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Tot ce privesce foia să se adreseze la Redacțiu- 
nea și administrațiunea Revistei Ilustrate în Șoimuș 

p. u. Nagy-Sajo.

DR DEMETRIU RADU,
Episcopul gr.»cat. al diecesei Lugoșului.

Cel mai tiner dintre Epis
copii noștri români de religiunea 
gr.-cat. este Episcopul Lugoșului 
Ilustritatea Sa Or. Demetriu 
Radu, — cu al cărui portret 
ilustrăm pagina primă din broșura 
presentă a Revistei Ilustrate.

Ilustritatea Sa Dl Episcop 
Dr. Demetriu Radu s a născut din 
părinți țerani în Ujfalău lângă 
Aiud la 7 Novembre 1861.

După ce a absolvat la anul 
1873 școlele poporale unguresc! 
din Aiud, a trecut la Blaj, unde 
din prima până în a Vl-a clasă 
gimnasială cât a petrecut acolo 
sa distins printre conșcolariî sei 
prin buna sa purtare și prin sir- 
guțnța sa neîntrecută în învăță
tură, devenind cel mai plăcut 
profesorilor sei și cel mai iubit 
conșcolarilor sei.

După absolvarea clasei aVI-a 
cu succes strălucit, Prea bunul 
Metropolit Vancea, I'a trimis la 
Roma pentru ca să se prepare 
pentru ștudiile înalte teologice în 
institutul Propagandei, unde tot 
cu asemenea succes ca și în Blaj 
absolvind cursul teologic a fost 
chirotonit ca preot în verstă de 
24 ani, după ce a depus docto
ratul în teologie și filosofie.

Episcopul Dr. Demetriu Radu.

In timpul cât a petrecut în 
Roma s a distins prin disputele 
sale ținute la academia sf. Toma, 
atrăgend prin acelea asupra sa 
atențiunea Ponteficelui Leo XIII, 
carele l a distins și dăruit cu mai 
multe medaile comemorative.

După întorcerea sa în patrie 
la a- 1885 a fost trimis la Bucu- 
resci ca paroch al românilor uniți, 
ce trăiesc în frumosa capitală a 
României libere.

Tinerul preot Dr. Demetriu 
Radu, prin talentul seu oratoric, 
cu figura-i simpatică și cu vocea-i 
puternică în scurt timp a fost în 
stare a cuceri inimile credin
cioșilor sei și a se face plăcut 
nunumai înaintea acestora, ci chiar 
și a celor mai distinși bărbați din 
elita societății înalte Bucurescene, 
cari îl aprețiau mult pentru fru
mușele calități, cu cari era împo
dobit acest bărbat viguros.

Provedința divină, care ve- 
ghiază cu ochi neadormiți asupra 
omenimei, a dispus ca din inci
dentul memorabilei visite făcută 
de Monarchul nostru la curtea 
Regală din România, Imperatul- 
Rege Francisc Iosif se-și îndrepte 
atențiunea în mod deosebit asupra 
acestui binemeritat fiu al Ardea-
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lului, ceea ce pre toți cei de față i-a surprins în mod plăcut și 
iacă nu mult după aceea fu denumit de episcop al Lugoșului.

Consacrarea sa în demnitatea de Episcop s’a întemplat la 
9 Maiu 1897, în catedrala metropolitană din Blaș prin antecesorul 
seu dela Lugoș, metropolitul Victor, asistat de episcopul Pavel, 
fiind de față un numeros public, inteligenți și popor venițî din tote 
părțile diecesei.

La sărbătorea acesta a fost de față Mgn. Hornstein, Archi- 
episcopul catolic și canonicul Baud din Bucuresci, iar o deputa- 
țiune numerosă în frunte cu venerabilul preposit Ștefan Moldovan 
din Lugoș i-au dăruit o cruce pectorală, un inel și o cruce de 
masă ca semn de omagiu.

Credincioșii din Diecesa Lugoșului au primit cu multă bu

curie și cu mari onoruri și otațiuni pre noul lor Episcop, carele 
delà intrarea sa în acesta Eparchie lucră cu un zăl nedescriptibil 
pentru înaintarea, înflorirea și fericirea acestei Diecese, pentru 
care scop s’a apucat de a aduna fonduri spre ridicarea unui con- 
vict gr.-cat. în Lugoș și a înființat o casă centrală, organisând 
administrarea fondurilor diecesane.

Delà activitatea acestui bărbat energic atât clerul și poporul 
acelei diecese, cât și întrega națiune română — fiind încă tinăr 
în etate și energic în lucrare — au mult, forte mult de așteptat-

Inchiem dorindu-i din inimă, ca bunul D-fleu să-i lungescă 
firul vieții la mulți, mulțî fericiți ani, spre bucuria și fericirea nea
mului din care face parte și a credincioșilor săi cari-îl iubesc, ve
nerează și stimează ca pre adevăratul lor părinte sufletesc.

Cetiră preofii români.
Ca sB fii preot de treb'd e o grea filosofie,

Căci a>eî nu-i destul numai sB fii om de omenie, 
Ci se răbfll cu paciință defăimările dușmane 
SB ierți lumii că-țl aruncă vorbe dure și profane; 
Iar când sufere dușmanul, fie el ori cine-ar fi, 
Tu ai sfântă datorință ca un tată al iubi; 
Și a tinde mântuire sufletului păcătos 
Aducând celui din ceriuri pentru el smerit prinos.

Ai aufl, deci folosesce-l, tote ’n lume le ascultă 
Gura ta insă rBmână: mută la ori ce insultă. 
Căci preotu-'n lumea asta e menit de ,cel de sus, 
Ca sB rabde pentru lume precum a răbdat lsus . .

Astea gânduri trec prin minte-ml când ved un preot în cale 
Și cu sfântă pietate eu sărut manile sale . .
Bine sciu eu câte pedeci vin în calea unui tată 
Până-și cresce pre toți fii; dar când vin toți laolaltă 
Și bătrînul-i pjrivesce, preste fața lui sBnină, 
Trece-un nor de bucurie, un nor dulce de lumină.
Și preotul când în ceriuri va privi la mulți în față 
Și va sci că el e-acela ce le-a dat la toți vieță

Cine ore ar fi în stare sB descrie-o bucurie 
Ca acesta pentr'un suflet?! Așa dar preotul fie: 
Radem celor ce 'n durere și ’n pecate cad mereu 
Căci, acesta-i e menirea dela bunul DumnefBu, 
El sB sufere în lume suferința tuturor 
Și sB ’ntindă fie-cărui mâna sa într’ajutor 
Ca păstoriul bun el mergă înaintea turmil sale, 
Conducând-o ’n locuri bune pe-a virtuților cărare, 
Și-atunci glasul lui cel dulce, va cunosce turma totă 
Astfeliu ca streinul rele a le face sB nu potă.

Preoțime! fii deșteptă ora nu va fi departe 
Când din ceriuri va descinde: bucurie și dreptate. 
Viitorul pjote-aduce file lungi de sBrbători 
Ingenunchz deci turma sfăntă! plecați frunțile, păstori! 
Nu vedeți că se lumină între-apus și răsărit? 
Ah lumina se măresce . . căci creștinii s'au tredit: 
Vid, cu toții cunosc bine, că a lumii fericire, 
E pierdută când lipsesce a Părintelui iubire 
Și că numai prin morală pdte lumea sB 'nfiorescă 
Luminați părinți deci și voi totă ceta româneștii! !

Qeorge Simu.

Puncte fundamentali referitôre Ia magnetism, hypnotism și spiritism.

Acesta este epoca înșelăciunii și impietății. 
Piti IX, discurs 24 Sept, 18'71,

Puțin! sunt astătjî aceia, cari să nu fi au<Jit vorbindu-se 
despre efectele surprindătore ale magnetismului, hipnotismului și 
spiritismului, și ușor se înțălege, că la enararea unor fapte atât 
de estraordinarie, se nasce dorința de a sci de unde provin atari 
lucruri, sau cu alte cuvinte: care e causa acelor fenomene. De 
aceea, cred a face un servițiu util familielor creștine și în genere 
tuturor credincioșilor, atrăgând atențiunea lor asupra unor puncte 
fundamentali referitore la magnetism, hipnotism și spiritism, ca 
așa fiecare să-și potă forma o ideă adevărată despre aceste sta
turi estraordinarie . și despre efectele lor surprinflătore și ast-feliu 
toți să se țină cu totă scrupulositatea departe de aceste pracse 
detestabile.

I. Magnetismul, spiritismul și hipnotismul sunt unul 
și același lucru, sau se disting in cevași?

Magnetismul, hipnotismul și spiritismul, precum și mesmeris- 
mul, somnambulismul magnetic și braidismul, nu sunt alt-ceva 

decât unul și același lucru. In realitate: »Aceste două cuvinte 
magnetism și hipnotism sunt absolut sinonime < scrie »Revue des 
Scientes Hipnotiques« nr. 2 pag. 56, apoi medicul Dr. Mosso — 
care fu unul dintre medicii chiemați în Roma de consiliul sanitar 
— recunosce — după cum scrie eruditul părinte Franco ■— că 
hipnotismul nu numai e parte integrantă a spiritismului, dar e și 
identic cu dînsul în privința fenomenelor ce le produce. Vorre- 
pierre în dicționariul său, vorbind despre magnetismul animal, 
scrie: »E imposibil la un fisiolog să separeze de fenomenele som- 
nambulismului (magnetic) acele fenomene, ce au fost observate 
de cătră Braid în somnul artificial, pre care îl numi hipnotism, 
pentru-că aceste două staturi sunt identice.« Pre lângă aceea mes- 
merismul și somnambulismul magnetic însemnă unul și același 
lucru, dând unii numele de mesmerism somnambulismului mag
netic, cu scopul de a onora numele aceluia care a descoperit 
pretinsul și imaginariul fluid magnetic, adecă a lui Mesmer, după- 
cum mai târziu pentru același scop somnambulismul fu numit 
braidism, dela numele Dr. Braid. Așadară acești diverși termini: 
magnetism, hipnotism, spiritism, mesmerism, somnambulism mag
netic și braidism însemnă unul și același lucru.
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II. Cari sunt fenomenele magnetismului, hipnotismului 
și spiritismului?

Aceste fenomene sunt în numér atât de mare, atât de curi
óse, și tot odată atât de diversé încât Dr. Luys — citat de »Re- 
vue des Sc. Hypn. nr. 4 pag. 130 — afirmă, că în hipnotism se 
obsârvă fenomene, cari par a fi inverosimile. Intre fenomenele 
cele mai notabile ale magnetismului și hipnotismului indicăm: 
somnul artificial, intuițiunea clară — cu ochii închiși — a lucru
rilor celor mai ascunse și distante; cunóscerea cugetelor, tóté 
simptómele celor mai curióse morburi nervóse, transferarea unui 
morb dela o personă morbosă la alta sănătosă, halucinațiunî de 
ori-ce soiu, transportarea sémtémintelor, adecă a vedé, a aufii etc. 
cu ori-ce parte a corpului, acțiunea medicamentelor în diștanță, 
escitarea succesivă șl rapidă a tuturor emoțiunilor posibili ale ini- 
mei, d. es. escitarea celei mai profunde întristări, celei mai mari 
bucurii, sau escitarea mâniei celei mai rabiate etc., representarea 
tuturor personalităților imaginabili, adeca sé face ca persona hip- 
notisată sé crâdă, că dînsa e un atare individ, adecă o personă 
de atare secs, de atare condițiune și profesiune și se face ca 
persona hipnotisată sé lucreze și vorbâscă chiar ca și când ar fi 
de esemplu un copil mic, sau ca și când ar fi o personă forte 
înaintată în etate, ca un literat, idiot, ca un om de lume sau ca 
un religios, ca un rege, general etc., și chiar se face ca persona 
hipnotisată sé crâdă că e un animal de ori-ce soiu și aceea per
sonă lucréza ca și animalul respectiv. Doctorul Bernheim a (,lis 
într’o ó't cătră o persona hipnotisată: »Tu esci un paroch sânt!« 
și respectivul individ numai decât a intrat în o sferă de mistici- 
tate și a început a ceti o carte de cuprins piu, evlavios. Curând 
după aceea îi cjise din nou: »Tu esci un câne!« și pretinsul sânt 
la moment căqlii pre patru picidre și începu a lătra. Unul dintre 
fenomenele cele mai periculóse e că persona hipnotisată esecută 
ori-ce acțiune și chiar și ori-ce delict, sau imediat sau la témpul 
prefipt, d. es. persona hipnotisată numai decât sau după anumite 
óre sau dile merge la un loc determinat spre a fura un anumit 
obiect sau spre a comite vre-un alt delict.

Ce se ține de fenomenele proprii ale spiritismului, aceste se 
reduc la următorele:

1. Manifestări de putere ascunsă, care mișcă, ridică sau 
opresce corpurile cele mai ponderóse.

2. Splendorile cele mai diverse, în apartamente obscure.
3. Strigăte, voci și sonuri de ori ce specie.
4. Comunicarea cu spirite prin mese rotătore, prin semne 

convenționali și scrisori efeptuite de mâni nevécjute.
5. în fine invocarea pretinselor suflete ale morților și a în

gerilor, cari spirite apar și îmbracă forma vre-unui Sânt, sau a 
preacuratei Fecioră și chiar a Domnului Christos; réspund la în
trebările puse și după capacitatea și starea ascultătorilor, acum 
apără eresia lui Luther și Calvin, acum religiunea catolică, și chiar 
și infalibilitatea Pontificelui Roman, dar de cele mai multe ori 
predică raționalismul pur și detestabilul naturalism. Aceste spirite 
apar și în formă aeriformă și vaporosa și câte odată și în formă 
tangibilă și palpabilă cum s’a <jis mai sus.

