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De anul nou.
... Cum trec, dispar din lume fote 

Și se cufundă în noian,
Și vremea îș urmeză cursul... 

Și ârășl a trecut un an!!
Un an de lupte și de patimi 

I)e suferință și fericiri...
In urma Iul abia române, 

Dor o comdră de amintiri.. .!

Câte ilusil spulberată)
Și anul. care, s’a sfârșit.

Cute nădejdi au fost leipit.e.
De el și nu le-a, îiiplinit;

Și câte inimi zbuciumate 
Balsam dureril-au așteptat,

Câți ochi <pisi.t,-a, plini de lacrăml
Și tot în lacrăml i-a lăsat?!

Căă lumea și rieța-'ntreaipi,
E ca- o mare de amar.

Și piciirii. de fericire
In ridurile ei dispar. . .

Iar inimei de fericire.
X'o amapesei dece-t mai spui...? 

Căci fitmpenitâ cu durerea
In. lume fericire int-i. !

Și totuși ce frumâsă-i cieța,. .. 
După cumplit ele-i dureri

Ce dulce ni-se pare, clipa- 
De fericiri și mâHíjaiért!

Din ceasul, nașterii cieța
Ni-e scumpă, draijă, o iubire,

Și iubirăm la suferințe 
Numai și numai se trăim!!

Prea vieții liotărîtă seara 
Noi ne pornim in cetinel

Și an de an, fără repaos 
Urcăm cu țjreu eâte-un. fustei.

Ori cât de ț/rea ni-e cieța,
Noi o purtăm cu dray și dor:

Trecând un a,n plin de speranță
Urcăm füstéiül viitor!!

liine-al venit, dară pir lume 
An nou, cu draț/ te-am așteptat.,

Anul cel vecii,iu de suferințe, 
L’om îngropat și, l'am. uitat,!

Adl tu ne ești nădejdea.'nfregă, 
Tu ne ești idolul slăvit.

Cu-ncrede.re privim la tine: 
lîine-al venit... bine-al venit!!!

Emílián

Pe.wt.ru
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BEȚIA.
J

Nu e făpturii pe pament m:il măreții și mai minunată 
de cât omul. Ce minte mai ageră și mai incăpătore de cât 
a lui? Animalul cel mai deștept abia își aduce aminte ca 
prin vis de dina. de erl și nici prin gând nu-i trece că după 
adi vine mâne. Trăesce cu clipa care sboară și piere fără 
să se întrebe de restul său, de al ființelor ce l’aă înconjurat 
și de al liuncl în ¡care s’a născu!. Omul nu uită trecutul, 
vede departe în viitor și caută 1 sC-ișT lămurescă și firea lui 
și fiirea din afilia. de el.

Ce ființa mai chipeșe, mai falnicii și mai Irimiósá de 
cât densul! Statura lui mandră și drepl.ă iți spune ca el 
este regele atâtor vidați, care se târăsc pe pămSîit sau se 
încovoaie cu capul plecat, ca niște roabe înnaintea lui.

Când omul se adâncesce în gânduri, când grigile viețel 
și dorul de isbândă îl îmboldesc la munca și la luptă, cu 
respect te opresc! fără, voie, imiitea lui, ca înaintea unei 
icone, așa de împodobii de raze, și se pare chipul Im serios. 
Er când rîsul vesel și gluma, isteață îl lmnineză fața, ce 
seninătate și răcAre îti străbate sufletul. Par’că vei]! risipin- 
du-se norii de pe fruntea munților și soarele dimineței aurind 
holdele bogate.

Numai omul are darul neprețuit de a’și arăta într’un 
graiîi «slușit, ce simte și ce gândesce. Uitați-vă la cele-falte 
iiinți. N’or li simțind și ele treeSnd prin capul lor, păreri, fie 
cât de întunecate ? Dar sunt mute. Sufletul lor caro abia 
licăresce mijind în lume ca. după somn, nu se arată limpede 
in cuvinte, cu șir și cu rost. Animalul mugește, sberâ, urlă, 
geme, nu vorbesce. Da nu e făptură pe pămSnt ' mai mărită 
și mai minunată de cât omul; nu e alta mai chipeșe, mat 
falnică și mai frmnosă și numai el are darul cuvîntulm.

Ce jale grea te apași dar, când vedi pe acest rege al 
pămentulm că se face una cu lóate dobitocele de rând ! Cine 
e fericitul care n’a întâlnit nicl-odntă în viata lui chipul dom
nesc și mândru al omului schimonosit de stricăciunea beției 
într’o pocitanie hâdă și desgnstătore ? Numai stă drept, și 
arătos ca un stăpânilor, se încovoiâț ca un rob nemernic, șovăie 
ca un copil nevărstnie, cade ca un stârv lipsit, de violă. Ochii 
lui deștepți și vii dormităză stinși și ¡mpăenjeniți. In luminele 
lor zărescl mai multă minte de cât în a unui bou. leona sfântă, 
a figurii lui, făcută după semănarea lui Dunmed*W, s’a stricat, 
e numai o măzgălitură. Cine a mânjită) ast-fel pe obraz, pe 

