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(Conlinunre.)

Conductal funebru dala casa parochială, pana ta biserică.
La oreliÎ 12 și 30 minute preoții coneelebranți 

s’au adunat la biserică, s au îmbrăcat iu ornate negre ¡și 
astfel a plecat in rend cătră casa parochială. In frunte era 
sânta cruce apoi praporii, ministrun(ii și în urmă publicul.

Preoți coneelebranți a fost următorii: 
Reverendissimnl I). loan Georgiu canonic Gherla.

„ ., Vasiliu Pordea secretar Episc. „
Carissimul 1). Octavian Domide prof, de leol.
M. On. 1). Gerasim Domide preot în Rodna.

M Ciril Deac protopop in Sie uf.
Teodor Nichi preot in Sz.-Zsombor.

n Eliseu Mureșan 59 S.-Crist ur.
tt Alesandru Anca 55 99 Chiraleș.

Lazar Avram 55 Maiern.
59 loan Dologa ‘5 55 Borgo-Tiba.

laeob Rus *9 ?9 B.-Mureșam.
loan Popii 99 ?5 Nușfalâii.

« loan Michailaș ■5 ’* Sântionă.
— Elie Posmiișian •5 •• Rag la.
1 * Elie Juga ? 5 5 5 Arcalia.
r Ciril Negruț •• 99 Hcrina.
.« Michaiu Baciu • • 5 5 S. Eeleac.

Demetrin Rus * 5 5? Lacii.
• > Teodor Moldovan • 5 5 1 Magiaruș.
?5 Nichita Suia • ♦ • • Nețu.
!} Michail Bungărdean ,, ,, Bileag.
55 loan Thimariii 5 5 •• Bèrla.
? 5 loan Bârsan /• 5 5 5 Ruscior.

M. On. I). Simeon P. Simon preot in Șumfalăn.
Vasiliu Necliiti 5 5 • • Sebeș.

., Nice for Buta 5 5 5 5 Eriș.
Teodor Oltean 5 5 5 1 Arctan.

și loan Baciu 5 5 5 5 iȘoimuș.
Ajungând ia casa parochială preoții a intrat în casă 

a severșil ceremoniile rituali usitale, a ridicat cadavrul 
și la așeijat pe carul mortuar apoi a plecat spre biserică 
în acelaș ord precum a și venit cu acea deosebire că 
după preoți a urmul carul mortuar, familia, și apoi 
publicul.

Prohodul.

Prohodul s’a ținut in biserică, o biserică spațiosă 
mare și frumosă cum rar se mai pole afla una. aseme
nea intre bisericile românesc!.

Public mult dintre tôle naționalitățile și confesiu- 
nele a umplut biserica.

Domni și domne fără deosebire de naționalitate și 
confesiune, erau de față in mimer forte respectabil.

SI începe prohodul sul) pontilicaiHa Reverendis- 
sinmhiî Domn loan Georgiu canonic și preotimea în- 
tonèza jalnicile melodii delà astrncarca. preoților sub 
conducerea bunului cântăreț și preot loan Dologa.

Er frumosul cor al Bistrițenilor sub conducerea 
bravului și zelosului invețătoriu luliu Chita cântă armo
nios răspunsurile și câteva cântări delà, astrucare atât 
de precis dulce și melodios încât storc admirarea celor 
prese n ți.



REVISTA ILUSTRATĂ IV.

Prohodul se sferșesce și CI. Doinim Dr. Octavian 
Domide urcă treptele amvonului pentru de-a [¡nea cu
vântul funebrul și ertăciunile.

Tote privirile sunt îndreptate spre amvon.
Tinerul profesor de teologie l)r. Octavin Domide 

este un Imn orator bisericesc, despre a caruia erudi- 
țiune și dar oratoric, publicul inteligent din Bistriță in 
mare parte era. deja informat mai de nainte de aceea 
se și Iștepta ca se audă de la d-sa o predica cum nu 
sa mai audil prin Bistriță.

