
Numărul 10. Șoîmuș, 15. Maiu ¡901. Anul IV.

EOIĂ ENCICLOPEDICĂ LITERARĂ, APARE ÎN FIECARE LUNĂ DE D()LJE-()Rl

PROPRIETAR ȘI REDACTOR:Prețul abonamentului :
Pentru Auslro-ttiț/aria...........................4 corone
Pentru România și slrei.nălate . . ti franci Ț

A

H

- w ur •«? i<r ’<• «ir ie *.•  *e  te te -e *»r  te *e  te tf te •».- <>• *e  te te ik

* proprietar îi redactor: * Prețul inserțiunilor:
Ț O A NT Ti A C* T TT publicat lunile de preste toi anul (de 24 ort)di W ¿A Ai AJ AA w A (J '-tot după 50 cuvinte cu litere, ț/armond se comput.ă 

preot. - I coronă, er eu litere ni a i. ¡¡rose, duplu.

+
ALESANDRU SZILASI.

5

înaintea mea stan dbtte hârtii tipărite și cu margi
nile cernite a jale, sunt dbue anunțuri funebralt referi
tori1 la una și aceeași persdna. de unul și același înțe
les, cuprins jalnic întristător și sdrobitor de dureros. 
Unul e de la familia Szilași, celalalt de la direcțiunea, 
institululm de credit și economii „Bistrițiana“ ’

Cel familiar sună astfel :
lulia Szilași nasc. Alexî, ca soție; Aurelia văd. Soponescu, 

llclenn mării. Jlosszu ca. fiice; Pompein Jlosszu șef la oficiul 
<le edile in Cluj, ca ginere; losif Hosszu, ca. nepot; precum și 
numeroși consângeni cu inimă, frântă de durere aduc la cunos- 
cințâ. ciimcă iubitul lor soț, tată, socru, moș și consângen 
Alesaialru Szilași paroch-prolopop gr.-cat. în Bistriță, președinte 
al institutului de credit, și economii „Bistrițiana" și membru al 
mai multor instituțimn culturali după o vieță plină de activitate, 
desvoltatâ cu mult zel și lăudabilă ardere pe terenul bisericesc 
și scolastic după un mori) grav, Împărtășit cu SS. Sacrmninte, 
și-a dat nobilul suflet in manile Atotputernicului l)-(]eu Dumi
necă. in 19 Maiu st. n. la G1 2 bre dimineța în al 67-lea an al 
etății sale, al 39-lea al preoției și al fericitei sale căsătorii.

Un bărbat meritat și vrednic, un suflet nobil și indurat, 
o inimă Imnă și caldă fără de semăn. Păstorind cu credință 
(urma, sa, muncind cu zel pentru națiune și familia, iubind pre 
toți și iertând Iote Bl și-a împlinit misimfea ca om și ca 
preot.

Osemintele scumpului decedat se vor așei.la spre vecmica. 
odiclmă după, ritul bisericel gr.-cat. Marți în 21 Maiu st. n. la 
I oră p. m. in cimit.eri 111 evangelic-luteran din loc.

Eie-I țerina ușoră și memoria eternă !

Celalalt al direcțiune! institutului de credit „Bislri- 
țiana- e de următoriul cuprins:

Anunțăm cu multă durere că regretatul nostru președinte 
și zelos- membru in dirocțiiiix‘a institululm „Bistrițiana" Ale
xandru Szilași, protopop gr.-cat al Traclnluî „Bistrița" etc-, 
a trecut la cele eterne aijt in 19 Maiu 191)1 la 7 bre dimineța 

tiei țerina ușoră și amintirea I ii binecuventală.
Dlri'cliiiit ti iiislt fiihtliii. .. Hi,slri(ifnia.~

Cu ochii scăldațî in lacrămî, cu inima sfâșiată și 
cu sufletul sdrobit de durere aut privit, la aceste dbue 
anunțuri. le-atu cetit le-atu recelil și tui se părea, că, 
nu pot crede, nu-mi pol imagina, ca așa. pe neasceptate 
așa de repenlin și așa Iară de veste să se ducă se ne 
lese, se nit mai vorbbseâ. cu noi acela, pre carele l'arn 
iubit și ne-att iubit și pre care noi preoțimea tracluală 
ne obicitniisem și ne țineam de strictă datorință di1 al 
stima, de al respecta, de al asculta, nu numai ca pre 
șeful nosirti (ractual ci ca pre un lată hun și adeverat 
părinte al nostru. - cu carele totdeauna cu dragoste 
mare ne întâlneam și cu greu ne despărțeam.

Ucs/ca despre iiiortea sa.

Duminecă dimineța se respândi ca și un fulger 
sfășietorea și mult dureros:! veste printre locuitorii 
cetății Bistrița ca protopopul Szilași a murit., și toți se 
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mirau și s6 întrebau între sine, dreptui ce am auijit? 
S<*  lie mort Protopopul? Unora nu le venea a crede ^i 
alergau la casa parochiaiâ ca se afle adeverii 1.

