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Flor pălite.
Ce suvenir! plăcute !
Parcă erï s’ar fi întâmplat, așa de bine mi-se re’nprospeteză 

tóté în memorie.
Un suris tainic mi-se ivesce pe buze • së-1 ascund încă 

la timp....
*

* *

Trecusem cu succes examenul. Cu diploma în buzunar și în
crezut de vastele-m! cunoștințe, despre car! dădusem deja probă, 
fëceam pe pedagogul modern.

Atât că, ținându-se examenele ca de regulă în luna lui Sep- 
temvre, când tóté stațiunile erau deja ocupate, deși acum cu di
plomă, nu mai aveam unde se recurg, și așa eram fără post.

Ce-m! și trebuia stațiune. Eram ferice, că scăpat de riguróse 
și stăpân!, ine simțeam odată liber. Ideea libertăței ne preocupase 
în așa măsură, în cât respinsei chiar ofertul de a ocupa postul 
din V. B. Im! părea reu de acésta stațiuue, căci era una din
tre cele mai bune, vacantă numai din intèmplare, dar țineam tare 
la dorința de a fi încă liber, ca așa së-mï pot recrea puterile 
aprópe timpite de atâta încordare.

Dar apoi încurênd gătai cu acésta dorință, căci recreat 
cum eram, traiul delà sat îmi părea acum prea monoton. Nu-mi 
mai oferea nici o plăcere. Fiind fără nici o ocupațiune mi-se urîse 
de tot, așa în cât și maieă-mea më luase la ochi, că i-am venit 
dór’ numai cu jumătate de inimă acasă.

Ce se fac ? Stațiunile mai bune erau fote întregite, ér în 
stațiuni mai slabe nu voiam se merg. Nu-mi permitea diploma!

Norocul meu că eram violinist bun.
In curund fui angajat de conducător de chor în orășelul B. 

unde, pe lângă alte avantajurî mi-se mai oferi și buna ocasiune, 
de a-m! validita cunoștințele musicale și ca instructor.

Mulțî vor crede, că nimic mai amar, ca pânea de insructor.
Eu din esperință afirm chiar contrariul, ba pot țlice, că 

viața dusă în acésta calitate, mi-a fost una dintre cele mai plăcute, 

lăsându-m! multe și frumôse souvenir!. Cu bucurie îm! aduc și ad! 
aminte de ele !

Totul atârnă adecă delà împrejurarea, că pe cine înstruăm.
Un suflet curat și blând, o inimă nobilă și o față atrăgătore 

îți preface a primi ea farmec ora de instrucție, datorința, într’o plă
cută petrecere.

Dragă Elviro ! Erumosa mea elevă ! Cetind acestea, vei afla 
acum aceea, (je atunci, fiindu-ți instructor nu-ț! puteam mărtu
risi: că te iubéni din inimă!

*
* *

Ți-ain aflat încă un loc, unde vei putea da ore, îm! Zise 
într’o Duminecă, tocmai când eșiam din biserică, amicul Ionița, 
luându-më de braț, - la o familiă fruntașă și bineversată în ale 
musicei, la unchiul.

- Iți mulțumesc din inimă frate și më bucur, căc! veZî, 
abia es la cale cu remunerațiile ; ér surprins cum eram, nu mai 
întrebai de altele, ci îl rugai se më conducă încă atunci.

Ajunși acolo, nu putém admira din destul eleganța odăilor 
și salonului, dar îndeosebi afabilitatea, cu carea fui întimpinat din 
partea întregei familii.

Conversația fu una dintre cele mai animate, terminându-se cu 
defigerea timpului și numărului orelor de instrucțiune.

Uimirea, dar tot-odată și bucuria mea ajunse la culme, când 
aflai că noul elev e tocmai d-șora Elvira, carea deja la intrare 
mi-a fost sagetat adènc inima.

Mărturisesc că inima mea nu mai era acum așa de liniscită 
ca până aci.

Și cum se nu, când și numai a o vedea simțiai bucurie. Ochii 
ei mari și plini de bunătate, mânile-i albe, fața-i ângerescă și 
vorbirea-i plină de farmec făceau ca se nu te mai desparți de ea.

Cu violina și cu arcușul a mână mi-o închipuiam și mai fru- 
mosă și mai atràgëtôre !
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In acest moment ine prinse un fel de căldură și mă grăbii 
se plec; de și din inimă ași Ii dorit că ora să se tină încă atunci.

Abia așteptam ora de instrucțiune!
** *

Instruam deja de vre-o câteva luni. Frumosa mea elevă pro
gresa de minune, er eu aș fi dorit să nu se mai finescă Orele.

Descoperirile câștigate într’acest timp erau dintre cele mai 
îmbucurătore. Frumosa mea elevă era dăruită pe lângă făptura-i 
ângerescă și cu rari calități sufletescl.

In deosebi in’a fermecat și mai mult însușirea și inima-i 
deschisă, de a da la moment răspunsul potrivit.

Așa odată la întrebarea, dacă nu i-s’a urît de atâtea esplicațil 
mă ferici de răspunsul:

— Nu, nu, d-le Vălean. Totă vorba d-tale e pentru mine 
nectar. Voiu nisui se fiu albină sirguinciosă, carea să-l adune și 
păstreze.

Răspunsurile acestea mă și mai animară, er resultatele obți
nute erau uimitore.

Bucuria părinților era mare, mai mare era însă a mea.
Intr’acestea amorul secret al Elvirei crescea din di în <Ji și-și 

ajunsese culmea, căci ori câtă trudă ișl dedea ea de a-mi alia 
taina dulce ce-mi apăsă și mie inima, totuși rămase cu problema 
neresolvată.

Mă ferem ca de foc a-i da și cel mai mic îndemn la acesta, 
căci prevedem, ba eram sigur de naufragiul înfiorător care m’ar fi 
nimicit moralicesce pentru totdeuna.

In calitatea mea de instructor consciențios representain tot
odată și o parte grea și responsabilă educativă. Mai apoi, după ce 
cunoșteam deja starea și intențiunile părinților Elvirei, ușor am pu
tut conclude și prevesti și destinul unicei lor fice.

Tote dorinfele și visurile mele dulci și ascunse, tote tainele 
misluitdre le vedem pentru tot-deuna neîmplinite și perdute.

In cruda mea durere mă mângâiam cu aceea, că Elvira mă 
iubesce. Eram pe deplin convins despre acesta.

Ea era însă lipsită și de acesta mică mângâiere, ș’apoi ce 
suferință mai mare, de cât a iubi pe cineva, Iară de a sci că 
escl iubit.

HORA DELA PLEVNA.

Timpul însă trece și cu el suferințele, cât și de mari ar fi, 
totuși îșl află lécül lor.

*
* *

După o funcțiune de vre-o zece luni, isbuti a găsi un reme
diu, carele se mă scotă din acesta situație, cu atât mai vârtos, căci 
suferințele ambilor erau fără margini, ér o unire era eschisă 
cu desevîrșire. Eram prea sărac și prea modest, ér modestului 
puține uși îl sunt deschise!

Pe Elvira o iubeam prea mult, ne-cum să-i dau ansă de a 
pătrunde durerea mea. Și așa va afla ea mai târcjiu că am avut 
dreptate!

Peste o săpămână trebuia se părăsesc orășelul, spre a-inl 
completa studiile; unicul leac de a-ml vindeca ranele inimii.

încă puține <Jile așa dară, ș’apoi trebue se mă despart, [iote 
pe vecie de scumpul meu ângeraș.

Despre acest plan al meu, aflară și părinții Elvirei și cu ei 
și mândra mea elevă.

In dilele din urmă Elvira era forte indispusă, mă folosii de 
momentul când ne văcjurăm singuri, a mă convinge pe deplin de 
causa acestei indisposițiunl.

- - D-șoră Elviro, escl forte indispusă.
Eu, eu... răspunsă confusă - nu, nu sunt iedispusă. 
Elviro, sciu ceti din ochi.

Cu ochii țintiți se uită la mine, ca și când ar fi dorit se 
zică: cetesce da-, cetesce !

Ei, ce zici dar. buna mea elevă?
Nimic, nimic, d-le Vălean... aceea, că îmi pare forte, dar 

forte rău că ine părăsescl, vreau se zic ne părăsescl, răspunse 
Elvira cu o vdee năbușită.

Lasț că o se vină un altul.
Nu, nu, pe d-la nime nu te va putea suplini.
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— Dacă mi permis, de ce nu?
— Pentru-că, pentru... că... oh! pentru-că te iubesc! și zi

când acestea alérgá în odaia de-alăturl, dar, în acel moment drășl 
se reîntorse.

Eu stăm încremenit ca o statuă, de emoțiunea ce mă rcup- 
rinsese.

Elvira veni la mine, mé lua de mână și-mi dise cu un glas 
pătruncjetor și duios:

— D-le Vălean, te rog értá-ml slăbiciunea! Nu mé trada, 
d-ta esel bărbat.

- Da respunsei în pripă, făr’ de a-ml fi putut da séma de 
mine în acest moment sfâșietor.

— Mulțumesc! Remâi cu D-deu. Așa a fost se fie! Nu mé 
uita, d-le Vălean, nici eu n’o se te uit, nu, nu, niciodată!

înainte de a-ml fi venit în ori mé văzui singur.
Elvira eșise.
Acésta fu óra ultimă, óra cea mai frumosă de instrucțiune.
Ce curios tablou, care se represente de-odată cele mai con

traste nuanțe de simțeminte: bucuria și întristarea, fericwjea și 
nefericirea!

Frumosa mea Elviră, după cum am aflat mai târdiu dintr’o 
scrisore a lui Ioniță, s’a măritat după medicul X. cam în vrâstă 
și cu vre-o patrudecl de ernl în spate, dar bogat; devisa decise- 
tore a părinților Elvirei!

Fiva ore fericită, m’anf întrebat atunci, fără de a-mi fi putut 
da răspunsul adevărat.

De altmintrelea nu toți se pot căsători, ca se fie fericiți.
Cununa mea de souveniri s’a îmbogățit însă cu o nouă fio 

ricea. Am înșirat’o între celelalte, împodobindu-o cu o pantlică al
bastră. Ce souveniri plăcute!

Er adl cu drag când le tocmesc 
Și când cu lacrimi le privesc

Le văd că’s veștedite!

CulesuJe-am pe tote’n drum 
Și ce folos de ele-acum 

Că lote’s flori pălite!

Iov.

MARSJ

Dedicat corului plugarilor români din Șoimuș.

Noi plugarii (lela sate
I)iua ndptea greu mimcim,

Dar ni-e dragă munca asta 
Căci moșia ni-o iubim,

Nu e mare moșiora
Creste cari suntem stăpâni

I)a-i dela strămoși remasă 
Noi suntem phigan români!

Băștirtașl suntem în țară 
Și pămentu-i românesc

Moșii și strămoșii noștri
Dorm în el și odichnesc.

D-(feu din cer se dee 
Ca-’n tot locul se-’ntâlnescl

In moșia românescă
Numai pluguri românescl!

Tdtă lumea ’nainteză
Numai noi se stăm pe loc ?

Când munca-i înaintare
Și cultura e nâroc ?

Haidațl frați plugari cu toții 
Mână ’n mână se lucrăm

In moșia strămoșescă 
Brogresând se- 'naintăm.

Limba, legea și moșia
Ni-s remase din bdtrânl,

Și moșia-i românescă
Eră noi suntem români!

In moșia românescă
Ca români vrem se muncim

Și în legea strămoșescă 
Se trăim și se murim!

Cine legea nu-șl vubesce
E bătut de D-deu

Cine-șl vinde, moșiora
Vai și-amar de traiul seu.

Cine nâm/ul nu-șl iubesce 
Și se face trădător,

D-tJeu din cer sS-l facă
De ocară tuturor!!

Emílián.
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Un suflet pocăit.
Nuvelă.

II.

Unde ai mai fost era ? Iară cuvintele cu cart o primi bătrâna 
sa mamă.

Am fost departe ........ m'ajuns pléia pe drum, și mani
avut unde se mc adăpostesc.

VecR, iubită Zoe, de căte-orl ți-am spus se nu te deparțl 
prea mult de castel. Vara-i frumoșii, dar adeseori din timp senin 
in câteva sferturi de oră te tredescl cu furtuni și ploi torențiale. 
Grăbesce de lapădă hainele ce a, ca se nu te recescl !

Zoe dispăru in camera sa, ér betràna murmură pe urma ei : 
Ce natură nefericită! așa era și tatăl sëu, de aceea nu a pu
tut trăi. - Atèta independință in cugetare ! Atâta aroganță și pe- 
tulanță nu or se o ducă la nici un bine. Etă-o de 21) de ani și 
e tot fată! Pețitorii au eșit delà ea rușinați. Il sTr părea omului 
că ea uresce pe totă lumea și plite iiu-i așa. Tu Domne sin
gur poți sci. Adeseori mi-se pare că are o inimă bună, dar o na
tură așa de independentă, maniere așa de desprețuitore, încât 
nimenea nu cuteză să se apropie de ea. 0! Zoe, Zoe! i.lilele 
mele-s numărate și tu iei remânea singură pe pământ. Ge-’țl va 
folosi atunci averea? mică n'ai o inimă iubitori', un soț credincios 
lângă tine, care se-ți lumineze calea vieții cu dragostea lui?!... 
. . . Și betràna Ludovica își ingropă fața in palme și suspina incbt...