Intru cât a putut oratorul mulțamescă. pe publi
cul ascultător ne putend străbate la inima fie căruia 
nu bot se știu. dar in căt a ne îndestulii pe public am 
înțeles, ir cei de altă confesiune vor li ințFles mai bine și 
sigur nu vor uita sbiciuitdrea predică de înmormentare 
de la un Dr. Teolog de Roma, carea ca prelegere de pe 
catedra înaintea teologilor din Gherla era forte de apre- 
țiat dar ca predică de înmormentare de pe amvonul 
bisericei din Bistriță, înaintea unui public poliglot și 
care din sinceră iubire, recunoscință față de reposatul 
a alergai spre ai da ultimul tribul s’a potrivit ca 
nuca în părete.

Nu crede d-l Dr. că e așa?... Binevoăscă a pu
blica într’o fdie liisericescă. intre,gă predica, nemodilicata 
așa după cum a roslito și fie sigur că se va lămuri 
chestia chiar prin omeni de tagma d-sale (‘ari îl vor 
face se recuuoscă adeverălatea. proverbului latin „nemo 
silii satis.“

Nui locul aici de a face critica asupra, (inventării 
rostite de d-l orator dar fiindcă d-sa a. atins și o ches
tie destul de delicata pentru preoți, chestia, slipendilor 
missali sbiciuiud fără cruțar«1 și calechisănd preoțimea 
îu termini aspri înaintea publicului strein și in fața 
poporului producând prin acesta o indignare gene
rală nu pol se io iert și mult me mir că ce mo- 
tivfc la putut îndemna, la. acest paș nepreciigetat?

Nu a aliat d-l Dr. alt loc mai potrivit pentru o 
astfel de aspră catechisare a preolimei de cât cu oca- 
siunea unei l'estivilăl.i funebrale unde publicul se adună 
pentru de a da in liniște cinsteai cea mai de pe urmă 
aceluia de care si desparte pentru vecmicie?

(Va urma.)

-  •1 ---
Stai!

Stai! Ve(]T, nu poți să-descâlcescl mal mult 
D’in lirele-nodate . .. Nemișcată
Remâi pe loclo minte 'ncumetată!
Dă-mi un minut, se pot se-te ascult :
S’aleg din adunatul tău tumult!
Dar fa ce vrei! - Ce spui, nu pot a crede, 
Nu vreu s’o cred! Eu fericire vreu.
Și din al ei frumos pocal se beu!
Remân deci orl>, de dici, c’acel ce vede, 
Din fericire jumătate perde ...

Sum tiner și cuprins d’atăta dor!
Tu vil și mi-te pui orbiș în cale . ..
La draci cu tote sfaturile tale!
Mi-e sete, lasă-mi deci al meu isvor, 
Cu dulce setea mea să o potoi!
Nu-mi treime a ta filosolie!
Și cărțile-ncolbăscâsă-n dulap,
Cu ele nu-rnl mal fac dureri de cap —
Ah vino scumpă, dulce veselie, 
Sărută-ine, ea sulletu-ml se-nvie!

Sum liber iar! Ce bine e așa!
Cu mintea tote nu le pop cuprinde... 
Când focul sânt în inimă s’aprinde.
O lume ’ntregă totă e a. mea: 
Și tote sunt frumosă. dulci în ea!
Decât a lumei falsă, nțelepțiune,
Doi ochi, ce blând, cu drag îmi strălucesc, 
De deci de mii-de-orl mal mult plătesc!
Și nu mă tem d’a hunei reci furtune: 
A(JI vreu, de cântec -- lumea să răsune!

Și num’atuncl din cântec o să las,
Când numai pol să câni de scrutare ...
Gând inima începMla cântare,
S'o potă esprima nu esld glas ...
D’aicea fugi o minte. ia-țî rămas!
Sal dacă ai și tu aici putere,
Acum se-ml dai, de poți, un ajutor:
Să (ie-acel minut, neperitor,
Când-îmI găsesc unica mângăere 
La - - sinul dulce, al iubitei mele!

0 minte, văd că a(ji te-ai supărat! 
Dar las’! Odat' ajuns la bătrânețe, 
Și eu o se primesc atunci povețe ! 
La tineri sfaturi voi avea de dat...
0 se în’asculte .. . cum te-am ascultat...
Vor fi pe masă cărțile ’nșirate:
Și di și nopte ’n ele cufundat,
Deplângevol al meu trecut, păcat...
Și tinerețele vor li departe ...
Și tu în tote vei avea dreptate!

