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TROMPETA.
— de Don Pedro A. de Alarcon. -

„Cântă ne puțin din trompetă, Don Basilio, căci am voi 
se jucăm. Sub frunzișul acestor pomi, sigur că n’o se te moles
teze arșița țjilii.“

„Da, da... Don Basilio, cântă-ne din trompetă!“
„Aduce-țl lui Don Basilio trompeta, în care se învață 

acum Ioaguin, ca se cânte!“
„La ce bun!... O se ne cânți din ea, Don Basilio?"
„Nu!“
„De ce?"
„Nu vreau!“
„Pentru ce?“
„Pentru că nu sciu cânta.“
„Nu scit cânta!... Cine a mai vedut un om care să se 

scie așa preface!“
„Haida de! Dor bine seim noi că d-ta ai fost primul șef 

de orchestră la infanteria!“
„Și că nime n’a sciut cânta așa frumos din trompetă 

ca d-ta ...“
„Și că ai cântat la curte... pe vremea lui Espartero..."
„Și că tragi o pensiune...“
„începe numai bunule Don Basilio... înduplecate...“
..Ei bine, domnilor... E drept, că eu am cântat din trom

petă ! Ba am fost chiar specialist în acesta, după .cum tocmai 
ați binevoit a <Jice. Dar tot pre atât de adevărat e și acea, că 
înainte cu doi ani, ini-am dăruit trompeta unui nmsicant con
cediat, și că, de atundT încoce nu am mai prins nici una în 
mână.; nici bareml pentru ca se trălăesc din ea.“

„Ce pagubă!“
„Un al doilea Rossini.“
„Dar ce! In astă sară trăbue se ne cânți! Aici, la țară 

tote sunt ertate!“
„Cugetă, moșule, că aqli c (Jitia mea natală.“
„Bravo, bravo! Poftim trompeta!...“
„Da, țântă numai!“
„Un vals . ..“
..Nu . .. o polcă !“
„0 polcă... nebuniă! Mai bine un Eadango!“
„Da, da!... Un Eadango! Jocul nostru național.“
„Îmi pare forte rău, copil mei, dar mi cu neputință se 

iau trompeta în mână...“
„D-ta! Un om așa amabil!...
„Și așa complesant! ...
„Când pentru acesta te rogă nepota d-tale!“
„Și nepoțica d-tale!“
„Dar pentru Dumnedeu, lăsați-nB în pace. Am (Jis că nu 

cânt! “
„De ce!“
„Fiind că nu mai sciu; și afară de aceea am .jurat că 

nici când altul n’o se mai învăț se cânt din nou.“
„Cui te-ai jurat, în lumea asta!
„Mie însumi, unui mort și mamei talc copilul meu!“
Tote fetele, până acum vesele, se întunecară de odată.
„Ah! Când ați sci pentru care preț am învățat se cânt 

din trompetă!...“ adause bătrânul.
„0 istoria! o tstoriă!“ strigară tinerii. „Spune-ne istoria 

acesta !“
„Inlr’adevăr că-i o istoria întrăgă, (Jise Don Basilio. „Ascul

tați-o și apoi îmi spuneți, dacă mai trăbue se cânt din trom
petă sau nu.“

ilicând acestea, el se așeejă sub un pom, și înconjurat 
de ceata curiosă și drăgălașă de tineri începu se povestescă 
istoria orelor sale de inusică.

Tot astfel trăbue că a istorisit și Mazzepa, eroul lui 
Byron, lui Carol al Xll-lea într’o nopte, sub un alt arbore, în- 
fiorătdrea poveste a orelor sale de călărit.

Se ascultăm ce spunea Don Basilio.

ÎL
Resbelul civil bântuia deja de 17 ani în Spania. Carol și 

Isabela îșî disputau corona, și spaniolii, desbinațl în două par
tide, îșl vărsau sângele în răsboiu civil.

Eu avém un prietin cu numele Ramon Gamez, sublocote
nent de vînătorl în batalionul meu, cel mai brav om ce am 
întâlnit în viață. Noi crescurăm la olaltă, intrarăm de odată în 
colegiu, ne-ain fost luptat de nenumărate ori alături și dorăm 
se murim împreună pentru libertate... Ah! ași putea (Jice, că. 
el era cu mult mai liberal de cât mine, și decât ori caro 
din ost.e !...

Comandantul nostru - durere — se făcu vinovat față 
de Ramon, de o astfel de nedreptate, de un atare abuz de 
putere militară, care este în stare să-l disguste pre om și de 
cea mai sublimă chemare, de acea, de soldat. Caprițiul superio
rului seu îl făcu pe sublocotenentul de vînătorl se părăsăscă 
rindurile fraților săi, pe prietin să. se despartă de prietinul său, 
pre liberalul se trecă la dușman, pe subordinatul se ucidă 
pre colonelul său... Ramon era un bărbat, care sub nici o 
condiția, nu putea, suferi vre-o ofensă sau nedreptate.

Nici amenințările nici rugările mele nu fură în stare să-l 
abată de propusul seu. El socotea acesta ca un lucru făcut. 
El schimbă chivera cu căciula bască, și trecu plin de ură în 
rîndt rile rebelilor, urgisiți de el !