Era o ferbere plină de întristare jele și obidare 
printre iubiții sei poporenî. era o tînguire generală, din 
Iote părțile se ¡mijeau esclamări; „Mare daună!... 
daună mare după cel ce lam perdut, așa un părinte bun, 
nu in curund vom avea în mijlocul nostru

La Șoimuș a sosit espresul Duminecă la 12 ore 
și când mia spus: „A murit Domnii Protopop.“ Am 
remas ca deprimat, voiam se plec momentan la Bistriță 
simțindume înse slăbit de tristiță nu me-am încumetat 
de a porni pe drum până a doua <li.

Am dispus se tragă clopotile și se arboreze doue 
stâginl negre la sânta biserică, apoi me-am.retras întro 
cbilia laterală, și am plâns am plâns, ca și un copil.

Poporul dupe răspândirea acestei vesti durerose 
numai de cât ne sfătuit de nitne s’au adunat 
înaintea sfintei biserici și acolo sa consfătuit cil jocul 
tiiieretiilnT se înceteze, comuna intregă se înbrace doliul 
și la îmnormentare se inergă. toți câți numai vor putea 
și nu vor fi împedecați de alte împrejurări: Cea ce sa 
și făcut.

Coronele.

Catafalcul fu ridicat în salonul caselor parocbiale pe 
care erau aranjate o mulțime de corone cari de cari 
mai frumose de cari atirnau petele late de mătăsii cu 
diverse inscripțiuni dintre cari ine voiti încerca de a 
cita câteva, ce mi le-am putut însemna.

/. Hunului și, neuitatului meu soț, lulia,:
2. Scumpului nostru taică, Elena Bubi, Pompeiu;
2. Scumpului și neuitatului meu tata — Aurelia.
4. Neuitatului amic. — Familia, Banta,
a. Bei/rotatului. seu președinte Alesandru Szilași — 

Comitetul bisericesc, 1001.
ti. Mult repretatului seu președinte Alesaudru Szi

lași, - ., Histrițiana."
I. Hunului lor Protopop Alesaudru Szilași — preo- 

țirnea tractuala 1Î1O1.
5. Neuitatului și nobilului amic. Alesandru, de la 

amicul seu Mitra (Demetriu Pop capelan inilit. Cluj.)
!). Hunului amic Alesandru Szilași - Tntelipența 

română din, Histriță, 1 001.

(Va urma.)

Altariul inimel
Frmnosă e ființa umană pre pământ
in care Provedința
S’a indurat s’așede Altariul cel mat sânt,
Pre care arde focul cel mistic cu tăria;
Ga focul, ce s'aprinse în Rugul din pustia,
Pre care se jârtfesce al Ceriului cuvânt: 
..Iubirea,, sau „Amorul,“ a inimel făclia., 
Cu zel, devotament.

Acesta — e Altariul, ce-n veci nu-1 va [iuțea 
Dușmanul sau Contrariul
Se-1 sferme și bombarde cu mâna s’a cea rea. 
Câștigul, pofta negră si cruda ambițiune, 
Demoni ce asălteză cu multă repediune 
Altariul unei inimi, cum cad in luptă grea. 
Și cum se-ncoroneză Altariul cu cunune, 
Dedat a nu cădea!

Deșertă este lumea și omul muritor,
Ce fac degertățiiinea
Și tot ce, vedl sub sore. fatal, amăgitor.
Lugubra omenim«, cercat’a nemurirea:
Cu aurul un Midaș, un Xer.xe cu oștirea, 
Un Ramse cu orgoliu] de mare domnitor;
Și Herostrat aprinse, un Templu — așa-i fu firea, 
Cu foc mistuitor.

Germană Omenime, ce-'nalțl capul la cer,
Cu multă agerime,
Se-ml spunl. cep mai remftne sub sore-n adevăr? 
Nimic nu e. mal dulce, nimic mai sânt în lume, 
Ca viu sâ ti! în morte, în morte se ai nume. 
Dar’ vai, câte ființe în nascere și por!
Că-cl nu sein se-șl ridice Mausului de renume: 
Altariul lor de fer.

Ori unde se rotesce privirea noslră den!
Ea vede și privesce
A lmnei sântă lege, vorbindu-ne mereu: 
„In sus în sus, spre ceriun, ridică-te și vină, 
„Pământul și țâre,na cu pulvere-I și tină.
„In sus, e claritatea, cristalu; Empireu1 
„Aicia locuesce Iubirea cea sârină, 
“Și scump Altariul tön !..“

Putini se mal ridică spre ceriul cel curat...
Și cnll din dânșii pică
Spre negrul bum, din care e omul fremântat: 
Că-cl sufletul lor greu e de patimi trecălore, 
Și n'au putere dânșii în sus spre ceriu se sbore. 
De-acolo sâ-șl aducă iubirea ce-au aliat, 
Din densa sâșl formeze cu zel și cu ardere 
Altariul luminat.

