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Roza Alpilor.
(Urmare)

Fetița ascultă cu atâta drag glasul blând și dulce al păs- 
toriului, îi promisă că va mai veni și de altă dată și va aduce 
și pe mamăsa și pe frații ei.

Fetița era atât de obosită de ostenela și frica cea îndu
rat, încât câteva clipe după ce s’a culcat durmia dusă. Nu așa 
tinerul păstor lui nu-i vinea somnul. Lui îi se părea că un 
înger din cer s’a scoborît la el atât de frumosă și drăguță era 
fetița. Cum ar mai fi privit’o, cum ar mai fi povestit mult, mult, 
dacă somnul greu nu i-ar fi închis ochii. A fost un somn așa 
de binefăcător, așa de dulce... a durmit atât de bine încât 
tinerul iei păzitor dimineța de-abia a putut’o trezi.

- O ! tu escl - disă ea deschidendu-șl ochii, am durmit 
atât de bine, am visat așa de frumos... Mi-se părea că avem 
aripi, m’am înălțat la tine din afuncjinie și tu mi-ai spus er 
povesti frumose și dulci ca asară.

Cât ți-e de bine ție aici. .. Așa mi-ar plăcea se remân 
și eu aici dacă mama și frații nu m’ar aștepta.

— Să-i aduci și pe iei aici, am lapte cald, pâne bună, 
sunt fragi și sineură în pădure eu știu pe unde; aflăm și ouă 
în cuiburi, o, eu îs curajios, nu mi frică, urc stâncile ca o 
căprioră.

Dar dacă îți lunecă piciorul și cădi în prăpastie ... o 
nu . . . nu te duce, promite-mi că nu te vei urca după cuibu
rile vulturilor, eu așa mă tem că ți se va întîmpla ceva.

Nu le teme nici odată.. .
Vedi nici căprioră nu-șl rupe piciorele, nici nu alunecă; noi 

am crescut aici sus la olaltă, noi cunoscem ori ce loc. on ce 
petră așa încât putem păși fără frică. Și apoi pentru ce me-ai 
compătimi dacă mă-ar ajunge vre-un rău spuneml, te întere- 
seză asta pe tine mică păsărică, și așa nu mi-ai putea ajuta.

Și cum se nu le/compătimesc când tu escl așa de 
bun. 'fu nu faci nimărui nici un rău.

Nu. Eu nu vatăm pe ninie.
— Și nu ți-e frică ție aici singur?

- Nu. Dar nici nu îs singur. Aici mi-s caprele, aici meii, 
mă joc cu iei, le cânt din fluer; ei mă privesc, tac apoi sar 
voioși s’au se pun la piciorele mele. Vino; vedi cât îs de dră
guți și de blândl netedesce-i, vedi așa... frumoși îs ?

- O ! cât îs de frumoși, cât îs de drăguți; și ăsta mic ...
— Iți place ?

Da, forte mult.
Vedi, ăsta-i melușelul meu cel mai drag, dacă vrei, 

fie al tău... Numai cât mai lasă-1 aici la mamăsa, pentrucă 
ar plânge sermanul dacă l’ai duce și acea m’ar durea.

- Intradevăr mi’l dai mie? îl pot lua în brațe? Vino, 
vino dragă, vino se te văd, se te iubesc, vino și nu-țl fie frică 
de mine, vedi așa ... le meiul în brațe, îl netedesce, îl gugu- 
lesce, îi vorbesce ... Și meiul se uită așa de frumos la inica-i 
stăpână parcă ar vrea sei laude bunătatea.

Dar sorele deja e sus și trebue se plece, dacă vrei se 
ajungă pănă la ameadl in drumul ce duce spre sat. Tinerul 
îșl mulse repede caprele și oile, oferi lapte cald frumosului său 
ospe, apoi plecară pe drumul obositor și greu. Prinse fetița de 
mană și astfel o conducea pe căi neumblate, încunjura stâncile 
și ferea din cale spinii.

Și când stânci ascuțite i-au rănit piciorele micei sale 
protejate, s’a pus jos, lc-a spălat cu apa rece din isvor, le-a 
legat și au mers înainte.

Convorbirea plăcută i-a. făcut se uite oslenelele drumului 
și timpul îndelungat așa încât numai s’au trezit în drum. Acesta 
le-a fost ținta, au trăbuit să se despartă.

Fetița îi mulțămi pentru bunăvoință și ii legă de inimă 
grija meiului... peste opt dile când razele sorelui vor cădea 
pe păi’ăul muntelui (cam 7 Bre) va veni se-șl vadă meiul dar 
se vină după ea aici.

Tinerul i-a promis, dar glasul ii era așa de slab.
Ceva îi oprea vorbele in pept, că ce a fost nici el 

n’a sciut.
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Fetița i-a observat perplexitatea și i-a fost mila de el. Ii 
adie fața cu manele ei mici de catifea, mângăindu-l se nu se 
téma că ca scie merge de aici plină acasă și se nu fie întristat 
căci ea ér va veni.

Se despart, calea lor se face îndoue : Fetița merge cătră 
sat sărind voiosă peste bălțile ce strătae drumul; el înapoi la 
munte încet, cu greu. Și de o sută de ori a privit înapoi, mai 
vedo-o ore, a dispărut deja? Și de-și cu ochii nu o vedea, o 
simțea lângă el, îi atujea și acum glasul dulce, mâna-i mole, 
catifelată o simțea și acum în mâna lui.

Cât de golă* era acum pentru el pădurea dósa, cât era 
de singur, cu tóté că numai o ființă lipsea, numai cu una era 
mai puțin, cu fetița aia drăguță și frumósá^ fără samen.

Ore va veni? Voiu mai vede-o își va ținea promisiu- 
unea? se întrebă întruna. Cât de nerăbdător a asceptat dina a 
opta, în fiecare di tăia câte-o trăsură in grinda colibii, ea nu 
cumva se greșescă în calculare.

Mâne, (.lise el, mâne va. fi țliua cea mare, mi vine ,o 
ved ér. pot vorbi cu ea. îi duc. și meiul, sö-l vadă, să se bucure, 
sb'l neteijéscá, sö’l giigulescă . ..

