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Un suflet pocăit.
— Novelă. - ■

La patul său de morte îșl reamiptea Ludovica. cum Paulus a 
strigat: „Mai bine rămânem sărac, încai muream mai liniscit. O 
bogăție câscigată astfel nu putea să-mi aducă, decât desperare și 
durere!!“ și când Paulus a sfârșit... era mort.

Și fata acestui om, Zoe, după 14 ani alungă pe verișora sa 
Melania fără milă, nu-i bagă în seină lacrimile și nesocotesce du
rerea și dorința propriei sale mame.

Generalul Flaviu după ce eși din castel, pe drum cătră moșia 
sa începu a medita în fundul trăsurei:

- E minunată ființă Zoe asta. Are caracter lirm, voință ne
strămutată și e mândră ca o regină.... Și pe lângă tote acestea 
e bogată... forte bogată. Ar fi o bună pârtie pentru mine, un 
om care vorbind adevărul nu am prea cruțat în tinerețe și din 
ceea-ce mi-a rămas dela părinți, jumătate a dispărut spre a nu se 
mai reîntorce.

** *

Melania după ce fu alungată, apucă o cărare a pădurii, carea 
se nimeri. Merse timp de o oră până-și ^eni în fire.

Era deprima ă cu totul. Sorele săruta munții cărunți și bradil 
codrilor dădeau freinăt. O vegetație splendidă desmierda lumina 
ochilor și murmurul pădurilor fermeca audul.

Ce se mă fac? începu a vorbi cu sine Melania. Incătrău se 
mă întorc? Unica mătușă ce aveam e pierdută pentru mine. Fata 
ei chiar m’a alungat. Se mă mai întorc ore cum țlicea tata. Se-ml 
mai cctc norocul înc’odată ore? Inima ce nu s’a înduioșat întâiu, 
ore se va muia a doua oră?... Ce se ine fac D-deule?! Numai 
tu mi-ai mai rămas! Ce se mă fac?!...

Se sperez, mereu se sperez, se auji un glas în apropierea 
ei și un june blând apăru din drepta cărărei.

Era căldură, Silviu se odichnea sub un arbore frumos lângă
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cărare și auțli tot monologul Melaniei. El gâci îndată, că stă în 
fața unei nenorocite și aucjend frumosele esclamațiunl crescinescl. 
Ce se mă fac D-deule ? Numai tu mi-ai mai rămas!... se credu 
în drept a răspunde : Spereză! ... mereu spereză!!...

- - Dacă ți-ai pierdut tote fericirile ce ai avut, dacă inima 
ți-se stânge de durere, dacă aceia, cari ar trebui se-țl fie radim 
la suferințe te părăsesc, dacă în sfirșit te simțesci, că ți-se clătină 
terenul sub piciore ; că abisul se deschide și te-asceptă, nu des
pera, căci acest lucru nu-i vrednic de om. Credința în mântuire 
se nu te părăsescă, că părăsită nu escl încă.

Părăsit e numai acela, pe care D-deu l’a uitat.
Pe d-ta nu te-a putut uita, continuă Silviu, nu, căci D-deu 

nu uită pe cei ce-1 preamăresc pe el și asceptă ajutorul lui.
Melania se încăldea... i-se părea că aude pe tatăl său vor

bind, privi în fața celui ce-i da mângâiere și ochii ei mari și po
somoriți se înseninară.

Domne, ce privire întâlniră ochii ei! Atâta bunătate și linisce 
ceti ea în ochii tinărului ce-i ținea cărarea, și atâta dulceță con
ținea glasul lui, încât pe un minut-două ’șl uita fote suferințele în
durate, tot disprețul de care fu părtașă la castel și se simți de 
nou renăscendu-se sub acea privire.

— Cine escl d-ta, care-mi apari ca un ânger apărător în cele 
mai grele și amară cesurl ale vieții? șopti ea lui Silviu.

- Un om, care mi-am luat pe umeri sarcina de a mângâia 
pe cei sdrobițl la inimă, de a tinde ajutor celui dosădit, de-a răbda 
cu cei-ce rabdă în acâsta vale a plângerilor și a plânge cu cei-ce 
plâng. Un om, care m’am devotat statului preoțesc, cu gândul și 
propusul de a lupta în totă viața în contra curentului acestei lumi, 
ce atâta ne îmbie și așa de puțin ne dă, atâta ne promite pentru 
a ne înșela totdeuna și atâta ne desmerdă pentru a ne sdrobi apoi 
adese ori inima.
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Suin candidat de preot din Rotunda, Silviu Dorotescu.
Acum Melania încredința cu inima liniscită ca și când ar 

vorbi unei mamă, începu a-i istorisi durerile prin cari a trecut și 
când sfârși çl>se :

Și acum iatâ-më singură, alungată delà aceea ce a fost 
soră dulce tatălui meu, alungată de chiar vara mea, căreia 
nici o greutate nu i-aș fi făcut prin ființa mea de față și care ar 
fi putut face din mine o ființă fericită și îndestulită!

Mai înainte venind singură pe cărarea pădurii, diceai că 
tatăl d-tale ți-a dis pe patul de morte : „Tu se nu te lași de te 
va alunga, tu se mergi de te va-alunga, dar iarăși se te reîntorci. 
Vino cu mine ! reîntorcete ! Ne vom ruga amândoi. Rugăciunea 
alor doi, alor mai inulțl și de însuși Dumnedeu e ascultată mai 
bine. In loc de unul se vor ruga doi și inima ce împetrită a re
nias la glasul unuia, pote se va deschide când doi cu intețîre 
se vor ruga.

Peste douë ore Silviu și Melania din nou băteau la ușa d-nei 
și d-rei M.

La intrarea lor, Zoe, neînduplecata Zoe, păli.
- Iertare ! vă cerem iertare amêndoi începu Silviu, pentru 

îndrăsnela nostră. Am întâlnit pe acesta orfană plângând prin pă- 

durl, m’am îndoioșat și am venit ca unindu-ne rugăciunile nostre, 
se vë implorăm iertare și se vë înduplecăm la o faptă bună și 
plăcută lui D-deu.

Zoe plecă privirea și roși.
Silviu observă acesta, căpătă curaj și continuă.

Spectabilă d-șoră ! Cu deosebire cătră d-ta më adresez. 
Vë rog din inimă fericiți! și faceți-ve fericită! Nu există, më crede, 
o fericire sufletescă mai înaltă, mai sublimă, ca ceea-ce provine 
din gândul că ai împărțit fericire și noroc cuiva.

Vë cer, vë implor protecția acestei nefericite în firma con
vingere, că prin protecția d-taie doué ființe vor deveni forte feri
cite. Și ine credeți, că nu va li fericirea protejatei, nici pre de
parte așa de înaltă ca a protectorei ! „Gândul că ai făcut bine“ 
procură momente de un deliciu necunoscut altora, decât numai 
inimilor ce au avut fericirea înaltă de a resimți acesta bucurie.... 
care-1 ridică pe om la D-deu.

Acum Zoe se ridică măiestosă și înaltă cum era, privi adânc 
în ochii tinerului și dise superbă, de și glasul îl tremură puțin.

- Esel egoist d-le Silviu ! vedî că esel egoist și d-ta.
Nu vë înțeleg, răspunse cu respect tinărul.

Ocol de câmp ce se pote strămuta ușor.

- Și m’ai putea înțelege. Un om cu inteligință mai puțină 
ca a d-tale, încă m’ar putea înțelege.

Alusiunea o înțeleg spectabilă d-șoră; răspund! cu vorbele 
mele din timpul furtunii, dar dacă v’ațl simțit atinsă prin acelea, 
vă implor iertarea.

Esci iertat, dar vreu se mă înțelegi și d-ta în cașul de 
față. D-ta vorbescl numai de două fericiri, de fericirea protejatei 
și a protectdrei și nu amintescl și de fericirea d-tale, de nespusa 
d-tale fericire, la gândul că d-ta ai fost acela, prin care s’a produs 
acestea fericiri; deci d-tale îți vine cea mai înaltă parte de fericire !

.... Și Zoe părea cu totul schimbată. E vorba în sfânta 
nostră religiune despre frăția, gratis-data. Acesta grația alui D-deu 
pare-că a descins de câteva minute în inima Zoei și fata neîndu- 
rătore de adl dimineță a făcut loc altei ființă cu totul noua.

Adevărat! răspunse Silviu cuvintelor Zoei, adevărat ! dar 
mă gândeam în momentul acesta așa de puțin la mine.

Dovadă însă de fericirea mea, începu tinărul ca estasiat! 
sunt simțemintele ce mă stăpânesc în acest minut ... și ochii lui 
mari începură a se mnedi- două lacrimi îșl luau isvorul din ei.

Domnișoră! fi binecuvântată! Văd că primesci și iai în apă
rare pe acesta sermană copilă. Dumnedeu nu-ți va lăsa nerăsplă
tită fapta. Da, ni’ai făcut fericit și pe mine... îți mulțămescfși 
te asigur că-țl păstredl cea mai adâncă recunoscință. De adl în 
colo înaintea mea esci ânger, ânger ce împărți fericire !

In genunchi Metanie! în ghenunchl!! Dă mulțămită verișorei 
tale, care li mine m’a iertat dacă i-am greșit, iar pe tine te -ia 
sub aripile ei de ânger, cari te vor scuti în tote dilele vieții tale!

Melania era la piciorele Zoei. Bătrâna uimită plângea de fe
ricire, iar tinărul ridică cu respect și religiositate mână Zoei la 
buzele sale.

Fu acesta un moment de nespusă fericire pentru toți.
Zoe îșl închisă ochii... Nicl-odată în viață nu simțise ceea 

ce în momentul acesta simți. Mâna ei albă se odiclmi câteva mi
nute în manile lui Silviu.

Rădicăte! dise în urmă falnica Zoe. Nici-odată la piciorele 
mele nu vei mai cădea, vreau se fii asemenea mie! Vreau se fii 
sora mea, se am și eu o soră. Încep a simți de pe acum, că 
acesta o se mă fericescă. Dar fivei tu în stare se răbdl caprițiile
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mele, de cari de sigur anevoie ine voiu putea desbrăca. Putevei 
tu răbda mânia mea în césurile negre ce më stăpânesc câte-odată. 
Nu ți-ar fi ore mai bine liberă? Te asigur că nici atunci nu te-aș 
părăsi. Iți dau voie, alegeți !

Iți stă înainte „robia la mine“ sau „libertatea deplină“ căci 
despre subsistența ta în amêndouë cașurile më voiu îngriji.

Melania se ridică, îl prinse amêndouë mânile, le sărută fer- 
binte, apoi mai mult strigă decât vorbi,

— Aici, aici vreu se rëmàn, așa mi-a poruncit și tatăl meu; 
dar mai virtos așa-mi poruncesce inima mea. Iți voiu fi cev; mai 
mult decât un câne și ceva mai puțin decât o soră, îți voiu fi robă 
fericită de a servi o astfel de donină !

Silviu privi spre ceriu. Mulțumea lui D-deu, iar Melțim:1 în 
timpul scesta sbura în brațele mătușei sale, careu amețită de bu
curie le deschisë de mult nefericitei sale nepote.

...Și scena ce urmă fuse așa de sublimă, cât péna în zădar 
se încércâ a o descrie. înaltele fericiri numai se. simțesc dar d - 
scrie nu se pot !

Mamă și fată se îmbrățișau. Mama mulțumea cu lacreml în 
ochi ficei și dicea : Odichnesce la sinul meu odraslă iubită. Iată 
adî te recunosc... abia adl te reeunosc ! Ce fericită më simțesc ! 
Tu escî copila mea iubită, pe c-area te-um legănat, te-am purtat 
pe brațe și te-am învățat a te ruga lui D-deu.... Dar e mult de 
atunci, tu crescând mare a-i ajuns sub alte influințe. Eu am tăcut, 
am răbdat, am plâns !... și mai vêitos m’am rugat. O! D-deu 
s’a îndurat de mine. Iată astădl mi-te redă iarăși. Tu escî un su
flet curățit prin pocăință !

Odichnesce pe sinul meu ca în vremile fericite, încredete în 
acestea brațe, cari totdâuna te-au purtat așa, ca se te potă reda 
lui D-deu !

O ! adî suni nespus de fericită.
Un veac de amar e răsplătit cu acest ceas de fericire!

D-șoră ! dise acum .Silviu, ine duc și te binecuvânt. Am 
intrat aici cu inima îngrijită și ies cu ea largă, deschisă, purtând 
în ea o lume de porniri bune și curate.... da, ai avut drept.... 
eram egoist. .. Mi-se pare că èu suni adî cel mai fericit aici !

Ba eu dise Melania serutând mâna Zoei.
Și pe mama vostră unde o lăsațî? dise suridênd Ludovica. 
Vë înșelați cu toții. Cea mai fericită adî suni eu, căci m’ați 

împăcat cu D-deu m’ați redat iui. Sufletul meu trebue să se odich- 
néscà în ceva, în cineva, oh! acel cineva e D-deul meu. De adî 
mă despart de principiele tatălui meu. 0 ! ele numai mi-a sdrobit 
esistența. Simțesc, ca cel mai fericitor lucru e a face „bine!“... 

Dise Zoe.
Sorele apunea după munți cărunți și străbătând prin feres- 

trile castelului învăluia grupul fericit. Ângeril din ceruri saltau. „E 
mare bucurie în ceriu pentru un suflet pocăit!“

** *

0 mare schimbare se esoperă după celea spuse în inima 
Zoei. Întreg personalul castelului o resimția acésta. Fata mai înainte 
temută de toți, începu a deveni obiectul celei mai fragede iubiri. 
Părea de necunoscută. Pentru fiecare nenorocit, avea o vorbă bună 
și pentru fiecare sërac nenorocit, punga ei era deschise cum des
chisă ea și inima ei pentru tot ce era înalt, nobil și generos.