Dar vedl, acum ce bine e așa!
Tu nu-mi poți adi nici un folos întinde ■
Și dulce dor când inima-mi aprinde,
Intrega lume par-că e a mea!
Și tote sunt frumose, dulci în ea!
Deci stai pe loc cu ’ntrega ’nțelcpciune!
Doi ochi, ce blând, cu drag îmi strălucesc,
De mii de-ori mai mult adi îmi plătesc!
La draci cu frica răcilor furtune!
Adi vreau, de cântec lumea să resune!

Alesandru Aciu.
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Dacă cumva ași muri?
Dacă cumva aș- muri,
Sci'i lume, ce-aș bănui?
—Nici mai mult, nici mai puțin: 
Nu te-am cunoscut deplin.

Dacă cumva aș muri, 
Scit, dragă, ce-aș bănui?

- D-deu ’ți dee bini:
Me-n credul pre tare-n tine.

Și când lumea o-aș lăsa 
Scil, mândră, cea-și regreta?
— Cu trei vorbe eu se-țl spun :
In iubire-a,m fost nebun.

Dacă cumva aș muri,
Scil lume, ce-aș bănui?
- - Că nu mori și tu cu mine, 
Lume rea și cu suspine ?!

S. P. Șimonu.

Restaurantul român la exposiția din Paris.

C a p r i ț i u
Comedie Intrun act de Alfrct de. Musset

(Urinare;

Charigny: La totă întimplare. AcĂsta-o argomenteză casai 
de față.

J/. de Lery: Nu țaș putea spune: D-ta pari furios.
Charigny: Cum? eu? Aș! De loc nu.
M. de Lery: Căs doră tot întruna te cuibărecl acolo pre 

scaun. Mărturisesc că cu totul alt fel de om team crezut pre 
D-ta, și-serios vorbesc dacă aș li schit cun-i vă stau actele 
inse trăsura nu i-o concedeam Matildel.

Charigny: Dară te încredințez că acea a fost forte natural 
și-ți mulțernesc că ai făcuto.

JA de Lery : Nu, nu, D-ta nu-mi mulțemesci; te încredințez 
că escl menios. La dreptul vorbind, că Matilda a eșit, acea 
pentru acea a fost pentruca să se mtălnescă cu D-ta.

Charigny: Tare mă bucur. Pentru ce nu a venit atunci 
cu mine. —

Af. de Lery: Asta i-am ijiso și eu. Inse verjl, așa suntem 
noi femeile mai ântâiu nu voim după acea voim. Dară în adevăr 
nu beai tea ? -

Charigny. Nu.

Jf. de Lery: Atunci tornă-ml mie. -
Charigny: Poftesc! ?

M. de Lery. Dă-ml tea. (Chavigny se rădică umple ceașcă 
și-o da M. de Lery). - E bine puneo aici: Este în astă sară 
consiliu de Ministru?

Chavigny: Nu sciu. —
M, de Lery: Curiosă o mică ospătărie mai e și un atare 

Ministerin. Omenii întră și es fără ca să scie pentru-ce?
Charigny: ReațI odată tea acea. Deja sa răcit de jumătate.
M. de Lery: Nu ai pus în ea destul zăhar; mă mai rog 

pentru 1 sau ‘2 bucăți.
Chavigny: Cum poftesc!; nu ajunge acea nimica.
M. deLery: Rine, acum încă puțin lapte.
Charigny: Escl satisfăcută?
M. de Lery: încă un strop de apă ferbinle. Este? Dărui 

aici cesca.
Charigny Poftesce, însă nu o vei putea bea.
M. de Lery: Cugețl? Scil sigur?
Charigny: Cât să pote de sigur.
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M. île Lery: Și pentru ce nu aș putea-o bea?
('harițpiy: Fentrucă c rece și grozavă de dulce.
JA de Lery : Né dacă nu e de beiit, atunci țipă-o afară. 

(Chavigny stă cu césca in mână. M de Lery ’I privește rîdind).
JA de Lery: Aii l)-(Jeule că plăcut mai esci ! Nici odată 

nu am vei.hit încă o mitră așa ursuză.
Charițpty: impacient; varsă tea pre foc, apoi se preumbla 

cu pași mari in sus și in .jos, și cu indispoziție): l’re sufletul 
meu ai drept; suin un prost.

JA de, Lery: Nu teaț ii crejut pentru lumea asta ca së fii 
jalus ; in realitate însă escï un adevărat Othello.