nas cu vă.psele stacojii? Ce de ren și-a bătui joc de (linsa, 
încondeind’o ca se nu mai semene a om? Se întrebi, ce lig
hioaie o li astă făptură ciudată, care nu e nici om. nicT animal ? 
In loc se vorbăscă, găngănesce. (¡ura Im flecară bolborosește 
sunete fără legătură, fără interes sau iară judecată. Dar și un 
copil ar grăi mai românesce. Tot ce știe. se șterge din minte. 
Tot ce plănuia se ascunde in întuneric. Uită trecutul și numai 
zăresce de loc in viitor. Nopte și haos e în capul Im, haos și 
noapte se întinde și peste lumea hm Din om a ajuns ne-0111. 
Nu mai vede, nu mai pricepe. înjura, răcnesce, bate, fură, ucide. 
E turbat! Negreșit sănătos nu e. Cine e treaz să se dea in 
lături și se’l ocolescă! Boia lui e grozavă. Ca. mâne o să-l 
vedeți in spital ori in pușcărie. - Săracul ! Și ce blestem pe 
neamul lui! Din sângele bețivului es copiii stricați, porniți la 
beție și la. fapte rele, ursiți a trece și dânșii prin cârciumă ca 
se ajungă tot la spital sau la ocnă. E un blestem care prigo
nesc« până la al 9-lea neîyn, până la cea din urmă odraslă! 
Strănepoții ispășesc in jalnică ticăloșie greșelele strămoșilor 
loviți de păcat! Nici praful nu se alege de traiul lor, de casa 
lor, de neamul lor. Afurisilă. le este sortea și truda și agoni- 
sela. Nimic nu se, prinde, ca putregaiul se dărâmă, tot. ce se 
înfiripează o clipă din ostenelile lor.

Dușmani ai omului sunt dar loțl aceia cari pun înaintea 
slăbiciunilor omenesc.!, ispita răului, momeala păcatului. Dușmani 
ai omului sunt toți aceia cari au puterea și datoria de a înde
părta. ispita, de a strivi păcatul și nu fac asta !

Dușman e eâreiiiinand care otrăvesce ca se trăiască luând 
banii munciți ai altuia ea să'l dea în schimb boia și perzania 
rușinAsă.

In teșgheaua. negustorului de spirt, bietele jertfe îșl gră
mădesc obolul vieței lor perdute, Înspăimântați de nenorocirea 
ce ne amenință neamul și rușinați de ticăloșia ce aduce peste 
densul beția, o mână de omeni s’au legat se lupte în contra 
răului ..Liga" lor, cu o țintă așa de vrednică de laudă, pornesce 
din iubirea de țară și din respectul de om. Cine îșl iubesce 
neamul, și cine vede în om, ceva mai mult de cât o viață, va 
întinde grabnic mâna, cu frăție acestor luptători și se va. lega 
cu sufletul seu, se le fie tovarăș de luptă, după puteri, în 
on-ce loc și împrejurare s’ar afla.

I. Găvănescu.
Prof. univesitar din Iași.

La începutul Seclului XX.
Ce Sorte-ți profețesce, trecutul teu, Române, 
Pre pragul unui Secul, ce astadi s’a născut? 
Dac’ai trăit Tu astădi, trăi-vei Tu și mâne? 
Spiritul lumei, grósnic, etern, nepriceput, 
Custava-a Ta vieță și nume cunoscut? • 
Și dacă trăesci astădi, - nu cumva eși apropo 
De? Demonul perire!, dușman neîntrecut, 
Ce sci fără de milă popóra să în grópe : 
Să-’n nece-alor ființă in marea de potópe ? !

Dar’ nu móré egrotul, ce-și trage a s’a bolă 
Prin dile de durere, mereu suspinător —

• De câte ori nu móré Cel tare, și să scolă 
Din patul vescediril, Cel slab, pătimitor? 
0! Musă obidată, cu suflet plângător, 
Ce lungă epopee poți scrie și compune, - 
Ce acte complicate în spirit lugitor 
Din marea traghediă, in câte-o Națiune 
Mereu pre Scenă luptă eu Sorțile nebune!. ..

Pre cum are tot omul a s’a grea traghediă 
Cu acte ne-nțelese. Exod neresolvat: 
Așa și Tu Române, popor plin de tăria 

Menit ești în vieță să treci ne încetat 
Prin scene curióse și grele de jucat.
Ci, agera Ta minte și iniina-ț! curată 
Amorul pentru țară fidel și devotat 
Vor sci se-nvingă încă ca și de altă-dată 
A dramei peripeții și drama-ntunecată.

Popóre mari, cu fală s’au stins cu multă jele 
Și-n grópa de perire și-au pus vieță lor:
Chiar David cu Iudeii și Cir, ce-n lupte grele 
Supuse Regi și tronuri și țări cu mult ardor, 
0! Babilon puternic, și tu și-altău popor 
PeritațI și apusațl ca Sórele-ndeséra... 
Ascunsuvați voi fața ca stelele în nori;
O mână ne vădută, o mână mult amară
A scris, - a vostră. ginte se moră. și sé peră.

Cambises și Sesostris ■ semeți ca și un sóre, 
Persia și Egiptul trccutau, nu mal sunt!... 
Atâta lucru, zolă. și mâneri lucrătore, 
Atâtea piramide, colóse, pre pământ 
Atâtea monuminte și Temple de cult sânt?! 
Ah! Unde e vieță și-alor stea de mărire?
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Pre ’naltele ruine a glorii de-orecănd 
Se vaetă eu spaimă a Umbrei nălucire, 
Acelor, ce zac aslăijl in gropa de perire.

O rniiă ¡ii opt-sute de ani sunt o minune, 
Minune, pentru cine cunosee pre Român.
Și scie câte rele, urgii și amărăciune 
Au înnundat vieța-i și inirna-i din sin ; 
Gepiijii și Avarii cu Turcul cel păgân 
Trăgeu in spre-alor locuri, ca vulturii la pradă 
Ca lupii in timpul nopții la oi fără stăpân; 
Veniau ca roiul verii din tote părți grămada ; 
Mura ori ce snllare sub crâncena lor spadă.

