenți și în acésta sără, când el, căpi
tanul Scurtu, se va putea presenta în cea mai bună posiție, când 
în sensul strict al cuvântului, tote se vor învârti pre lângă per
sona sa, avea de gând a face declarație frumósei Angela.

Un strateg bun, la executarea planului seu nu lasă din ve
dere nimic.

Asaltul asupra inimei neparate a frumósei fetiță, va fi cu 
atât mai sigur, cu cât vor fi delăturate mai sigur trupele inimice 
din bună vreme.

Căpitanul Scurtu scia bine, că punctul principal din reglemen
tul militar spune, că superiorului »chiar și la cele mai intime con
veniri« este a se oferi »o anumită preferință« — și el voia ca 
acésta »anumită preferință« lui, superiorului, se-i fie asigurată din 
partea sublocotenentului Mureșan, inferiorul seu, chiar și cu oca- 
siunea acésta, unde era vorbă a cere mâna Angelei.

Cu Mureșan spera deci a isprăvi ușor.
Mai grea era afacerea cu Angela, căreia nu-i putea comu

nica și față cu care nu putea esecuta pasagiuri de acéstá natură; 
căci dânsa cu greu ar fi potut pricepe și primi avantagiT oficióse 
de categoria acesta. Mai consult i părea deci a pune pre sublo
cotenente în siguranță, și cu acest plan se dusă căpitanul nostru 
cu câteva dile înaintea balului în căncelărie la adjutantul regi
mentului.

Adjutantul îl primi cu respectul cuvenit și cu surisul obici
nuit și-l întrebă:

— Cu ce ve pot servi, die căpitan:
In loc de răspuns căpitanul scosă tabachera și o presenta 

adjutantului — prin acésta i aduse la cunoscință că presența lui 
în adjutantură nu e în afaceri oficióse. Ambii își aprinseră câte-o 
sugaretă și surisul de pre buzele adjutantului — după-ce, nelîind 
afacerea oficiosă, acela nu mai era. absolut necesar — dispăru.

— Așa în treacăt voii se te întreb, cine are inspecțiune în 
Burg, pe dealul târgului, în Sâmbăta proximă? dise Scurtu.

— In Burg? Acolo-i la inspecțiune totdéuna oficier. Pardon, 
momentan mă uit în protocolul de comandă.

Adjutantul luă un pachet de pre masă de scris, desfăcân- 
du-1 începe a frunderi și dise:

— In Burg, pe délul târgului, in sara de Crăciun, are in
specțiune sublocotenentele Müller dela compania 6; ca coman
dant la acest loc. Nu-i prea plăcut pentru sara de Crăciun. Lângă 
soldați e dispus sergentul Wondracek carele, daca nu mé înșel 
încă se ține de compania ta.

—■ Da, răspunsă trăgănat căpitanul, e la compania mea. Dar 
sei că mi-e forte nâplăcut că chiar Müller are inspecțiunea?

—■ Neplăcut?! Cum așa?
— In sara de Crăciun avem balul în onórea noului coman

dant; am hotărit a juca o sârbă națională și Müller ca jucăuș esce
lent mi-e nedispensabil de lipsă.

— Hm! In regimentul nostru sunt o mulțime de jucăuși, 
unul mai escelent ca celalalt- Ușor vei putea afla suplent.

— Da, da, jucăuși buni sunt, dar sei, a juca sârba frumos 
nu-i chiar jucăreie, nu pot fi la nici un cas fără Müller, trebuie se 
ne ajuți óre-cum și tu. In fine chiar și balul e oficios, căci e festi
vitate strict oficiosă.

Adjutantul se gândi puțin.
— Nu aș voi se stric petrecerea nici unui camerad. Servițiul 

în Burg, după ce olicierul trebue se inspițieze tote posturile în
vecinate, e în sine destul de neplăcut; d’apoi în sara de Crăciun, 
când e bal festiv? Nu, nu pot face nimic. E imposibil.
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— Nimic nu-i imposibil pe fața pământului: voesce și vei 
putea!

— Ei bine. Ș’audim propunerea ta? Dar îțî declar înainte 
că la cas de lipsă me provoc la tine.

Căpitanul Scurtu veni puțin în perplesitate. Din întâmplare i 
cădu privirea pe lampa plină de prav ce atârna acățată de pla
fonul și mai prăvos, și-i veniră în minte bogățiile ce aduc isvorele 
de petrol, acesta i dădu impuls puternic.

—- Mai bine ar fi dacă am trimite la Burg pre sublocote- 
nentele Mureșan, dise el hotărit, căci după cum îmî aduc aminte 
și așa a lui e rendul în <țiua următore.

Adjutantul îndată fu în curat că ce vrea Scurtu.
El adecă pre acesta cale vrea se se elibere de concurentul 

seu. De sigur planiseză ceva atac. Apoi când e vorbă se alegi, 
ca oficier totdeuna vei alege pretinia celui mai periculos, în ca
șul de față, ca superior, era căpitanul Scurtu.

Astfeliu se gândea adjutantul.
Fără a replica ceva luă lista, întinsă pena în negrelă și-i disă:

- Ai bunătatea a schimba însuți numele, mâne cu ordinul 
de <ji, voi publica apoi schimbarea.

Căpitanul luă pena, ștersă numele lui Miiller și cu trăsuri 
țapine scrisă în locul aceluia numele lui Mureșan. Când luă apoi 
nisipul și-l preseră pre scrisorea umedă, își închipuia că aruncă 
ultima glie de păment pre mormântul rivalului seu.

O surprindere neplăcută.
In dina următore ședea sublocotenentele Mureșan în chiliuța 

sa și făcea pregătiri de bal.
O ocasiune mai bine venită pentru a se declara Angelei 

nici că se putea pofti.
Se cam temea ce e drept de rivalitatea lui Scurtu, dar îl 

mângâia împrejurarea, că el, ca aranjerul festivităței deoparte va 
fi forte ocupat, de altă parte e obligat a se învârti tot cam pre 
'.ângă nevasta noului comandant.

El - — sublocotenentele Mureșan —- se putea da cu tot zelul 
re-olvirei planului seu.

El comandase din Cluj un buchet minunat. O depeșă sosită 
înainte de amedl i făcea cunoscut, că buchetul va sosi punctuos 
chiar în diua balului la 3 ore d. a.

Si 1 uă deci la mână uniforma și supunând o unei visite mi- 
nuțiosă o afiă în rend, ghetele de lac sclipeau ca sorele.

Provedut cu asteliu de arme trebuia ca el se fie învingăto- 
riul. Cu acest cuget își aprinsă o sugaretă și se trânti pre divan 
dând drum liber fantasiei sale, carea, onore lui, se ocupa exclu
siv numai cu frumosa Angela.

In acest moment cineva bătu tare la ușă; inmediat după 
acesta un soldat întră în lăuntru și stătu în posiția prescrisă îna
intea oficierului. Apoi salutând luă o cuvertă de piele urită, scosă 
din ea o colă de hârtie albă, acoperită cu scrisore violetă și o in- 
manuă oficierului.

Pre atunci era datina, că ordinul de di se litografa în adju- 
tantura regimentului și prin o ordonanță se trimitea fiecărui ofi
cier din garnisionă câte un esemplar.

Mureșan luă foia și fără a o ceti o aruncă pre mesa de scris,
Ordonanța își închisă erășî cuverta sa de piele, salută de 

nou, făcu »împrejur8 după prescripție și se depărtă.
Mureșan credea că nu pote fi ceva interesant în ordinul de 

astăd?, căci afară ningea de îngropa; exercițiele de înainte-de- 
amedî erau deja strămutate, deprindere de marș într’o vreme ca și 
asta nu putea se fie, apoi înmormântare încă nu era, fiind-că nu 
murise nime. Așa nu-și făcu capul călindar, ci continuă cu țeserea 
visurilor sale fantastice.

Când începu a se întuneca, se găta; luă orologiul, lanțul și 
punga cu banii de pre mesă unde de regulă le punea când co- 
modisa; și le băgă în buzunar, fără a arunca măcar o privire în 
ordinul de d* ce stătea lângă ele.

In cafană, unde sosisă, erau adunați mai mulți cameradî ti
neri, cari discutau cu gură mare balul apropiat. Când întră Mure
șan înse, toți tăcură de-odată, așa că și lui Mureșan i bătu acésta 
la ochi și întrebă uimit-

— Da cei fărtaților? Pentru ce ați amuțit toți deodată?
— Vorbeam despre bal, — dise unul, — și fiindcă pre tine 

balul nu te va fi interesând . . .
— Cine dice, că nu mé va fi interesând? — d’să el nimit, — 

din contră qlile întregi numai Ia bal m’am gândit. Doar s’a schimbat 
planul?

— Nu i poveste. Va fi un bal splendid și chiar pentru aceea 
cu atât mai mult ne dóré pentru tine. Dar ce se-i faci, pe unul 
trebuia se cadă sortea.

Mureșan i privi perplex. Nu pricepea ce ínsemnéza asta.
— Ori doră nu ai cetit ordinul de adi? — întrebă un alt oficier.
— Uită-te numai și te vei convinge, că în sara de Crăciun 

ai inspecțiune în Burg, pe délül târgului.
Mureșan rise.
— Ah! Pricep! Vé jucați cu mine »de-a mâța orbă.« Dar 

vé înșelați! Eu sciu numai prea bine că inspecțiunea o am sép- 
temâna viitóre. Cercați-vă alt obiect pentru vițuri de atare natură.

Toți au devenit serioși.
Era tăcere mormântală! Nime nu dîcea nimic. Un locotenent 

mai bătrân, care până atuncia tăcusă, reflectă:
— Dacă eredi că nu e adevér, dute acasă și cetesce ordinul 

de di Ș* te vei convinge că nu-i minciună, cu atât mai puțin glumă.
— Ba nu poți nici ajuta; căci nu cred că ai afla vr’un camerad, 

care se schimbe în sara de Crăciun și plane totodată și séra de 
bal. Eu cel puțin, — dise un sublocotenent tinér, — mai bucuros 
fac servițiu dóué Dumineci după olaltă în casarma din oraș, decât a 
ținea inspecțiune în o vreme așa miserabilă în afurisitul de deal. 
Abstrăgând de asta, nu poți nici măcar se te desbrqci, decum se 
dormi barem! o oră. Ne pare reu frate Mureșan, dar n’ai ce face.