III. Fenomenele magnetismului, hipnotismului și spiri
tismului sunt fapte adevérate sau doră sunt numai 

scornituri și înșelăciuni?
Aceste fenomene sunt fapte sigure, adevérate și nenegabile, 

■deși câte odată a putut sé fié și pote sé fiă ceva înșelăciune. Re
alitatea acestor fenomene a lost recunoscută de cătră Faraday, 
Cuvier, Laplace, Hufeland, Franklin, Berzelius, Orfila, Arago, 
Malfatti, Orioli, Recamier, Klaproth, Lavator, Hernostaedt, Gre- 
gorj, Eliotson etc. etc. fără ca sé mai amintim un numér infinit 
de fisiologi, filosofi și teologi din anii din urmă. A dubita despre 
realitatea acestor fapte, sau a le nega, — dice cu tot drep
tul P. Cairoli — »nu pote proveni decât sau din defectul unei

suficiente cunoscințe ale acelorași fapte — care e cea mai co
mună și cea mai tristă rațiune; sau din un desémn și resolu- 
țiune preconceptă a unui scepticism voit si interesat.«

Până la anul 1859, când acest erudit autor publică erudita 
sa operă despre magnetism și mesmerism, cam 600 autori au 
fost scris deja despre atari materii, și au mărturisit faptele aceste, 
și nu puține opere au fost publicate asupra acelorași materii chiar 
în ultimele decenii ale seclului nostru. Deci cine dubitâză despre 
realitatea amintitelor fenomene sau le négá, causézá o insultare 
forte grea la sute și sute de învâțațî din diverse națiuni și de di
verse credințe, asupra competinții și onestității cărora nu pote 
cădea nici o dubietate legitimă.

, IV. Cari sunt mijlócele, ce se intrebuințeză in mag
netism, hipnotism și spiritism spre a obținea efec

tele lor?
Aceste mijlóce sunt variate: Mesmer, care se pote considera 

părintele tuturor pracselor superstițiose, întrebuința un baston de 
fer; (Mesmer fii un medic germân, care cercând nóué moduri de 
a vindeca morburile, a cugetat că a aflat remediul diversélor mor
buri în óre-care fluid forte subtil ce ar proveni în genere din 
corpurile animalelor, care fluid ar sémána cu fluidul magnetic, și 
pentru aceea l'a numit magnetism animal). Puységur, atingea mâ- 
nele sau le întindea; Faria, magnetisa numai prin pronunțarea cu
vântului dormí!; mulți, imitând pre Braid, se serviau de însuflări 
pre față sau pre orî-care parte a corpului, alți hipnotisau și spiri- 
tisau prin ficsarea ochilor asupra obiectelor luminóse; Donato nu
mai prin privire, Zanardelli și Dr. Mesner prin singură voință etc. 
Cu privire la fenomenele proprie ale spiritismului, aceste se obțin 
prin tripocjl și alte lucruri neînsuflețite, sau prin persóne de orî-ce 
secs, cari se chiamă „médium“ sau s’ar putea chiema cu tot drep
tul magi, strigoi, negromanți etc.

V. Cari sunt urmările ordinarie ale magnetismului, 
hipnotismului și spiritismului asupra persónelor, cari 

se supun la atari pracse?
Urmările sunt dintre cele mai funeste și înspăimântătore, ce 

se pot imagina, și în acésta convin direct sau indirect, fără nici 
o escepțiune — chiar cei mai faimoși magnetisători, hipnotisatorî 
și spiritiștî. Pentru-că la tote persónele cari se supun la atari 
pracse - cu deosebire când acésta se întâmplă cu frecuență — 
pre lângă desvoltarea celor mai grele morburi nervóse, și chiar 
și a nebuniei, sé observă o sguduire profundă a tuturor princi- 
pielor religióse și morali, o mare debilitate în propria voință, 
ceea-ce îi face instrumente apte pentru ori ce specie de delicte, 
și în fine sé obsârvă o tendință puternică și quasi neresistibilă 
spre suicidiu, fiind în fapt mare numérul acelora, cari îșî fínese 
în acest mod misera lor viâță. Nu e deci nici o mirare că aceste 
pracse au fost condamnate ca forte stricăciose sănătății, de toți 
medicii de adevérat merit și adevârată celebritate din tote na
țiunile și chiar și de cei mai înfocați magnetisători, hipnotisători 
și spiritisti, cum a fost Braid, Zanardelli, Chareot etc.; că aca
demia din Paris, cu un seclu înainte de acésta, consiliul medical 
din Milán, consiliul superior sanitariu în Italia, facultatea de me
dicină din Viena în Austria, și întru cât se pare și academiele 
de medicină din Spania și Portugalia, cu unanimitate le-au re
probat și condamnat. De aceea era forte natural ca auctoritățile 
civile de asemenea sé le opréscá, după cum în realitate s’a întâm
plat în Austria, Italia, Prusia, Holanda, Danemarca, Helveția și 
pote și în alte țâri. Și încă car! e mai mult, nu sunt rari cașurile 
de morte repentină, cari s’au întâmplat în decursul pracselor mag
netice, hipnotice și spiritistice. Ap ;i cu privire Ia spiritism e cu
noscut, că la persónele ce iau parte la invocarea imaginarielor 
suflete ale celor morți, li se recomândă cu totă căldura ca sé nu 
facă nimic în contra aparițiunilor umbrelor și fantasmelor, de ori-
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ce natură ar fi aceste. Părintele Franco în cartea sa »Spiritele 
întunerecului« scrie, că îi fu referat din partea unui domn, demn 
de totă credința, că voind acest domn se asiste la o reuniune 
spiritistică, în carea apăreau umbre, nu numai umbre visibile, ci și 
palpabile, îl însciințară ca se nu înjureze cumva umbrele, pentru- 
că o atare imprudință ar fi putut se costeze vieța la medium.

Fu faimos un fapt cam de acest gen, care s’a întâmplat în 
Francia sub regele Aloisiu Filip, și care fu discutat înaintea tri 
bunalelor, fapt cu totul simil aparițiunilor satanice, cari au loc în 
reuniunile secrete ale gradurilor înalte francmasonice. Faptul fu 
acesta, că adecă în o reuniune de persone, cari se ocupau cu 
pracsele magnetice, arătându-se în mijlocul lor un monstru, unul 
dintre cei de față, care de puțin tîmp făcea parte din reuniunea 
aceea detestabilă, sau de frică, sau din voia de a esperimenta, 
trase cu piștolul asupra monstrului, și etă la moment cădu mort 
la păment acela, care a presentat la reuniune pre acel membru 
imprudent și cutesătoriu. Deci nici o mirare se nu ne cuprindă 
când înșiși unii dintre cei mai faimoși spiritiștî mărturisesc, că 
aceia cari se ocupă cu pracse spiritistice mor de comun de morte 
violentă; dupăcum s’a observat din cea mai depărtată antichitate, 
că mai totdeuna de morte violentă sau desastrosă au murit toți 
aceia, cari au practisat artele magice.

VI. Cari sunt căușele prin cari esplică magnetisătorii, ‘ 
hipnotisătorii și spiritiștii fenomenele magnetismului etc.?

Foia »Revue des sc. hj^pn.« afirmă cu positivitate, că aceste i 
cause nu se cunosc, și că magnetismul și spiritismul încă nu au j 
avut vre-o esplicare Nr. 1 pag. 5. — Aceeași revistă în alt loc | 
vorbind despre fisiologia statului hipnotic dice: »Nu seim încă i 
nimic« nr. 4 pag. 126. Adevărat este, că s’a vorbit mult despre 
un fluid universal, care s’a numit „magnetic,“ dar astăflî toți fisiciî 

și înșiși magnetisătorii și hipnotisătorii cei mai faimoși cu una
nimitate recunosc și mărturisesc că acest fluid nu esistă. Doc- 

■ torul Braid în presența unei asociațiuni medicale din Britania măr
turisi franc, că el nu pote esplica fenomenele hipnotismului și că 
ignoreză causa, și tot așa mărturisesce Charcot cu învățăceii sei 
și toți medicii mai iluștri din Italia și Francia

Doctorii Liebault și Bernheim dela facultatea de medicină 
din Nancy au încercat a esplica fenomenele hipnotice prin stimul 
sau instigațiune, însă acesta teoriă — observă pre dreptul perio
dicul »La civiltă cattolica« e o invențiune geniosă, similă cu 
aceea a fluidului universal, a fluidului biotic și a dualității creeri- 
lor, invențiune, ce nu se pote uni »cu probele logicei, filosofiei 
și fisiologiei moderne« (2 Maiu 1891 pag. 413).

VII. Ce cugetă filosofii, teologii și erudiții catolici 
despre aceste fenomene ?

Cei mai eminenți filosofi, teologi și erudițî catolici din filele 
nostre cugetă unanim, că magnetismul, hipnotismul și spiritismul 
cu fenomenele lor surprinejetore nu sunt alt ceva decât forme mo
derne ale anticei magii, atât de des condamnate și anatematisate 
de sântele Scripturi, și strict oprite nu numai de biserică, ci și 
de tote legile civile de mai nainte, și că aceste stări estraordi- 
narie cu fenomenele lor surprinfletore se efeptuesc în virtutea 
unei convențiuni sau pact direct sau indirect, esplicit sau impli
cit, ce se face între om și diavolul.

Intre ațâți iluștri scriitori, cari au pronunțat o atare judecată, 
trebue se mărturisim în onorea adevărului și spre gloria Italiei, 
că scriitorii italianl sunt aceia, cari s’au distins mai mult în dis- 
cuțiunea faptelor și teorielor, prin rigorea logicei, profunditatea doc
trinei și agerimea ingeniului.

Rom anus.
(Va urma.)

Jrtergl înainte.
Când a vieții grea povară, p’al teu suflet se așadă 
Și când veȘ,l, că răutatea, preste bine triumfeză, 
Nu te sbuciuma’n durere, ci te socotesce bine 
Binele de-ce dispare — și reul de unde vine'?
Ș’o se veȘ.1, — că reutatea nu-i așa precum se fie, 
Ci în multe locuri vine numai din dobitocie.
Er când veft lucrul acesta — nu te supără de loc! 
Cine ține cont de fapta — unui simplu dobitoc?

Când audi, că despre tine, numai rele se vorbesce 
Și când vefi că nedreptatea ce ți-o fac se tot măresce 
Tu r&mâi cu sânge rece, dór te-ntrebă și socóte: 
Defa cine, și de unde — pot sS-țl vin-aceste tote 
Ș’o se sci, — că de nimica sunt acei ce clevetesc 
Și numai din mișelie, despre alții reu vorbesc 
Er când ver}l lucrul acesta — nu te supăra pe el. 
Cine ține cont de vorba — unui prăpădit mișel?

jYÎaria Ciobarj.

Din mithologia plantelor.
Tot câmpul e plin de flori, care de care mai mândră și atră- 

gătore; se culegem din ele și formând un buchet frumușel, se 1 
tindem amabililor cetitóre a »Revistei Ilustrate«, în aceste dile 
mândre de vără, drăgălașe ca sînurile tinere. Sciți limba florilor? 
O scițî mulți dragi cetitori și cetitóre, dar nu cunoscețî încă pre 
tóté, cum nici eu nu le cunosc și nu le înțeleg, că e mai mare 
numărul florilor, decât se potă omul a le cunósce graiul tuturor 
și simbolica fie-cărei flore.

Eu câte le cunosc și cu câte sciu vorbi, vi le voiü spune, 
pentru-că cred că și d-vostră cetitóre mi-ți esplica graiul celor ce 
eu nu le cunosc. Eu înse voiü spune și povestea sau mitul celor 
mai interesante și însemnătatea lor.

Când ne uităm la o plantă ori de ce feliü, ne nisuim a o cu

nósce că ce e, cum o chiamă și de ce folos póte fi. Noi nu tre
bue se fim numai gastronomi, ci trebue se fim mai ideali, pentru că 
altcum nu am permite mirtului se încununeze fruntea poeților, 
eroilor și regilor, ci ca gastronomi am căuta cum se-1 pregătim 
pentru stomachul nesățios. Ascultați dară; că încep cu sórele, că 
el e sus și luminâză tot pământul. Sórele își are încă flórea sa: 
heliotropul (roșa sau flórea sórelui). Asta flore e amoresată de 
sóre, de acea tot după cercul lui se întorce. Din timpurile vechi 
asta flore e simbolul unui amor curat și fidel, dar plin de modestie, 
cât îșî ține de abia plecat capul spre pământ.

Romanii au legat de acesta flore, următoriul mit sau poveste: 
Peița frumseței, Venus, se supără odată pre Apolló, <Jeul 

sórelui; spre a-șî resbuná asupra <)eului, îl pedepsi cu un amor
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nefericit, în urma cărui Apollo ardea de amor deodată după dóue 
deițe, după Clytia și Leucothoë. Firesce că un asemenea amor nu 
a putut së fie norocos, cu atât mai mult că Leucothoë, care se 
bucura mai mult de favorul lui Apollo, a fost de tatăl ei ucisă, 
din causa amorului cu Apollo.