Vem,.o ca și fortuna, pre cer, ce se ridică 
Tătarul și Mongolul cu fețe de Salani. —

Peria norocul lumii și omenii de frică
Cercau asii, scăpare in pesceri suteranl,
Și-ar li deschis pământul sermanii de Sermanl! 
0! Munți că n’avețl limbă se spuneți de-a<-ele dile. 
Carpați și Munți istorici nepoților romani, — 
Dar voi slați numai martori de lacrimi casandrile 
Cu Rodna. Ciliiailesiul. mărețe“ Teimopile.

()! Mureș, apă lină, și Tisa, apă negra.
Când merg pre-al vostru țermur. părcu de lacrămi vers: 
Când merg pre-al vostru țermur. o cârti* mare-ntreagâ 
Cetesc in apa vostra. plângând, ce fuge pi mers.
Și nu este inimă, in carea s’ar li scers
(Inimă românescă) și-n carea să se-n nece
A timpului pomene și-al Sorții negru vers:
Pân’ ține Tisa negră și Someșul cel rece, 
Pân’ stau Carpați'ii.-ore. se trecâ cât ar trece?!

/« sara de ('rncum.

Resbelul. fonica ciuma și cruda servitute. 
Amar te sbuciumase. te slorse pân la os: 
Dar’ ai trăit Române redi (ttda-{i fit virtute!? 
Creditnța, limba, portul și legea lui Chrislos 
Eăcututeau pre Tine, tiranilor, colos.
Colos ne espugnabil, granit. ce nu se sfarmă! 
Și când vre sfl le-n gbila Balaurul sâtos,
Credința, limba, gintea erau ca și o armă. 
Ce soi tăia la. Monștrii, pân trupul li se darmă.

Dar ai trăit Române și că IrâescI, se scie 
Un nume de vieța ți-ai scris și Tu ți-ai scris 
In cartea Euroțiel, in drepta istoria . ..
Prin lupte, prin fatigii, ce caJe ți-ai deschis 
Spre dulcea nemurire, spre dulcele teu vis.
Frumosă Monuniinle: Neaglovul, Câmpul Panii. 
Gimgiul. Velea-albă, mereu unde-al învins, 
Spunând lumii ca Marius, ca nu se dau Românii, 
Chiar morți ei nu se lasă pân ved in ochi păgânii.

Dar ai lra.it. Române, și-a fost eu neputință
Se mor-o Națiune și-o gint.c, ce-a avut
Bărbați și Bari.ll cu nume. Eroi in prisosință: 
Pre Ștefan și pre Rareș, pre Negrul de de mult, 
Pre Mircea și Corvinul. - pre laneiil din Abrud. 
Români, c<* trăiți asladî. voi tipuri seriose, 
Căleați eu reverință al patrii ascernul.
E sânt pământul vostru, în el dorm sânte bse, 
Strămoșii. Larii voștri!, - ei Velfele frmnose.

Și al trăit. Române, cu gloria și mărire,
Tu nu uiți nici odaia pe Marele Mihai,
Luceferul credinții, Măiestrul di* Oștire
De care tremurase Osmanul și-n Serai
Și care te-nălțase la gloria, dar vai.
Dar val cum se mal stinse de odată al Tău sore;
O! Mirislău, o, Turda (11 verdele teu plai, 
Voi Gelboe de lacrimi, o. Turdă-ntristătore 
Mormântul l’o idee sublimă-ardâtore !
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Pre cum se duce turma. pro cum se risipesce 
Când s’a perdül pastorul și n’o poți aduna: 
In tocmai bravii osiei și oslea se pornesce 
Murind Miliai la Turda și nu sei-n<*alr'ova?! 
Poporul, vai, sărmanul, 'mi vine-a lacrima 
Se văietă și móré, el pere se joii lesee, 
Colera, ciuma, fomea«» teleaga lui Rasta 
II lac Be, numai simtă, se scie că trăiesce 
Chiar D-i.leu se mirii de el cal pătimesc-o!

Dar ai trăit Române curai ru al Teu nume. 
Credința-n l.leilale l'i-n dai poteri, puteri. 
Coliba țerimesca și velrilc străbune, 
Umorul, ciuma dulce, poveștile din ceri 
Și doina de pre liner, lol seule și averi.
Nici când nu te lasara se cădi in desperare, 
Nici când nu le lasará, se eredi ca o se pori: 
Inchină-le o, dara Geniului Teu mare 
Și-a dóra l.feiIaIea cu vers de adorare !

O miia și opl-sule de ani. suni optspredece, 
Suni opl.sprer.le<-e secuii, di- când s'a alirmal 
Românul 'n eslea locuri' aci. undi' petrece, 
Pro care el cu sânge ce midi Ic-a îngrășat, 
Și-n dile de linisce eu plugul le-a brăzdat. 
Dar’ nu-l sfilbătacise barbara panorama 
A vremilor barbare, ce ol a observai : 
Ma, până adi. Românul, o! Romă, n'are temă, 
Și nu-T osie rușine se strige câ-i eșli Mamă!

0 ! Nu. iubită Romă, Iu Maică presto mart-: 
Că.-ci in Rcniâu Irăiesce mereu sângele teu.
Iii a zidit la Temple, Palestre și Alian?. 
Lui D-deu și limbei, pășind mereu, mereu. 
(Ca. serele, ce Irece tăcui in cursul seu) 
Pășind cu paciinta. pășind lol ‘imainle 
Sub ochiul Provedinlii. sub Imnul D-deu 
Pre care-l represintă aci latina ginte 
Cu lipul, cu frmnseța. cu agera s'a minte.

