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închinate eu ocasiunea aniversariului de 200 de am dela „Sânta Vilire" in 18 Seplembre si. n. a. HO).

Atâta am și sede, se pâra-u urma sai 
Atâtea fapte mândre, atâtea, mândre nume, 
Atâtea brațe apripi, ee lumea ’nfiora 
S’apuna, să se stânpă. și fapte și renume: 
Românii se nu mai fie — se piara de pe lamei

IV. •
Iubită țâra, mamă, pământ, udat eu sânpe 
De fii tei. pe carii la sinu-ți i-ai nutrit, - 
Și scumpă națiune, imi rin lacremi a plânpe 
Când resumezi in. minte rai. cât ai suferit: 
Când tu ai fost poporul uitat, nefericit!
De cade inse frauda in timpul tâmnei, iar 
In primăvara dulce din mupurii 'npnpit
Apare mai frmnosă. căci nu ivite se peru 
Sub scutul proredinței. ce tóte le creara.

r.
De-ai fost tu ca și frauda 'u lomul, nefericită, 
Purtată de erirețitri. purtata 1 II. III. n tote părți:

I.

Și ceriul era nepru, natura plánptitöre, 
Carpații plini de nepuri și șarete. ascuns — 
Câmpia 'ntuuecată și (éra jălitore ....
Româna. ’n ne.sciință. de chinuri el pătruns, 
ltomânul. penul Romei Románul șelar ajuns: 
O! Sörte, népra sorté. sibilla ursitóre 
Tu nu vedeai poporul italic, ț/reu străpuns , 
De-a timpului pumnale, amar uciijetore., 
Ca cel-ce nici trăie.sce, ca cel-ce nici nu more ?

II.

Perițl mi pândurl népre și-a sufletului chinuri, 
Perif'i dușmani mai nepri, ca sufletul din iad: — 
Cseafi-ve ileci laerenii și încetați suspinuri: 
()'. Sântă prorediuță. mc plec, la tine cad!... 
Toriutele. ce eitrpe. se n’aibă nici un rad, 
Se frecă căletorul ușor de ceea parte ?
Pe munte se nu fie i:re-un arbore sau braț!
Sub cari se odichnesca driimariil. ce departe
Iși târăe piciorul cit pândiți la a sa sortéi!

III.

lin pas și omul Romei era. se nu mai fie, 
l'n ceas și-al sorții demon spre el pitra-șl căsca; 
O lume, o națiune, ce-a fost mereu tot riuă 
Sub neprele ruine părea a-se ’ nmormenta.

O mândră primă rară, doiosa și dorita
'Pe-a * renăscut pe lume... Și-a sorții nepre cărți,
Se arde ’ii foc... se urda blastâmtd crudei sorți!.. 
Inchină-te Romane, luniinei. le închina,
Și radului Incinte. Incinte 'u tóte părți, 
(reniiilui teu mare te pleca și te.-nclinii 
Paterei de riații, ce. sei se te susțină!
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T7.
Geniul te chemase la Roma ne învinsă,
Lumina te sculase ea se-i urmezi cu dor, 
(Ca Manii din vechime la peștera Încinsă 
De-a îngerilor flăcări, de-a ceriului ardor,) 
Im Koma sempitcrnă. la tronu-i răpitor.
Se dai mâna cu frații, cu cart ai fost de-o mamă, 
Se afli a tale glorii din timpul trecător,
Și-apoi In ochi cu lacremi, se-ți dai Române semăn 
Dac'ai uitat pe Roma, pe antica ta mamă?!

VII.

Apostolii tei tainici, ei., umbrele sânțite 
In mână cu toiagul ca Elor și Ciprian 
Străbat, a. Romei strade. cu fețele ‘ncăldite; -
Ei strigă: „Sum al Romei; Creștin suni și Roman!“ 
()! Umbre immortale, roi Claia și Șincăian 
Pilaștrii națiunei, profeții unei ginte,
Tu Șincaiu, ce-n o cârpă purtat'ai pe un neam,
Și sunte Inoc.enție, ca Moise de ferbinte,
Ge-ai reclamat națiunei a sale drepturi sunte!

VIII.

Poetul se îmbată, de-dtâta farmec dulce,
Ce a produs Unirea la fiii unei firi,
El strigă înc’odatfl și fruntea lui străluce: 
„Uniți-ve cu toții in cuget și sân firii“ 
Și D-deu aprobă poetu-n dulci zimbirl!...

Amară e viața și fructele, amară
Gustate din arbustul fatalei disunirl...
Rlăstem pe pomu-acela cit. fulgere și pară, 
Uscas’ar ca smochinul lui Christ de-odinioră!

IX.

Trecură ani done sute, de când sânta Unire 
Și-a dat a sale fructe, la cei-ce le-au gustat, 
De când un Athanasiu cu clerul în unire 
Eș'i din năpteu negră în care-au orbecat.
Și Rlașiul. Roma noua, de-a,tunet în lung și-n lat 
hnprascia lumina ca. și un far de aur... 
lutréga Românime prin Rlașiu s’a deșteptat.
Sciința ne estimata a lumei scump tesaur 
Te-a'n coronal cu frunze, o! Rlașiule, de laur!

A’.
Pașesce înainte. Române deci cu fala,
Și uită-ți o ininuta trecutul neguros, 
Priresce-ți adi gătita o porta triumfală
Și treci prin ca cu ural puternic și fălos!
Da. treci și jiibiUkă acest timp glorios!
Și voga proredința. mereu se te iinésca,
Sionul te protega. sionul teu. frumos:
Credința, ta cea drepta mereu se te 'utăre.scă: 
Trâiasca Arcliiereii și Clerul se trăiască!

I!)()<> O. .4. .1/. D. G.
S. P. Simonu.

CĂSĂTORIE SI SOCIETATE.
5

(11. 1.)