In urma acestei morți, Apollo așa se întrista, cât uită și pre 
Clytia. Nefericita Clytia, care viețuia numai pentru Apollo, vëcjên- 
du-se uitată și părăsită, se decise a se sinucide; se și retrase nu
mai decât în un loc ascuns și 9 cjile și 9 nopți petrecu plângând 
și fără a mânca și a bea, decât numai picurî de rouă. Din locu-i 
nu s’a mișcat, ci a stat tot în o posițiă privind mereu spre ceriu 
și spre sőre, până ce fața ei căpătă o colóre galbenă ca sórele; 
atunci un <Jeu avu milă de suferința ei și o prefăcu în plântă. 
Membrele trupului înțepenia și rëmaserâ lipite de locul, unde a 
stat, ér fața se prefăcu în o floricică, care fără ași schimba locul 
se întorce cu florile după sőre, din care causă se numi rosa sau 
flórea sórelui până în diua de açlï sau heliotrop adecă întorcătoria 
după sőre.

Lilia (iris germanica). Cine nu cunósce acésta drăgălașă flóré. 
Toți o cunóscem, fără ai sei simbolul ei și mitul ei. Etă-1 și 
acesta. Grecii și Romanii o considerau de simbol a unei tinerețe 
amoróse și nevinovate. Se dice, că deul Apollo favorisa pre un 
june frumos și dextru cu numele Hyacinth. Considerația lui Apollo 
cătră acest june era așa de estraordinarie, încât deul își négligea 
tóté ocupațiunile numai de a fi și a se juca cu acest june.

Cu ocasiunea unui joc a lor, din greșală lovi Apollo pre Hya
cinth cu un disc, și-1 omori. Apollo se întrista forte și încercă a’l 
învia, dar nu putù. Atunci decise Apollo a face din sângele ju
nelui nesce flori, cari și astădl portă pre frunzele lor semnele (jeu- 
lui A’A’, care arată inițialele deului Apollo celui ce se tânguia. 
Așa se născu lilia sau hyacintul.

Cypresul negru. La popórele antice era symbolul vieții și se 
planta de comun pre la morminte, nu numai ca semn a durerei, 
ci ca semn că și aceia credeau în nemurire. Și Romanii îl plan
tau pre la morminte, tocmai ca și cei din orient. Esplicarea lui 
simbolică încă e fabulosă:

Tinërul Cyparissus încă se bucură de favorul lui Apollo; acest 
<jeu dete lui Cyparissus un cerb blând, și tinërul de dragul cer
bului îi acăția flori de cerbice. Totă plăcerea tinërului era con
centrată în acest nobil animal. Odată se juca tinërul cu un arc, 
și din întâmplare nimeri cerbul, care și peri. Pëtruns de supërare 
se decise și tinërul a se sinucide, delà ce nici rugările lui Apollo, 
nici altceva sub sőre nu-1 putu abate. In fine se decise și rugă 
pre Apollo se i permită a fi totă viața în doliu după cerb, și deul 
se înduplică. Atunci tinërul Cyparissus începu a plânge și plânse 
atât, până prin lacrăml își vërsà tot sângele. Astfeliu slăbit, se în
dură Apollo de-1 prefăcu în un arbore. Membrele trupului le pre
făcu în ramuri, ér përul lui buclat formă corona frumușică a ar
borelui, care după numele tinërului se numesce: Cyparissus.

Laurul. Acésta plântă a fost dedicată lui Apollo, și are 
simbolul luminei și a virginităței. De óre-ce Apollo era protectorul 
poeților și a profeților, s’a introdus datina de a distinge și încununa 
pre aceștia cu lauri, spre a însëmna că și acestora, ca unor iubi
tori de lumina sciinței, li compete cu drept onóre ca lui Apollo.

Ramurilor de laur însë li se atribue și o altă însușire; anume 
cei vechi erau de credință că ramurile laurului au putere de a 
inspira pre poeți și profeți. Ba în timpurile mai târflie un anumit 
Gambert, a aserat că acesta arbore fiind alui Apollo ar fi scutit 
și de fulgere. Ba și s. părinți se folosiau de asta credință, când 
voiau a arëta că lumina sufletului și curățenia nu pot fi schimo
nosite de nici o lovitură a sorții. Așa <jice s. Augustin.

»Fulgura non metuo, pellunt ea germina lauri, fortunae in- 
sultus despicit integritás«, adecă: pre mine nu më supërâ fulge- 
rile, pre ele le departă ramurile laurului, precum nu se schimbă 
nici virtutea de mâna sorții. Intèmplându-se însë odată că în ți
nutul Parmei, se fie lovit un laur de fulger, a dis: jam. nihil tutum.

Fabula despre originea laurului e următorea: Apollo împuta 
odată cam în glumă «jeului Amor, cumcă lui nu i se cade se 
porte arme, fiind încă mic, de óre-ce arcul și ságéta au lipsă de 
nesce brațe mai tari ca cât sunt ale lui Amor.

Micul Amor se află ofensat și decise a-și resbuna asupra pu
ternicului Apollo. A luat deci <jeul Amor o săgâtă de aur și răni 
inima lui Apollo. Amor, fiind deul amorului, firesce și inima lui 
Apollo a fost rănită în sens de dragoste sau amóre; micul Amor 
săgeta cu ságéta dragostei și inima Daphnei —■ care era fata <je- 
ului riurilor cu numele Peneus. Ságéta ce răni inima Daphnei, a 
fost plumb, și așa nefiind săgețile de aceeași materie, aveau o in- 
fluință deosebită asupra celor dóué inimi rănite de micul <jeu Amor. 
Apollo ardea deci de o dragoste nebună după Daphne, ér dénsa 
se feria de el. Vé<jendu-sé Apollo așa disconsiderat din partea ei 
se decisă, puternicul <jeu, se seducă pre Daphne cu ori ce preț, 
dar timida Daphne fugia tot mai mult și tot fugi până la 
riul Peneu, de unde nu mai putu se fugă. In desperare că o 
ajunge Apollo, se rugă de qleul riului se o prefacă în un arbore 
verde frumos și așa în momentul când era se o ajungă Apollo, 
densa era deja arbore verde de laur; dar și așa ca arbore își 
păstra frumseța, așa că Apollo și ca arbore o iubea, și neputân- 
du-șî stîmpăra dorul altcum, luă din arbore ramuri verdi și le 
așetja pre cap. După Daphne se numi acel arbore dafin adecă laur.

Narcisul (narcissus) era considerat ca simbol a superbiei, 
ambițiunei și egoismului încordat și plin de amărăciune. Fabu
losă e și originea lui.

Se dice că era un june forte frumos cu numele Narkisos ; 
pre el tóté junele îl aveau drag, ba și altora era plăcut. In am
bițiunea lui însă el disconsidera și pre deițe și nu voia a sci de 
amorul lor, din care causă unele deițe moriră de nécas. Cu de
osebire nimpha Echo se plângea asupra lui și de ciudă glângea 
de resunau pădurile, văile și munții, până muri și dénsa. Dar ră
sunetul plânsului ei rămase lipit de păduri, munți și de văi sub

' numele de echo adecă răsunet până adi-
Deițele celelalte se sfătuiră de a afla mod de résbunare asu

pra tínérului, care le disconsideră cu atâta superbiă; pentru aceea 
deița Nemesis (résbunarea) luă asupra-șl rolul resbunărei în urmă- 
toriul mod :

Rentors odată tinérul Narcisus dela o vénátóre, se puse la 
țermurul unui rîu să se recreieze. * Cum privi el de pre țermure 
în oglinda apei, védú figura frumosă a «.lăiței Nemesis, ceea ce-1 
scóse din fire și sări se o îmbrățoșeze, dar figura dispăruse. Nar
cisus se așeflă de nou în posiția de mai înainte și încercă a re
chema figura, când prin suris, când prin plâns; frumósa figură 
se aréta erăși, acum suridînd, acum plângând, precum făcea tîne- 
rul, și se tot ridica din apă ca sé o vadă.

Narcisus uită de a se mai duce de aici și nu voi a părăsi 
acel loc până ce a murit acolo. Audind nimphele despre mórtea 
lui, se întristară și plecară sé-1 gáséscá, dar nu-1 nimeriră, că unde 
jace mort- Spre a se mângâia îi făcură totuși o înmormântare 
și fără de-al află, decât locul unde a stat, din care crescu o flore 
frumosă cu coronă auriă și cu frunde arginți!. (Ovidius Metamorf. 
III. 509-510.

Roșa (trandafirul). Nu ar fi de lipsă a descrie tóté frum- 
sețele și laudele acestei plânte și a florilor ei, în relațiune cu alte 
plante și flori, pentru că și așa le întrece pre tóté. Poeții au 
onorat’o și i-au făcut laude; ér Sapho înainte de nascerea d-lui 
Christos cu 600 ani, a numit’o »regina florilor«, care titlu onorific 
îl portă până adi- Roșa e lățită mai preste totă lumea, afară de 
Polynesia; cu deosebire e renumită »valea rosei« din Kașmir, a 
cărei ținut e tot cu rose ca și semănate.

Romanii le prețuiau forte mult și ei consacraseră roșele dé- 
iței Venus (frumseța), precum și deului Amor și deiței Aurora; 
Grecii le consacrară lui Harpokentes, deului tăcerei. Familiile 
romane mai ínsémnate și cu bunăstare împrăștiau rose prin șalele 
de mâncare și așa se puneau la prânz. Despre împeratul Nero, 
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ne spune Suetonius, că ar fi spesat 4 mii. sexterție (200.000 taleri) 
spre a și decora cu ocasiunea unui prânc) salonele împărătesei.

Și noi seim de apa de rose și de dulceța pregătită de densa.
Carol cel mare dete ordin de a i se planta în grădinile sale 

tot feliul de rose. Pontificii romani din timpurile vechi și până în 
presinte, trimeteau și trimit câte o roșă albă sânțită, acuși unui 
acuși altui din membrii curților împărătesei, ca un semn a unei 
bunevoințe și considerațiuni speciali.

Rosa a fost considerată de simbolul unui amor mare, dar 
era și simbolul morții și a tăcerei.

Ca simbol al tăcerei se introdusă tot prin Romani și încă 
în modul următor:

Văcjend că costă prea mult înfrumsețarea salonelor cu rose 
cum era datina mai mult la cei avuți, se îndatinară a acăța de 
asupra ușei salonelor numai câte o roșă, spre a însemna cumcă 
ospeții au de a păstra secretul adecă de a nu spune nimic din 
cele vorbite și audite în acel loc. De unde s’a introdus datina, 
de a dice: »se vorbim sub roșă« adecă se păstrăm secretul celor 
ce ni le-a comunicat cineva confidențial.

Specia albă a rosei (trandafirului) era și simbolul morte!, 
pentru însușirea ei, că curend se desvoltă și curend se desface.

Originea rosei — trandafirului roșu (roșa centifolie) e fabu- 
losă: Se <Jice că Venus, (Jeița frumseței, a iubit pre frumosul Ado
nis așa de mult, încât a uitat cu totul de Olymp (locul cleilor) 
și de societatea cheilor; ba i și încungiura, numai spre a putea fi 
în apropierea frumosului Adonis.

Adonis era și un venător pasionat, din care causă fiind mult 
absent, și Venus neputend după plac a conveni cu el când voia, 
se necăji forte mult, și se temea se nu i se întâmple ceva neno
rocire. De multe ori Venus îl făcea atent la periculele împreunate 
cu vânatul; dar tinărul puțin lua în samă dojenele ei.

Cu ocasiunea unei venătore se întâmplă că Adonis dete preste 
un mistreț (ver) sălbatic chiar în culcușiul lui, și luând săgeta îl 
răni. Furiosul animal se aruncă asupra junelui și-l omori. Venus îl 
autji văietându-se în durere și grăbi din eterul fin spre a-i sări în- 
tr’ajutor, dar pre când a sosit densa, junele era mort.

In fuga ei se acăția și Venus cu vestmântul în spinul unui 
trandafir alb sălbatic și să răni, er din rana ei stropi sânge preste 
trandafirul alb, și acesta căpăta numai decât colore roșie, prin ce 
se arată, că cât de mult a iubit Venus pre tinărul Adonis. (Conf. 
Metamorf. Ovid. V. 5. 22.)

fopa Qrapini.
urma.)

Virtuțile creștinesc!.
Din „Oglinda inimei“ poesii de G. Bodnariu.*)

Credință-adeveratf
De ești cu fundament 
Putere se te abată
Nu este pe păment

Nădejde scump tesaur, 
In suflet de te-așeji, 
Depui cununi de laur 
Gândiri mseninedl.

Iubire creștinescă, 
Schintee foc divin, 
Din inimă-omenescă 
Tu-alungl ori ce susp/in.

Când tdte împreună
In suflet colindați-. 
Al vostru glas răsună,
Și mdrtea alungați.

Remânețl dar la mine
In veci nu ce alung
Cu voi atât de bine
Ale simt! când nu-mi ajung

Puteri ca si'nving greul, 
Ce-apasă traiul meu 
Prin voi se'nalță eul, 
Că.’n voi e — Dumnezeu

NB. Acesta colecțiune de poesil se
trate“ și se vinde broșura cu 1 coronă.

ailă și la administrațiunea »Revistei IIus

Școla de fete a Asociațiunei din Sibiiu.
In broșura a 6-a fără vina nostră s’a străcurat o erőre 

în Revista Ilustrată, publicând clișeul școlei de fete din 
Sibiiu în loc de cel a gimnasiului din Brașov. Rectificând 
acésta erőre prin deslușirile ce le publicăm în articlul 
> Un cuvent la adeveri din broșura presentă și cerénd 
scusa bunilor noștri! cetitori, publicăm tot odată și un alt clișeu 

pe pag. 101, carele de asemenea represintă școla de fete 
inse într’o altă fațadă a imposantului edificiu din Sibiiu, 
întemeiat și susținut cu mar! jertfe de Asociațiunea pen
tru literatura și cultura poporului român, despre a cărei 
activitate am publicat și noi un articlu în broșura 5 și 6 
a Revistei Ilustrate din anul trecut.
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Cum sé fotografăm.
(Urmare).

i2. Precisarea.