Salute, ah! Salute, latină sânta Rassa.
La umili ani 'fi doresee, la umili ani se trăiesci, 
Româna Națiune din [era ei frumosă!...
0! Francia iubita, te rog ca se primesc! 
Salutul nost lerhinte de inimi românesc!!
Ilaliă, cer dulci*, și cer cu dulce sőre. -

Hispánia frumosă cu farmece cei esd.
Primiți strângeri de mami, ah ! Se mp,* sorióre,

Trăiască Gintea romă, in veci ne perilóre!!

Se nu uitați, iubite, c-ă-n oștea locuri ante.
La Dunărea bătrânii și-n breul de cârpeli 
Trăiesce sora vostră. și lica unei ginte, 
Ce-a’nlenieiat aicia un nou și clasic Lalin : 
'Trăiesc aci Românii, Ramam ader. rtițt! 
Trăiosc aci Românii, și-n velrilc slrălmne.
In ele arde focul legendă- sub Penali;
Prinosâ. ferialiî și sacră libățiime
Și iu.ll presta Coliba ca-n vechia Tradițiune.

Și adi presta coliba și datini și viola,
Și casa Románescá e chiar casa lui IJrnlli.i ; 
Femeia sau Malrona cu süllel de dnlceța 
E chiar Lucrcția. lulia, Cornelia de de mult. 
Câ-și sein iubi copii mal mult ca-a lor avui !
Ah ! Port român și datini. opinci, sandale scumpe, 
Din timpul cel de aur a Romei, ce-a trecui.
Chimirl. zoiina eciiestru. curele de pre pulpe. 
Gameșiâ lungă mândra și Doina. inimi rumpe.

Er vita. presla aslâi.li și adi ca de-alla dala 
Cu-a ei brațe vinjóse și süllel ostășesc.
Și adi presla. produci? la Scevolî încântata.
Și Urniți cu sențieminte, poporul ce-și iubesc...
Ah ! Liipte-iiverșiimate. la l’levna cu gândesc.
In voi a privit lumea, Resbelele române.
Și-n luptători pre Rravii ostași, ce resboiesc
In luptele lui Coșar din (orile germane, 
In luptele lui K-ipio, din vremi republicane !

O astfel do Națiune sositul Veac gasescc 
In astă Icră, sântă, pre-acest iubit pământ. 
Deschideți peptul dară. cu dor t<* vosi'lesee 
Române și maresco pre Dimmei.leii cel slănt- 
Se fii Român in lóle, Roman se Iii ori când ! . . . 
lubesce-ți națiunea, credința slramoșescâ 
Din süllel și inimă cu foc. devotament: 
Și-almicia om și lume chiar sa se prăpadâsca. 
Fu iiii cred c’o se moră Națiunea romanesca!

0. A. M. I). Gl.!
S. P. Simonu.

Cumnatul.
(Novelă)

Era deja luna iui Oclombre. când Xifnl. părăsind ban 
cile universilaței. se ocupă pentru primadalâ postul seu de 
profesor la gimnasul din R.

Ce liner din familia buna, placul și . recomandai alâl 
prin esterior. I, < âl și prin generosilalea, sciinla și noblela 
sa. avea inca ca universitar mare trecere. nu numai iulie 
colegii sei, cari il iubeau forte, ei chiar și prin coli* mai 
de frunte familii, unde era loldenmi biiiovednl.

După ee se aședa in ciiarlirul deslinat și cercetă in
stitutul unde avea se-și pracliseze cmioscinlele sale, iș Iacii 
visilele de lipsă, cu cari ocasimii se afirma eu tola demni
tatea secerând cele mal favorabile inprysjuni.

Cu o inprejurare insa iui se putea înpâca de loc. Acesta 
era vieța socială din noua sa patria.

Discordia era Iii ordinea dilff. Fiecare lucra după prin
cipiile salt* individuale, in mare parte greșite, inteligența, 
de și inca la minier sLa pe picior de resbel, că chiar și 
profesorii intre sine nu trăiau in cea mai buna și sinceră 
pretenie

Tote încercările sale de a consolidita și a re’nvia acesta 
viață degenerată, deammi. di* compătimii, fură zadarnice.

Se hotărî deci. ca. pe timpul cât va fi necesitat a mai 
petrece aci, se trăiască numai studiului seu. școlei sale.

Renunța, ca im desilusiomit, la Idle imitările făcute și 
proenrendii-si o mulțime de carii din slreimilale, lot timpul 
seu liber il sacrifica mimai acestora ■ ' oliciulm seu.

Dar ori cal de lelras ar li un om liner și in deosebi 
inlrmi oraș micuț cum e orășelul R. unde din licoare fe
reastra rătăcesc pareclu de o-.-lii după un nelericit, care e 
cunoscut de barbut liner necăsătorit, lotus ajungem tim
pul <-el de farmec, unde se schimba propusul, cugetele, inima 
și dorințele.

Oh ! câtă poesia este in șoptele serei, îș i.licea 
din când in când tiriărul nost, profesor, cu cartea la mână, 
dar rătăcit in universul nemărginit al fantasiei.

II.

Iii casa directoruliiî gimnasiiilui s a linul inlr'o di după 
amiiu.ll, apropo de crăciun o petrecere do casa.

Cele doue fete a le directorului invitaseră încă și alte 
domnișore și pe când se bea Ițea, se vorbia torte mult 
despre balul ce avea a se aranja cât di* curând, după ser- 
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bători și a cănii motor, ca și în anii liecuR era direc
torul. Tocmai de aceea era așa de inportanlâ scara acesta fe
telor directorului. Întrebarea era. că. ore veni-va și linerul pro
fesor la bal, sau nu ?

„Nu ve spun că. nu vini', (lise Marin. ¡entru aceea ar 
fi mai bine se abstăni încă de cum. că apoi se nu ne ie in- 
șălarea prea mare“.

