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Pascile
Ca la noi, chiar așa ele cu mare pompă sărbăto

resc și rușii sărbătorile s. pasci. Femei, bărbați, tineri, 
bătrâni sunt inbrăcațt in cele mai frumóse haine ce au.

Au unele obiceiuri cart diferă de ale niîstre.
Iii casa de locuit, rușii au cel puțin o icona de-a 

cutărui sfânt.
La ei in decursul sărbătorilor s. pasci icona (even- 

tuel icónele) sânta e impodobilă cu mâțișore și lângă 
ea arde o mică, lumină de cără sau o lampă mică 
cu oleu.

Colac, pasci, samovarul cu teă, stau gata }ire masă, 
lângă celelalte mâncări acoperite cu o pânzălură cusută.

Unul dintre căsenî cântă din „Balalaika“' - o vidră 
cu trei strune er ceialalli il acompaniază cu vocea. 
Ici-colea unde sunt și tineri la casă mai jdcă câte una 
bună „de invcrtiL.“ Jocul lor încă diferă, de al nistru. 
Fetele iși lin zadia de un capăt așa că flutura jucând ; 
linVrii fac lel-de-fel de figuri, când aruncându-șT cușma 
sus, când călcând un „bărbunc“ aprig.

WiUki și tea stâ. mereu la disposi(ie și ospeții cu 
voie bună“ sunt la ori care familie binevenițT.

Și la ei, întocmai ca la noi, nu saluta nimene cu 
bună dina sau ..bine ai venit“ ci exclusiv cu -„Cbrislos 
a înviat“ (Christos icoskrese). Apoi ca să se vadă pe 
ceealaltă lume folii amicii și soți se sărută până-n 
dină.

Fală de icona prea-curatei ei arată în săptemâna 
pascilor o mai mare reverinfă ca noi. Di de di merg 
la biserică, înghenunebie și se rdgă cu pietate. Se in
tim plă că icona o duc la o familii1 sau alta pentru cu
tare bolnav greu, sau la cutare dignitar. Acest conduet 
se înlimplă cu multă ceremonie. Pre un car cu patru 
cai se așeijă pre ședul anterior icona, pre cel din dé- 
rept ocupă loc preoții și cu deplină reverinfă o petrec 
cu capul gol până la respectiva casă, rentorcându-se 
tot astfel. Reverinta și religiositatea o arată chiar și 

la rusT.
5

țarul, carele, dacă sosesce la Aloskva, mai întâi trage 
la „Iwerkaja“ de-a dreptul spre a depune madonei 
omagiul de reverinfă și numai după acera se duce la 
castel.

La dorința cutărui bolnav sau muribund icona se 
duce la casa respectiva chiar și noptea.

In septemâna pascilor, cât țîn sărbătorile fote prăvă
liile sunt închise, abia in bilele ultime se deschid și 
atunci comercianții ’și arata tot ce au „vechili“ și 
strigă-n gură mare, ori afișâză reclame strigătore că 
acum se vinde totul „ieftin“

Poporul înundeză stradele. Ici se uită, colo se 
târguesce, alții mjfrg de ici colea, admiră una și alta, 
beu de mai au parale se trag la „o theă“ ca se linescă 
sărbătorile „cu chef și voie“ cum le-a început.

De sine se înțelege, și la ei, beția e. la ordinea 
(lilei, cri acea deosebire, că ei intreți postul mare ¡1 
postesc și încă, cu prea puține csceptiuni; pre când 
la noi durere încep a forma esceMiune chiar 
aceia cari mai lin la T radi țiu nea. -trăveche și postesc 
întreg postul mare. E lucru ușor ele priceput, că după 
un post strict îndelungat, mâncând bine, bea și mai 
bine și iaca beția la. locul ei.

La noi încă stă. lucrul tot așa, și ar fi de dorit 
ca fruntașii poporului nostru fie prin asociari de 
cari durere numai forte puține avem - fie prin esemple 
bune se esplice poporului că acel post, a căruia co
ronă o pune o beție nou plus ultra nu va fi primit 
așa, cași când l’ar lini cu o rugăciune plina de pietate.

Reuniuni de lectură, de temperare cum e d. 
e. „Caritatea“ - și altele, ar li mijlocul sigur cu care 
primo loco între membri și prin mijlocirea acestora 
intre toți poporenii unei comune, s’ar putea pune capet 
sau freu acestui obiceiu comun, ba prea comun cu al 
rușilor.

I. N. Pop.

• • > 4.4.; . •

Roza Alpilor.
(Urmaife)

Dar unde să mergă? Acasă? Nu! In jos, cătră capătul 
satului, acolo unde locuesce drăguța-i protejată, fericirea lui 
întregă, care sigur il așteaptă nerăbdătore.

Dar ce-I? Tinerel își duse repede mâna la inimă, un pum
nal i-a trecut prin ea, ș’o duce cealaltă la Fruntea-i înferbinlată, 
lumea se "nlorce cu el.

— Ved eu ore bine? Murmura vocea-i tremurătore. 
Fericirea mea a deplâns'o cucuveua?
0, da. Doza Alpilor, iubirea lui, e acolo.... acum, acum 

o îmbrățoșeză. mișelul vînător, acum fură de pe buzele-i roșii 
dulcea sărutare, căite il compete lui, numai lut.