Fig. 22.

ne vom convinge, că imaginea câ 
chiară. Vom cerca decî astfeliu

Lupă-ce am postat apa
ratul și ne-am convins că are 
posiție orisontală (adecă ca
mera), purcedem apoi la pre
cisarea (einstellen) imagine!.

Cu ajutoriul unei năframe 
desă, sau a unui postav ne
gru acoperim aparatul și ne 
băgăm și noi capul sub el, 
vom vedea imaginea pre sticla 
de vizat, după cum am amin
tit în paragraful precedent, dar 
ne vom convinge că acesta 
imagine este forte nechiară. 
Apropiind sau depărtând însă 
păretele posterior de cel an
terior (cu ajutoriul șorubului), 
id e mai chiară, când mai ne- 
ână atunci, când vom obținea 

cea mai mare chiaritate ce e posibil și atunci vom înțepeni păre
tele posterior fiind precisarea isprăvită.

E de însemnat, că la precisare avem se luăm în considerare 
numai mijlocul sticlei de vizat fără a ne interesa de margini. Așa 
la peisagiu vom lua în considerare numai obiectul principal sau 
frontul, la grupe capul sau peptul personei din mijloc, la portrete 
ochiul care e mai aprope de obiectivă etc.

După ce am isprăvit și cu precisarea punem diaf ragma (Blende) 
de lipsă și anume:

a) La portrete și la fotografii la moment folosim gaura cea 
mai mare sau cel mult mijlocie.

V) La grupe folosim gaură mică.
c) La peisagiuri, architecturl etc. folosim totdeauna gaura 

trebue se seim că dacă placa a fost prea îndelung espusă, foto
grafia ce vom obținea nu va ave căldura și frumseța ce-i formedă 
valorea sa; dacă e prea puțin espusă efectului luminei, atunci vom 
căpătă o fotografie forte întunectă.

Incepătoriul face bine, dacă: îndată ce a luat capacul de 
pre obiectivă după ce numeră trei er îl pune la loc. Adecă: nu
mărând trei: la una ia jos capacul, la doi îl țin sus, la trei îl pune 
er la locul său. Număratul merge cu atât mai încet cu cât e mai 
slabă, și cu atât mai repede, cu cât e mai intensivă lumina.

Dătător de ton este imaginea ce ni-se presintă pre sticla de 
vizat: cu cât este mai vederosă, cu atât mai scurt are se dureze 
durata espunerei.

Pentru determinarea timpului se află diferite tabele precum 
și instrumente fabricate și întocmite anume spre acest scop, nu
mite rPhotometreu, dar cel mai bun sfătuitor în acest reșpect este 
propria esperință.

Etă câteva esemple în di senină: pentru fotografarea unei 
pârtie cerescă (de nori) sau de mare trebue cam 1 600—l1 .> se
cundă; pentru un peisagiu în liber cam 1—5 secunde; pentru un 
grup sub un arbore umbros cam 10—50 secunde; pentru un inte
rior vederos erăși cam atâta; pentru un interior mai întunecat, 
2—8 minute: pentru un portret în liber, la lumină intensivă 1 2—6 
secunde, în chilie 4—10 secunde etc.

La tot cașul este mai consult a face exposiția mai bine mai 
lungă decât prea scurtă, căci o placă espusă prea îndelungat se 
pote desvolta și i-se pote ajuta, dar uneia espusă prea puțin nu 
i-se mai pote ajuta la nici un cas.

Putem deci lua ca o regulă generală că la peisagiuri în li
ber la di senină variază durata exposiției între 1—5, la di înno
rată între 5—10 secunde, după cum e însuși peisagiul mai vederos 
sau mai întunecat.

cea mai mică.
De sine se înțelege că folosirea diafragmelor este atârnătore 

și dela lumină. Cu cât e mai intensiv luminat obiectul ce voim 
a fotografa, cu atât mai mică gaură vom folosi și viceversa.

13. Exposiția placei,

După-ce aparatul este postat, figura precisată și diafragma 
corespuncjletore acomodată, purcedem la exposiția placei.

Lucrul prim este a acoperi obiectiva cu capacul, apoi delă- 
turăm sticla de vizat și cu atențiune mare ca nu cumva se miș
căm aparatul din posiția avută, punem în locul aceleia caseta în 
carea se află placele sensibile, așezate după cum am vetțut mai 
sus. Apoi tragem sus coperișul cu care este închisă aceea placă 
care se află in partea de cătră obiectivă prin urmare în lăuntrul 
aparatului. Și acesta trebue făcută cu mare grijă, ca aparatul se 
nu se mișce. Acum luăm cu băgare de samă capacul de pre obiec
tivă și în acelaș moment privim sau la arătătoriul unui orologiu 
sau numerăm; când credem că e de ajuns de espusă placa efec
tului luminei, erăși astupăm obiectiva cu capacul, închidem er co
perișul casetei, și fotografarea ca atare este finită.

Urmeză acum desvoltarea respective facerea visibilă a ima- 
ginei, carea pentru ochiul omenesc pre placa sensibilă e încă ne- 
visibilă, despre ce vom vorbi în partea următore a acestui op.

Este lucru constatat, că cel mai greu lucru pentru un înce
pător este a afla durata cor'espunfâtore la espunerea placei, căci

Partea a treia.

Procedura negativă.

14. Desvoltarea imaginei latente.

După cum am amintit mai sus, lumina în urma influinței ce au ra
dele sale chemice asupra bromurei de argint produce pre placa 
sensibilă o imagine latentă; imagine carea pentru ochiul liber este 
invisibilă. Supunend acum plata deja expusă și pre carea este o 
astfeliu de imagine latentă unei procedure chemice prin carea 
bromura de argint se o descompunem în părțile sale constitutive 
(brom și argint) în proporțiunea efectului ce a avut diferita in
tensitate a luminei: vom obținea în locul imaginei latente una vi
sibilă dar negativă. Adecă: unde lumina a influințat mai tare, d. 
e. păretele alb al unui edificiu, acolo remâne mai mult argint, prin 
urmare în imaginea visibilă acesta parte va fi mai negră; unde a 
influințat mai puțin lumina, d. e. coperișul sur al acelui edificiu, 
acolo remâne mai puțin argint, prin urmare în imaginea visibilă 
acesta parte va fi mai luminosă; din care causă acesta imagine 
o numim negativă. Acea fluiditate cu ajutoriul căreia din o ima
gine latentă putem desvolta o imagine visibilă, o numim scaldă 
desvoltativă (franc, devellopateur, germ. Entwickler). Acesta o pu
tem căpăta gata în ori care prăvălie, carea vinde utensilii fotografice, 
dar ni-o putem pregăti și noi, după cum vom vedea în. paragra
ful următor.
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Cum se întâmplă dar desvoltarea imaginei:
După-ce am făcut fotografarea, luăm caseta, ne ducem în 

■chilia obscură, unde luăm la mână sticla cu scalda desvoltativă și 
o turnăm în o iasă (cesă) fie de sticlă, porcelan sau celuloid 
(fig. 23), pre care ni-le putem procura ușor în ori care sticlărie. 

După aceea la lumină roșie cât. se pote de 
slabă deschidem caseta, luăm placa, o pu
nem în cesa cu scalda desvoltativă cu la- 
turea sensibilă, (nesclipiciosă) în sus, și o 
legănăm de câteva ori, ca fluiditatea sé aco
pere deodată întregă placa, apoi spre mai 
mare siguranță o acoperim cu un carton 
sau o altă cesă. După 2—3 minute vom 
observa, că pre placa, altcum de colóre al-

Fig. 23. burie, sé ivesc ici colea pete negre, și vom
observa, că mai întâi sé arată acele părți din imagine, cari în na
tură au fost mai luminóse. îndată ce se ivesc primele urme ale 
imaginei, putem folosi lumină roșie mai intensivă, ca se putem 
controla decursul procesului mai bine. Când urmele prime, cari 
le-am observat (va se dică părțile mai luminóse ale obiectului în 
natură), au colóre sură, scótem placa din cesă și o ținem cătră 
lampa roșie și cercăm dacă aceste urme sunt transparente încă 
sau nu, adecă: dacă acestea sunt destul de înnegrite ori ba. De 
cumva nu-s încă destul de negre, atunci continuăm cu desvoltarea 
până când aceea ce în natură este mai rederos (d. e. la o personă 
gulerul și mánchetele camașei, la un edificiu páretele alb etc.) ni 
se arată pre placă negru intransparente când desvoltarea este gata.

Prin urmare desvoltarea fotografiei respective a imaginei ne
gative este a se privi ca finită, când părțile vederóse (din natură) 
au primit o colóre nâgră intensivă, și când detailurile imaginei 
încă se pot vedea. Deci până negativul nu are »tăria« recerută, 
până părțile vederóse din natură nu-s înnegrite din ajuns, nu este 
permis a întrerupe desvoltarea.

După-ce cu desvoltarea am isprăvit punem placa în o cesă 
cu apă curată pre vre-o dóué trei minute sau cine are apăduct, 
sub tus de apă curată.

A o scote la lumina dilei încă nu e permis, Acâsta o putem 
face numai după fixarea imaginei. a cărei descriere urmâză în 
paragraful 16-

Se vedem acum din ce constă scalda desvoltativă.

15. Diferite scalde desvoltative.

Spre desvoltarea imaginei latente se folosesc diferite scălqlî 
compuse cu diferite materii.

Incepétoriul și preste tot amatorii se-și alâgă una dintre ace
stea, carea-i convine și apoi în conținu numai cu aceea se lucre, 
căci atunci îi cunösce tăria, repegiunea cu care lucră, însușirile etc.

Cea mai bună și mai recomandabilă este:
a) Scalda desvoltativă de Hydrochinon, carea nu numai lucră 

încet, ci are însușirea de a corege erörea, care obvine prea des 
la începători: reflexul. Acesta scaldă nu este periculosă și nu lasă 
urme nici pre mână, nici pre vestminte.

Acesta se pote face în doué forme și anume în o singură 
soluțiune și în doué soluțiuni.

Scalda Hydrochinon în una soluțiune se pregătesce în modul 
următor:

Aqua destilata 400 gr-
Natrium sulfid crist. 16 gr-
Hydrochinon .... 2 gr-
Natrium carbonic crist. 30 gr-

In apă — care pote fi și apă fiartă sau apă de ploie — se pune 
mai întâi natrium sulfid și scuturând sticla așteptăm până s’a di- 
solvat pe deplin, apoi adaugem Hydrochinonul și asemenea aștep
tăm până este pe deplin disolvat: pre urmă punem natrium car- 
bonicum. După-ce tote-s disolvate obținem o fluiditate ca apa, ne

colorată, carea în sticle pline (e de recomandat a o pune în sticle 
de câte 100 grame) se pote păstra timp îndelungat.

Scalda folosită odată nu este a se arunca, ci o păstrăm, căci 
o putem folosi mai de multe ori. Când observăm, că nu mai are 
putere, o mai înoim prin adaugerea unei porțiuni din cea prospetă.

Scalda Hydrochinon în soluțiuni separate o pregătim în mo
dul următor:

Facem separat următorele soluțiuni.
I. Hydrochinon .... 10 gr. '

Natrium sulfid. crist. pur 50 gr. 
Aqua destilata . . . 500 gr.

pre acesta o notăm pre sticlă cu numele: Soluție de Hydrochinon.
II. Kalium carbonic pur calc . . 50 gr.

Aqua destilata ....................... 250 gr.
și o numim: Soluția alcalică.

Ambe soluțiunile le lăsăm se stee 24 bre. La desvoltare 
luăm: trei părți din soluțiunea Hydrochinon și o mestecăm cu una 
parte din Soluțiunea alcalică. Scalda acesta trebue se aibă tempe
ratură de 15 grade R., dar la nici un cas mai mult ca 20 grade R.

6) Scalda eiconogen. Acesta se întrebuințază mai cu samă la
posărl la moment, fiindcă lucră forte energic. Receptül mai prac-
tic este :

I. Aqua destilata . . 500 gr-
Natrium sulfit . . . 40 gr.
Eiconogen . . . 5 gr-

II. Aqua destilata . . 500 gr-
Natrium carbonic . . . 60 gr-

La desvoltare luăm din ambele soluțiuni câte o parte. Ace
sta scaldă are defectul, că nu se pote păstra mai îndelung.

c) Scalda metol. Acésta este o scaldă forte escelentă pentru
fotografii la moment. Receptül e următoriul :

1. Aqua destilata 1000 gr-
Natrium sulfit. crist. . 100 gr-
Metol ............................. 10 gr-

II. Aqua destilata 1000 gr-
Natrium carbonic . 100 gr-

La întrebuințare: trei părți din I cu una parte din II.

<Z) Scalda glycin. Este cea mai nouă și se pregătesce în so
luțiune concentrată după următoriul recept:

Aqua destilata (ferbinte) .... 40 gr.
Natrium sulfit........................................25 gr.
Glycin................................................... 10 gr.