Melania înflorea și se desvolta sub frageda ei îngrijire. Ace
lea césurï negre, ce dicea Zoe că o stăpânesc nu se mai iveau, 
din rea și trufașă ce era deveni ca prin hiinune blândă și preve- 
nitore. - -

Când darul lui D-deu se scohoră într’un suflet, spunețl-mî ce 
i-ar putea sta în potrivă ? !

Primul lucru ce Zoe-I îndeplini, după scena întimplată, a 
fost ca mergând împreună cu Melania în frumosa sa bibliotecă în
cepură a alege cărțile și a le grupa în doué părți.

De o parte era multe... vraf mare ; de cealaltă forte puține. 
Luă pe cele multe și cu ajutorul a 2 servitore, le aședă în podul 
castelului.

Le-aș arde bucurosă c,1Tcea ea Melnniei, arătând spre căr
țile cele multe, dacă nu aș sci că după multele rătăciri ce am 
avut, m’^ș mai, face acum și de rîsul lumii, lată iubită Melanie 
acestea au omărit esistința mea pânăJ în ccgul acesta! Acestea 
conțin veninul, care s’a infiltrat pe încetul în sufletul meu și l’a 
înveninat așa de cumplit. Mierea a rămas neatinsă și ea arată 
cuprinsă de amărăciune spre .cărțile, cele ipuține. lată, privesce ! 
„Viața sântului loan gură de.aur,“ e cu foițele netăiate. Ce treimea 
superbei, Zoe se cetâscă, de-al de aslea!? Golea „viața sfinților,“ 
apoi „Ben Flur“ un roman religios, dai1 eu nu sein ce tracteză. Pen
tru mine erau lucruri prea ruginite acestea.

Dar de aici în colo va fi altcum. Ne vom îmlutei amândouă 
esistințele din acestea lecturi sfinte și măngaitoie.

Colo în pod vor mucedi ideile espuse in frivolele romane, 
franceze și în scrierile bmenilor Iară de D-deu, cari îți repesc 
ticluia vieții, liniscea și pacea sufletului, iar in schimb nemic 
dar chiar nemic nu-țl pot da.

Vom lua la rând cărțile scriitorilor cinstiți și buni, cari prin 
scrierile lor nu ațipi ci liniscese șimțemintele nostre și când le 
vom sfîrși, vom chema pe ppolectorele tău, pe teologul ce-l cre
deam așa de simplu mai nainte, ÎI vom cere sfatul și vom procura 
autori noi, cari cu scrierile lor n’au avut scopul de ași face nume 
strălucite în istoria omenimei, ci de ași ferici generațiunile viitore.

Ce june de omenie! ce manieri nobile! dise Melania 
oftând.

Zoe o privi lung...
Iți place de el Melanie?
Cum ar putea se nu-mi placă un astfel de om?
Zoe simți că inima încetă de a-i bate.

Melania se roși. Făcuse o mărturisire ce și însăși șie-și nu
mai, nu ar fi cutezat să-și iacă.

... Pe drum Silviu mulțumea lui D-deu pentru succesul din 
aceea di- El dicea: Domne! cred că adl ș’a recâscigat ceriul un 
suflet!... Dar gândul lui părea îndată a lua o altă direcțiune ... 
Tiner cu suflet iubitor cu caracter cinstit, dar tiner fiind și mai 
presus de tot, om, începu a-șl da semă și de alte împrejurări.

II veni în minte cum sta ea în piciore, înaltă și răpitore de 
frumseță. Ișl reaminti acei ochi negri a Zoei, ochii ce păreau a 
conținea o lume de dorințe ardetore aceea frunte albă adl așa de 
senină și acel zimbet, ce-i înflori pe buze când disese : ,Cea mai 
fericită suin eu, căci m’ați împăcat cu D-deu ...“ și simți un fior 
dureros de dul^e, treeTndu-i prin tot trupul și pe urmă odichnin- 
dui-se la inimă.

June de 23 de ani, acest fior nu-1 simțise încă. l-să părea 
că se rumpe ceva din inima sa, cu cât se depărta de castel, și 
când privi estremitățile turnurețelor castelului ce dispăreau cu totul 
în depărtare, un oftat dureros de dulce umplu aerul îmbălsămat 
de sară.

Silviu se cutremură. Se putea ore ? Se putea că în sfîrșit și 
el se fie cuprins de simțementul care după cum d’ce Paulo de 
Montegara ,,e puterea puterilor și apare tocmai în minutul când 
omul se simte mai puternic și dispare numai odată cu el.“

O! da, se putea. Om era și el; purta în sen o inimă care 
batea și siinția, și acâsta inimă îșl cerea partea.

Șopte neînțelese erau încă șoptele ei ce e drept, dar ele do
cumentau lui Silviu, că. om fiind, vine vremea când caută 
se dai intrare în inimă celui mai puternic simțământ : 
amorului.

Cine n’a iubit?... Cine n’a fost fericit și nefericit tot-odată. 
Cine n’a plâns plânsul fericirilor și cine nu s’a simțit renăscendu-se, 
înălțându-se .... ridicându-se peste nivoul normal când aAsl sen
timent i-a cup.iins sufletul?!

Sfânta scriptură dice : „Episcopul se fie bărbat al unei mu
ieri.“ Marile interese a sfintei biserici a adus cu sine, ca cei mai 
iluștri principi a ei a impus grandiosa sarcină unor preoți de a 
îmbrățișa sau celibatul, sau călugăria.

Acești omeni alui D-deu, cari simt în ei puterea de a lupta 
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cu succes in potriva lor înșiși, acești apostoli mari, cari luând ju
gul lui Isus Christos simt puterea de a lupta chiar și împotriva 
curentului natúréi, da, acei apostoli sunt adevărațil aleși de D-deu, 
când ei corespund și dacâ corespund întru Iote obligațiunei date.

In biserica nostră de rit grecesc râmasau praxa, dacă nu ca 
„Episcopul, se fie bărbat al unei muieri" cel puțin preotul, care 
vrea, pote se fie „bărbat al unei muieri."

IaLă-1 dar pe Silviu ajuns să se gândescă și se le mediteze 
asupra acestor lucruri, aditeendtt-țâ anunțe de gingașa ființă ce 
i-a cuprins tolă ființa sa.

Si conclusiunea lui fu: ca el e destinat de D-deu a alege 
partea a 11-a adecă a se căsători.

Frmnosă decisiune 1 mai ales la noi, la români.
Care clasă de omeni, se gândea Silviu, a fost aceea carea 

a susținut și ridicat scumpa nostră nație, în decurs de vécurl în
tregi, dacă nu clasa preoților căsătoriți?! Unde se mai află pe 
lume un popor, care are de a-și mulțămi esistința sa bisericei și 
preoților săi numai, ca poporul nostru? Cine ore mai are pe lume 
o misiune așa de grea, sfântă și înaltă ca preotul român căsătorit? 
care prin graiu și faptă-1 conduce pe om la D-deu, iar din familia 
sa cresce omeni inteligenți și bravi nației din care face parte.

Omenii cu averi din sinul poporului nostru și lasă pruncii 
necrescuțl preotul roman însă umblă zdrânțos adese ori, luptă cu 
cea mai negră sărăcie, dar nu despereză nicl-odată în lupta de a-șl 
cresce copiii.

Iată,, inedită Silviu, iată cărarea ce trebue se apuc mai curund 
sau mai târdiu.

Iată misiunea mea! Mie-mi trebue luptă, luptă grea. Ca ne
căsătorit e ușor - de tot ușor...

A mai trecut pe acolo o iiința, care stăpânită fiind tot de 
aceleaș porniri ca și Silviu, se gândea la frmnosa Zoe : Generalul.

Dar ce mare deosebire între umil și celalalt.
Generalul se gândea la înmulțirea averii sale. Silviu regreta 

din suliét, căci ceea ce-i frământă gândurile și-i incălrlesce inima, 
de ce ore e așa bogată ?!

Generalul a veșlut’o pe Zoe rece față cu durerile lumii, ne
păsătore și de o voință de fier și aceste calități; sau mai bine clis 
acestei scăderi erau virtuți în fața lui.

Silviu a vöi.lut’o índurátöre și blândă și inima lui sub 
iniluința unor ochi plini de milă s’a încălcțlit și deschis.

Cela da Zoei o inimă ce tresaltă pentru cea din urmă oră.
Cesta îmbiă prima tresărire, prima schinteie arșletore și cu

rată a unui suflet, ce incăldit de radele alor doi ochi, simția că 
se topesce și renasce tot de-odată.

Care trebuia se fie preferilnl ? Care o meiită??
Vom vedea. ** *

Si dici că și d-ta ai fost la castelul d-nei Ludovica M. ? 
dicea generalul, Flaviu îmbiind o țigară tinărului Silviu, care con
form promisiunei ÎI făcea visita.

Da, imediat după d-vostră. Am întâlnit pe Melania rătăcind 
prin păduri, o am recondus’o la castel și rugându-mâ împreună cu 
ea, a obținut favorul d-șorei Zoe.

De neesplicat! esclamă generalul, părea așa de neîndu
plecată în primul moment.

- - Acesta a provenit și de acolo spectabile, că biata Metanie 
n'a avut pe nimenea sâ-i țină parte, și inima femeiască e de așa...

— Dar nu putu continua, generalul îșl încreți sprâncena și-l 
întrerupse brusc:

— Eram numai eu acolo, vrei d-ta se mă acuzi?
Nu, d-le general........voiam numai se constatez, că după

ce doi ne-am întrepus, inima femeiască s’a muiat și fetișora a ob
ținut aceea ce dorea, adecă : favorul d-șorei Zoe.

Ce părere ai d-ta de d-șora Zoe ? întrebă generalul blând.
Nu mâ simt în drept a aduce judecată și a mâ pronunța 

asupra d-șorei, totuș ve pot spune că eu ași crede, că nu e aceea 
ce se pare a fi, că are o inimă de aur, dar lectura și principíele 
în cari a fost crescută i-a format caracterul, care însâ s’ar putea 
forte ușor reforma sub influențe bune.

D-ta escl un om tinăr și ca atare neespert, reflectă ge
neralul, incă nu-țl poți da seina chiar bine de ce e bun și râu, 
așa-cum omenii mai bătrâni și esperțl o pot face acesta. Eu din 
contră admir fermitatea caracterului d-șorei Zoe.

— E vrednică de admirat fermitatea acesta, dar numai atunci 
când d-ș.ra Zoe e firmă în ceva bun și generos. Altcum nici decât.

Generalul surise compătimitor. Silviu observă dar se făcuse 
că nu observă.

Scil ce d-le Silviu ? tocmai voiam se fac o visita d-șorei 
Zoe, vino cu mine. Mai Costai vre-odată pe acolo dela prima d-tale 
visita.

Nu, n’am inai fost... N’aveam ce căuta.
Ei bine, mergem amândoi.
Bucuros!

Peste câteva minute erau pe drum. Generalul îmbrăcat după 
cea mai nouă modă. Corp voinic, maniere de om al lumii. Silviu 
îmbrăcat modest din semă-afară înalt și debil pe lângă ge
neralul. Manierele lui cam primitive ... Băiat sănătos la suflet și 
trup dar fără nici o esperiență de a hunei mari.

Fură primiți cu mare bucurie la castel.
Viața ce se ducea acolo, de când Melania a fost primită, s’a 

schimbat cu totul.
Fericirea se cetea pe fețele tuturor. D-na Ludovica părea 

întinerită, înconjurată fiind de doné ființe cum erau Zoe și Mela
nia, cari amtndouâ o serveau cu diag și o iubeau din totă inima.

Fetele se iubeau împrumutat. Făceau preumblări, ceteau la 
olaltă și-și destăinuiau fericirile, dorințele și aspirațiunile. Servitorii 
erau tractați uman și fiecare fericit îșl împlinea afacerile sale.

Ge schimbare se esoperează, unde se sălășluesce D-deu!!... 
da, D-deu!

Dimineța, la amedl și sera se diceau rugăciuni și Zoe cu 
caracterul ei de fier îșl imprima bine in memorie totdeuna cuvin
tele din „tatăl nostru: și ne iartă nouă păcatele nostre jirecvm 
iertăm și noi greșiților noștri," și: „Ce ție nu-țl place, altuia nu 
face."

Era deci concesivă, blânda și prevenitfire.
Generalul se miră la primirea sa de marea schimbare ce se 

esopera în caracterul Zoei. fji nu-șl putea esplica.
U ! el nu scia că aici a conlucrat grația lui D-deu la olaltă 

cu voința Zoei și unde dă D-deu dar, acolo răsare binecuvântare!
Atât generalul cât și Silviu fură primiți de d-na Ludovica.
Fetița alungată mai intâiu îșl odichnea mâna în manile Zoei 

și conversau.
Silviu suridea fericit, iar generalul gratula galant Zoei pentru 

marini músa faptă ce a sevirșit.
- Nu mie mi-se cuvine gratularea d-le general. D-l Silviu 

aie tot meritul.
E drept încătva adause cu blândețe Melania, dar de n’ar 

fi fost aici o inimă așa de bună... și arată pe sânul Zoei, atunci 
zădarnice ar fi fost rugăciunile nostre ... Așa e d-le Silviu.

— Forte adevărat! Dar d-șora Zoe vrea se fie modestă, și 
modestia e caracteristica sufletelor alese.

Melania îl mulțămi prin o privire caldă. Zoe în mijiocul con- 
versăril ce se încinsă, privea pe furiș când spre general, când 
spre Silviu. Se părea că se luptă ceva întrensa.

(Va urma.)
G. Simu.
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Martirii delà Sebastia
I.