In afaceri de ale iajjnei și prin urmare și în închierea de 
casatorii dacă și pre acestea le numerâm între acelea se 
vede a avea mare rol frmnoșeța și cu deosibire e a femeei, care 
își află pspresiunea in consonanța armonică a diferitelor grații 
mai ales sufletescl pentrucă e bine cunoscut, că nu totdeuna 
cucerescc frumseța trupescă (talia.)

inl-re acestea frmnsețl se minieră. și colorea perului cu
privire la care gustul bmenilor a trecut prin însemnate metamor- 
fose, și pote spre norocul lui că nici astădl mi este hotărit că
ore care ar fi mai frumos, și de cumva se va hotărî cea-ce
nu va fi curund acesta nu va fi decât în detrimentul fetelor,
căci atunci multe vor ajunge etatea patriarchalâ în acesta calitate.

Bucle de păr lungi, dese și arginți! totdeuna au fermecat 
privirea omenăscă, decând sustă lumea și sunt inimi cari mai bat 
de iubire. Acest per lung întipuesce dulcorea grației femeescl, 
desimea lui focul simtemintelor, splendorea întâietatea cuceri- 
tore. In cântarea cântărilor încă se dice: ..Strălucitor ’ți-e perul ca 
a caprelor cari pasc pre muntele GileadV

l’udărirea cu alb — ea pre-o frumseța mai aparentă au 
inventatu-o popotele păgâne pre cari acum le imiteză nu numai 
damele de clasa înaltă ci secsul femeesc mai tot până la cei ce 
locuesc in hurubă țărănescă.

La Romani l’emea ca se cuceresc-a pentru totdeuna afecțiunea 
soțului său, la culcare își lipsă pre față o turtă de pane ca eu 
acea să se netedasc-ă încrețiturile de pre față, demineța se spăla 
cu lapte de măgar iar fața și-o colora cu albastru slab, dinții șîi 
curățea cu un medicament din chios numit mastix și cu un fel 
de pulvere; mai mare grijă inse punea pre păr pe care și-l colora cu 

șofran. Soția lui Ne.ro era însoțita în ori și ce călătorie de 300 
măgari, ca laptele acelora sei fie totdeuna gata spre spălare. Es
ees în colorarea feței lac femeile persiene numai se potă apărea 
că au o față rciiilmerită; spre a vivifica și aprinde și mai tare

O punte mobilă.

focul ochilor lor negrii, ele grămădeau pre marginea pleopelor 
colori negre ca funinginea, mai multă grije inse le da colorarea 
perului, căruia prin colorarea cu galbăn îi dedeau o strălucire care 
bate in argintiu iar cu Huidui indigo ¡1 făceau negru ca corbul.
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Eemea mulată (adeca născută din lată europei) și mamă né- 
gră) din lamaica are për creț lânos erei.lîl delà părinți, ca dovadă 
cumcă o parte constitutivă din sângele seu o de negru. Atari fe
mei încă și dinaintea bărbaților lor se silesc ași ascunde perul cu 
un vël împletit în formă de tulpan și cu o pălărie de paie. Când 
mergeau de acasă îl ungeau; neledau sau lațe11 selinduse ea se facă 
mai bătâtore la ochi încrețiturile aceluia, prin ce de comun îi da 
un astfel de eslerior ca și când ar parla parocă. Dar perul acelor 
femei din lamaica cari sunt născute din sânge neamestecat euro
pean, e regulat și nu le acopere de loi capul ca prin acesta să se 
cunosc,ă descendința lor mal înalta.

In San-Louis încă și intre bărbații negrii a intrat emulățiunea 
în tocmirea perului : Eiindca eu pletele lor lânose sau urii, le tund 
până în rădăcină și a- 
poi se inpodobe.se cu 
o . parocă blonda sau 
roșie pre care ș‘o pun 
pre cap.

Eolositore moda 
pentru friseuri !

Anglesul și turcul 
consideră perul roșiii 
de-o frumseță admira
bilă. Damele arabe in 
Africa nordică își colo
niza părul cucinovru, in 
Spanja tot acesta este 
colorea dominantă: ger
manii, francesif și ita
lienii incă o tin de co
lore antipatică. In se
ci ul al XlV-lea a do: 
minat colorea de toL 
blondină, in al X\'-lea 
cea bruneta, in al ÀVI 
cea galbenă-—blondina; 
în al XVII-lea cea iié- 
gră. in al X\ lll-lea 
gustul a fost diferit, in 
al XIX-lea s'a redicat 
la [intere cea galbena, 
blondină și negrii.

Bărbații incă au 
mers departe in cultul 
perului, Carul al Vll-lea 
imperatul Eranciei lasă 
sil se cheme înaintea 
sa frumseță frumsețelor 
Sorel Agnes - îi de
spleti perul roșu 
argințiu — blondin în 
fața cavalerilor sôi că
rora le scbinteiau ochii 
de strălucirea acestei frumseți femeești apoi a Jăsat să se aducă o 
mesură de ham noi de aur ca se vadă ce va străluci mai frumos și 
fiindcă după judecata cavalerilor perul lui Sorel Agnes a strălucit 
mai frumos a versat înaintea ei grămada de bani. Perul acestei 
femei incă și acum e plătit cu aur. „Eigaro" scrie că supravegheto
ri ul castelului din Loches a taiat buclele de për de pre capul lui 
Sorel Agnes îngropate in cripta besericei de acolo și lea dat ca 
suvenire unui pretin al ei. Buclele de per a acestei frumsețe din 
vécul al XV-lea au trecut din mâna in mână și in urmă au ajuns 
în hotelul din Droust, unde in 1897 un adunâtor de rarități a 
solvit 140 franci pentru el. Doue fire de për de-ai Măriei Antoinette 
au fost cumperați la licitarea în Rouen din Marte 1896, cu 900 franci.