Noi ne aflam tocmai in principat, trei mihirî departe 
de inimic.

Era în nôptea, în carea Ramon voia se deserteze, o 
nôpte rece, ploiosă, melancolica și tristă, presără unei lupte.

La douăspredece ore Ramon întră în cortul meu.
Eu durmeam deja.
„Basilio!“ îmi șopti el la urechiă.
„Cine-i ?"
„Eu sum. Adio!“
„Te duel?“
„ Da ; adio ! “
Și (jicând acéstea me apucă de mână.
„Ascțiltă,“ continuă el, „dacă mâne va avea loc o luptă, 

după cum se pote prevedea, și noi ne vom întâlni...“
înțeleg; atunci vom fi prietini.“
„Fără îndoială ; întâiu ne-om îmbrățoșa și apoi ne vom 

lupta. Eu voiu muri mâne ca soldat ; căci vréu se lupt atâta 
până când voiu vedea pe colonelul mort. Tu însă, dragul meu 
Basilio, se nu te espui acestei primejdii... Gloria e fum.“

„Și viața?"
„Bine dici. Silește-te se ajungi comandant. Soldatul întru 

adevăr că nu-i fum... adecă câtă vreme nu-i sfârșit... Ah! 
Pentru mine totul s’a sfârșit.“

„Ce fel de gânduri triste sunt, acestea," disei eu, cuprins 
de nelinisce. „Noi ambi vom supraviețui lupta de mâne!“

„Ei bine, atunci dar se ne întâlnim, după ce se va fi 
sfârșit totul.“

„Unde ?“
„La sihăstria delà San Nicslo, nôptea la o oră. Acela 

dintre noi care nu vine, sigur că a că(Jiit în luptă. Ne am 
înțeles ?“

„înțeles.“
„Atunci adio!“
„Adio !“
llicênd acestea ne îmbrățoșarem cu dragoste și Ramon 

dispăru în întunerecul nopții.
III.

După cum sperase el rebelii, ne și atacară în <Jma urmă- 
tôre. Lupta fu sângerosă și dură de la trei ôre până nôptea. 
târdiu.

Cătră cinci ôre, batalionul meu fu atacat cu putere de 
un detașament de AlavezI, conduși de Ramon. El purta deja 
însemnele de onôre ale unui comandant și căciula albă de 
carlist.

Eu îndreptai focul în contra lui Ramon și Ramon în 
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contra mea, vreau se dic că omenii lui și cei din batalionul 
meu se luptau piept la piept.

Noi eșirăm învingători și Ramon cu micul seu rest de 
AlavezI trëbui se prindă fuga. Cu tóté acestea el culcă mai 
întâiu, cu o pușcătură de piștol, la păment, pe acela, care încă 
în sara precedentă i fusese colonelul seu. Nenorocitul încercase 
zadarnic, să se apere de furia orbă alui Ramon.

Cătră sése őre lupta se intórse în defavorul nostru. O 
parte a sermanei mele companii dimpreună cu mine, furăm în- 
cunjurațî de tóté părțile și siliți se ne predăm.

Eu fui momentan dus ca prinsoner, în micul orășel, pe 
care carliștil țineau ocupat, delà începutul Campaniei. Eram 
de tot sigur, că voiu fi esecutat la moment.

In resboiul de atunci se făcea proces scurt.

IV.
Era óra una din nópte, óra întălnirei mele cu Ramon !
Și eu zăceam in temnița orașului*
întrebai de amicul meu și toți îmi răspunseră la fel : „E 

un erou! A ucis chiar și un colonel. Durere, la sfârșitul luptei 
Irëbue că a căcjut...“

„Cum! Ce vë face se credeți acesta?“

„Împrejurarea că n’a părăsit cârr pul de luptă; și omenii 
pre cari ia comandat ac,li, sciu tot așa de puțin, că ce s’a 
ales de el.. ."

Ah! ce am suferit în noptea acea!
O singură speranță îmi mai da viață .. . Acea că Ramon 

mă așteptă la sihăstria nostră și de acea nu sa reîntors în 
tabăra inimică, îngrijit va fi, dacă nu voiu putea merge acolo. 
0 se mă creadă mort. Și spre norocul lui. Nu trăiesc eu și 
așa ultimele clipe din viața mea? Rebelii au împușc t pană 
acum, la moment, pre toți prinsoneril, întocmai ca și noi!. ..“

Acum se lumina de (.lină.
Un preot întră la mine, în temniță.
Toți cameradil mei durmeau.
„Mortea?" esclamai eu la vederea preotului.
„încă nu, dar preste câteva ore.“
In clipita următore toți cameracjil mei erau în piciore. 

Zidurile închisorii răsunau de nenumărate strigăte, și suspinurl 
de nesfirșite blăstămurl.

(Vii urina;

Enea Pop Bota.

Seliștea.

Cătră lună.
Lună tu stăpâna nopții 
Vărsând mrejea-H de văpaie 
X’ai vădut in lunția-țl cale 
Pe iubita mea bălaie?

Ca și tine-i o virpină 
lilândă. cu priviri curate.
Când o vedi mințile-țl fură. 
X’ai vădut’o? Ce pecate !