In a Sebastiei piață
Locțiitorul Agricol,

Vestea, cu glas înalt, oștirii 
Din al cetății larg ocol,

Porunca crudului Licin:
„Se pilară tot ce e creștin!“

Uimiți rentaseră Armenii;
Ear din al oastel lung șireag, 

Frumoși, viteji ca însuși Marte 
Ies patru-zecl volnici’ cu drag,

Și intr’un glas, de fală plini,
El strigă toți: „ Suntem creștini “.

Mirat stătu in loc Agricol,
Cu ochii țintă, la eroi,

Apoi cjimbind, u-le a milă, 
Și a batjocură Și voi?“

Le dise, Jf Credeți in Isus
,, Cel restignit. pre cruce sus ? “

„ Voi cari sunteți astădl fala
„întreg pămentulm , armean, 

„Purtând, prin lume, peste mare, 
„Mândria neamului roman,

„Puteți fi, voi învețăcel
„De-a urgisiților iudei?“

„ Voi de a căror braț și arme
„Adl se cutremură barbarii, 

„ Ve’ntdrcețl inima și mintea 
„Spre Capitolul cu Cesarii

„Nu spre Isusul din Calvar
„Cel mort cu morte de tălha,r.“

„Pre voi v’așteptă doar viață,
„I)e farmec plină, străluciri, 

„Cununi de lauri, drept răsplată 
„De .vitejiă și măriri;

„Ear dacă \rem(mețl creștini,
„N’aveți decât cununi de spini.“

„Și dacă, adl jerfițl Iul Joe
„ Un chip de câră, cât de mic, 

„Stăpânitori ve fac pe mare.... 
„Și peste insull vi ridic,

„Ca se gustați in mulțămire
„A vieții vostre fericire.“

„Er dacă nelvând in semă
„A mea poruncă înțeleptă, 

„ Veți remânea creștini pe urmă 
„Se șcițl că tot ce ve așteptă

„E numai umedul morment!... 
„Acesta e al meu cuveni!... “

Cu pumnii strânși, privirea cruntă 
S’opri acum locțiitorul 

Nainte lor, cuprins de groză 
Sta, împrejur întreg poporul, 

Privind, osteni ’n așteptare, 
Cu milă și înduioșare.

Dar ne’nfricațl remân ostașii 
Și nedintițl ca mal’nairite, 

Zimbind ascvltii el cu toții 
La pâgănescile cuvinte, 

Și’n fața lor așa de vie 
Lucesce-o sfântă bucurie.

II.

Gerdsa nopte să lăsase 
Preste nemeții albi de nea,

Și cedrii s’audeau cum sună 
Trosnind de erna aspră, grea;

Ear crivețul mugea turbat 
Și rece, dinspre Ararat.

Și apele-amuțind inghiată 
Ear corbii amețesc in sbor

De ger. - In nopte singuri pleacă, 
Cel patru-jecl de luptători.

La molie aspră, de eroi, 
In șiruri veseli, doi cu doi.

Și pe i’ntinderea <Ie ghiață
Fau fost oprit, in nopte, gol,

Dar mortea nu-l mal inspăimtntă, 
Căci toți sunt bravi și toți eroi 

Ci veseli cânt’un imn. ceresc 
Isusului dum.nedee.se.

Ear gândurile lor spre ceruri 
Se duc pe-a dorului aripă,

Și fericirea nesjîrșită 
Părea c’o ved pentru o clipă;

Și după, ea un mare, dor 
Crescea în inimile lor.

III.

Scutit de frig, ședea de pază 
Centurionul blând Flamin:

Privind in noptea înstelată 
De lângă caldul sâu cămin, 

Gândindu-se la cel ce mor 
Cu drag pe litru credința lor.

Și iată ! că vedu deodată
Din cer cum valuri de lumină

dum.nedee.se
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Cobora, întraurind martirii 
Cu strălucirea lor senină.

Ear îngerii, ifl cor cântând,
Cununi de nringerl aducând.

Și de asupra fiecărui
Cu iugeraș micuț, stătu, 

Dar numai la trei-decl și nouă 
Dând cununițl, unuia nu.

Și minunat privea Flaptin, 
Acest tablou măreț, divin.

Și nu putea se-șl dee semă
Cum unul nu s’a ’ncunuiiat 

De îngeri: dar privind in nopte, 
VeȘu un oirtj cum legănat,

Cu pasul obosit și rar
Venea: fu singurul fugar!

Cu genele, de ghiațăi prinse,
Cu trupul țapăn, vinețit 

De ger; dar numai cât ajunse 
La casa caldă, in sfirșit,

Și jos, pe pânda unui coif
Cădii fugarul, bietul, mort.

Mirat privi centurionul
La cel ce-acum a fost murit, 

Apoi De-odată aruncăndu-și 
Veșmântul jos, fugi, grăbit

Spre lac, la cel alalțî,
Strigând :„ Ah! și eu

IV.

Trecuse iidpleii rece, grea, 
Și Agricol în dori de

Flamin, 
sum creștin !"

di

Călare, și cu mers grăbit,
Cu mult alai la lac veni, 

Și cum ajunse, abătut, 
In loc el se opri, tăcut.

Si trist privi la cei muriți...
...Dar uite! unu-i, încă viu;

Deschidc-șl înc’odată ochii,
Din toți el mdre mal tărdiu...

E ce! mai mândru: Meliton, 
Cel mai vitez centurion.

Trist îșl plecă acuma capul 
Locțiitorul Agricol,

Crin mintea lui trecură gânduri
De morte ca un negru stol,

Și (lise: ce păcat de voi
„Așa de tineri și eroi!“

Apoi lăsă ca se ridice
Sold ații ’n grabă într’un șir

Câte un rug înalt, din cedrii,
La flecarele martir;

Și foc le-au dat, punând cu (lor 
Deasupra trupurilor lor.

Și cum se înălță în aer
Șin neguri pumid rotitor,

Cununi păreau că se închiagă
Frumos de-asupra marților,

Apoi încet și pe vecie
Păreau în za,rea. albăstrie..

Ș’uu glas numai, părea că dulce
Se mai audea cântând duios,

Iii imn ceresc, de mulțumită
Și de mărire lui Christos:

Ș’așa misterios și lin
Suna refrenu-l: „Sum erescin !u

------------- : ’ -------------------------

Enea Pop Bota.
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Protopopul Moise Bocșan.
Bănatul acest canaan românesc a fost, ba este chiar 

până in (]iua de adl, legănul celor mai multe familii inteligente 
române.

Acest cot de țară și cu deosebire Severinul este cuibul vul
turului românesc. Nu puțini vulturi românesc! ș’a luat sborul din 
frumosa-le patrie în timpul celor cinclspredece am din urmă a 
stăpânirei turcesci - in celelalte părți ale țării emancipate de 
sub jugul semihmei barbare. Unul dintre acești vultur! emigranți 
a. fost și protopărintele Bocșenilor de adl.

Familia Bocșenilor este de origine din Bocșa-Roniână. Acesta 
familie a emigrat în Ungaria proprie prin suta XVII, la început a 
descălecat în orașul Arad, unde au și decretat cei patru frați că 
se vor numi Bocșani.

împrejurările timpului de atunci a adus cu sine, ca după 
o scurtă petrecere la olaltă în Arad se imprăscie toți in tote părțile 
astfeliu unul a luat direcțiunea spre Szentes, altul spre Hathăz al 
treilea a rămas in Arad; iar al patrălea s'a stabilit în comuna Cefa 
in corn. Bihorului.

Din al patrălea descinde Moise Bocșan actualul protopop al 
Aradului.

Moise Bocșan s’a născut la anul 1824 Aprilie 1 în comuna 
Cefa (corn. Bihor) din părinți economi loan Bocșan și Maria Balint 
de origine din comuna Ianoșda.
Studiele elementare și Ma început în Cefa în anul 1829 pre cari 
le-a continuat în Oradea-mare, unde se strămutase părintele seu, 
în urma loviturei ce primi prin mortea soției sale Maria Balint.

Anul 1836 micul Moise absolvând clasa a III normală după 
sistemul de atunci - a intrat in gimnasiul rom.-cath. din Ora- 
dea-mare. Apsolvând cu succes gimnasiul a continuat cursurile 
filosofice pănă la Anul 1846.
In anul 1846/47 s'a înscris în academia de drepturi, dar nu a 
continuat căci audind că amicul său intim de piă memorie fostul 
Archiepp. și Metropolit Miron Romanul s'a dus la Arad pentru 
ascultarea cursurilor teologice, tinărul Moise Bocșan înclinând a fi 
cu el ori unde, ba mai fiind înăsprită acesta înclineciune a sa și 
de o epistolă a secretari ului consistorial Demetriu Antonoviciu 
numai decât a plecat la Arad, unde împreună cu numitul metrop. 
a urinat ascultarea cusurilor teologice.

Anul 1848 sub cele mai critice împrejurări, au absolvat 
ambi cursurile teologice. Moisa Bucșan, numai decât după apsolvarea 
teologiei—la sfatul eppului Gerasim Rațiu - s’a căsătorit cu fica 
parochului din Micherechiu; ■— jurist abs. și fost predicator în pro
vincia Debreținului - - Vasilie Rocsin de Roksziny, — Iuliana de 
Rokhziny. In acelaș an a fost apoi hirotonit întru diacon, în 
Arad; iar in 1849 la 14/26 Martie întru preot inse acuma în 
comuna Cuvin, unde s’a fost strămutat eppul domiciliul în urma 
revoluțiunei unguresci - cu titlul de capelan protoprestbiteral în 
comuna Curticiu.

La anul 1849 congresul ținut în Chisineu (Kisjeno) a suspins 
activitatea administrativă a eppului denmnindui-se vicar. In 
acesta calitate a servit Moise Bocșan până la 1862, când i-sau 
dat titlul de adm. parochial și tot în acel an oppul Procopiu 
Ivacicoviciu al Aradului — mai pe urmă patriarch serbesc în 
Karlovecz — la promovat de paroch, provedendul cu singhelia; 
instalat fiind în 12/24 Noiemvrie 1862 prin protppul Petru Chiri- 
lescu al Chișineului!

In anul 1866 a devenit asesor consistorial și distins cu briu 
roșiii. La 1870 a fost ales ca deputat in congresul național biseri
cesc, și tot în acel an a fost, ales de congres ca asesor metropolitan 
în senatul strins bisericesc. La anul 1871 tractul Chișineului la ales 
de rectificator al cărților funduare, iar eppul P. Ivacicoviciu Ta 
denumit plenipotențiat al său în causa despărțirilor de că.tră șerb! 
in tractul Aradului.

La anul 1873 a fost ales deputat în sinodul eparchial. La 1881 
luna lanurie a fost denumit de adm. protoppesc - - prin eppul 
loan Mețianu adi metropolitul rom. gr.-or. din Ungaria și Transilvania 
în care calitate a servit până la anul 1885 când sinod, protoppesc 
al tractului Arad, sub conducerea protosincelului losif Goldiș adi 
eppul Aradului la ales de protopop cu 49 voturi contra 3. (trei.)

In calitatea acesta septegenariul protopop Moise Bocșan 
servesce până în dina de adl, desvoltând cea mai rodnică activitate 
atât în cele administrative bisericesci, cât și în afacerile instrucțiunei 
școlare în calitatea sa de inșpector școlar confesional.

Esteriorul său plăcut, ținuta sa demna și caracterul său blând, ¡1 
fac amabil nu numai omenilor, ci chiar și copiilor. Căutătură blândă 
și mâna sa bogată cu cei lipsiți - de multe ori îl făcea să nn potă 
Intra în biserică de mulțimea săracilor.

Protoppul Moise Bocșan, nu este superiorul îngâmfat, al 
tractului său, el este părintele sfătuitorii!, este idolul învățătorilor 
car! îl iubesc și îi iubesce din tot sufletul său, necasurile ce le 
întimpina învățătorii sei îl procura disgust și nelinisce iar 
fericirea acelora este mângâierea sa, tot asemenea stă lucrul și 
cu preoții sei, car! tocmai din causa prea marei sincerități să află 
unii pigmei car! îl fac supărări, onore escepțiunilor!

Protopopul Moise Bocșan.

Grigea școlei, fericirea și vrednicia învățătorilor sei este, 
viața sa. Etă cum își împlinesce Moise Bocșan chemarea sa la 
anul 1897 unul dintre învățători! săi a părăsit școla confesională 
trecând la cea comunală cu acăsta ocasiune a reportat consist, 
diecesan urmatorele : „Nu-mi comunică trecerea delà noi eminentul 
învățător nici oficios - nici privat, și despre „motivele trecerței 
lui nu suin informat.... Eu însă cunoscăndu-i caracterul 
său esemplar, conduita eminamente morală, și acurăteață oficiului 
său am să deduc ■ ca delà locul său natal mari motive au 
trebuit să-l scotă și încă se-I tragă la o școla comunală ! Pe așa 
un învățătorii! tare necesariu și în școla și și în aceea comună ! 
Noi ar trebui venerabile Gonsistoriu ca să fim acuma tare pre- 
cauți și la salarele învățătoresc! se nu să reducă acelea odată 
sistemisate, (fiindcă tocmai în aceea comună de unde s’a dus 
respectivul, s’a intimplat reducerea salarului și incă și la alte 
împrejurări ca se nu să ingreune ci ușoreze starea învățătorilor 
noștri : căci atunci ușor ne vor părăsi.“ Din acăsta iconă fidelă 
a suiletulul său se deduce interesul cel portă față de școle și în
vățătorii săi, de aici apoi să esplică : iubirea, stima și venerațiunea 
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învățătorilor față, de septegenariul lor inspector scol, confesional 
esprimată pururea in cuvintele: „taica Moise.“

Mult îl caracteriseză și vorbirile de instalare a învățătorilor 
din tractai seu, esprimate în cuvintele: „Relativ la ținuta ce ai 
se observecji pe terenul politic-național, eu doresc și poftesc să fii 
patriot credincios și naționalist probat; bărbat de încredere și 
serios! — Pe terenul social: circunsspect, precaut și cu multă 
reservă. Acesta o pretinde spiritul timpului în care trăim.“

Activitatea literară a protopopului Moise Bocșan se estinde 
între anii 1850—1880 colaborând și corespondând mai cu tote 
foile politice cum sunt: „Gazeta Transilvaniei,“ „Tribuna,“ „Con
cordia,“ „Amicul școlei,“ „Federațiunea“ și cu deosebire la „Am
vonul“ redactat de Popfiu. Ca om cărui nu ia plăcut a să mândri 
înaintea altora nici când, nu a scris sub numele propriu ci sub 

pseudonimele: „Bihorenul,“ „Competentele.“ „Senex,“ „Bătrinul 
protopop,“ „Foofe.x,“ „Audax“ etc.