Tzen Mark, mintiul chinez, care a călătorit prin Europa 
astfel scrie : „Ômeniï delà apus onoreză [ierul blondin sau roșiu

La culesul de vii.

-anu apoi spnjmmaiio o nuce ia mama 
deșteptă, dar îndată ce ș'a venit în ori, de

al femeei, statură înaltă, forma plină a trupului și ochi albaștrii, 
femeile și bărbații convin la lot parul cea.ce la denșiî nu e de 
loc scandalitsător. fetele tinere adeseori vorbesc cu mai miilți băr
bați de-odată. Decumva fetelor le place orecare bărbat grăbesc a 
scirici că ore căsătorit e sau ba și numai in cașul din urmă fac cu- 
noscință cu densul pentrucă cu cel căsătorit nu au ce vorbi. Pă
rinți fetelor chema pre tineri la casele lor. permit' fetelor să se 
preumble cu aceia și se petrecă singuri.

în apus astfel continuă densul este acea datină că femeia 
jocă cu tinerul, își pune braliiil pre umărul aceluia, iar bărbatul o 
¡mbrățoșadă apoi atâta se invert la olaltă pânăce femea amețesce, 

sa <-are reeprindu-o o 
nou ii concede ca se 
fie dusă în ¡nvirtirea 
nebună. Acesta le-o 
demanda religiunea lor. 
Damele cari jocă portă 
dea dropia vesment alb 
care pie lângă umeri 
e forte defectuos, băr
bații se inbracâ onest 
dur și la ei vestmântul 
deasupra o lorte scurt 
cu deosibire dinainte 
coace nu e cuviincios. 
Așa-U treime sărmane 
trace!

E drept că la in
dieni tote simt mai 
lungi. Acolo tinerii nu 
fac eiinoseințâ in ba
luri, fata nu jocă dar 
nici nu polc juca pen- 
trucă incă din fragedă 
copilărie ii schilăvesc 
picidrele. La denșil tata 
de familie îndeplinesce 
și cererea fetei, el merge 
la tatăl fetei și astfel 
cjice: „Din genunchi 
implorez ca se nu-mi 
desprețuesc prea umi
lita-mi — îndrăsneță 

rugare, ci învredni
cește de ascultare ne
însemnatele mele cu
vinte și dă fiea ta fiu
lui meu care e servul 
tău cel mai lidel ca 
astfel tinera păreche 
imită prin legătură de 
mătasă se trăiescă tot- 
deuna in cea mai mare 

fericire. Permite-ml ca se doresc tinerei părechl, care e unită prin 
iubire ideală, fericire statornică și nechitită. în dilele plăcute de pri- 
mavera îți voi aduce și donul de nuntă și-ți voi da și o pareche 
de gâște, incă-odată te rog primește donul meu și învrednicesce 
rugarea mea de strălucirea grațiosă și curată ca oglinda ochilor tei.“ 

După acestea tatăl miresei declară, că se învoesce ca modesta 
și neînsemnata lui iică se fie soția nobilului și bravului tinăr și in 
redarea donului de nuntă, incă nu va rămânea dator. De altcum 
femeile sunt frumose, au ochi negrii și deși au nas mic totuși fisi- 
ononiia le e plăcută, numai acea e greșala că colorea roșie o țin 
de respingălore din care causă se coloreză cu alb, ceace forte iute 
le încrețește pelea de pre față.

In lapania fata care voeste a-se mărita pune deasupra porțl 
o olă de flori dar golă, apoi pândește că cine va aduce în densa 

inpodobe.se
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flori pro cart numai atunci le udă dacă raspectivul ii place. Astfel 
tinerii se înțeleg forte iute fără a vorbi mult. Fii nici unui neam 
din Europa nu sunt așa puțin alegători in câștigarea soțului de 
căsătorie ca Porlugeșil. Ort unde se coloniseză se căsătoresc numai 
decât cu fete de colore roșie, galbenă, brunetă și negră. In Ame
rica de medădi cu Indiani. în Asia orientală cu chinezi și laponezi 
în Asia de medădi cu Maialac in Atrica cu negrii.

în Guinea nouă la poporul Eriina-tamol căsătoria se îndepli- 
nesce cu puține ceremonii. Fetele își aleg ele bărbații, la ce uimii 
nu are cuvent. Amorisațil dupăce sau inteles la olaltă numai-decât 
dispar in pădurea seculară unde i aștepta palatul înfrundit cu fruc
tele sale: banan și cocus, sau se retrag în comuna vecină la orece 
amic făcândui cunoscut cumcă ei sunt căsătoriți. Părinților le 
trimit donul de nuntă ceea-ce le servesce spre mângâiere. Că ce se fie 
acela și cât se fie, e grija miresei că să-l numesca, mirele are nu
mai să-l cumpere.

Atunci apoi sunt căsătoriți după lege. La acest popor nu 
sunt baluri și prin urmare mama nu are de-ase teme că dură fica 
sa la orecare cuadril va vinde petrinjei sau de acea ca orece 
curtisant o va scote din minte. Vestminte de mătasă jachete, bani 
de intrare la bal nu trebue; fiecare fată își țiese din frunrje de 
palm șurț frumos cu ciucuri.

în India orientală în munții Nilgherri, mirele în semn de 
supremație iși pune mai întâi piciorul drept, după acea cel stnâg 
pre capul miresei dupăce a adus-o acasă, iar fata prin acea de
vine soție că ferbe apă.

Un sot de căsătorie e prețiuit in 20 30 rupi! (34(>. S 510, 2 îl.) 
mai înainte Inse a fost mai mic prețul.

In china soția se prețuește în 400—1000 dolari, uneori inse 
și mai mult. Până când femea nu a onorat pre soțul s-eu cu un 
prunc (bărbat) e considerată numai ca servilore. Marga

(Va urina.)
• Q»• -------

PERSONALITĂȚI.
(Urmare.)