- „Dar lăsaji-vc, se auiji o voci', emu ne-ain petrecut 
pana acum fard de el, ne-i m petrece și de asiădata, daca nu 
mai bine, eu nici că mc îngrijesc de acesta."

„Dar e curios, respunse er Maria, ea nici mi om se 
nu-I convină, ee iș și pole închipui ? Oh' cum s'a schimbai, 
nu-l mai recunoști. Pe cănii venise era vioiu, plin de eurliia- 
sie, ști un gavaler; acum s'a ini-his acasă. nu-l vei.li nie iii, 
s’a plictisii de Io! .. .“

Nu-i așa. disc Elisa, fala mai iu vreslă a directorului, 
știi! el e forte retras și pole a. aviit’vr'un amor nefericit.'

„Prostie, ii respunse Maria, e inchipiiiloriu și nimic 
altă, când î-l inlalnesc ducendii-se la inslilut. așa me saluta de 
necuviincios, încât .. .“

Da (' ne mai pomenii, disc inlr'un lâ.rdiu er Maria 
veijind că. nu ia altă personit cuvcnlul, și mnplendu-ș a doua 
tasă, ar trebui adecă, sa i juram resbunare, da resbunare de 
n'o veni la bal. ce alela separatism ? !

Elisa trecuse inii 'aceea la l’ereaslru și se lol uila de-a 
lungul slradei.

laiul, vine, (.lise ea."

„Unde, unde, strigară celelalte, sărind spre fereastra.
Un bărbat tiner inait si cu o lata seriósa trecu pe dina

intea casei directorului redicându-și ochii cei negri spre fereas
tra îngrămădită de capelele felelor curióse.

Oii o zimbire mai neobservata iși lua pălăria, salutând 
adânc, tocmai așa de necuviincios precum i.lisero Maria.

După ce trecu, damei: se reinlórserá oraș la masă, și 
trecu câl-va timp pán' se puliira reculege do a începe er disputa.

„Ah! i.lise Aurelia, mia dinire cele cheinale, dacă loluș 
ar veni la bal !.“

Domnita deșarta. disc .Maria.
Alunei Elisa, simlându-se de pre scaun esclamâ. eu Iotă, 

siguranța : „Hai se no râmășim ea vinei“
Ge iiisa.mnâ acesla. întrebă Maria spaiială, dórin pofi 

șli planurile și ideile sale?
Aceea nu. respunse Elisa. roșindu-i obrazi, dar eu ani 

o idee.
Gc-mi da(î, daca profesorul, dar nu. se facem iu scris și 

anume : daca protesorul Nitu . . . vino la. bal. alunei damele, 
Maria. Aurelia ele. au só-mi platósra un pomi de chocolade. 
Lucru de onóre.

Ve nvoiV?"
Ne 'iivoim !"
Dar emu o so faci Iii acosta, o întreba Maria eiiriosa 

și cu nerálrdai-o 1
Aceea e Ireabn mea. dur la lol cașul va veni, cred 

vi de ajuns.

Acum am vorbii destul despre Nitul, (lise Aurelia, 
prin urmare, care dintre noi i-o mai aminti numele se fie pe
depsita. Așa-e ?

Așa !!
Primiți ? 
Primim ! !

III.

După câte va i.lile. profesorul Nifu ședea oraș singur in 
chilia sa scriind o epistolă surorel sale:

„Șederea mea in acest orășel, sau mal bine dis, în acest 
cuib, mi-c foile neplăcută și nu-li pofl închipui discordia ce 
predomineza Iote clasele de aici, ba omenii suferă și do obrăz
nicie. înainte cu vre-o câteva (Iile eram la preumblare, unica 
distragere ce mi-a mai remas al'ara. de casa, și trecând pe 
lângă casa directorului, de-odaliî se iviră la fereastră vre-o șese 
capete unul presle altul, șli o formala . .

Acesta di polc servi de esiunpln.
Omenimea și in deosebi coconitele meurmar. se la lot pașul și...“ 
Precând serica el. bălti cineva la ușa.
— Intră !"
Servil.orea intrând ii dete o epistolă, cu un plic de co- 

lore roșietică, cu cuvintele :
D-lui profesor, mi-a dat-o un băiat și nu mi-a spus de undi'." 

Mulțumesc, (.lise profesorul luând epistola.

Servitorea se grăbi alara. nevrend a li marlora la des 
cbiderea <-uverleI.

Nitu o desfăcu. Im-epend a o 'ceti o scliintoe trecu prin 
fata sa, apoi iui smis o ceti im-’odala. dar acum deveni serios.

Epistola era scrisa in versor.. f ra subscriere :
Gând va im eu;
Și clasul va bale
Tu mc vei alia
La óié șcplc
Gaiita-me iubite
Și me vel alia 
Pe-a bisericeî drepți' 
Eu te-oi aștepta 
Ascultă-mi dorința 
Și fa In dreptate 
Gând șepte vor li 
Și 'ii turn vor bale.

După ce a cetit epistola și a. inpălurat'o. Nitu se părea 
rănit. Eata lui cea gândilore, arela că nu-I venin a crede 
acesta, dar ce-i mal mult, nici i-a-i trecuse prin minte a fi dat 
cuiva insă la o astfel de culeziuita. Iiind forte retras și ne- 
ciinoscend meii tdlo damele.

„Că aceea iiin(â, care a. scris aceste șire este una 
dintre coaie de rend, se vede din stilule pistolei, iș dicea el, 
dar că nu s’a subscris, acesla împrejurare nn-i venea la socotelii
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Ei dar plăcerea curiosila(,el e mare și «-ine a fowl odată 
tinér, sau cil a cunoscut pe vr'un tiner. nu se va mira, că 
Nițul nost inibrăcăndn-ș sumanul de iarna, și sucindu-ș ca nea- 
stenpărare muștelele, să îndrepta eu Iotă punctualitatea la 
locul destinat.