Aurora în caru-i de aur sö 'nalță... locuitorii văilor încă 
nu o véd, dar el o vede de pe vârful muntelui ; se si grăbesce 
ca se nu intârdie... de pe petră pe petră, din stâncă in stâncui 
pe unde dór numai capre selbatice se refugiază, din aintea vână
torilor. se scobori așa de repede încât în o jumetate de ceas 
era in drum. E drept c;i pe calea asta n a putut conduce în 
rândul trecut pe mica-i protejata, aceea ține mai mult fiindcă 
scobora pe crésta muntelui.

La primele raze ale (.Idei tinerii] éra jos la pólele munte
lui. Cât de lungă ii s’a pârul asceplarea. Cât treceau de încet 
pătrarele d, óra. ér li plăcut, se-i alerge înainte, dar dacă ea 
vini' pe vre-i c drum lateral si mi se vor întâlni... ■

l’e-aici. pe-aic! era se-șl pérdil răbdarea, când deodată 
vei.lu pe frimiosa fetiță înaintea lui, rîdea și îi strigă deja 
departe.

Așa-i ca te-am păcălit ? De mult te-am ve.ilut dar am 
voit se le surprind și deacea am m-iinjurat și am venit pe 
marginea pădurii. Ve(jl, haina mi udă. de róna ierbii și părul 
de frunzele copacilor.

E o fericire se-i privesc!; de cu bucurie ferieitóre ii umple 
revederea.

— Dar inelul meu unde e întrebă, acum fetița mai cura- 
jiosă. L’ai lăsat acolo, sau a ciuJul. .. o săracul și era cât pe
nei se plângă.

Drept, inelul (eu! (.lise tinerul mirai. Mi-am uitai, iarlă- 
me; așa in'inii grăbit ca se le pot vedea căi mai curând, adecă.... 
ca se nu mlărdiu, ca se nu te fac se ascepț! încât mi-am uitat 
de el și apoi ve(.li, și îi arătă stâncile grozave, pe aici nici nu 
laș li putut aduce.

Domne sfinte ! Dar pe aici ai venit! Deallădală se n'o 
mai faci. Eu așa me Icni ci! ți-se va intîmpla ceva și atunci 
cu ce se fac? Line-ml va vedea atunci pe bunul uimi prolin, 
ce va fi de micul meu mei ?

Așa merge asta din scptemiină în săptemână. Tincrul ii 
aduce inelul, fetița se ¡odă cu el; călră tomna apoi îl duce acasă 
se nu-i fie frig. ** *

Se scurge vremea, trei'anii... Tincrul păstor e un fecior 
frumos, copilul curai al naturii, înalt, cu pept. lat, bărbat. în 
tolă puterea. Inima-i bună, dragostea, omenia, trăsurile frunióse 
ale feței, glasu-i plăcut il făceau mai atrăgător, mai plăcut. 
Fetița c fată mare; statură siilegela, un cap mic. clasic care 
îl porta cu superbia unei leginc. purtarea blândă, nisce buze 
micj roșii mi vecmictil lor suris, in ochii ei fericiri ecrescl, un 
farmec frumos al frumseței femeiesc!. Se va mira cineva că 
tot salul o numea ..Roza Alpilor" ? Și acea era ea înlradever.

L : părc'-he frumoșii, (jir omenii din sat. când Dumi
neca sau in sörbátorj vine piisloriul in sat și mergi1 cu mirésa-i 

- cu „Roza Alpilof?' - la besericú și de-acolo acasă.
- Sunteți unul pentru altul, dic părinții, și bunii l)-döu 

v’a făcut unul pentru altul.
Și el ne-a și adus la olallă ■ se grăbesce se intărâscă 

tincrul - - pentrucâ. în lume nu est»1 întimplare, tóté' le îndreptă 
l)-dău. Și vom fi unul al altuia, numai așteptăm primăvara când 
va merge la munte fratele meu.

Mândră era și fata de mirele ei, fecior frumos încât n’are 
păreche ; e și fericita mai ales când aude cum il amintesc și 
cum J laud t calmii.iile fel 1 din sal.

Dar, oh! inimii de fenice, semeț ascuns, cine vede in laim- 
trul seu. cine sci ce lomiesce acolo ! Line poli1 deslega enig
mele salt1? Line și pole cuiiosc.e secretele ? Ilăieșiil alia in sinul 
Stâncilor aurul și pelrile sci11npe; cul'imdatoriiil scote la supra
față mărgeanul din afunzimile nemăsurate ale mari! dar isvorul 
simțemintelor, secretele iubirii unei inimi de l'eme-e cine le 
pdte afla?

Nime ... nime .. . Vei românea, pentru toldeuna o enigmă 
o negură deasă in care numai ochiul lui D-(.leu pot«1 pătrunde.

Hoieriiil aduse in sat un vânător tiner dela o alta moșie 
a sa di1 departe. Era fecior frumos, nu-i vorbă : nu era așa de 
voinic nici nu era coj Iul curat al naturii ca piisloriul Alpilor. 
Dar vorba ii era mai dulce, mai lingușitori1. Tineriilui aceluia 
simplu ii vorbea numai inima și deacea Iote cuvintele lui din 
inimă ii erau rupte. Acestuia ii vorbeu și ochii și vorba lor 
era așa de vicleim, privirea atât d< palriim.lctore încât pătrun
dea in inima ori curei lele, li cu dracii i.licmi de multe ori, 
nu te poți uita in ochii lui, atât di1 pălrmidetore li privirea. 
Ș’apoi pe Eva nu a inșelat’o vorba șerpelui? Lâl de gidilitbre 
îi erau cuvintele, cât de cu farmec ori ci1 eiivint. (‘iii de dulci! 
Câne, se i se impolrivescă! Asta i-a rănit și inima ..Rozei 
Ai pilor".

O, voi munți în.ilți, politruc:1 mi dispăreți cale odată 
ca se li aprbpe și se nuda iubirea curată a ¡uimei, vorbele minci
noși1 al;1 inșelătoriuliii ! !’nde-i aparaloriul ? l’mle osci frumo
sule pastor se-ți aperi fericirea, frumosa-ți miresa de înșelăciu
nile lingușitoriuliii ? \limci . . . atunci ai aparal’o și ai niâ.nlnit'o 
in pădure, er acum im li1 grăbesc!, acum intâi-'.lii prin pădurile 
seculari, prin pustietățile morii1 ale stâncilor și nu vii ca s'o 
mânluesci . . . pentru line și pentru ea.