în inima tinerulul e furtună,, o fericire s’a prefăcut acum 
acolo ruinl, nimic nu va. pute o înlocui... nimic... nici odată.

Nu te arăta slab ! Copil curat al naturii nu te teme, arată 
ca și când ai fi tare .. . Dute. ciute .. . Scote ineltil acela clin 
deget, nu vedi cât de falsă, ii e strălucirea?

Scote'l afară, mi-p compete mai mult ție, (lă-il înapoT ca 
se’l dee acelui^ cui își împarte sărutările.

— Tu aici! strigă mirată fata desfăcânduse din brațele 
vînătoriiilu i.

- Da! Fu aici! Am venit se-ți reinapoez inelul ca sal 
pui acuși în degetul iubire! tale none. Ș’acum însamnă-ț.i bine 
ce-ll spun. Acestea mi’s pentru tine ultimele cuvinte și cu glas 
scăldat in larăml Jisă:

T-ai făcut joc din inima mea fată ’nșălătore, cea ce miai 
promis mie, inima ta-ai dat.’o altuia. Fii fericită cu el. Remâl 
eu bine. Fii mai fericită de cum îs eu. Rămâi cu bine! A cjis, 
s’a ’ntors și aplecat ca o furtună spre munți ... și nu l’a mal 
vficjut. părinți, și nu l’a mai vei,lut nime..

A umblat mult sărmanul, a rătăcit mult mânat de suferința 
și durerea sa. nebună dar n’a putut uita dragostea, iubirea-I în- 
șălată; nu ș’a putut uita patria romantică, s’a reîntors în munții 
sfii dragi, sus în codrii ’ntunecoșl, ca amintirile fericite din trecut 
se-I micșoreze durerea ... 0 ! Dore ori ce durere dar nici una 
1111-I ca durerea inimi; penlrucă durere omoritore conține acea 
în sine, jale ne spusiW amărăciune și suferință vecltiică. Te arde 
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și te zbuciumă și te chinuesce totdéuna; n’are nici fji nici 
nópte cel ce-șl plânge iubirea înșelată, acela pe care inima îl dóre.

Vărfători au véijut de multe ori o figură tristă, întunecată 
umblând în jurul slâncel fără viață deasupra cascadei unde a 
stat odată coliba păstorului, ort stând pe piscul stâncei, unde 
e ají crucea, de unde odată arată fetiței fricóse minunile căderii 
apelor, unde fericit spunea miresei sale poveștile fermecătftre 
a nudelor.

A fost el. Nidi unul dintre vânători im-1 incomoda, ¡1 cu- 
nosceau, ii înțelegeau durerea; dór viața șar fi dato pentru 
fata a«ea, atât i-a fost de dragă.

Dar chinul nu i-a ținut mult. J)-(,leu s’a îndurat de el și 
l’a chemat la sine.

Intro di venătorii l’au aflat mort. Sărmanul, is’a rupt inima, 
'a omorit durerea. L’au înmormântat in stăircă acolo unde lan 
aflat. Au săpat mormânt în stâncă și l’au pus în el și au ros
togolit petri grele pre mormânt ca animalele sălbatice să nu’l 
desgrópe.

Aceluia, a cărui inimă în viață i-a fost atât de grea de 
durere, și după morte petri grele i-au pus pe mormânt, ca inimai 
zdrobită se nul mai dora niciodatîw

Nu e mai grea petra de cum i-a fost chinul și durerea inimii. 
Și despic el au putut dice.

Iiiitlereasa ș/ Picioru-bulzi).

Vai de acela, care iubesce cu sinceritate.
Ai fost nevinovat serman păsloriu ș’al suferit atât de mult; 

ai căjut jertfă iubirii tale curate. Cineva treime se fie pedepsit 
pentru jertfa asta. Păcat născut din ușurătate a fost acela ce ț’a 
zdrobit inima, păcat, păcatul înșălăldrel fete ț’a săpat mormântul. 
Să sufere dar ! D-iJău a fost totdeuna drept, treime se fie și acum.

Și pedeapsa îngrozitore nici n’a întârziat.
Abia i-a dat înapoi mirele ei inelul și s’a trejit vocea con- 

științii ș’o tortura pentru păcatul el. Er fi plăcut să-l cheme 
înapoi pe acel Linăr a cărui privire i-a intrat atât de adânc în inimă 
dar n’a putut fi destul de tare față cu străinul, care a fost martor 
mut al tristului cânt de adio, martor al luptelor inimii necredin- 
ciosei mirese. N’a avut un cuvînt, n’a avut inimă simțitore care 
s’ar fi putut muia de lacrimile durerii.

Sărmană fată! Cum te poți tu încrede in vorbele și inima 
aceluia, care nu are simțire pentru lacrăml și durere? Sortea ta încă 
e hotărîtă și va fi cu mult mai tristă decât a iubitului teu înșălat.