Turnul bisericel, stând măeslos și incnnjurat de nori, 
printre cari abia străbateau razele lun*0> avea a li martorul 
acestei întâlniri curióse.

„Cel put,in un timp mal favorabil ș'ar li putut alege 

necunoscuta, muriimi Ni|,u. tocmai tăind lovia ventul cu nea 
parelii bisericei. întorcea perul pe ocbl și-I isbia pălăria de era 
s'o peardâ.

Cânta inprejur spre a se convinge eare-1 așteaptă. sau 
canta cinei¡1, după cum suna poesia, dar nu vedu pe nimeni.

Ajungeați la dreptele bisericei, se ivi o statură de fată 
alergând spre el.

După I. Z. de: Iov.
<t rinare)

Favoriții mănăstirilor.
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Decorarea ramelor de icóne și de oglindi.
Înainte vreme rari erau acele lise unde pideai ca se vci.lî 

cate o iconă ori oglinda încadrata in rame ornate cu figuri 
sculptate si înt râurile :

Astădl și pre la țOranii noștri dela sate inca, vedi atâriiațe 
pe páretele caselor și rame decorate eu arabescuri înt râurile 
cai>de cari mai l'rmnóse. —

Causa respândirei acestor l'rmnóse lucruri până și la poporul 
agricol. Nu pote fi altă de cât ef'linirea lor, căci până când înainte 
vreme astfel de lucruri sé făt-eau mimai de Sculptori cari lucrau 
la câte o ramă săllămâni întregi pentru cari și premiul poftim 
mai mari așa d. e. un sculptor român a vîndut Majestă.țit Sale 
Monarchului nostru o ramă de oglindă, pentru un preț de Ifiül) co
róne. Astădl la cele mai multe rame de oglim.li și de icóne 
nu mai aflăm sculpturi ci numai o simplă imitațiune compusă 
dintrun fel de massm ce întru atâl de bine samână sculpturei 
adeverate încât' e forte cu greu de distins una de alta.

Acesta manieră inse de ornamental ramele; .sie forte 
simplă, procedura e următorea:

Ne cumpărăm forme gata de cari sé află anume făcute 
pentru acest scop, de asemenea și masă pentru decoruri, ori pre
gătim noi înșine massa. după receptele de mai jos.

Punem pe un culpător puțina făină de creta cernută prin 
o sită deasă și o resfirăm ca și când facem aluat de t.ăiețăi.

întindem presto o olă pusă cu apă la foc ca sé f'earbă, o 
cârpă și în cârpa aceésta așcijăm massa ca să^e móie.

După ce s’a muiat o punem pe culpător și o frământăm 
ca aluatul, ungem forma cu oleu, tăein o bucată din massă și 
o apăsăm în formă, tăiem cu un cuțit cea ce întrece peste 
formă, apoi o scótein și o lipim pe rama ce voim a decora.

După ce s'a uscal o aurim in modul cum am arătat în 
nr. 10 din 1901) a Revistei lluslrale. /. />'.

Masa pentru decoruri de rame.
Topim 1 ■> litră de apă. și spre a face ma.-a llo.xilbilă adau- 

gem oleu și terpenlin gros cari le mestecam bine la olallă, 
adaugem la acista atâta, fainii de cretă. (Albastru ori Winerweis) 
câtă se recere pentru ca să se facă, mal așa de groșii precum 
e aluatul de taieței, apoi o frământăm bine și o folosim dup-i 
trebuință. /. Ii,

Apă cu care ori ce feliu de metale se pot pulverisa 
spre a scrie cu ele.

Punem intr’mi mojeriu următorele substanțe.
96 gr. sare
16 .. Salamoniac
1.6 „ Sa l-a leal iu
1.6 „ Cocleală, (tiriin spân)
17 .. Alb de peana, (federweis)
16 „ Vitriol
16 „ Alaun

Le pisăm bine, până, ce se* pul veriseza, punem pulverea 
acesta într’o sticlă, turnăm presto ea apoi sărată. (Saltz wasser) 
pccetluim sticla cu ceară și o lăsăm se steie a-a 9 ijile apoi 
punem în lluiditatea acesta metalul ce dorim ca să. se pulveri- 
seze, după, pulverisare scurgem lluiditatea din sliclă. curățim 
pulverea o mestecăm cm apă de guini și scriem cu ea.

R. r.

DE ALE POPORULUI.
—o

Sluga popii și cucu.
Silóvá -

La popa nici im slugă nu implind anul, din pricină, că 
lucru-i da, nutreme.nl nu pre. Un fecior intrase și el slugă la 
popa, dar popa îl primise numai cu îndatoriri' se'l slugescă 
până când va cânta cucu [ie ciAnga mărului de lângă casă. 
A slugit căt a slugii cu trebă bună, dar dela o vreme se urisc 
și el de răbdări prăjite și l’ar fi lăsat pe popa, dar contractul . . . 
Dela o vreme a începui a se purta ren. încât popa far fi dat 
necuratului cu adaus, dar și pe el îl împedeca contractul. 
După frământări de minte de o nopte 'Diregă, popa află-un 
modru de scăpare. Era chiar nainte de S. Georgiu și al doilea 
an de slujbă, acuși se între in al treilea. Dopa se scula, des de 
dimineță și i.lise calră. muma-sa :

- Mamă, noi am făcut contract cu dracii și nu ne-om 

pute scăpa de el, pote în veci cu treabă bună, că mai scie 
D-iJeu dacă va cânta vr'odată cucu pe eienga mărului, fiind 
pre aprope de casă; dar eu am aflat modru de scăpare: Tu 
te suie în măr și cântă „cucu“ de cftle-va ori se audă, sluga 
din grajd și apoi suntem scăpați de el. Asta s'o faci mâne 
dimineață până ’n zori.