Dar nu . . . nu veni ! . . . e prea lâri.liu.
Primul sărut au re. unul. Stau ia piirlaz sub nucii cel

mari1, fata din lanulrii. venaloriiil din afara . . .
Nu veni!... lîemiii cam inima ți-s'ar zdrobi. Le nai

cutezat tu. a făcut acest străin înainte de ce ar fi și cunoscut
mai bine fata : O slrinse la sine, brațele-i tari incimjiiră mijlocului
snlegel al fetiței un serul și resmielul sărutului pana la tine 
îl aduse vuitul. dar tu nu l'ai înțeles, nu l’ai audit . .

A resmiat primul surul și cu |l in dom1 s’a rupt lega-
tnra <i ve lega inimile... Nu mai e lógatnia sorții ee ve îm
preuna inimile voslre.

Ea nu mai este a ta, cel puțin inima iei nu , și lie
serimm copil numai inima iei iți trebuia.

in sat
* +

e sărbătore mare, e sărbătorea patronului salului.
Păstoriții se grăbesce ('-álra sat ca se cetéscfi din ochi! miresei
sale fericirea.

() cât e ea de frumoșii!
0 Domne cât me iubesci Tu căci ai condus’o la mine 

și mi-ai dat'o mie pentru toldéuna.
Nu-i. . .
Nici nu polc li în lume om mai fericit decât mini1.
Și desele păduri răsunau de cântecul lui. Numai murmu

rul căderii apelor se silea se inghiță cântecul vesel al fericirii.
Tinerul păstor e apope la pélele muntelui, câteva salturi 

îndrăznețe și e in vale; și întrece in cale apele repedi ale 
muntelui ca se. ajungă mai curind la niirésa lui, la fata cea 
mai frumosă din sal. a cărei inimă e alui și numai alui.

Dar, cei asta? Oprescete! Nenoroc ? Vedi cum te însoțesce 
cucuvéua.

Liuric .. . ciuric .. .
Acesta îngropă pe cineva, cântecul iei trist prevestesce 

morte, griji tineri1!
Tincrul aude glasul paserii, privesce înapoi.
Tu esel? Deastădată ai rătăcii! Glasul tön înfiorător im-inl 

sună mie un ultim salt și grăbesce înainte întrecându-se cu 
sburdalnicul paren al muntelui.

Mai aude încă glasul paserii dar nu-i dă atențiune... 
grăbey(:e căci și așa a intârdmt.

(Va urma;
(După Schmiedt) de Porumbel.
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La A
Nu mai plârnje, sterpețl ochii...
Mișelia nu merită
Lacrimi calde ¡sporite
Din o inima sdrobită !

Drept... fu l’ai iubit copilă
Și'l iitbescl. . . Diințp-fi fotă
Lui i-ai dat'o... N'o se-l uite 
Inima, ta, niciodată . ..

Dur când vedi iubirea-ți sfântă 
Un. nemernic cum o vinde, 
Cum o calcă în piei ore 
Pe tiu’ mila fi cuprinde?

Cum ? In loc de blăstăm. milă 
Și iubire ’n loc de ură ?
Ca se-i spună-o vorbă crudă 
Inima ta nu se ’udară ?

O! te sciu... tu esel un in per 
Ș'ata inimă curată
Pán’ la vermele din tine 
Nn scobiiră nici odată !

Lacrimi calde isvorite
Din o inimă zdrobită
Mi șelia nu merită . . .
Nu mai plâni/e, nu mai plânț/e!

Porumbel.

C a p r i ț i u
— Comedie inimii aci de Alfrct de Musset 

Persónele :
]><• ('havium/ Metil la so(i,i lui. Madame de Lv':. l’n servitorii.

Scena se petrece în doriniloriiil Maliidéi.

Scena /.
Matilda (singură împletesce) încă o inpimselură și apoi 

suin gala. (Sună. Intră servitori ni.) Eost’a aici cineva delà 
Janisset ?

Servitor ini : Bană acum nu Măria Ta.
Matilda: Asia e de nesuferit. Treime mers acolo erașî; 

repede. (Serviloriul ese.) Nu ar fi f st ertat se lin cru(ătore m 
alegerea decorațiilor ; opt ore. acum se îmbracă. Suni secara 
ca mai nainte de ce ași puie eu isprăvi, va li aici. Erăși o în
tări,liere de o f.li- (Se ridică.) După un an de căsătorie se in- 
pletescT iu secret pungă pre sama bărbatului ! Iii ochii multor 
omeni acesta e mai mult, ca romantic. Pentru esemplu, ce ar 
ijice Madama de Lery dacă i’ar ajunge ¡11 urechi? Dar chiar el 
însu-șî ce va cugeta? Va ride pote asupra, tàinuirei, dar despre 
présent nu va ride. Și in line pentriice atâta tăinuire ? Nn sein 
simt inse că dacă și el ar soi nu ași li putut lucra cu așa plă
cere. Ar li fost acea aparinjă ca și când în continu ași vre 
să'l fac atent: vei.ll cât cuget eu la d-ta ! Acea ar ii fost o 
specie nouă de imputare, pre când dacă-i stau mainte eu lucru 
isprăvit, alunei el însuși va li silii să-și mărtiirisască că am 
•cugetat la el.

Serritoriul : (întră.) Acesta o au adus delà giuvaergiu 
pentru Măria Ta. (Da un pachetaș Matildei.)