Altariu sânt de iubire, inâ-n chin 'fie, inâ-n chin, - 
Altariu de fericire,
Ce umpli de dulcefă al meu suliét din sîn !
Când vöd pre Generosul cu dragoste, cum vine, 
Și varsă mângăere la. cel, cs e-n suspine, 
Mâncândii-șl bucăliira. cu miserul străin:
Pre cel, ce-șl dă veștmintul orfanului, și-n tine 
Cu tol.I e de-mi destin.

Când vöd cu bucuria pre Iii, ce-și iubesc
Părinții din pruncia,
Și-apol la bătrânele,cu dânșii impărțesc
Și sorté și viiRă, necaz și dile grele.
Ferice de voi dară, Cărunți, fără putere,

Voi suportat! mal lesne finitul omenesc,
Și-n boia bătrâneții voi nu sâmlițl durere,
Ca cel, ce s’amăresc.
Altariu sânt de iubire, mâ nchin ție cu dor,
Altariu de fericire,
Pre care arde focul fidelului Amor.
Amor de pretiniă, Amor cast de juneță:
Damon și cu Pithia Altariu de amicdță!...
Demon și Antigoné ’și dau viata lor,
(In pescera obscură murind cuprinși în brațe:) 
Altarinhil de-amor.
Eu încă din juneță doios mi-ani ridicat
Altariul de frmnsetă
Din Tine, o! Române, popom mult încercat.
D’in 'fin’ — și din iubirea-țl, ce-o am pentru-a ta sorté 
Și cred că el sustava! Gustând până la morte,
Va-n flacăra pre densul văpaia ne-n cetat:
Inchinu-mâ deci Ție și te glorific forte . ....
Altariu ne atacat!! ............................................................

S. P. Simonu.
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La ea.
Tot lacràmt și durere 
Astfel este traiul meii : 
N'am limsce. nici plăcere. 
Vescedesc de dorul teu.

Peptii-mi neme ut suspine 
De când drapă te-am redat 
Nu mai am (Iile senine 
Și nu pot ca se te uit.

Ochit tei ra.se de sort'
Pe mine m'a fermecat :
Vocea, ta 'ncântătâre
Pai -c aud neîncetat.

Până drapă-ata iubi re 
Inima mea n a încins 
Narem dor nici' pândi re, 
Tóté-mi pitren paradis.

Dar acum din depărtare 
Tu nu scil ce sufer eu 
Nn pot afla alinare 
Lipsit de amorul teu.

Rîuri, paseri, floricele,
Tiite le întreb mereu: 
Dacă sein se-mi spună ele 
Unde sbdră pândul ten ?

l)i și udpte eu durere 
Eu pricesc în calea ta :
Vino inper de. plăcere
Și-mi alin' durerea mea.

Căci când pândul me mnuc.esce
Că de mine fi.-at uitat 
Inima-mi mi se topesce 
Și simțesc că-aș fi în iad.

loan Anghel Câmpeanul.

C a p r i ț i u
- Comedie intru» act. de Alfre! de. Miimet

( lirinare.i

Matilda: Cred că D-ta ești bună și eu deosebire sinceră; 
dar cu Iote aceste nu pofti acesta dela mine.

M. de Lerp: Ab D-i.leule ! Am aflat! Pungii li ța cea venală! 
Am comis o mare prostie că am adus în vorbă pro M. di*  Blain-

Țerftni delà llillior boiț/d Tiilphcș.

viliét. Când am mers de aici am cugetat la asta. D-l Gliavigny 
doră-i curiseză ? (Matilda se scobi. Nu pôle respunde ; se inlórce 
în altă, parte și ’șt rădică batista la ochi).

Al. de Lerp: Se lie cu putință? (Tăcere în delungată. 
Matilda umblă o bucată de timp in sus și în jos, după acea 
se așâdă în celalalt capei al chiliei. M. de Lerv : se cugetă după 
acea se ridică, și merge la Malilda; acésta-ï întinde mâna). Șeii 
dragă că medicii dentiști când ne tortureză cu scóterea vre 
unui dinte, tot-déuna <Jic că să strigăm numai cât de tare; 
așa și eu ’ti <.be se plângi, penlriică ori varsă, cineva lacrămi 
di' bucurie ort lacrămi amare, tot-déuna se ușureză. - -

Matilda: Oh D-iJeul meu!

JÍ. de Lerp: Dar acesta e imposibil; In M-ma de Blain- 
villet e imposibil ca să se înamoreze cineva. Aeea e o creatură de 
jumtăate perdută, cochetă, carca nu e nici fruinosă nicifcu spirit. 
Nu-U ajunge nici pană la degetul l)-lale cel mic: cine se lase 
un înger pentru un demon ?