Aceste disolvate pe rând le lăsăm până încep a ferbe, apoi pe 
rând punem în porțiuni mititele:

Kalium carbonic pur . 50 gr.
Vom căpăta (după ce s’a récit) o fluiditate grosă, din care la în
trebuințare luăm o parte și o mestecăm cu 12 părți apă. Acesta 
scaldă lucră forte încet, dar svonul ce s’a făcut anul trecut la in
troducerea acestuia nu s’a prea vedit ca fundat.

Aceste ar fi cele mai bune scălfli desvoltative.
Pentru călători este forte practică scalda desvoltativă pu

formă, carea 0 putem face în următoriul mod:
I. Metol............................ . 15 gr.

Hydrochinon . 40 gr.
Eiconogen .... • 25 gr.
Accid. Bor. pulv. ■ 10 gr.

aceste în forma lor de pulvere le mestecăm bine la olaltă
punem în 0 sticlă galbină, astupândy-o hermetice.

II. Natrium sulfit 100 gr.
Borax............................. 25 gr.
Milchzucker . . . . 25 gr.

asemenea pulverisate și mestecate bine le punem în o sticlă albă.
Dacă voim se desvoltăm vre-o placă; atunci punem în 100 

părți de apă 2 părți din pulverea I, și 4 părți din II și scalda 
desvoltativă e gata.
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Pentru a putea mesura pulverea sau preste tot ingrediențele 
chemice, avem lipsă de o cumpănă cam de mijloc, precum și de 
greutățile necesari, asemene ne trebue pentru măsurarea diferitelor 
fluidități o mensură (fig. 24). Cumpăna e acomodată din aramă

Fig. i4- 
a o scote,

galbină, mesura din celuloid, căci 
este forte țiitore și precis lucrată. 
Pentru ridicarea placelor ne putem 
folosi și de un instrument auxiliar: 
ridicător, care ne ușureză scosul pla
celor și dacă scalda desvoltativă co- 
loreză, ne feresce degetele de pete 
(fig- 25). Altcum dacă folosim tasa 
carea ni-o înfățișază fig. 23, atunci 
nici că e lipsă a mai ridica placa 
afară, ci o putem controla și fără

căci scalda rămâne în reservoarul tasei.

i6. Fixarea imaginei desvoltate.

Imaginea negativă obținută prin efectul scaldei desvoltative 
trebue fixată; adecă, fiindcă ea încă nu pote resista efectului ce 
ar avea lumina asupra ei, trebue se o tractăm cu alta fluiditate, 
ca astfeliu asupra placei lumina se nu mai aibă nici o influință. 
Acesta o obținem cu ajutoriul scaldei fixative.

Fixarea placei se întemplă în modul următor:
După-ce ne-am convins, că imaginea este destul de bine des- 

voltată, scăldăm placa în apă curată (fără a atinge decât numai 
cornurile sau cantele aceleia) apoi o aședăm cu partea sensibilă în 
sus, în altă cesă, în carea este scalda fixativă.

Scalda fixativă se compune din
Apă (comună).................................. 500 ccm.

Natrium hyposulfuris....................... 100 gr.
In acesta scaldă rămâne placa până când bromura de argint 

din acele părți ale acesteia, cari nu au fost înfluințate de lumină 
sunt disolvate, adecă până atunci, când dosul placei nu ne mai 
arată pete alburie, ci și acolo ni-se arată negră. La nici un cas 
însă fixarea nu este permis se dureze mai puțin ca 15 minute.1)

După-ce placa este fixată, o putem scote la lumina cjilei și 
fie în apă schimbată des, fie sub tuș, o spălăm bine, cel puțin 
două ore.

brele trebue se fie negre, ér părțile luminóse se fie aprópe trans
parente (ca sticla) dar pentru aceea detailurile să se observe și 
acolo.

Cunoscând ce însușiri are un negativ bun, se vedem erorile, 
cari obvin mai des și modul de a le corege.

a) Negativul este în umbre slab acoperit țpuțin negru) în părțile 
vederóse forte puțin transparent. Causa este că placa a fost prea 
îndelung expusă, sau dacă timpul a fost precis, este desvoltată 
cu o scaldă prea energică, am folosit scalda prospătă și nu veche 
sau a fost prea caldă scalda. Delăturarea acesteia la placa deja 
astfel esecutată este imposibilă, ne póte servi însă ca dovadă și 
învăț, că am espus prea lung sau nu am folosit scaldă desvolta
tivă veche.

b) Conturele întregei imagine ne par nechiare. Causa e că sau 
nu am précisât cu destulă acurateță, sau în decursul exposiției 
am mișcat camera delà locul seu. A delătura acesta erőre este 
asemenea imposibil.

c) Negativul pare ca acoperit cu un vél sur. Causa e la acesta 
erőre forte variată : exposiție prea îndelungată, prea lungă desvol- 
tare, lumină străină, fotografarea am făcut’o în fața sórelui, ca
seta nu închide astfeliu placa încât se nu o ajungă lumina etc. 
La cunóscerea acésta avem un unic punct de mânecare: margi
nile placei. Dacă marginile placei încă șunt sure, atunci placa a. 
fost rea, dacă nu, atunci causa este vreuna dintre cele mai sus 
espuse. A delătura sau corege acésta erőre nu se póte.

d) In negativ se află găuri mititele transparente. Causa e că placa 
nu am șters-o de prav cu un penel după cum am vëcjut în pa
ragraful 9. Delăturarea acesteia se întêmplâ după prescriptele pa
ragrafului următor prin retușare.

e) Negativul este în tute părțile încătva transparent. Causa e 
prea lungă exposiție și prea multă desvoltare. Acesta erőre se 
póte delătura prin »întărire«. întărirea se face scăldând placa în 
următdrea scaldă:

I. Apă destilată .
Urán nitrát ....

500 ccm.
5 gr-

II. Apă destilată 500 ccm.
Ferrum cyanat. rubr. 5 gr.

III. Eisessig....................... 100 gr.

Scalda fixativă asemenea se pote folosi de repețite 
numai atunci o aruncăm, când începe a lua colore brună.

După-ce placa o am spălat bine lăsăm se se scurgă

ori și

puțin 
apa de pre ea, apoi o punem în un loc uscat, dar cât se pote 
liber de pulvere, unde preste câteva ore va fi uscată. Dacă dorim 
ca se se usce mai curend, atunci după ce am gătat cu spălatul 
o punem în o cesă, în carea am turnat spirt (alcohol) curat de 
95—96° o si ° lăsăm 5—10 minute. Dacă am scos’o de aici și 
o punem se se usce, cel mult în 15—20 minute placa e uscată. 
Pentru a usca placele se află și stative anume construite (fig. 26) 

cari sunt de diferite forme și se pot aplica la 
place de diferite dimensiuni.

Este strict
sau la cuptor,
uscat.

Din aceste luăm 50 ccm. din I, în acesta turnăm 10 ccm. din II 
și pe urmă 50 ccm. din II observând strict ordinea acesta. In 
scalda astfel pregătită punem placa și o lăsăm până primesce o 
colore roșiă-brună, apoi o spălăm și o uscam.

f) Negativul este în fote părțile prea negru. Causa este o des
voltare prea îndelungată. Delăturarea acestei erore se îndeplinesce 
prin »slăbirea5 negativului. Acesta se face cu ajutorul scaldei ur-
mătore :

I. Ferrum cyanat. rubr. • 10 gr.
Apă destilată . . 100 ccm

II. Natrium hyposulfuris • -1° gr-
Apă destilată . . 200 gr.

oprit a usca plácele în sóre 
ci numai la loc umbros și

17. Diferitele erori și coregerea acelora.

După-ce negativul este uscat, primul lucru e se vedem dacă 
e bun sau nu, adecă, dacă fotografarea ne-a succes pe deplin ori ba?

Un negativ bun, desvoltat bine și expus corespunzător tre
bue se fie dacă-1 privim cătră ferestă: contrastat bine, adecă: um-

1 • Acesta e de lipsi ca s5 se formeze în urma influînței scaldei fixative 
(Na H SOg) se nu se formeze o sare duplîl și insolubila în apă (Aga &2 O3 Na2 
Sa O3) carea cu timpul ne-ar ruina placa, ci se fie timp a se fonna sarea dupla aici 
necesara (Ago O3 (Nag Sg 03)2 pentru încunj urarea oxidaliunei- .

Din : aceste la întrebuințare luăm 10 ccm- din I și 100 ccm. din II- 
In acesta imaginea pe încetul se va face mai transparentă. Con
trolând-o de mai multe ori, când vom afla, că e de ajuns, scotem 
placa și spălăm cu fundament și apoi o uscăm.

Ar mai fi încă de amintit mai multe, dar cred de suficient 
a fi pomenit numai acele erori, cari obvin mai des și pre cari fie
care amator și începător le pote afla și corege.

Dacă placa e espusă corect, dacă desvoltarea s’a întemplat 
cu scalda veche sau dacă nu e veche, scăl<jei prospete i s’a adaus 
5—10 picături din soluțiunea următore:

Kalium bromat ... 5 gr.
Aqua destil............................. 50 ccm.

atunci putem fi siguri, că rar și forte neînsemnate vor fi erorile cu. 
cari ne vom întâlni.

(Va urma.)
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DIN ALBUMUL NOSTRU.

Cavalerul Const. Stamati.
Présentant publicului nostru cetitoriü portre

tul unui mare cetățan român și fiu al Basara
biei, a unui poet escelent și deșteptătoriu nea
dormit, a unui mare bard și ager atlet pentru 
sfânta causa a Românismului, a neuitatului ca
valer Constantin Stamati, repausat la anul 1867.

Cavalerul Constantin Stamati s’a născut în 
Moldova, de unde la anul 1812 strămutat în Ba
sarabia, precum însuși ne spune în precuvântarea 
delà frumosa sa colecțiune de poesiï și prosă, 
tipărită la lași sub titlul de »Muza românéscX«.

»Eu scriu in Basarabia patria mea cea nouă, 
unde locuesc delà 1812, dice Stamati în acea 
precuvântare, eu fiind din copilărie înstrăinat din 
vechea mea patrie, Moldova, unde me-am născut 
nu avu-i nici un prilej se-i aduc vre-un folos ; 
am socotit deci se-i hărăzesc de departe umilitul 
rod al îndeletnicirilor mele, ca o pârgă mulță- 
mitore și pentru ca se rernâie o urmă, ca am 
fost și eu odinioră fiul Moldovei.«

Țeranii noștri.
(După o fotografie de I. Anca).

La polele muntelui Poeana-Tomi se 
află comuna românescă numită »Sebeșul de 
sus«.

Locuitorii acestei comune, toți Români, 
sunt de o construcție corporală bine desvol- 
tată, sănătoși, robuști, frumoși și plini de vieță 
și harnici.

Ocupațiunea lor e economia câmpului, 
crescerea vitelor și oieritul, dar sunt mulți 
cari se ocupă cu diferite maeștrii de lemnă
rie, precum dulgheri, mesari, bugnarî, rotari 
etc-, lucrările făcute de ei sunt forte bune 
și trainice.

Cu ocasiunea ținerii exposițiunei române 
în Sibiiu un Sebeșan cu numele Dănilă Si- 
moncă, om iscusit și bun gospodar, a espus 
doue buclăieșe construite din lemn de mes
teacăn scobit și fără cercuri, pentru cari lu
cruri atât din punct de vedere al curiosită- 
țil, cât și a buneții a fost distins din partea 
juriului esposițiel cu diplomă de recunoscință.

Portul Sebeșenilor e simplu și potrivit 
situațiunei lor montane, ar fi forte de dorit 
ca să-l păstreze și pe venitoriu în aceiași 
originalitate afară de ciorecf, cari atât din 

Un țeran din Sebeșul de sus 
(comitatul Bistrița-Năseud).

punct de vedere economic, cât și highienic, 
ar putea se aibă altă croitură fără de crețelele 
cele multe delà genunchi în jos ce nu au 
nici un sens.

Ilustrațiunea nostră ne înfățișază pre un 
țăran român din Sebeșul de sus, a cărui figură 
plăcută și robustă ne aduce în minte poesia :

Dulce și frumosa 
E a nostră vieță; 
Peștera noptosă; 
Codrul cu verdeță, 
Ne este Palat! 
Vin cu noi voinice, 
De nu ești ferice, 
De ești împilat!

Cântă turturica 
Lin pe murg de sară; 
Ruja, viorica 
Dulce ne ’mpresoră 
Cu al lor miros; 
Ușor rouă pică, 
Pe a nostră chică, 
P’un ochiu scânteios.



PAG. 108. „B E VI S TA ILUSTRAT Ä.“ ANUL II.

Un cuvent la adevèr.
Oglinda și docențele cel escelent pentru artă, sciință și li

teratură este nesmintit critica.
Un scriitor consciu de cele ce scrie nu va lua nici când în 

nume de rèu critica, ci din contră se va bucura de dênsa, dacă 
este făcută în mod obiectiv și dacă este o critică justă, o critică 
motivată bine și argumentată în mod obiectiv, iresturnabil și dacă 
nu dă în personă, ci în opul respective lucrarea ce a luat sub cer
cetare. Durere, la noi nu există încă o revistă, a cărei menire ar 
fi criticarea obiectivă și justă a aparențelor literare scientifice și 
artistice române, ci acésta o esercézà în parte foile de di, ocu- 
pându-se atât cu articlii singuratici, cât și cu aparițiunile literare 
române.