0, să dusă ea în cjma următore la polele muntelui, 
acolo, unde a aștepta'o de atâtea ori tinărul și unde mergea în 
timpul din urmă tot mai rar; a văjut locul, încă era acolo trun
chiul de arbure pe care au șeijut de atâtea ori spunendu-și 

unul altuia tainele inimii, unde îșl croiau un viitor plin de fericire. 
Dar tinărul nu era acolo, înzădar a așteptat, l’a strigat înzădar, 
n’a venit, nu ia respuns cum ii respundea altădată. Numai 
murmurul surd al apelor i-a respuns dar glasul lor i-a nu l’a 
înțeles, cu tóté că lacrăml de a iubitului ei erau amestecați' in 
undele spmnegânde.

S’a dus .. . s’a depărtat și ea nu’l va mai vedea nici odată. 
A început se’l compătim’scă, a vărsat lacrăml chiar, dar încă 
nu simțea durcwa, pumnalul încă nu i-a străpuns inima. Dar 
nici acSsta n’a întârijiat. Erumosul vânător, pentru care a părăsit 
pe tinărul el amic, in cwrând a aliat o altă lată, pole nu așa 
de frumosă ca ea, dar care i-a convenit mai bine; a Imd’o de 
soție și pe roza pălindă .a. Alpilor a lăsat’o...

Acum .. acum se începe pejieapsa.
Cine, prin ce păcătuesce prin acea să și pedepsesce. De 

rușine nu cuteză se mai iasă din casă, ochii îi înotau in lacrăml, 
suristil drăgălaș i-a perii de pe lume ca să nu se mal reintordB 
nici odată: Roza Alpilor era acum o fiore vestejită. Ispita, pe 
care omenii o încunjuraii fiind că știau că e pedâpsa lui D-Jeu. 
Mamă-sa și frați <1 priviati cu durere, desperată dar nu-1 puteau 
ajuta, durerea o stăpânea, tot mai mult. Ișl căută amicul perdül... 
îl căuta pret.utmdenea și nu’l alia nicăirea, l’a căutat prin 
codri, l’a căutat pe piscurile stâncilor.

Nu-i. a aiujit numai că o murit și l’au înmormântat acolo. 
0 cruce simplă de lemn ¡1 arată niormeidul; inima ei n’are 
pace, durerea ei n’are lea<| ea îl căută. dar nu îl alia. Ochii 
și fața ii sau întunecat și cu ele și suliéiul.

Te cuprinde mila. Gât de amar bate D-Jeit când bate.
E grozav a cădea în mânile D-dleului celui viu.
Durerea, în sfârșit, a copleșit’o cu totul, in urmă a înebunit 

sărmana și astfel barem suferea inconștient.
I.fiua intrâgă umbla. în jurul cascadei, sau pe veifurile 

stâncilor pe unde numai caprele sălbatice umblă, de unde mat 
namte ar fi că.Jul. amețind in afunijime; acum nu, umblă sigură 
și caută în tóté părțile pe acela pe care nu’l póte alia nicăirea.

Spuneau omenii, cari au vei.lut’o, că se scoborea prin că
derile apelor, umbla prin plóia vecmică, apa curgea de pre ea, 
membrele ii tremurau de irig) apoi mergea j>e drumul cătră sal. 
de Jece. de dóuédeci de ori intro iji căiităndiiși pretinu iubit 
al inimii sale. Dacă întâlnea omeni, alerga la ei își împreuna 
mânile și î; întreba frumos, rugălore ca un copil:

Utide-i el ?
0 spuneți-mi, voi sciți.
Așa-T că l’ațl vödül?
Trăesce încă?
Așa-i că v’a povestit de mine?
0 de-ați sci voi, el e așa de frumos, așa de drăguț, ochi 

lui - dacă i-ați vedea, străluceau ca ochii unui ..porumbel'1 
privirea, lui e ca...

Pe el îl caut și voi nu sciți unde e?
Spunețimi undei el? Voi la-ți dus și nu voiți se-ml spuneți 

și îngropânduși obraziiîn palmi plângea atât de dureros încât stâncă 
se fi fost și ar fi trebuit să țise înduioșeze inima.

Deodată înceta de-a plânge și începea a. juca, a cânta.
Ochii ii erau încă, plini de lacrămile durerii și buzele-i 

zimbe.au, cânta și juca.
El e acolo, acolo sus.
Sciu eu.
El me asceaptă și eu me duc la el.
Apoi își împlete cunună de flori și-o punea pe cap și spunea 

tuturor că ea e mireasă, cBmirele ei o va lua acum... deja 
o usceptă colo sus .. . sus în ceriu.

Sau, stringea flori, arunca petricele în apă, ședea ceasuri 
întregi lângă cruce și vorbea și arăta cu mânile.

Și era. fericită, fiind ca era cu ea acela pe care atât îl iubea 
inima el, pe care atât de mult îl căuta.

Dacă se întâlnea cu păstori nu fugea, ci sé punea frumos 
jos, lua un inel în brațe, îl gugulea îl săruta, deodată sărea ’n 
sus și fugea., fugea pe munte în jos, preste stânci încât petri le 
să rostogoleau potop în urma ei și totuși nu ii să întimpla nimic, 
o păzea D-Jeu.