() aruncăa ta rază
Cu ea dorul meu se-l duci 

Vei afla-o tristă, blândă 
Sub un șir de mândri nuci.

Xtt ’ntreba de ce e tristă
Ea - - copilul visător 
Spune-i numai, spune-i lună 
Că de drapul ei eu mor.

++

Porumbel.
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Dochia*)
— 1 14 Martie. —

Pre scaunul de petră în sala de cristal, 
Cu capul dus pe gânduri, șede trist, Deceba!... 
Afară arde, aide; ard zidurile-n jur: 
Scbinlei și flăcări sboră spre-a Ceriului azur: 
Afară Urieșil, thitanil cu thilanil 
Sé luptă tot se luptă, ei Dacii și Românit! 
Și totă (ara geme, și Iotă (ara plânge: 
Románul și cu Dacul, ei calcă niima-u sânge. 
Sargentul curge-n roșiii și colnicil in ce(ă 
Jálese un neam, ce móré și trece din vie(ă. 
Acuși, acuși, s'asueaptá minuta de terére, 
Și Sarmiseghelusa sé cadă cu önére . ..
Romanii lupta crâncen, cum nu cu oștea dacă? 
Sé miră Creatoriul, cum a putut sé facă 
Poporă-așia viteze, ca Dacii și Romanii. 
La trântă ca Atle(il, la forță ca Vulcanii?!

l’re scaunul de petră in sala de cristal, 
Cu capul dus pe gânduri, șede trist, Decebal... 
Un semn de-odală face și-i vine in nainle 
Dochia, a sa fată. „0, bunul meu părinte, 
Un sfat, ori o poruncă voesci sé împărțăsci 
La Cslea, canea luptă cu bra(ă voinicesci ?“

Acuși, acuși, copila cetatea va sé cadă: 
De cât sé véd acésta mai bin'me lase in spadă. 
A nostră este mórion, rușinea și robia, 
A Romei, e trofeul, orgoliul și domnia. 
Acesta, o! copilă, mé sângera pe mine, 
Ni-a părăsit norocul și-al Sorlji, dulce bine. 
Ni-au părăsit și l.)eii, bár nu! Ei nn-s in stare 
Se hipic cu Geniul Romanilor, cel mare! 
Se lupte ei cu Roma, li-e greu pesie mésurá 
Cu ea, cc-nvinsé lumea, cu fală și bravură. 
Cu ea, ce stăpănesce și Surele și Marea, 
Și nu sci, ce însemnă. „retragerea" — „cedarea!.. 
Ni-a părăsit norocul și bravii noștri! pici
in lupte marțiale, loviți de-al Romei ier. 
Preved sortea Cetă(iî și-a bravului popor, 
Când véd eá o sé moră, iné-ntiinec, mé-nfior!

Când véd, că. o sé moră o gintă cu renume : 
Deși străbunii noștri nu s’au temut in lume 
De cât de Ceriul mare, sé nu cadă pe ei ... 
O, vai, de-a nostră Rassă, când nice a ei l,)ei 
Nu pot se-o mai protegă de mórtea, ce-o ascéptá! 
Copilă, estea locuri moșia nostră dreptă 
Vor treuj-n mani streine, și patria-ne mamă 
Sé va numi de-aeuma, ea, „Dacia romană.” 
Ronianil-n locul nostru vor moșteni pământul, 
Și noi, îie-oin stânge, lică, căci ei nior lua rîndul... 
Pre-a ilústre plaiuri, dealuri, cetă(i vor ridica 
Și limba lor latină aici va resuna.
lin nou popor și (ară s'a nasce și va fi, 
Ér’ noi in gr<>pa morțil plângând ne-om seobori. 
Ferice de strămoșii că n’au ajuns sé vadă 
Cum pere-a lor na(iune in massă și-n grămadă! 
Dar vai! Nefericirii de noi, cari suntem față 
Acestor (Jile negre când trecem din viață.
Cetatea totă arde și (ara e-n furóre : 
Bătrâni, prnncu(l și maice sunt pline de terére. 
Acuși, acuși, copilă, Cetatea va sé cadă: 
De cât sé véd acesta, mai bin’ nié las in spadă! 
De cât sé pic în mâna Romanului dușman, 
Și viu se-iiil plec genunchii la jieptul lui Traian: 
Mai bine al meu paloș cu sete ’lu sérut, 
Și el sé-mi ié vieța sé nu trăesc mai mult.

•) Mai bine: Doca, Doka — (lela Dacus, a uni. Dar, durere, până acuma 
despre Dochia nu s’a făcut vre un studiu comparativ de mul(il invețați ai 
noștri!! înțelegem un studiu bun!

Dar’ tu râsbună-nu mortea și-a neamului perire,
Nici mortă se n'ai pace ... e sacra mea dorire ! 
Acestea le șoptisâ Bătrânul și-a s'a fală 
Plângând sâBdepărteză er’ el sC lasă.-n spadă.