Bine <Jici fiiule!
în dimineața următore, când se crepa.u zorile, mama popii 

urcase pe scară și aședindu-se pe-o crengă, cu manile ținendu-se 
de alta începu, începu a cânta și cântă „cucu" de vr'o căte-va 
ori. Sluga eșind din grajd repede, ca se și vadă cucu, dacă. ’I 
aude, și veijând „cucoiea“, înțelese de loc cum stă treba și, 
drăcos cum era, se repezi in grajd, luă pușca, o puse le ochi

nutreme.nl
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și - tronc! biata mama popii sc rostogoli și, ne javènd vreme 
se (.lică mai mult decât un „vai" se întinse, dându-și sullelul. 
La aia.lul sunetului de pușca. popa eși afara repede și vec.lend 
pe slugă incit cu pușca in mâna, ér pe nmmă-sa întinsă Întrebă 
cn spaima :

Ce ai tacul mei, bată-te Dumnei.leu ? !
Bușeai cucii, părinte, cà vréu se merg delà dta cu penă 

ddcue in pălărie.
Ba Iu ai pușca! pi1 mama !
Dapoi ca. nu am soiul eu, că mama dtale se preface 

ciusși sbora. pe sus! I’ole cai strigoii) pe cuci?!

Cronica.
Pomul de crăciun în Șoimuș. Și 

și in trecui pomul de crăciun pentru pruncii școlari s’a 
și impărlit, inJiiserica gr.-cal. 
public.

Copiilor mai sărăci li sa 
cu stare mai buna ii sa dai

Lauda pentru aranjament se cuvine lin datorului Basiliu 
Baciu și fruntașilor Vasile Baciu 1. 0. curator piimar loan 
Marian Baciu supravigil silv.. Victor Baciu cassar corn., Dumitru 
Moldovan primarin eoni, (leoige Dop. Vasile Baciu 1. I. Flore 
Parcalab, Vasile Blaga I.. Alexandru Baciu, Grigore Baciu I. L, 
Ștefan Parcalab jiin.. Teodor Luca, Mafleu Luca, Icon Parcalab 
Filipescu și Gregoriu Ursa cari ș a dai osii neala penlru reușirea 
cu deplin succes a acestui aci caritativ.

Revista Ilustrată gratis. Banca națională a Bomâniei 
carea de la fondarea, acestei Beviste in fii' care an a fost cea 
dintâiu carea sa grăbii de ași inoi abonomenlul, în anul acesta 
ne a lacul plăcută surprindere de e ne Irimete profid abona
mentului tripticul. cu menirea ca done exemplare sâ Ic irimelein 
la done scole saraee in mod graluil.

Am satisfăcut cu plăcere și mare imiHamitn acestei gene- 
rosilă(i și ani dispus trimiterea Bevislei llusir. de pe anul 
curinte in mod gratuil:

Un exemplar scoici gr. cat. din Posinuș și un ex. scoici 
gr, oi-, din Berla.

Caritatea. La adminis)raliiinea 
Șoimuș a mai incurs pentru fondul ..Ca

Pavel Gusman...............................
Vidor Baciu. Șoimuș ....
Ștefan Botcariu, Bisrilă .
Mafteiu laica, Șoimuș . . .
Micbailă. lacobele. Arcalia
Toma Boman, Bagla ....
Nastasia Netea. Budaciil-rnmăn
Toadar Cilea, Ardan .... 
Vasile Ursa, Ardan ....
Elena Todoran, Feleac
Balila Baciu, Șoimuș .... 
Baveca- Magiarușan, Magiaruș . 
Carolina Bus. Budacul-rom. .
Pavel Botcariu, Bistrifa .
Georgia Ungurean, Bistriță .

in anul acesta ca 
aranjat 

din loc, in présenla unui numeros

imparii! vestminte, celor din pârinji 
Iurte.

sé

averilor 
lalea" urm

. Corone

bisericeșli din 
dórele sume:

1.
■ >
Ï.
1.

2(1
40
10
20
20
10
20
20
40

Suma
(Va urma)

9.

Vasile Baciu, 
curator prim bisericesc

Hustratiuniie nőst re.
Detnnata. llustraliunea noslrii de pe pag. 5 im resresinta 

o stincá. de lót iníeresantii din iniin(ii apuseni alcatuitii din 
stilpi de hasalt.

Nmnita (telmiaLa in apropierea satuiéi Bucium-yiisa lánga 
Abriid.

Desi-rierea mai pe larg a aeestel admirabíle síinci se póte 
vedé in nr. 2 a Bev. Husi, din a 1898.

('oiiiiifíti Imt/to. Voc.sle si vei polca, lumineazele si vei fi.
IToverlml acesta aijit se vede cá a patrmis la inima lo- 

cuilorilor din .n lecinata comuná. Bagla, penlru cii dinire cáte 
comiine romáiieslí st cbiar si süsésci din comitatuJ Bistrila-Ná-

Acuma le poți duce nei m atului, bine că ai auijit 
cucii cântând pe crengii lucrului dise popa, măngftindu-se 
cu ace, câ iiiiimă.-sa și altcum a Ibsl stinsă de batrină . . . dar 
barem scapa. de dracii și nu va mai li cine se-i otrăvescă. inima 
cu câte și mai câte alte1 mai mari păgubi; decât cea pricinuită 
prin Împușcarea mumei sale.