0 cunoscea întreg jurul, în sat venea rar și și atunci 
mergea direct acasă, unde fără a (Jice vreun cuvânt își lua 
veștmintele cele mai frumosă, îșl punea cunună pe cap, căci ea 
merge acum înaintea mirelui și mergea, mergea căutând sus pe 

zimbe.au
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munte, la cruce. A^a in vestminte de sârbătore. im cunună pe 
cap au aliate păstorii pe mormont ținând in brațe crucea ... 
dar viață nul'mai era inlrânsa, murise... pe mormântul iubitului 

■el, pe care a tradat.
A suferit ... D-(,leu a luat la sine suliéiul ei chinuit.
Astfel sau împreunat prin morte, acea pe cari D-deu i-a 

■destinat unul pentru altul, dar viața i-a despărțit.

Au inmormentato și pe ea in același mormânt
La amendoi le ține rază o cruce.
D-d6u a. dat simțire ¡uimei dar chiar pentru acea IreJme 

se-i dăm samă de ea și vai de acela, cijre cu ușurătate zdro- 
besce o inimă, penlrucă mânia pedepsitore a dreptății D-deesci 
il ajunge și nespus op mare ii va li o pedeapsă.

(După Sehmiedt) de Porumbel.

Iun* la fântâna Ini lacob.

De erl
(J ved ș’acum cu șurțu ’n brâu.
Cu fața înbujorată,
Cu ochii umedl și cuminți 
Cum am vidut’odată.

Venem din negre depărtări
Cu dor în pept și drag:
O vorbă a iei me-aduse atunci — 
Ea m’ascepta în prag.

Cea fost pe urmă voi nu-ți sci 
De-ațl face ori ce-ațl face, 
Căci pentru voi cari nu iubiți 
Aci povestea-mi tace.
„Er cei ce au iubit vor scio“

Porumbel.
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C a p r i ț i u
— Comedie întriin act de Alfret de Musxel

(Urmare)
J/. de IjCi ij : Bine ; dară așa reinênem ; nié duc. A propos, scițl 

ce nenorocire m’a ajuns ? M’au furat, m’au furat eu obrăznicie.
Matilda: 'l’eau furat. Cum înțelegi acésta?
JA de Lery : Patru toalete scumpa mea, patru toalete minunate 

miau sosit acum din Londra și tôle patru au périt la vamă.. 
Dacă leai fi vëcjut! Trebne se isbiicneseă omul in plâns. A fost 
una între ele din inatcul de Persia și una creme.

Numai sunt pre lume alte haine ca acelea.
Maiilda: Sincere regrete. Doră le-au eonfișcat?
M. de Lery. Oh, de unde! Dacă ar ii numai acea, ași 

striga, ași țipa. până, ce mi-lear da ’napoi, pentrucă așa ceva 
nu este alta decât o jefuire cu omor, In vara acesta nu voiu avea 
toaletă. Intipueseețl numai, tôle patru au fost găurite prin mijloc. 
Au bătut țepă in ladă D-i.lëu scie cum; aslfeliu da găuri au 
făcut în ele încât ’nu încape degetul prin ele. Știrea acesta 
plăcută am primit’o cri la dejun.

('huriyny. Nu a fost între cele patru toalete din înlîmplare 
vre una și venâtă?

M.de Lery. Nu D-le de felin nu. D-iJëu cu d-ta frumôsâ 
Matilda, numai cât inë voiu arăta la bal și viu. Așa cred că în 
iarna asta până acum am avut 1.2 cataruri ! Acum îmi voiu câștiga 
pre al 13 lea. In dată ce am isprăvit grăbesc aici și me îngrop 
în fotelul acesta. Vom vorbi despre, vămași, despre materii, mii 
așa? Nu, suni tare năcăjită, ne vom afecta, ne vom înduioșa. In 
line tot una ... Bună sara D-le Conte . .. Dacă më petreci nu 
nié reîntorc (Esc.)

Scena a 11 ’.

Chaoiynii, Matilda.

('hariyny : Ce muere nebunatică ! D-ta bine Ți alegi pretinele
Matilda-. Dorința d-tale a fost ca s’o primim.
('hariyny: Aș sta sé më rămășesc că D-ta acum așa credi 

că deÀi M. Blainvillet am căpătat asta pimguliță.
Matilda : Nu, dupăcc D-ta afirmi contrariul.
('hariyny: Inse eu suin sigur că D-ta așa credi.
Matilda : Și pentru ce ești așa sigur?
('hariyny : Pentru eă-ț.I cunosc natura. M. de Lery în ochi, 

D-le este oracol : inse pentru acea e o măgării'.
Matilda-. Acest frumos complicat nu J’am meritat.
('hariyny : Oh D-deule, da; și mai bine miar place dacă 

ai li sinceră fală de mine de cât se te sfătoșesci așa.
Matilda : Dacă mi cred nu pot face așii, cași când așu 

crede numai pentru acea, pentru că D-ta se mit^ întorci în sin
ceritatea mea.

('hariyny : Eu susțin că D-ta așa credi; este scris pre 
fața l)-tale.

Matilda-. Dacă acesta pre d-ta te îndestiilesce, nu-mi pasă 
lie așa : de așa e, așa cred.

('hariyny: D-ta așa cȚtuJi ? Și dacă. întru adever chiar așa 
ar li, ce ren este în acea? -

Matilda : Nimica, și chiar pentru aceea nu vëd nici o causa 
pentru ce ai nega.