Frumosă ca o Rină, prin nople se strecură 
Dochia năsdravenă, a Regelui feeioră...
Cu conciu la cap făcută, cămeșă cu hezeri,
Ștergar, ce-nvclea bine a capului oi perl.
Cătrin(e aurite, alese pe resboiu,
Purtate, una nainle și una din napoi.
Și-o cingătore lată de păr pe lângă brîu :
Un trup ca la o Fee de apă seu de rîu.
Sâ duce, unde merge? Și unde-așia grăbesce 
Ca paserea, ce (rece și nu sâ mai opresce?
I’n dor trebe să aibă* un gând, care o mână 
gin bold sau o dureri', a Dacilor stăpână?!

Traian sé niinuneză și Dochia se-nclinfu^^ 
Traian sé niinuneză de-o fa(ă-așia séniná ; 
Și premâresce însuși asemenea liin(ă.
„Sublime Împărate, aleșii de Provedințâ 
..Ca sé domnesci din Roma a hunei regiuni, 
„Venitam prin tunerec cu paloșiul in mâni, 
„La cortul lén, me crede, ca sé-1 înfig în Tine. 
„0, vai, de-al meu Caracter și vai, o, vai de mine! 
.. XI Tatălui meu suflet nici când s’a odiclmi 
„Véi.lind, c’alui dorință, n’ani vrut a o-mplini. 
„Gând s’a lăsat in paloș sé moră, sé nu vadă 
„Cetatea cotropită, el m’a jurai pe spadă.
„Sé fac se-i rcsbun mórtea. și-a. Dacilor perire 
„Nici mortă sé n’ani pace, a fost alai dorire.
„Boțeam Se-fl străpung 'pepiül în cort. Bând am intrai : 
„Dormiai, dormiai, Stăpâne - și eu m’am furișat, 
„Prin negrele nopți întocmai ca fantoma.
„Gândind se-țl ¡cu vieția sé nu mai vedi tu Roma. 
„Ce debila am fost insé in fața ta împărate, 
„Cum mi'a căijut din mână pumnalul de departí1. 
„Un simțemenl mé face să-mi perd a mea presință: 
„Păcat ar fi sé moră. mi-am (.lis. - așia ființă! 
„Mai bine, sé n’ani pace n eeealaltâ lume.
„De cât sé moră-acesta, bărbat cu dulce nume. 
„Mai bine sé m’ajungá bléstánml in mormont, 
„De cát sé mi tráéscá acesta pre pániéul! 
„In fața Ta síim astădl și-ți spun, ceam vrut se fac : 
„Omorá-mé, ucide și la ce-ți-e pre piac." -

- Traian sé niinuneză și Dochia sé-n clină... 
Apoi o agrâesce cu voce dulce liná. 
De mână o ridica, cu dor o imbrățișeză, 
Dochia-ii miilțămesce, ér' el îi cuvintâza: 
„Nobleță ta, virgină și fată gener.'.sâ, 
„Mé face, sé-mi plec fruntea în fața ta frumosă. 
„Ferice de-așia fiică și inimă de J,)éu : 
„Privesce, de-a(.U încolo eu suin amicul téu!... 
„Ferice, cel, ce vede un thip așia de l,)înă !...“ 
— Traian sé niinuneză și Dochia sé-ncliná...

Ninge-afarâ și vniesce, ninge ómét și suflă vântul, 
Bate vremea, viscolesee, plânge Ceriul și Pământul. 
Și sub dealuri se ascunde biata fâră pădureană. 
Ér’ pe vatră-șl trage focul mâna harnică romană: 
Sé-ncñldesce și i-e groză să se uite pre ferestră... 
Par că au empl toți Monștrii, cu puterea lor măiâstră 
Din o lume fiorosă și-au venit la noi acum: 
Viscol, urlet și troiene de zăpedi pre câmp și drum! 
Tot așia fără-ifcetare de la prima Mărțișor 
Pan la sântul Alexie, plânge ceriu și plânge nor 
Plânge firea și suspină, negurile-și (in in brață 
¡Sântul Sőre, eu vél negru’și cu doliu pre a sa fată.

Esle Dochia. care face așia vreme pe pământ
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In lot anul, ea, odată n’are paus in mormânt!... 
Decebal o blăstămasă : ,,Nice mortă. se n’ai pace 
Dacă nu-mi i^sbimi iu mortea și a mea și-a gintei dace. 
Dacă nu omori Latinul, cu pumnalul/ năsdrăvan 
Pre al dstei Beliduce. pre dușmanul meu Traian !?
Este Dochia, care face așia vuet și-așia vreme 
Și de a-el dile Romanul, tot grăesce și să teme.
Din Danubiii și din Tisa, de la Porțile de fer 
Sa răpede a s’a Umbră cu mii Stafii pre sub cer.
Și se duce și viuesce umilă Miireșiu-n câmpie

Rumpe crengi, dobo-ă stârniri, Ibitășesce cu urgia
Să răpim’ acum de-odată pre Romanul, ce-a scăpai
Din a iernii geruri grele și din nou a reînviat.
-— Este Dochia, care-șî plânge Iii ei, ce nu mai sunt, 
Și-alor morte nr-ijs/nrpd, ce-i remasă pe pământ.
Ea tot strigă, și ofleză de la Tisa pân’ la Dnistru
Dela Ziuna și Vistula pân’ la Pind de peste Istm : 
Suvenirul plin de jale și-al ei dor după Traian, 
— Eră noi serbăm intrarea în al Dacii Chanaan.