Matilda : (plânge cu bobot) sum încredințată că o iubesce, 
suin sigură.

M. de Lerp: Nu copila meea, aeea nu se pote. Totul este 
un capri(iu, intipuire. Mai bine cunosc eu pre D-l Chavigny 
de cum cugetă el. E un iișoratec dacă nu e rău. Acesta nu e 
altceva decât o apucătură capritiosă di1 la el. Ai plâns D-ta în 
vederea, lui Chavigny ?

Matilda : Nu nici odată.
M. de Lerp: Aceea bine ai li iaciito; nu ar fi suprinijător 

dacă Chavigny sar bucura védendiite plângând!
Matilda: Sase bucure? Soi causeze bucurie acea că mă 

vede pre mine plângând?
M. de Lerp: Oh D-<,leule, da! Eri am împlinit 25 ani și 

in forte multe lucruri véd destul de slab. Cum ai ajuns la toLe 
aceste ?

Matilda: Inse... nu sein...
M. de Lerp: Vorbesce. Aui.li dorii te temi de mine? Mo

mentan te vei linisci: Daca acea, că cineva-și descopere D-lale 
tainele sale, ’(1 ușureză mărturisirea, momentan ’(I dese.oper de 
lot confidențial tainele mele, numai ca se-(i aret că am încredere 
in D-ta și prin acesta se te constring ca și D-ta se ai încredere 
in mine. Doresc! ? Eu o fac. Ce voese.i se sci despre mine?

Matilda: D-ta osci cea mai bună a mea amică. Ifi voiu 
spune Iote pentrucá iné încred în D-ta. Lucrul nu e chiar așa 
de serios, înse mintea mea ușuratică m’a răpit prea departe. 
In secret am împletit o mică punguli(ă D-lui Chavigny. Ere 
astăiji iniain fost propus că se-io predau. De, 2 săptămâni insă 
abia '1 ved, tot timpul și-l petrece la D-na de Blainviliét. Acest 
mic present au fost sei tic o imputare gingașă pentru absen(ia 
lui și atragere de atențiune că mc negligă... In momentul 
înse in care voiam sei predau pimguli(a, în acela scote din 
buzunariu pre cealaltă.

M. de Lerp: Acesta încă nu e emisă de a plânge.
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Matilda : Dar cum se nu fie când am comis iui lucru nelnin, 
am cerut delà el pungiilița acea.

.1/ de Lery: Vai procedura attesta nu a fost de loc 
diplomatica.

Matilda: Nu Ernestimi... și/ el mia denegal cererea... 
Oh me rușinez.!

JA de Lery : Apoi ?
3/ tilda: Ațol? i-am cerulo in genunchii. Miar ii plăcut 

seim aducă aeesta .jertfa și eu apoi in schimb pentru a lut ia-șî 
ii dat pungiilița mea. lam cerulo, finii rugat...

JA de Lery: Și acesta pre el nu la mișcat, se înțelge 
de sine. Sărmană mititica', el nu e vrednic de D-ta.

Matilda : Oh, se set ce s’ar intîmpla. acesta nici odată 
nu-o-voiii crede.

M. de Lery: Ai drept: m’ain exprimat cu rău. Contele e 
vrediim de D-la și te iubesce. Inse e bărbat și e ingânfat, ceea ce 
e o mare daună. Și unde e piingulifa lui?

Matilda: Colo pre masă.
-W. de Lery: (ia. pungiilița in mână) Acesta? No draga 

mea, acestă pimguliță și de patru on e mai frumosă ca a lui. 
înainte de Iote nu e venalii, așa dară e admirabilă. Impru- 
tămi-o și—țt garantez că Contelm-i va place.

Matilda : Poftesce. Prin acea mi-a! redă viața.
W. de Lery: A ajunge pănă acid după un an de căsătorie, 

e de neaudit ! Treime se lie ceva boscone in lucru. Pe aceste 
M-më de Blainvillel cu indigo el cu lot, o desprețuesc din crescet 
pănă in tălpi. Ce ochi spălătăciți mai are! Matilda le învoescî la 
ceva? Se probăm, nu costă nimica. Bărbatul teu se reîntoree 
în asta sară?

Matilda : Nu sein însă așa a <Jis.
M. de Lery: Când sa dus el de acasă cum v’ațl despărțit? 
Matilda : liu am fost lorte supărată, el forte grăbea.
-V. de Lenj: Va veni! Ai curaj? Pentnică îți spun îna

inte, că mie când ’im trăsnesce câte o ideă treime se stau de 
realisarea ei cu fotă. căldura. Mă cunosc pre mine însumi, va 
succede.