Din fericitai căsătorie cu Iuliana Rocsin de Roksziny care 
încă e în viață, are șepte descendenți anume:

1. Catarina mărit. Paguba jud. reg. in Arad.
2. Hermina văd. Ignat fost adv. în Beiuș.
3. Teresia Silvia mărit. Ceontea prof. prep. în Arad.
4. Aurelia mărit. Lazarin advocat în Iași (România).
5. Sever protopretor în cercul Pâncota.
6. Silvia mărit. Abrudan jud. reg. în Biserica-Albă.
7. Inlia văd. Pinter fost paroch în Curticiu.
Eu din parte-mi îi doresc se trăiască încă niulți și fericiți 

am, spre bucuria nostră celor ce-1 eunoscein și a întreg nemului 
românesc.

D. V.

Epigrame.
Pnui naționalist.

Promiteai că pentru nemu-ți f'ace-vei ori ce jertfiri
Și în loc să-ți ții curentul faci mai mult: tu ții vorbiri.

Lui 8.

Ești nedrept față de Milo! promisiunea-șl se n’o țină?
Nu, el ține ce promite nici cu’n preț n’o dă din mână.

Poesie și. presă.

„D’apururI port iubito chipu-țl pt| inimă aici la pept... “ 
Cu foc o elice și î-1 scote din buzunarul — din derept.

Hotelierului „4.

Că. vinurile tale sunt, tari e constatat !
Cum nu. când erl în vale trei mori înc’au mânat.?!

[Tnui popă.

Om ca el de sfânt în lume se tot cerci nu vel alia...
Dina 'ntregă greu poslesce când mi are ce mânca.

Poetului X.

Și-au apărut a mele versuri, te lăncii cu fală lumii, 
Dar uiți se spui c'au apărut în posta -- redacțiimil.

I. s.
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CARACTERUL.
— Comedie originală în un act. -

Tóté drepturile reservate. Reproducerea interzisă.
Dreptul de representare e a se cere dela autor 

(Cluj, piața Széchenyi 23.)

PERSÓNELE:

Smârdan, banchier.
Ion, comptabil-șef la Smârdan. 
Florica, sora lui Ion. 
Gherasim, amicul lui Ion. 
Elena, amica Floricei.
Maria, servitóre bătrână la Ion.

Timpul: jiresent.
*

Scena represintă:
0 chilie în locuința lui Ion, aranjată după planul următor:

In drépta și în stânga e a se lua (lela actori.

SCENA 1.

Maria, Elena.

Maria: (La ridicarea cortinei scerge masa, scaunele etc. de prav.)
Elena: (Ese din chilia Floricei, vorbesce stând în ușa din stânga) . . . 

Servus! .... La revedere! .... (intrând pe deplin cătr»Maria.) ... Noroc 
și bine, lele Mărie ! ....

Mana: (bălrânesce) D-(Jeu se-țl ajute d-șoră! D’apoi când mai 
vil pe la noi ? .... Hei! Hei! .... Cum trece vremea! Par’că en 
erați amendoue copile mititele .... și, acum iacătă-le, ele au cres
cut și eu am scățlllt (arată semnul îmbulzitului de bătrânețe) .... Dar 
așa-i ursita omului .... Ce se-i faci!....

Elena: (se apropie de ea) Aiuji lele Mărie,!.... Se te întreb 
cevaș !.... D’apoi ce-i cu florica? .... S’a stricat tergul cu Smâr- 
dariu?.... nu prea vine pe aici....

Maria: (făcănd din umeri) Mai scie și D-deu ! .... E drept, că 
când era mai sărăcuț venea mai des și credeai, că o dragoste 
atât de mare ca a lui, nu se pote se mai aibă și sfârșit! .... Dar 
paremi-Se s’a fost pornit prea, prea! .... Apoi scil (Jicala: nu-i 
suiș fără coboriș, a luat’o prea cu fuga și așa se vede s’a ostenit 
prea iute!.... Dar destul de răii face, destul de rău .... cădi 
den dic, fată mai bună și mai blândă nu găsescl în țara asta ....

Elena: (cu curiositate) D’apoi Ion ce fel de frate e, că nu-1 ia 
la dare de seină pe necredinciosul ? ....

Maria: (pe cugete după o mică pausă) Hm!.... Hm!... . Așa-i, 
așa-i.... Dar scit draga inea, I'omea e mare domnă, apoi d-șorul 
nost nu l’ar agrăi pe Smârdan pentru cât bun ÎI în lume. Altcum 
îi și stăpân, dar afară de aceea el totdeuna așa ne (,1’ce: „dați-i 
pace, nu vă sfărmațl; ce-i a nost nu vom perde, ce nu-i a nost 
nu-i de poftit!“

Elena : Hm ! Șodă istorie .... (aparte cătră public) .... Până a 
fost un funcționar la bancă ÎI făcea frumosul și-i promitea că o 
va lua! .... Acum ? .... De când a ere<Jit dela un uncliiu al său 
din Brașov o sumedenie de bani și și-a deschis banca proprie?... 
numai din când în când îl veqll pe la Florica........Sermana de
ea!.... Nu se-’l deie afară! Nu se-1 ia la răspundere! Nu-i po
veste ! .... ea-1 pritnesce tot așa de afabil, tot așa de bine ca și 
până acum, bareml destul de vedit. e, că nu o mai iubesce! .... 
Mă mir că pe Ion îl mai sufere în biroul său ca comptabil.... Ei, 
ei, se mai cretji bărbaților?.... nici bareml cât e negru sub 
unghie !....

Maria : (carea într’acesta a mai scers de prav mobilele) ........ AudI
d-șoră ! D’apoi cu a (l-tale cum stai ? . ...

Elena: (tresare apoi repede) .... Ei lasă lele Mărie!.... Rămâi 
CU D-deu . . . (ese prin mijloc.)

SCENA II.

Maria.

Maria: (se uită pe ferestă după ea) Hm! Cum sunt fetele din 
dina de a. dl! In vremurile mele nu mergea treba așa!.... Acum? 
fote s’au strămutat, lacă-te! Elena se miră de Florică nostră că a 
a lăsat-0 Smârdan și uite colo . . . (arată cu degetul pe ferâstă, afară) 
... mândrul ei de cavaler trece pe lângă ea și se face a nu o 
vedea!.... (se întorce în mijloc) Dar pe mine nime nu me pote îm
băta cu apă rece!.... Dacă lui Smârdan nu i-ar ii de florica.... 
atunci ce caută la noi, fie chiar și mai rar? !.. . Apoi.. .hei, hei... 
ochii lui așa vorbesc de vedit, încât pe mine nu mă pot ei amăgi. 
Nu, nu se pote se nu o aibă dragă pe Florica nostră! Nu! aceea 
nu se pole!... Fără dracul mai scie ce gânduri îl bat pe Smâr
dan. Numai el scie... De când îl cunosc tot cu politică a fost...

SCENA III.

Maria, Florica.

Florica : (cu ochii plânși, vine din chilia ei) Lele Mărie, (Iute la 
prăvălie și adu făină, ne întârdiem cu mâncarea...

Maria : Bine, d-șoră, bine ... (esa în stânga.)

SCENA IV.

Florica singură.

Florica: (se apropie de ferestă) Domne! Domne! Ore ce păcat 
mare am putut eu comite, de nu suin demnă de amorul aceluia, 
pe care nti-l pot uita, de cătră care inima mea nu se pote des
părți ? Ore ce e causa recelei sale ? .. . Sermanele de noi... numai 
orfană se nu iii... Și poetul ne spune:

Amară e viața
Amară suferința
Când cineva iubesce
Dar nu este iubit...

Dar eu, sermana, ce se dic. .. Până era coleg cu bunul meu frate 
nu era Duminecă se nu fie la noi.. . atâta hlândeță, atâta aten
țiune . .. jurământul său de amor etern ... repetat de atâtea ori.. . of! 
sunt tot atâtea suvenirl dulci, cari adl sunt cel mai grozav venin 
pentru inima mea năcăjită.... căci de când a ajuns la bani... _ 
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numai când și când îl mai ve(JI pe la noi și... dacă-i aici... re- 
celă nespusă... Oh! Oh! D-deule! Ascultă-mă Domne și dă-ml 
putere se pot suporta acest chin ... (plânge)

SCENA V.

Florica, Ion, Gherasim.
Ion: (
... . z întră prin mijloc.)(therasim: (
Gherasim : (fără a observa, că Florica a plâns) Bună dina d-șoră 

Florică!... îmi permiți, că cu ocasiunea dilei de mâne se vc 
gratulez...

Florica : (tresare, spăriată și surprinsă) La ce-mi gratulezi d-le 
Gherasim ? ... La ce ? ...

Gherasim: Ei! Ei! Dor mâne ți-e dina onomastică!
Florica: (deșiiusionată) Ah!... Nici că-mi fugea, prin minte! 

Mulțumesc d-le Gherasim! Ei, poftim ocupă loc... (cătră lin) Da 
cu tine ce s’a întimplat?... Esci alb ca păretele, creiff că acum 
ai eșit din morment!

Ion: (se aruncă desperat pe scaunul din drepta) Ah, SOI‘0 dragă, 
unde începe rîul de cu dori, acolo rămâne și de inas. Așa se vede 
că în lumea de acum omul sărac nu mai are valore...

Gherasim : (se așeifă pe scaunul din stânga la mesă)
Florica : (se aședă pe scaunul din mijloc.)
Gherasim : S’au mai bine dis, omenii cu bani sunt fuduli 

peste măsură și nerecunoscători...
Florica : (intrenimpendii-l) Ei bine, spuneți-mi și mie ce s’a în

timplat? ...
hm: (cu capul răijimat pe mână, superat și desperat) Iacă dragă, ce: 

Adl dimineță... ca de comun merg la fratele Smârdan în birou 
și-nil scot lefa ... vream rogute să-ți cumpăr ceva cadou pentru 
dina de mâni... El mă primesce rece, îmi numără banii și-nu 
dice următorele vorbe: „D-l meu, după ce în timpul din urmă 
esci mereu distras, după ce nu mai lucri cu acelaș zel ca mai 
nainte, vei putea judeca însuți, că aceste sunt împrejurări cari nu 
se pot uni cu mersul regulat al unei bănci eu renume, cum e 
banca mea. După ce eu ni’iuii hotărit, nă în timpul proxim o se 
mă însor ...“

Fiserica Tem plierilor din Lnz.

Florica : (tresare, îșl duce mâna la iniină) Se insoră ! . . . Ah ! . . . 
Ah ! . . . (ișl plecă capul jos și ascultă supărată)

Ion: „Prin urmare nu voiu dispune de atât timp liber ca 
acum: îți aduc la cunoscință. că cu dina de adl esci dimis din 
postul ocupat de d-ta până acum, după ce acel post cu (.lina de 
mâne va fi ocupat de noul meu companist..Eu, ce se fac, mă 
uitai la el cu ochit plini de lacrăml și convingendu-mă că nu face 
glumă, mă sculai și mulțămindu-i de bunăvoința arătată până acum 
îi ceru-i scuze pentru eventualele negligărl ce ași fi comis, dar 
despre caii eu nu am scire, îmi luai pălăria și cu pași de somn- 
ambulist eși-i afară!... Ge era se încep... Luai stradele de-a 
rendnl... bătui la mai multe uși cercând post, dară până acum 
fără resultat...

Florica : (acoperindu-șl fata eu manile începe a plânge)
(Scena se întunecă însărează)

Gherasim : Frate Ioane! Nu ți-ani spus eu și mai înainte că 
Smârdan, amicul tău cel bun, de când a ajuns la bani, este un 
om miserabil, un om, care pentru a câsciga parale ar fi in stare 
a-șl vinde părinții, legea și moșia!... Nu-e el om de nimică? 

Mai întâiu portă de nas pe soră-ta la urmă, fără leac de causă, 
îți arată ție ușa?!...

hm: (întrerunipendu-1) Nu! El a fost totdeua om de omenie și 
acela rămâne!... Pe sora mea a lăsat'o... Fie! Ea e fată ser- 
mană, (‘I e 0111 bogat... noi nu ne întindem unde nu ne e locul... 
apoi seini și răbda...

Gherasim: Bah ! Esci un 0111 mole. Ce-țl spun eu; Smârdan 
<‘ mi om fără caracter, un tiran ...

hm: (face semn cu mâna) Destul! In casa mea nu sufer se 
ofensezi pe acel om, care mie în trecut nu mi-a făcut nici un rău. 
Eu i-ani fost amploiatul seu, nu fu mulțumit. cu munca mea ce 
i-am prestat’o, ÎI stătu deci în drept a mă (limite fără a-mi da 
seină că ceaun greșit. Cât timp am fost aplicat la el, a tractat 
cu mine prietinesce; prin urmare nu sufer se-l ofensezi, deși noi, 
fără a ne putea da semă, că pentru ce am primit acu o nouă și 
pbte și mai gravă lovitură din partea lui!