Grădișteanu după salutările obicinuite păși acum înaintea so
ției sale — îmi dădu mâna — cu respect și sinceritate apoi 
își ceru scusele că așa tărdiu iși face destul dătoriei de a mă vi
sita — dar năcasurile cu cart se luptă un preot începător nu-i a 
conces pănă acum... apoi zimbindu-ml își recoinândă soția.

— Chiar bine... preoteasa care dorea demult se cunoscă 
pre soția d-tale se va bucura mult de acesta visita diseiu eu.

Și în adevăr, abia sfêrsiï și se deschise o ușă largă — de 
se isbi de părete, iar preoteasa mea, voiosă sosea delà răsboiu ca 
se-șî îmbrațioșeză colega.

Óspele prim tăcea. Și nu eram in clar că cum se pote aceas
ta. Ostenitu-s’a ? ! ... Sferșituș-a vorbele ? ! Ori doră cea ce era 
mai posibil... Grădișteanu cu presența sa... îl sdrobia?!

— Chiar conversam cu D-l... (Óspele trënmra, gândea că 
vreau se îl descopăr)... despre filosofii vechi. Ceteam din Evanghe
lie, și dênsul îmi spunea ce plăcere află în cetirea opurilor - - ve
chilor filosofi.

Óspele resuflă mai liber... vedea că nu îl trădez.
Grădișteanu consciu de sine, cu sânge rece și demnitate res- 

punse vorbelor miele :
E un lucru desfătător a ceti opurile filosofilor vechi, dar 

e sublim a urma pre filosoful filosofilor pre D-l Christos. Eu filosofie 
mai adâncă, mai sublima, mai vrednică de om nu cunosc, ca cea 
esprimată în cuvintele scrise de s. Luca la c. 6. v. 37) „Nu judecați : 
și nu ve vor judeca pre voi, nu osîndiți și nu ve veți osîndi, iertați 
și se va ierta vouă." (Er la c. 6. v. 31) Și de iubiți pe cei ce re 
iubesc pre voi ce dar este vouă... înse iubiți pre vrășmași vostri/i etc.

Óspele meu vëdènd espresia dulce a vorbelor lui Grădiș
teanu și înțielegând sensul cuvintelor scrise de s. Luca căpătă 
curaj.

Și totuș d-ta nu poți dice că ine iubesc! pre mine. E- 
nunți un principiu, dar nu îl urmezi. Marț! cât de neomenesce ni’ai 
tractat. Dușmanul cel mai rëu de ți-aș fi fost — și trebuea se fi! 
mai blând.

D-le rëspunse acum zimbind Grădișteanu. Eu pre d-ta te 
iubesc cu totă inima, în tocmai precum și D-dieu o poftesce... 
Urësc înse în d-ta pëcatul de a vorbi și de unul și de altul. 
Adă-ț! numai bine aminte, ce-mi povesteai marț! ?... Și Grădișteanu 
zimbi cu milă.

Óspele earăș îngălbeni.
Preuteasa tocmai aducea o ulcicuția românésca de vin, și 

invită pre Spectabila (ca se dicem l;1 rândul nostru și noi ca 
ospele) in ceaalaltă odaie ca să se facă comcdă — invitând cu dragă 
inimă pre toți ospețil la cină — ojina ce va fi.

Eu vedind că rămâneam singuri, uinplui paharele și glumind 
mai mult decât serios mă adresei cătră amândoi:

Bine, dacă e așa, adl voiesc se fiu judecător. Vă învoițl??... 
Grădișteanu se întorse blând spre ospe’și dise: Eu n’ani 

nemic în contră.
Ospele : Nici eu !
Bine, am cjis. Se vedem dar ce te-a făcut pre d-ta d-le Gră

dișteanu se lași în drum pre d-l ospe.
Grădișteanu earăș zimbi cu bunătate apoi primindu-me 

fix d^e:
Ve cunosc numai de curund, totuși basat pre cunoscințele 

mele psichologice, cred tare că pot spune — (deși nu totul căci 
ar fi prea obositor) dar esențialul; fără ca sincera mea mărturisire 
se aibă ceva urmări.

Și Grădișteanu începu: Domnul ospe m’a ținut în mijlocul 
drumului pe frigul acesta o oră întreagă, cu preuteasa-ml cu tot. 
A avut un gust de vorbit așa de mare, încât nu se mai putea 
opri. Mi-a spus că popa cutare e dator cu 2000 11. cari fac 4IMX), 
di patru mii corone; că umblă în culeasă, care nu-i alui, că-i 
luată pe dătorie; că își creste fetele așa ș-așa... și la sfârșit va 
ajunge la doliă. Ei bine, mie îmi era frig pentru a asculta cum se 
trage în noroiu cinstea și vrednicia unui om.

Ospele căsca ochi mari - ca și când însuși s'ar mira de 
cea ce a spus.

Grădișteanu înse își pierdu rebdarea de a povesti totul ci vrând 
se sferșacă mai curund dise:

Apoi după»>ie mi-a spus o sumedenie de personalități... 
ba căreia i așia celalalt nici așa, ajunse cu vorba la...

Ospele îngălbeni. Abia acum își aduse aminte că dio-aeea va 
fi ajuns cu vorba și la ...

— La d-vostră ! îmi dise Grădișteanu.
Ori cât voiam se îmi păstrez sângele rece, totuș sânitit că 

îmi ard obrazil.
- Se spun mai departe ? întreba Grădișteanu pe ospe... 

Poți, dar eu nu sciu se fi vorbit de fratele George.
Grădișteanu își încruntă sprânceana.
- Așa dar eu mințesc ?!...

- Asta n’am dis’o gângâi ospele.
Era forte laconic ospele decând sosise Grădișteanu.