Matilda : Bă cum voescî. Eu mff supun.
V. de Lery: Dute la toaletă, înbracăle repede și te aruncă 

în trăsura mea. Nu am de cuget se te trimit la bal, inse voesc 
ca pre când va veni së apară că acolo ai mers. Poți mâna unde 
voescî : la Institutul invalizilor sau la Bastilia. Lucru nu e chiar 
plăcut dar în line nice acolo nu ai să dormi și nice acasă nu 
ai putea dormi. Așadară neam înțeles. Acum ie pungiilița, în- 
vëlue-o in acéstii hârtie, eu voi scrie adresa pre ea. Bine așa! 
La un colț de stiadă opiescî liăsura, dispui visitiuluî se aducă 
acest pachet aici și sel predec întiulm servitor cu care se va 
întâlni și apoi să së depărteze repede fără de a da ceva 
esplicație.

Matilda : Spunem! cel puțin care-ți e planul.
-V. de Lerij: Care mi-e planul copila mea, acea 'nu este 

cu neputință ca sețî spun. Voi vedea piite-l voi réalisa: odată 
pentru tot deturna ai încredere în mine?

Matilda : Da, și pentru amorul Im me încred in Iotă lumea.
-U. de Lery: Înainte repede! (Se aude sunet de trăsură). 
Matilda: Acesta e el. It aud vocea prin curte.

de Leey : Dispari. Este seară pre din dos?
Matilda : Din fericire da Inse nice pieptănată nu suni. Nu 

va crede că am fost la bal.
M. de Lerij : (Ișl ia de pre cap ghirlanda și-o dă M.atildei). 

Poftesce. Acuși pre drum iți vet togmi-o. (Matilda ese).

Scena VIL

Madame de Lerij (singură)

M. de Lery : Ingenunchiată ! Ingenunchiată o atare femeia! 
Și domnul acela carele o respinge ! 0 femeia de 20 ani, carea 

e frumosă ca un inger și credincioșii ea un câne. Sărmana co
pilă carea pentru acea te rogi ea bărbatul teu să se îndure ați 
primi pungiilița pregătita de tine in schimbu pentru presetul M-mei 
de Blainvillet ! Ce mai val-vèrtegiu e și inima bărbatului! Pre 
sufletul meu, noi totuși prețuim mai mult decât ei. (Șede și ia 
o broșură de pe masă. Cu o minuta mai lârijiii se aude bătând 
in ușă) Intră!

Scena VIÎL

• Madame de Lerij. (’harigmj.

M. de Lerij: (celesce : cu tisonomia distrasă): bună sera 
D-le Cente! Poftesci tea?

('harigny: Mulțemese. Nu beii nici odată. (Șede și privesee 
in prejur).

M. de Lenj: Balul a fost frumos?
('harigny : Printre ele. D-ta nu ai fost acolo?
J/. de Lenj: Întrebarea. D-tale nu e chiar urbană. Nu, nu 

am fost acolo, înse am trimis pre Matilda pre carea D-la cași 
când ai căuta-o eu ochii !

('harigny: Mise pare ca glumesci !
M. de Lerij: Ce țise pare? Pardoneză că chiar cetesc un 

tratat care este grozav de interesant. (Tăcere. Chavigny se pre
umblă. agitat de colo pănă colo).

('harigny : Și Matilda în adevăr acolo së lie la bal?
J/, de Leery: In adevăr acolo-i ! poți vedea <?!i o ascept. 
Chargny: Curios! adineorl când i-ai făcut D-la ofertul 

se mergă, nu a voit.
.1/. de Lery: De atunci de buna sama și’a schimbat pro

pusul.
('harigny: Și pentru ce nu a mers cu D-la?
M. de Lenj: Pentru că mie mia trecut pofta de bal.
('harigny: Matilda așa dara a mers cu trăsura inchială? 
M. de,Lery : Nu, iam iinprumiilato pre a mea. Celitai D-ta 

acesta D-le Chavigny?
Chaviyvy : Ce e acea?
M. Lei y : Bévue des deux Mondes: un tratat minunat de 

M. de Sand despre urangutani.
('harignij : Acea...
M. de Lery: Despre urangutani ! Oh am greșit; nu ea l’a 

scris; insă e forte distrăgătoriu.
('yariyny : Nu pot pricepe < iun a putut ea merge la bal 

fără ca să mă încimoscințeze mai nainte și pre. mine. Cel puțin 
aș li însoțito.

M. de Lery: Ti plac l)-tale romanele M-mei de Sand? 
('hariyny : Nu, de felin nu. Inse, dacă e acolo, cum să 

pole ca nu am aflalo acolo?
.1/. de Lery: Ce? Bevista ? A fost aici deasupra. 
('harigny: D-ta më batjocoresc!.
.IA de. Lery: Nu e cu neputință: atârnă numai de la. acea 

că despre ce e vorba.
('harigny: Eu vorbesc despre nevasta mea.
.IA de Lery: Ai lăsato în grija mea?
('harigny: Ai diept; suin férié ridicol: merg ¡udată së-o 

caut.
M. de Lery: Bah ! In invălmăsala acea, sein că o vel afla?! 
('harigny: Drept; mai bine va li se o asce.pl, o voiu as- 

cepla-o. (Șede aprope de cuptor). ■
M. de Lery: (depune lectura): Șeii D-le Chavigny, că D-ta 

prin purtarea D-tale ine aduci in uimire? Mie mis« pare că 
aș Ii auçlit delà D-ta că Matilda se bucură de deplină libertate 
și pôle merge ori unde află de bine ca se mergă.