S. P. Simon.

Pentru ce are Februar numai
Ne este prea bine cunoscută Istoria călindarelor. Nu injeleg 

aici istoria căliiidaridui din timpurile vechi, căci călindar au 
avut și Egypteni, Chinezi, Indieni ele. ci numai a cunoscutelor 
căliirtlare ac.ll dominante: Iulian și (îriporian. -

Iuliu Gesar prin învăța(ii Sosigens și Marc Fabius esecută 
îndreptarea călindaridui vechia, aducând călindarul civil în con
sonantă cu cel astronomic. Acest călindar îndreptat e cunoscut 
sub numele d călindarul Iulian.

La anul I5S2 papa Grigoriu XIII, a dispus rcvisiunea aces
tuia și a introdus călindarul „(hiyorian* (‘are adl e folosit în in- 
tregă Europa apuseană.

După, călindarul Iulian, fiecare lună Irflme se eonstee al
ternativ din 30 și 31 dile.

Dar atunci in un an, în loc de 305 dile, obținem cu Una 
mai mult, 300. Din acesta (‘ansă in luna ultimă (Februar) carea 
la vechii romani și de altcum era privită de: „luna nenorociri
lor" - au luat, eu o di mai puțin și așa. in loc de 30 dile 
Februar căpătă numai 29.

Românii vechi, precum știm din dalele istorice, nu înce
peți anul cu 1 Ianuarie ci începutul anului era lotdeima 1 Mar
tie, de aici iirmeză numirea lui Iulie : Quinfilins adeffi luna a 
cincea. August, era Se.rtilis, adecă luna a șasa; Xeptember a 

șeptea, Oetober a opta, Norembre a noua., Decembre a (Jecea. 
După ce înse luna a cincea dedicată, lui Iuliu Gaesar fu 
poreclită Iuliu. luna a șesa, dedicată lui August Iu poreclită 
Avpust, le păru mvc(a(ilor cari au lucrat la revisuirea călen- 
dariului de un ce neconvenabil, ca luna împăratului August se 
aibă cu o (Ji mai puțin ea luna eesarelui Iuliu, carea în urma 
ordinei urmate număra 31 dile.

Au urmat deci unui proverb vechia latin care dice că: 
„cânii mușcă totdeuna pre cel din urmă" și lăeară din luna 
ultimă, carea precum vedusăm mai sus, a fost mai perdut o di: 
încă una, ea August se numere încă 31 dile ca Iulie, așa ră
mase bietul Februarie cu 2K dile-

Acăsta ciuntire a hinei lui Februare a dat nascere la o 
mulțime de povesti pre cari le-a adunat și publicat E. UntrUer ' > 
De sine se 'nțelege tolft aceste sunt producții ale fantasiei po
porului și încă din timpul mai recent; o dovadă despre nisuința 
poporălor de a-șl înavuți tesaurul mitic cu fel de lei de po
vesti și fantasii.

P.

1) Melimiul Tom. VII. a 11’95. pag. 170.

Stan bătrînul.
Ș7 iată că marțea sosise la el, 
O sută de am neputendul atinpe 
l’e Stan, ce avuse viață de fer... 
Se-clătină turnul și clopotul plânpe: 
O stea obosită cădii de pe cer...

Se duce bătrânul la locul dorit,
Se aibă d'a lumii necasuri scăpare... 
Pe capre de lemn e sicriul cioplit,
Și sorele-'l scaldă in razele sale. 
El dorme în pace de ani doborît.

Sătenii s'adună, pe Stan îl privesc...
„ Ce față preablândă ! ce morte ușoră !~ 
Nepoți, strănepoți lânpă el se-’np vădesc.. 
|, Ci, par'-că surită ! îndată se scotă ...“ 
Cu toții în rîrvuri de depet pășesc...

Și sfătui sosesce cu prapori în réut... 
Norodul se ’ușiră, se-’nchiua și tace: 
Căci popa întiase, s’aude cântând: 
„In reci odicJniesce-l tu Domne cu pace 
Pe șerbul ce plecă la. sinul teu blând!“

Se-pată prohodul și-l duc la mormânt 
Luându-i rémas, dela toți ertaciune. . .
Și satul întrep îl-petrece plânpènd. 
Sicriul îl lasă în propă cu fane.. .
Și Stau astupat c pe reci în pâment.

Și rine cu probă centuțul ușor 
Pe brațele sale-aducând tânpuire...
Și lumea se-umple de jale, de dor. 
„Muri-vom eu toții, perire, perire“ 
S'aude din plânsetul clopotelor.

Corb nepru pe crucea de portm s‘a pus, 
Al timpului semn, - ce vine, ne lașa ... 
Și clopotul tace... Ui, corbul s‘a- dus ...
Spre cer înălțiuduse ¿arucea-i remasă : 
Acolo-i viața, la Tatăl de sus.!