( 'hariyny : Nu neg ; ea o inipletit’o. (Se ridică.) Bună. sara. Se 
potecă inerem tare curund și vom lua tliea împreuna cu amica ta.

Matilda: Henri nu me părăsi așa!
('hariyny: Ce înțelegi pi in acea „ara Suntem noi dora 

mânioși? Eu lotul îl aflu d forte simplu. Am primit présent 
o pungă și o port ; d-ta întrebi că (lela cine am primit'o, țiam 
spus. Nu este în aeêsta nici un pi' de disharmonie.

Matilda : Și dacă așt cere delà d-ta acesta pungiiliță miai 
aduce mie acest sacrifici?

('hariyny: Pole; ce ț'ar folosi?
Matilda: Aceea e lateral; te rog dămio.
('hariyny : Cred că nu pentru acea o cei ca se o porți; 

vream sé știu că ce vQeci sé faci cu ea.
Matilda: Aș purta-o.
Chariyny: Dute numai glumi. Ai purta o pungă, carea 

este lucrul manilor M. de Blainvillet.
Matida: Pentru ce nu ? Și D-la o porți!
('hariyny: Minunată argumentație! Eu nu sum damă.
Matilda : Nôa dară, dacă nu voiu folosio o arunc in foc.

('hariyny. Ah, ah! In fine ai eșit cu vorba. Și eu cu Iotă 
sinceritatea-țl declar că cu permisiunea grațiosă a l)-tale țiu punga.

Matilda'. Asta iarai îndoială, ’li stă in voia, inse mărturisesc 
cfi. mé dore inima dacă va ști lumea dela cine ai căpătat'«) și 
D-ta vei arăta-o preste tel locul.

Chariyny: Se-o arăt. Cași candar fi trofeu de învingeri1.
Matilda: Ascultă-me te rog și lasăți mâna in mâna mea. 

(’1 îmbrățoșiază). Me iubesci D-la Henri? vorbesce.
Chariyny: Te iubsc și tac.
Matilda: ’Tí jur că nu jalușia vorbesce din mine, însă 

de bună voia-mi dai aceasta punguiiță, 'ti voi muIțCmi din Iota 
inima. ’Ți recomând un schimb și cred, sperez cel puțin că nu 
te vei simți daimat.

Chariyny: Se auijim ce felin de si hiinb e acela.
Matilda: ’Ți spun dacă cu ori ce preț voesci să fie. Inse 

dacă mai întâiu miai da (muga, pre ciiventul meu de onóre mai 
face forte fericită.

Chariyn,y: Nu dau nimica pre ciivintul de onóre.
Matilda: Uite Henri te rog.
('hariyny: Nu.
Mat.dda: In genunchi te rog.
Chariyny: Eu încă, forte te rog Matilda scolii sus scil bine 

că nu-mi place o astfeliu de purtare. Nu pot suferi ca óre-cinS 
să se dejosască, și in cașul de lață și mai puțină causă aflu 
ca de altădată. D-ta prea te legi de o copilărie : dacă serios ai 
dori | eu însumi asi arunca în loc acesta pungă și apoi nici de 
schimb nu aș avea lipsă mai mult. Scolăte sus și niee poveste 
se numai fie despre acea. Adíen. La revedere încă in astă, 
sară. (Ese.)

Scena F.
Matilda singură.

Matilda: Dacă pre cea de a ll-a nu o pot arde prea a 
mea o voi arunca în foc (Merge la sartariu și ie punga) Săr
mană mititică, numai mai adineauri t.e-ain sărutat și ți mai aduci 
aminte ce țam cjis atunci? Vedi am mt.ârdiat forte! Mie tu nu-mi 
treJmesci și nici eu nu trebuise mai mult. (Se apropia de cuploriu.) 
Cât. de nebun e omul că șl face ilusiî. Acele nici odată nu să 
împlinesc. Pentru ce e un lucru atât de inresitibil de dulce și 
fermecătorii! ca se te leginl în o idee? PentruJie este o plăcere 
atât lle mare pentru noi a. ne ¿cupa cu astfel de cugete și acele 
apoi în secret ale traduce in fapta? Pentru ce fote? Pentru că în 
urmă, se plângem ! Ce poflesce dela noi casual i taica neînduplecată ?