(Va urma)

G. Nistor.

asce.pl
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Pyro-technicá.

Aria pvroteehnică. carea o voi descrie mai la vale ama
torilor noștri!, e mia dintre cele mai vechi, e ușoră și frmnosă.

Țăranul nostru, când vrea să-și însemne vasele de lemn, 
mai eu samă muntenii, inferbânta un cuiu mare de 1er, și cu el 
ard în respectivul vas o literă, sau un semn. Iacă primele urme 
a pyroleclinicei chiar in sinul’ poporului nostru. l’re valea 
someșului nu odată am vedül însumi colite ornate cu ornamente 
ff.r.să. motive românesc!. K deci chiar potrivit ca se ni' ocupam 
in cal va eu acesta artă, ușor de ese«utat și admirabilă in efect.

Leagănul pyrotechnieel este Tirolul și primul care' a dat 
renascerel acesta artă casnică fii profesorul delà șcdla de in
dustrii1 din Innsbruck dl. /. Tripper ridicănduo la un grad care 
adi in Tirol formezi! o parte ¡semnală a industriei aiji lățită 
aprópe in Iote țerile.

A sé ocupa cu pvroteehnică e un lucru ușor, atât mai 
vârtos adi, când avem modele desemnate gala, așa ne treime 
numai simplaminte se le decopiem pe lemn și să ne apucăm 
de ars. —

Arderea (se numim astfel esecutarea pyroteclmicel) se face 
cu un aparat întocmit anume spre acest scop. *).  Acesta consta 
din o sticlă sau mai bine un vas de metal in care să află o 
sponghiă pre carea turnăm benzin. Acăsta sticla e acoperită cu 
un capac din care conduc două țevi de gumi, una se linesce 
in un foiu, la capătul celealalte in un mâmmchiu e înțepenit 
un cuiu de platină. Aprincjind flacăra mititică, apăsând pre fo
ișor inferbântăm reșpective ținem ine.eu ferbinte cuiul de platină 
cu care apoi ardem figura desemnată pre lemn.

*) Se pote procura delà redacfiunea acesteï foi sau delà firnia Bier 
et Schöll in Wien I. Bezirk, TegettliofTstrasse nr. 9.

Cu mâna stingă apăsam mereu, în temporitmic regulat pe" 
foișor, (sau suflător) iar cu mâna dreaptă facem cu cuiul de 
platină trăsurile prescrise de modelul desemnat. Cu eâl facem 
cu cuiul o trăsură mai încet; cu atâta mai afundă urmă va 
lăsa după sine «rse;|bii cât apăsam mai puțin, cu atât va fi 
linia mai fină și mai subțirică. —

Daca am gátat cu conturile desemnatul, ștrafam părțile 
cari treime ștrafate iar dacă voim a-i da un aspect și mal pompos, 
atunci colorim interspațiurile.

Lemnul cel mai hun de ars este acela, care e lare, are 
colore' frumósé și are puține noduri.

Lemn de corn, de cfisianiu selbalic. de pèr, osle lorie, 
acomodai pentru pyrotechnie.!, Asemenea e lorie acomodat 
lemnul de mic. stejar și frasin, dar aici se recere paciință mai 
maro căci procedura merge mai Incéiméi. -

Lucrarea arsa gata, le pote după cum am amintii 
împodobi și cu colori.

('olorhea se esecută lie eu colori aqnarei. lie cu colori 
de oleu miansele corepimdetóre obiceiului și desemnulul res
pectiv. -

Colorile treime obduse lorie subțirel, așa, că slrafagiul 
pvroteclmic se dee umbritul necesar și numai acolo iindce.iie 
apărat de lipsa, să mai obducem încă odată cu colore spre a 
obținea un ton mai expre'h. Alienai (tot la firma amintită jos 
aijT së allá colori numite „Iransparente“ cu cari lucrul merge 
mult mai sigur și mult mai ușor.

Dacă voim ca obiectul ars și colorat sc-l scutim de prav, 
murdărie cel. ’I putem obduce cu lirais sau lustru.

Lustruirea o putem eswnta pre mai multe căi.
Sau le obducem cu un tirais de ohm (cu ajuloriiil unei 

cârpe de lâna mole), sau le obdimem cu cutare lack gala sau 
în line cu o soluțiune de ceară albă in terpentin

La obiectele lucrate în lemn alb. înlralmmțăm lack de 
aquarel ) la cele lucrate în lemn Întunecat (¡ruis de oleu simplu.