Alesanâru Aciu.
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Lucrări cu firesul.
(Urmare)

După-ce am decopiat1), sau am lipit modelul pro lemn, 
facem câte o gaură in fiecare parte curea are se fie tăiată 
afară așa de e. în desemnai ce ni-l presintă fig 4. vom face 
găuri acolo unde se alia punctele și după tăierea părților mar

1) Vedl instrucțiunea dată de noi în nr. 5 6. anul curent la pagina
52 despre copierea modelelor (desemnelor) carea e a-se observa șî urma 
întru tdte și aici.

cate prin lenia carea înconjură singuratecele puncte vom ob
ținea o ramă după cum ne presintă desemnul alăturat. Dacă 
folosim sileder rapid (drill-bohrer), atunci punem sllederul pre 
punct, prindem mănunchiul cu mâna stângă, cu cea dreaptă 
prindem țapăn butonul care se află în mijloc și-l tragem in sus 
și în jos, sau îl învertiin, după cum e construcția sflederului.

După acesta începem a tăia.
Punem în arcul firesului un fires-fir, dar așa, că dinții 

firului se fie îndreptați în jos, (adecă cu tăișul la vale) după 
aceea cu șiroind de jos ’1 înțepenim bine. Băgăm apoi capă
tul liber al firelui in gaura sllederită (inducerea o facem pre 
dosul lemnului) apoi tragem lemnul până lângă șirubul de jos 

al firesului îl înțepenim și în șirubul de sus și încă astfel ne 
de întins. în cât firul se dee un Ion subțire dacă-l atingem 
cu degetul, apoi cu o mână ținem lemnul ou unu mănunchiul 
firesului și așei.lăm lemnul pre măsuța de tăiat. Dacă firesul 
l’am indus bine, atunci desemnul e de-asupra, arcul stă lângă 
brațul nostru er tăișul firului slă visavis de încrestătiira măsuței 
de tăiat.

Incopem acum a tăia.
Lemnul '1 ținem cu mâna stângă așa, că tăietura se fie 

totdßmia în mijlocul in irestătiirei măsuței de tăiat, firesul ’1 
purtăm cu mâna drlptă. Firesul se mișcă in acelaș loc. lemnul 
il mișcăm după Iernile și conturele desemntihii așa că lenia se 
fie totdeuna înaintea dinților firului impingându-l cătră fires. 
Deci, firesul se mișcă pe loc și lemnul se mișcă după cum 
cere desemnul. Firesul treime ținut totdeuna perpendicular spre 
suprafața lemnului, ca tăetura și fața orisontalu a lemnu
lui se formeze totdeuna un unghiu drept. Pravul ce se face 
la tăiat treime mereu suflat ca se nu astupi; modelul.

A tăia începem din mijloc cătră periferie.
La întorsături, unde liniile formeză unghiu ascuțit, pur

tăm ¡>c acela* loc firesul în sus și jos de mai multe ori su
cind în același timp scândura cu mâna stângă.

După ce figurile interne sunt gata, tăiem cu atențiune 
conturile esterne.

Bătând astfel fote părțile obiectului ce voim a pregăti 
pre dosul aceluia ne notăm cu creta numeri! cari sunt pre 
model (decumva l’am fost lipit apoi radem hârtia cu băgare 
de samă jos: frecăm lemnul cu hârtie-de-sticlă (glass- 
papier) fină pană ce capătă un lustru frumos și e curat 
pe deplin.

.Modele francese și italiene («|arl au înștrucțiune și în 
limba germână) sunt bune, după ce sunt proverjule cu icuri 
și nu trebui' se ne batem mult capul cu conpunerea la olaltă 
ceea-ce e un lucru de mare ponderanță, cu deosebire la obiecte 
mai complicate. Cele mai bune sunt din editura lui Artur 
Fummel Milano. Deposit general se află la firma; „Zum golde
nen Pelikan. “

Laubsägewerkzeuggeschäft Wien VII Siebensterngasse 20. 
In minierul proxim vom continua.

Nițu.

î
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B u j o r aș.
Baladă pop. —

eoni, de : Theodor A. Bogdan înv. în Bistriță.

Foie din tulpină 
Sus pe cea colină 
Ce voinic suspină, 
Foie nintă creață 
Cu lacremi pe față?

Da-un voinic din codru 
Înalt ca și bradu 
Cu ochii ca iadu 
La față ca spuma 
La obragi ca ruja. 
Plângea tot plângea 
Mereu se caia 
După mândra lui 
Flora, câmpului 
Spuma laptelui 
Mândra satului. 
Că. mi l'o lăsat 
Pentr’on blăstămat 
Plâgea și (licea: 
„Mamă draga mea 
De-oi muri sein-’faci 
Intre doi copaci 
Un micuț, morment 
In negrul pămet 
Pentru-c’am iubit, 
’N loc de copârșău 
la sumanul meu 
Și m6 ’n veli 'n el 
Ca pe-un străinei; 
Nu-’mi fă copârșău 
Ca lemnu de brad 
E lemn blăstămat, 
Cât ce umeijesce 
Indat’ putreijesce; 
Iar’ cel de stejar

Șotrea Sărăcită.