Zoe intrând in caiacul seu se privi lung in marea oglindă 
ci* sta față in față eu ușa.

Voea să se vadă cum e ea așa plină de apă din cap până 
in tălpi, cu șuvițele părului ei negru resfirate pe alba sa frunte 
și cu hainele in disordine.

Un zimbet ii trecu pe față privindu-să. un zimbet ce nu l’ai 
putea caractérisa.

Eost’au dispreț in acest zimbet? fost'au dulceță ori au 
fost și dispreț și dulclță, și bunătate și rentate, n’ai putea se de
finesc!. Ceea ce ai putea inse surprinde in acest zimbet de fe
ciorii de 2!) de ani, a fost: „mulțămirea," „mulțămirea cu sine.“

Ș’a privii in oglindă și s’a admirat. Nici odată nu a fost 
așa de mulțumită cu sine ca acum.

... Și totuși, nici o cameriară im-i făcea nimic pe plac in 
acesta i.li nici barem ca pană acum, 'fotă scriitorimea s'a
luat de gând. Nu mai era moilrii a o duce cu tinerii stăpână.

Eriserița a primit o palmă drept resplatiî. a servițiiilui său. 
Eeeiorul de casă a. fost lovit drepj in ceafă cu nisce ghete ce-i 
aduse-se se tragă în pieiore. Camerierii i-a deranjat iCu concilii 
sub cnvinliil că ce pune atâta pond pe gătelii, mai bine ar sta 
de lucrul seu. ér grădinarul, sermanul grădinar, a primit drept 
recompensă a servițiilor de pană acum, un hârb di* flori cu Hore 
cu tot, drept m mijlocul spatelor.

Era mare zarvă in castel. Rătrâna audia totul, dar nu nu
mai că nu cuteza se reproșeze ceva Zoei, ci din contră, după ce 
toți au primit ce a fost a lor, msași bătrâna trebui se asculte o 
lungă lecții' pentru educația cea rea ce o dă mojicilor de ser
vitori.

In general era strictă Zoe, arjl insă ișl făcea de cap. Și 
când după tète scenele acestea se veiju singură, in odaia sa, pre- 
mnblându-se neastimpărat — medita :

Hm — cine se-'țl dicâ ție vorbe ca astea: ..Durere, căci 
pe mine ar trebui se mă înțelegă. și o ființă care nici pe départi' 
nu poșede inteligința <l-tale," da așa a ijis el. Me mir cum nu 
l'am trăsnit peste obraz! neru ... și... Dar nu, nii*,bine am la
cul ! A dis așa de blând acestea vorbe și a privit spre mine așa 
de dulce.

Ah ! acei ochi ... acei ochi ... parcă i-am mai văi.hit cândva... 
pôle în visurile mele !... și începu a se resbuna prclbietele mobile... 

Nici un scaun nu era la locul seu. Tote la moment fură aruncate 
cu susul in jos ... când intră bătrâna sa mamă.

Pentru Dumnedeu ! ce faci iubită Zoe?!!
Pentru Dumnedeu??... Așa mi-ai d*d d-la ?! Și d-la ții 

cu el... Totă lumea ține cu el... Ge pentru D-t.leii ??! - Cine 
ine pote opri pe mine se nu fac ce vreu în casa mea?!

Nu te înțeleg Zoe! nici ce vorbescl nici ce faci. Arunci 
mobilele ea o scosă din minți, și dacă te fac atentă dici că ținu 
cu el. cu cine cu el ? .. .

Cu cine cu altul decât eu moralistul cela mare ce a voit 
se me dăscălesc-a... Și el tot cu Dumnedeu era în gură și 
etă și d-ta inii vii și-mi strigi: Pentru Dumnedeu!?

Și nu e bine ceea ce-țl i.lic?... Tu nu puni pond pe 
l)uimiede:i care ne susține și ne d:î. sănătate și putere. Tu iui te 
temi de Dumnedeu ?

Chiar ca el!! Ce se mă tem dor avem paraliilgerc la 
casă. acum nu-s in câmp. Nu-s așa de lașă ca ol se mă tem 
de l)-deu ori și când și ori și unde.

Ale.r/tirlni J’nfriii Ilarwii.

Mama remase ca împetrită. credea că fata ei și-a pierdut 
mintea și-și aduna tote puterile se nu șim pcrdă și ea. De 
capaeitat nu era vorbă, cu atât mai vîrtos că densa nu înțelegea 
nimic din lot lucrul.

() lăsă deci singură și se depărta mtirmuind : Sermană Zoe, 
de câți ori ți-am spus se nu respingi pe omenii cinstiți ce-țl ofer 
mâna și inima lor, și tu n'ai voit. Etă consequințele ce tragi!!... 
2!) de ani; 2!). Etă causa nervosilățil tale!

In i.liua următore după celea intimplate generalul Elaviu suia 
treptele castelului Ludovicii M. Era schimbat cu totul, păr tăiat 
scurt - dar negru, muștele caitanii și cu statura ce avea ade
vărat părea a avea numai 35 de ani.

Eu condus în salonul de- primire aranjat după, gustul Zoei, 
și el gust?... Intrat. în el ț.i-se părea mai mult că. escl in mijlo
cul unei păduri decât intr'un salon.

De o parte minerale aș<lale in mușchi veri.ll, de alta plante, 
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arbori verd> în vase de lemn albe și-mari, apoi tablouri minunate 
ce representan apus de sóre și resărit de lună d’albă.

La intrare Zoe privia pe ferésta gánditóre, ér mama sa ’șl 
ascepta óspele în mijlocul salonului.

Bine ai venit d-le generai! - agrăi mama la intrare pe
Flaviu.

Zoe tot mai privea pe ferâstă și numai după obicinuitele 
cuvinte de primire a mamei păși intimjénd generalului mâna sa și 
(jlicend cu glas clar și înălțat:

Amândoi suntem Bjunoscuți d-le Flaviu din pădure. Inii 
place mult pădurea d-tale, are o posiție pitorâscă.

- Im* pare bine d-șoră și sper că dacă ve causesă plăcere 
nu veți încunjura pădurile mele.

Va se (Jică îmi dai libertate pe locurile d-tale, <Jise ric.lend 
Zoe; dar allá d-le Flavi ’, că eu în libertatea mea suni nețernm- 
rită de nime. Umblu ca paserea în sbor unde voesc și putere 
omenéscft nu-i se ine oprescă. Ai vérjut cá și fără concesiunea 
d-tale umblam pe la d-ta ?!

Cine ar li capabil se vé oprésca dela împlinirea dorințe
lor și cine v’ar putea contradice în ceva? - adause galant ge
neralul.

Chiar dacă ai vrea nu m’ai putea opri. Eu fac ce vroit ! 
vorbi ér îndergită Zoe.

E minune cu fata asta gândi generalul, caută cu lu
mina prilej de sfadă nu în zădar spune Iotă lumea că-i așa 
de rea. Dar e l'runiAsă, înfiorător de frumosă.

Abia sfirși acéstá frasă în gând când ușa salonului se 
deschise încet și lăsă se între o fetiță îmbrăcată modest de 
vre-o 14 am.

Cei asta.?! -o agrăi mama, ascepta afară ! Cum de întri 
numai așa.

Vin de departe grăi fetița. Mi s’a spus că unde sunteți 
și am venit. lertați-mfi ilar tatăl mieii pre patul de morte mi-a 
dis: Dute copila mea, dute la mătușa ta!... Nu-i cu putință, ca 
inima ei de soră se nu se înduioșeze când te va vedea pre tine 
singura mea copilă, așa de tiñera fără ajutor și fără sprijin pre 
pământ. Eu am ascultat pe lata și ani venit.

Ochii fetiței se ridicară spre colea doné femei, tiisce ochi 
albaștri și mari, tulburi de lacrimi. Nisce ochi cari păreau a es- 
prima suferințele unei vieți întregi.

Dar efectul produs de privirea ei a fost forte diferit.
Dómna Ludovica simți că i-se umedesc ochit gândind la 

fratele Sân despre care copila dicea că e mort și o cuprinse milă 
de ai sei seriitânduși nepóta, pre care de când era în legăn 
n’a văd ut’o.

Generalul părea alterat prin acesta scenă, sciind sigur că 
atât fala cât mama se simt genate in fața lui; ér Zoe a cărei 
ochi scăpărau fulgere de manie, se ridică măiestosă. de pe scaun 
și ridicând mâna energic și arătând spre ușă strigă:

Afară mincinosă! Mama mea nu a avut nici iui frate, 
afară! și se nu te mai arCți pe aici!

Zoe ! strigă mama cu durere.
Cu privirea în pământ pironită remase. însfi lelița. Ea nu se 

mișcă, ci continuă sfiiciosă dar hotărită.
Mi-a spus tata pe patul de morte, că mătușa are o fata 

carea nu ne pote suferi pre noi, pe săraci; cu lacrimile în ochi 
mi-aii spus el că de nu-i voiu putea câștiga dragostea acestei feti' 
verișoră a mea suni pierdută. Densa domineză densa l'ac.e 
ce vrea, dar a adaus : Se nu crcdl iubită Melanio, Vă e așa verișorii 
ta precum se arată. Nu . . . A fost numai crescută astfel verișorii 
ta a fost desmierdatii. Nu sei și nu pricepe suferințele nâcă- 
jiților; dar în adevăr eu cred că pote avea o inimă bună... Tu 
se nu te lași. De te va alunga tu se mergi, dar ér se te reîntorcl. 
Și când vei ti primită, griji!... portăte bine! Fii ajutat re, iii 
scul, Iii credincioșii servltóre acelei ființă, verisorei tale, cari' îți 
pote da sau răpi tot viitoriul . . . totă fericirea ta.

Așa a dis tata. Indurăte! fie-țl milă de mine D-șoră!

Nu me alunga. Iți voiu fi servitóre, că n’am pe mine. Lasă-mă 
se fiu pe lângă d-ta dacă nu alta barem ceva mai mult decât un 
câne și ceva mai puțin decât o verișoră. Dacă m’ai bate aș plânge 
dar dacă m’ai rechema aș scerge lacrimile și ași rîde. Suin singură 
în lume, fără părinți, fără avere. N’am decât un nume cinstit, 
care inse e ușor de pierdut dacă îți lipsesc cele doné dintâiu . . .

și Melania începu a plânge dureros.
Zoe abia s’a stăpânit până a sfîrșit Melania. Batea nerăbdă- 

tóre în pământ cu piciorul de vre-o câteva ori degetul ei se 
rădică arâtând spre ușă dar Melania vorbea blândă și sinceră 

resoluta însă spre acea, ca se-șl spună tot ce are pe inimă.
Gând a sfârșit, s’a sfârșit și răbdarea Zoei.
Tremurând ea i-i deschise ușa și cu un gest de regină înfu

riată îi porunci să se care.
Așa dar’ totul s’a sf’îrșit mi-a perit totă mila din lume!

Mâ duc d*se plângând Melania, dai- aduțl aminte d-șoră, 
aduțl aminte că este un Dumnedeu, c >re nu iubesce decât pe cei 
milostivi.

Ușa a fost închisă după Melania și prin ambit mai resumí 
incal un cuvânt prelung și jalnic care strCbatea până in salon: 
„Un Diumiedeii!"...

Zoe se cutremură. Erăș „Dumnedeu!“ Silviu îi pomenise pre 
D-iJeu, mama-sa pe D-deu și proletară ce voiesce să se obtrudâ 
ér pe D-zeu. Toți cred că este cineva care ii pote și ei demanda, 
toți îl cliiamă în ajutor, pre „acela" ■ pre D-deu dar ea ne
învinsă rămâne.

Ișl scutură deci capul fâldsă și măiestosă.
Perul ei negru mătăsos remase în disordine și ochil-i es- 

primau o bucurie diavolescă. Părea ângerul cel ren, când iea 
forma frumseții - pentru ca se potă triumfa și seduce lumea !

Bătrâna sa mamă rămasă deprimată.
Generalul Insă simți un dor fără margini in sullet, o sete de 

iubire ca nicl-odată, un curent ce părea că-l înghiață și-l desmor- 
țesce tot-odatâ simți ceea ce n'a simții încă în viață nicl-odată, 
simți că íntréga lui ființă, iubesce .... adoră pe acest demon. Acei 
ochi păreau că l’a.u hipnotisat; și sub influența lor părea cá se lo
pesco... sa nimiccsce.

Natural .... omul armelor se simția covârșit în fața ființii 
carea ca o arma primejdióse e capabilă se nimicésca, se usce, se 
pustiescă tot ce se află împrejurul sfiu.

Vedi! d-le general, vedi! acestea ființe miserabile cari 
n'au pane de adl pe mâne ■ cari llămândesc cu cânii lor alăturea 

dacă se portă râu de treime sâ-i mustril și sé-i pedepsescl iți 
pomenesc necontenit pe „Dumnedeu." Te amenință cu El 
și în prostia lor cred că aceea ființă, ce nimenea nu o a vâdut 
nici auijil —■ le va veni în ajutor.... așa-i că-i o absurditate totul 
Ge dici d-le general?

Eața Zoei era aprinsă ca de friguri. Gu gura intre-des- 
c-hisă ascepta răspunsul. Ființa ei plăpândă tresălta íntréga sub fio
rul emoției ce o cuprinse și cu ochi întrebători ascepta răspunsul 
generalului.