('harițpty : Oh chiar nu; nu pol suferi însă ca breeineva, 
ort pre sine însuși ori pre altul, fie și in lucrul cel mai mic 
sel șicaneze. Și pentru ce aș și fi jalus?

JA de Aer//: Din vanitate, ia toți bărbați.
(’harițpiy: Oh așa vorbesc femeile. E in datină a së (Jice : 

Jalus din vanitate“ o astfel de frasă acesta, pre carea fie cine 
o are gala, ca și pre: ..sluga plecata.“ ■ Li mea e prea vi- 
grosă (ață de sărmani bărbați.

M. de Lery: Nu intru atâta cât față. de sărmanele femei.
('hariyvy: Oh D-detile ai drept.. Tôle sunt numai relative. 

Bote-se insă concede ca. femeile se ducă un mod de viată ca 
bărbații ? Acesta e o imposibilitate învederată. Sunt o mie de 
lucrări, cari în ochit femeilor sunt de importantă astremă pre 
când in ochit bărbaților sunt, fără nice o valôre.

.1/. de Lery: Da së diceni caprițiele.
Churiyny : Pentru ce nu? Da! caprițiele. E constatat, că 

nn bărbat pole së aibă caprițit, pre când o femeia...
J/. de Lery : Sunt cate odată, și astfel de femei ort doră 

cugețl <|i locliia e talisman, car| s<‘ o apere de ele?
Cliariyiiy: Carieră, carea ar trebui se o rețină delà caprițit.
JA de Lery: Să presupunem că nu e văl cu dire să se aco

pere. Aud pași. Matilda s’a reîntors.
Churiyny: Oh nu crede, încă nu e miedul nopți. (Intră 

un servitor și preda un pachetaș Contelui).
Churiyny : Ce-i asta? Ce voesc delà mine?
Ser r Hor iul: Lau adus pentru D-l Conte. (Esă) (Chavigny 

desface pachetu în caH este pungiilița. Matildet).
JA de Lery: Ce iarăși ai căpătat présent? In o oră așa 

târdic? Asta totuși o țiija e cam prea mult.
Chariyny: Ce dracul se însemneze acesta? Ile François, 

he ! Cine a adus acest pachet?
Serritonul: (întră): D-l Conte?
Churiyny: Cine a adus acest padi&t?
Serritoriul : Portariul l'a adus in sus chiar acum D-le Conte. 
Charițpty: Nu a fost lângă ei nimica? Nu a fost epistolă? 
Serritoriul: Nu D-le Conte, și lut numai mai nainte i-lau 

adus.
Chariyny : Și cine Pa adus?
Serritoriul : Acea nu o scie D-le Conte.
Chavupiy. Nu scie! Ai înehunit? A fost bărbat sau femee? 
Serritoriul : Un servilor în liorea; portariul însë mil cunpsce. 
Chaviyny: Mai stă acolo jos acel servitor?
Serritoriul: Nu D-le Conte, sa depărtat îndată. 
Chariyuy: Și nu a dis nimica?
Serritoriul : Nimica D-le Conte.
Chariyny: Bine (Servitoriul esë).
JA de Lery : Pre D-ta D-le Chavigny te desmerdă. In ade- 

vôr nu aceste dame vor fi de vină dacă D-la-ți vel perde bani.
Chariyny: Se fiu ori și ce dacă pricep și mimat un singur 

cuvent din tot lucrul.
JA de, Lery Nu te preface. D-ta acum faci pre micul 

ne vinovat.

Chariyny: Nu, pre cuvântul meu de önére îți spun că 
nu pricep, nu pot pricepe de fel. Aici nesmintit s’a înlimplat 
ceva greșdlă.

JA de Lery Nu e scrisă, adreasa D-lale pre el?
Ch'iriyny: Ba c scrisă; aveți tot dreptul. Acésta e curios; 

și serisórea încă-mi e cunoscută.
JA de Lery. Erlal-'ini-e sé véd ?
Ch'iriyny: E dóra neorbanilate din partea că ve arăt; cu 

atât mai rău pentru acela (acea), care se espmie astfel. Poftesce. 
De bunăsamă acésta serisóre am văduto undeva.