Este dar lucru obicinuit la noi a lua în considerațiune noti
țele de critică, care le găsim în fiiarele nostre (durere destul de 
puțir.tele) avênd totodată quasi obligământ a da deslușirile nece
sari atunci, când respectivul critic în una sau altă privință ar fi 
în rătăcire.

Revista nostră, carea așa credem, încă se pote numi o apa
riție literară, încă fù supusă acestei critice și putem fiice: nu spre 
rușinea nostră, (vedl reprod. din diferitele foi, Rev. II. I pag. 115 
116, 117). Dar noi nici când nu ne-am supărat, dacă Revista nostră 
a fost criticată în mod obiectiv și just, ba ne am nisuit a ne feri 
de erorile juste, cari au fost cuprinse în aceea-

»Tribuna« încă a luat notiță depre Revista nostră și între 
altele Nr. 36 anul 1898, scrie: »Trebue se admirăm curajul d-lor 
Pop Reteganul și Baciu — și să le dorim cel mai călduros și bun 
succes« — făcându-ne observarea, că am avea: multe voințe, multe 
dorințe, dar puține puteri«, atât anul trecut fi), cât și broșurile apă
rute până acum din anul acesta (II), presentă publicului cetitor 
resultatul muncei nostre și ori cine se pote convinge, dacă în decursul 
acestui scurt interval ne-am nisuit ôre a grupă în jurul nostru nu 
numai »voințe«, ci și »putințe« și că ore în acésta nisuință a nostră 
am obținut ceva résultat favorabil sau nu?

Ne-a surprins însă articlul din Tribuna Nr. 117 anul 1899, 
unde între altele pre lângă imputarea, că noi până acuma nu am 
produs de cât numai »clișeurî« ne face observarea, că în broșura 
a 6-a am publicat biografia și portretul episcopului de Gherla Szabb, 
făcendu-i »elogii ne mai pomenite.«

E bine! In programul nostru së fiice evident: articli ce vor 
apărea în Revista nostră vor avea numai tendință moralisătore. 
(Rev. II. I, 1, pag. 1.) și așa credem realisarea cea mai elemen
tară a acestui punct este publicarea biografiilor fruntașilor bise- 
ricei nostre- Astfel publicarăm biografia și portretul metropolitului 
Mihali, ca cap al archidiecesei, apoi a episcopului delà Orade Mi- 
chail Pavel, ca cel mai înaintat în etate dintre toți episcopii gr. cat. 
și pre urmă lucru forte firesc a episcopului Szabb, capul diecesei, 
pre a cărui teritoriu apare acésta Revistă, ér în broșura de față 
publicăm portretul și biografia episcopului Demetriu Radu delà 
Lugoș; și credem că nu am comis nici un rău cu acésta. Ni se 
mai face imputarea, că facem elogii ne mai pomenite.

Nu ne vine a crede; cu atât mai puțin, că dacă onor, critic 
va ceti cu deplină atențiune cele scrise de noi; dacă va scrula 
și cerceta nepreocupat, că bre în faptă sunt adevërate acelea sau 
ba; dacă va abstrage de ideile și directiva politică,, care nu aparține 
în sfera unei reviste literare, și despre carea în schița nostră nu 
se face amintire punèndu-se numai pre terenul activității eclesia- 
stice; cu un cuvênt, dacă onor, critic va fi pe deplin repet, pe 
deplin obiectiv: atunci sum în firmă convingere, că în critica sa 
ar fi fost mult mai indulgent și pote mai blând și mai cruțător 
față de noi.

Tot »Tribuna« în Nr. 119 anul 1899 sub titlul »Buclucul« (??) 
ne mai face imputarea, că am publicat un clișeu al școlei de fete 
din Sibiiu în loc de cel al gimnasiului din Brașov. E adevărat, că 
acésta erőre fără voia, fără știrea și fără vina nostră s’a străcu- 
rat în Revistă. Una însă ne pare curios: Cum de Tribuna numai 
acum și numai la noi a aflat acésta erőre, pre când în »Tribuna 
Poporului« Nr. 97 pag. 472 anul 1898 este publicat acelaș clișeu 
sub care cu litere gróse este aceași indicație tipărită chiar ca în 
Revista nostră? E deci lucru evident, că erórea nostră este numai 
aceea, că »bona fide« am publicat clișeul după Tribuna Poporului, 
dar erórea articlului este mult mai mare și anume aceea, că nu 
a observat acésta atunci (în luna lui Aprilie 1898), când același 
clișeu, cu aceeași indicație greșită s’a publicat pentru prima dată 
în Tribuna Poporului?! Căci dacă o făcea acésta, sigur că nu 
comiteam nici noi acésta erőre strecurată pre nesimțite în Revistă. 
Dar acésta erőre, că noi în locul unui institut românesc am publi
cat alt institut asemenea românesc și de însămnătate pentru noi: 
este mult mai neînsemnată ca cea comisă de însăși Tribuna res
pective »Foia Poporului«, care preface pre un sas cinstit în țtran 
român bogat și bine îmbrăcat; căci figura ce ne-o represintă clișeul 
publicat de Foia Poporului Nr. 11 pag. 125 anul 1898 este portre
tul unui sas cu numele Michael Härtner din Terpiu (lângă Bistriță), 
în care portret cetitorii respectivei foi cred a vedea »un țăran ro
mân din părțile de méfiâ-nopte« în faptă însă se delectézâ în un 
sas cu portul săsesc!)

Dar »erare humánum est«! Noi o sciam acesta erőre a lor 
și în anul trecut, dar am trecut’o cu vederea, căci noue nu ne 
convine a ne folosi de ocasiunea când și cum se putem lovi în foile 
și revistele nostre române, atunci când știm starea presei nostre, 
când cunóscem cu ce jertfe colosale se pote susținea o revistă 
română și când suntem convinși, că dacă icî-colea chiar se ivesce 
câte vre-o erőre: nu cu voia, nu cu intențiune sa comis, ci póte 
pe nesciute sau chiar fără vina respectivului redactor (cum fu bu- 
năoră cașul nostru cu clișeul împrumutat în schimb delà Tribuna 
Poporului.)

Nu suntem amicii polemiei, nu intenționăm discute literare, 
dar în interesul adevărului am aflat cu cale a da publicităței aceste 
șire drept deslușire.

Icone din suta luminilor.
— Schițe rupte de G. Simu. —

(Fine.)

In Iunie e cald și nori trandafirii brăzdeză ceriul. Aerul e 
plin de miresme, mai ales dimineța și paserile ceriului cântă în 
văzduch ivirea sorelui. Pădurea din fundul gradinei unde locuesce 
Hortensia e verde și recorosă. Raiu pămentesc rupt din un colț 
al raiului ceresc.

îs 3 ore dimineța. — La răsărit se roșesce ceriul și Tensia. 
— drăgălașa, scumpa, frumosa Tensia e în marginea pădurei cu 
lăcrimiore în mână. — Ce tablou sfânt! Feciora salută ivirea fiilei 
cu flori de pădure prospete în mână!

Voi, cari v’ațî pierdut totă credința în ideale, voi cari vă le- 
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gațî numai de scârbosa materie, voi, a căror suflet e gros învă
luit în cöja păcatului — venit? și priviți acest tablou și veți simți 
încolțind în sufletul vostru nădeșdea și în inima vostră credința 
în ideale înalte, — cari conduc în lumi mai senine ca cea în care 
trăim!

Minunatul ei cap e descoperit și ochii ei se cufundă în ne
mărginirea ceriului.

O mistuesce un dor și o durere.
Dorul după George, — durerea după libertatea ce o se 

o perdă.
Dar par' că paserile încetă se cânte, foșnetul fruncjălor e mai 

lin, — sörele iese de după dunga cea roșie-aurie și din partea 
răsăririi sorelui se ivesce George. —

... $i el cu lăcrimiore în mână, și el cu capul descoperit, 
și el entusiasmat — fericit și nefericit totodată.

Au tremurat inimile în amendoi, căci s’au revădut. Prin 
natură par’ că trecea o suflare de nemărginită fericire.

Și acum venit! toți moraliștii pământului și judecați cine e 
de vină? — ... —

Nu cred se fie blasfemie când die: Vino tu prea sfinte Isuse, 
care ai <jis: »ărtă-ți-se ție păcatele tale, — pentru că ai iubit mult, 
vino și vestejesce pre vinovați.

Dar care’s vinovății? —
Au nu părinții ? 1
Mama, care vrea se devină socră cu ori ce preț — chiar și 

înainte de vreme. Mama, care nu gândesce la fericirea sufletescă
— făr’ la materie ... la avere.

Ce grandiosă greșalăl!
Mama — o adevărată iconă din suta luminilor — a cărei 

flăcări ard sufletul.
Hortensia cea neastâmpărată e blândă — blândă ca glasul 

de dimineță a pădurii, sfântă ca fecioresca natură ce o încunjură, 
dulce ca azurul ceriului ce o învelue în nemărginită lui lumină.

Burns dice: »Dacă nu am fi iubit cu atâta tinereță și or
bire, dacă nu ne-am fi vădut nici odată sau nu ne-am fi despărțit 
nici odată, — inimile nostre nici odată nu s’ar fi sfărâmat.«

Er Lord-Byron în elegii suspină:
»Amorul teu era atât de dulce pentru mine pre păment, 

cât n aș mai dori nimic mai mult în ceriuri.«
... Și Hortensia, acesta ființă scumpă — dar nefericită — 

e în brațele lui George.
Sărutată pe mâni, pe păr, pe frunte, — pe buze; — rădi

cată ca un copil pe brațe — prinși-is obrazele în palmele lui 
George — privită e ea lung — lung în ochii ei adânci și tainici
— apoi erăși sărutată lung pre acei ochi ce electriseză inima iu
bitului. —

— Afund, în pădure! . . Se mergem afund șoptesce ea. ■— 
Se nu ne vadă nime păcatul — precum nu ne scie nimenea du
rerea.

— Se mergem 1 răspunde George . . . afund în pustiul ne
mărginit al lumei — se nu ne mai cunoscă nimeni și se nu mai 
re’ntorcetn în veci.

. . Și se duc . . . și’s duși ... Și se duc nu în fundul pă
durii, ci în fundul lumii. Nu se nu-i vadă omenii, ci se nu-i cu
noscă nime.

Părinții așteptă, dar Hortensia nu vine. — Gazetele espun 
și măresc șcandalul.

încep vorbele. —
Totă lumea compătimesce pre nobilii părinți — pre mama 

cea iubitore, și condamnă și vestejesc pe Hortensia.
Ce lume întorsă! Ce lume falsă!
Câtă nedreptate! cât neadevăr!
Domne ! cât ne-am năcăjit se o crescem bine, spune mama 

plângând și câtă durere și rușine ne-a adus pe capul nostru.
Și tatăl? ? —
Săracul — el singur suspina pe la marginea pădurii . . . . 

ar săruta urmele Tensiei de le-ar cunosce — privesce în depăr
tare suspinând: Păcatele nostre! —

Ce lume perversă! — dar pardon! pote și tu iubite cetito- 
riule îți vei fi perdut răbdarea și vei dice: De unde le scoți tu 
cel ce scrii acestea? — Așa se fie n lume? Astfel de iedne poți 
reproduce din seclul luminilor? --

Iubite cetitoriule! bine ar fi se mințesc, dar... »mi se pare« 
că tot ce am spus e curatul adevăr — și apoi sci D-Ta bine ce 
rjisesem despre »mi se pare« din lumea de acum.

Decumva mai poftesc! astfel de icone îți stau la disposiție 
or! când. Te asigur însă de un lucru :

Suntem la sfârșitul seclului luminat și ... . se stânge și 
lumina.

Cine o va aprinde erăși în seclul următor? E o întrebare, 
la care cu greu îi afli răspunsul. Un lucru e sigur însă:

De nu se va aprinde lumina sutei viitore în numele lui Isus 
Christos — lumina aceea va aprinde și va arde lumea, dar nu o 
va pote lumina.

Christos e lumina. —
Tai! iubite cetitoriule! Dacă-ți place continuu, — dacă nu, 

la revedere în suta a XX-a.
— Șeii, ne potem întâlni dacă nu cu trupul, cu spiritul.
— Fost ai la vre-o ședință spiritistă ?
— Nu? . . . Pagubă!
— Te asigur, că vei asista la o astfel de ședință după morte, 

când vei fi rechemat între omeni prin vre-un mediu spiritist. —
Dar destul pe adi — destul, căci rota cu ,,Schițe rupte“ 

nu mai merge Sciam eu că așa o să pățesc la sfârșit, de aceea 
am pus în frunte: »Schițe rupte«. Schițe rupte, ce nule mai 
pot schița.

Gânduri negre.
Pe deplin 

Adâncit în cugete negre, 
Când singur de lună privit sum, 
Ascult al mințit mele sbucium 
Adâncit în cugete negre

Pe deplin.

In pași slabi, 
Călătoresce, cu chip sarbed, 
Pe-a ceriului mare boltă, 
Luna de stele 'mpresorată 
Călătoresce cu chip sarbed

In pași slabi.

InzVdar 
Se’ncercă din puteri natura 
Cu a sale frumsețî de ndpte; 
Balsam a-mi aduce nu pote. 
Se’ncercă din puteri natura 

Inzidar. petru.
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Diverse.
Nou advocat român în Bistriță. D-l advocat Dr. Simeon 

Pop anunță, că cu 10 luliu n. și-a deschis cancelaria advocațială 
în Bistriță (Strada lemnelor Nr. 11).