Bietul Flaviu om de 48 ani cuprins de delirul amorului 
ce de vre-o câteva minute ¡I stăpânea cu totul nu mai avea 
voința, nici putere de a-i putea contradice ceva.

I’rivind acei ochi adorați de el ca în estaz răspunse :
Adeverai. acestea canalii pururea neliniștesc sau mai 

bine dis ar voi se neliniștescâ viața stăpânilor lor cu po
menirea unor ființe neesistente, pe cari le chiamă în ajutor la ne
putințele lor drept mijlóce râsbmiătore.... Sunt idioțl d-șoră! 
adeverațl idioțl!...

Deliii Zori străluceau dureros de dulce și buzele sale se strân
seră și lipiră aspru la olaltâ. Apoi ișl închisă, ochii ochii ei 
mari și negri și se părea transpufi. Ile fericire. 0 fericire ce 
o simțesce ucigașul când vede victima pe care se resbună sbălân- 
du-se sub ghemmchiiil său - în spasmurile morții. ....A aliat 
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omul ce consimte cu ea! a aflat omul ce nui-a contrazis. 
Dar fericirea ei ținu puțin căci mama-sa povesti blândă dar re- 
solută:

Nu împărtășesc vederile d-vostre d-le general. Zoe a cres
cut sub influența tatălui său, și înțeleg pentru ce cugetă astfel. Tatăl- 
său a fost un ateist pronunțat.... și a avut sorte forte dai'forte nefe
ricită. Cine luptă împotriva lui Dumnecjeu luptă în potriva-sa însuși 
și se nefericeșce. Dar d-ta d-le general n’ai lipsă a crede ce Zoe 
crede - sau mai bine (Jis a nu crede în nemic și deci a nu 
te teme de nimic. Iți mărturisesc <jă d-ta ca bărbat te poți scote 
de sub stăpânirea unor astfel de idei căci poți dispune de o 
voință mai firmă și-o judecată mai seriosă.

Zoe?... 0 de Zoe am desperat. Ea și-a iubit pe fatal său 
până la adorațiune - și asta n’a fost rău dar a fost și este 
rău aceea că ține la ideile lui morțiș - și o se fie nefericită.

Va espia ea sărmana a bună seină tot ce păcătuesce adl! 
strigă bătrâna în ton profetic.

Fruntea Zoei se încreți, ochii ei învăluiră în lumina lor sel- 
batică astădată pe mamă-sa intrigă apoi dise nespus de iritată:

- D-ta escl țerană.... se vede că escl țerană.... Aici se înecă 
odată, tuși, apoi continuă. Tata te-a fericit luându-te în căsătorie 

dar n’a putut scote și superstițiile din inima ta dură - țără- 
născă de și te-a oprit se nu mai convil nici chiar cu unicul 
tău frate ce pretinde-ai că aibl.... Mi s’a plâns adese ori de tine!! 
Tot-déuna ai simpatisat cu prostii. Oh cum nu-i pot suferi ! Etă 
d-ta escl causa de fiecare fetișcană prostă se dă de verișoră a mea.

Și vedf iubită Zoe Melania ți-e verișoră, oii ce ai d*ce 
și ai făcut un lucru rău rău din sămă afară — că ai alungat-o.

Numai un frate am avut și eu ; țeran ce e drept, dar om 
cinstit care și-a crescut copila ce a avut-o creștinesce. Mi-a 
murit. In cése.1 morțil și-a adus aminte de mine--singura lui ru
denie dar copila lui care-șl cercă refugiul la mine - - tu o 
alungi.... Ai tu Dumnedeu??!

Nil-mi răspund! dar mi-se pare că și dacă n’ai avea pre 
Dumnedeu încă nu o ar fi trebuit se-o faci acésta. Ce folos de 
colosala nostră avere, dacă în loc de a câștiga cu ea binecuvân
tare, noi secerăm numai blăstăm ! Ce folos ! !.... Nu, nu, nicl-odată 
nu mă voi lepăda de superstițiile mele ■ cum le numesc! tu 
nu mă voiu lepăda de Dumnedeul meu, care ne strigă se fim mi
lostivi și br.nl.... strigă bătrâna ca transfigiiiată și cerăndu-șî scu- 
sele delà geneial, cu un compliment scurt se retrasă, lăsând sin
gur pe generalul cu Zoe.

4.

( crmitil im Horec.

Vorbesce ca un teolog dise mușcător Zoe - după ce 
mamă-sa dispăru după ușă... Inchipuesceț! d-le general... în satul 
d-tale încă ai un astfel de om, care e în stare a suferi martiriu 
pentru ideile sale proste și scâlciate a văcurilor trecute.

Vrei să vorbesc! de teologul Silviu? întrebă Flaviu... II 
cunosc!?...

— Am convenit în câmp cu el - - pe o vreme furtunosa.... 
ț)icea ca D-(Jeu portă norii... (ha, ha, ha, și ridea sarcastic Zoe) 
....dar nu te mai plictisesc cu de al’ de astea.

— Altmintrelea e bun și plăcut băiatul - - respică generalul.
Zoe îl privi mirată. Iș! aduse aminte de senina lui privire 

ce se odichnea liniscită pe dânsa în timpul fortunei și răspunse 
scurt:

-- 0 cred....
** * 4

Cu 31 de an! înainte de cele istorisite contele Ervin 1). îș! 
vendu moșia unui străin - pe carele nimenea în acestea părți 
nu-1 cunoscea. Un străin voinic și robust - - cu fața arsă de sore 
cu palme bătucite și cu ochi negri și vicleni.

Tote acestea denotau pe omul din popor, pe omul muncitor 
care- a trăit cândva o viață de luptă și muncă.

La un an după ce-șl aranja castelul bine, îș! aduse în ordine 
frumosa sa moșie, cumpărătorul amintit mai sus Paulus M. se că
sători spre mirarea tuturor cu o fată de țăran cu Ludovica C.

Adevărat că, Ludovica era frumosă ca o vedenie, dar era 
săraca și țărână.

Mulți multe ¡vorbeau pe de laturi despap acesta căsătorie — 
dar de sigur aceia opiniau mai bine, cari cjiceau că Paulus M. 
și-a lu'it de soție o fată de țăran fiind că aici nu era de lipsă 
să-și documenteze nici densul nobila origine a familiei din carea 
se trage.

Din acesta căsătorie resultă o fată drăgălașă și mândră - 
dar trufașă preste măsură.

Acesta trufia a ei se mărea încă din șli în <Ji prin creșcerea 
primită din partea tatălui său — care singur dispunea în casa sa.

Ludovica era o femeiă cinstită, bună și religiosă — dar nici 
odată nu și-a putut elupta nici o influență nici asupra bărbatului 
său, nici asupra ficei sale.
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Și nu era vina Ludovicei. Fată de țăran fiind a fost ridicată 
cu mult mai sus prin l’aulus M. de cât ca la acea înălțime se nu 
amețescă. Nici odată deci nu-șl putu elupta ceva influență în casa 
sa - - deci densa trăia resignată și împăcată cu sortea carea nu 
se pote <Jice că n’ar fi părtinit’o.

După o căsătorie de 16 ani l’aulus muri lăsând totă averea 

sa copilei sale Zoe, căreia i-a fost imiltrat în inimă principiele sale 
desperate. *

De unde a venit acest l’aulus? Cum și-a câscigat averea? 
Intre ce împrejurări a trăit?... nimenea nu o putea spune.

(Va urma.)
George Simu.

---------------  ; . • <f. J . :

Din trecut.
(Urmare.)

Trăiam (jile întregi cu scorță de stejar, prigoniți și fără nici 
un ajutor lumesc; - dar eram mai idealiscl ca voi, ne nutream 
cu gândul, că va da bunul Dumnecjeu și mai bine daca adl e rău-

Versul lui N. S. e atesta:

Munților fiți mărturii
Că prin voi călătorii,
Cu sufletul plin de dor,
Și inima de dogor.

Păduri, copaci înfrundițl,
Și voi mărturii să-mi fiți, 
Cu ce chin și cu ce foc, 
Am trecut prin acest loc.

RiurI, ape mari și mici,
Ce vani trecut pân'aicl, 
Nu uitați cu ce nevoi 
Am beut apă din voi.

Mierliție, priveghitorl,
Paseri dulci glăsuitori 
Cântați și voi acest vers
Al truditului meu mers. —

Era o lume ce se deștepta pe atunci (.lise apoi bătrânul. Neîn
trecutul în bunătate și fruniose cunoscințe Episcopul loan Lemenyi 
începea înaintea tuturor a curăți limba de străinisml slavici.

Domne ce om era Lemenyi - dicea bătrânul — cu lacrimile 
’n ochi. Când aparea densul la 3 sfinți între noi — părea că și 
aerul ce-1 respirăm e plin de miresme. N’am întâlnit în lunga 
mea viață om sub sore asemenea lui.

întrecea în oratorie și sciințe pe toți subalternii săi. Dar apoi 
în bunătate!!... o! bunătatea lui s’ar putea numi ângerescă...

Bătrânul se împedecă... un nod in gât și doi stropi în ochl-- 
tribut sfânt dat fostului său Episcop îl opri un timp ore-care de 
a continua.

Cult și nobil disc ei 4răși mai târdiu - - când își ocupa 
scaunul din mijlocul mănăstirei ca se predice îl puteai asculta 
din cornul pieței dinspre apus miadă-nopte că-I au(,lia-i tot cu- 
ventul.

Și după 17 au! de păstorie că(.lu jertfă nefericirilor anului 1848.
A cădut jertfă El, deși eu l'am audit cu urechile mele când 

a (,lis în fața poporului în Blaj lui Șaguna și altora: £NicI Esce- 
lența Ta. nici D-vostră domnilor n'nțl esoperat ținerea adunărei 
de adl (era 3 lo Maia) ci eu. și numai eu.

In jurul acestui Episcop nu s’a făcut încă lumină, continuă 
jelnic bătrânul... și-i pagubă.... mare pagubă. „Observatoriul“ lui 
George Bariț a dat unele notițe din viața lui.... dar aceea e prea 
puțin pentru un Lemenyi, căci El un bărbat fenomenal era.

Va veni însă cât de târziu ,,istoria“ și va pune pe fruntea 
lui curată cununa de martir - căci martir a fost el.

(Fine).

George Simu.

Fii fericit!
• Novelă originală. -

(Urmare).

Amor neiertat? Cine pote susținea, că amorul e ne
iertat? Iubesc! pe cine-ți convine, uresci pe cine nu-ți 
convine, și suntem quitt! De nu-ți place - cere dela 
majorul satisfacere, nu e laș se nu ți-o dee, cândvoesci! 
Altcum, tu scil bine ca eu nu din iubire ni’am măritat 
după tine, ci din nepricepere, am fost tineră și nu am 
sciut ce fac. Aceea âncă-ți poți aduce aminte, că tu nu 
din iubire m’ai luat, ci pentru zestre și pentru nemurile 
cu intluință ce le am. Apoi căsătoriile făcute din interese 
mârșave - cum fu al teu - - la noi în sfânta Rusiă se 
desfac ușor. De aceea te recerc ca se-ți alegi: In timp 
de 8 dile intenteză proces de despărțire, or! intentez eu. 
Poți se mai alegi un lucru: Casele — scii bine că sunt 
ale mele și valorâză 40 mii de ruble. Vrei se reinâi în 

ele îmi dai 30 de mii de ruble și 10 mi-le conced 
în favorul copiilor. Eu merg de aci, tu poți sta necon
turbat, numai pune rublele jos. Ori, de nu, atunci țin eu 
casele și ți-le dau ție cu chirie moderată, în considerarea 
că și copii mei ce i-ain avut până am fost cu tine, vor 
locui în ele. Când audi advocatul Modest Sprâncenow declara
ția acCsta resolută din gura nevestei sale încremini, de nu 
putu dice câteva minute nimic. Er după-ce se reculese, 
întrebă numai atâta: „Glumesc!, Olga.“ Er ea răspunde: 
„Glurnesce dracul, dar eu ba!“

„Dar la aceea gânditute-ai că ai doi copii, cel mai 
mic numai de doi ani? Dar tu gânditute-ai că, când ai 
luat pe tata de pe minte de m’a dat după tine, nu avem 
copii și eram tineră și avută?
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La doue septemâm după aceea Olga ișl pachetă tot 
și se duce la majorul ei, 6r Modest Sprâncenow remase 
singur cu cei doi copii și cu servitorele în casele ei, pen
tru care prinse din minuta aceea a-i plăti chirie anuală.

La vr’o doi ani după aceea fu înștiințat de Olga că 
ea vinde casele și deci, de vrea, pote se le cumpere 
el; un negustor turc o îmbie cu 45 mii ruble, dar lui i-le 
lasă în 35 mii, din deosebite considerări.

Se gândi și se resgândi ce-i de făcut? în urmă se 
decise și-le cumperă el-și le însemnă pe numele seu. 
Dup’aceaa se înbolnăvi copilul cel mai mare și muri, 6r pe 
cel mai mic, pe Teofil, îl duse într’un internat in lași, 
unde-l căuta minteni-minteni. Nu s’a mai căsătorit. Trăia 
numai pentru acel copil și pentru binele public, lnveța 
pe cei-ce nu sciau cum se-și apere dreptul și-i aperă în
suși înaintea legilor cestor omenești, că înaintea legilor 
Dumneițeesci în virtutea diplomei ce posedea, n’avea drept 
se apere pe nime.