- Dar se înțelege de sine când vorbesc! așa. Eu înse-țl 
voiu demunstra contrariul — spunendu-țl mai din cuvent în cuvent 
ce îmi spuneai.

Mă întrebai: „Ca preot tîner pre la cine ți-ai făcui visitele“ 
Ți-am răspuns: „La toți afară de preotul Ceorge x.“
— 0! acolo nai ce căuta. Are o nevastă cât o delmă și cu o 

gură ca o meliță; iar el popa - e sgărcit al focului... Un păhar 
de vin la masa lui nu guști în veci.
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Fără voie oehil-ml se ațintiră spre paharele golite.
Si pre corda asta ar' mai fi mers vre un pătrar de oră — 

dar mi se urise de atâtea personalități, și i-ain spus câteva cu
vinte, cari de sigur pană acum mărite încă vor fi sosit la cunos- 
cintia d-tale. Ori dora d-1 ospe n’a avut încă timp??...

Am umplut paharele și le-am golit; er ospele dicea me
reu: suridennd cum ar da din codită un cățeluș ce ar vrea să se 
însinue la stăpânu-so.) „N’oiu fi dis chiar așa!

Si am conversat până târdiu sera fără a ne atinge de per- 
sona sau numele bun al cuiva. Dar apoi e drept că Bismark ră
mânea înapoia nostru cale de o poștă în politică; așa chibsuiarn 
de minunat treburile Europei și viitorul nației romanesc! care 
de divul traian era adusă in Daciile Transcarpatine ri- 
pense... și etc.

Eminescu era tț-ăntit de-o parte cu pessimismul lui. D-dieu a 
creat pre om spre fericire dîcea Grădișteanu. Alesandri — pe care 
chiar Eminescu din întâmplare diceam noi îl cântă „că-i 
vecinie tiner și ferice“ ... Alesandri d>c era radicat pre pie
destal.

Si nicl-odată pot afirma că personalități n’a obvenit. Odată 
numai Ospele - - când era vorba de Coșbuc nu șe potu răbda se 
nu dică: Ce Coșbuc??!... ci că dora. eu am cunoscut pe tată-so! 
Cine-i și el! ?

Argument naționalo-românasc !... sciți d-votră! ?

Când ne-am despărțit Grădișteanu ținu un toast filosofic 
pre care nu sciu ce filosof fjicea el — că îl mai rostise odată. 
Când s'a sfârșit acest toast, ospele promise că pănă-i hău... ce
lor delà noua direcție (cea mai de frunte înstitutie literară romă- 
născă) nu se va mai ocupa cu personalități.

Grădișteanu toasta :
„Conținutul vieții omenesc! e de un minut; viata e o luptă, 

„și tot odată un quartir călătorilor, cea ce după ea vine e uitarea. 
„Ce ne pote deci conduce pre noi prin viată mai sigur? — Una ... : 
„filosofia creștina. Ce însemnăză a fi filosof?... însemnează acea 
„ca se ne ferim sufletul de rușine și de pagubă, se învingem 
„și bucuria și durerea, nemic se nu concredem întâmplării. nici 
„odată se nu recurgem la minciună și falsitate, cu faptele altora 
„se nu ne spargem capul, tote întâmplările vieții nôstre se seim că 
„provin de acolo de unde provine și viata nostră, delà .. . Domnezeu. 
„Și în sfârșit, se asceptăm cu inimă Ifniscită môrtea. Eu poftesc 
„înse ca môrtea... (iuta vieții, se vină cât mai târdiu și rădic 
„paharul în cinstea d-lui casei.“

Eram entusiasinațî. 0 filosofie inse din toastul lui Grădișteanu 
n'o potea întielege chiar deplin ospele... adecă:

„Cu faptele altora se nu ne spargem capul!“...
Și domne mulțî’s în lume ca ospele

George Simu.

"ty? "W* ' 
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DIN REPUBLICA PLANURILOR FRUMÓSE.
Scene din viata Lungornariilor.

Intr'o diminâță bate cineva la ușa lui Cloroform. Acest di
stins Lungoman chiar se descleștase din brațele moi ale lui Mor
fén și inaitea oglindii se nisuia se ștărgă numele acestui duet 
platonic.

— Intră! dise el fără să se gândăscă că ușa era încuiată 
de frica creditorilor, pe cari de o vreme încoci numai cu viitorul 
îi mai putea mângăea și de căte-orl veniau numai atâta le putea 
promite, că în curând are se le promită din nou că-i va plăti 
peste câteva (Jile.

— Bine, dar deschide odată! strigă o voce din afară și 
niște pumni începură a esecuta pe ușă un marș de răsboiu.... 
bum darada, bum darada ...

— Ah! tu ești Pitula ! răspunse Cloroform apropiindu-se de 
ușă. Marșul acela de răsboiu era prevorbirea veșnică alui Pițulă. 
In odaie de căte-ori avea se spună ceva mai dihai, se punea la 
ferastă și bătea cu degetele marșul seu „autohton,“ în cafenea 
apuca lingurița și de multe-on făcea se asude sermanii Lungoman! 
de târnă, că n’o se aibă cu ce plăti paharul dacă din întâmplare 
sermanul s’ar tredi din amorțâla sa seculară și ar protesta în contra 
„inspirațiilor musicale“ ale lui Pitulă.

Cloroform deschisă ușa de jumătate și aruncă privirea prin crepă- 
turăși vedendcăîn adevăr Pitulă e ospele matinal — o deschisă d’a 
largul. Prin o ferâstă opuse, serele care chiar se ivea de sub 
orizont își trimitea primele raze în lăcașul lui Cloroform.

Bine ai venit pe aripele aurorei matinale, Pitulă, tu fala 
Lun -—, il întâmpină, dar se opri de-odată în mijlocul salutului 
seu de bineventare. Pitulă era serios și profund, cum va fi fost pote 
Hamlet, când și-a (¿is vestitul monolog ,.to be or not to be“ ...