Matilda : In line. (Șede.) Dacă vine d-l Conte anunțemi-o 
îndată. (Serviloriul ese.) N’o dară, iubita mea pungulifă, hai 
să-fi isprăvim toaleta. Se vedem cât de cochet. ¡(1 stă acesta 
gătelă. Porte bine. Acum e întrebare că ore cum ne vor primi 
acuși. Corespunde-vei tu plăcerei acelea cu carea ai fost gă
tită, corespunde-vei tu acelei îngrijiri de carea a fost împărtă
șită mica ta porsonă? D-ta d-șoră vei fi ospe neasceptat. chiar 
pentru acea numai în deplină splendore am voit se te arătăm. 
Ore căpăta-vei sărutare pentru ostenelii? (Sărută pungiilița se 
opresce.) Sărmană mititică. Valorea ta nu e mare ; nimene nici 
doi luisdor nu ar da pentru tine. De ce-mi cade dară așia de 
greu că treime se mă despart de tine? Nu pentru acea te-ani 
început ca se fii gata cât mai curând? Oh, începulul a fost cu 
mult mai vesel de cum a fost sfârșitul. De altcum numai 2 săp
tămâni sunt de atunci; numai 2 săptămâni? este posibil? Nu 
nici cu o minută nu este mai mult, și in timpul de 2 săptă
mâni câte de Iote !... Doră am întări,liât prea tare mititica 
mea?... De ce și cuget așa. ceva? Mi se pare că vine <>re- 
cine; acesta e el; mă iubesce încă.

Servitorul: (amm(ă') D-l (Ionic!
Mi Hhla: Ah, D-leul mieii! Numai o panflică. am cusut 

pre ceealalfă o am uilal. ('.át de prostă-s! In sara acosta nu 
i-o pol. da. S.‘ ascepte un moment, o secundă, iii salon; repede 
pana ce nu întră . . .

Sem, ¡i.'d: Maria Ta, deja este aici. (Serviloriul osc.) 
Malilda ascunde pungulifa.

Scena 11.

Uliavițpip : Buni sara scumpă Malilda; dóra, le conturb?
Malilda : l’re mine Ihmri? Ge întrebare!
Chnriptip : Bari confesa, obosita. De câte ori vin la d-ta 

totdéuna uit că-(I suin bărbat și toldéima. întru piea repede.
Matdda : Acesta observare e nițel cam reulaciosă, inse 

fiindcă și pufin amor este amestecat in ea lot cu aceea-și inimă 
bună. te inbrăfișez ca și pană acum. (II imbra(ișază). Apoi d-l 
mieii când uifl ca osci bărbatul mieii, cine te socolesce 
ca esel ?

t'havipnp : Iubitul leu. frumosa mea. Matilda ; ce f,lici doră 
greșesc ?

Matilda : D-ta nu greșesc! (a parte: im vine că să-i pre
dau pungiilița așa cum oslo.)

('luirupiț) : Ge foalela este | re line? Nu mergi de acasă?
Matilda: Nu. Așa mia fost cugetul... Am sperat că 

dóra. . .
Cluiritjnn : Ai sperat? Și ce ai sperat?
Matilda: Mergi ia bal? Esc! in colore minunată...
Charipnp : Oh da de unde: nu sciu aeui este vina, a 

mea ori a eroitoriiihii miei ; (imita mea mai mult nu mai este 
mi lila reșcă.

Matild. . Nesuleritule ! D-ta nu cuget,! la mine când ¡(1 
admiri statura aici in oglindă.

l'havipnp: Bah! Dară la cine se cuget? Ori dóra pcnlru- 
acea merg le bal pentruca se dansez? 1(1 jor că acea pentru 
mine este o adeveraXa lorlura; mimai silit ine trag pană acolo 
și ni-I acea nu sein ca. pentru ce?

Matilda : Atunci te rog romái acasă... vom ii numai 
noi de noi și ifi voia spune .. .

Clutritpițj : Mi se pare ca orologiul tău grabesce ; nu se 
pole se fie așa târdiii.

Matd.d.a : ori ce se dică orologiul meu. Încă nu e timpul 
de mers la bal dóra numai mainte ne-iiin ridicat delà prânz.
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Chaviyny: Deja am dispus ca se prindă. Trăbue se fac 
nescarl visite.

Matilda : Ah! acea nu am sciul’o acea e alta... Eu am 
cugetat...

Chaviyny: Si ce?
Matilda : Numai așa am cugetat... In urma acelora ce 

ai (,lis... Orologiul umblă esact; sunt numai 8 ore!... Mai re- 
mâi puțin ... Am o mica surprindere pentru d-ta.

Chaviyny: (Se ridică:) scii bine iubita mea că din partea 
mea esct cu totul liberă și poți merge de acasă ori și unde 
și ori când voesci. Vei afla dară de cuviincios că acesta se 
lie reciproc. Ce fel de surprindere miai pregătit?

Matilda: Nici una așa cred că nu am vorbit de sur
prindere.

('hariyny: Atunci dară am greșit eu cu Iote că și acum 
mi se pare ca și când aș fi aucjit. Aicl-țis valsurile de Strauss? 
Imprumulămile dacă n’ai lipsă de ele.

Matilda: Aici-s; acum le voesci?
chaviyny: Da, dacă te poți lipsi de ele. Leau cerut dela 

mine pre o cji-doue. Nu te lipsesc de ele pre timp lung.
Matilda : Le ceri pentru Madame de Blainvillet?
('hariyny: Ce ți se pare? Nu ai amintit pre Madame 

de Blainvillet?
Matilda: Eu? Nici de cum nu am amintit'o pre ea.
Chaviyny: De astădată am aiujit destul de bine. (Si ca e 

erășl.) Ce ai dis d-la de Madama de Blainvillet?
Matilda: Am cugetat căci ii trăbuesc valsurile.
Chaviyny : Și pentru ce ai cugetat acesta?
Matilda : D’a pentru acea ... pentru că .. . pentru că M. 

de Blainvillet îi plac valsurile.
Chaviyny : Da, îi plac, și și mie-mi plac și așa cred că 

și d-tale-țl plac. Cu deosebire este unul între ele. ...Cum e și 
numai? l'ain uitat... Cum și sună?

Matilda: Nu sciu venim-va îu minte? (Se așeijă la pian și 
jocă.)

Chaviyny : Acesta e! Minunat răpitor și d-ta astfel joci 
ca un adevărat artist sau ca se (Jici mai mult ca o adevărată 
jucătore de valsuri.