E de pus pe jar 
Că e nodoros 
Putreijesce jos. 
Maică, maica mea 
Maicii draga mea 
Acuma me duc 
întrâgă lumea 
Mândră a-’mi afla.

Me duc țara ’ntreagă
Se ’mi cat mândra-mi dragă, 
Că’s c’am supărat 
Că ea m‘o lăsat, 
Că’s cam năcăgit, 
Că o-am iubit 
Ea m’o părăsit!

Maică-sa-i grăia 
..Bujor, Bujor» 
Copil (lela Blaș 
Nu te necăgi 
Că iar’ a veni 
Iară te-a iubi. 
Nu te supera 
Că iar’ s‘a ’nturna 
Și mi te-a plăcea/- 
Dar copil Bujor 
Frumușel fecior 
Nu o ascultat 
Fără s’o luat 
Și lumea-o umblat 
Când coli mai târziu 
Iar’ s’o înturnat 
Tare supărat, 
Cu capii plecat, 
Cum acas’ venia 
Boia mi ’I lovea 
La păinent cădea 
Și pe loc murea. 
Mamă-sa ’I jalea 
Drăguța ’1 plângea 
Er’ pe cel locaș 
Cresc a(,lî bujorașT, 
Roșii ca ruj ia 
Cum io fost fața.

Sotrea Sărăcilă.
5

(Vei.li iluslmtiunoaj

Eu suin Șotrea meșter mare
Ce in lume samă nare
Fac la ciure mari și mici 
Pentru gazde și calici.

Perii mari de văruit 
Unde's fete de mărit.
Pămătușe de spoit, 
Babelor ce-o-i11bătri nit.

Eu cu meșteșugul meu
Pot trăi Iar nici un greu : 
Numai de-ar mai fi prin sal 
Și găine de furat.
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Cronica.
Un om norocos. Conducătorul cancelariei nolariului public 

din Rodez în Decembre a câștigat la loterie cu un los 100.000 
de corone, în Ianuarie 400.000 în Februarie 500.000 și tot în 
Februarie a câștigat și procesul de despărțire contra soției sale.

Bani falși. Ministrul de interne a avisat municipiile, că din 
Sabaria (Szembathely) s’au pus în circulațiune floienl falși de 
argint. Falsificarea se pole constata prin aceea că litera „s‘- din 
cuvintul imitis este înlorsă.

Fidanțare. Dl. Dr. (Marian I «sti a lidanțat cu d-șdra 7m 
Damian fiica d-lui Simion Damian advocat în Brașov.

Cununie. Dl. Inliu Dara teolog obs. s’a căsătorit cu d-șora 
Lucreția Pop Bociat în Grădiște.

Caritatea. La administrațiunea averilor biserieesci din Șoi- 
muș au mai încurs pentru fondul „Caritatea,, următfirele sume: 

D-l Constantin Rus preot gr. calb. în Posmuș, Corone 10. 
D-l Teodor Bogdan învățătorii! în Bistriță ■ „ 1-20

Suma ,, 11.20
Aducând mulțumită •celor ce a contribuit cu obolul lor rugăm 

pre toți cel ce să întereseză și le zace la inimă sortea poporului 
nostru, să binevoiască a contribui cât de cu puțin pentru acest 
scop salutar. Din sumele încurse la fondul „Caritatea“ în fie 
care an în Dumineca înainte de postul Sântei-niăril să vor 
distribui:

aj 50°, o fondului de ajutorare.
b) 20° j ajutoriu bisericilor mai sărace.
c) 20" o „ școlelor mai sărace.
d) 2"/o ., bisericei din ^oimuș.
e) 2‘Vo ., șeolei din Șoiinuș.
f) 1° o fondului caselor parochiale din Șoimuș.
g) 5o/o spese și reinunerațiiml de Administrație.

Vasile Baciu, 
curator prim bisericesc.

Șaradă.>
Gâcitură de : Alemiidru 'l'infarÎK.

Șepte litere se căutăm 
Și frumos se le așa/ăm, 
Ca s’aflăm un literat 
Cil poet adererat.

Mai o literă dacă lăsăm
(\șor o-se vedem
Nesee fructe bunisidre
Ce cresc și prin dtimbrăridre.

Ddue litere dacă lăsăm
Cn rîu legendar aflăm 
De care legenda ne spune 
D’a lui tradițional nume.

Kr acum ca se sfârșim 
lln se nu mai cetim 
Și-om redea că am aflat 
Ce 'n resbdie e întrebuințat.

Deslegări de gâcituri.
Desleqarea Anai/ramidui din nr. S.

Alege, lege, l’a deslegat bine domnele și d-șorele: Angelina 
Țințariu, Panciova; Georgeta Sandru, Arad; Paulina Precup, 
Bikaz ; precum și domnit: Leon Cehowschi, Gura Sadovei (Buco
vina); I. Barna, B-St-Miclăuș; Alesandru Țințariu, Panciova; 
Pavel C. Lazar, LI. Brad.