Măi, dăm! 5 corone împrumut! îi clisă Pilulă intrând în 
odaiă și închidând după sine ușa.

Cloroform îl privi uimit.
Cinci corone ? Ei, dar de când te ocup! cu mitologia?

- Cu mi-to-lo-gia ? repeți Pițulă buimăcit.
Firește, când îmi ceri o sumă așa mitologică! Cinci 

corone! Dar ai uitat pote, că adi e 29, că ieri a fost 28, că.... 
Cine! corone! 0 de|l°G cari tronați colo în albastrul cerului...

... Azuriu etc. o sciu deja pe de rost! îl întrerupse 
Pițulă nerăbdător, aședându-se pe divan, după ce-șl făcuse loc 
dând jos niște bucâvne vechi, diare, o perie de dinți, o cravată 
ruptă, un papuc, o mică mașină de spirt și câteva bucățele de pane.

- Cinci corone ! începu Cloroform din nou. — Dar omul 
lui D-deu,-dor' n’ai de gând se mergi la exposiția dela Paris ? Sau 
pote vrei se faci o călătoria în jurul pământului?... Cinci corone! 
Par’că ași fi înrudit cu minele de aur dela Clondike! 0, (Jeilor — 
și Cloroform îșl ridică mânile spre acea parte a odăii unde afară 
se întinde cerul și erumpend într'un rîs diabolic.

Un pas prin munte,.

Ai sfârșit? îi (Jise în urmă Pitulă.
Se reluăm dară firul pertractărilor întrerupte — îi răspunse 

Cloroform domolindu-se.
Și pertractările începură, iar resultatul lor final fu: 1 coronă. 

Chestia e dară „simplificată“ dar pe de parte încă nu 
„resolvată,“ resmria Cloroform pledoriilor pro și contra acestui îm
prumut național — e simplificată redusă fiind la unitatea valutei nostre, 
neresolvată înse nefiind încă realizată ezistința pipăibilă a acestei 
unități imaginare. De unde se luăm acestă coronă?
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Ainb.il se adânciră in abizurile reflexiilor.
De ini-ar da numai Costache cele 20 corone cu cari mi-e 

dator, dar nu vrea, cu tbte că are bani. Numai ieri a primit un 
transport de 100 cortine, dar de când nu mai aparține .. Lungoma- 
riiei“ nici nu mai vrea se știe- de datoria.

l’âresce-1 !
- Ași! Dar știi că ar ii în stare se nege; că mi-e dator și 

eu n’ani cu ce dovedi contrariul.
Ab! n'o poți dovedi! dise Cloroform gânditor; apoi 

d'odată strigă vesel lleureea!
Pitula îl privi surprins .. .

Ai gfcit dbra vre-o corona?
Nu una ci 20! J’e. seră vei Ii in posesiunea lor firește 

numai dacă îmi promili pentru ostenelele mele un imprimîul fe
bril de 20" o ii respunse Cloroform.

Aici mi-e mâna.
Rine, alunei pune-le la mesă și serie.
„Iubite Costache îi dictai Cloroform după ce se așe- 

dasă la mesa de scris, dai- Pilulă se ridică mânios.
Ce „iubite Costache?" Vrei se-ți hali joc de mine? 

Cloroform zimbi.
Pune-te numai la misă și scrie, de vrei se ai cele 20 de 

corone.
Pitula se aședă iar Cloroform dicta din nou :
„Iubite Coslacbe, allându-me de câteva dile sub eipiatorul 

lipsei, te rog se faci bine se-ml Irimiți cele 40 de corone..." 
Numai 20! îl eoresă Pilulă.
Serie ce-0 dictez! ii răspunse Cloroform. Așadarâ: „cele 

40 de corone, cu cari îmi ești dator, 'le s’.lut etc. Ai sfir(it? 
Cloroform ceti scrisorea apoi o puse inlr’mi plic și scrisă 

adresa.
Și-acum hai s'o espedăm. (Va urma.)

X. •»' «v ,?<

X* 4»

In colt de stradă întâlniră un hamal, care cunoscea de mult 
tofl Lungonianil; daci nu era- nici unul care se nu-1 fi'trimis vre
odată ‘undeva.

Cloroform îi dădu scrisorea s‘o ducă numai .decât.. Pilulă 
par’că era în altă lume, așa era de buimăcit. Procedura. întregă 
alui Cloroform pentru el era o taină cu 7 sigile ! Se ceră 40 de 
corone, precand preteiisiunea lui făcea numai 20, se-i scrie „iu
bitei când așa se purta cu el. Și Cloroform era cam agitat. Reu- 
șiva ore sau nu ?

In acest moment se reîntorsă hamalul și inmanuá lui Cloro
form o scrisore. Cloroform i-o dădu Ini Pilulă.

O sciam eu că așa va ti! «.lisă Pilulă după ce cetisă scri
sorea și în mania sa voia se sfârtice hârtia, dar Cioroform îl impd- 
decă.

- Ce-O scrie? dise el flegmatic de spâtm-ind scrisorea...
„Domnule nu sein de unde puisezl d-ta obrăznicia de a mă 

provoca se-țl trimit 40 de corone când bine știi, ca mimai cu 20 
¡ti suin dator și..." dai: Cloroform nu ceti mai departe ci pășind 
înaintea lui Pilulă. se opri înaintea lili.

Și-acum Itaid la Costache! I.le nu ne platesce pe loc îl 
pârâin! Cele 40 de coróne au fost numai pretext ! Voiam se-i dau 
anzá se-ti răspundă și prin urmare se avem în scris, că el fi-e 
dator cu 20 coróne! înțelegi amina?

Tu tot cel vechili ești! ii răspunsă Pilulă luândii-l de braț. 
Apoi se adresă hamalului:

Pi bun avisézá-i pe LimgomanT ca pe 8 cé-surl se fie la 
„Cocoșul vânât."