I )upăvre-o dece ani de (țile își trimise copilul la București 
și de acolo la Paris în Franța, se învețe filosofia.

In acest timp numai se pomeni într’o c,li, că-i întră in cali
ce lărie o muiere sfârșită, secă, căruntă și gârbovă de spate. Alt
cum elegant îmbrăcată și cu maniere de domnă mare. 
Sta se nu-și credă ochilor. Era Olga! Abia avea acum 
40 de ani și orl-cine i-ar fi dat 60, atât era de sferșită 
și de îmbetrânită, mâncase viața cu lingura cea mare.

Bună ițiua Modest! ițise ea desfăcendu-și velul cel 
des, negru.

Cu ce-ți pot servi, domnă ?
Te rog, nu me mai numi domnă, ițimi pe nume și 

ine lase se-mi petrec restul vieții lângă tine, în acesta casă, 
care a fost a tatălui meu și care aiți este numai a ta, că 
ai rescumperat-o dela mine cu bani uscațî, 6r eu i-am ri
sipit cu ușurință amăgită de acel om stricat.

Cum, nu mai ești cu majorul, a murit?
— Oh, nu-mi mai pomeni de el. După-ce m’a forțat 

de ți-am vândut casa de veci, el a jucat banii în cărți, 
apoi a mai mâncat și bani de a regimentului și acu-i 
anul a fost depărtat în Siberia pe tbtă viața. De atunci 
am trăit cum am putut, până acum, când ne mai având 
nici un mod de trăit, in’am tras aici. Fi bun nu me a- 
lunga. Recunosc că nu-s demnă se-țT calc pe dinainte, 
recunosc că merit a li aruncată afară, recunosc că sunt 
lașă, că nu am curajul se-mi curm dllele, dar ertă-me, 
primesce-me nu ca pe soția ta, ci ca pe servitorea 
servitorelor tale...

Blândul Modest Sprâncenow privi cu milă la ea. Câtă 
umilință! își gândi el, apoi îi ițise: intră in odaia ta, li 
stăpână pe ea, vei avea cele de lipsă ca stăpâna casei, 
nu voiu a-ți face imputări pentru trecutul teu, judece 
D-ițeu, că a lui judecată e sfântă și drâptă!

Când auiți Olga aceste vorbe din gura lui, o lovi 
plânsul și căiții jos leșinată de rușine și de căință. Ser
vitorele o duseră în odaia ei, o desbrăcară și o puseră 
în pat. Dar peste doue septemâm nu mai era aci. 0 du
seră la locul cel vecinie, se-și dee sernă în fața Judecă
torului celui drept de faptele sale. EI o îmormântă cu 
pompă, ca și când i-ar fi fost cea mai fidelă soție. Lui 
Teofil la Paris inse nu-i scrise nimic despre fote aceste. 
II lăsă se trăiască în credința că mamă-sa a murit când 
era el mic.

Acum Teofil era doctor în filosofiă, era profesor la 
Ploiesci și se căsătoresce, îi cere binecuvântarea și-l rogă 
se mergă și el la nuntă.

Tote acestea-i trecură prin minte, când ceti a ițecea 
oră epistola fiului seu, apoi mai oftând odată: „Fi fericit, 
Teofile, ești demn de fericire, că ești mai cuminte decât 
tatăt-o.“ Se puse apoi la mesă și scrise cartea la învoire 
și-și binecuvântă fiul, care pășesce la taina sfintei căsă
torii din iubire, nu din râvna spre bogății și spre nemuri 
cu infiuință!

Ion Popu Reteganul.
-4»: • s®* •« 4*

EU CRED...
— D-nei X. . . —

Eu cred, că nu m’ai dat uitării 
Și mS dorescl adese ori, 
Căci din pustiul depărtării 
Tu dragă îmi trimiți scrisori.

Scrisorile și chipul teu
Eu le desmierd necontenit
Și nu-țl pot spune cât de rCu 
Iml pare că ne-am despărțit.

Dar pote așa ni-e datul sorții, 
Ca vecinie dragi se ne avem 
Și nice chiar în cesul morțil 
E scris se nu ne mai vedem.

Teodor Oltean
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PROF. MAXIM POP.
Portretul din numărul present al ,,Rev. Ilustr.“ ne presintă 

un bărbat erudit, fiu de grănițer de pe valea Someșului, cândva 
Maxim Pop fost profesor la gimnasiul român din Năsăud.

S’a născut la 10 August 1838 în comuna Sân-Georgiul-Ro
mân. Părinții sei economi, dar omeni de frunte și după starea 
poporului nostru - omeni cu stare. Familia Pop este în Sân- 
Georgiu o familie străveche, din sînul căreia s’au ridicat mulțl 
omeni de frunte. Așa d. e. între alții fostul preposit capitulai' gr. 
cat. de Gherla Macedon Pop; fostul vicar foraneu de Năsăud, An- 
chediin Pop, fostul guvernor L. Ț.'Pop încă să trage din aceeaș familie.

Tatăl său Ion Ț. Pop, deși nu sciea carte funcționa timp 
îndelungat ca primarul comunei, apoi abdicând de acest oficiu fu 
ales curator primar al bisericei și ca atare muri, în scurt după 
inortea unicului său fiu Maxim.

La sfatul vicarului Anchedim Pop care descoperise în fine
lui Maxim o capacitate rară, părinții sei l’au dat la școla trivială 
din S.-Georgiu, unde deși printre ele trebuea se ajute la lucrul

Prof. Majcim Pop.

câmpului și se grigescă de turma cu mieii obținu cu finea fie
cărui an clasificațiune pur precelentă. IncurăjațI de acest resultat, 
l’au trimis la școla normală din Năsăud, unde absolvă toți patru 
anii cu acelaș resultat. De aici „per pedes apostolorum“ a mers la 
Blaj, pe atunci unicul gimnas român în țară și absolvă fie-care 
clasă cu testimon pur eminent, care clasificație o obținu și la esa- 
menul de maturitate.

Absolvând gimnasiul, la dorința espuesă a unchiului său Ma
cedon Pop, întră ca alunm în Seminariul gr.-cath. din Gherla de 
unde la anul fu trimis la seminarul central Sta-Barbara în Viena, 
unde absolvă studiile teologice (L8f>5) cu calcul eminent obținend 
din diligință privată și absolutoriul dela cursul cateshetico-peda- 
gogic la școla normală c. reg. și absolvând în acelaș timp la uni
versitatea de acolo și cursul profesoral din specialitatea Istorică.

îndată după absolvarea cursului fu numit ca profesor la gim
nasiul gr.-cath. din Năsăud. La 1871 fu numit totodată și cate- 
chet și exhortator gr.-cath., tot la acel gimnas și întărit ca pro
fesor ordinar definitiv. Schimbându-se însă împrejurările, tinerul 
profesor, fără ca cineva, afară de fidela sa soție, se fi sciut, se 
puse pe studiu și Iară instructor îșl însuși în câtva limba ma
ghiară. Apoi tot în secret se pregăti pentru censura prescrisă prin 
ordinațiunea ministerială. In anul 1874 ’șl scosă pașaport pentru 
străinătate, îl pusă la busunar împreună cu suma de 500 îl. adu
nați cu multă sudöre anume spre acest scop și porni la Besta cu 
gândul de a depune censura de profesor la universitatea ungu- 

răscă de acolo. La despărțire dise soției sale : „De cumva îmi 
succede atunci nu capeți nici o telegramă, de nu îmi succede, 
atunci pașaportul și banii ’ml sunt în busunar, merg direct la Bu
curești, îmi câștig acolo post nou și de acolo îți voiu telegrafa 
unde se vil.“ Atât fu de ambițios, încât de cumva cădea,Bjra mai 
bine gata a trece în România decât se dee față cu colegii sei. 
Dar îl succese spre uimirea adevăraților sei colegi și spre năca- 
sul acelora cari în loc să-l laude i-au dat dorgatoriu, dar au ră
mas până în diua de a<JI fără censura.

In acelaș an fu întărit pentru catedra Istorie și Geografie 
ca profesor diplomat definitiv. - Nu preste mult, iii. sa Eppul 
Szabó îl numi viceprotopop onorar și asesor consistorial.

In 17 Main copleșit de un morb reumatic negligat și agra
vat cădu la pat, ér la 23 Iulie al aceluiaș an muri în etate de 
abia 54 ani.

' Prof. Maxim Pop fu un om activ și înce privesce literatura 
nostră. El ca om tinăr a fos'. ] rimul colaborator la „Sionul ro
mân,“ unde a polemisat cu mai mulțl scriitori asupra a diferite 
teme. In legătură cu Cosina Anca și V. Petri a redactat o fóie 
pedagogică „Magazinul Pedagogic“ a cărei valóre și afil e recu
noscută, mai târdiu fu colaborator prim la „Preotul român“ și re
dactor la fóia pedagogică „Școla Română.“ Sub pseudonim a luat 
parte la mai multe concurse literare, unde a obținut premiul es- 
cris, sau cel puțin mențiune onorifică. Cu vărul său A. P. Alexi 
a scris .,Resbelul Oriental“ opul monumental, a cărui valóre fu 
recunoscută de cercurile mai înalte ale României, scriind el par
tea istorică ear Alexi partea strategică.

A lucrat timp mai îndelungat la un operat cu text latin, cu 
note și esplicărî române, l'a présentât în manuscris academiei din 
România și a primit resolvirea, că fiind mulțl termini transilvă
neni, spre prelucrare s’a dat unui profesor din țară“ și ce se vedi, 
respectivul în sesiunea următore primi premiul !

A mai scris „Gramatica limbe' române pentru școlele ele
mentare,“ care carte fu aprobată și recomandată de ministrul de 
culte și carea adl e întrăbuințată aprópe îu tóté părțile ca înarmai 
de școlă.

A scris afară de acestea o „Istorie biblică“ și a început a 
lucra, dar nu a sfârșit „Istoria bisericescă“ ambele sunt în manu
scris și se păstrăză în archiva familiară.

Ca factor social fu fundatorul „Reuniunei Mariane“ inițiato
rul celor mai multe întreprinderi naționale și cel mai înfocat apă
rător al grănițări sinului și al intereselor grănițeresci.

*
* *

După mórtea sa, a lăsat o văduvă și patru copil, toți feciori. 
Văduva Rafila, fica preotului decorat cu crucea de aur „bene 

merenti“ loan Lazar din Năsăud, muri în scurt timp dupa densul. 
Fini mijlociu Maxim junior, în urma unei recele urmă părinților 
sei ér ceialalțl trăiesc.

Toan (Nițiu) e funcționar la direcția de poste și telegraf în 
Cluj ; a depus de curènd censura de profesor ; om activ pre te
renul literar. A tradus o mulțime de novele și are mai multe 
opuri apărute. E membru ordinar la „Societatea reg. pentru știin
țele naturale“ din Budapesta, la „Gyclists Touring Club“ din Londra, 
la „D. R. B.“ din Berlin etc., colaborator la mai multe foi, prim 
colaborator la „Revista Ilustrată.“ E căsătorit și are un fiu.

Alexandru (de present Popp) e dr. în drepturi, subjude la 
judecătoria reg. din Dicio-Sân-Martin ; asemenea căsătorit.

AncÁfií/wn, e stud. în cl. VII. la gimnasiul central rom.-cath. 
din Cluj unde trăesce la fratele seu mai mare loan Nițiu.

Eacă în scurt biografia acelui om de sub a cărui mână au 
eșit mulțl omeni cu carte și între a cărui discipull să numără și 
redactorul acestei reviste.

(-)•
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O CUNOSCINȚĂ.
De Marc Twain. Traducere din engleză.

Cu prilejul unei călătorii făcute în Elveția, trăsesem cu soțul 
meu de drum Harris în otelul „Elveția“ din Luzern. In acest otel 
am făcut o cunoștință de care o sé-mi aduc aminte și pe patul 
morțiu La 71 2 cesurl ne puneam de obicei la table d’hote, o 
societate mixtă, compusă din representanțil tuturor naționalităților. 
Eețele mesenilor însă nu le puteai studia, căci numai in perspectivă 
ți-se da prilej se le vecjl. Dejunul îl luam la mese mici rotunde și 
dacă aveai noroc se ajungi la o masă din mijlocul salei, puteai 
studia fețele din jurul tău după plac. Harris și eu ne îndeletnicăm 
se gătim de ce naționalitate sunt ospeții. Mai mare parte și reu- 
șiani, numai cu găcirea numelor nu prea aveam noroc. Ca se gâ- 
cesci numele unei persóne, póte ai lipsă de esperiență vastă. Ali
ciserăm dară de acest sport greu mărginindu-ne la altele mai ușore. 
Intr’o dimineță ii disei soțului meu: Uite, Harris, colo șed nisce 
americani!

Da, îmi răspunse Harris, dar din care stat?
E11 numii unul, Harris altul. Intr’mia însă eram de acord și 

anume că fata care făcea parte din acea societate era de o fru- 
mseță desevîrșită. In privința vrîstei ei ér nu ne puténi înțelege. 
Eu o eredéin de 18 am, Harris de 20. Ajungând în foc, (Jisei odată 
lui Harris, ca și când 111’aș fi gândit serios la așa ceva: - De 
altmintrem ușor ne putem împăca. Am se mă duc s’o întreb.