*

Iacă pre scml descrierea pyroleclinicei, perfecționate, a 
cărei leagăn 'I pâstreză și acum aprópe fiecare popor cult și 
intre díasele, și poporul român.

Cornele plugului, jugurile, statevele de țCsul, cofițele de 
lemn ne arală că mai tot löranul isteț e pyrotechnie in embrion.

Ar fi de recomandat ca nivelatori noștri! rurali să së 
intereseze de acesta artă casnicii, se adune motivele românești 
ale acestei artă casnică și forând din ele im complex, o co- 
lețiune, së le adunăm la un loc, së punem basé unui tesaur bogat.

Cu puțină, cu forte puțină osteneli!, cu interesare față 
de ce e bun folositor și instructiv, am putea, face mult; dar numai 
toți la olallă, ca albinele în coșnița lor.

M’aș bucura mult, dacă modesta mea notă ar afla resane,tul 
dorit, ar ajunge in cutare port sigur șl ar avea un résultat favorabil.

I. Nițu Pop.
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DE ALE POPORULUI.
-o —

„Bradul.“ *)
Cântec poporal comunicat de />. A

Bradule Brădu(ule.
Cine-ți-a poruncii ?
De le-ai sco horit
Tot din munte 'n mitule
Cat verfu ’nainte
Și din sat, in sat
Cu verlitl lăsat
Cine-a pribegii
La mine a venit
Doi biiet-i din sat
Cu capul legat.
Cu perul lăsat.
Cu barde la brio,
Cu securi pe mână,
Cu inerin<,li de-o lună;
Ei mau înșelat
Pănă m’au tăiat
Că ine vor lua
De pe loc petros

care mor 
pădure.

Țintirea».

Și ei că m'or duce 
La loc mlăscinos. 
La lina fântână; 
Apa-să-i umbresc 
Se nu vescedesc: 
Dar eu nani seini.
Că pe mine m’or duce 
In mijloc de câmp
La cap de voinic;... 
Velitul se nu bată 
Frunza mea se cadă 
Ploia se me ploie 
Frunza să se indie 
Umbra se-i umbresc 
Se nu’l vescetjesc!..

p Acest cântec se cântă de obicei la mórtea băeților și fetelor tinere 
înainte, de-a se căsători, ci se cântă când vin cu stégül din

T.a pian.
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Cântecul soldatului.
Din Bănat.

Rosiiiariii verde crengos, 
M’a făcut maica frumos 
Neințului de bun folos. 
Când fusei maici mai dulce, 
M’a jurat nemful sub cruce; 
Când fusei maici mai drag 
Ma jurat néniful sub stâg. 
Și nimic nu m’a lăsat, 
Până ce m’a scos din sat, 
Căci cătană m’a Imit 
Și de tiner m’a jurat. 
Jurământul este greu, 
Asupra capului meu.
Când d'a casă am plecat, 
Dina bunii miam luat, 
Delii frunzuci' de fag, 
Delii taica meu cel drag, 
Delii firele de erbă, 
Delà maieu mea cea draga, 
Delii stele d'ăngă lună, 
Delii maica mea cea bună, 
Delà nemuri dimpreună. 
Delà fir de bdSoc,

Delii feciorii din joc, 
Delii fir de romăniță 
Delà drugile fetițe. 
Și cănd din sat am eșit, 
Cu mândra uram divănit,

Mâiidriilifâ draga mea, 
Pote fiain făcut ceva. 
Dar fă bine si ine iartă, 
Că țiam fost eu bun odată, 
Că trei ani e vreme lungă. 
Pote focul se m ajungă; 
Er când napul vi veni, 
Reu mândru oi betrăni, 
Nimêriiî n'ot trebui. 
Mândra din grai imi gruia 
Și cu drag ine n brăfoșa:

Oii ! iubite dragul meu, 
Aducăte Dnmneijeu. 
Se fii negru ca râ.șina, 
Mi fi drag ca inima, 
Se fii negru ca pământul, 
Mi fi drag ca sufletul.

Petruț.

CRONICA.
Concertul tinerimei universitare din Cluj linul in 9 Maiu 

1901 a reușit preste așteptare de bine.
Toaletele unei balerine. Fruniosa Otero, veStitn balerină 