Asta s;i întâmplat pe vreme când nu era allí judecători 
afara de Dumnedeii nici temnița alia afara de mormântul ; er 
popi ( rau mullí dor numai de la seceriș până, la cărat.

G. Botlnariu.

seiidnlui nici una nu se poie mândri ea arc utila omeni inteli
gent! eșili gin sinii: poporului cât! ne pole arăta domnim Bagla 
acărei ilustraliuno infrumșetază pag. â a. acestei Beviste.

■Sere 'i< crăciun. Ilustraliunea noslra de pe pag. 3 ne in- 
lălișaza. o societate vesela ce în sara de crăciun petrece la ola.ltă 
in buna armonie.

FanniJi.; iiuiiifi.slii ilor. Bieții porumbi cum mal sboră el 
de cu drag pe dinaintea maieelor de la mănăstire și bietele 
maico cum se deslaleaZa și privesc cu multă dragoste la el 
arimcândule granule și mitriindu-i cu îngrijire cad dora el sunt 
favorilii manasI irilor.

Gâcitură de șach
de T/imilor .1. floț/tlmi invelator.

»

per-

r>i- -DKt IUI / nde

.Va ■de. -<l>‘ HÎKC l

(!<■ tir- 1 wie Ic /aci. Hai

■ inai calci.

iw- ala

S'l -dru KÍI Iră-

CD- ft»- dra-

Să -be- -im

ht /■"-

eetitóre
an

Stimah.
:i:>u ferici!.

D-lw !.. D. B. I’oesiile ..Bomân-sie“ 
Nu le putem publica.

Trimetea;' mai bine j eva urnirii „de 
balade, descântece, gâcilurl, dalim etc.

POSTA * * *

REDACȚIUNEI

și celitiiii ai Bevislei Ilustrate le poftim din inimă

„ton al popii,“ și „Mamei meie“

;■.!>“ poporului" precum legende

Intre a’xmenlii tîev s ei Ilustrați' ce vor deniega bine găcitura din 
Nr. 1. se vor sorta :> premii : Prcniml J. Hevista llrstr. de pe semetrul I a 
anului lt'i ■ comandată ciegan., l’r.'.iniiil al li. Broșura „Oglinda inimii“ 
poesii de (¡acrii IMiuiriti. Premiul al IIT. Potretul lui Georgia Bariț.
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•S'. P. Simonu Visul lui Bona parte 115.
Când va fi diua din urmă 150, 151, 152.
Sufletul și trupul 197.

G. Coșim e Cântec 9, 10.
P. Turen Inzedar 11.

• Amanta mea 44.
G. Bodnar Luptă 21.

Darnică ” 53.
Al. Aeiu Altă viată 25.

Stan Bătrânul 37.
0 melodie 107.

Porumbel Cătră lună 35.
La A . .. 51.
De erl 60.
Primăvara 85.
întrebare 103.

I. Enceseu la-o și fie a ta 63.
.4 o rei Ruga copilei 69.
I. .1. Câmpeanul La ea 75.
/. Turdean Unei f'emee 90.

Noi pentru noi 131.
Nitul Focul iubirei 102.
Garril Poporieiu La moră 128.
St. F. Veleean Mai gâciU acum și voi ! 126.
veronii-a din Selaqiu Mama 128, 129.

Destinul 131.
Olimpia Melancolie 164.
A. Popp Nostalgiă 166.
Vior eseul Când te văd 176.

Dorul meu 177.
Anacreon 205.

Valentin In tomna 195
<—) Spânei o salutare 197.
Valeria Grama SpunemI de ce te mai iubesc? 203.

V. De ale poporului poesil poporale, Balade, Colinde,
descântece etc.

Sluga popi și cucul 7. 8.
Petrul Cât ajunge vorba bătrânului 30.

Voichita 22.
Fermecătorii! 1 8L

Garril Bodnariu Doi câni 108.
Capra și iedul 110.
Strâmbă lemne sfarmă petră 46.

T. .4. Botplan Descântec de măritat 15.
Bujoraș 33
Descântec de dragoste 45.
Căpitanul 71.
Cuțitul țiganului 70.
Mândruța 95.
Iuănaș 110.
Colinde 207. 208.

Haritina Tinfariu Doine poporale 23.
1. Popa Fata banului 55.
Petrufiii Poesil poporale din Bănat 62, 63.

Cântecul soldatului 79.
i Din popor 88.
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/. Țigăreau Bradul 78.
Mari« din câmpie PoesiT po[y>rale !08.
.4. li. Poesii poporale 154, 155.
Anudoriul pe fote terenelc 7, 14. 22, 30, 38, 45. 54, 62,

70. 77, 86.
(’conica 8, 16. 24. 32, 40, 48. 56, 64, 71, 79, 88.

96, 111. 
Cronica timpului 122, 133, 145. 157, 169, 188, 189. 199 
Setei încrunte 123, 133, 134, 146, 158, 159. 170, 180, 189, 

200, 214.
(iât-ihirî. Dezlegări de gătituri 8. 16, 24, 32. 40, 48, 56, 64. 

72, 80, 96. 112. 135. 159. 171. 180, 190, 
191. 200.

Doria Dedaclhmit 8, 16. 24, 32, 40. 48. 56. 64, 72. 80, 88. 
96. 135, 146. 171. 180. 200.

Direrse: Glumi“ 23.
8otrea Sarñcilá 39.

• Țiganul 4 biserica 56.
Traiu din casă 64.
„Convocare" 72.
Convocare III.
Cătră on. public celitoriu 114.
Apel 191.
(loneurs 190. 191

771 / st ruț iirnl In lot minierul dóue sau trei.
Inser(iiini 124. 136. 147, 148. 160, 172. 192.
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