Da, asta va fi mai bine îmi răspunse Harris zimbind. 
N'ai de cât se te duci la ei se le spui „sunt american!“ și ei fi- 
resce se vor bucura mult se te vadă! și-mi dădu se înțeleg, 
că 11’aș avea curajul s’o fac.

Nani dis’o serios, îi răspunsei eu, dar totuși prea puțin 
curajos mă eredi. Nu mă sparii cu una cu doue de o fată, și-acum 
anume am se mă duc și se vorbesc cu ea. Planul meu era simplu 
votin s’o agrăesc cu respect și se-1111 cer apoi scuzele, că o confunda
sem cu ceva cunoscuta. Nenorocire mare nu putea urma. Mă du
sei dară la masa acea și făcend înaintea domnului un compliment 
adânc, mă pregátém se mă adresez d-șorei, când ea ine preveni.

Așadară totuși nu uram înșelat! Ii spunem doră lui Iolin, 
că d-ta esel și nime altul. Am pariat dară cu el, că în curend 
ne vei recunósce și vei veni la noi se ne saluți. I111T pare bine că 
ai făcut-o. Te rog ocupă loc. Ei da, ce curios! Nici prin gând 
nu-mi trecea că am se mă întâlnesc aici cu d-ta.

Rămăsei uimit. Câteva clipe nu sciam ce se cred. Apoi dă
durăm mâna și eu mă aședăi lângă ea. In așa încurcătură încă 
nu mă aflasem niciodată. Ce-i drept, mi-se părea că i-ain vădut 
deja odată fața, dar nu-mi puteam aduce aminte când și unde. 
Mă grăbii dară se aduc vorba la Elveția și ținuturile elvețiene, ca 
nu cumva se mă blamez, insă înzădar. Ea fără înconjur începu 
se vorbescă despre trecut.

Ah da, începu gânditore, ce nópte înfricoșată a mai fost 
acea, când vijelia a răpit luntrea de pe corabiă! ții minte?

Cum nu! îi răspunsei eu, dar în adevăr nu sciam nimic. 
Dóriam ca vijelia se fie răpit corabia întrăgâ, póte că astfel acum 
ini-așî fi adus aminte de ceva.

Și stil, cât se temea Mary?
0 da, par’că ași trăi nóptea acea acum a doua oră. 0 

dorém anume, dar vorbă se fie: de nimic nu sciam. Lucrul cel 
mai cu minte ar li fost póte se mărturisesc totul, dar îmi era 
órecum rușine și avém și nedejde că o se pot scăpa cumva din 
acest impas. Domnișora urmă liniștită înainte: Ei vedL și George 
totuși a luat-o pe Mary!

In adevăr? Se póte?
Da. El dicea că la adecă vina era mai mult tatai ei de 

cât ea, și eu cred, că den avea drept. Ce dicl d-ta?
Firesc©! O spunem eu dóra deja p’atunci.
0 nu, d-ta erai de altă parte, cel puțin vara.

Da, așa-i vara, dar iarna apoi am fost de altă părere. 
S’a aflat anume, că nu Mary era de vină, ti tatăl ei și 

bătrânul Darley.
Ca se mai dic și eu ceva, admisei: Da, Darley tot dăuna mi-a 

fost o ființă neplăcută.
E așa, dar cu tote acestea ea-1 iubia. Scii cum încerca se 

între în casă îndata ce se iacei frig?
Nu sciem ce se mai răspund. Darley precum începeam a în

țelege trebuia se fie ceva animal, pote un câne sau 1111 elefant. 
Deorec.e însă tote animalele au piele, observai: Și ce piele avea!

Trebuie c’o nimerisem, căci ea îmi dădu drept: 
Da, piele grosă - și ce lână!

Asta mă încurcă erăș. Nu mai sciam ce se dic. Disei dar pe 
nimerite: Da, lâna nu-i lipsea.

Un negru cu așa păr lânos, rar am mai vădut, întări și 
ea. Respirai mai ușor. Acum sciam cel puțin de cine e vorbă. 
Avea o căscibră destul de bună, dar cum sosea iarna, îndată vinea

Aparatul dr-lui Coming pentru a pricinui vinuri frumótte.

la familie și nu-1 mai puteai scôte de acolo. 11 și suferiau, fiindcă-1 
mântuise odată pe Tom din apă. Iți mai aduci aminte de Tom?

Lămurit ! Era un bărbat așa frumos.
Da, și copilul așa drăguț.
Copil mai drăguț n’am mai vădut.
Așa-mi plăcea se mă joc cu el.
Și eu ¡1 legănam pe ghenunchl.

- Cum îl chemau numai ?
Huli! Teren lunecos. De-așI fi sciut numai că a fost fată sau 

băiat. Disei pe gfteite :
II chemau France.
Fote după ceva rudenie. Dar copilul mort, pe care nu-I 

vedusem nicl-odată... cum se cliiema numai?
Deorece copilul era mort și ea nu-1 văduse nicl-odată, în- 

drăsnil a spune un nume pe gătite. Răspunsei dară hotărît : II 
chiemau Thomas Henry.

Ea deveni gânditore. Curios, în adevăr curios ! Eu ședeam 
molcom și asudam. Dar în ori cât de mare încurcătură mă aflam, 
tot mai trăgeam nedejde se scap tăfăr. Numai de nu i-ar veni în 
minte se mai întrebe după nune de copii! Eram dară curios se 
aud proxima ei întrebare.

Pagubă, că a trebuit se pleci chiar in dina în care s’a 
născut copilul meu, căci d-ta l’ai fi botezat, începu din nou.

Copilul d-tale? Esc! dară măritată?
Da, de 13 ani.
Botezată, vrei se d>ti?
Nu, căsătorită! Băiatul ăsta aici e licorni meu.
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Mi-se pare cu neputință. Te rog nu me ținea de necom- 
plesa.nt, dar ini-ar plăcea se sein dacă ai mai mult de 18 ani?

- Chiar în dina acea, in care a fost vijelia aceea scit, îm
plinisem 19 ani. Sciam tot atâta ca și mai nainte, căci data vije
liei n’o cunosceam. Mă gândem ce ași mai putea spune, fără se 
me trădez. De-i <J iceain: „Nu te-ai schimbat de-atuncl de loc“ era 
cam riscat; de observam însă: „Acum cauți mai bine“ încă nu 
era la loc. Eram chiar se fac o observare asupra, vremii, când 
patriota mea mă preveni din nou.

Cât m’ani bucurat, că mi-s’a dat prilej se vorbesc despre 
frumosule vremi trecute, Și d-ta?

Și eu, cum nu. Me bucuram deja, că trecusem prin tbte 
și voiam se-ml iau rămas bun, când ea începu din nou: Numai 
cu im singur lucru nu mă pot împăca.

Și-anmne ?
Cu numele copilu

lui mort. Cum spuneai nu
mai că-l chiemau?

larăș eram în belea, 
căci uitasem numele spus. 
Cum aș fi putut irede, că 
o se mai am lipsă de el. 
Fără se stau însă pe gân
duri îl respimsei indrăsnit: 
lonathan William.

Băiatul de lângă mine 
însă mă îndreptă.

Nu, ci T h o m a s
11 e n r v.

Ah da! Acela! II 
confundasem cu altul. Da, 
Thomas Henry .. . Thomas, 
hm, - după marele istoric 
Thomas Carlvle și Henry, 
hm. după Henry VIII.

Lucrul acum mi-se 
pari' și mai ciudat.

Cum așa?
Fiind că părinții 

vorbiau de el totdeuna sub 
numele Amalia.

Eram eshauriat. Ca se 
continuu conversația ar fi 
trebuit se mințesc. dar asta 
n’o mai voiam. Ședeam dară 
in tăceri1 și-nu asceptam de
mascarea. Patriota mea în
cepu de-odată a rîde.

Precum se vede, 
amintirile din trecut mie mi
au pricinuit mai multă plă
cere decât d-tale. Observasem indatâlla început, că te prefaci 
numai că ine eimoscl. Voiam dară se te pedepsesc și mi-a și 
succes. De altmintrenl mă bucur nespus, că prin bunăvoința 
d-tale am făcut cunoscința lui (leorge. Tom și Darley. căci până 
acum nu-i cunoscusem. Treime numai s’o scl începe și dela om 
poți scote multe lucruri none. Mary și vijelia sunt fapte, cele
lalte tbte-s numai vorbe. Mary a fost sora mea, numele ei întreg 
e Mary Sanderson. Ei, domnule, scit acum cine-s?

Resullai ușurat.
Da, acum îmi aduc, aminte de d-ta! EscI tot așa de aspră 

ca acu 13 ani pe corabie, căci altmintrenl nu m’ai fi pedepsit 
așa amar. EscI tot acea, care ai fost mai nainte. Tot atât de ti- 
nără ca și atunci. Frumseța d-tale e neschimbată și se reoglindeză 
aici în băiatul d-tale drăguț. Și-acum, dacă vorbele aste le-au 
mișcat, se închiem pace, mă dau învins.

Ne-am împăcat.

GRKERELE. ȘI FURNICA.

(Ditpii mi tablou espwt la expoziția di-tt. Paris.)

Reîntors la mesa nostră unde mă ascepta Harris, îi (.lisei: 
VedI ce poți ajunge prin talent și dibăcie.

Nu văd decât cee-ce poți ajunge prin nesciință și prostie. E 
nemai pomenit, ca un om să se ímbuldésea cu sila în societatea 
altora și să-i molesteze un jumătate de cés cu vorbele lui! Ce le-ai 
mințit ?

Nimic rău! Am întrebat numai de fată cum o chiaină.
(.) sciam! Așa cava numai tu esel în stare se faci. A fost 

ren din partea mea, că te-am lăsat se te faci de rușine. Ce o se 
credă omenii aceia de noi? Dar de altmintrenl cum ai început 
conversația? Sper că nu fără ceva introducere!

0 nu, i-am ijis sincer: Prietinul meu și eu am dori se 
seim cum te numescl.

La naiba, de-odată cu bâta ’n baltă! 0 neghiobie, ce nu
mai önére îți face, iți mul
țumesc, că m’ai virít și pe 
mine în lucru. Dai' ce ți-a 
răspuns ea?

Nimic extraordinar. 
Mi-a spus numele ei.

Nu se pole! Și n’a 
fost surprinsă?

Ba da, o lóca, póte 
a fost uimire, mie mi-se pă
rea că a fost bucurie.

Firesce ! Cum se nu 
se li bucurat, că un strein 
o întrebă așa tam-nisam de 
nume. Și ce-ai făcut apoi?

I-am dat mâna și 
ea mi-a strâns-o.

Asta am vădut’o și 
abia-mi eredéin ochilor. Dar 
domnul de lângă ea nu ți-a 
dat numai decât drumul?

- Nu, mi-se părea din 
contră, că și el se bucură 
că. a făcut cunoscința mea.

Cum nu! Ișl vor 
li gândit: acela a scăpat din 
óre-care balamuc, haid’ se 
ne petrecem pe spesele lui. 
Te-ai și aședat. Teau invitat 
póte ?

Nu, dar credem că 
au uitat-o numai.

Ce tact! Și ce-ai 
mai făcut, ce-ai mai vorbit?

Am întrebat-o de 
câți ani e.

Nu, te-ai purtat în- 
tr’adevăr ca un gentleman. Mai departe numai, mai departe! Și-a 
spus dară vrîsta?

Da, și-apoi mi-a povestit despre mama, despre, bunica ei, 
despre celelaJtOrudenii și despre afacerile ei proprii.

Numai așa de bună voie?
Nu de tot. Eu o întrebam și ea îmi răspundea. 
Frumos! N’ai întrebat-o și ce păreri politice are.

- Firesce! Ea e democrată și bărbatul ei republican. 
Bărbatul ei? Doră nu-i căsătorită?
Ba e căsătorită și domnul de lângă ea e bărbatul ei. 
Fóti1 are și copil?
Șepte și jumătate.
Cu neputință!

- E așa. Ea mi-a spus-o doră.
Dar, șepte și jumătate?

- Unul e din o altă căsătorie. Un copil vitreg numără nu
mai jumătate.
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Din o altă căsătorie ? A mai avut bărbat ?
Da, trei și ăsta e al patrulea.
Ași! Neadevăr patentat. Băiatul acela e fratele ei.
Nu, ci fiul ei și încă cel mai tinăr. Nti-i așa bătrân decât 

arată. N’are încă decât 11 ani.
Absurdități. Au Înțeles îndată eu cine au de lucru și te-au 

luat în zeflemea. Mă bucur numai, că eu mi-s părtaș la prostiile 
tale. Sper, că nu vor crede că amendoi am scăpat din acelaș ba
lamuc. 0 se mai stea multă vreme p’aci ?

Nu, acjl la amedl pldtă.
Sein că se vor bucura, că scapă de tine. Clini ai allat-o? 

l-ai întrebat?
Nu. La început mi.a vorbit despre planurile lor și că o 

se mai stee S dile p’aci, ca se facă nesce escursil. Eu le-am pro
mis atunci, că noi doi l’arn însoți bucuros și voiam se vin se te 
chiem ca se te recomând. Ei hezitară o vreme și mă întrebară, 
dacă ambii suntem din acelaș internat și la răspunsul meu afir

mativ, mă încunoscințară că s’au resgândit și că vor pleca numai 
decât se cerceteze o rudă bolnavă.