Bietul de el vrénd nevrând începea a crede. Se decisă apoi 
repede, își legă ârăși sabia abia depusă, își ridică sus gulerul man
talei și fugi în locuința sa apropiată.

Cu mâna tremurândă aprinsă lampa, desfăcu scripta ominosă* 
și ceti în adevér:

„Sâmbătă la 5 Ianuarie, inspecțiunea în Burg, pre délül târ
gului: domnul sublocotenente Mureșan,1,1

De nécas făcu totă hârtia boț și o aruncă lângă cuptor; ér 
ochii i se umplură de lacrămi.

Erășî ridică hârtia de jos- O netezi, o privi, o ceti de 10 
de 21 ori după olaltă. Imposibil, dar faptă e că lucrul stă așa, 
precum i-sa spus în cafenea.

Se aruncă apoi pe divan suspinând greu.
Totă speranța, tóté visurile sale erau nimicite și cu o sin

gură lovitură aruncate în abisul cel mai întunecat.

La bal.
Șalele casinei oficierilor erau aranjate elegant. Căpitanul 

Scurtu începuse cu împodobirea încă diminâța la orele șepte, căci 
voia ca de astădată

Se fie-un bal cum n’a mai fost
Nici în câslegî și nici în post!

Și în adevér i-a succes splendid.
In front era o pajură făcută numai din săbii și bajonete-
In tus patru colțurile erau piramide de pusei, aranjate cu 

istețime și gust rar.
Păreai a te afla în o grădină de arme împodobită cu flori.
Jur împrejur erau scaune de totă categoria, forma și calita

tea după cum adecă a fost posibil a se ac.quira.
La capétul sălei, era un „pom de Crăciun“ minunat aranjat, 

care sara avea se lucéscá în zarea sutelor de luminuțe cari înțe
penite pre crengile lui, de seară aveau se fie aprinse.

Cu un cuvânt sala era frumósa și forte cu gust aranjată.
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Se întunecă deja când făcu căpitanul ultimele ornamente.
Un corporalii lumina cu o singură luminare pusă în o sticlă 

golă; căci, pre acele vremuri luminările erau scumpe și după ce 
trebuiau se ardă cel puțin până după 3 ore, trebuia se fie cu 
cruțare. Din asta causă nu odată s’a mai întâmplat că primi os- 
peți au aflat în sală încă întunecime. Dar ca acesta se nu se în
tâmple, el postase un soldat la portă cu ordinul, că momentan se 
vie sus în »Laufschritt« și se-1 aviseze.

Tote erau gata.
Aprindend ultima luminare din candelabre și ultima luminuță 

de pre pomul de Crăciun sosi și prima calesă și încet pe încet 
se umplu sala.

In antișambră și garderobă era imbulzală mare și așa nu e 
mirare, că nime nu observasă pre servitoriul lui Mureșan, care stetea 
în un colț și ținea în mână un obiect mare învelit în hârtie fină 
albă. —

îndată ce se ivi în garderobă dl Vârtos cu fat^ servitorul 
lui Mureșan părăsi posiția sa de până aici, cu pași siguri merge 
la Angela, i predă pachetul și în positură militărescă i anunță:

»Dela domnul laitenant Mureșan cu o mândră sărutare de 
mână la frumosa domnișoră.«

— Ei bine, domnul sublocotenente nu vine la bal? îl întrebă 
Angela uimită.

Dar soldatul nu-i sciea da deslușirile necesari. Abia a fost 
în stare a ținea în minte vorbele de sus, ștudiate cum are greu și 
multă trudă.

Angela desfăcu pachetul și găsi un buchet minunat de ca
melii și roze galbine.

Cu drag îșT apropiă fața de flori și sugea cu plăcere miro
sul plăcut al rozelor.

Intre flori era un bilet, în care Mureșan în câteva vorbe i 
esplică causa absentărei sale și adaugea că causa servițiului de 
adi e numai căpitanul Scurtu.

Primirea ce avu, îndată după acesta, domnul căpitan din 
partea Angelei fu forte rece. El o luă la braț și o plimbă prin 
sală în firma speranță, că va primi laudă pentru aranjamentul 
splendid — dar înzădar; Angela tăcea și numai din când în când 
se pleca cătră flori și mirosea.

— Aveți un buchet minunat, amabilă d-șoră — adausă Scurtu 
în speranță că cu acdsta i va face plăcere. — E permis a sci din 
care florărie sunt aceste rose minunate?

— Nu sciu domnul meu, replică ea, buchetul l’am primit 
dela un amic bun și iubit, a cărui absență ad> e pentru mine 
forte durerosă.

Cu aceste vorbe Angela îșî trase brațul și-l privi pre căpi
tan în ochi.

Scurtu șciea destul. Totă truda i fu înzădar și fiindcă mu- 
sica chiar începea a cânta, el folosi ocasiunea și se retrasă de 
lângă Angela.

Căpitanul Morariu îl află pe amicul seu Scurtu recjimat de 
un ușor și rău dispus.

— Ce-i cu tine fărtate? —■ îl agrăi cu compătimire. — Festivita
tea a succes admirabil! Noul comandant și-a esprimat deplina sa 
indestulire-

— Cred! replică Scurtu rece, dar acesta e ultimul bal aran
jat de mine.

— Atunci sigur ai avut ceva în iasară. Te cunosc eu forte 
bine. Ai avut ceva neplăceri. In loc se te bucuri de triumful ob
ținut, te racjimi de un ușor-de-ușă și stai dus pe gânduri ca un 
filosof! Nu cumva mergi la o pârtie de șac în refectoriu?

— Acela ar fi cel mai înțelepțesc lucru. Eu din partemi 
sum sătul de baluri și femei, pote pe vecie!

— Aha! Dintr’acolo bate ventul?! Ai avut afaceri femeiești. 
Ei, ei, vino, spunem! ce ai pățit. Chiar dacă nu ți-aș putea ajuta, 
cel puțin te voi mângâia puțin. Deci s’audim ?

— Sci bine că mă ’nteresez de Angela Vârtos. A<ji voii ai

face declarația, dar o aflu în o disposiție sufletescă absolut nefa
vorabilă pentru intențiunile mele. Și vina o portă numai..............

— Vino! (JUă Morar, ne punem în refectoriu la un pocal 
de vin și o sugară. Acolo se pot pertracta mai bine afaceri de 
aceste.

Ambii merseră câteva trepte în jos și întrară în refectoriu.. 
unde nu era nimene.

— Șei frate, începu Scurtu, afacerea e mult mai seriosă de
cât cum se pare. Eu trebue se mă’nsor. Sum deja de 35 anî, abia 
câțiva ani mai trebue și sum bătrân cum se cade, așa că fetele 
nor se mai privescă în persona mea o »pârtie în spe« ci un bur
lac bétrán. Acesta n’aș vrea să o ajung. Abstragând deci de aceea,, 
că Angela Vârtos e frumosă și-mi place, averea ei m ar scote cu 
o lovitură din tóté năcazurile.

— Și ce pedeci inevitabile sunt?
— Unica pedecă’mi e sublocotenentele Mureșan. Până el e 

aici nu am speranță a reuși.
— D’apoi nu 1 poți tu pre óre care cale espeda?
— Nu! De bună voie nu-și cere transpunerea, nu are nici cr 

causă, apoi din oficiu nu o pot face, fiind că nu am pentru ce.
— Afii nu l’am văfiut, nu e la bal?
— Nu, are servițiu de »sară de Crăciun« în Burg. E super

fluu se mai adaug, că acest servițiu plăcut are se mi-I mulțămescă 
mie. Așa se pare inse de undeva a știricit asta și a avisat și pre 
Angela, altcum nu-mî pot esplica purtarea sa rece față de mine.

Căpitanul Morar avea de lucru cu sugara și numai pe dea
supra luă notiță de cele ce istorisea Scurtu.

— - Hm! Spui că are servițiu în Burg? Sci că cu acesta ai 
făcut o lovitură escelentă. Dacă chiar voiescî, nu se mână opt 
cjile și Mureșan e transpus din regiment.

— Cum așa? întrebă uimit Scurtu.
— Lucru forte simplu și chiar. Eri sara am fost cu toții la 

olaltă până târtjiu, abia în zori de di ne-am despărțit. Mureșan e 
sigur, că în acesta nopte nici o inspecțiune de controlă n’o se-1 
conturbe, fiind cu toții la bal; apoi că el e forte trudit, aceea nu 
mai încape la îndoială. Eu mă prind în rămășag pre ori și ce, că 
Mureșan dórme dus. Dute afară și controleză postul. Dacă-1 gă
sesc! durmind, sortea lui e sigilată, după-ce sci că numai în săp
tămânile trecute ce ordin strict s’a dat în acest respect. Nici nu 
ai nevoie se fac! arătare, tu simplaminte i pui Iui Mureșan alter
nativa: sau îș! cere la moment transpunerea la alt regiment, sau 
îl areți la comandă. Apoi poți fi sigur, că el fără multă socotelă. 
se va decide pentru prima propunere.

Scurtu se puse pe cugete.
In servițiu din întâmplare era chiar compania lui. Era deci 

în drept a face inspiciarea posturilor fiind el respundător pentru 
personalul ce stetea sub comanda lui.