M. de Lery. Eu încă; cu tótá siguritatea.
Churiyny: Stal numai... Nu greșesc... Serisóre plecată e 

sau cursivă ?
JA de. Lery. Ah de unde! adevărată serisóre anglesă. Bri- 

vesce numai ce litere fine. Oh e serisórea unei dame forte bine 
crescută.

Chariyny: Așa se vede că D-ta o cunosc!.
M.de Lery. (cu confusie prefăcută): Eu? chiar nu. (Cha- 

vigni o privesce suprins. a] oi se preumbla de parte).
JA de Lery. Unde am și remas cu conversația ? Ah da 

așa cred ca vorba a fost despre caprițit. Acest mic gajiu roșu 
de amor a sosit, chiar la timp.

Ch'triipiy: Spune sincer că D-ta ai cunosciniă despre secret.
JA de Lery: Sunt unii omeni in care nu este nici un pic 

de învențiositate. Eu în locul l)-tale aș li aflat deja.
(■h'trițpiy: Să vedem. Fit sincera; spuiiemt cine e acea.
JA de Lery. Aprópe cu siguritate cred că e D-na de 

Blain viliét.
('harițpiy: Femeia, D-ta nu ai nici o liră de compatimiie, 

scii că noi ne vom certa la oiaită?
JA de Lery. Șperez că nu eu acésta ocasimie.
Cariyny: Nu voesci sănii ajuți ca se desleg acésta enigmă?
JA de Lery. Minunată ■tere de timp! Se lăsăm acesta. 

Mai tardiu póte vei cugeta la ea fie și numai din orbanitale.
Chariyny: Nu mai este tea; acum aș bea!
JA de Lery. Fac. Apoi di că nus bună, (Tăcere).
Chariyny: (se preumblă întruna): Cu cât scrutez mai am 

amuțit cu atâta e mai enigmatic.
ă/j de, Lery. Spunem! te rog, te ai jurat ca in asta seră 

se nu mai cugețl la ni i ica decât numai la acea punguliță? Te 
las ca săți poți continua lantasarea.

('harițpty. In adevăr, lucrul acesta e de mirat.
.1/ de Lery. Țam spus că e M-ma de Blainvillet. S’a ne

cugetat asupra colóret pungulițet și acum din pocăință-ți trimite 
alta. Sau ce e și mai probabil, voesce ca se te pună la probă, 
voesce ca să vadă pre carea vet purta-o pre acésta sau pre a ei.

Chariyny: Evident, că pre acésta voiu purta-o. Acesta e 
singurul mod ca se sein cine a trimiso.

JA de Lerțp. Nu pricep, pentru mine aceea e forte sus.
Chariyny: Se presupunem ca respectiva, carea a trimiso 

va vedeao mâne în manele mele; așa eredt că voiu greși?
3A de Lery: (cu cochetărie) Acésta e de totului tot prea 

aspru; numai pot risista mai departe.
Churiyny: Nu cumva din întimplare eset D-ta acea?
d&de Lery. Aici ’țt e tea chiar eu manile mele albe am 

pregătit-o ; de bună, samă că e mai bună ca acea fabricată de 
D-ta. Nu te uita în conțin Ia mine. Așa dóra ine socotesc! de. 
o epistolă anonimă?

Chariyny: D-ta esci acea; ceva glumă. Miațt pus cursă. 
M. de Lery: Și încă o cursă forte fin împletită.

(Va urma)
G. Nistor.

HI 
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O istorie adevărată.
de: Porumbel.

líra pe la opt őre dimineța, nu ine sculasem încă, hm 
tăcea căldura moleșitore a patului. .. Razele Iremurătore ale 
éréiül se furișau printre perdele și desemnau pe părete din față 
guri bizari* mărginite de linii strălucitori1. De afară se aui.lea un 
lurnnir surd, încetișor... un murmur de ape ce móré in de- 
•ărtare.

Mö simțeni așa de bine ... Servitoriulm, când îmi aduse 
betele, îl poruncii se nu lese pe nimeni in lăunlru. Torcém 
a minte un gând frumos, frumos de tot și când l’am sfârșit am 
dormit din nou un somn dulce do dimineța.

Deodată mö trezesc. Aud zgomot la ușă.
O învelmășală de cuvinte românesc!, nemțesc! și ungiirescl 

lin care nu ințelegfim nimica.
In momentul când me pregăteam se me scol intră servi- 

orinl.
Ge larmă-I afara, Gligore?