Florica: (scergendu-șl ochii) Drept ai Ioane! E greu a porunci 
inimei înflăcărate, precum e greu a potoli văpaia focului ardend... 
dar noi nu avem a-i imputa nimic... El e stăpân peste sine, facă



REVISTA ILUSTRATĂ

ce va voi... D-(Jeu e sus, vede, și suin sigură, că nu ne va lăsa 
nici pe noi... Apoi eu !... tac și rabd !

SCENA VI.

C.ei de sus. Mari i.

Marin : (vine din stânga, aduee o luminare aprinsă și o pune pe mesăi) 
Bună sera domnișori!... Bună sera!... (vede pe Ion supărat) Ei, ei, 
da cu d-ta ce-i ?...

Gherasim : Ce se fie! Prietinul seu Smârdan i-a dat drumul! 
Vedi omul cel cinstit, cum și-a omenii prietinul!?!

Marin (cu nedumerire) Hm!... Mmw lucru!... Dar eu par’că 
nu cred ! Ei! (¡șl bate fruntea) Este aici minte ... Nu mă puteți pe 
mine nebuni cu una cu ddtie ...

Ion: Ce-i drept nu-i minciună, lele Mărie. Eratele Gherasim 
spune adevărul!.. . Smârdan mi-a dat dimisia.

Marin: Și totuși nu cred!... Nu cred și nu cred! ...nu 
cred (ese.)

SCENA VII.

Ion. (rherasim, Florina.

Gherasim: (sculându-se) Așa se vede, aici cu stăpâni, cu ser
vitori prețuesc pe acel om, care promite surorei, că o va lua de 
nevastă și nu mai vine pe la ea ; promite fratelui că-i va asigura 

viitorul și-l solite din post!... Ei bine, dacă vouă aceste fapte 
vi-s bine venite, se vă fie de bine!... D-șoră, mă recomand! 
Servus Ioane !

Ion: (asemenea se scotă și-și ea pălăria) Repet frate, în ce pri
vesc« caracterul său, nu șuier nici o iotă contra lui. Om de omenie 
a fost, aeela e și astăfli și înaintea nostra acela române și pe ve- 
nitor. Că și-a schimbat vederile, aceea e afacerea sa! nu avem 
îndreptățirea a ne mesteca în lucruri cari nu se țin de noi... Te 
petrec puțin și eu, căci ine dbre nițel capul !... (ambi ies prin mijloc.)

SCENA VIII.

Florica.
Florica: (după ce i-a petrecut până la ușă, se raijimă de m< să cu fata 

cătră public ... Se ’nsoră!... Postul fratelui meu il ocupă noul seu 
companist... ()b ! Vai de cel serac ... Vai de inimiora mea!... 
ce fericită eram eu când era el credincios... se înțelege... aluncT era 
om serac ... Cu câtă atențiune și gingășie era față de mine n’ar fi trecut 
el marginile bunei cuviințe pentru cât bun e în lume ... Acum ? ... pare 
schimbat, de patru săptămâni nu a fost la noi... și pare așa de rece ... 
mă privesce lung... urmăresee cu privirea sa scriitâtore tote miș
cările ce fac și nu dico nimic... Nu-I pricep, dar așa se vede 
amorul cel înflăcărat a dispărut și în locul focului de astădl, a 
rămas ghiață nesimțitore .. . Dar ce se faci. D-iJeu scie ce face!

Fermă-model.

...El nu ne va lăsa pe noi sernianil, ne va ajuta și acum a putea 
suporta aceste lovituri... Bine dice Ion...

SCENA IX.

Florica. Smârdan.

Smârdan : (întră prin mijloc fără a fi observat de Florica; remăne în 
ușă și ascultă.)

Florica : (continuă fără a sci, că Smârdan e în chilie) ........El face
ce vrea; e stăpân atât pe inima cât și pe punga sa; noi nu avem 
drept a spera nimic... Iar eu !... E greu, dar ce se faci... Așa-i...

Smârdan: (întrerumpend'o cu politețe, dar rece) Bună săra d-șoră 
Elorică...

Florica: (spăriată sare sus...) Ah! Ah! D-l Smârdan!... Bună 
sera!...

Smârdan: Se scuzați, că așa tânjiu vin a ve conturba, dar 
ași avea încă nescarl afaceri cam repede din birou (îșl depune pă
lăria pe măsuța din drepta.)

Florica: (uimită) Așa cred d-le Smârdan, fiecare pasager care 
are pașaportul în buzunar, se grăbesce a porni cât mai în- 
grabă, căci...

Smârdan: (uimit o întrerupe) ... Cum, d-ta deja scil ce am avut 
cu Ion?...

Florica : Se 'nțelege, noi umil față de celalalt nu ascundem 
nimic ! (șede pe scaunul din drépta la mesă.)

Smârdan : Așa!... (se plimbă cu capul plecat prin chilitt) ... E în 
adevăr lucru lórte frumos între frați... forte frumos ... (oprindu-se) 
...Dar Ion unde-i ? Ași avea ceva de vorbit cu el??!...

Florica: S'a dus puțin la plimbare... Se plângea că-1 dóré 
capul... Petrecuse pe Gherasim...

Ion: Gherasim a fost aici?
Florica : Da ! Mai adiniora eșiseră ambii!...
Smârdan : (venind înaintea publicului aparte) Așa se vede și-a 

împlinit bine misia de ti ajuns și aici! (tare) ...Dar póte nu va 
întârdia mult?... Nu prea am limp de perdut...

Florica: Cred că îndată o fi aici, nu prea are obiceiul a 
absenta sóra ... Apoi prea ușor cred, că chiar sările îți sunt acum 
forte prețiose... Căci... (se oprcsce, ca și cum nu ar putea continua.)

Smârdan: Hm! (a parte) () inimă nobilă, un caracter finn! 
Nu vrea se mă atingă cu nimic!.. . (tare) După cum o iei. Eiecare 
om îșl scie afacerile sale .. . Dar d-ta cu ce te mai ocupi săra?

(Va urma.)

I. Nițu Pop.

-5-
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Gratomanie.

Cetitorii acestei reviste vor cugeta : „ce vrea omul acesta cu 
bazaconii de aceste?“ și cetind titlul de sus, nu fără causă.

Dar pot fi liniscițî.
E vorbă de un lucru ușor, pentru ori care diletant prea ușor 

de eseculat, obținând insultate m adevăr frapante.
Se luăm deci un esemplu: Urmând și noi modei, adunăm 

reărțt poștale, cu ivdert1' sau după terminal nou introdus, dar nu 
prea corespundetor: adunăm ilustrate ! (?)

Ne abatem inse dela obiceiul aprbpe general, a le aranja în 
„album“ ci voim a le așătja în o cutie frumosă acomodată.

Mergem in o sticlărie, ne comandăm sticlă de 3 4 eventual
4 5 milim. grosime și lăsăm se ne taie următorele table:

a) Două table de 15 cm, lungi 10 cm. lățime: b) doue table 
de 10 cm. lungime 5 cm. lățime; doue table de 15 cm. lungime
5 cm. lățime.

Sema alăturată ne arată menirea unei fiecăreia dintre tablele 
tăiete. Avem adecă patiu laturi (b c b c), un fond (a) și un co- 
periș ța).

Cu ajutorul ..pratomaniei" suntem in stare a da cutiei nostre 
o înfățișare ca și cum părețil ar li sculptat! în argint și lipiți pe 
table de sticlă neagră.

Procedura e următorea:
Curățim tablele bine, apoi ne pregătim un lack după următorul 

recept:

părțiAsfalt-lack .... . 10 |
Frankfurter-Schwarz . 50
Oleu sicativ brun . 50
a olaltft. Gu acest lac k ungemmestecate bine 1

nel tablele de sticlă, dar mimai câte pe una lăture (nu pe ambe 
părțile!) Lackul treime obdus se fie cam subțirel și paicât eposibil 
treime se împedecăm formarea beșieuțelor de aer, până, când lackul 
nu a început a se usca.

După ce am obdus tote tablele pe câte o lăture, le punem 
să se usuce. (Ceea ce se înlimplă în câteva ore).

După adăsta alegem un desemn acomodat d. e. pentru laturi 
Cb b) câte o ghirlandă, pentru laturile mai scurte fc c) aceeași 
ghirlandă dar acomodată hmgimei; pentru coperiș un buchet.

De sine se înțelege, că la început avem se alegem ornamente 
simple.

Desemnul ales il decopiem pe acea parte a sticlei, care e 
obdusă cu lack.

Copierea desemnului se înlimplă cu intrelmin|area „hârtiei 
de copiat“ (indigo-papier, blau-copier-papier. ') Acesta are o lăture 
albastră sclipiciosă și alta surie dar fără lustru.

Așeijăm hârtia de copiat cu fața, sclipiciosă cătră sticla obd/usă 
eu lack: punem apoi pe densa desemnul și cu o cerusă percurgem 
liniile desemnului. Ridicând desemnul și hârtia de copiat, vom 
vedea că desemnul este decopiat pe sticlă cu linii albastre. De 
cumva liniile albastre nu-s pe sticlă, atunci ne uităm pe dosul de
semnului și le vom alia acolo; un semn, că hârtia de copiat nu 
a fost aședată cu partea sclipiciosă cătră sticlă ci cătră dosul de
semnului, ceea ce e o erore. Treime deci se fim cu atențiune la 
așezarea acestora, urmând următorea șemă:

  desemnul așetjat cu dosul pe hârtia de copiat, 
 hârtia de copiat, cu partea sclipiciosă în jos, 
[ ~i sticla, cu partea obdusă cu lack în sus.
Dacă voim se împodobim coperișul cu un monogram, atunci 

se nu uităm că acesta treime desemnat întors.
După ce desemnul e copiat, luăm o tablă și o aședăm pe 

mesa acoperităcu o buc Ai de pânză alini astfel, că partea desemnată 
se fie de-asupra.

Gu un cuțit cu véri' bine ascuțit percurgem liniile (conturile) 
desemnului și din acele părți ale acestuia, cari voim se le avem 
în colorea argintului d. e. in figura dela vale cercurile negre:

!) Cine nu vrea a-șî cumpăra hârtie de copiat, sau pute nu capătă; și-o 
pute pregăti singur, în modul prescris mai la vale intre receptre. 
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radem afară laekul, fiind cu atențiune, ca nu cumva se trecem 
peste conturile desemnului sau apăsând prea tare se spargem 
sticla. Dacă totuși am greșit ceva, atunci cu un penel fin coregem 
erorile cu laekul de mai sus.

Dacă am gătat cu acesta și am curățit bine acele părți cari 
acum sunt transparente, luăm o colă de staniol (hârtie arginție) o 
tăiem corespundétor tablei de sticlă și o punem pe partea obdusă 
cu lack. întorcând acum tabla de sticlă astfel pregătită și uitându-ne 
la aceea parte, carea nu e obdusă cu lack, vom afla că ghirlanda 
ni-se arată ca și cum ar fi de argint.

Tablele astfel lucrate le lipim la olaltă în forma de cutie cu 
hârtie, piele sau pânză și cutia în adevăr frmnosă, e gata.

I’e din lăuntru o obducem cu hârtie fină albă sau colorată 
(după gust) ca se acoperim și înțepenim staniolul.

Pe acăstă cale putem face tase de mesă, table de șach 
firme, ete. etc.

Nifu.

Recepte.

Pirnis .pentru lemn de brad.

O văpselă bună pentru lemn de brad sau altfel de lemn în 
colóre albă se pregătesce în modul următor:

Schellack..................... IOD gr.
Sandarak..................... 50
Colophoniiim .... 50
Camphor..................... IO2 a „

sdrobite fin le punem în

Alcohol.......................... 6662';î gr.

sciiturându-le la olaltă bine. Dacă vremea e căldurosă în 2 3 cjile
acestea s'au topit și firnisid se póte întrebuința.

Mobilele sau obiectele ce voim a obduce cu acesta treime 
se le frecăm bine cu oleu și apoi în sőre sau la ealdunf (dar la 
recâlă nici la un cas) ungem subțirel cu firnisid descris. După 2 ore 
ungem a doua oră și după alte 2 ore, ungem pentru ultima dată 
același obiect. Lustrul obținui e frumos și durabil.

(Fd—be.)

Hârtie de copiat (lnd'u/o.)

Se pregătesce în modul cel mai ușor precum urmeză:
Luăm colórea pidverisată, (aici putem folosi pentru colórea 

albastră, [care e cea mai obicinuită! ai?a numitul Berliner blau 
albastrelâ în formă de globuri, cum se vinde în prăvălii; pentru 
colórea roșie Pariser roth și așa mai departe), o mestecăm cu 

unsóre de porc și o frecăm până s’a mestecat bine; luând sémá 
că unsóre se nu fie prea multă ci numai puțintea. Cu aceasta un
sóre (acum venătă întunecată) ungem o colă (sau mai multe) de 
hârtie, o lăsăm să se usuce bine și hârtia de copiat e gata.

(Nițu.)

TTcs (lustru) rapid.

Un vics bun, cu care ungând păpucil sau cișmele, capătă la 
moment un lustru frumos asemenea cu laekul, se pregătesce în 
modul următor: Inii decilitre spirt de 8O°/o topim 200 grame 
schel-lack, acesta îl punem în 75 gr. terpentin francez (fluid) și 
apoi adaugem 2* a gr. unigrosim. . ,(( mu )

Petroleu fără miros.