Nime nu-i pute face imputarea, că a lucrat numai din ură. 
Apoi balul pentru el și așa era stricat. Nu era deci tot una ori 
c’a sta aici în fum ori c’a merge călare până pe dealul târgului

După câteva momente se decisă a urma sfatul amicului seu.
Trimise un soldat în grajd și dispuse se-i înșele calul.
Apoi învelit în manta sui pe cal și porni pre cale cătră Burg.
Ninsórea încetase, dar un vént rece de nord bătea dinspre 

deal așa de tare, încât călărețului nostru i mai îngheța sângele’n 
vine. Dar se mângâia cu cugetul că nu trece o oră și tóte-s în 
regulă și apoi cu o jertfă atât de mică va se scape definitiv de cel 
mai periculos rival al seu.

La Burg.

Chilia oficierilor în Burg, pe dealul târgului, era o chilie ca 
tote chiliile de inspecțiune.

La părete era un divan vechiu acoperit cu o învelitore de 
iută, ici colea sfârticată și roșă. Unele dintre drevele divanului își 
arătau capul printre firele învălitorei.

Deasupra divanului era un chip litografat atât de vechiu și 



ANUL 11 „REVISTA ILUSTRATA.* I’AG. 187

pătat, încât abia se putea deosebi figura împëratului (pre care-1 
représenta).

înaintea acestui divan era o mesă pre carea ardea o lampă 
cu un glob de sticlă verde, de o lăture spart, așa că chilia era 
luminată în un mod forte bizar.

Lângă feréstá era alt divan plin de răporte, acte, protocole 
etc- suferind în pace remășițele delà cina oficierului, cari ocupau 
loc lângă ele-

Cuptorașul mic, de fer, era postat mai în mijlocul chiliei, 
ér țevea de plev lungă, carea conducea afară fumul, era legată 
cu sirmă de plafonul înnegrit de prav și fum.

Sublocotenentele Mureșan ședea pe divan și frunzărea în un 
roman. Dar nu era în stare a ceti cu atențiune, gândul i sta tot 
la bal, care acum și-o fi luat cel mai animat avênt. La nóue őre 
revidiă de nou posturile esterne, tóté erau în ordine și astfeliu 
Mureșan agrăi pe sergentele Wondracek (pre care, fiind un om 
forte brav, puteai conta) çlicându i:

— Sergente! Vefli se fie tóté în rênduialâ! La o oră după 
medul nopții mă scolă. Voi revidia de nou posturile esterne. De 
se va întâmpla ceva, fie chiar numai o nimică, avisazâ-më numai 
decât. Dacă singur nu poți veni, trimete-mi un om în care te 
încred! !

— Am înțeles d-le laitinant! respunsă sergentele și câteva 
secunde mai târcjiu sublocotenentele nostru era erășî singurel în 
chilia de inspecție.

Mureșan drășî luă la mână romanul, probă se cetésca, dar 
înzëdar. Literile i jucau înaintea ochilor, cuprins de o oboséla 
nespus de mare caçlù pe divan și înzădar lupta contra somnului 
nu-1 putea învinge.

Nu-i mirare. Eri au stătut în crâjmă până’n zor de <li. Cup
torașul dedea o căldură bună și ce putea së se întêmple adï. De 
revizie nu avea sé se teamă, dór toți oficierii erau la bal și-și pe
treceau bine.

Mureșan își lăpădă uniforma, pusă lemne pe foc, se’nvăli în 
manteaua sa și câteva mominte mai târdiu adormi ca mort.

De-odată 1 scutură cineva in un mod nu prea gingaș.
Wondracek stetea lângă el și-l scutura din resputeri, uitând 

tot respectul și totă disciplina militărescă.
— Domnule laitinant, më rog cu supunere, scolă-te odată, 

căpitanul Scurta e afară, chiar ii deschid porta.
Mure<an la moment sări in picidre. Se-și îmbrace pantalonii 

sau b’usa nu era timp, și trasă numai repede păpucii și-și legă 
'abia: apoi îșî pusă coiful pe cap, își trasă gulerul delà mantea 
in sus ca se nu observe că nu are uniformă.

Astfeliu adjustat eși in hala porții în momentul când acesta 
cârtăind de gerul cumplit se deschisă înaintea căpitanului Scurtu.

Un vént aprig, tece, năvăli prin porta deschisă urmat de 
nea măruntă: trimbițașul ținea lampa, carea in curentul repede era 
p aci sé se stengă.

Scurtu intrând călare în hală, luă raportul lui Mureșan la 
cunoscință, ér Wondracek i dâdù péna întinsă’n negrelă și pro
tocolul de inspecțiune pre care Scurtu îl subscrisă fără a se co
bori de pre cal.

Mureșan își îmbumbasă manteaua, ca nu cumva se-1 trădeze 
că nu are uniforma, credea că încă câteva minute și tóté sunt 
in regulă.

Scurtu ceti protocolul de inspecțiune, apoi adresându-se că- 
tră sublocotenente dise: ,

— Voiu revida și posturile esterne, binevoesce d-le sub
locotenente a më însoți! Și fără a mai lua notiță despre starea 
lui Mureșan își întorsă calul și porni.

Mureșan i urmă însoțit de doi soldați.
Se fi observat Scurtu că sublocotenentele e fără uniformă? 

Acesta era aprópe imposibil. Hala porții era forte slab luminată și 
mantaua lungă îl acoperea pe deplin. La tot cazul însă trebuia 
se fie cu cea mai mare precauțiune. Ceva suspițiune trebuia se 
aibă căpitanul, altcum nu ar fi venit la revisie ații, în sara balu
lui. a cărui aranjeur era el. — El altcum numai lui Wondracek 
avea se-i mulțămăscă că nu l’a găsit durmind. Nici că era în stare 
a-și închipui ce urmări avea dacă-1 afla lungit pe divan.

Calul căpitanului pășea numai când și când. Calea era în
ghețată. t n vént rece de nord făcea se te cutremuri, căci te pă
trundea până’n os, și bietul Mureșan în uniforma sa defectuosă 
era aprópe se înghețe de frig.

Spre cea mai mare uimire a sublocotenentului nostru, căpi
tanul nu mersă cătră magazinele de prav, precum presupunea, ci 
apucă pe calea care ducea’n oraș. In ținutul acesta era postat un 
singur soldat a cărui figură la zarea lunei se vedea de departe 
făcându-și promenada prescrisă pre covorul alb de nea.

Murășan resuflă mai liber. In fine nu preste mult o se scape 
de nécas.

Căpitanul strigă cătră soldat, acesta respunsă după prescrip
ție și cu acésta tóté erau în regulă.

Fără a se uita îndărept, căpitanul nostru călărea încet că
tră oraș.

Acum era în curat Mureșan cu posiția sa. Facil un jurământ 
că o se șî resbune el, dar nu era încă în curat, că ce gând are 
căpitanul, ce vrea cu el?

Iritațiunea colosală în carea se află Mureșan îl făcu a-și mai 
uita de frigul mare ce-i îngheța piciórele, și el pășea mut după 
calul căpitanului. Acum i părea superfluu a păși cu grijă; i era 
tot una că se desface manteaua când pășesce ori nu, nu mult i 
păsa. Scurtu nu se uită nici macar odată índérept și așa mergeau 
încet apropiându-se mereu de oraș.

înaintea salei de bal își opri căpitanul calul.
Ferestile luminate își aruncau razele pre strada albă de nea, 

sunetele orchestrei se audeau de jos și umbra părechilor dansă- 
tóre se vedeau trecând pe dinaintea ferestrilor ca nescari silbuete

Sublocotenentele își pusă mâna la coif și întrebă de căpitan 
i despre disposițiunile sale.

— Vino numai sus domnule sublocotenente, răspunse căpi- 
i tanul, după un marș atât de încordător o se-ți cadă bine un po

căi de punciu apoi afară de aceea vei găsi acolo pre d-șora An
géla Vârtos, carea sigur te doresce mult.

Sarcasmul vedit, cu care vorbi căpitanul i redă lui Mureșan 
; sângele rece; forte bucuros ar fi tras afară sabia și ar fi isprăvit 

tóté cu o singură lovitură, dar mintea sciu înfrâna isbucnirea pa- 
siunei; și astfeliu țlisă:

— Domnul căpitan scie mé rog, că eu sum oficierul de in- 
: specțiune la postul din Burg și că posițiunea mea nu mie iertat 
! a o părăsi fără ordin în scris) dacă înse d-vostră veți binevoi 

a-mi da un astfeliu de ordin, atunci se’nțelege îl voi urma întocmai.
El avea drept. Fără mandat în scris nu-i era permis a pă

răsi postura sa.
După puțină precugetare i răspunde căpitanul:
— Vino cu mine sus, acolo voiu scrie și-ți voiu inmanua 

ordinul.
Ambii suiră treptele luminate splendid fără a schimba o 

vorbă. Sublocotenentele avea grijă ca nu cumva se i se vaqlă óre- 
cum toaleta sa.

In garderobă căpitanul se opri și ceru dela un soldat hârtie, 
până și negrelă.

Soldatul eși repede. Mureșan se retrasă într’un colț și aștepta 
tăcând. In câteva minute soldatul reapăru și raportă, că în birou 
a aprins lumina și că dl căpitan află acolo gata tóté cele co
mandate.

Căpitanul se întorsă cătră Mureșan și-i <Jisă.‘
La moment vin índérept bine voesce a me ascepta aici dle 

i sublocotenente! Apoi urmă soldatului.
Mureșan era singur.
Acum ori nici odată! Sau trebuia sé se scape óre cum re

pede, sau era perdut!
Decis repede, deschide puțin ușa ce conducea în sala de 

dans. In inmediata apropiere erau mai mulți oficiri, cari priveau 
la părechile dansătore. Pre cel mai apropiat îl apucă de mână și-l 
trasă repede în garderobă. Cameradul fu forte surprins vécjéndu-1 
pre el oficierul de inspecțiune, la acest loc.

Dar militarii se înțeleg în puține cuvinte.
Mureșan îșî desfăcu numai mantaua și-i arăta cameradului 

: în ce stare se află. Acela îndată ce védu că Mureșan nu are uni
formă, sciu că ce-i trebuie.