Asta e culmea prostiei tale ! Așa departe încă n’a dus-o 
nime. De vei muri înaintea mea am se-ți ridic din capete de mă
gar un monument mai înalt decât turnul lui Eifîel. Voiau dară se 
scie dacă șieu’s din acelaș internat. Ce fel de internat înțelegeau ei?

Nu sein. Am uitat se-i întreb.
Dar eu o sein! Se gândeau la un balamuc! Acum de si

gur ne tiu de doi nebuni! VecJI acum ce-ai isprăvit? $i den nu 
ti-e rușine?

De ce? N’am avut nici un gând râu și-apoi erau omeni 
așa de trebă și așa le plăcea de mine.

Harris îmi mai (.lise câteva grobienitățl și alergă apoi în odaea 
sa se sferăme tot ce-i va ajunge în mână. E anume un om cole
ric, pe care orl-ce nemica îl scote din țiținl. Damicela mă păcălise 
rău, dar în schimb și eu îl trăsesem lui Harris o păcălelă straș
nică. Treime se te despăgubescl pe o cale sau alta, dacă nu vrei 
ca rana se te dorii vreme îndelungată.

♦

UN VIS.
Im mijloc de pădure 
Eram p’un câmp eu flori, 
Prin negurile sure.
Sburau în stol Cocori.

O pasere galbenă
Fugind d’un uliaș
Ea vine și pe mână 
Se pune drăgălaș.

Apoi ca și un sőre 
Pe frunte strălucind, 
Se pune pe o fiore 
Prea, dulce ciripind.

Tn ânger drag se schimbă 
Cu haine (le-albe fiori, 
Er ochii mi-se plimbă 
Prea midi admirători.

O carte întraurită 
Scoțendu-o din sin,
Mi-o ’n tinde și ’n clipită 
El sboră. ’n cer senin.

Er cartea se deschisă 
Pe foi de mărgărit, 
Era cu flăcări scrisă 
Si foc de sare sfânt.

„Lucind, în fapte bune 
Măriți pe Dumnezeu, 
Er pentru națiune.
Lucrați mereu, mereu!“

Cu cât de mare voie 
Acestea le-am cetit, 
Dar vrând a. doua foie 
A ’ntdree, m’am trejii!

Florea Podaran
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Pastă niginosă pentru repararea țevilor de fer.

Acesta se compune din materiale de acelea, ce au însușirea 
de a trece repede în rugină și prin aceea se prefac într’o masă 
compactă, sleindu-se prin ruginire, cu părețiî țevei de fer, sau a 
obiectului ce este de a se repara.

Pentru ca pasta r. acesta să se potă întrebuința cu succes e 
de lipsă ca și suprafața obiectelor de reparat unde se aplică pasta 
încă se fie din materiale, ce trec repede în rugină, dar se nu 
fie ruginite deja mai înainte de a aplica păstră, nici unsă cu ceva 
materii unsurose precum nici obduse cu văpsele ort cu alte ma
terii, ce ar putea împedeca ruginirea.

Pasta se pôte folosi numai pe locuri de acelea, unde crepă- 
turile sunt adêncï și largi, ca să se potă bate și înțepeni bine pe 
locul ce este de reparat. Dacă inse crepăturile sunt așa de mici, 
încât nu se pôte bate și înțepeni pasta r. intre părețiî acelora, 
atunci nici nu se pôte folosi.

La baterea și înțepenirea pastei r. între părețiî crepăturei ne 
folosim de ciocan și de un fer tîinpit în formă de răcjușă.

Materialul principal din care, se compune pasta r. este, du- 
răiturî de fer neruginite și nevăpsite, cu deosebire de acelea ce 
cad de sub gileul de giluit fer, de sub pilă și de sub mașina de 
stlederit în fer.

Pentru de a putea face unele figuri și forme plastice se pole 
amesteca printre durăiturile acestea de fer și lut ori spoială bine 
frământată dar numai în măsură mică.

Mixturi pentru paste rupinose.

1. Se amestecă la olaltă 100 kgr. durăiturî de fer neruginite 
0.75 kgr. Salamiac pulvérisât aspru și 0.5 kgr. Hori de puciosă și 
se jilăvesc cu urin.

După aceea se bate masa la olaltă mai de multe ori și tot- 
dâuna se jilăvesce din nou cu urin.

Baterea se repețesce până ce se înferbântă masa se uscă și 
devine fragedă.

Se pôte folosi numai pentru locuri ce sunt espuse la recela 
și căldură domolă.

2. 50 kgr. durăiturî de fer versat (spijă), 2 kgr. salmiac, 
1 kgr. puciosă se amestecă tôte bine la olaltă, din care se f'ormâză 
un cir gros.

3. îOa kgr. durăiturî de fer, 21/2 kgr. spoială și '/s kgr. sare 
se amestecă bine la olaltă, după ce s’a uscat și pulvérisât spoiala 
se amestecă cu urin ori oțet.

Espuse focului însë nu e durabilă.
4. Se amestecă 12 kgr. durăiturl de fer, 2 kgr. țiment, 1 kgr. 

gips, 130 gr. salamiac, 100 gr. puciosă tôte măcinate în pulvere. 
Pulverea acésta se frământă cu 0.40 1. oțet și apoi prin adaugere 
de apă caldă se aduce în forma recerută pentru folosirea pastei.

I’asla acesta resistí! conlra focului, la folosirea ei totuși se 
recoimindă umilă precauțiune, la apă însâ nu e de a se folosi.

1. H.

Curățirea petelor de petroleu âln vestminte.
Se topesce o parte pulbere de săpun și o parte de analină 

în 10 părți de apă, apoi se pun vestmintele pătate în acesta so- 
luțiune unde se țin 5- 10 minute după aceea se spală cu apă de 
plóie, dacă petele nu ies dintr’o data se mai repetâză și a dóua- 
oi'ă acest procedeu.

Prititnl.

Conservarea fructelor.
Pentru conservarea fructelor se pune într’o ladă de scânduri 

năsip uscat apoi tot un rând de fructe și un rând de năsip până 
când e plină, se mai pune apoi un rând de năsip și se așerjă în 
pivniță spre păstrare.

TracJie.

Ceva despre turte.
Nu este sat, dar nu este familie, undo se nu se f'olosescă 

turtele în măsură mai mică ori mai mare; sunt dulcí, gustóse și 
copiilor cu deosebire le fac părinții multă bucurie, când venind 
dela oraș, liduc fiecăruia câte o turtă.

De la Crăciun se împart copiilor și neunirilor turte de dife
rite forme și figuri numite Crăciun.

Pe la bâlciuri și târguri de țâră se cumpără turte pentru de 
a împărți la cunoscuți și nemuri cadouri, sub numirea de „puiul 
târgului.“

La cununii, botezarea pruncilor, pe unele locuri se pune 
pomul de botez, la cununii pomul de cununie, la înmormântări 
pomișorl tot cu turte împodobiți.

Câte turte deci consumă néniül românesc si câtă sumedenie 
de bani os din pungile românilor grițăresce cheltuindu-se pe turte.

Și cu tóté acestea puțini sunt dintre ai noștri, cari să se 
ocupe cu pregătirea acestui articlu atât de proventuos, de și se 
pote pregăti cu cea mai mare ușurință la fiecare casă. Causa e 
nesciința.

De aceea iné voiu nisui de a da unele îndrumări, după cari 
fiecare muiere pricepută și gospodăriță bună, se fie în stare de a 
putea pregăti turte cbiar așa de bune și gustóse, ca și cele cum
părate din târguri, dar încă mai bune căci vor fi făcute de ea și 
nu vor costa bani.

Matinalele de lipsă la facerea turtelor.

1. Mierea. Mierea bună trebue se aibă o colóre luminosă 
albă-gălboie.
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Mierea forte arareori se falsifică prin amestecare de ingre
diente streine pre cum făină, năsprelă etc., ceea ce ușor se »și 
pote afla punendu-se mierea într’o cratiță pe foc, unde numai de 
cât se topesce și ingredientele trëine se așerjă pe fund.

2. Sirupul. Siropul este un surogat, care se câseigă la pre
gătirea zachacului de pane și și a zacharului de candis (zacliar de 
tușă) adecă sucul de zachar, care rëmàne delà fabricarea acelora 
fără de a se cristalisa (Schleizucker.)

Sunt doue sorte ce obvin înainte în comerciu, și anumit: acela 
care se câscigă la rafinarea zacharului indian și acelui ce se câ
scigă delà fabricarea zacharului de napi, care de asemenea se 
vinde ca sirup brut și și rafinat.

Pentru întrebuințarea siropului în turtărit se recomandă a se 
cumpëra numai sirup indian, pentru că e mai curat la gust și 
conține mai multă duIcSțăfci

La cuinpërarea sirupului este a se băga bine de seină, că 
acela se aibă gust curat, adecă se nu fie amăriu și se fie frumos 
și vîrtos, pentru că cu cât e mai vîrtos sirupul cu atât se pdte 
pune mai multă apă.

Cu cât e mai frumos și luminos sirupul, eu atât va fi și 
marfa mai frmnose.

3. Făina. Spre a câsciga o făină bună, este de a se folosi 
numai grâu bun, copt, sănătos, curățit de tot soiul de legume și 
pulbere, care se mi aibă nici un fel de miros neplăcut și se fie 
bine uscat.

Dacă se pote pentru măcinarea aceluia a se folosi mori de 
vapor, abună-semă acelea sunt de a se preferi față de Iote altele.

Sau cel puțin dacă nu se pote măcina cu de acestea, atunci 
să se folosêscâ morile bune de apă, morile de vent nu dau faina 
corespimijëtore pentru acest scop.

Făina pentru facerea de turte e mai bună totdeuna cea stă
tută, decât cea prospetă.

De aceea este consult a avea totdeuna făină multă în deposit.
Făina se conservă mai bine într’o cămară svântată unde se 

pune grămada și se cerne mai adeseori.
Cernutul se face în lunile Maiu, Iimiu și luliu.
Făina care nu se pote folosi la alte mărfuri, nu-i bună nici 

pentru turte.
4. Aromate. I’recum : Cassia (Zimț), cuieșore și dresuri de 

tot soiul de aromate (Kardamom) etc. precum se află sub diverse 
sorte sunt de a se cumpëra totdêuna întregi și nici de cum nu 
pisate, care adese sunt mestecate cu substanții streine.

Nici nu este a se pisa mai mult de-odată, decât face tre
buința momentană, căci la din contră aromatele pierd mult din 
puterea lor de aromă..

întrebuințarea la diferite sorte a cojilor de portocale se fo- 
losesce de unii cu succes.

Aromatele sunt de a se conserva totdeuna la un loc recoros.
5. Dospela. întrebuințarea dospelil la turtărit are acelaș scop 

fundamental, ca și drojdiile în aluatul de turte. Numai prin între
buințarea acestora se pote pregăti o marfă mai frumosă și pu- 
făiosă.

Pregătirea aluatului cu miere de stup.

Se umple un castrul însâ numai 2 » părți cu miere de stupi, 
(ca se nu dee în foc adecă se nu iasă când fierbe) și-l așecjl pe 
jar (adecă se nu fie foc prea mare).

Dacă îi mierea grosă, atunci până ce se topesce total, mereu 
este de a se mesteca.

In timpul topirei se tornă din când în când la 25 kgr. fi (i’/a 1. 
de apă. în carea s’a bătut ti albușuri de oue și-l lași apoi se 
fierbă.

După ce întâmplat acesta iei castrolul de pe foc, strecurî 
fertura acesta ^rmtr’o sită și lași să se stîmpere, până poți ținea 
degetul în ea. După aceea mesțeci și frămânți atâta faină de grâu 
cernută până ce se face un aluat vîrtos.

Făina e de a se frământa bine cu mierea la olaltă se nu 
remâe boboloțl.

De-ocamdată atâta!
In unul din minierii viitori însb vom publica o serie de re- 

cepte pentru facerea a tot felini de turte, ce vin înainte în co
merciu sub diferite numiri.

/. li.

Recepte.
Mijloc sigur contra molilor.

Luăm:
Piper spaniol pisat bine, părți 100. 
Spirt de vin 00" . . . „ 900. 
Oleu de terpentin . . „ 50.

le mestecăm și le lăsăm apoi se stee S cjile în casă, după aceea, 
strecurăm mestecătura asta prin o pânză desă și în fluiditatea ce 
am obținut disolvăm :

Naftalin..........................părți 25.
Camfor............................... „ 25.
Oleu de garofe ... „ 10.

le lăsăm 2 (Jile la loc recoros,- apoi filtrăm prin hârtie (de filtrat).
Din soluțiunea filtrată turnăm apoi puțin pe hârtie sugetore 

și o așeijem între vestmintele cari voim a ie scuti de moli.

l)r.
Contra durerii de dinți.

Se ia piper pisat, se pune într’o bucățică de pânză, se moie 
în spirt și se pune pe partea gingiilor unde se simte durerea. Dacă 
dinții sunt găunoși, se ia cu ceva acid murați® și se pune o pică
tură în dintele stricat; îndată durerea se slăbesce și repețind 
acesta de mai multe ori, nervul care e bolnav se omoră.