De câtă circumspecțiune, de câtă rogățiune nu ai lipsă pentru 
ca și dorința cea mai nevinovată și speranța cea mai simpla se 
nu ți meargă în veni. Bine a d¡* D hi Conte că c o copilărie 
acea de ce in’ani acățat. înse. pentru mine e atât de dulce a in
sista pre lângă acea copilăiie. Pre1 d-la, carele ești atât de superb și 
atât de iute nu te ar fi costat mult dacă ai fi cedat dorinței mele copilă
resc!: Oh! nu mé mal iubesce, nu me mai iubesce. Pre D-tate iubesce 
de Blainvillet. (plânge.) Sé lăsăm acosta. Se numai cugetăm mal 
mult M. asupra ei. Acesta jucărea de copil, cai ea nu s’a sciut pre
senta la timp in foc cu ei... In sara asta iași fi predato, mâne 
pole ar fi perdido! Oii nici o indiiialâ. „ar" peiilco. Ar uita-o 
pre masă sau ce mai sein eu, ar lăsa-o în uitareî ntre nimicuri, 
precând punga cea de a ll-a t.tdoauna este la el; și acum, 
în cursul jocului o arată ostentativ. Ved cum o desface pre masă, 
aud aurii cum zurăese în ea. Oh nefericita de mine! Sunijalusă. 
Numai asta mia mai restul ca sé me desprețuesc eu pre mine 
însămi. (Voesce se arunce pimgulița in foc: de odată se opresce.) 
Dar ce aî greșit tu? Pentru ce sé te nimicesc pre tine tristul 
meu lucru de mână? Nu tu ești de vină. Și tu ai așteptat 
și tu ai sperat. Colorile tale sub dórala crudului dialog nu sau 
îngalbinit. ’Mi placi, te iubesc, done săptămâni din viața moa 
sau împletit în acesta mrege debilă. Oh nu, nu te nimicească 
aceașl mână, carea a fost ereatórea ta. Te voiu păstra ca pre-o 
relique, te voiu purta pre inima, mea; tu vel fii lot odată și 
bucuria, și întristarea mea. Me faci atentă la amorul meu fața 
de el la părăsirea lui. la capritiele Iul și cine scie dacă te ascund 
aice da dacă se rentorce și me va căuta aici. ■

(Sé așeaijă. și cosă, pre pimgulița cordeluța ce lipsea.)
iVn urmai G. Nistor.

M.de
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Diaphanii falsé.
O podobâ modernă și forte des usitată pentru ferești sunt 

imaginile așa numite diaphanice; Adecă: nwscari tipuri colorate 
pre sticlă și acățate in ferești, așa ca efectul lor 'I observăm 
privindule în transparență»

Diaphaniile adevărate se fac zugrăvind sticla sau transpu
nând cutare fotografie pre o tablă de sticlă, colorind’o și pentru 
potențarea solidilațel acoperind’o cu alta tabla de sticlă. Atât 
una, cat și alta e o procedură cam scumpă.

Pentru diaphanii false întrebuințăm chromolitograiie. Proce
dura este după inștrucțunea publiclaă in revista „Diamant“ 
următorea.:

„Luăm o chromolitograiie in una sau mai mult« colori, 
care treime (condiție de căpetenie) se lie tipărită pre liârtiă de 
cretă sau cbronio, o lipim cu nr.rfjhiile sale, pre o tablă de 
sticlă ca să stei1 întinsă bine și turnam preste ea collodion de 
consistență mijloci«'. Acesta uscăndusă obduce chromolitografia 
cu un strat subțirel transporent (ca și emil ar fi o tablă <le sticlă 
forte subțire.) Diipăcc e uscat bine, deslipim chromolilogralia 
abdusă cu collodion de pre tabla de sticlă și o aruncăm în apă 
în carea nmindu-se hârtia, să pótif ușor deslipi de pre stratul 
de collodion pre caro remâne lipit numai desemnai colorat.

Acest strat pre care am transpus desemnai de pre chro
molitograiie ’l lipim cu gumi arabic transporent pre o tablă de 
sticlă; acesta o punem in ramă, o provedem cu lănțitg de atâr
nat și diapbania e gata.

Nițu.

Oue bronzate.
Din găocl de. oue bronzate putem pregăti o podobă forte 

frapantă pentru masă de pascl mai cu samă dacă avem și 
ospețl.

Găocile de ou (gole) le bronzăm cu colore aurie sau ar- 
ginție. Se înțelege : oul e găurit numai la un capăt. La delalalt 
capăt îi facem picioife, lipind trei gloJmrele de ceră, așa că 
găocea ni-se înfățișeză ca o oliță mititică.

In aceste punem năsip (ca fiind grele se stee mai sigur) 

și aședăm in lie-care câteva fire do fior! și frunze; ceea-ce 
face un eled admirabil.

Piramidă de ouă colorate.

lîentru aranjarea aceste a ne treime mie de diferite colori. 
Oue roșu obținem dacă le băgăm in l'erturâ din lemn (le 

Pernambuk.
Onerosa sau ¡ntrintre- se văpsesc cu c o c lie n i l e mai 

mult sau mai puțin pulverisate.
Oue brune căpătăm văpsându-le cu ferlură de cafea.
Oue (jalbine se văpsesc cu cojâ de ci*'pă.
Oue albastre căpătăm dacá le vopsim cu lakni us iu 

care am pus puțină soda. Pre aceste, oue (văpsile cu lakinus 
putem scrie cu oțet orí-ce poesie; scrisórea. se va arăta roșie.

'iolet se văpsesc oiiele cu ferlură de lemn venăt. Dacă 
in acesta feriara. punem o lingura de oțet, atunci punând în 
acesta ouăle violete vor căpăta o colóre frumoșii lila. Dacă în 
Io" iîe oțet punem un virf de cuțit de K a I i u iii c h r o m a t 
căpătăm oue negre cari sunt forte acomodate pentru desemne 
albe.

Verde, se coloreză ouăle cu o fertură din un măminchiu 
de verdețuri sau erbă verde.