— Frate, dăm uniforma repede, altcum sum perdut.
Ambii se traseră după cuierele pline de mantale și în câ

teva minute — cu îndeletnicirea și repegiunea obicinuită la ofi- 
ciriî activi, Mureșan era îmbrăcat.

—Aștâptă-mă aici, adause Mureșan, aici după cuieriu nu te 
vede nimene; la moment sum aici.

Apoi îșî luă ér mantaua și se postă în posltura avută mai 
înainte.

Inmediat după acésta întră și căpitanul și respiră liber când 
văcju, că prinsonierul seu este tot acolo unde l’a lăsat.

—■ Aici e ordinul d-le sublocotenente și acum, <jisă Scurtu 
suricjénd sarcastic, poftim în sala de bal; iau asupra mea toiă 
răspunderea.

— La moment, cu supunere, răspunse Mureșan, vă rog nu
mai a-mî permite se-mi depun mantaua.

Cu aceste vorbe Mureșan își desbumbă mantua de sub ca
rea se ivi uniforma după totă regula m’litărescj.
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Scurtu se uită la Mureșan, ca la cutare duh necurat, acum 
vedea că ce prostie a făcut.

■— Permite-mT d-le căpitan — <;lise la rândul seu Mureșan, 
delectându-se în triumful seu nevisat, se ve rog a me împrumuta 
cu o păreche de mânuși; mi am părăsit postul fără scire și mâ
nușile mi le am uitat în chilia de servițiu.

Scurtu îșî musca buzele de necas; fără a-i da vre-un respuns 
întră în sala de joc, Mureșan după el!

Toțî oficirii, vecjend pre oficierul de inspecție din Burg, în 
sala de bal, steteau cu gurile căscate, nime nu scia ce s’a întâmplat.

Mureșan cu paș sigur se duce de-alungul salei de dans drept 
la noul comandant și punendu-se în posiție oficiosă, dise: »Dom
nule colonel! Răportez cu supunere, că dl căpitan Scurtu din po
stul avut în Burg pe dealul târgului m’a comandat aici la bal; 
ordinul referitor la acesta disposiție îmi iau libertate a vi-1 pre- 
senta aici.«

Cu acesta i predă ordinul scris abia cu câteva minute mai 
nainte de căpitan.

Colonelul ceti ordinul și nu putu se-și esplice altcum lucrul 
decât așa, că Scurtu și-o 11 perdut mintea; deorece un cas de 
acesta natură în decursul servițiului seu de 30 ani nu i-a mai 
venit înainte.

Scena acesta a atras atât de mult atențiunea ospeților, încât 
jocul se opri și numai musica cânta mai departe.

— E bine d-le sublocotenent, qlise colonelul, îți poftesc 
pentru restul serei de adi petrecere bună. Poți merge.

Mureșan îșî făcu complimentul oficios și se retrasă-
— Domnul căpitan Scurtu, strigă după aceea comandantele.
Scurtu se presentă. Abia 1 țineau piciorele. La o astfeliu de 

deslegare a planului seu nu s’a așteptat. In cuget blăstăma pre 
amicul seu Morar, care i-a adus în minte o astfeliu de procedură.

Mureșan se folosi de ocasiune și se furișă’n garderobă, unde 
mântuitoriul seu stetea în cămașă sgulit după mantale.

— Frate, i șopti acestuia, eu nu me pot depărta. Invăle- 
scete în manta și fugi peste drum în quartirul meu- Soldatul e 
acasă. Ia-ți din garderoba mea tot de ce ai lipsă și vino cât mai 
repede înderept. Acum de-ocamdată nu-i periclu; toți sunt în sală i 

comandantele chiar a chemat la sine pre căpitanul Scurtu; poți" 
dispărea fără periclu.

După acésta chemă un soldat și-i clisă:
—Tu te duci în laufschritt în Burg, spui sergentului Won- 

dracek se-ți dee cabatul și pantalonii mei, cari sunt în chilia de 
inspecțiune, apoi te duci cu ele de-a dreptul în quartirul meu și 
lăsându-le acolo vii Ia moment aici. Dacă vii la timp índérépt, și 
dacă isprăvesc! așa, ca se nu te vadă nime, da nime, înțelegi-mâ.: 
atunci capeți dela mine cjece floreni. Pricepi?

Dece floreni sunt pentru un infanterist un capital întreg- 
Salutând repede, soldatul nostru fugi ca nebun cătră Burg.

Mureșan întră erăși în sala de bal și se mestecă neobservat 
printre ospeți întâlnind din tóté părțile priviri întrebătore. El înse 
se făcea că nu pricepe nimic și cerca cu ochii pre Angéla, carea 
ședea în celalalt capét de sala și asemenea îl cerca pre el cu 
privirea.

El grăbi la ea, îi sărută mâna, apoi oferindu i brațul o purta 
prin sală în sus și-n jos.

înaintea ei nu avea secrete;
Sub sigilul celei mai rigorosă discrețiune i spusă aventura 

din easta sară.
Ea la rândul seu i comunică cum și-a săpat Scurtu șie-și grópa.
Dănilă Vârtos urmărea cu privirea sa tinera nostră păreche 

și când — ceva mai târdiu — Angéla și Mureșan i-au descope
rit secretul inimei lor, el cu bucurie îșî dădu binecuvântarea sa. 
părințâscă la fidanțarea copiilor sei scumpi.

Căpitanul trebui se se rentorcă încă in aceeași nópte la Burg 
în locul lui Mureșan; căci dór »un oficier trebuie se fie în servi
ciu« — <jisă însuși colonelul—- »apoi Mureșan e eliberat după totă 
regula.«

In chilia monotonă din Burg, avu Scurtu timp a se cugeta 
și a concipia o rugare pentru un concediu mai lung din causa. 
unui morb.

Concediul îl și primi și după însănătoșare îșî continuă servi- 
țiul la regimentul 51 din Viena unde s a fost transpus.

Localisată după originalul de V. L.
J. JYițu pop.

Mântuitoriul.
Dor se isbeșce în pepturi cu suferință, și oftat rugător se 

înalță prin aer, —■ blând petrunqlător. . . Se vină, se vină. . .
Secul! trecuțî, fără a aduce ceva, vrem! grele, qlile multe, 

multe generați! au albit și s’au strecurat în uitarea nemărginită; 
sau dus, — numai dorul a remas, numai dorul n a murit și se 
înălța ca un vultur, ce priveșce în șpațul imens, se tot înălță, sus 
la Dumnezeu. . . Se vină, se vină. . . Și dorințe au tot fost și nu 
încetă de a fi, și când umbră de desnădejduire voia se cuprindă 
sufletul trudit, nu a lăsat stăpânire năcazului, și s’a desfăcut și nu
trit cu făgăduința, a cperat neîncetat. . . Robie, perire, morte nu... 
nu suntem pentru voi! Slobodiți-ve cătușe, eră tu frunte, ce te 
închini în tină acum, te vei ridica, pentru-că în inimi resună glas 
consolător, și sperăm, și așceptăm trăind. . . va veni Mântuitor.

O mișcare ore-care era. Poruncă a sosit, ca fie-cine se mergă 
unde s’a născut — se se înscrie.

Pre o uliță a Viflaimului un bărbat apare conducând un do
bitoc blând, pre care ședea fecioră mândră. Veqlendu-i viflaimenii 
îșî aduc aminte de porunca nouă. Sosiți cu greu și usteniț! — do
reau odihnă. Alergă bărbatul se aibă cortel, până când feciora 
grijeșce dobitocul. Primesce după multe alergături drept adăpost 
preste nopte o pe.șceră, ce servea de scut boilor. Intrară acolo și 
erau mângăiațî.

Sorele a apus de mult și preste Viflaim nopte se întindea. 
Luna blândă trimitea lumină aurie pre pământ și stelele par-că 
jucau sburdalnic în jurul ei. Tot era tăcut, durmea Viflaimul în
treg, numai un murmur lin par-că se aucjia coborînd pre o colină 
în jos, ce par-că era un suspin înăbușit și lung acelor ce durmeau 

și visau un venitor mare, misterios. — De-odată o lumină pu
ternică se ivesce, și stelele și luna mărind lumina lor, se plecau 
spre pământ, ca mai bine se vadă ce se întâmplă pre jos. . . se 
vadă ce minune este • . . âră în depărtare infinită cântare dulce, 
oftând se aude . . . mărire . . . pace pre pământ și între omeni 
bună voire.

S’a născut Dunmedeu cu trup pre pământ. Feciora blândă 
l a născut — Maria — în peșceră ; și cel-ce o-a condus aici, 
cădut la pământ îl adora în adâncul sufletului seu, apoi redimând 
fruntea de ieslea boilor, asculta cântarea dulce și în umilința ini
mei împreună cu corul ângeresc simțea. . . mărire. . . mărire lui 
Dumnedeu. . .

Nădejdea atâtor veacuri, dorul s’a împlinit, perirea, robia a 
périt și pământeni! strigau, corul ângerilor cânta la așa șcire : 
mărire lui Dumnezeu și pace omenilor. Un gând era la ei, un 
simțământ au avut toți : iubire. . . pace. Lucea înaintea ochilor 
aurora frumosă a unor tèmpuri de fericire, de libertate și — ură 
nu era. O ! cântarea a muiat inimele și a întrat Domnu în ele.

Și cum se face ac,!!? De sar face așa! Dacă te-ai tipări etern 
în inimile muritorilor cântare sfântă, — de ai resuna pururea pre 
pământ delà ângerî — ar fi pace ? ! . . . Ei ! —- adi curund se uită 
orî-ce. Ad! par-că o singură <ji, că un singur moment încălcjeșce 
inimele, cântarea sfântă, apoi cade omenimea eră, pentru-că se îm
bată în înălțime, și. . . pre pământ trăesce bribegind — cu sus- 
pinurî, căci e deșartă inima ei.

O ! Domne, Domne, fă se cuprindă pacea ta lumea totă, fă 
së se facă raiu odată și pre pământ.