Deslegarea Aerosticonului din nr. d de: „(leorge CoșbucP

(7ard, ATect, Om, A’ug, Oara, A,’sil, Cui, Opun, Șede, 7’ade, Cine.
L’a deslegat bine domnele și d-șorele : Angelina Țințariu, 

Panciova; Georgeta Sandru, Arad; Victoria Muntean, Iustina 
Muntean. Vermeș; Anuța Marincaș, Bogdana; Măriți P. Papiu, 
în Szăsz-Nyircs; Livia Canea, Szemlak; Olivia Todor, Parăcz; 
precum și domnii: Leon Cehowschi, Gura Sadovei (Bucovina); 
Ioan Barna, B-St-Miclăuș; Gavril Bărănaiu, Valea-sacă (Buco

vina); Alesandru Țințariu, Panciova; Pavel G. Lazar, H.-Brád. 
Petru Turen, Badinez; George Andren, Ungra.

Deslegarea gâciturei numerică din ■numeral A.
48572 = láncú
32578 — munca

45 = in 
1438 = Dima 

78345 - Gamin
87 = Ac 

18748 = Dacia
1 -8 = Duminecă.

A deslegato bine domnele și domnișorele : Aiuriți P. Papiu, 
și Regina Bánéin Szăsz-Nvires ; Olivia Toilor Parăcz: Victoria 
Muntean, Iustina Muntean, Vermes; Paulina Precup, Bikaz; Angbe- 
lina Țințariu, Panciova; Georgeta Sandru, Arad; Adolfina Borza, 
Alba-lulia; Anuța Marincaș, Bogdana; Rosului N. Pop, Cluj; 
Cornelia Luca, Nagy-Komlos ; Cornelia Gava, Uj-Moldova ; Elena 
N. V. Pop, și Cornelia 1). Pop, Ololian ; precum și domnii: 
Alesandru Borza, Alba-lulia; I. Barna, B-St-Miclăuș; N. V. Pop, 
Otolian ; N. Brânzeu, Orăștie; Leon Cehowschi, Gura Sadovei 
(Bucovina); Gavril Burănaiii. Valea-sacă. (Bucovina) ; Alesandru 
Țințariu, Panciova; Pavel C. Bazar, 11.-Brad; Petru Turcii, Budincz; 
Nicolae Călugărcscu, lași ; Ștefan Georgescu, lași; George Andron, 
Ungra.

ilustrătiuiiile noslre.
Papa si catolicii englesi. (tiuarele aduc știrea că Papa 

Leo XIII. a sancționat un vot al catolicilor englesi, cari doreau 
să vadă ridicându-să la Vatican un monument in amintirea, lui 
Nicolae Brakespeare, care a fost Papă sub numele de Adrian II, 
de la 1154 până la 1150. Adrian a fost sàngiiriil Engles care a 
ocupat tronul sfântului Petru.

Astfel de sancționări precum și auilințele la s-tul părinte 
sunt legate de unele ceremonii după cum să pole vedea și din 
ihistruțiunea ce decoreză pag. 33 din minierul preș nt al Revistei 
ilustrate.

Seliștea. Nu multe comune românesc! putem numera cari să 
se fi ridicat, la o stare materiala afât de infloritore ca și mar- 
ginâșa comuna Seliștea din ținutul Sibiului, acăre-a locuitori prin 
hărnicia și istețimea lor au știut nu numai de a aduna frmnosă 
averi, ci ținănd cont de progresul ce-l face lumea civilisait! 
au înfrumsețal și modernisai, comuna lor dândui un așpect ce are 
mai mult o inlățișare (ie oraș de cât de comună, după cum să 
póte vedea și din ihistrațiimea noslră de pe pag. 35.

Ferice de poporul unit in cugete și simțiri pentru sevîrșirea 
faptelor ce țintesc la înaintarea nemidül lor.

Mica publicitate.
O rugare.

(,are dintre sliniab. Cetilore sau cetitori ai ., Revistei ilustrate." ar avea 
bunăvoință de a schimba-jcu mine corespodințe ilustrate pre lângă mare 
mulțumită o se le înapocz și eu, adresa mea Paulina Precup în Gvo-Békes 
((Isik in.)

POSTA * * *

* * REDACȚIUNEI.

Bodnariu in Bochia. Ceri minierul 10 din aiiu
trecut sure a-țî putea compacta colec(iunea Rev. Ilustr.

Noi cu plăcere ți-uni împlini dorința dar nu mai avem de loc numere 
din anul trecut afară de 2 colecțiuni complete ce neam reservat pentru noi 

Alt fel ți-am trimis răspuns și prin poștă.
St. D. Ana German, Sombatelec. Ve-ani trimis din nou numeri 

reclamați.
D-lui Ales Țințariu in Panciova. Ce-a ce a-ți cerut cu cart; 

postata din 18 Febr. a. c. vi-sa trimis.
St. D-sore Paulina Precup in Gyo-Beke3. Am publicat precun 

vedeți, și nu pretindem nici o tacsă pentru astfel de mici publicări.
La mai mulți tablou: ile : Melrop. Șulut, Georgiu Rarițiu și eastelu 

Peleș vi-sa espedat. Prețul bani primit ve mulțumim.
St. D. Alex. Faur Abrud. Veam espedat și numRrul reclamat. 
D-lui Nicolau Aron Brașov. Acelaș respuns.