Ceealaltiî i.H diminetă Pipila se treiji cu o durere mare de 
cap. be decise deci se mérga se-ș: iee o baie. înainte de a se 
scula inse iși examina casa... Din 20 corone mai avea tocmai 
43 de bani... la vederea asini gol suspină una 
pe cea parte.

și-apoi se întorsă

M. Aegea.

Pregătirea cașiului ăe Stiria din lapte acru.
Noi suntem dedat! a face cașiu și brânză numai din laptele 

cel gros, untos, al oilor, iar dacă nu avem oi nu mâncăm cașiu 
nici brânză de cumva nu o cumpărăm cu 30 Tf^cw pondul, cum 
e și în asta vreme; dacă voim înse a mânca cașiu mai bun, la 
dile mari cumpărăm de cel bun helvețian cu câte 52 cr. și mai 
bine pondul, intru aceea înse noi nu punem nici un pref pe lap
tele acela, din care și noi am [iuțea pregăti cașiu chiar așa de 
bun ca și cel de boltă. Acesta este laptele acru, (fără, unt) care 
noi îl dăm de multe-orl țiganilor, ca un ce fără de pref.

Acum, când mijlocele de nutremènt sunt atât de scumpe, ar 
ii bine se ne ocupăm și noi mai cu de-adinsul de economia de 
casă, și anume din laptele cel mult acru se facem și noi cașiu ca 
al neamțului, apoi noi se-1 mâncăm al nostru și el se-șî caute no
rocul pe la alțl nepriceput! cu cașiul lui de lapte acru. Am cuge
tat a fi de lipse se descriem și noi (după d-1 Kodermann din St.- 
Lndb.) modul cum se face cașiul de Stiria, precum urmeză:

După ce s’a luat smântână de pe laptele acru, acesta se pune 
în o căldare asupra focului, ce arde încet, pâiy ce se întăresce 
cașiul - - numit brânză de vacă. - ■ îndată ce începe zerul a ferbe 
se ia căldarea delà foc și se tornă tot ce e în ea în un săculeț 
de pânză.

Acum se lescuesie zarul bine din săculeț. După ce s'a stors 
bine în țese, se ia și se acafă intrăm cuier la aer. unde se fine 
12 ore efl să su scurgă și mai bine zerul.

Brânza dMvacâ acum se scote din săculeț și îiitrun vas cu
rat se sfarmă cu mâna pe cât se pote de iftărmit și se frământă. 
Acesta se pune acuma în o casă caldă bine, unde se stee 4—5 
dile fără de a se mai mișca.

După acest timp, brânza care acum e mole și lipiciosă ca 
untul, iarăși se frământă bine sărându-se și punând - • cui îi place 

și putină săcărea chimin . Acum se ia un ciubăr provă- 
ijiit la fund cu mai multe găurele mici, acesta se acopere cu o 
pânză și se aședă în el, peste pânză brânza îndesându-se bine; se 
acopere cu o altă pânză, peste acesta vine un coperiș de scân
dură și pe acesta pietrii grele, ca să se apese.

Aceste ciubere cu cașiu se aședă în loc răcoros în vre-o că
mară, unde se stee 5 (5 d^e- După aceea o restornă din ciubăr
așa ca se vină pe coperișui de scândură, cu care se aședă în loc 
recoros, dar unde umblă aerul

In 4 5 septemânl e dospit cașiul și se vinde la comerciant! 
ori se folosesce la casă. Câți cași de aceștia nu se pot face la o 
casă unde sunt numai 2 3 vaci cu lapte?

Economul.

Ainb.il
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Cronica.
Concurs. Pentru ocuparea unui post de învățătore pentru lu

crul de mână la școla civilă de fete a Asociațiunil se publică 
concurs.

Doritorele de a ocupa acest post uu se presente urniatorele 
documente;

a) atestat de botez;
b) document despre cualificațiunea cerută prin legea statului 

pentru ocuparea posturilor de învățătore la școlele civile ;
c) o arătare despre studiile pregătitore și despre ocupațiunea 

de pană acum ;
>0 un atestat, despre cunoscința în teorie și în ¡trasă a lucru

lui de mâna l'emeiască;
e) se dovedească, că vorbesc bine românesce și unguresce, 

eventual și nemțesce.
Vor fi preferite acele concurențe, cari an cuafilieație din ore- 

care categorie de studii, îndeosibi din grupul limbilor.
Invățatorea suplentă primesce o remunerație anuală de 000 

corone, solvită în rate lunare anticipative, și întreagă întreținerea 
în internat.

învețătbrea ca angajată va ave să dee directorei mână de 
ajutor la agendele internatului. Postul e a se ocupa cu 1 Oc- 
tobre a. c.

Concursele sunt a se înainta pană la 20 Septembre a. c.
Din ședința comitetului central al Asociațiunil, ținută în Si- 

biiu la 3 Septembre 1900.

Dr. I. Luceanti, Dr. Re?z,
vicc-președinți!. sccr. II.

Serbările delà Blașiu. Din incidentul împlinirei a 200 anï delà 
unirea Românilor cu biserica Romei, la Blașiu se vor aranja pe 
jilele 17, 18 și 19 Septembre a. c. mari festivități pe lângă un 
program forte variat. - Pentru aranjarea sërbarilor s’a ales un 
comitet, care va îngriji și de încuarlirarea ospeților.

„Asociațiunea la Băile-Herculane.“ „Asociațiunea pentru litera
tura româna și cultura poporului român,1' a raportat succese mart 
la Băile-Herculane.

Necrolog, ț Avram Celegredean, membru în direcțiunea insti
tutului de credit și economi „llaliegana“ din Hațeg a reposât la 
6 Septembre a. c.