Joan %us.



ANUL IL „REVISTA ILUSTRATĂ.“___________________________ PAG. 189.

Ploiei-iiil cu dóue înțelesuri
Aventuri cu început umed și șfîrșit uscat, de M. Saphir.

Era una din dilele nóstre cele mai frumóse. Me îmbrëcai 
într’o haină ușoră de veră și eșil pe stradele Vienei.

Era, cum die, una din filele nóstre cele mai frumóse, decï 
începù numai decât a ploa.

Eu mi-am luat de o bună vreme obiceiul de a nu mai purta 
nici un parapleu, intâiu fiind-că n’atn; al doilea: fiind-că 
nu-mî place së fiu sluga parapleului, purtându-1 cu mine, îndată 
ce este numai întru câtva vremea rea. — Cum se va inventa 
unul, care së me porte el pe mine în vreme de plóie — o së-1 
cumpăr numai decât. Plôia începù nu peste mult a se năpădi ca 
din ciubere, încât eu fusei silit a me retrage sub o portă spre a 
me scuti de ea.

E cunoscut, că plóia, furtuna, trăsnetul și fulgerul sunt pri- 
incióse iubirei.

Chiar și lucrul cel mai prosaic din vieță póte fi intre îm
prejurări în favor geniului iubirei. Dovadă: mantaua, ce a în
tins o Leicester prin noroiu, pentru ca së polă trece Elisabeta : 
d-1 Lot s a scăpat de femee când acesta privi îndërëpt la plóia 
de foc, c'un cuvânt: furia elementelor e prielnică iubirei. Prielnică 
era și plóia asta locală, — acestă plóia și acest loc.

Era în strada —.
Stăteam la portă și priviam la ceriu, căci, durere, omul își în

dreptă privirea cătră ceriu numai când îl amenință furtuna și vre
mea rea. Atunci âcă, pe linia carea indica calea dintre ochiul meu și 
ceriu zării o ferestră vis-a-vis, și la fereștră— ah, la ferestră!-------
Si acuma d-vostră socotiți că numai decât voiu continua: ».și la fe
restră o femee!« și mai departe... nui adevërat că așa socotiți?

Așa este. Și la ferestră zării o femee. O ființă femeéscá . . . dar 
nici nu știu cum së vi-o descriu ? ... Iubite cetitorule, descrieți-o însuți 
după plac, eu sunt îndestulii. Cum ți-o închipuesci, așa së fie.

Ședea la ferestră și — cetia? Ba! Uda florile? Nu! — Se 
desmerda cu privighetórea ? Nu! — Nu voesc së înșel pe cetitori. 
In momentul acesta sunt istoric ér nu romantic. Reproduc ade- 
vëru! istorie. Ședea la ferestră tăindu-și unghiile.

Eu privii in sus. ea privi în jos, nu era greș: ne vëflurâm, 
ne îndrăgostirăm unul de altul, ne juram credință vecinică — to
tul prin singur espresiunile fisionomiei.

Geamul! Geamul! Afurisitul geam me jena gróznic. Nu te 
încrede nici odată într un geam. O fată de după ferestră e cu 
totul alta ființă decât tără ferestră. Sticlarii au produs cele mai 
mari ilusiuni în vieță. Un cap de fată de după ferestră produce 
cea mai mare înșelare optică. Prima regula juris est: »Nu te 
amoreza înainte de a deschide ferestră!«

Ea deschise terestra. Ah! Ce frumseță! Era frumosă ca un, 
ca un • . . Vedi scrierile mele complete și necomplete pag. 17, 39, 
44. 67. 120, 201, 304, 506 și următorele.

Ea privi la ceriu, apoi la mine. Și eu îi eram dór ceriu. 
Apoi închise feréstra. De ce închise ferestră? Pentrucă ploua! 
Corect! Cetitorii sein acuma totul și nu-i mai putem surprinde.

Ea privi de nou în jos, apoi sări delà feréstra pentru câteva 
minute, apoi se ivi erăsi, erăși zimbînd. In acelaș moment se ivi 

Irida înaripată, sau, vorbind mai limpede, cameriera, ei și veni tot 
sărind peste stradă, și-mi aduse un ploier çlicându-mï: ¡»Măria Sa 
domnișora îți trimite acest ploier.« Dise și se întôrse, ér eu îi 
strigai în urma: »O së am onorul a-1 duce eu însumi îndërëpt la 
domnișora cu mulțămită!«

Di ce vrei, dar femeile sunt mai grațiose decât bărbații, mai 
grațiose chiar și decât mine- Ele se pricep a ne oferi ocasiune së 
le cunoscem — cu atâta circumspecțiune încât bărbații, domnii crea- 
țiunei, sunt adeverați bădărani în privința asta.

A doua di era vreme frumosă și eu mersei la domnișora.
Ce diferență între eri și astăfii! Eri ploua și nu aveam ploier, 

adi e sore și umblu cu ploieriul. Natura este bogată în astfel de 
contraste spirituale.

Urcai treptele până la ușă; inima-mî bătfi : o v6ce melodiosă 
îmi striga din lăuntru »Vino!« și eu întrai. Ședea la feréstra, eu 
me apropiai cu semnul iubirei — ploieriul — pe braț.

»Domnișoră« — clisei eu, dar m’am cores immédiat: »Gentilă 
domnișora ! In vieță bărbații oferă femeilor apërare, ér femeile 

! bărbaților — scut!« Aici me opri așteptând efectul acestei întro- 
! ducții briliante. Nu avii nici un efect. »Aha — îmi disei eu — 

trebue sc-ți culegi tbte puterile și së începi cu rachete sentimen
tale.« Deci începui:

»Stimat ânger! Ce fericiți putem fi, când în vijelia și vre
mea furtunosă a vieții ne putem refugia pe terasa sorită a unei 
inimi simțitore!«

Aci me opri de nou, pentru a observa electul acestei bombe. 
Ea rëmase rece, îndârjită, neînduplecată.
Acésta prefăcătoriă me necăja. Să-ți trimită ea ploier, va së 

dică prin ploier dându-ți a înțelege: »Vino er cu el!« și acuma 
së me ia peste picior !

Mai încercai câteva atacuri, dar Înzedar. Ea îmi dise neted : 
»Te rog frumos, cruță-mă!«

Asta era prea mult! îmi scusai îndrăsnela cu vehemență 
pasiunei mele și ajunsei în cele din urmă a-i spune: »Bunătatea, 
cu care mi-ați trimis ploieriul, o luai drept invitare fericită de a 
vë face visita în personă.« Ea sări atunci roșindu-se la față și-mi 
dise: »O bărbaților plini de vanitate ! Së sci, domnule, că privirea-ți 
îmi era atât de nesuferită, încât preferii a vë trimite un ploier; — 
numai së te vëd dus de acolo!«

Este ușor de priceput că la aceste vorbe voiu fi făcut o 
față prostă a dracului. I'otuși mî-am recules totă ironia și o în
trebai încă odată: »Dar, gingașă domnișora, cine v’a silit së rë- 
mâneți la ferestră, déca vë era atât de nesuferită persona mea?« 
— Ea făcfi o mișcare batjocoritore și-mi dise riçlênd : »Și cum 
era së fac, dacă îmi așteptam tocmai amantul cel adevërat ? — Adio, 
domnule!« Și cu acésta sbura în altă odaia.

Eu făcui un »redits um« și m’am retras lăsând ploieriul pe 
masă. Am mers acasă și am așternut acésta întâmplare pe hârtie 
ca un exemplu moral de vanitatea și egoismul tuturor bărbaților!

Trad. RI-TO.

MITOLOGIA PLANTELOR.
Curechiul. Originea lui e însoțită de următorea fabulă res

pective mită: Deul beției »Bachus« se dice că a învețat mai în- 
tâiu pre omeni plantarea și cultivarea viței de vie. El înse a avut 
de a-se lupta contra unor prejudecie, fiind-că omenii pre atunci 
considerau vița de vie drept venin. Cel mai mare contrariu a lui 
Bachus și a culturei viei, a fost Lycurg regele Edonilor din Tra- 
cia, din causa că îmbetându-se odată de vin, a flis că vinul e 
venin, care tulbură și răpeșce mintea, și dete ordin tuturor su
pușilor sei de a smulge totă vița de vie din țeră. Pentru-aceea 
Bachus decretă o pedepsă asupra lui Lycurg făcându-1 nebun, și 
în nebunia lui își ucise muierea și un copil, er el își tăia un pi
cior, crecjend că e viță de vie. Peul Bachus veqlend nebunia lui 
Lycurg îl legă de un arbore și apoi îl sbiciui cu o ramă de viță 
de viie până vSrsă lacrimi, din cari crescu ăpoi curechiul.

Originea celorlalte plânte nedescrise aici, e tot așa de fa- 
bulosă ca și acelor descrise și în genere e următorea: Jupiter 
promise fratelui seu lui Pluto, <jeul infernului, că i va da de 
muiere pre Proserpina, flea cjieiței Cerere (bucatele). Ea era pre

praturile încântătorie a Siciliei împreună cu nimfele, și se rogă 
Pluto de Cerere ca se poruncescă se crescă tot feliul de flori 
spre a amăgi cu ele pre Proserpina și a-o despărți de nimfele 
celelalte. îndată și crescură tot feliul de rose, viorele etc. Acesta 
apucătură a avut succesul dorit, că Proserpina atrasă de feliul 
florilor se depărta de nimfe, și pământul se deschise, — er Plu
to apăru în carul seu de gală încunjurat de flori și apucă pre 
Proserpina și o sui pre carul seu ducându-o în imperiul umbrelor. 
Ijeița Cerere căută preste tot pre fica ei Proserpina până ce 
ajunse în Sicilia la rîul Cyanus aprope de Syracusa, unde afla 
breul ficei sale și așa-șî presupuse modul seducerei; și înțelegând 
că și fieița Gaea a conlucrat la răpirea ficei sale, alergă în tbte 
părțile și oțărî a se resbuna asupra pământului, prefăcând tote 
bucatele în plânte nefruptifere ; apoi a trimis o mulțime de paseri 
ca se strice semănăturile și astfeliu fructele se prefăcusă în buru
iene, cari și după-ce Cerere își retrase blăstămul, totu-și se ară
tară pre pământ în mare mesură.