Români premiați la universitatea din Cluj. La concursul 
escris de senatul universității din Cluj, s’a pus și o temă din limba 
română: »Critica poesiei lui Michail Eminescu«, la carea s’au pré
sentât douë lucrări. Corul profesoral pre ambele le-a primit și 
anume: operatul présentât de dl I. Ni țiu Pop (colaboratul Re
vistei nostre) fu judecat de cel mai bun și distins cu oferirea pre
miului de 40 fl. ; operatul présentât de dl losif Botean deși 
nu a fost aflat demn de premiu, în urma valorosului conținut a 
fost distins cu un premiu de ■ diligință (30 fl.)

Mihail Eminescu. în 15 (27) Iunie s’au înplinit dece ani 
delà môrtea lui Mihail Eminescu, poetul cântăreț al tristeții și 
melancoliei. Din incidentul aniversării a 10-a delà môrtea lui, a 
apărut în Bucurescï un diuar comemorativ întitulat »Mihail Emi
nescu« în care pe tôte 4 paginile sunt publicați articoli și remi
niscențe asupra poetului. Găsim aici o frumosă schiță de Cara- 
giale, în care autorul caracterisézâ pe nenorocitul poet astfel: »In 
capul cel mai bolnav, cea mai luminosă inteligență; — cel mai 
mâhnit suflet în trupul cel mai trudit«. Găsim d. e. frumôsa 
poesiă de Al. Vlăhuță dedicată poetului, în care autorul cjice, că 
cetind »măestra carte«, ce o scie pe din afară și urmând șirul de 
slove, ce gândul lui (Eminescu) le sămănară

»Mă duc tot mai afund cu mintea
In lumile de frumuseți, 
Ce-au isvorît, eterni luceferi, 
Din noptea tristei tale vieți«.

»Familia« din Oradea-mare promite, că numărul său viitor 
îl va dedica întreg memoriei lui Eminescu, care prin acesta revistă 
s’a introdus în literatură și tot aici și-a încheiat activitatea sa li
terară prin 7 poesiî lirice, ce le-a publicat în »Familia« și de tinde 
le-a reprodus »Convorbiri literare.«

Concert. Reuniunea română de cânt din Năseud a aranjat 
un concert bine cercetat împreunat cu representațiune teatrală și ur
mat de dans, Sâmbătă în 1 luliu st. n. 1899 în sala de gimnastică 
cu următorea programă: 1. „Foie verde pup de crin“, melodie 
de Tim. Popoviciü, esecutat de corul reuniunei. 2 „Foie verde 
de trifoiü“, melodie de Tim. Popoviciü, aranjat de E. Ștefănuțiu, 
esecutat de corul reuniunei. 3. „Gărgăunii dragostei“, comedie 
într’un act de losif Vulcan. Persônele: Olimpia, văduvă tênërâ, 
D-șora Lucreția Moisil ; Tergovișteanu, unchiu, Dl Anton Hangea; 
Dr. Ursulescu, medic, DI Macedon Linul; Marin, advocat, Dl Oc- 
taviu Pavelea; Gogu, deputat, Dl Vasile V. Moisil; Joița, Luxița, 
Rița, prietinele Olimpiei, D șorele Elisabeta Șuteii, Aurelia Precup, 
Veronica Catul; Anica, sërvitôre, D-șora Letiția Mureșan; Alecu, 
sërvitoriü, * * *. 4. ,,Sergentul“, melodie de C. Porumbescu, ese
cutat de corul reuniunei. 5- „Bagă Domne luna’n nor“, melodie de 
Tim. Popoviciü, esecutat de corul reuniunei.

Escursiune. Corul Reuniunei Române de cântări din Bistriță 
a făcut o escursiune Duminecă la 2 luliu st. n. 1899 în comuna 
Șoimuș, cu carea ocasiune s’a produs sub conducerea dirigentului 
sëu propriu Traian Brătescu cu următorul program : I. în biserica 
rom. gr.-cath. de acolo : sub decursul misei s’a esecutat răspun
surile usuate în g-dur. II. Cu ocasiunea petrecerei de vară s’a 
esecutat: 1. „Etă fliua triumfală“, cuartet, cor mixt de W. Hum- 
pel. 2. „Oșteanul Român“, cuartet, cor mixt, de % *. 3. „Ar
cașul“, cuartet, cor mixt, de * * *. 4. „Taci bărbate“, sextet,
cor mixt, de I. Vidu, 5. „Nevasta care iubesce", sextet, cor mixt 
de G. Musicescu. 6. „Retăcesc în căi străine“, duet, cor femeesc 
de Tr. Doinescu. 8. „Corul vânătorilor“, cuartet, cor bărbătesc 
de * *. 8. „Așa-i Românul“, cuartet, cor bărbătesc de * *. 
9. „Florea lui Petac", poesie de 1. Grozescu, declamată de co
ristul I. Fântână. 10. „Suspinul bețivului“, cuartet, cor bărbătesc 

de I. Vidu. 11. „Dorule odorule“, cuintet, cor mixt de V. Magdu.
12. „Dela Bucuresci la vale“, cuintet, cor mixt de V. Magdu.
13. „Stâncuța“, sextet, cor mixt de G. Musicescu. 14. „Junimea 
parisiană, cuartet, cor mixt de G. Adam. 15. „Ois’a badea“, 
sextet, cor mixt de G. Musicescu. 16. „Brâul popilor“, sextet cu 
baritonsolo, cor mixt de G. Musicescu.

O faptă lăudabilă. Se scrie Gazetei Transilvaniei următo- 
torele: Reuniunea de cântări din Bistriță la 2 luliu n. a făcut o 
escursiune în comuna nostră Șoimuș, cu care ocasiune a dat un 
frumos concert în presența unui public numeros, destinând veni
tul curat în folosul școlei gr. cat. din loc. Pentru acesta faptă 
vrednică de totă lauda ne simțim datori a aduce și pe acesta 
cale cele mai sincere mulțămirî de recunoscință reuniunei de cân
tări din Bistriță și în deosebi d-lor Alexandru Szilași protopop, 
ca președinte al reuniunei, Traian Brătescu ca magistru al reuniu
nei și Grig. Radu, ca aranjator al acestei escursiunî. — Senatul, 
școlar din Șoimuș.

Convocare și invitare. Reuniunea învățătorilor români dela 
școlele poporale confesionale ortodoxe din protopopiatele aradane 
I—VII îșî ține adunarea sa generală ordinară de est timp în 15 
și 16 luliu n. c. în hotelul balnear dela Moneasa (Menyhăza). 
Convocând la acestă adunare generală ordinară pre toți p. t. DD. 
membrii ordinari, fondatori și ajutători, ne permitem a învita la 
acestă festivitate a nostră și pre toți binevoitorii școlei nostre 
confesionale. Pentru distragerea on. public participător se va 
aranja în sera de 15 luliu n. concert împreunat cu dans, pre 
lângă prețul de intrare 80 cr. de personă și 3 corone de familie, 
în favorul bibliotecei reuniunii, despre ce se va da rațiociniu public. 
Programa concertului: 1. „O prea sfântă“, de I. Vorobchieviciu. 
2. a) „Romăncuța“, de I. Murășanu, b) ,,Asta-i mândra“, de N. 
Popoviciu. 3. „Coriolan“, poesie de Iulian Grozescu, delamată de 
Petru Vancu. 4. a) „Serboica“, de I. Vidu, b) „Despărțirea“ de 
T. Lugojan. 5. „Afli“, de O Neubauer. 6. „Satira III din Emi
nescu“, predată de R. Bortoș. 7. a) „Intră piatra“, serenadă de 
G. Dima. * b) „Puișorul“ de I. Costescu. 8. „Marșul cântăreților, 
de C. G. Porumbescu. Programa adunării generale a IX-a: A) 
Diua primă: 1. Plecarea din Arad, Sâmbătă demineța în 15 luliu 
n. c. la 6 ore, er la gara Boros-Sebeș primire din partea comi
tetului arangiator. 2. Asistare în corpore la chiămarea duchului s. 
în bis. r. gr. or. din Moneasa. 3. Cetirea listei membrilor și con
statarea presenților în salonul balnear. 4. Cuvent de deschidere 
de președintele reuniunei T. Ceontea și bineventarea ospeților. 
5. Presentarea raportelor comitetului central și ale funcționarilor 
despre activ, reuniunii în anul administrativ 1898 9. 6. Alegerea 
unei comisiuni de 5 pentru censurarea raportului general al comi
tetului, a unei comisiuni de 3 pentru censurarea raportului de 
cassă și a altei comisiuni de 3 membri pentru censurarea rapor
tului despre bibliotecă și controla. 7. „Verbul activ și timpurile 
sale principali“, prelegere practică de losif Tissu, înv. la școla de 
aplicațiune a seminariului diecesan din Arad. 8. Prând comun (ban
chet) în hotelul balnear, apoi sera concert și dans. B) Diua a doua: 
9. „înființarea secțiunii de apicultură“. 10. „Predarea aritmeticei 
în școla poporală“, disertațiune metodică de I. Grofșoreanu. 
11. „Pertractarea raportului general al comitetului“. 12. „Româ
nia“, lecțiune practică din Geografie de Pr. Givulescu. 13. „Per
tractarea raportului de cassă“. 14. „Rolul învățătorului confesional 
ca aducător al poporului“, disertațiune de V. Suciu. 15. „Pertrac
tarea raportului bibliotecariului și a controlorului“. 16. „Dicerea 
simplă desvoltată prin determinațiune circumstanțială de mod“ 
prelegere practică de Dim. Bouar. 17. înscrierea de membri noi 
și încassarea taxelor. 18. „Musica în școla poporală“, disertațiune 
de Mihaiu Vidu. 19. „Propuneri și interpelări“. 20. „învățătorii și 
agricultura în școlele nostre“, disertațiune de Dim. Micu. 21. „Șco
lele nostre de repetițiune și folosul lor‘‘, disertațiune de P. Vancu.
22. „Defigerea“ locului și timpului pentru a X-a ad. gen. ordinară.
23. „Alegerea“ unei comisiuni pentru autent. prot. ad. generali.
24. „Incheiarea“ prin președintele. Arad, din ședința ordinară a 
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comitetului central ținută la 15 Iuniu n. 1899. Prof. Teodor 
Ceontea, președinte- Iuliu Grofșoreanu, cassariu. Iosif Moldovanu, 
secretariu.

Apel cătră prea stirn. public românesc. Comuna românescă 
Mureș-Gheja din Archi-diecesa Alba-Julia și Făgăraș — proto
popiatul M.-Uiorei — e în periclu de a șî pierde școla șa confe
sională românescă din causa, că în urma paupertății causată de 
3 ani neroditori — nu e capabilă din propria sa putere se-șî edi
fice o a II a sală de propunere, - precum se poftesce din partea 
autorităților civile competente. De aceea subscrisul președinte al 
senatului școlastic deschide abonament la unele opuri ale sale — 
și la altele de alțî autori puse la disposiția sa din marinimositatea 
M. St. Domn editor-tipograf și proprietar din Gherla Andreiü 
Todoran, — și anume așa, că jumetate din venitul acestor opuri 
sS trecă la școla nostră amenințată cu închidere. Senatul școlastic 
român din M.-Gheja face apel la întreg publicul românesc și im
ploră ajutoriul tuturor, — care ajutor ni se pote da seu prin abo
narea unor opuri ce înșirate mai la vale vin, seu din donațium 
preste prețul de solvire al opurilor ce se vor alege din partea 
cuiva — seu și numai din oferte benevole.

Prea stimat public! Dacă esistă instituțiune vrednică de 
sprijinul tuturor Românilor, atunci școla din M.-Gheja o merită 
acesta. Un popor de 1000 de suflete cu lacremi în ochî se adre- 
seză cătră frații sei de un sânge spre a le sări în ajutor — acum 
în era a 12-a. Adusau acesta comună jertfe pentru biserica și 
școla sa totdeuna; — acum înse precum mai sus s’a <jis prin 3 
ani neroditori urmați unul după altul se vede strâmtorată și avi- 
sată la concursul fraților de pretutindenea. Escelenția Sa Domnul 
Metropolit din Blaj și Prea Veneratul consistoriü Metropolitan a 
pus în prospect un ajutor de 71 fl. v. a. pre tot anul din fondul 
școlastic Archi diecesan pentru susținerea unui al doilea învățător 
— cantor — în comuna nostră. Salariul deci e asecurat — dar’ 
resteză a II-a sală de propunere — carea din propriele nostre 
puteri edifica nu-o putem. Frații apeleză la frați și credem că 
după Dumnedeu vom fi sprijiniți de inimile generöse. Opurile ce 
se pun la disposiția onoratului public românesc și a căror venit 
jumetate e a școlei nostre sunt următorele:

1. ..Nopți de ernă“, novele pentru
popor de G. Simu....................... prețul fl. —.60—05 cr. porto.