Matilda: fac așa de bine ca ea Henri?
Chaviyny: Cinei ea? Madame de Blainvillet? Precum 

văd pre d-ta te nel niscesce acesta damă.
Matilda: Nu tare. Dacă ași fi bărbat de sigur că nu miar 

prosti capul.
Chaviyny: Ăsta ar li un lucru tare Ia loc dela d-ta. Acea 

de loc nu merge, că ori o fenice ori un vals se prostescă capul 
unui bărbat.

Matilda-. Jucavei d-ta in asta sară amice?
Chaviyny. Ei iubită ce cugete iți umblă prin cap!? Omul 

jocă, inse nici odată nu se cugetă înainte la acea, că doră va juca.
Matilda : Ai bani la d-ta ?
Chaviyny. Așa cred că am. D-șoră îți trăbuesc?
Matilda-. Mie? Bunule Domne! Ce ași sci face cu ei?
Ch'wiyny. Și pentruce nu ți-ar trăbui?! Deși ușa ți-o des

chid prea repede sertarele nu miam obicinuit ca se ți-le des
chid, și se pote... că așa greșala mea este duplă.

Matilda: D-ta d-le acum nu spui adevărul; în tjilele aceste 
am băgat de samă că d-ta ai deschis sertarile mele și m’ai 
făcut de tot mută.

chaviyny: Acea nici nu o pot face iubită pănă când sunt 
săraci pre lume. Sciu pre ce spesezi tu bani, și te rog concedem 
căci ajutoriul tău să fiu și eu maranimos.

Matilda: Cât de bun, cât de nobil escl tu iubite Henri. 
Spunemi numai te rog mai aduci-țl aminte de dina acea când 
ai voit se achitezl o mică dătorie și teai plâns că nu ai pungă?.,.

Chaviyny: Când a și fost acea ? Ah, drept... atâta e 
constatat că e un lucru tare prost când omul, în umblările lui pre 
afară se încrede prea mult în buzonarele lui ce nu plătesc nimica.

Matilda: Ți-ar plăce o punguliță roșie cubrodărie neagră?— 
Chaviyny: Nu, nu-mi place colorea roșie. Noa! Miai adus 

aminte că de eri și pungă am, cu totul nouă; present. Cumu-ți 
place d-tale? (Scote punguliță din buzunariu.) Lucru cu gust-e ?

Matilda: Se vedem: dai-mio invoce?
chaviyny: Poftesce. (l-o predă; Matilda o privesce apoi 

erășl i-o redă înapoi,)
Matilda: Tare drăguță. Cumi-e colorea?

Chaviyny (rîde) Cumi-e coloiea!? Bre... da minunată 
întrebare !

Matilda: Am greșit... Acea am voit să <jic că dela cine 
o ai căpătat?

('hariyny : Ah, asta e minunat ! Pre onore, perplesitatea 
d-tale e de mirat.

Serritoriul : Madame de Lery.
Matilda: Am spus portariului, că astăfjl pentru nimene nu 

surn acasă.
Chaviyny : Nu, nu, lăsați-o numai se între. Pentru ce nu 

ași primi’o ?
Matilda : Și apoi în fine D-le punga acesta .. . Ertat-mî 

este ca se sciu cine ția dat’o ?

Dune pe gânduri.

Scena HI.
Matilda, Chaviyny, Madame de Lery în toaletă de bal.

Chaviyny: Vino Domnă, te rog vină; nice nu ai putea 
nimeri în un timp mai potrivit. Matilda chiar acum a comis o 
măgărie, cea ce este o adevărată risipă de vorbă. Intipuesceți 
numai îi aret acesta punguliță....

M. de Lery: Veqll numai cât e drăguță! Să vedem numai. — 
('hariyny: li arăt acestă punguliță; o privesce, uitândusă 

la ea de tote părțile, mi-o redă și când mi’o pune în mână scil 
ce a dis ? M’a întrebat că de ce colore e ?

M. de Lery: N’o d’apoi cum se fie, vânătă.
Chaviyny : Firesce că vânătă ... Asta e ordinea ... Și apoi 

chiar întru acesta stă întregă comicitatea lucrului... Intipuesceți 
că ore cine se întrebe așa ceva ?!
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C. de Leri): In adevăr. Bună sara scumpă Matilda: vină 
în asta sară la ambassadă ?

Matilda: Nu; voesc se rămân acasă.
Chavigny: Și D-ta nici nu ricțl de istoria mea?
M. de Lery: D’apoi cum se nu rid. Cine este acea al că- 

rea lucru de mână este acesta punguliță? Ah, o cunosc. Acea

Cu capul plin de griji.

este Madama de Blaivillet. Cum D-ta nici nu cârcăi nimica la 
acesta ?

Chavigny (cu grabienitate Mc rog de pre ce ai cunoscut’o?
M. de Lery: De pre acea că c vânătă, chiar numai de 

pre acea. De cea cari vagabondează această punguliță.; șepte 
ani sau împlinit până a fost gata, și iți po(T cugeta că întru 
atâta vreme de câte ori a fost schimbat în scopul destinației ei! 
Pre trei cunoscuți de ai mei-i sciu că unu fiecare au poșiecjat 
acesta punguliță — in cuget. D-ta D-le Chavigny ai devenit proprie- 
ariul unui adevărat tesaiir, ai ajuns la o adevărată moștenire. —

Chavigny: Cași când numai o mică punguliță ar li pre lume.- ■
M. de Lery: Nu, inse pungii vânătă numai una este pre 

lume. înainte dată eu urăsc colorea vânătă, o colore preste 
ceriu însamnă nimica. Inastfeliu de lucruri înse odată nu greșesc 
Îmi ajunge dacă vpd. Precum de sinceră iubesc lila chiar 
așa urăsc vânătul. -

Matilda: Acesta e colorea Constau ției.
M. de Lery. Colorea bărbierilor. Eu numai cu pasant v’am 

cercetat; | re cum vci.ll sum in deplină splendore. La balul am
basadorului trebue mers de timpuriu. Aslfeliu de îinbulcjală 
este acolo de omul ¡și pole frânge și capul. Pentru ce nu vil și 
d-la? Eu pentru lumea asta nu <ș române.