ßrapini.
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Țara norocului seu legănul basmelor și
Scriere mitologico-umoristîco-scientificîi de flron jÿoca-Vëlcfyerecinul.

al poveștilor.
Omul, se duse mereu, 
Până chiar la Prometeu, 
Alungă vulturul mare, 
Și se puse la lucrare,
1 re Prometeu slobodiră, 
Apoi Prometeu grăiră, 
Pentru a mea slobozire, 
Spune-mi ce se țl fac servire, 
Omul de loc a grăit, 
A/?? un lucru mult dorit, 
Se mi descrii mie de loc, 
Cum e țara lui Noroc‘1 
Er Prometeu i a grăit, 
Eu am ceva de vorbit, 
In formă de îndrumare, 
Omule! pre a ta cale.
Vei ajunge la un loc, 
Va fi fulger, trăsnet, f.c, 

■Joe cu titanii lupț i, 
Luptă mare, luptă cruntă, 
■Joe trimite din nori, 
Fulger, trăsnet cu fiori, 
Er titanii smulg din munte, 
Stânci de petră mari și multe, 
Căt.ră Joe le aruncă, 
Cari de cari silesc la muncă, 
Joe crea se nimictscă 
Omen.imea cea lumescă.
Titanii vreu si reție,
Aiul Joe sumeție, 
Munți întregi în sus aruncă 
Ziul Joe se se ducă,
Acol' omule nai frică, 
Na acesta petrieică, 
Prin bătae-n palmă o ține, 
Și nu va veni spre tine, 
Lulger, trăsnet și nici stâncă, 
Nic7 înfrirare adâncă, 
Treci, te du șl un ai frică, 
Că nu. vei păți nimica,
Mai încolo te vei duce, 
Er frică va se te-apuce, 
La St.imfalis mare lac, 
Unde vor se ți dea atac., 
Pășiri de oțil și fer, 
Cari ori cui morte ofer, 
Acest ban, lor îl aruncă, 
Și de loc vor se se ducă, 
Vei vedea mergend pre cale., 
Un urieș forte mare, 
Ce si chiamă Gerion, 
Va veni cu larmă, svon, 
El doui capete are, 
Și are un câne mare, 
Eră cu capete ddue, 
Frică, priveliște nouă, 
Na acesta fir de erbă, 
Aruncă-l spre ei în grabă, 
Și nu țl vor face nimică, 
fine calea nu ai frică, 
Vei ajunge la un munte, 

Suindu-te pre a lui frunte, 
Apoi vei vedea în loc, 
Chiar în țara lui Noroc,
Pre atunci sorele-apune, 
Și acolo jos te pune, 
Durmind până dimineță 
Pre fiori și mândră verdeță,

De dimineță te scâlă, 
Te îmbracă și te spală, 
Că sunt opt isvőre rend, 
Apă din ele curgênd, 
Delà apus spre risărit, 
Numiră când ai găsit, 
Chiar al. patrulea isvor, 
Ședl jos ptre a lui rezor, 
Și ia apă și te spală, 
Și te rogă cu sfială, 
Im marele Dumnefiu 
Se ți ajute’n drumul teu.
Și de aci nu porni, 
Pán sőréié va sui, 
Ca se trecă preste tine, 
Inși ia. aminte bine,
Ia acesta păwjă albă, 
Pune-o pre tine-n grabă. 
Simțind, tu căldura mare, 
Delà sőre-nferbântare,

I ’ei atidi vitei mare, 
Cutremur, înfiorare, 
Când va ajunge PliHeton, 
Cu sunet cu mare svon,
Cu căruța sórelui, 
Preste vêrful muntelui, 
Mânând cult cei de foc, 
Cart sboră din loc în loc, 
După ce Phăeton va trece, 
Mancă și bea apă. rece, 
Din al cincelea isvor, 
Se-țl trecă al lumei dor, 
Plecă-apoi spre mi-fii di, 
Unde’ndată vei zări 
Pre un șes întins și mare, 
Colo, colo’ndepărtare, 
Străluciri mari de sőre, 
IW simți o lină, bőre, 
De parfum mirositor, 
Ce te-adie doritoriă, 
Vei simți și o putere, 
Ce te va trage a merge, 
C'o ințală őre care, 
Cătră strălucirea mare,
Te va ajunge un dor, 
Preste samă, ardetor, 
Spre-a sosi la acel loc, 
Colo'n țara lui Noroc, 
Și când aprópe vei fi, 
Vederea îți va. slăbi, 
De a podóbelor frumsețe, 
Și de străluciri mărețe, 
Dar ia acest fir de erbă, 
11 pune la ochi îndată, 
Că la ochi va da putere, 
Spre-a strălucirii vedere, 
Porțile se vor deschide, 
Vei întră și s’or închide, 
De loc este o masă verde, 
Pre care o carte se vede, 
Stăi la mesă nu departe, 
Și deschide aceea carte, 
Cu mâna ta acea dreptei, 
Mintea-țl atunci se deșteptă, 
De poți ceti și a scrie, 
După cum ți-a plăcea ție, 
Cetind cartea totă bine, 
Ia samă și’n minte ține,

Că e scris totul de loc, 
Cum e'n țara lui Noroc ? 
Ce despărțaminte are, 
In ea fericirea-i mare, 
Și acel, despărțământ, 
Care-țl place la moment, 
Scrie că ce nu mer are1! 
Și închide cartea mare, 
Mergend puțin mai nainte 
Vei vedea table-aurite, 
De pre cari vefii la moment, 
Ori care desparțement, 
Și în care ție ți jfiace, 
Deschide și întră’n pace, 
Ușa cea de diamant, 
Cu podőbe de brilant, 
închide ușa și iată, 
Vin servitorii îndată, 
Te duc la mese ncărcate, 
Cu beuturl, aromate,
Cu tot soiul de mâncare, 
Și violiniștl ca care, 
Om din lume na v&jut, 
Și nici a fi n’a putut, 
Bea, mănâncă și trăiesce, 
Jocă, cântă, cliefuesce. 
Cel. mai fin tutun fumedă, 
Sătul, pre divan te lasă, 
Umplut numai cu mătasă, 
Apoi somnului te lasă, 
Până când vei flămânzi, 
Atunci te vei birui,
Și dece florini îndată, 
Vei primi pentru somn plată, 
Te apuci er de mâncare, 
Și beut cu poftă mare, 
După-aceea la fumat, 
Apoi te dai la jucat, 
Păuzend te pui la masă, 
La beutură alesă,
Apoi mergi la preumblare, 
După-ce făcui schimbare, 
Cu valoróse vestminte, 
Tot la câteva. mominte
Pleci la teatru, conversare, 
Cu domni, dame de rang mare, 
Desfătare fără fine, 
Și mórtea nici când nu vine, 
Bătrâuețele dispar, 
Mereu tinerețe-apar, 
Și frumseța la, om cresce, 
Omul tot se veseCsce, 
Violine, mii de strune, 
Dic note alese, bune, 
Apoi Gitár și Cimbal, 
Fac la ori ce interval, 
Tot voia și tot plăcere, 
De omul simte cum mere, 
Pi •e zefirul de mărire, 
Legănat de fericire,
Pre de-asupra meselor, 
Descind ramii pomilor 
Cu póme gustóse tare, 
Vin singure spre mâncare, 
Pre Șoseua dintre mese, 
Tot. mereu vin și adese, 
Purcei mulți fripți tot în rend 
Cuțit, furcuță avend, 

Lângă tine se abate, 
Ca sg tai din a lui spate, 
Și ți tail mult ori puțintel, 
Cuțit, furcuță pui pire el,
Când, a pleca a-început. 
Cât ai tăiat, a crescut, 
Urmeză mieluții fripți, 
In unsore pregătiți,
Gâsce, curci și rațe fripte, 
Tóté frumos pregătite,
Porumbi fripți, pesci, multe cele, 
O cum vin făcându-ți ele 
îmbiere spre mâncare,
Și apetit de tot mare, 
La omul la fie-care, 
Se fie de ori ce stare,
Dup’ acestea în nncl lin, 
Vin cetele de cerb vin, 
La (dor corne-acățate,
Felin de felin, mâncări gătate, 
Cărnl, cârnațurt afumate,
Cu pregătiri minunate, 
Sarvete cu copturi bune, 
Și câte! nu se pot spune,
Stă lângă tine și-ți face, 
Compliment se ți iei ce-ți place, 
Și luându ți el pășesce. 
In loc altul suplinesce,
Vecinie e east preumblare, 
Încetare nu mai are, 
Ci numai tot- îmbiere, 
Ca se-țl facă premiere,
Merla, sturdul și ca ele, 
Mii de mit de păsărele, 
Tóté vin cântând în. rend, 
In corfițe aducând,
Tot soiul de delicate, 
Dulcețuri și aromate, 
Fie-care aci vine, 
Și corfița sa o ține,
Ca dela ea se poftesc!, 
Sé țl iei gura s'ondulcescl, 
Poți lua cât vei dori, 
Imputare nu va fi,
Vecinie, vecinie așa vin, 
Și corfițele le țin, 
Dar tóté deschilinit, 
Au dulcețuri de’ndulcit,
Apoi cete de urși vin, 
Și. toți pre a lor braț țin, 
Lăfit mart pline cu sugări, 
De tutun fin, cu-aromărl,
Toți stau aci fie-care, 
Ss poftesc!, să țf iei sugare, 
Fâcend compliment pornesce, 
Și altul V. urmăresce,
După urși iată că vin, 
Cete de elefanți lin, 
Cu buți de beuturl pline, 
Stând ori, care lângă tine,
Se poftesc) se ți slobofescl, 
Beuturl de cari doresci,
Avencl ei cănțl și păhară, 
De o pregătire rară,
Poți lua care voiescl, 
Beuturl se-țl slaboijescl, 
Și când de aci pășesce, 
De loc altul și sosesce,
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Elefanții trec șl vin,
Cete de cămile lin, 
Cât se pote de'ncărcate,
Cu st.rae pentru culcate,
Tot feliul de pjregătire, 
Din mătăsuri și porfire,
Cu fir de aur cusute, 
Și materii moi umplute,
Cart îți plac și le poftesc! 
Le iai și le folosesc!, 
Pentru șefit, ori culcare, 
Sau pre ele preumblare,
Tot așa se repețeifă. 
Nimic nu sen puține fă, 
Și tot ori ce ai luat. 
In loc, alta s’a format,
Nui vr’o lipsă ori scădere, 