Cu o penă de gâscă tăiată și pregătita ca pena de scris 
putem scrie orl-ce vers, nume, figură! etc. pre ouă folosind drepl 
tintă o soluțiune de acid de sare (Salzsäure) pregătită: o can
titate de apa mestecată cu o calitate de acid.

Colorile sus amintite le pregătim cu apă lăsând ca văp- 
sala se, Ierbii 5 minute. In văpsala astfel pregătită punem apo 
ouăle și le f'erbem (> 10 minute.

Având acum ouăle colorate, luăm un tăier rotund și jur- 
împrejur îl înfrumsețăm cu muschiu verde și ici-cóle băgăn 
câte o floricică. Pre acesta așetjăm un rînd de ouă roșii, apo 
ér puțin muschiu și punem ouă galbine. apoi vinete, pre urmi 
negre și piramida este gata.

O astfel de piramidă aședată în mijlocul mesei festive îi 
(.lina de pasc! face o impresione férte bună.

A’ifn.

i-: F1---------------

DE ALE POPORULUI.

Dragumi de cătănie, 
Numai pușca se nu fie,
Pușca și oțelele 
C’alea-mî mancă șelele.

PoesiT poporane.
— Din Bănat. - -

Catănia cui-i bună?
La feciorul fără mumă!

- Cătănia cui-i dragă?
La feciorul fără tată.

Când cătană am plecat, 
Cu ochi am lăcremat, 
Căci mândruța mau lăsat. 
Mândruliță din Bănat,
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Tu se-mi fad cruce de brad, 
Ca ’s dus slugii la ’mperat, 
Și suin fecior ne ’ușurat 
Numai mândră am căpătat.

*
Frunză verde de mălai, 
Primăvara me ușurai.
Bâncezală îmi luai, 
Bâncezală dorine 'n pat, 
Cucuruzu-i ne săpat; 
Cucuruzii ’n gălbinesce, 

REVISTA ILUSTRATĂ

Bateo Domne ș’o trăsnesce. 
Când plecai la cununie, 
Dumnezeu nu vru se scie. 
Când me întorsei după masă 
Dumnezeu nu fu acasă.

Batăte Domnul, nănaș, 
Cu cine ine cununași, 
Cu urita din ogaș : 
Când o băgai in ocol, 
Fug vacile de se omor; 
Când o ved în ușa șuri,

Gândesc cai mama păduri. 
Batăte pre tine fine, 

Dacă n’ni luat séma bine.
*

Cucuie de unde vii?
Delà tèrg de la Sibil.
Dar de mândra mea nu seif?
Sein bine că-i sânătosă
Sede la masă și cósa ;
Nu sein cosă ori descosă
Dar lácreme sciu că varsă.

Petruț,

lea-o si fie a ta.
9

(An. pop.)

Un cerșiin avea o socră 
P6mă nici decuin mai acră, 
Nici mai dulce de cum sunt 
Și-au fost tote pe păment. 
Bietul om capu-și bătea 
Cum. in ce chip ar putea 
Se scape cumva de ea?
Un tiner funcționar 
Cu mănuși, cu ochilari 
Chiar atuncia s’a brodit
Că s’a fost îndrăgostit
De nevasta omului;
Și 'nfocul dragostii lui

Dupe ea oftând umbla 
Și în tot chipul încera. 
Se o facă, se înțelegă, 
Cât de mult îi este dragă. 
Ba line ori s’a întimplat 
Și prin curte de-ia intrat; 
Cum de pildă intr’o seră, 
Când a și fost prins pe-afară 
Și luat colea de scurt 
De bărbat, cum i-a trecut 
Pragul; Er el spăriat, 
Cum pbte vi s’a întimplat 
Și d-vostră vre-odată;

N’o putut vorba se scotă 
Din gură da încet, încet 
l-a perit nodu din pept 
Și în silă a răspuns ; 
Că dragostea l’a adus 
Pe-acolo, căci lui ii place 
De nu scie ce s’o face 
Mama socra ... „ De-i așa
lea-ț’o și fie a ta!... 
Bărbatul voios respunse 
Și în dată își aduse 
Popă de i-a cununat 
Chiar atunci nentârdiat.

I. Encescu.
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Traiu din casă.
Era gu rărită muierea.
Er el, bărbatul, om amar.
Putină le era averea
Și nu p’un gând le era vrerea 
De și-or jurat la un altar.

Femeii intr'o <li-l guresce, 
Căci n'a tăcut cum vru'se ea.
Bărbatul blând o molcomesce.
Dar ea numai dac’o lovesce
Se tacă din cea gură vrea...

Antoniu Popp.

--------- ■

CRONICA.
Impositul pe căsătorii. In l’ensiivania s'a introdus, irnposi- 

tul pe căsătorit. După lege ort care cetățan care vrea să se 
însore și a trecut de 40 de ani trebue se plătâscă o dajdie de 
100 dolari.

Acesta sumă va forma fondul unul institut în care vor 
sta damele trecute de 40 de ani, care n’au fost cerute în că
sătorie.

De asemenea tinerii cari se vor căsători cu femei din 
afară de l’ensiivania vor trebui se plătească și ei o amendă 
de 100 dolari. Așa dar viitorul damelor este asigurat. Ferice de 
fetele bătrâne. (Rom. II.)