Mati'da: Nu m’am cugetat mai de vreme și acum e târdiu.—
M. de Lery. Nu dice de acelea ! Încă este grozav de multă 

vreme. Uite dragă, eu acuși ating soneria. Cercii o toaletă. 
Pre D-l Chanigny dimpreună cu micul său odor ii dam fru
mușel pre ușă afară. Eu te peaptăn, ’li anin în păr două flo
ricele și te duo pre trăsura mea. In acesta neam ițeles și 
punctum.

Matilda: In asta sară nu; remân acasă necondiționat.
M. de Lery: Necondiționat? Ăsta ’ți este propusul hotărît? 

D-le Chavigny te rog du cu d-ta și pre Matilda!
(Jha.vignyi. (brusc :) Eu nu mă amestec in afacerile nimeruia.
M. de Lery: Oh, oh! Așa se vede că D-tale ’ți place vâ

nătul. Naa bine, ascultă dară încoce. Scil ce voiu face eu? Da- 
țiml și remân la d-vostră.

Matilda : Cât de plăcută ești d-ta Ernestina. Nu, nu voesc se 
lipsesc balul de regina sa. Dute, jocă un vals și la 11 ore dacă 
’ți vei mai aduce aminte de mine reintorcete; amândouă vom 
vorbi lângă sobă fiind că D-l Chavigny ne lasă singure.

Chavigny: Eu? Chiar nu; nusciu se merg sau se nu merg?

(Va urmii)
G. Nistor.

• • <

Darnică.
- Deu me porțl cum porțl mîțuțul, 

Când ai vre și n’ai cu cine 
¿'e te joci, ci iai puiuțul 
Și îl învîrțl cum, cât îți vine, 
Până când îți cade în pălă, 
Obosit, ca o schiddtft.

Decât și cu așa glume,
Aș mai vre eu — câte-odată - 
Mai că nici se fiu pe lume, 
Vedl... Nu sciu ce vrei tu, fată! 
Spune-ml, nu-țl fie rușine: 
Dacă-'țl e ori ba de mine?

Tu scil bine, că-’ml escl dragă 
Și nu-'ml spui - - nici într’o parte. 
Anu ’ntreg și vara întregă 
Dela, lucru me desparte 
Gândul: ca, într’o deșiră, 
Se trimit se mi-te ceră.

M’am încredințat eu, Chică, 
Că tatitțteu, de te-aș cere.
Mi-ar fi tare împotrivă, 
Pentru-că. vedl... n’am avere!
Dar e avere mai mare
Ca inima, ? — cine-o are.

Măta, sciu, ușor se schimbă . ..
0 aduc eu ici la cale,
Cât-ce-o iau frumos la limbă-,
De-aș sci una dintr’a tale...

Par’că escl copii. Vilică!
De-a lor voie n’am eu frică:

Tata, vre cum mama jice,
Voia mamei e la mine
Și nici unul nau si-’ml strice...

Cum remâne-atunci cu tine ? 
A mi voie ți-o dau ție... 
De mult vreu așa se fie!. . .

G. Bodnariu.
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Penele ca ornaminte.

Bre cum florile întocmai se întrebuințază și unele pene de 
paseri pentru împodobirea pălărielor damelor.

Cele mai multe dintre aceste pene sé aduc din țări în
depărtate și numai puține se folosesc de cele de pe la noi nu 
va ii râu inse ca și pre aceste puține sé le seim care sunt și 
sé cimóscem metoda după care sunt de a sé prelucra spre ale 
putea întrebuința la ornamintarea pălăriilor de dame.

Intre penele ce ni-se transportă noué de prin țerî îndepăr
tate și le plătim cu bani grei vom înșira urmăwrele paseri de 
la cari ori de pe care sé smulg așa, d. e. Struțul (St.rudiul Camelos) 
Ciconia. Ardea purpurea, Paserea de paradis, Papagalul, Fasonul, 
Păunul etc.

Dintre cele ce sé află și pe la noi. Vom înșira următorele: 
Câinele, cocoșul, gâscele, rațele, eocostîrcul, găina sălbatică, co
coșul sălbatic, •tyf altele.

Până ce sé pregătesc penele, acestea spre a sé pute folosi 
la podobă trec prin mai multe operațiuni. 1. sé sortează după 
soiu, col re, mărime si cualitate

Fie care pârtie să așadâ în cutii de formă lungăreață și 
deocamdată se păstrezi! la o parte.

II. Colórele penelor partea cornosă sé frică cu o bucată 
de Amoniac acid carbol ic ce sé căpătă în comercio sub nu
mirea de (Hirsclihornsalz.)

Sau le punem sé stee o nópte întreagă întro scaldă, de sodă, 
și acesta operațiune se face cu scop de a înlătura substanțea 
unsuroșii din cotor pentru că astfel mai bine să se prindă co
lorile de el.

III. Punem apoi atât penele cât și colórele tote pe rînd 
după cum a fost sortate în soponele pregătite din 33 1 3 gr. 
sopon și 500 gr. apă, le purtăm cu manile și le zolim timp mai 
îndelungat. Scurgem apa acesta și turnăm preste pene altă apă 
cu sopon și erăși le zolim apoi scurgem și acesta și turnăm 
a tria (adecă le spălăm în 3 ape) pentru de a delatara de pe (‘le 
ori ce pel murdării. După aceea le clătărim mai întâi in apă 
caldă și apoi în apă rece.

Bibtal. (Inalbittd)

Bilitul sâ face nu numai la penele ce din natura lor sunt 
albe ci și la celelalte ce sunt destinate de a s? colora pentru 
că cu cât simt penele mai bine curățite cu atât se colorează 
mai frumos.

La cele ce de la natură sunt albe și voim ca tot albe se 
remâe le punem întro scaldă de apă, și apoi le clătim în apă 
limpede.

Dete penele ce sunt destinate pentru colorit încă treime mai 
întâiu înalbite și curățite.

înainte de a le colora le punem mai întâiu se stee vro 
3—4 6rc în o soluțiune de acide de calin (doppelt chroin saurekali) 
la care se adauge puțin acid salpetric (salpeter săure) apoi le 

băgăm în o soluționare de puciosă (schwelliger säure) după care 
ap i rèn.ân albe și se pot colora după plac, pentru care scop 
lăsem se urmeze aici diferite recepta :

Roșu ca rubinul.