Viața aicea mere, 
Cum nu este în alt loc, 
Numa-’n țara lui Noroc,
Când nu țl convine-a mânca,

G durmi, fuma, juca, 
Nici a cânta, conversa, 
Nice a te preumbla, 
Atunci este ocupare, 
Se faci la bani numerare, 
Apoi câți ai numerat, 
Jumetate ți i-o dat, 
Ție ca renumirare, 
Pentru cai tăcut lucrare, 
Duc! la apă, patru cai 
Decă-t adăpi, tu doi ai, 
Viața aicea mere, 
După-a omului plăcere, 
Cum nu mai e în alt loc, 
Numa’n țara lui Noroc, 
Plecă omule la drum, 
Și fă tote după cum, 
fi-am spus ție se urmefi 
La se vefi și-apoi se creȚi, 
Atunci omul a plecat, 
Pre Prometeu l’a lăsat,

Și s’a dus n’a stat de loc, 
Pâuă'n țara lui Noroc,
Și de-atunci acol’ petrece.
Sunt de ani mii cam vr’o dece, 
Cui acolo îi convine,
Plece, ție calea bine,
Și acol’ când, va sosi
Numai așa va grăi,
Măi omul lui Prometeu,
Vino fi-mi amicul meu,
Dă-mi îndrumări și îmi spune, 
Unde sunt locuri mai bune, 
Cam venit și eu la tine, 
Lăsând rSul se am bine,
Atunci omul va veni,
Iote îl va povesti,
Cum în fiecare parte.
Fericirea se împarte,
Cred că dintre cetitori,
Mulțî vor fice adeseori,
Că mie nu îmi convine,

Se me duc acol la bine,
Inse le spui apriat, 
Că destul am meditat, 
Se pornescl ori se m$ lasl 
Dar e greul și năcas,
Ani unul pre șasă feci, 
O! atunci de ce se pleci. 
Că anume mort pe drum. 
Și nu ajungi nici declini 
De sciem mai de de mult. 
De acest păment plăcut. 
Afl acolo ni ași ajla, 
De asta lume 11 ași visa, 
Cei mai tineri în virtute, 
Plece, mergă pe '»trecute, 
Eăsând lumea ticăldsă, 
Trecă în cea norocdsă, 
Vor întreba pre ce drum ? 
Nu. pot. nici eu scii se spun, 
Plece ei sfătuesc eu, 
Ca omul lui Prometeu.

L E G E N DE.
Belesei.

In Prisaca, comună românéscâ în apropierea Beiușului, în co 
mitatul Bihor, este o fântână, căreia îl dic: fântâna delà Belesei! 
In pruncia mea, căci aici m'arn născut, am mers adese ori cu alț 
copii după apă la Belesei. Bëtrânul Vasalica Bodor, care de bă
trân ce era ajunsese în mintea copiilor, căci se juca cu noi de a 
plătintăul, venind odată și el cu un oluț ce l avea după apă la 
Belesei, fiind și eu acolo, ne întreba, de seim cutarele dintre noi 
povestea acestei fântânei Nu șcim moșule i am dis eu setos ca 
se'l aud povestind, căci bëtrânul scia forte multe și frumóse în
tâmplări și legende Dacă nu o sciți, ascultați se vi-o spun se nu 
rămână nici asta uitată. Eu am audit’o delà moșul meu, er voi veți 
dice orecând, că atî audit-o din gura lui moș Bodor.

Cu vecuri înainte de asta pre aici erau păduri grósiice, în
cât de desimea copacilor crenguroși numai paserile puteau resbate 
prin ele. Sat nici aici, dar nici în apropiere nu era. Se întâmplă 
odată, că preste tara asta a nostră a năvălit un potop de omeni 
cari aveau cap de câne. Nu sciu de unde or fi venit, póte că din 
țara lui ucigăl-crucea, căci asta nici moșul meu nu a sciut se-mi spună, 
ci destul că acești omeni cărora le fliceau căpcâni, de orece mân
cau carne de om și beau sânge de om, numai din țara dracului 
au putut se fie. Veniră cu sutele și cu miile. Românașit noștri și 
alte neamuri, adecă limbi de omeni, cu cari împreună am locuit 
în asta țară, la început le stătură în potrivă, căci noi nici când n’am 
întors spate dușmanului, nu, fie fost acela chiar și căpcân, dar 
năprasnicul de căpcân era nesdravën, cum căscărea odată și în- 
ghița de vii câte trei și câte patru omeni. Vëcjênd locuitorii țerei 
acesteia, că cu acești căpcâni nu-i de-a sta de vorbă, și cu atât 
mai puțin de a da piept cu ei, o tuliră la fugă care pre unde a 
putut scăpa. Cei mai mulțî se ascunseră, prin păduri și prin cre- 
păturile dealurilor, ér alții prin copaci. Căpcânii dracului astuți 
delà fire in scurtă vreme învățară câteva cuvinte româneseï, căci 
limba nostră fii mei, delà firea ei e netedă, linsă și ușoră ca gla
sul unui clopoțel, și ușor se lipesce de ori ce om, și ca se înșele 
pre bieții omeni începură a striga care pre unde umbla: eșiți mei 
omeni de unde sunteți, că s’au dus căpcânii, și omenii ușori cre- 
dëtorî și dornic de-a se rentórce la ale lor, eșiau din locurile cele 
ascunse, dar blăstămații și prădalnicii căpcâni îi prindeau, îi chi
nuiau, ér pe alții îi mâncau de vii. Intre aceste în cutare sat ro
mânesc a fost un românaș mic de stat, dar înțelept și viclean, 
și-l ocăreau omenii Ciuflic voinic. Acesta încă se ascunsese de 
frica căpcânilor, și cum focul lui se nu se fi ascuns, cât de mic și 
slab ce era de abia iar fi fost unuia pe o măsea. Locul unde 
s’a ascuns a fost fântâna acesta, dar o păți și el, câci dând și 
pre aici Un căpcân și încă cel mai mare a lor, el bietul cum îl 
auçli strigênd se iasă afară, că au fugit căpcânii, a eșit din fân
tână, dar dete de dracu, că căpcânul cum ai bate în palme, îl 
și înghiți. Ci norocos a fost Ciuflic voinic că a fost mititel, căci 
își aflase salaș bun în rînza căpcânului, mai bun salaș ca în fân
tână, și de unde era, n’avea së se mai téma de el ori de alții.

straița din spate, scosă din ea un 
de clisă, își luă cuțitul dintre cu-

Fiind că flămânclise, își luă 
călchiaș de malai și o bucată 
rele ce-i încunjiurau fluerul unui picior și-apoi se apucă la prenz. 
Căpcânului te miri cum, nu-i picase prea bine bucata înghițită, și 
ca se o potă voma se lovea cu pumnii în stomach, și cum se 
lovea, pre bietul Ciuflic voinic îl întreceau lacrămile. Dar în cele 
din urmă îi plesi un cuget bun în cap, își luă cuțitul și începu 
a mi-1 croi pre căpcân pre din lăuntru încât în cele din urmă de 
chin și durere îi plesni inima și muri.

Ciuflic voinic scăpând din rînza lui îl beli foesce, capul mai 
marilor căpcânilor îl a.șeqlă într’un verf de par, er el se băgă erăși 
în fântână și de-acolo începu a striga cât îl ținu gura: 
belesci!

Căpcânii aflând despre sortea mai marelui lor, de 
nu o pățescă ca el, și fiind-că Ciuflic voinic din fântână 
tot strigă: belesci, belesci, o luară la fugă cari pre unde 
er fântânei i-a remas numele. »Belesci«.

belesei,

frică se 
întruna 
au venit

Jlnioniu fopp.
Epurele e puiü de asin.

S’a întêmplat adecăte așa: O asină voind se-și facă mânzul 
cărturar, l’a dus la școlă. Cine a fost dascălul în satul lor nu se 
șcie; dar destul, că dascălul, după cât s’a priceput, și-a dat tote 
silințele și truda ca se-1 învețe carte multă. Micul învățăcel fiind 
și prea tinër și — ca părinții lui — închis și bine bătut la cap, 
nu-i putea întră în minte mai mult decât ce a auçlit și delà pă
rinți : i și a. Dascălul delà o vreme, v0dându-și învățăcelul tot cu 
capul plecat, credênd că din asta pricină nu-i întră mai multe în 
minte, a prins a i ridica capul : aplicându-i des pumnul sub falcă, 
mai ridicându-1 de urechi Urêndu-i-se de atâta înțelepciune, ce 
mereu primea, învățăcelul într’o bună diminăță, pe inima golă și 
pe neșciute — își luă rëmas bun delà școlă și hai! în ruptul ca
pului, până acasă la mumă-sa. Luându 1 la întrebare mumă-sa, 
certându-1 l’a bătut una, cât a plătit pe <jece ale dascălului, di- 
cêndu-i că: necărturar nu-i trebue, ci mai bine-1 omoră. Ea ame- 
nințându-1 și restindu-se, el temêndu-se de morte, scapă si hai ! 
mamă-sa după el ! și când îl ajunse îl prinse de codă, carea de 
loc i-se rupse, scăpând fără de ea și luând câmpii în cap, tră
ind tot ascuns. Ca se scape, și-a schimbat și numele părințesc, 
luându și numele de: epure. Tot cu frica morții în spate fiind — 
în loc se créscâ a mai scăzut și descrescut și numai urechile i-au 
rëmas întregi. Câtă codă i-a mai rëmas o ține tot ascunsă. . . Din 
cât a învățat delà părinți pe a l’a uitat și numai pe i îl mai pro
nunță și și pe acela: de supărat, ori de frică mai mult.... Când 
aude sgomot, își ridică capul, precum l’a deprins dascălul; ér 
urechile și-le pipăieșce adese-ori, după-ce se scolă din culcuș, ca 
se vadă : nu cumva i le-a rupt dascălul, dând de el pe când pote 
a dormit? Când aude glas de asin, fuge mâncând pâment, căci 
se teme că vine mumă-sa se-1 prindă... Când dorme, dorme cu 
ochii deschiși. . . De dragoste- . . i-se împăingină și lui ochii.