Se amestecă 1(X) grame de clorură de zinc cu patru litrurl 
petrol, se bate bine și iute apoi se tornă acest amestec într’un 
vas cuprindend var nestâns, se agită repede până se amestecă 
bine. Se lasă a se depune și ai un produs absolut fără miros, 
după cum afirmă La Natúré.

Mijloc simplu de a trape ilustratiuni pe tot feliül de lemn.

flustrațiunl imprimate sau mai bine litografate pe hârtie pu- 
făibsă de tipariu, (de cari se află spre vedare la ori și care librărie) 
se pot trage pe lemn (decopia) în următoriul mod;

Hârtia cu ilustrațiunea se moie în apa căldicică și apoi se 
oscă între păturile unei pânze impăturate.

Luăm apoi o scândură x) frumos giluită și curățită cu piatră 
de frecat (Bimstein) și o obducem cu următorea mixtură com
pusă. din :

Sandarac .... 64 grame
Terpenlin venețian . 48 „
Alcohol..................... 192

Apoi fiind că mixtura acesta se usca forte repede, aședăm 
ilustrațiunea cât se pole de repede cu fața pe partea obdusă a 
scândurei, după aceea frecăm cu degetul hârtia până se ia de pe 
lemn și române mimai ilustrațiunea ca și imprimată.

Spre a avea lustru frumos se poleiesce apoi cu o mixtură 
compusă din:

Mastica................................ Ui grame
Sandarac ................................ 64
Gumă (Gumi Elemi) . . . 8
Terpentin veneț. și alcohol 32 .

T. B.

9 Mai potrivite sunt scânduri din lemn de corn și de acaț alb.

DE ALE POPORULUI.
-------- ♦ --------

Strigoii.
Fenomenele naturel atingând tare închipuirea omenilor primi

tivi, ei se nisuiau de ași da samă despre ele, de a și-le esplica.-' 
Acesta nisuință pe de o parte a dat mare impuls desvcltării 
omenescl, dar de altă parte nascere și multor rătăciri.

Acolo unde mintea lor îșl trada neputința unei pătrunderi 
in temeinicie a fenomenelor, unde totă truda lor se dovedea 
zadarnică, ei îșl dau esplieărl mistice, le puneau tote în socoteala 
vre unei deitați la care trebuiau se recurgă vrend-nevrend. Așa 
s’a desvoltat mitologia tuturor poporelor vechi.

Aceste credințe au străbătut atât de adânc în sângele poporelor, 
încât nici biserica D-deuluI celui adevărat, nici dinții de fer ai 
timpului nimicitor, n’au fost in stare să le smulgă cu totul.

E înfrânt codrul de suflarea rece a iernii, dar primăvara în 
frunzesce din nou!

Apoi în evul mediu organisarea socială se pare că a fa- 
vorisat. încă aceste credințe naufragiate. O parte din fruntașii 
poporului ignorantă și lacomă după pompe lumesci lăția credințele 
deșerte, căci acesta era spre avantagiul seu aducendu-I venerațiune 
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și avere. Bietul popor de rend în nesciința-I primitivă, ajunsă acolo în 
cât numai scia ce să creadă.

La sorele libertății ¡toporul se desceptă din letargia-i seculară. 
Binevoitori eșițî din sinul seu lucră într’acolo ca să-I curățe trun
chiul de surcelele sălbatice, cari au -mai rămas după altuirea cu 
mlădița creștinismului. Intre aceste surcele păgubitore e și credința 
despre strigoii.

Numele de strigoi ne a rămas delà strămoșii noștri romani 
și anume delà Strigae ’) Ovidiu in Fastorum libri deduce numele 
acesta de stridere a șuera, a scârțăi a face sgomot. Aceste Strigae 
erau nisce ființe rele în formă de paseri, cu pene sure, cap mare, 
ochi învolbațî, cioc spre răpire, ghiare puternice și sboră numai 
noptea. Ele se nasc paseri sau ¡»rin farmece femeile bătrâne devin 
strigae. Natura lor arată forte lămurit următorul esemplu. Fiind Proca, 
fiul de rege latin în etate de 5 (Jde, ele veniră la el îl sfărmară pânte
cele, și-l sorbiră sîngele. La strigătele fiului alergară la el părinții și 
doica mersă la dina Cranae, 
lângă Tihni, Cranae avea pu
tere asuprastrigoelor. Venind 
în casa regescă atinsă de 3 ort 
stâlpul ușel cu spine alb, a 
stropit pragul de 3 ori cu apă, 
lua mațe de ¡turcea de2 luni și 
(.lise : „Paserile nopții, cruțați 
mațele pruncului, căci ve dau 
pentru ele acești1." De atunci 
nu s’au mai apropiat de 
leagăn.

Aceste sunt strigaele, 
delà cart se derivă numele 
de strigoi.

Strigoii se înpart in mal 
multe specii după puterea ce 
o au asupra omenilor, ani
malelor și plantelor, și anu
me : 1. strigoi pe omeni căci 
numai așa î-l putem numi.
2. strigoi pe să mână furi și 
bucate, 3. strigoi pe rite.
4. strigoi pe pescî, și pe alte 
multe lucruri.

in eelea următori1 ne 
vom nisiii a spune despre 
fiecare felin ceea ce am pu
tut aduna (lela poporul nos
tru rekitive la ei.

I. Strigoii pe omeni. 
Dacă ne more o ființă iubită, 
acea ne face să ne gândim 
în continuu la ea. Acum dacă 
persona respectivă, încă ne-a 
iubit, cugetul nostru îndelun
gat in urmă a face de ni-se ar 
când ar li vie. dar trupul el e pătruns de receala mormântului, și 
alingeiidu-i mâna, un fior rece ne. cutremură in tole iiiehieturile, 
inima purtă ne înceată de a mai bate și simțim cum sângele ni-se re- 
cesee în vine.

Acest rendez-vous nocturn ne misluiesce încet dar sigur. Fața 
nostru ia colôrea fraudelor lêrijil de tomna, apetitul ne, piere, de
venim tăcuți, posomoriți, fugim de prelinl, ne retragem in singu
rătatea udăil, ne lăsăm pradă gândurilor negre, mistuitori1.

In urină murim.
Dar liniscea n’o aflăm nici în mormènt. îndată după mei.liil 

nopții ieșim din gropă ca să ne întâlnim cu persona iubită.

care locuia în dumbrava lui Helernus

tipul săuFn țigan în

ată noptea. Putem vorbi cu ea ca și

P l)r. Al. Marienescu : Cultul păgân și creștin Biicuresci 1884. tom I 
pag. 158.

Petrecem la olaltă vorbind multe, dar de cătră (Jitia înainte 
de ași începe cocoșul cântecul seu cu bătăi de aripi, larăș întrăin 
înmormént. Căci cântecul de cocoș, primul vestitor al luminei, are 
puterea de a alunga spiritele necurate și răutăcibse în locul de 
unde au eșit, în întuneric, și între aceste se află și strigoii.

Tot asemenea dacă more un dușman al nostru, venind noptea 
la noi ne chinuesce in mod îngrozitor încât nu ¡»reste mult murim 
și noi. Cu acesta însă ura și lupta n’a încetat, cinumal s’a schim
bat modul luptei. Eșim noptea din mormènt șl ne încăerăm. 
Dacă focul luptei e așa de mare încât uităm să ne reîntorcem 
în strêmta-ne celulă, și ne apucă cântecul cocoșului, atunci cu 
țipet groznic năvălim in mormènt pentru ca să nu ne mal în 
tôrcem nici odată

Atunci am fi sferșit. cu dușmăniile.
Locuitorii din Mureș-Sâncral cred că dacă trece o pisică, sau un 

câne pe sub mort când e întins pe laviță, mortul se face strigoi 
și venind noptea oinoră ¡ie una din rudele sale. După cât-va timp 

vine și mai ombră alta și 
așa ¡ie încetul potesă-I trimetă 
pe toți pe capul Sântului 
Petru. Ca să-l scape pe ne
fericitul, căci și el sufere 
chinuri forte grozave, precum 
și rudele de jiericlul morțil, 
îl exhumezăși cu un par roșit 
în foc î-I străpung inima 
și e mântuit. Dar acesta se 
întimplă forte rar, căci au o 
grije deosebită de a nu lăsa 
pisica și cânele in casă, în 
care se află vre un mort.

Strămoșii nostrii Ro
mani pentru odichna sufle
telor celor reposațî, dar mai 
ales pentru a larvelor, cărora 
nu li-s’au îndeplinit datinile 
religiose la înmormântare 
sau li-s'au făcut nedreptate 
în viață, țineau în nopțile de 
9, 11, 13 Main sărbătorea 
Lemuria. instituită încă de 
Romul pentru odichna fra
telui seu Remus. Sărbătorea 
la începui se numea Remaria 
(delà Remus) și numai mai 
fân,lin Lemuria. ’)

'fot pentru morțî țineau 
sărbătorea Dies Parentales 
din 13 2t) Februar, iar în
21 Februar Feralia, când

original. aduceau sacrificii la morminte,
în multe feliurî de mâncări 

și daruri, ca se liniscescă spiritele, siroțpeaii mormintele cu vin 
sau cu apă și puneau pe ele lampe sau alte vase. De aicea cred, că 
a rëmas datina la Români de a sparge o blă la mormènt. Ce fru
mos simbol al nestatorniciei vieții!

Intr’un an fiind ocupați cu resbelul, își uitară se mai țină 
Pies Parentale și Feralia. Atunci sullelele reposaților eșiau noptea 
din mormoni cu grămada drumurile erau pline de vaietele lor, 
Capitoliul resuna de planșetele lor. Cei vil mureau cu grămada. 
Ghinuri, frica, perichi întâlneai Iu tot pasul. Acesta dura pana ce 
Romanii ținură sărbătorile morțiliir. V enirea sufletelor înceta ca prin 
farmec, - morlea încetă dintre cei vil.-)

De aicea se deduce și credința Românilor in strigoii pe omeni.

P llr. Al. .Miirieneseu op. cit. pag. 74— 74,
-) .Marienescu c iliul păg\"*i și ereseiniî, BuintrescI 1848.
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Și din acésta mare asămânare n? putem face idee despre 
conservatismul poporului nostru și espliea proverbiala scusă pen
tru el, „«ș« ne-am pomenit din bdrâni."

A doua specie de strigoi o formezi strigoii pe lapte, sémá- 
năturl, pescl etc.

1. Strigoii pe lapte. Cea mai lățită credință e despre strigoi, 
cari iau laptele dela vaci, bivolițe, oi, capre, chiar (lela iepe, aceștia 
ca și întrâga speție din care fac parte au codă, care samână 
cu a animalelor numai cât e forte scurtă. Rar se întimplă se le 
vadă cineva coda, căci se păzesc cu mare grijă. După ce mor 
însă scăldându-i ca pe toți omenii, atunci li-se vede coda.

Esistința acestor strigoi in sechil trecut era admisă și de bi
serică, așa la ectenie se pote ceti „se ne ferescă D-deu de omeni, 
cari strică vitelor."

Ca dovadă despre puterea lor se dice, că nu e de lipsă se 
pună mâna pe vaci, ci e destul numai s’o vadă, sau se aibă un 
vas, în care s’a aliat cândva lapte de-a vacii pentru ca s'o „strice.“ 
sé-i ia laptele. Vaca stricată nu mai are lapte de loc, sau forte 
puțin și acesta e vânăt, cu gust rău, pus la foc se face corastă 
(cocârța), se adună, nu sta la muls, dă cu piciórele, cu capul, sfo
răie pe nas și scăpând din grajd alârgă într’un sullet ningând până 
la porta strigoiului și cérea se între în curte. Despre un astfel de 
strigoi se povestesc? urmărirea întimplare. El trecea încet cu că
ruța pe calea ce ducea pe lângă un munte. Pe cosțele verdí védil 
la o depărtare destul de considerabilă o turmă de oi scoborându-se. 
Clopotele de pe berbeci abia se audiau până la el. Ișl opresce 
căruța, scote cuțitul de după curea și împlântândii-1 în carâmb 
(capul osieiwîncepe a trage pe cuțit ca și cum ar mulge o oie. 
Din cuțit începu a curge lapte în ciubărașul pe care-1 puse de 
desupt. Oile din turmă încep se sară, se sbiere, se alerge ca ne
bune. Ciobanul îndată pricepu ce-i. Aruncându-șl cojocul jos începu 
a-1 colbăi sci colea ciobănesce. Omul cu carul o sfeclise. Oile se 
linisciră ca prin farmec. Laptele încetă de a mai cmge din cuțit. 
El începu a tremura, deveni palid, cădii la pământ, se bătea ca 
cuprins de necuratul, dintre buzele vinete isvori un val de spumă 

amestecată cu frânturi de vorbe nearticulate. într’un târijiu ciobanul 
încetă cu bătaia. Omul se sculă tărbăcit ca dintr'un somn cu visuri 
íngrozitóre. Cu pași șovăitori se urcă în căruță și plecă.

Era un strigoiu. Ciobanul scia ac și de cojocul lui.
Strigoii mai pot lua laptele și in alte moduri. Așa îți cer 

pane și sare, pe cari apoi dându-le vitelor lor, laptele trece tot 
la aceste. Ca contra mijloc se pdte folosi tot pane și sare. Ceri 
adecă de acestea delà el și le dai vacilor tale.