500 gr din cel mai bun Persian (Persio) îl meste&ăm bine 
în 8 litre. de apă punem penele în fluiditatea acesta și o încăldim 
atâta până ce putem ținea, degetul în ea, după un timp le scolem 
al'ară le clăi im in apă. limpede de mai multe ori și apoi le punem 
să. st' usce.

Roșu ca carminul

Ferbern 1331 a gr. lemn roșu (Rotholz) în 0 litre apă de 
ploe adaugem la aci'sta in tîinpul Cerberi 31 2 gr. acid tarlaric 
(weinsäure) slrecurăm fluiditatea acésta prin un postav, o ames
tecăm cu colienill și adaugem încă Otr 3 gr. vinars.

In scalda ^acesta së coloiAză pernele și apoi së limpedese 
de mai multe oii cu apă rece.

( ’o lorea rosa.

Punem penele întro soluțiune căldicică de anilin roșu, le 
ținem intracesla doué ore apoi le scolem și le limpedim in 
apă rece.

Galben auriu.

întro1 s litră de spirt de vin disolvăm 100 gr. ciircumină 
pnlverisată. Mestecăm aceasta cu 4 I. de apă călduță punem 
penele sè stee in soluțiunea aceasta 15 - 20 minute. Le scotein 
apoi afară, le lăsem să se scurgă, și apoi le limpedim de mai 
multe orî cu apă rece.

Galben oranjin.

Ferbim in 4 1. apă 12 grăim potașă și 33’ 3 gr. orlean 
frânces lăsăm să se stîmpere puțin și punem în fluiditatea 
acésta penele, unde le ținem ti—8 minute apoi le scotem le 
punem să se scurgă, le clătărim în apă limpede și le scăldăm 
in o baie de soluțiune cum am arëtat la receptai de mai sus 
pentru Galben auriu, - sau le punem de 2- 3 ore întro scaldă 
călduță de anilin galben, unde le ținem 2- 3 ôre apoi le scolem 
afară, liîsëm să se scurgă și le limpedim cu apă. rece.

Albastru luminos.

Disolvăm 50 gr. acid de tireghie (Weinstein sauere) și 
(i()2/:i gr. carmin de indigo în 3 I. apă caldă. Băgăm penele în 
soluțiunea acêsta unde le lâsëm së stee pană ce ș’a căpătat 
colorea poftită si apoi le limpedim cu apă rece, dar numai odată.

Brun (cafeniu.)

Facem o soluțiune din brun de Anilin (Anilin brauin) in 
care amestecăm câteva grame acid tartaric (Wein säure) și pu
nem penele së stee în acesta soluțiune.

I. B.
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DEALE POPORULUI.
o-

Fata Banului.

Sul) tuia de păducel 
Șe.de Liner voinicel
Cu nevasta. lângă el 
Ș’are mori ș'are vâltori 
Are mori pe sul) pamenl 
Macina-aur tși argint 
Dar turcii că mi-l alia. 
La mare bir îl punea 
El morile le vindea 
Dar de bir nu se platea 
Ci. călră mândra-așa grăia.

(talâle imindro frumos
Că'i un lirg departe njos 
E tirgii la. Cornovel 
Și’s nevestele cu preț 
Dar (ui de le-oi prețui 
și de bir ca m’oi plali“ 
La lirg dacă ajungea 
ITn turc liner că venea 
Si din graiu așa graia

De vinijare-i nevasta."?
De vim.lare (.leu asta !
,.l)ar ce i( e pre(u pe ea?
Nu cer mult ea se-mi plătesci 

Numai țe mi-o cantâresci 
De trei ori
Cu galbiorf 
Ș’o dală cu lei bătuți

Baladă poporală comunicată de I Popa iavcfalor.

De doue-ori cu bani mărunți“
Turcii inie așa făcea
și nevasta că și-o lua 
Catra casă că pleca

Midül de In mórn.

Dar nevasta suspina 
Suspina și lăcrăma.
Er turcii din graiu grăia 
Taci tu măndrulita mea
Că nu te-am luai să te fac rbbă 
Ci Le-am-luat se te fac domnă 
Dar nevasta i graia
„Cum foc n’aș suspina
('.’aveam și eii-un frățior 
Cu seninii de-a dreapta 
írni pari că ești l)-ta" !
...Mândro măndruleana mea 
Eu-s ficiorul Banului 
Din fundul Ardealului“ !!

„Și eu’s fala Banului
Din fundul Ardealului 
N'epóla 'mperalului! !“ 
El imbrale o lua
Si pe frunte-o săruta 
Și din graiu așa grăia

..Bine .-oră le-ai uitat 
De'n nopte nu ne-am băgat 
Ca se facem vr’un păcat

Apoi ’n gura mare că striga 
Na-ți cumnate nevasta 
Și cu darul (lela mine 
Numai se lrăi(i voi bine 
Și eu voi mai dărui 
Numai se puteți Irăi.

Descântec de însurat.
Picior de împeral 
Lunea so luat. 
Alarța o umblat. 
Mercurea.-o sosit. 
Joia, o durmit, 
Vinerea o visat 
Sâmbătă so sculat 
Și mi o alergat 
La. tine mătrăgună, 
Se-i faci cu soroc 

Se fie cu noroc, 
Că s’ar li ‘nsural
Și ar li luat
Pe-o fata de craiu
Io inca-am venit
Cu soroc se-mi faci, 
Că im aș însura
Pe N. aș lua
D( solie
De vecie.

Metragunâ sorocesce 
Pe mine iné norocesce 
Amin.*)

* In o luni sura liic.iorul ce voesce a se însura, se duce in câmp 
sau iu o gradină undi' osie „mătrăgună,“ luăm de trei ori (erână de Lingă 
redui-ina ei. o asvârle [ieste cap de trei ori apoi ilicc descântecul acesta de 
none ori, dar c.u grige iși fără sgomot, căci dacă se trei,lesne cineva, ori de 
îl vede vre un om sau femeie, ori de in timpul acela latr»vre-un câne 
atiin-i nu ari' ..noroc.“ —

Auz.. în Bistri(ă.
Theodor A. Bogoan.

-C • : <<!*<•<
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Glume.
Țiganul la biserică.