ț Gregoriu Sabtl. preot în Aiton (tatăl colaboratorului nostru 
Emil Sabo) a încetat din viață la 6 Septembre a 1. c. în etate de 
56 ani, îl deplîng numeroșii sei consângeni, amici și cunoscuțî.

DESLEGÀRÏ DE GÂCITURÏ.
Dezlegarea gâciturci de șaclt de Mărîora Vlasa din nrii8- 9 

e urmă tor ea :
„Florean câini) când veștejește ;
Alta'n locui înflorește;
Dar in peptul omenesc 
Florile când vestejesc, 
Cade rouă înzădar
Alte 'n loc nu mai răsar.“

Au dcslegato bine : demnele și d-șorele : Geni și Cornili Hun- 
ganuț Borgo-Prund: Victoria Teslovan, Belbor; Silvia opriș, Ar
meni; Lucreția Mathe, Chiraleș; Ottilia Cuba, Cheud ; Laura Seni, 
Naseud ; P. Todorescu lași; Erena Lupescu, Constanța; Silvia 
Brînzeu, Ciucuzel ; Regina și Petiția Fărcaș, Badacin ; Pre cum și 
domnii: luliu Socol. Cianul-mare ; Georgiii Măican, Tecușul-român; 
Dumitrache Sândnlescu, București; loan Barna, S.-B.-Miclăuș.

Gâcitură de sach
5

de Emilia (’alean.
Se pute deslega după săritura calului.

Te. Mai mor eu

viu ()- bese mai voiu : nesc,

iu- mare, a- me- la- cel

ti- Mur- suf- ra- Si 'n te
f

fi Sute ori td- re ¡14- me, în iu-

rin- pă- cât de m anii mu- Dar' du- ho- Te nu- astă

ar’ mare ta mânt! ri- de let mă bese. C!u fără bese!

nient. mor- că- ne- Htlf- rea far. . . rerî de lu sem-

tó- e.a- vie- un fi mu- teiu ne- amar țin cu ră

ta Seiu Lai jit. Ăstui iu- Inii de- Cu me

ei ta pèl hi- HUÍ că- tună dor fă- lir.

are sfêr- ("a- rea vor Cu

far à eh i-

fit... fi
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D-sórei Otília Cabain Cheud. Cele trimise 
le-am primit, și la timpul seu le vom face loc, ve 
mulțămim.

D-iai Antoniu Pop, Kövágh. Nrul"(i-lam trimis din nou, 
mai trimilene câte ceva nu ne uita de tot. Salutare !

La mai mulți. Articdii scurt! din viața, socială datini poporale și 
descrieri de călătorie primim cu plăcere spre publicare în „RevistaIlustrată.“

D-lui Ioachim Vintilă in Hidegviz. Ai tdtă dreptatea până acum 
a trebuit se-ți trimită, dacă nici pană la finea lunei curente nu vei 
primi scriene ca se-i reclamam noi.

La mai mulți. Până la finea lunei curente treime se primiți cele 
cerute.

D-lui Andreiu Contea, preot in Alsó-Szivágy. Noi ți-am tri
mis de aici ceea-ce ai cerut, deci fă și isprăvesce ca se-ți putem trimite 
și celalalt, așteptăm răspuns.

Abonentelui nostru 2188. Nriî 5 -ti ți-s'a espedat din nou.
D-lui Nicolau Beres, paroeh in Csukics. Scriene cari numeri 

jți lipsesc ca se ți-î trimitem.
D-lui Constantin Micu in Vima-mare. Am primit cu mulță- 

mită în scurt timp vom face pași de lipsă pentru resolvire.
D-lui I. Kővári in Farnos. Din „Revista Ilustrată“ țiam trimis 

toți minierii de pe anul curent apăruți până acum, primituiai ?
D-lui Petru Birta, Halmașiu. Am primit și dispus cele de lipsă.
D-lui I. G. Sbiera, profesor universitar in Cernauț. Prețul 

abonamentului fam primit, Revista vi-s'a espedat. Ve mulțămim și salutăm 
respectuos.

Kestanțierii sunt recercați din nou, 
ea se ne trimită iară amânare costul 
abonamentului căci la din contră vom 
li necesitați de a-le sista trimiterea 
foii.
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PRIMA TIPOGRAFIA ROMÂNEASCĂ
IN

NORD-OSTUL TRANSILVANIEI.

♦ ❖

acesta iac cunoscut onoratului public, cumca am înființat în Șoimuș 
cele mai bune 

nou, cu literile cele mai moderne,
(comitatul Bistriță-Naseud) un stabiliment tipografic proverjut cu 
mijloce tectonice, 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

cel mai

î

r

♦
X«A
4
i

r

*

•i-zs£-
!
f

Registre,
BILANȚURI.

Compturi, 
PREȚURI-CURENTE 

(ăi verte.
Bilete de Înmormântare, 

CIRCULARE.

moderate prețuri.
Tipografia BAC1É. Șoimuș.

Tipografia BACIU în Șoimuș
(Sajd-Solvmos u. p. Nagy-Sajó).

99

La administratiunea foiei

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

se află de vendare :
Cum se fotografăm?
Oglinda inimei poesiT de O. Bugnariii 
„Revista Ilustrată“ pe anul (898 ediția 

de salon
„Revista Ilustrată“ pe anul 1898 ediția 

porală
„Revista Ilustrată“ pe anul 1898 semes

trul I, elegant compactată -

cor. 1.-
- .50

Portretul metropolitului Șuluțiu pe
carton de lues cor. —.40

10.-

Ó.—

1

Toți acei, cari comandă tote 
prețul indicat.

opurile de

/

Portretul lui George Barițiu pe car

bon de lues

Castelul Peleș tablou pe hârtie de lues

Novele și schițe de 1. I’. Reteganul

—.20

-.30

.70

mai SUS de-odată, capeta un scă(,lement dela

Administrațiunea.

Tipografia Baciu, Șoimuș.