Sunt însé și strigoi de aceia, cari nu voiesc se strice nimërui. 
Aceștia iau laptele delà caprele selbatice, cari și așa sufer adese 
din causa multului lapte, pe care iedil nu-1 pot suge tot. Iată ce 
ne povestesce un nioșnâg din Ludișor (corn. Făgăraș). Când eram 
mai tinër, m’am dus cu vre-o 3 tovarăși la îmblătii in Cineșor. 
Am început stogul unui sas. Pe la prând ne aduce sasul, un ciu- 
băraș de lapte dicèndu-ne: Dacă v'o li sete, beți din laptele acesta, 
căci apa din fântână e rea și fiind cald, ușor vé puteți bolnăvi.“ 
Ne miram de unde póte avea sasul atâta lapte, dar de altă parte 
ne părea bine, căci laptele era forte bun. In dina urmâtôre sasul 
iar ne aduse lapte se bem. Sara ne pusem la pândă, se vedem 
de unde are gazda nostră atâta amar de lapte. Când ce se vedî? 
Puse ciubărașul jos și-l umplu plin plinuțt delà o singură capră, 
pe care o avea. Sasul era strigoiu. A treia di nani mai voit se 
bem din laptele adus. Sasul ne dise: „Véd, că ați băgat de seină 
că suni strigoiu, n’ain ce face, așa m’a lăsat D-deu. Daca nu iau 
lapte delà vite streine, me bolnăvesc de morte. Dar eu nu-1 iau 
decât numai delà capre sălbatice, cărora prin acesta numai le ajut. 
De vaci nu ni’ain atins în viața mea. Strigoii, cari iau lapte delà 
vad sunt nev0duțl. Dar lotuși sunt unele mijlóce, prin cari îi putem 
vedea și cunósce.

l’unênd la prinderea postului de pasci o plăcintă pe poliță ș’o 
lași acolo până în Joia Pascilor. Atunci luând-o eu tine la încun- 
jurarea bisericei, de se va afla pe-acolo vre un strigoiu, va veni 
la tine și te va întreba ce ai acolo.

|Va urina.]
MAIOR și POPA.

ILUSTRAȚIUNILE NÓSTRE.
Cei ce se ocupă cu economia câmpului mai cu semă pe mo

șiile comasate unde adese ori e omul necesitat de a pasce vitele 
pe un teritoriu mai strâmt, de multe ori îșl vor fi gândit în sine 
„cât de practic ar fi un ocol, care să se [iotă cu ușurință muta 
dintr’un loc într’altul, așa după cum cere și trebuința de a muta 
vitele la pășune de unde se gată la alta mai bună.

llustrațiunea nostră de pe pag. 42 ne arată un astfel de gard 
ce se compune din pocimnbl de stejar, pe cari se înțepenesc cu 
cuie, câteva fire de drot cu sau fără ghimpi, de care se află de 
véndare acum aprópe prin tóle prăvăliile de ceva séma. Acesta 
îngrăditură e practică și ușor transportabilă.

2. Pe pagina 4G sunt repesentațl într’un mic clișeu membrii 
academiei franceze.

3. La pag. 47, o româncă din jurul Sibiiului.
4. Pag. 4^ a revistei ilustre o decoreză portretul venerabi

lului protopop al Aradului Moise llocșan, (vedi biografia tot pe 
aceea pagină.)

5. La pag. 49 avem doué clișeuri de o frumseță rară, unul 
represintă portretul românesc (lela Seealul-de-munte, celalalt portul 
de pe MurCș.

G. JHseriia Templin iloi dm Lm, (pag. -51.) In mia din inver- 
ditele văi ale Pirineilor, adăpostită de uriașii munți ce se ridică spre 

ceriul albastru sub mantia lor de ninsore, archeologiștil vin la Luz, 
nu pentru minunatul peisagiu, dar pentru a studia stilul curat roman 
al vechei biserici, clădită în veacul al Xll-lea de ordinul Templierilor.

Acestă simplă biserică are mai curund ¡înfățișarea unei cetăți. 
Și câte râsboie de religie nu s’au mai făcut aci...

Gravura înfățișeză acestă clasică biserică de stil roman.
Nu departe de-aci e satul Gedrti la 99-5 m. înălțimeJJla în

tâlnirea celor două văi Gavarnie și Hear. Aci, înainte, era un lac; 
rumpendu-se stâncele cari țineau apele, ele și-au făcut loc printre 
doue uriașe ziduri gigantice. Așa e de adâncă trecătorea meat to
rentul cmge în un întuneric misterios, iar saxifragele, snieura acă- 
țate de păreți! zidului natural, ('prese ultimele rade ale sbrehii.

0 trecetore.

7. Ferntă-model. Sub acesta numire înțelegem o șcdlă agricolă 
în care se pune în practică nonele invențiunl relative la agricultură. 
O astfel de fermă-model e și moșia dela Slobodia-Galben din ju
dețul Rîmnicul-Serat, proprietatea d-lui C. G. Datculescu.

llustrațiunea de pe pag. -52, ne înfățișeză. personagiul acelei 
ferme-model.

S. llustrațiunea de pe pag. 55, înfățișeză pe un țigan în lipul 
său original.
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Cronica.
Societatea pentru fond de teatru român îșî va ține adunarea 

generală anul acesta la Abrud in (.Uleie de 22 Iuliu și urm.
Instructorul de religie al prințului român. Părintele Xazarie, 

directorul seminariulul central din Bucureșcl, a fost însărcinat cu 
educația religioșii a principelui ('arol, strănepotul regelui României.

Logodnă Dna Maria Popovicï și dl Dr. .Valerbi, Hranișf«, 
logodiți. Brașov, 11,24 Iunie 190.).

Andree trăește? Oiarul .,Norboften ('varier” din Copenhaga 
primesee din Vardo o telegramă care cuprinde doue cuvinte in 
limba finică: „Andree salvat!"

Din nenorocire se crede că e vorba sau de o neînțelegere sau 
de o glumă prostă.

„Asociațiunea ‘ la Băile Herculane. Comitetul central al A- 
sociațiunil in ședința sa a decis a primi invitarea despărțământului 
Caransebeș, de a ține viitoarea adunare generală la ăile Herculane 
in dilele de 9 și 10 Septemvre n.

Noua societate. In Ploești ș'a înființat o societate pe acțiuni 
sub numele de „Salvarea muncitorului ro.n.'m," care are de scop 
se cumperi' și se pună în vîm.lare toate obiectele lucrate de 
învățători.

Carmen Sylva in teatru unguresc. Regina României are un 
bluett cu titlul „Două părechl de cisme." Direcția teatrului de 
vodeviluri („ Vigszinhâz“) din Budapesta încă la începutul sesoimlui 
a înaintat prin intendantiira de curte română rugare, ca Regina 
se-i permită representarea piesei în traducere maghiară. Direcția 
a primit deja permisia cerută și astfel în sesonul viitor teatrul de 
vodeviluri din Budapesta va avea în repertoarul său o piesă de a 
Reginei României.

Un imagiii ll-lili V. A. Urechia. Cu omisiunea iubileului literar 
de 50 am al d-lui V. A. Urechia, d-1 Ignatie Mircea, licențiat în 
drept și președinte al reuniimei Frăția a românilor transilvăneni 
din Capitală, a luat inițiativa de a oferi marelui Român,- ca un 
omagiu de adâncă recunoscință, un frumos album, care conține 
portretul veneratului patriot.

Albumul. în care s’au înscris toți cari simt românesce, este 
lucrat cu multă măestrie și au fost espus în vitrima halei delà L’In- 
dependance Roumaine, unde va sta câteva dile și apoi va fi în
mânat iiibilarulu i.

I). Coșbuc, eminentul nostru scriitor, a făcut o dedicație în 
versuri.

Dece mii de mărci pentru un trandafir. Revista săptămânală 
de grădinărit „Erfurter Fiihrer im Carten“ publică concurs la un 
premiu de 10.01)1) mărci (1 marcă face cam 00 cr.) pentru acel 
grădinar, care va găsi un fel de rose, a căror cobre se fie vânătă 
ca Horea grâului. Până acum grădinarii au putut prăsi rose în 
tote colorile, numai in colorea vânătă nu, de aceea revista din 
Erfurt (Germania) voesce ca pe calea acesta se îndemne pe gră
dinari se-și bată puțin capul cum s’ar putea faqe, ca un trandafir 
se înflorescă vânăt.

Prințul Galițin și Kriiger. Din Paris se telegrafiază : Prințul 
Léopold (ratifia a depus in fața bustului președintelui Kriiger, la 
pavilonul Transvaalnhii, o coronă de argint cu inscripția următdre : 
„Reprezentantului unui mic popor și al miei mari idei, omagiu de 
admirația." Delegatul Transvaalului a telegrafat prințului Galițin 
nmlțămirl pentru acesta prețitîsa dovadă de simpatia și de sinceră 
priet inie.

Advocat nou. /h-, loan ('hereehex, fost adjunct advocațial în 
cancelaria d-lui Dr. T. Miliali în Dej, in 25 27 Iunie tăcând
cu succes strălucit censura de advocat la tabla reg. din Tîrgul-Murë- 
șului, ’și-a deschis cancelarie advocațială în Dej.

Majestatea Sa Regele Caro! și principele moștenitor de tron 
al României, s’a întors delà Signiaringe venind dinspre Pesta. 

Inalților călători li-s’au făcut mari ovațiuni pe la gări din partea 
Românilor, caii se adunaseră in mare număr; cu deosebire la 
gara din Chitighaz, unde în fruntea publicului român se aflau și 
doi preoți. La ovațiile românilor regele român a răspuns prin 
sălutărl afabile.

Cununia archiducelui Francise Ferdinand cu contesa Sofia 
('hoter- s’a făcut Duminecă la 20 luniii st. n. in Reichstadt. Noua 
părechiă. și-a făcut intrarea în oraș Sâmbătă după amiadl. îndată 
după cununia, mirii au plecat la Konapist.

Avis. D-1 Dr. Liviu Mic.ța, când, de adv. în Dej, a depus 
in 15 Iunie a. c. la tabla regăsea din Mureș-Oșorhem censura de 
advocat cu succes eminent, in mina căreia a deschis cancelariă 
advocațială în Dej.

Reuniunea r„mână de cântări din Năseud a aranjat o Serată 
nmsicală împreunată eu teatru și urmată de dans, ce s’a ținut 
Duminecă în 1 Iuliu st. n. 1900 in sala de gimnastică delà gimnasul. 
de acolo.

Serbările de la biserica din Șișesci. la biserica parochială 
din Șișeșci, votivă pentru S. Unire a tuturor Romanilor cu S. 
Scaun Apostolic de Roma, in 12 Iuliu și 28 August a. c. st. n. se 
vor aranja festivități mbilare, cu un program foite vast care s’au 
sușternut și la Preaveiieratele Ordinariate diecesane din Oradea- 
Mare și Gherla, de unde așteptăm lut spriginul moral pentru 
reeșîrea cât mai splendidă, a acestor sărbărî, intru Mărirea, lui 
Dumnedeu și spre înălțarea simțului religios al poporului nostru 
credincios.

In Lechința-săsescă se va aranja o petrecere" Duminecă în 
15 Iulie n. 1901) in otelul opidan. începutul la (> ore d. a. Intrarea: 
de personă 1 cor. (i() b., ér de-o personă. în familia I cor 40 b. 
Venitul e destinat spre scop cultural.

Caritatea însoțirea credincioșilor g/. cat. din Șoinuiș și jur 
ce ș’a propus nobilul scop, a) de a contribui la promova ea și 
propășirea treptată a credincioșilor gr. cat. pe calea calitativă a 
faptelor de îndurări' crescinescă și petiecerea în st. rugăciuni, b) a 
înființa un fond de ajutorare r) a împărtăși la bisericile mai se- 
race după putință, în fiecare an lot felini de orn.de trebuinciose 
la celebrarea cultului divin și împodobirea casei lui l)-deu, fi) a 
provedea școlele mai serace cu tot felini de cărți trebuinciôse și 
requisite. de învățământ.

Statutele se pot vedea in Călindariul portativ de pe anul 
cerințe și până la aprobarea acelora delà locurile competente a 
încredințat cu primirea și încasarea ofertelor și taxelor de membri 
și înscriere, adniimstrațhmea averilor bisericesci gr. cat. din loc. 
Administrațiunea averilor bisericecsî din loco a primit acesta în- 
sercinare și sumele iucurse pe lângă libel de depunere le-a elocat 
spre fructificare la institutul de credit, și economii „Șoimușana." 
Ofertele și taxele iucurse se vor publica in „Revista Ilustrată" sub 
rubrica :

Pentru .„Caritatea" a încurs la administrațiunea averilor bi
sericesc! din Șoiniuș :

1. Delà loan Barna, B.-S.-Miclăuș cor. 40 bani.
o Teodor Sas, Fărău . . 1 „ 20 ..
3. » Vasile David, Mogos. . . -, 44 „
4. Marian Peculea, Steiiea „ 44 „
5. « Georgia Serbau, Sinig. . , 52 ..
(>. loan Baciu, Soiinuș . . . „ 44 ,,
7. n Dmn. Moldovan, Soiinuș V 44 ,,
S. * Georgia Spornic, Golialm • 1 , 20 „
!). Georgia Repede, lloniorod 1 -, 20 „

IO. n Todor Sălăgean, Tcuț . . — . 44 „
11. n 1). Coteau....................... — , 44 „
12. n Viroiiica Parcalab, Bistriță 1 „ 20 ..
13. » Ion Pop, Filnesul-mariJL« „ 42 .

Suma . 9 78 „

Vasile Baciu, 
curator prim, bisericesc.

orn.de


REVISTA ILUSTRATĂ III

Deslegarea gâciturii de șach din Nrul 1—2
de Imcrefia- Madie.

Amele rituiri risipite
Pe-ml umple inima de jale, 
Le r'd iu frundăle pălite 
Și'n pustiirea de pe rale.