Culiță isprăvisă deja și servițiul milităresc, dar la bi
serică încă nu a fost. La sfatul unui vecin se decisă a merge 
într’o Duminecă. Ii era frică se nu fie de rîs, dar vecinul său 
îl linisci, spuindu-i se facă tot ce vor face alții.

Cetindu-se sfânta evangelie toți îngenunchiară, numai Cu- 
lița își ținea posiția militară, temându-se se nușt păteze nă
dragi cei noi.

Ore cineva glumeț din dărăpt îl pișcă, dându-i a înțelege 
că trëbue se îngenunche ; Culiță pișcă pe cel dinaintea sa, 
acesta îi trage o palmă la țigan. Culiță pălmuesce pe cel din 
dërëpt, ținând cont la sfatul vecinului. Pe urmă e dat afară. 
Pe stradă îl agrăesce preutesa : „Dar bine, doră nu au eșit din 
biserică ?“

— „Nu“ — îi rëspunde Cula — numai acum au trecut 
delà pițigăete la pălmuite.“ Aurită delà (N. P.)

CRONICA
Milionari în Ardeal Din Murăș-Oșorheiu vine scirea că, mu

rind acum câți-va ani în Cracovia, un prinț cu numele Mirislai, 
a lăsat averea sa rudeniilor sale, cari au trebuit se fie căutate. 
S’a găsit această familie, adecă rudele răposatului prinț milionar 
în Ardeal, în persona unui funcționar comitatens și a unui notar 
cercual. Peste acești din urmă a dat norocul cu miliónele.

t Necrolog. Primim durerosă scire, că Gherasim Vana teolog 
absolut, suprefect în seminariul junimei rom. gr. chat. stud. din 
Blașiu a încetat din viață la 9 Martie în anul al 2b al viețel.

Foiă nouă poporală. A apărut în Panciova o drăgălașă 
foia poporală, sub numirea „Stéua“ redactată de D-l Niculae 
Țințariu cu un cuprins destul de variu și interesant, pentru 
publicul dela țară. "

V’a apărea odată pe lună și costă pe anul întreg un bă
gatei de numai 3 corone ce sunt de a să trimite deadreptul 
la administrațiunea főéi „Stéua“ în Panciova, strada Petőfi 4.

Logogrif.
de : Alexandru Țințariu.

Din urmatorele 55 de silabe: „a, ad, alis, ar, ara, as, bu, 
bro, ca, chi, cho, cen, co, de, de, do, do, dront, e, em, epi, 
eli, he, i, îm, lou, ma, mos, ne, na, mea, no, pro, po, ra, ria, 
re, re, se, si, ti, ten, to, tou, trat, finet, trop, ta, terp, u, uit, 
var, va, zor“ să se formeze 17 cuvinte a căror însămnare e 
următorea:

1. 0 numire de tecioră la Elinii din vremea antică.
2. Un orășel în România.
3. Un rege care a domnit cam pe la anii 1200 înainte de

Christos.
4. Un oraș în Norvegia.
5. Numele italian purtat de mai mulțl papi de la Roma.
6. Un rege babilonic.
7. Un oraș în Francia.
8. Un oraș în Thracia.
9. Un metal.

10. O comună din România lângă Olt.
11. Un mic personal bisericesc.
12. Un lotru mare din vechime.
13. Un mare literat românesc.
14. Un savant profesor dela facultatea de drept din Paris.
15. Un loc locuit de Macedo-Româm.
16. 0 musă.
17. Reședința unei episcopii românesc!. - -

Inițialele cetite de sus în jos se exprimi cea ce ar trebui 
se primească toți români conștil de chemarea lor. Finalele 
cetite de jos în sus se dee o poesie națională de Murașan. -

Deslegare de gâcituri.
Șarada din Nr. 5 de Alesandru Țințariu.

Mureșan, Mureș, Mure, Mur.
A deslegat-o bine Domnele și Domnișorele. Sabina Ardelean, 

Siciu, Paulina Precup, Gyó-Békés. Silvia Borlia și Silvia Stoia, 
Cuiedi. Eufrosina Andron, Ungra. iVna Spătărean, Cireri. Lucreția 

Bogin, Sălăuș. Trefilia Boca, Fuldul superior, Cornelia Gaval 
Moldova nouă. Victoria și Iustina Muntean Vermeș.

Precum și Domnii: Andrein Bugnariu, practicant la postă 
și telegraf în Karczag. N. Brânzeu ștudent în Orăștie. Ioan Panpu 
învățătoriu în Alba Iulia. Niculau Turcu în Zurlențiul mic și Mace- 
don Pop învățător în Cuhea.

Uustrațiunile nostre.
(Plin de gânduri, dusă pe gânduri, fără gânduri.)

I.

El cu gânduri sfarmă-ș capul,
Cum mai bine va trăi;
Da’n zădar căci resultatul
1-1 îngropă ’ndătoril.

II.

Ea-I bogată, lipsă nare,
Dar’ de gânduri n’a scăpat, 
Ș'o frământa ’n-supărare 
De când sa amoresat

III.

Erna ’n-m6ră
Vara ’n stână
Cară saci la toți pe rând
Pentr-o cupă de făină
Și tot nu are nici un gând.

POSTA * * *
* * * REDACȚIUNEI

—;«•

D-lui Aurelian Dorgo învățător în Cătină. Revista Ilustrată 
apare de 2 ori la lună la 1 și la 15 dar nu stilul nou ci stilul vechiu.

D-lui Ioan Rus în M. Froto. Abonamentul pre o jumătate de an 
l’am primit și ve mulțămim.

Stimabilei D-ș6ră Eugenia Săbădus în Panadea. Am primit 
abonamentul la Revista Ilustrată Va an și am dispus, trimiterea Revistei 
toți nriï dela începutul anului.

D-lui Ioan Turdean student in Beiuș. Ve-am înscris între abo- 
nenții Revistei Ilustrate pe anul Întreg, am dispus se vi se trimită nril 
dela începutul anului precum și broșura „Cum se fotografăm" ér plusul de 
1 Coronă, vi se înapoiază.

D-ș6rei Luisa Bran în Erdô-âda. Am primit abonamentul pe Vs an 
și ve-am trimis toți nrii apăruți dela începutul anului.