Ç. fodnariu.
--------------- ~ --------------------------------- --------------
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Intru mărirea lui Dumnedéu.>
Tovărășia agricolă din Șoimuș a edificat unele case forte 

frumose și din materia) solid din fondul așa numit al meseriașilor, 
adunat prin energia presidentului acesteia, Ioan Baciu, preot local, 

-cu scop de a colonisa în acelea meserieșî, cea ce însé nesucce- 
<lind le-au donat pe sama Stei biserici gr. cat. din Șoimuș cu 
scop, că una se servescă ca local de școlă și una de casă paro- 
chială, ér a treia fu donată pre sama unei familii sărăcite.

Din acesta ocasiune Mult Onor. D- protopop al Bistriței, 
Alesandru Szilași a adresat preotului Ioan Baciu următorea scrisore: 

Nr. 194 899. Onoratului în Christos Frate Ioan Baciu, preot 
gr. cath. și proprietariu etc. etc. în Șoimuș. Cu mare plăcere și 
cu multă satisfacțiune mi-a venit la cunoscință vestea cea înbu- 
curătore — făcută nu de un preot, ci de un adevërat Mecenate 
a bisericei și națiunei — când am auțiit din gura alor doué per- 
sone vrednice de credință din Șoimuș, că On. Frăția Ta Te-ai 
făcut nemuritoriu pentru comuna bisericescă gr. cath. Șoimuș, dă
ruind și donând 2 livedi, ambele înzestrate cu edificii noue solide 
moderne și corespundëtôre, una pentru parochia gr. cath., ér una 
pentru școlă în preț circa 3—4000 fi.

Numai a admira și mult lăuda pot zelul și jertfa Frăției 
Tale și a On. familie, ce a sacrificat i e altariul bisericei gr. cat. j 

și a națiunei.
Numele «Baciu« este și trebue së fie eternisat, nu numai în , 

Șoimuș, ci în întréga diecesă.
Părintele Domniei Tale a fost un energios factor pentru co

mună, că i-a câștigat prin un mare și nespus fatigiu și sacrificiu o 
comoră eternă (pădure și pășune), ér Domnia-Ta l’ai întrecut — con
form progresului — din visteria proprie până la admirațiune !...

Deie bunul și induratul Dumnezeu, ca fruptele ostenelelor 
și a sacrificiului Frăției Tale și on. familie sé afle echou și res- 
plată atât pe pămc-nt cât și în ceriu.

Aceste litere modeste le scriu pentru bucuria mea, cătră un 
preot subaltern, dar credincios bisericei și națiunei sale, care l’a 
crescut și nutrit sub polele munților! . . .

La convenire personale mai multe, seu în altă scrisore. La 
revedere și salutare. Bistriță, la 27 Decembre 1899. Iubitoriu amic 
Alesandru Szilași, protopop.

Ér comunitatea bisericescă gr. cat. drept recunoscință pentru 
acésta binefacere a decis de a ridica un stîlp de piatră cu in- 
scripțiunea de mai jos, ér pe stîlp a aședa o lampă, care totdéuna 
in preseră de s-te sërbaton së fie aprinsă. Inscripția de pe stîlp 
va fi cu următoriul cuprins:

»Aceste trei edificiurl s’au ridicat cu cheltuiala Tovărășiei agri
cole din loco, din fondul așa numit al meserieșilor, prin stăruința 
neobositului ei președinte Ioan Baciu preot local, cu scopul de a 
colonisa în ele meserieșî; nesuccedând însé, Tovărășia agricolă le 
a donat cu grădină cu tot bisericei gr cat. din loco cu menirea 
de a se folosi una ca local pentru școlă și învețătoriu și una de 
casă parochială, ér casa cea de a treia a donat-o Tovărășia fa
miliei sărăcite alui T. Ursa C., delà care s’a cumpêrat din mâna 
liberă locul de edificare și grădina.«

Bibliografii.
„Noua Revistă română“. Sub acest titlu apare la 

Bucuresci dela 1 Ianuar 1900 la 1 și 15 a le fie-cărei luni, o re
vistă de cuprins enciclopedic, redactată de C. Rădulescu-Motru, 
director girant, cu concursul unui mare numer de colaboratori 
dintre cei mai buni scriitori ai tempului present.

Revista costă 24 Lei la an.
I î dorim splendit succes și viață îndelungată.
Suspin și zîmbire. Tocmai a eșit de sub tipariu o interesantă 

broșură scrisă de Dl Antoniu Pop preot, cunoscut publicului ce- 
titoriu, din desele sale scrieri. Titlul acestei broșure este „Suspin 
și zîmbire“ poesii și prosă și un exemplar costă numai 40 cr. și 
se află de venqlare la autorul. Tot de acolo se pote procura și 
irumosa piesă teatrală »Paza maicii Sânte.«

Unic în felul său e
Calendarul portativ compus de redactorul Revistei Ilustrate. 

Frumos, elegant, practic, cuprinqlend o mulțime de lucruri forte fo- 
lositore.

In anul trecut a costat 1 fi,, 50 cr. exemplarul și nici unul na 
remas neveudut.

încurajarea din partea Onor, public a îndemnat pre autor a l 
tipări acum în numer duplu și a scări prețul la jumătate, în spe-

plus 5 cr. portul postai, la comande mai mari se dau 20% rabat.

ranță, că și în anul acesta nici unul nu va remânea nevêndut-
Un exemplar costă:

ediția de lux •’írt 11 70 cr.
'legat în carton E t 

i 50 »
broșurat - . * c 1

1 40 »

Pentru pomul de crăciun. Aranjat în biserica gr. cat. din 
Șoimuș s’a colectat o frumușică sumă de bani și alte daruri dela 
credincioșii mai cu stare din comună; astfeliu încât pruncii șco
lari mai sermanî au putut fi împărtășiți cu vestminte, cărți și 
alte daruri din de-ajuns, mai remânend un rest ce s’a distribuit 
și la alți seraci din comună.

Convocare.
Membrii tovărășiei agricole din Șoimuș în virtutea §-lui 8 

din statutele tovărășiei se invită la a VII a adunare generáld or
dinară, carea se va ținea în Șoimuș la 25 Ianuarie 1900 la 10 ore 
ante-merediane.

Program:
1. Raportul direcțiunei și a comitetului de supraveghere.
2. Aprobarea rațiunei și deciderea asupra venitului curat.
3. Alegerea consiliului de inspecțiune.
4. Eventuale propuneri.

Șoimuș ia 31 Decembre 1899. direcțiunea.

POȘTA
PEDA CȚIUNEI.

D-lui Vasiliu Alexandri Urechia în Bucuresci. V’am espedat din nou re
comandat în 2 plicuri, se vede că din cele dintâiu do ut? s’au pierdui pe postă și 
numai a treilea a sosit acolo. Urmeză și epistola.

D-lui I. E. în H. Anecdotele le-am primit, se vor publica. Revista vei primi-o.
Societății de lectură a tinerimei gimnasiale din Blaj. Am primit. Răspun

sul va merge mai tîrțliu, acum de-ocanidată nu ne pulem pronunța.
Teologilor români gr. cat. în Budapesta. Același răspuns.
D-lui I. Sceopul red. la Vulturul *. Vei primi respuns prin epistolă.
D-lui Dr. Elefierescu, Bucuresci. Am primit ambele D-Vdstre scrisori. Va? 

vom respunde prin epistolă.
D-lui Ioan Pop Reteganul în Sibiiu. Novela am primit-o, se va publica. — 

Fabricantului I. i-am scris, dar mi-a respuns, că a vândut atât motorul cât și cele
lalte mașinării. Acele erau furie potrivite pentru trebuințele mele.

Preotului I. . . Articlul trimis l’am primit și îî vom face loc după putință.
T. T. în Câmpeni. Articlul l’am primit și vom primi și pe viitor cu plăcere dela 

D-ta, numai se nu fie prea lungi, ca fie-care articlu se se gate în una și aceeași 
broșură.

D-lui T. Bogdan Bistriță. Mulțam im de simpatica adresă ce ne-ațl trimis 
în numele colegilor D-tale cu ocasiunea ținerii adunării învețatorescl la ChirașT. 
— Ve poftim splendit succes pe calea cnlturei și a progresului.

Avis on. public cetitoriu!
în urma „grevei“ ce fácil personalul tipografiei nóstre, fiind-că 

nu s’a făcut destul pretensiunei de a urca salaríele fiecăruia cu câte 
25%, am fost siliți a întârdia cu scóterea Revistei nóstre. Aducând 
acésta la cunoscință onor, public, cerem scusele atât pentru acésta, cât 
și pentru eventuala întârdiare a broșurei 1. din anul următor.

Direcțiunea.

Abonenților, cetitorilor, sprijinitorilor și binevoitorilor noștri le 
dorim din inimă (deși cam târdiu) :

An nou fericit!
Redacțiunea.

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