A deslegat-o bine d-nele și d-șorele: Otilia Ciaba, Cheiul ; Ari- 
stina Nieulescit, Bnemesel Lucreția Baciu, Șoimuș; Eleonora Pop, 
Brașov: Leontina Pop, Lopadea-română; Silvia Brînzeu, Giucuzel. 
Domnii: Gregorio Nistor, preot in Solovestru ; Atanasiil Roșea, 
pedagog Deliblat; Samoil Popeseu, eantor-doeente in Totesci 
I. P. Barna din B.-St.-Michmș și (teorgin Bujigan, învățător în 
Deliblat.

Deslegarea gâcîturei din Nrul 3 4
Marea i/âciturd de șach d< 1. .Viții Pop.

Ce-i amorul ? o beție: dar frumoșii 'n al ei sbor!
Dulce-i a lui bucurie. Dulce este a lui dor!

V i! în viața fugătore nu mai sein ee se doresc!
Idilele strâlucitore ? nopțile ce recoresc?

Bătrânețe, le înclina! cărturari, tăceți acum!
Voi vreți foc far’ de lumină, trandafiri Iar’ de profum!

Inima fără iubire încă 'n viață nu a stat
Inima ’n a sa simțire cu cuvântul s’a certat.

Dacă legături ce place m'a oprit se iubesc eu 
Legătura o vom face dar p'amor și Dumneijeu !

Se ’nceteze se iubească Muritoriul obosit
Ce pe calea omenească inima i-a veștejit.!

Eu vciu tămâia amorul și 'n profunml lui ceresc 
Beat, uitând ferice dorul, Jilele voiu să-mi răpesc.

Chiar robia-i place nouă. Lanțurile sunt de Hori 
Lacrima-i o dulce rouă doliul lui sărbători.

Dar departe o iubire și plăceri ce obosesc!
Ce degrad a lui mărire și profunml lui ceresc. !

Poesie scrisă de George Sion; întogmită in forma presentei 
gâciturl de șach de loan Nițu Popa; colaborator la ,Revista 
Ilustrata.“

A deslegat-o bine demnele și d-șorele : Silvia Brânzei^ Ciu- 
cuzel; Elena Negrescu. BucurescI; și domnii: loan Vaideanu, Bo
rnes; Alesandru Pop, Bujdos ; loan Barna, B.-S.-JMiclăuș; Samoil 
Popeseu, eantor-doeente Potesci; George Bujigan, învățător iii 
Deliblat.

După tragerea de sorți:

Premiul I. Portretul lui Kriiger in colori, l’a dobândit Georgiu 
Bujigan din Deliblat er premiul al ll-lea portretul Iu Joubert, d-șora 
Silvia Brânzea în Giucuzel.

LOGOGRIFGâcitură de sach.!
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Cu 7, se fiii dori-vei 
Când sincer vei iubi;
Cu u, iți spune îndată 
Ai ei ochi cum vor fi?
Cu «. îți spune calea
Ce voi veți urmări,
Cu o, inse ‘utemplarea 
De ce n'o poți scuti!

GÂCITURĂ
<te 7’. rl. Boț/dun învetătoriu in Bistriță.

„Calicul“ a testat după mortea sa, ca moș
tenire cinstiților lui datorași 100 sugari in preț 
de 100 cr. și anume „virginia“ de. câte 5 cr., 
„portorico“ de câte 3 cr. și de cele W sugari de 
un cr., e întrebare, că câte a lăsat de câte o cr., 
câte de 3 cr. și câte de dbue de un cruceriu?

wr

GÂCITURĂ

Eu merg, vorbesc și’cânt, dar nice când nu 
me ostenesc; suin rotund ca luna plină. Eu pri
vesc, fără Irică ori-ce viscol de pe înălțime și 
totuși am intrare și in casele cele mai nobile. 
Spune-mi cum me chiamă?

Ptm-țilius.



REVISTA ILUSTRATĂ

Bibliografie.
..Ce-i ceriul?“ o lucrar<* scientific'i tiliti Cantmille Flammarion, 

a fost ttadi:să in românesce (Colecții.r.ea Eenvenisti) de d-nul 
li. Marian. In text sunt și figuri, precum sa dă și portretul auto
rului. Cine seie ort a aiitjit de ferinecátórele scrieri ale lui Eltiin- 
niarion, negreșit va căuta se-șt procure acesta carte. Se găsesce 
la librăria Benvenisti, Craiora (România). Prețul 1 leu 50 bani..

Cum ss foloijrafăm? este titlul unei broșurile forte folositóre 
și de mare preț pentru iubitorii de arte și progres, un cadou po
trivit junimei stúdiósé de ambe sexele, o instrucțiune practică pen
tru amatorii artei fotografice, cu 31 ilustrațiiini, compuse de loan 
Nițu Pop.

Autóiul dice in prefață:
„Sunt niulțl - o sein din propria esperință cari bucuroși 

s'ar li ocupat cu arta de a „fotografa“' („posti“), dacă nu i-ar fi 
înfricat aceea idee falsă, că a fotografa este posibil numai aceluia, 
care este desemnator escelent. Treime se mărturisesc, că acesta 
părere este aprópe generală, dar ea este cu totul greșită. Pentru 
ca cineva se potă deveni un amator al artei frumoșii fotografice, 
nu are lipsă de cunoscințe de desemn, ci îi treime prima liniă voință, 
apoi puțin gust estetic și un aparat fotografic; celelalte „se fac 
de sine“ cum <.lice povestea.

In an il trecut a fost publicat affipst arliclu în „Revista Ilustrată“ 
de unde s'a scos și în broșură separată. Se află de vențlare la 
adininistrațiunea acelei foi și costa numai 1 corona.

Sărbătorile la Rjiiânl, studiu eln grafic de Sim. El. Mariim, 
membru al Academiei Române, profesor Li gimnastul gr.-or. din 
Suceava; voi. II. Paresemile. Tipărit in Institutul de arte grafice 
in Buciiresci, strada Dóuinei nr. 1(>. Editura Academiei Române. 
Prețul 3 lei.

„Insula morțiliir,“ novelă de R. Voos, tradusă de Andrei liâr- 
seanti, profesor în Brașov. Prețul 50 bani.

„Din istoria Românilor, /V/nsro/m/ loan Inomițiii ('lain 
(172B- 1751) de Dr. Angliștii! Bunea, canonic metropolitan.“ () 
scriere de mare, valóre pentru istoria nostră națională a apărut 
tocmai acum la Blaj. Opul conține 422 pag. format mari' S" și 
costă numai 2 fl. (cu posta franco 2 fl. 15 cr.) pentru străinătate 
5 lei plus porto.

Predici ocasionale și funebrale. In legătură cu „Predicele 
pentru Dumineci și Sărbători,“ de dr. Etn. Elef teresen, a apărut de 
acelaș autor și partea a doua : „Predici ocasionale si funebrale," 
care se estinde pe 220 pag. și conține 11 predici pentru cununii, 
alte 13 predici pentru diferite ocasiunl (la sânțirea de biserici, 
instalări de parodii și protopopi, la presentarea pentru prima-ora 
a preotului înaintea credincioșilor; discurs la terminarea anului 
școlastic etc.) Predici pentru înmormântări (la bărbați și femei 
de diferite etăți și condițiunT). (fostă un esemplar 3 cor. 50 bani, 
trimis franco și. se pole procura (lela tipografia „A. Mureșan“ din 
Brașov.

Documentele românesc! din archivele Bistriței, partea I., de 
N. lorga. A ești de sub tipar în editura librăriei Socec & Gem. 
Bucurescl. Prețul 4 lei.

0 carte valorosă. scrisă de d-1 loan Popea, profesor la școlele 
române din Brașov. (Jartea este întitulată : „Caractere morale esemple 
și sentințe culese din istoriile și literaturile popotclor vecbl și 
moderne“. Acesta carte, atât prin esteriorul seu kdegant, cât și 
prin cuprinsul său bogat, de aprópe 400 pagine, este o adevărată 
podobă in literatura nostră. Atragem asupra ei atențiunea tuturor 
Românilor iubitor de carte; în ea cetitorul va găsi o comoră ne
spus de prețiosă de învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot. ce c moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 25 cr. (cu posta 

(1 fl. 35.) Pentru România 3 Lei, la care ești1 a se adauge și 
portul postai. Se află de vendare la Tipografia „A. Mureșiami,“ 
la librăria N. 1. Giitrcu și la librăria 11. Zeidner în Brașov.

Manual de Psichologie și Logică pentru clasa a \ IIl-a 
a școlelor medie edat de dr. Vasile Hossu.. A apărut și se află 
de vêm.lare la Tipoifrafia sem in a rialii din lila.).

Conferențele pedagogice ale corpului profesoral delà institii- 
teJe din Brașov, de Virgil Onițiu, Brașov 1001). Un prețios volum 
de 2(>2 pag. cuprindem! afară de conferențele pedagogice, mai 
multe portrete de ale profesorilor și întemeietorilor școlei, biogra
fiile piof. decedați : Nic. I’opoviel, loan Lăpădatu, dr. Vas. Glo- 
dariu ș. a.

Carte de câr.iece pentru tinerimea școlară de ambe sexele, 
de loan Bariu, cu multe ilustrații. Brașov P.ftfO, ediț. II. Zeidner. 
BIS pag. prețul 50 fii.

POSTA - * *

REDACȚIUNEI.

o
D-lui loan 

carta poștală.
Miclea preot în Buzd. Am primit și (i-nm respuns prin

D-lui Amos Franc, preot in Baros-Benedek, am primit partea I, 
trimite și a ll-a, despre ceea-ce ne scrii, li mimai în asceptare, căci va urma <m 
totă sigurilalea.

Abonentului nostru Nr. 1392. lisei de tot nerăbdătorii!, i-am scris 
se-ti trimită și vei primi de sigur mimai nu fi necredincios.

D-lui A. P. in Ch. Novela „ITmnósa satului1' se va publica în numeral 
urmărtoriii.

D -lui Ieronim Slăvocă, preot in Ilva-mare. Am dispus ca se ți-se 
Irimetă „Revista“ de pe a. e. după cum ai cerut în epistolă.

Juventus ventue. L'a primit și se va publica în unul din minierii ur
mători.

D-lui D. D. Popa in Iași. Ve-am trimis .și Nrul 1 2 din „Revista
Ilustrată“ a. III.

D-lui Teodor Dosa, preot in Petroșan. Trimite 50 fileri și-ti vom 
espeda franco portretul Metropolitului Șulut.

D-lui I. Se. în O.-M. Poesia „Și mai i.li că nu-s poet“ se va publica. 
Ofertai d-v. ne convine și none dar ne stau nesearl pedeci în cale, din care 
causă cu regret treime se mărturisim, nu-1 putem esecuta.

D-lui Iacob C. Domșa in Pețulea. (tu regret treime se ve spunem, 
că nu putem . . . venind tinipuri mai bune, atunci da.

Di. d. rot. Poesia „Fără niilâ" se va publica, „Priii/ostea de țeră" nu.
Nebuna. Cu omeni ce se sfiesc de a ne împărtăși adevăratul lor nume, 

și nu îi cunoscem, nu putem sta de vorbă.
D-lui T. B. in Bistriță. Primit, se vor publica.
D-lui S. P. S. în S. Am primit poesia și o vom publica in numărul 

următorul.
D-lui A. B. V. in V. Am primit poema trimisă și vom începe publi

carea ei în minierul următorii!.
D-lui I. N. Pop in Cluj. Din partea d-lui 1. P. Barna din B. S.-Mic- 

lăuș suntem autorisa^ de a-tî împărtăși multe salutări și gratulări pentru 
gâcilura de șacb din Nr. -4.

Numeri! următori se vor trimite numai celor 
ce și-au achitat abonamentele.
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Cu cele mai moderate prețuri.
Tipografia BA( II . Șoimuș.

mijloce technice, aranjat după stilul 
unde se primesc spre esecutare :

§

■.?

Prin acesta fac cunoscut onoratului public, cumcă am înființat în Șoimuș 
(comitatul Bistriță-Năseud) un stabiliment tipot/rafic provedut cu cele mai bune 

nou, cu literile cele mai moderne,

Tipărituri de bancă,
BILETE DE VISITĂ

Cărți și broșuri,
Foi periodice,

Bilele de logodnă,
Invitări la nuntă,

ANUNȚURI,

Registre,
Bl LANȚIJ fel

Compturi,
PREȚURÎ-CURENTE

Cuverte.
Bilete de înmormântare, 

CIRCULARE.

Tipografia BACIU în Șoimuș
(Sajd-Solvmos u. p. Nag.v-Sajd).

❖ A A A A A A A A A A A A A A. A A A A A A A A A A A ♦ A A A A ♦♦♦ ♦ A. A A. A. A. A A A,A A,.A A. A. A

r
4 .f.

A/.t .

4 •
<
<•

< •

4 ■
* •

A.r
A.’.< «

t •
7.’

• •
A.’.« .

4>

i •
7 .’
* •

4>
X"

m

Ba administrațiunea foiei

Revista Ilustrată“ 
în Șoimuș, u. p. Nagy-Sajó 

se află de vendare :
Cum se fotografăm?
Oglinda inimei poesiî de G. Bugnariu 
„Revista Ilustrată“ pe anul 1898 ediția 

de salon
„Revista Ilustrată“ pe anul 1898 ediția 

porală -
„Revista Ilustrată“ pe anul 1898 semes

trul 1, elegant compactată -

cor. 1.-
-.50

Portretul metropolitului Șuluțiu pe

carton de lues cor. .40

»

»

10.-

5.—

3

Toț: acei, cari comandă tóté 
prețul indicat.

opurile de

Portretul lui George Barițiu pe car

ton de lues

Castelul Peleș tablou pe hârtie de. lues

Novele și schițe de I. P. Reteganul

»

»

mai SUS de-odată, Răpită un scădemânt

Tipografia Baciu, Șoimuș.

- -.20

.30

-.70

delà

Administrațiunea.
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