2. „Cartea ilustrată“ pentru copii și 
copile de G. Simu.................. >> b —.254-03 »»

3. „Părintele Niculae“ schiță din 
vieța preoților de G. Simu • • j; n —.30+03 D M

4. „Codrean“ craiul codrului, ba- 
ladă de G. Simu....................... M >> —.10+02

5. „Felicitări“ de anul nou, diua 
onomastică etc. de G. Simu •> U —.20+03 > 1 *J

6. „Predice“ la tote sărbătorile de 
preste an de J- Papiu • • • • >> } > 1'50+10 !» ft

7. „Predice funebrali și iertăciuni 
de J. Papiu.................................... n b 1.50+10

8. Catechese pentru pruncii șco- 
lari de Tit Bud........................... >> »' —40+05

9. „Manual catechetic“ de B. Rațiu —.40+05 >> n

10. „Bocete“, adecă cântece funebr. 
la morți de I. P. Reteganul b >> —.40+05 1) M

Subscrisul senat școlastic parochial se rogă ca atât cólele 
de abonamênt cât și banii adunați fie ca preț al cărților fie ca 
oferte benevole së se adreseze până la 1 Septembre 1899 sub
scrisului președinte al senatului școlastic din M.-Gheja: George 
Simu preot în Maros-Gezse, posta Maros-Ludas, Alsó-Fehér-megye. 
îndată după primirea abonamêntului opurile cerute se vor espeda 
la destinațiunea lor și banii incurs! vor fi cuitați pe cale Ziaristică, 
fie ca abonaminte, fie ca suprasolviri. Bunul Dumnecjëu së ne fie 
în ajutor și omenii buni și geneoși!!! M.-Gheja la 3/15 Maiu 1899. 
George Simu m. p., preș, senatului școlastic. Pantea Ignat m. p., 

inspector de frecuentare. Ignat German m. p., inspector de super- 
edificate. Constantin Biris, Ignat Gerasim, Niculae Hopartean, Ioan 
Nicoră, notar, membrii sen. școl

Necrolog. Maria măr. Rogozan; Nicolae Simu Simonfi, pa- 
roch în Uiora de sus; Sofia măr. Moldovan; Lina măr. Nicora; 
George Simu Simonfi preot în Mureș Gheja, cu soțiile lor, ca fii 
și fice, gineri și nurori; Ana, Mariția și Augustin ca nepote și 
nepot, în numele lor șî a celorlalți numeroși consângeni cu inima 
îndurerată aduc la cunoscința tuturor amicilor și cunoscuților mortea 
prea iubitului și neuitatului tată, socru și moș Nicolae Simonfi, 
preot-deficiente gr.-cat. întâmplată la 18 Iuniu a. c. la 9 ore sera 
în etate de 81 anî în Mureș-Gheja, împărtășit fiind cu ss. taine 
ale moribunZilor. Scumpele-i oseminte s au așădat spre vecinica 
odihnă în grădina parochială din Mureș-Gheja la 21 Iuniu st. n. 
a- c. la 1 oră după ameZi- Fie-i țerina ușoră și memoria în veci 
binecuvântată. Mureș-Gheja în Iuniu 1899.

Bibliografii.
Dl Teodor Bule, profesor în Beiuș a scos de sub tipar o 

interesantă broșură întitulată „Amintiri din Grecia“, care se es- 
tinde pe 127 pagini format octav, hârtie bună și tipariu frumos 
a cărei cuprins este: 1. Dela Budapesta până la granița Turciei. 
2. Macedonia. 3. Usciiib. 4. Salonic. 5. Pe marea egeică cătră 
Atena. 6. Pireus. 7. Atena. Acropolis, Propyleele, Parthenon, Tem
plul Nike apteros, Erechtheion, Atena veche, Areopag, Sântul 
Paul apostolul în Atena, Temnița lui Socrate, Stadion, Kallirhoe 
și Karameikos, Olympeion. Autorul Z>ce în precuvântarea sa în
tre altele astfeliu: »Grecia și-a avut întotdeuna farmecul seu, care 
farmec, precum omenimea înainteză în sciință, cultură și arte în
tocmai și el din ce în ce devine tot mai puternic. E o țeră acesta, 
care ca în vechime, tocmai așa și în Zilele nostre se bucură de 
o distinsă preferință față de tote celelalte țâri; e o țeră care e în 
stare a-ți răpi imaginațiunea și al cărei prestigiu ce i-1 dă sciința 
și arta se va păstra în veci; e o țeră a cărei capitală Atena e un 
adevărat domiciliu al Minervei și un bogat museu. Și fiind Grecia 
o astfeliu de țeră când m’am reîntors din călătoria întreprinsă în 
ea, am Z>s: »difficile est librum non scribere« și monumentul lui 
Lysikrates, Teatrul lui Dionysos, Phaleron, Odeon și Templul lui 
Theseus, Turnul vânturilor și Poporul Greciei de aZi. Cartea s’a 
tipărit în Gherla la tipografia »Aurora« A- Todoran, de unde se 
pote procura cu bagatelul preț de 60 cr., o recomandăm cu totă 
căldura publicului nostru cetitor spre procurare.

Nr. 582 -1899.

O uugaue a flsfi-ei.
Asociațiunea transilvană, urmărind scopul de a sprijini lite

ratura română, s’a îngrijit ca în fie care an să se facă și publice 
un raport detaiat despre întrega producțiune literară română din 
patrie, precum și aprețiări amănunțite ale operelor apărute, ca 
astfel să se creeze o legătură cât mai intimă între publicul cetitor 
și între autorii și editorii productelor literare.

Ca lucrarea nostră în acesta direcțiune să corespundă pe 
deplin scopului ce îl urmăresce, adresăm prin acesta Dlor Autori 
și Editori de publicațiuni românesc! respectuosa rugare, că atât 
pentru înaintarea literaturei nostre, cât și «« interesul lor propriu, 
să binevoiască a ne da mână de ajutor și a ne pune la disposiție 
atât datele statistice referitore la producțiunea nostră literară, cât 
și — după putință și la cas dacă nu s’ar fi făcut deja — câte 
un esemplar al scrierilor editate, ca se potă fi aprețiate și reco
mandate publicului cetitor.

Publicațiunile ce vor întră în urma acestui apel, după folo
sire se vor depune în biblioteca Asociațiunii.

Secretariatul Asociațiunei transilvane.
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Almaiiachnl învățătoriului român.
Apel cătră frații colegi și cătră amicii școlei române.

Frumosele și binevoitorele aprețierl din partea fiarelor nôstre 
române, dar’ mai vêrtos căldurosa primire din partea fraților co
legi și prin acesta resultatul îmbucurător moral și încât m’am pu
tut achita de sarcina grea a edărei, material obținut cu acest opșor, 
sunt tot atâtea dovedi, că acest Almanach, deși un început mo
dest, totuș a răspuns la o faptică trebuință a învățătoriului român.

E pentru mine o plăcută datorință a aduce mulțămirî pro
funde On. redacțiunî a foilor nôstre, precum și tuturor Prea On. 
domni și fraților colegi, cari în așa frumos mod ne-au sciut în- 
curagia.

Peste greutatea decisătore am trecut cu bun succes, nu 
e dar eschisă posibilitatea, ba delà noi atârnă, ca acest început 
să se perfecționeze așa, ca se devină nu numai folositorii!, ci chiar 
indispensabil învățătorimei nôstre.

Spre acest scop, unicul ce am intenționat cu acest opșor, 
și contând la sprijinul factorilor competenți pentru causă, voiu să 
continui și pe viitor acest început, redactând și edând și mai de
parte Almanachul învățătoriului român.

Drept aceea, când aduc acestea la cunoscința fraților colegi, 
protectorilor și amicilor căușelor nôstre școlare, îî rog totodată a 
mă onoră cu prețuitul sprijin reclamat de scopul intenționat, co
operând cu câte o lucrare, ér aceea binevoescă a o trimite sub
scrisului pânil cel mult l-a August st. n. a. c.

Lucrările de ori ce gen, cu preferință cele din sfera școlei 
și pedagogiei, vor fi bine primite și după putință publicate.

In deosebi ne-ar măguli concursul, cu care ne-ar distinge li- 
terații nostrii, cari prin poesiî și sentințe potrivite sau și alte lu
crări, ar ridica mult valôrea opșorului nostru dăscălesc.

Cu bucurie am mai răspunde încă unei cerințe prea simțită 
în viața școlară, de a aclude fătului nost și cântări școlare pe una 
seu mai multe voci. Apelăm dar la valorosul sprijin al composi- 
torilor nostrii!

Tot astfeliu, d-nii învățători, ca autori ai vre-unui op tipărit, 
precum și alți domni autori și editori de cărți de interes pentru 
școlă și învățători, sunt rugați a-mi comunica, respective trimite 
câte un esemplar din cărțile edate, spre a le înregistra și anunța 
în Almanach.

In fine estrase autentice de legi și ordinațiuni în vigôre, re- 
feritôre școlei și învățătorilor noștri, ne-ar face de asemenea 
mare serviciu, căci numai așa am putea respunde din destul ce
rinței practice a Almanachului.

Pentru deplina orientare, On. domni, cari vor coopera cu 
lucrări, sunt rugați a-mi notifica acăsta, cât mai curând, ér la ce
rere le pot servi cu un esemplar de pe anul I al Almanachului.

Remâne acum, ca, în deosebi frații colegi, conseil de che
marea, posiția și cerințele de progres și cu dor de a contribui la 
ridicarea nimbului statului învățătoresc, se nu întrelase a da spri
jinul dorit și pretins de acest opșor adevărat dăscălesc.

Recița-montană (Resiczabănya) în Iuniu 1899.
losif Velcean, 

înv. rom.

GLUME.

De sine se înțelege.
Fantasie literară.

Eri am asistat la o interesantă conversație.
— E, domnule, că Eminescu e cel mai mare poet român?
— Firește, domnule, de sine se înțelege!
Ați audit ? De sine se înțălege! Și sciți ce a fost urinarea 

acestui răspuns îngâmfat? Nimic! Ambii se așădase la o. mesă, 
îșî aprinseră câte o țigaretă ... și începură a povesti mai de
parte . . . calm și rece ca și când nimic nu s’ar fi întâmplat! 

Nici până acuma — deși au trecut deja 24 de ore — nu m’am 
putut reculege din uimirea mea.

Mie — oh! mie de mi-ar fi răspuns: »De sine se înțălege, 
eu m’aș fi dus la el și i-așî fi strigat în față: »Domnule ești un 
mojic, un om necult, un .... «

Ba nu, nu i-ași fi strigat nimic, ci mi ți-l’ași fi apucat de 
guler și așa sântă de bătaie i-ași fi tras, încât m’ar fi pomenit și 
pe patul morții.

Să nu credeți cumva, că suni bătăuș ! Din contră, sum om 
forte flegmatic, nimic nu mă supără, dar când aud cuvintele: »de 
sine se înțălege« stau se crep de mânie și furie.

Sciți la adecă ce va să Șică »de sine să înțelege ?«
»De sine să înțălege« înainte de tote vrea să tjică un semn 

de întrebare mare, mare, cât nasul prințului Ferdinand din Bul
garia e nimic pe lângă acest semn de întrebare — »de sine să 
înțălege« vrea se dică apoi o privire, în care să oglindeză mai 
întâi suprindere, apoi rând pe rend uimire, compătimire, ironie, 
dispreț . . . »De sine să înțălege« în urmă vrea să Șică: Mă boul 
lui DȘeu, cum poți întrebă așa măgărește !

Mă, mă — — nici nu sciu cum să te mai și numesc ! Dar 
n’ai nici atâtea tărîțe în cap se cuprinfli un lucru atât de clar ? 
D’apoi firește, mă prostule, de sine să înțălege, mă rinocer!«

Nu cred să esiste în dicționarul limbei române expresie mai 
necioplită și murdară, ofensă mai gravă decât »de sine să înță- 
lege.«

Mă mir numai cum rămân alții rece la audul lor!
No, mie să-mi răspundă cineva așa . . . !

AI. Aegea.

Deslegarea gâciturei de șach din broșura VI.
Gâcitură de sach de Otília Caba.

(J dorința.

Se trăiască România, 
Ce-a crescut ațâți eroi; 
Cari au scăpat tirănia 
Scăpând țara de nevoi! 
Se trăâscă domnul țărei. 
Intre eroi cel mai brav! 
Stéua mândră deșteptărei 
Spre un viitor suav.

Au deslegat’o bine: D-na Victoria E. Roșea, Alba-Iulia. 
D-șorele: Reasilvia Langa, învățătorâsă, Șimleul-Silvaniei; Irina 
Handrea, Mănărade; Sofica Crișan, Beiuș; Elisabeta Puica, Mocod; 
Iulia Bran, Bârseul de jos; Lucreția Mathe, Chiraleș și domnii: 
Jorgu Șoaric, Dorna-Candreni; Samoil Popescu, cantor docente, 
Totesd; Nicolau Coroiu Ponoreanul, preot gr. or., Ponorel; Petru 
P. Roșea, Alba-Iulia; Augustin Almășan, preot gr.-cat., Sămar- 
ghita; Ioan Barna, preot, B.-Sânt-Miclăuș; G. Bujigan, învățător, 
Deliblat; Valeriu Vârv, teolog, Blaș; Teodor S. Rus, preot gr.-cat., 
D. Szépiák; Ioan Bogdan, învățător, Oravița rom.
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REDA CȚIUNEI.
Poesîile: „O dorință1* și „Când noptea e cu stele“ sunt atât de triste, 

sunt încercări, ce ne fac a spera, că pe venito riu ne vei trimite și mai bune, ace
stea însă nu le putem publica.

La mai mulți. Din calendariul portativ compus de redactorul acestei Re
viste s’a epuisat tote esemplarele, regretăm deci că nu ve mai potem trimite exem
plarele comandate.

Dlui George Simu in M.-Gheja. Primind acesta scrisdre țî-o transmitem: 
»M? alătur și eu Ja sutele de gratulări ce se manifestă pentru valorosul bărbat li
terar George Simu — spuneți-î miile mele de gratulări.

Lăpușul rom. U/VI. 1899. ftemeș.

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