spaniolă, s’a încurcat çlilele acestea înlr’un proces picant, din 
causa că croitorul nu i-a gătit la timp o toaletă nouă, cu care 
avea să se presinte în Paris la o serată privata. Nefiindii-I gata 
toaleta comandată, sârăcuța Otero a fost silită se morgă la 
serată într’o toaletă pe care o folosise odată. Așa o nenorocire 
însă Otero nu pote ierta, nici chiar croitorului sSu, și când la 
plată, a denegat solvirea toaletei negătate la timp. I>e aici pro
cesul. De clime ori au fost fixat termin de pertractare, dar' 
balerina nu s’a présentât, și astfel judele a pus un nou termin. 
Drept, că. présenta pârâtului nu e tocmai de trebuință la per
tractarea astorfel de procese, ér’ judele totuși a pus termin 
nou, pentru-că în asemenea cașuri de regulă ies la iveala deta
lieri picante din daraverile divelor, er" judele încă e om și 
înoă e francez ! De altcum ca esemplu despre cât o costa pe 
Otero toaletele, dăm aci contul cu pricina : 0 haină de taliei roșa, 
pe câmp liberty cu broderie de flori 1400 franci; o mantelă 
mare din satin negru, cu decorație gayat 2000 franci; toaletă 
de serate, cu dantele albe 1000 franci; capișon de catifea ga-l 
bina cu decorafie de rose 2000 franci ; o haină de mătasă-nm- 
salin, văpsită, 1000 franci; o toaletă albastră-palid, cu decorație 
de dantele de mătușă. 1000 franci; o mantilă din stofă ecru, eu 
dantele de Veneția 1000 franci; neglijée roșa, cu dantele 450 
franci; etc De tot 27.605 franci. Otero achitat a contul afară de 
900 franci pentru toaleta negătatâ la timp și această sumă de 900 
franci forméza. obiectul procesului. (T. Pop.)

Faptă nobilă. D-l paroch gr. or. Constantin Cotișel din 
Certege și-a asigurat viata la banca „The Mutuală“’ pe suma 
de 10,000 cor. în favorul bisericei gr. or. române din Certege. 
Fapta acesta nobilă se laudă de sine.

„Cronica“ se va numi un nou çfiar politic cotidian, ce va 

apare în B.iciirescî la 2 Main v.. in editura tipografiei Thoina 
Basiliescu. In politică „Cronica“’ va li sfătuită de d-l deputat 
George l’anu.

Maialul, junimel sied. delà giumasiul sup. fund. Din Năsâud 
se va ținea la 25 Maiu 1901. st. n. în grădina gimnasiuluî, eventuel 
în sala de gimnastică. începutul la 10 ore a. m. prețul de 
intrare 1 coronă de persona.

Femei alegători. Nu e vorba de America, ci de Norvegia. 
Adelslliingul din Crisliania a dat cu 6S voturi contra 17 dreptul 
de alegatori comunali tuturor femeilor, cari plătesc dare după 
un venit propriu de cel puțin 300 corone. (T.)|

Societetea acad, social-literară ..Romania Jună’, îșl sërbézâ 
aniversarea de 3(1 de ani a înfiintărei sale. Din incidentul acesta 
va tine o șediniă festivă. Duminecă. în 19 Maiu st. n. în sala 
delà restaurant j,Zum gumen Banni“’. Vil Marialhilferstrasse 
56. începutul la órele S sóra.

Ordinea de di: 1 Partea oficioșii: I) Cuvânt de deschidere 
2) Discurs festiv. 3) Salutare1 ospefilor. II Partea socială.

De sie gări de gâcituri.
Deslei/areii /jw-ihirei din nr. V a lier. Ilustr.

Ochi dulci ce luciți lainic in raije de iubire
Voi farmec al vieții a mintii rătăcire 
De-a. fosl prin voi so sufer de ce v6-am întâlnit 
Tu inimă nebună o pentru ce am iubit?

Bine a deslegat acesta gâcitură: dómnele și d-șorele Pau
lina Precup, Gvó-Békás; Aurelia Pop, Budapesta; Veturia Constan- 
tinescu, BuciirescI; Laura Popoviel, Cernăuți; Cornelia D. Pop, 
Tohanul-vechiu ; Maria Peri înv. Barna; precum și domnii: 
Gavril Bărănaiu, Valeasacă Bucovina.
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Gâcitură de șach.
de : „Sili"

Se desleagă. după săritura calului.

te

le,“

iu- că- doi,; tu

Dar „Pil- ții

fi- se

ea** eu <■, men- mc man- pro-

<J»> pil, nu pUu. doi.

plo- lllOdl- ■SC-fl plo- mu- a- mai .>■?’ chemi, a- le-a- Cum se

blă ia- „mă- iar răși Uni- pol Să cum Si su- xub

răși Eu, pil, a- ia- <.n- fim taci di- blă .se că. li- tot. ifăm

Uni- că- t'au Preș- t-au mi- cum frun- nie jos, u-

crem . crentfi frun- te mă- sfrîiiip ne li- cu- tre-

te te. na prin ai va- te s¡ în- se ra.

dl- lu- *în- Ce dă te-ii- mu- cei. cum muri prinși

doi: ea-n e t.reb : pleci. ne Citm că ? Im- cunl

dem (i- dra- în men- pro- (rU- Se în- Șl

Dur til Se. nu fim plânțfi. ta na.

că- eu (JOS- mai a pot doi. piu a- te-a- ra tr'n- cum

Se er se
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