Premiu contra ginerilor. O bogată Rusoică cu numele Mi- 
ronow în viață a avut forte mult de a suferi de la ginerele ei. 
Ca ura ce o nutrea față de gineri in general, să nu se șteargă 
nici după morte, a lăsat în testament o sumă considerabilă 
unei societăți literare din Moscva, cu scopul: ca societatea tot 
în al cincelea an să dee premiul acelei lucrări în care sócra are 
rol nobil, ér ginerile e presentat ca cel mal ridicol și mal 
miserabil om.

Concursul unic în feliul lui are timbru internațional.
(Trib. Lit.)

Rssmul Domn loan Micu Moldovan preposit capt. în Blaș 
fu denumit prelat domestic al Sfinției sale L’onteficelui Leo XIII.

(Unirea.)
Teatre la sate în România. Dl I. Kalinderu, administratorul 

domeniilor coronei, a luat o dispusățiime care merită o atențiune 
deosebită, fiind pentru prima oră când să încercă la noi un 
asemenea lucru.

E vorba de înființarea de teatre în sate de pe administra- 
țiunea domeniului coronei.

Dl Kalinderu a luat disposițiunea de a să înființa la sate 
scene, pe care să sé jóce diferite piese sătescl.

In sensul acesta dl Kalinderu va adresa în curând o cir
culară agenților de pe la domeniile coronei. (Tribuna.)

t Generalul Teodor Cavaler de Seracin, a încetat din viață 
la Caranșebes.

t Alesandru P. Romontian parocli gr. cath. în Tnrda-veche, 
a reposat în 11 a 1. c. în etate de 69 ani, și 42 ani ai preoției sale.

t Dr. Teodor Pașcu medic universal și medic secundar 
la Tribunal a reposat în Bistriță la 16 April in etatea de 34 ani 
și în al 11-lea an al prea laboriósei sale activități.

In Pădurea Posmușului sa aflat în 19 April o umere spânzu
rată ce dispăruse din aceaș comună încă în 27,12 1900 - 
muerea a fost nebună.

Gâcitură de semne.
O-{—||I ;u,—|—i -|-e ,u-|-iXl Xui=i—|— i- -a-«-e ;e iu—i-e

:oi ta-nc-f- a, rieXei a □i=Xii -ăXă-|-i-e

;ea !o*X §-i= :oi *e *u!e- ;e -|-e :’an î=Xâ,=iX

Xu i-dnă —e—u---ă 0 §e—X-u -j-e S1 ’X?
De C. S.

I liistrațiunile ilústre.
Frumușele ilustrațiunl ce decoreză p’ginile minierului de 

față a Lloviste! Ilustrate sunt una religioșii și ne infățișeză pre 
mântuitoriul Cbristos la fântâna lui Jacob (‘recle lalte treijsnnt origi
nale și ner pesentă <-aa de pe pag. 57. O nuntă românească din co
muna l’oeima de lângă Sibiu, unde se văd nuntașii în frumosul, 
și pitorescul lor port național petrecând cu voie bună și veselie 
după datina strebună. $i chiuind să jucăm până cel nuntă 
c'apoi mâne ni se ciuntă.

(lea de pe pag. 59 ne înfațișază muntele comunei Șoiniuș 
numit Blidereasă și Piciorul bulzii.

Er cea de pe pag. 63 ne representa porta de la intrarea 
în bai:1 de aur de la Buciumșasa numită „Arama.“ din munții 
apuseni.
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D-luI Dr. I. G. 
rom. Am primii prețul ¡ 
și am dispus trimiterea

* * * REDACȚIUNEI.
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r

Sbiera prof. univers. în Cernăuți și membru acad, 
abonamentului pentru 2 esempl. din Revista Ilustrată 

. lor așa după cum ați poflit
Primit! sinceri salutări și mulțumită profundă.
D-lui Teodor Toma in Pintic. Țam trimis și numerii-5 6 a doua 

oră, le rugăm inse ca să cerci la poșta de acolo ce polc ii pricina de perd 
așa des numeri! din Rev. llustr. adresați D-tale! Căci de aici tot deauna 
se trimit regulat.

D-lui Emilian in B. Te rugăn, a nu ne da uitări și a ne mal sus- 
■ rinde din când în când cu câte o frumosă poesie de a J)-tele. salutare.

Pripitul misterios. Se va publica mal tânjiu.
D-na preuteasă la băi. Se va publica in sesonul băilor.
D-lui Iacob. Am primit și-o vom publica căci vom dispune de șpaț

— o—

Domnii Abonențl ce sunt încă în restanță cu 
prețuia abonamentului la, Revista Ilustrată sunt rugați 
de a lua in coiisiderațiune multele spese și jertfe ce facem 
pentru suținerea acestei foi și a nu ne amâna cu plătirea 
abonamentului care și așa este numai un bagatel.

Hârtia, tipăriri, poșta, clișeurile cele scumpe tote costă 

bani, bani și iară bani.
La plătirea și înnoirea abonamentului rugăm pe D-nvl 

abonențl de a ne comunica și numeral de pe fășie.

Tipografia A. Baciu Bistrița, Strada lemnelor nr. 44.