DE ALE POPORULUI.
--------- 4. ---------

Bileagu și Bichihigiu.
Doue délurï. — Legendă. -

Multe și minunate sunt lucrurile lui l)-(Jeu! Trebue omul să 
se minuneze în tot minutul, de minunățiile câte le vede în jurul sëu. 
Se miră omul de tóté, dar nu este în stare, cu mintea sa cea 
mărginită a-și da sémá de tóté și a-și face o judecată ..dréptá, că 
ore câte le vede, tóté sunt făcute chiar delà întemeierea lumii, 

I sau doră sunt făcute și de atari zidiri a lui D-deu, cari nice nu
mai sunt acuma pe lume, ci numai de nume li-se aude de prin 
povesti, tradiții etc. adecă sunt râmase din gură în gură după disa 
poporului.

Ca se nu lungesc vorba, voesc a face cunoscut on. public 
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cetitor a „Revistei Ilustrate“, legenda a „douë delurï,“ firesce, 
după cum și eu am audit-o delà moșul meu, densul delà moșul 
seu și așa unul din altul.

Cine a călătorit prin Betlean, a putut vedea îndată, după 
cursul Someșului, că delà sat spre drepta, pe țărmurul drept, este 
un deal mare. Acel deal în partea din față, spre nmcjà-çli este gol- 
pleșuv, er în derét și de laturi este acoperit de pădure frumose.

Acest deal se numesce „Bileagu.“ Cine i-a dat numele acesta 
nu se scie. Și ungurii, grofii BethlenescI a cărora proprietate este, 
încă îi dic „Billak.“

In partea de meijă-nopte, cam în pădure, sunt nisce gropi 
afunde.

In pădurea acesta de pe vîrf'ul Bileagu lui, se (Jice că, au lo
cuit de mult, tare de mult, nice eu nu țin minte de atunci, au 
locuit doué fete de „DndW“ cari erau de 99 de stan jiul de înalte. 

Acele doue fete au remas singure acolo, căci mama lor a fost 
murit și au îngropat-o acolo prin cele păduri mari, nu se scie 
unde, er tatăl lor a cădut într’o luptă cu alțl uriași din altă parte 
și ele au rămas orfane, singure pe lume în aceste părți.

Acolo, în gropile acele cari se văd, dice că a fost locul unde 
ele îșl făceau mâncare, acolo le era aședată căldarea în care fer- 
beau mâncare.

După ce au săpat gropa, fata cea mai mare a rămas s'e 
aprindă focul, er pe cealaltă a trimis’o în Turda după căldare, 
dar se umble iute, că până la S căsurl se potă găta mămăliga.

A pornit fata după căldare și din Betlean până în Turda, 
numai 5 pași a avut a face, cum se nu, când ea era de 99 de 
stărijini de înaltă?

Iute a venit cu căldarea, a uinplut’o cu apă din Someș și 
a dat’o în sămă la sora-sa, apoi s’a dus după făină de mălai

Mesnril.e prerentice în contra epidemiei din Orient.

la Brașov, iute a fost înapoi șiVm aceea. Dar acuma le trebuia 
brânză. De unde s’o aducă? Cea mai mare și-a adus aminte, că 
odată umblând pela Rodna, a védut pe acolo oi multe. Iute a dis 
că să se svârle în Rodna după brânză. Ceea s'a dus și în câteva 
minute a fost înapoi cu brânza. Ce i-a fost ei 90- 100 kil
ometri ?

După ce și-au mâncat mămăliga, a dis sora cea mai mare 
cătră cea mai mică: „Soră dragă! Dute tu cătră răsărit și eu voiu 
merge cătră sfințit. Treime se ne căutăm câte ceva de lucru, așa 
n’oin putea trăi.“

Sora mai mică a pornit delà Bileag cătră resărit-medă-di, și 
când a dat se trecă peste Someș, a pășit un paș peste el, când 

a fost dincolo, vede că i-sa udat rochia dinapoi, se vede că și 
pe-atuncl erau «arlône.

Densa, ea se aibă mai bună trecëtore de altă-dată, ca se 
nu i-se ude rochia, s’a apucat să-și facă și acolo o ridicătură, ca 
astfel se potă păși de pe dealul Bileag pe alt deal spre a nu-șî mai 
uda rochia. S’a dat și a început a căra pămenl cu șurțul dintr’un 
loc de aprope și a clădi chiar din marginea apei o ridicătură ca 
de 30 40 de stânjini de înaltă, carea în trei dile au fost gata. 
Ridicătură, dealul acesta, este in mijlocul unui șes mare, care trece 
delà comuna Șintereag cătră Betlean.

l’este acest deal trece drumul de ț<*ră, care duce delà Bârgău 
cătră Cluj, ér pe sub deal, pe marginea Soineșutui, merge calea 
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ferată linia Dej-Bistriță. Cine căletoresce cu calea ferată, póte să 
se.uite când trece pe acolo, cât de frumos se cunosc și astădi 
păturile de pământ și stânci, cum le-a cărat fata de uriaș cu șorțul.

Acest deal, din bătrâni se numesce „Bichihigiul.“ Ungurii încă-i 
dic, unii „Béke-hegy,“ alții „Béka-hegy.“

Dela numirea primă „Béke-hegy“ Dealul-păcii“ se cjice că: pe 
timpul romanilor, aici la dealul acesta a incheat pace cu inimicul 
de unde se-șl fi luat numirea de „Dealul-păcii.“

Numirea a dójia „Béka-hegy“ Dealul-bróscelor și-ar avea în
semnătatea, dela un lac mare cea fost sub deal spre médá-cji, care 
numai in anii trecuțl a fost canalisat și acuma e loc roditor. In 
lacul acela se li fost multe brósce și dela acelea sâ-șl fi luat nu
mirea de mai sus.

De altcum și o uliță laterală a Betleanului, care duce cătră 
acel loc, se numesce „Ulița-broscelor.“

Despre fetele de uriaș se dice că, cam la 2 3 săptămâni 
eră s’au întors la vechea lor locuința Bileag, și cea mai mică a 
aflat pe șesul Betleanului un om arând cu plugul cu 6 boi și cu 
un pogănicl, copil care mână boii, pe cari aflându-i i-a luat în 
șurț cu boi, cu omeni și i-a dus de i-a arătat surorii sale dicând: 
Uite soră dragă, ce vermulețl am aflat scurmând in păment, cât 
sunt de frumoși, ce dici ye sunt aceștia? Soru-sa i-a luat în mână 
.s’a uitat bine la ei. apoi a dis: Seif soră dragă, acești vermi ne 
vor fi urmașii noștri. Néniül nostru pecum vedl s’a stâns de tot 
de pe lumea asta, aceștia vor fi de-acuma moștenitorii pământului. 
Dui ără acolo unde i-ai aliat și vino iute înapoi.“

Fata cea mai mică a luat plugul cu boi și cu óméul și îl 
duse érá pe șesul de unde i-a fost adus, nefăcăndu-le nimica rău, 
apoi s’a întors érá la sora-sa.

După aceea a dis sora mai mare : „Dragă soră, noi pe aici 
nu mai putem trăi, se mergem se plângem pe mormântul mamei, 
apoi vom vedea ce vom mai face.“

S’au dus mai afund în pădure unde era mormântul, acolo au 
plâns cu așa lacrimi, cât din acelea lacrimi s’a făcut un pârău, 

care și astădi curge și se varsă în Someș îndată ce easă dintre 
dâliirl. Acel pârău, până în dina de adl se numesce „Valea-bilea- 
gului,“ pentrucă curge tocmai pe sub póla dâlului „Bileag.“

După ce s’au mângăet de plâns, au risipit tote gropile pe 
unde le-a fost aședământul de pe délül Bileagului, căldarea în care 
îșl făceau mâncarea, au aruncat’o peste „valea-bileagului,“ și unde 
s’a oprit a cădut cu gura în jos și a intrat cu marginea în pământ. 
Locul acela se vede și astădi, e frumos, rotund ca o căldare, aco
perit cu pădure frumosă. Acel loc se numesce până adi „Zu- 
grumatul,“ pentru că are formă zugrumată după cum a fost 
căldarea. Densele, fetele, au plecat apoi cătră sfințit de sőre. Mer
gând tot pe partea drâptă a Someșului, pe unde treceau ele, de 
jele și de superare, că sunt silite a-și părăsi locul, tot aruncau 
pământul cu piciórele și din acel pământ se prefăceau tot stânci, 
cari se ved și adl, sunt nisce staul mari, neregulați, scobiți în tută 
forma. Acele scobituri, se dice că sunt urmele lor pe unde au căl
cat, și se numesc până astădi de popor „Stanil Betleanului.“ Cine 
călâtoresce dela Dej spre Năsâud, pe calea comitatensă trece pe 
lângă acei staul, ii póte vedea cât suni de minunați. Asemenea 
vede călătorul și délül „Bileagului,“ precum și valea bileagului, pe 
vîrful căruia dél, au făcut Contele Paul Bethlen o verandă frumosă 
in mai multe colori.

Fetele de uriaș s’au tot dus spre sfințit-medă-nopte și s’au 
oprit în dealul „Ciceului.“ De acolo numai scie nimenea că ce s’au 
făcut? Se dice că spiritele lor, doră, și acuma le mai véd in formă 
de fantome - - Stafii dic, le véd păstorii cari umblă cu vitele, 
în nóptea spre dina de Ispas (de înălțare) pe la 12 őre, le aud 
plângând și vaetându-se, încât de jelea lor trebue se plângă totă 
făptura, care le aude.

Atâta-i cât am aiujit eu despre dealurile „Bileag și Bichihigiu.“ 
Póte alții vor fi sciind ceva mai mult. Eu însă nu.

Io an Diugan, 
învățător,

I ■ i-

Cântecul lui Nițișor.
Frunzd verde merișor
Merișor si perișor,

- Und’ te duci tu Nițișor?
La Bucurescl se mă ’nsor,

C’aicl fetele nu vor
C’au simțit că sum dator, 
Barăm eu nu sum dător, 
Numai trei sute de poli
Și-o sută de gălbiorl.

Nu te duce Nițișor
La Bucurescl se te ’nsorl 
Că-țl plătesc ce ești dător, 
Și-țl fac casă cu pridvor 
Numa se vil se te ’nsorl

Și să-ml cânți sera de dor,
Dragă, dragă Nițișor. 
Dar de mergi la Bucurescl,
Și la mine se gândescl, 
Și când, te vei cununa 
Șe te-ajungă jelea mea 
De să-țl ardă inima, 
Uite dragostea ce face 
Face pe mândra de zace, 
Și face din om neom 
De se uscă ca și-un pom.

Comunicat de ENEA P. BOTA.
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DESCÂNTECE.
1. De spaimei.

Se descântă in apă neîncepută, rachiu ori vin, de trei ori pe 
di (diminSța, de aniédi și sĂra) 3 dile de-aréndul. Pe urmă apa sau 
vinul i-se dă. de-1 bea.

Pată de pe pădure...
Und’ te duci așa spăriosă
Așa fricősá
Cu cojocu ’ntors pe dos?...
Me duc la N ...
Cu spaima se-1 înspăimântez
Cu frica se-1 înfricoșezi 
pilele se-i scurtez ...

Mai bine dute la glodul bradului, unJn sunt doi frați pă
cătoși ce fac copii:

Cu spaima îi înspăimânteză
Cu frica ii înfricoșeză
pilele le scurteză.
Eu boia ca. 911 mâna i-oi lua-o
Și-11 Marea-Negră i-oi arunca-o.
Se reniâie curat, luminat
Ca argintul strecurat,
Ca maică-sa ce l’o făcut.

Descântec dela mine și léc dela D-deu și Maica Precestă.

2. cel perit.

Se descântă în .jtilfă (se face din semânță de cânepa) de 3 ori 
pe <,li... 3 dile de-aréndul. Cu julfa îl unge unde-1 dóré mai 
ales nasul.

O purces un lup bat, turbat,
La merii dolomeru,
Se mănânce mere dolomere.
Cu piciórele Se-1 scurme,
Cu dinții se-l roda
Cu coda se-1 măture.

Nu te duce la merii doloméru
Ci dute la N.. .
Cu piciórele s'o scurmi (buba)

----------- -5- < • 1

D’EIA
I n țipan. o cam sfeclise
Și de férne se ltupise,
Căci ori unde se ducea
Și se w>n obrăznicea
De ale (¡urii se óéra
Era, dat pe ușă afară:

- „Nu ți rușine mS dâră 
Se umbli după căpătate '?■ 
Căci cum esel de lat în spate 
Și ca tunul sănătos 
Poți pune și ursul, jos! 
Cam așa-i diceau prin sat, 
Iarna ințeleț/, căpătat, 
Dar vara pe când se cată 
Muncitor* cu bună plată,

Cu dinții se o rodi
Cu coda se o mături.
Din spiritușul limbei 
Din sfârtița nasului 
Din fața obrazului, 
Din inimă
De sub inimă
Din tôte mădulările trupului. 
Se remâie curat, luminat 
Ca argintul strecurat 
Ca maică-sa care l’a făcut.

Descântec dela mine și léc dela D-deu și Maica Precestă.

3. De deochi.

in apă, rachiu ori vin se descântă. 3 dil câte de 3 ori pe 
di. Apa sau vinul descântat îl bea.

La răchita presădită 
Șede-o fată împodobită.
C’un ochiu de foc și cu urm de ploie. 
Cel de ploie stânge pe cel de foc. 
Așa să se stângă pocitura.
Si căscătura 
Din crcerul capului 
Din sfârcul nasului 
Din fața obrazului 
Din tôte mădulările. 
Se*remâie curat, luminat 
Ca maica D-lui ce l’o lăsat 
Ca maică-sa ce l’o făcut.

Dacă o dcochiat o femee cu țiță, së-i crepe țițele, së-i curgă 
laptele. Crepe ochii cui o deocliiat !

De-o fost deocliiat de un bărbat, së-i crepe b... së-i curgă 
m. .. Crepe ochii cui o dcochiat.

De-o fost dcochiat de-o fată mare, sd-i crepe pulpele, së-i 
curgă ic... Crepe ochii cui o deocliiat!

Descântec delà mine, léc dela D-deu și Maica Precestă.

D. D. Popa.

SI EU.
Se dormi Iotă diulița
Și când îți cere pur ița. 
Mâncare - - fupa se dai 
După tóté câte n’ai. 
In.țelepe, dâră me: 
E păcat ăl ui ce-ți dă!... 
Ba, și chiar de sfântul sőre 
Că lumineză o putâre 
Ca. tine........

„D'eia și eu:
l)ist dóra: tot mereu 
Eup de el și me feresc 
Dumina-i se n'o zăresc: 
Căci cum diei tu c păcat 
De el se fu luminat.

I. Encescu.
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MARE GÂCITURĂ DE ȘACH
de I. Nițu Pop.

Re.iiroduce.rea interiHxă. Tole drepturile rezervate.

l >ar ser- par
Ini re cei ce vor deslcga gâcitura bine, se voi sorta 2 portrete oleografiei 

de mărime naturală forte frumos eseeutate, representând premiul 1. pe președin
tele din Transval Kritger, er al II-lca pe generalul Joubert.te tori.

bă de lui.

e b 0 0 eu! ceri ii ce li-

i r plă- bo ul u

i Și u ses CC Ce râ Do- lllll-

mo- be- Ce-i de lui re 0 for, ma-i

e; rul? ri- grad cri simt

0 a- ti- a Și mă- de i La-

sbor! să ’n Dar bit- e. a ce a Vai! m- ce 0 rul le mi i pese bi- i țu no-

fru- ei ce-i cu dor! cs- pr- ui să Pi- ro pla- uă le-

al Dul- mo a- ri- lui Dul- te în lui lui fu- resc! le- do voi ră a- Chiar ri- ce Lan-

re fu- vi- Bo e de ce fiind resc

O- t()~ să e Beat. ri-

yă- Nu ța- si Gi- seri- fo ce- ui-

se l>i- sciu ()- or- în- în re- t- »iul rul pro-

mai do- t- \: re țfi mi- ci- f- n lui

resc! ce le- 9« n: oc- tu- or- ă m- mo- fu- Și-

re? -le ci- 0- N- e de u; i 0 gd- n- a s- mă a voi

Iu- Nop- d a i- bo 0 us- p- e- te- Eu i

ți- 16- stră- n I- șac ra c- t- p u l II- i, e- pr- a tă zit.!

trî- co- le re 'n iu- tă. tor a ta tr vom Le ra te i- I

ce. Bă- ră In- vis a la tu- fa ni veș-

resc? ne- ră- că- bi- vi- eu 0 gă- a că ma

cli- tu- te pro- fă- s- I a a Re- prit be.se M’a mor ce Duni- ne pe. 0

te, nă! ni- de nu ni tul ce să. ne p 'a lea as-

Căr- în- rari, făr’ fum! mă- ma stat ță- iu- 0 pla- Dar și <}eu! Ce mc ca-

cum! tă- vreți de. da mi- sini- Cu a vin s'a turi tat le- iu te- as- ri- sit riul

foc a- nă. ri- 'n ți- că ce Se 'n să 0- Mu-

ceți Voi făr’ fi- lu- Tran- re sa cu cer gă- Da- ze be- ce- că io- bo-
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ILUSTRAȚIUNILE NÓSTRE.
Hora delà Plerna. lhistrațiunea nostră de pe pag. 22 ne în- 

fațișeză o scenă de veselie a ostașilor români din fata Plevnei.
Inimicul ii pânilesce de prin redute și parapete, triinițeiido-le 

câte o bombă tiircéscâ, de care ei riflènd clic :
Eacă mc din parapete 
Vine-o scrofă ca se fete, 

apoi in ciuda dușmanului se întind la o frmnosă bora românescă și 
în sunetul musicei militare și în fata bravului lor căpitan jocă și 
cântă :

Colo ’n Plerna și în redute 
Stau pațplnii mii și sute, 
Stan la pândă tiipilafl 
('a zărozii cei turbați, 

Lasă șe.dă mari și mici... 
Trapeți hora mei voinici!

Alexandru Papiiii llarian, (pag. 24.) Născut la 1828 în Transil
vania, a studiat în Oșorheiu, Blaj și Cluj, în revoluția din 1848 îl 
aflam între fruntașii conducători ai poporului român.

După revoluție s'a înscris la universitatea din l’adiia, unde 
a obținut titlul de doctor în drept. A fost un bărbat entusiasmat 
pentru orî-ce manifestare a activității românesc!. A scris mai multe 
opuri de mare valôre istorică, juridică si literară. Seiința și frumpsijle 
lui însușiri sufletesc! l'a ridicat la mare cinste. El a fost, și ministru 
de culte și instrucțiune publică în România. Lovit de o boia de 
creerl a murit in Silii iu.

Goronul lui Horea, (pag. 26.) Am anunțat și noi, că la „Insti
tutul iipograiic“' din Sibiiu, se află de vem.lare cărți postale cu 

ilustrațiunl românesc! forte frumose, precum sunt „Ilustratele Iacii“ 
ce a apărut nu una ci două de-odată. Prima pe carea o repro
ducem și noi în ilustrațiunea nostră, ne înfățișeză intr’un splendid 
peisaj (liresce că cu mult mai frumos de cum se vede aci) cimi- 
teriul din Țebea.

Profesorul Maxim Pop, vedl portretul și biografia de pe pag. 29.
M paratul dr-luiCornini/ pentru a prici nui risuri, frumose. (pag. 30.) 

Medicii au aflat, că omul ce sufere in facultățile minții, îi lipsesce 
apetitul de mâncare și slăbesce trupesce se pole îndrepta prin 
mijlocul de a visa visuri frumftse, a inventat deci spre aeest scop 
un aparat ce se așccjă la patul bolnavului închis cu cortine ca 
și un fel de cameră întunecâsă, undi' după metodul lalernei ma
gice se produc tablourile cele mai frumose in diferite colori, Ar la 
urechile pacientului sunt aplicate un fel de talere de metal ce sunt 
legate prin un tuli îngust de «tucinc de un fonograf.

Punendu-se in acțiune fonograful și aparatul de proiecțiunl 
colorate în timpul dintre treijire și somn bolnavului i-se presintă 
prin somn cele mai frumose jocuri de colori și peisajiurl er in 
urechi ii cântă cântări evlaviose și Dmimedeescl. Etă dar ce mi
nuni pote se mai producă seiința omenescă.

Greerele și furnica, (pag. 31.) este un frumos tablou espus in 
pavilomd României la e.xposițiunea din Paris.

4/ •surite preventive în contra epidemiei din Orient, (pag. 35.) 
Ilustratiunea reprcsintă unele caricaturi pentru distracție după dese- 
mnele făcute de răposatul .Jiquidi din BucurescI, cari sunt atât de 
caracteristice încât fie cine chiar și tară text și le pole șieșl esplica.

Cronica.
Scergerea timbrelor. Foia, oficialii a publicai noul 

articol (le lege, sancționat de Majestatea Sa, despre timbrele 
pe calindare, pe anunțuri de tot felul, în (Jiare, placate, etc.

Pe temeiul acestei legi, cu începere din l-a Iulie a. c. 
nimeni au mai are se plătescă obicinuita competință de 
timbru de 30 cr. pentru nici un fel de anunțuri sau pu- 
blicațiiini in (Jiare; tot asemenea Se scerge competință 
timbrului de 1 cr. și 2 cr.. ce se plătea până acum pen
tru publicațiuni ca: placate, bilete de reclam distribuite 
pe strade, pentru suplimente de diare, cum și taxa tim
brului de (> cr. pe calindare, ce pana acum a trebuit a 
se plăti de fiecare exemplar.

La Feleacul săsesc S’a aranjat o petrecere popo
rală cu concursul coriștilor din Șoimuș, care â reușit 
peste asceptare de bine.

0 dedicație Ovreilor din România. „Apararea 
Națională,“ organul român antisemit din BucurescI. sub 
titlul „Emigrarea Ovreilor“ publică următorul vers, care 
se pote cânta pe aria „Vecii rândunelele se‘duc“ :

Vedi. cum Jidanii se tot duc, 
Numa ’n papuci și într’un surtuc; 
Se-i duci tu, Domne, pe pustii - - 
De ce nu vil, de ce nu vil!

E vreme forte bună-aeum, 
Se plece Jidovii la drum, 
0, Do nne, se ne scapi de ei — 
De ce nu vrei, de ce nu vrei!

Și trenul c/ratis noi l-om da, 
Cu toții dacă vor pleca.
(), Domne, dale ’n (¡dud de poți 
Se plece toți... se plece toți !

Căci țarinele-au pustiit, 
Poporidutreți l’a serăcit ;
Se-i duci tu, Domne, pe pustii — 
De ce nu vil... de ce nu vil !

POSTA * * *

* * * REDACȚIUNEI.

¡1 D-lui E. Mânu, Boierenî. Revista de pe anul 1900 nu pot se ți-o 
trimit, fiind că s’a epuisat, nu mai avem colecțiunî complete.

D-lui Traian Bratescu, Cluj. Pentru clișeurile, despre cari faci Între
bare te adreseză la d-1 Todoran tipograf în Gherla.

D-lui I. Brândeu, preot în Ciucuzel. Astăiji am scris ca se-tî trimetă 
respectivul ceea ce (i-se compete.

D-lui Demetriu Clain in Bradu. Acelaș respuns.
D-lui George Simu îi transmitem gratulări și felicitări din partea pă

rintelui loan Barna din B.-Sânmiclăuș pentru Novela „Un suflet pocăit“ și acesta 
o se fie ca „Din propria ei putere“ curaj și înainte esclamă numitul preot.

D-lui Georgiu Bujigan. Numeri de probă de pe anul curinte nu pu
tem da uimărui, de ore-ce nu tipărim exemplare întrecetore, din anul trecut 
încă nu mai avem numai de pe anul 1898 seni. I. — Astăiji am primit însciin- 
țare delà cincograf, că clișeul după portretul trimis de d-ta, e gata. Broșura 
9 din anul trecut ți-se trimite cu posta de astăiji.
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PRIMA TIPOGRAFIA ROMANE VSU?
IN

NORD-OSTUL TRANSILVANIEI.

Prin acesta fac cunoscut onoratului public, cuinca am înființat în Șoimuș
(comitatul Bistrită-Năseud) un 
mijlâce te,clinice, aranjat după stilul 
unde se primesc spre esecutare :

Tipărituri de bancă, 
BILETE DE VISITĂ 

Cărți și broșuri.
Foi periodice,

Bilete de logodnă.
Invitări la nuntă,

ANUNȚURI,

Cu cele mai

stabiliment tipografic provei,lut cu cele mai bune
cel mai nou, cu literile cele mai moderne,

Registre,
* BILANȚURI

Compturi,
| PREȚURÎ-CURENTE

* (ăiverte,
* Bilete de Înmormântare,

CIRCULARE.

moderate prețuri.
Tipografia BACII . Șoimnș.

Tipografia BAC IU în Șoimuș
(Sajó-Solvinos u. p. Nagy-Sajó).

. r
- »
V

- >
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La adminiști•ațiunea Iniei

„Revista Ilustrată“
în Soimus, u.5 5 1 p. Nagy-Sajo

•

se află de veiK.lare :
Calendar portativ „Revista Ilustrată“ pe anul 1898 ediția

cu o mulțime de ilustrațium forte frumose ș admirabil 1» ■ral a cor. 5.
esecutat după clișeurî lucrate de cincograful curții im-

periate din Viena: „Revista Ilustrată“ pe anul 1898 semes-
■i Compactat plastic în pânză cu in trul I, elegant compactată , o i.

scripție de aur veritabil cor. 1.40
ta Compactat în carton cu inscripție Portretul metropolitului Șuluțiu pe

aurie de imitați mie . 1- carton de lues .40
c) Broșurat cu imitațiune de piele ,S0

Cum se fotografăm? . 1.-
Portretul lui George Barițiu pe car-

Oglinda inimei poesii de G. Bugnariu , AO ton de lues „ - -.20

„Revista Ilustrată“ pe anul 1898 ediția Castelul Peleș tablou pe hârtie de lues „ .30

de salon , 10. Novele și schițe de 1. R. Reteganul — -.70

Tofî acei, cart comandă tote opurile d? mai SUS de-odată, capetă un scă(,lement < lela
pre(ul indicat.

Administrațiunea.
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Tipografia Bariu, Șoimuș.