— .Mö rog, bornariu o venit după bani.
Spune-i s* vie după amiaijl!

Servitoriul eși. M'am întors cătrâ părete; mai pole ascepta!
Dar zgomotul începu din nou. La început mai mult în 

;ópte apoi tot mai tare și în mană o gălăgie formală. Printre 
njurăturile grosolane a servi toriul ui - o adevcwală. plaga națională, 
icesta la poporul nostru - - sö auijea glasul hornariului, la început 
¡mid, slab, rugător, dar in urmă tot mai holărit. Sémii, că nu 
oia să se ducă.

tiălagia asta mö iritase preste măsură și chiar me gândem 
•uni sö-I dau o lecție bună pentru obrăznicia mi car» se portă 
'ând auijil iirmălorele :

„leli imiss lîrod kaufen lur ineine Kinder.“
Eu treime se cunipel pâne copiilor mei!
Un fulger și nu ni’ar ii lovit atât de tare .. . Pâne copi- 

lor mei!
Nil pentru el, de el pulin îi pasă, dar copil lui... Li fonie 

a n’au pâne .. .
Am serii repede din pat, am îmbrăcat un halton. am deschis 

ișa și l’am chemat în lăunlru.
Nu am vöi.lut niciodată frică și bucuria în ac.elaș timp atât 

le expresiv zugrăvite pe o fața omeiiKcă. Frica de mine, mai 
•orect de clasa bogată - disă și cultă a cărei tată e ego- 

izninl și mamă minciuna, și bucuria părintelui că copil lui în 
sfirșit vor avea pâne.

Eram atât de mișcat încât n'am putut dice nici un cuveni, 
i-am strins numai mâna pretinesce; stau in fala nemărginitei 
dureri a unul tată, durere lată de care cuvinte de mângâiere nu allí

... A umblat din casă’n casă, nu sö cerm de pomană ci 
sâ-șl ceră prețul muncii sale și a umblat înzâdar. „Mai jiote 
ascepta" i-s’a (Jis prelotindenea ca la poruncă. Și dacă s’a 
rugat mai cu stăruință i-au arătat ușa ... Și copii Iul n'au pâne ...

Am hiat chitruța și i-am plătit.
Cu ochi strălucitori de bucurie privea piesele de arginț er 

buzele îi murmurau cuvinte ne’nțelese de nmllămită. Nu era 
acßsta bucuria avarului când ișl vede grămedile I de aur, el 
bucuria naufragiatului, care scapă din valuri la terni după lupte 
lungi și desperate eu mortea.

Mărturisesc sincer, m clipa acea așa m'am simții de mie 
fală in fală cu durerea acestui om de jos și sărac dar cinstit... 
căci înaintea cinstii bogățiile dispar și rangurile se spulberă în 
vent... ar treimi sö lie așa.

A plecat grăbit. A uitat tote nedreptățile, tote înjurăturile 
batjocurile i.mcnilor. Avea un singur gând : Copii lui plâng 
pole mor...

L’am vedul alergând spre casă cuibul seu de suferința 
ducând copiilor sei viață. Mergea 'n fugă. Trecătorii îl priveau 

unii ironice, alții cu niulro stupide de dobitoc. El nu vedea pe 
nimeni.. .

Și Domne ! mulțl sunt nefericiți pe acest pământ; nesfârșit 
e minierul acelor nefericit! ]>» cari bogății mi-i vid íiinih-á uit 
róese sé-i raijă.

Voi toii, cari inotați în aur, cari în vestminte de mătușă 
ve purlațl trupurile vostre sfârșite în orgii, voi, cărora l’rove- 
dința v’a concrei.lut Imnurile acestei lumi, privi,!, ve rog, odată, 
numai odată la mulțimea ce alârgă desperată la piciórele vostre, 
gandifi-vö că va mai fi și o altă lume în care dreptate va
domni și pole veți sei ce aveți de făcut.

Decât strălucirea fericirea, e cu mult mal multă umbră
nefericirea și amarul pe pământ. Ochi trélnie se ai numai, ca
s'o veda urechi ca s’o aiujl și inimă ca se o simțescl.

Primăvară.
Primă vară-i, primăvară!
Lunca 'ntreuă, 'ntregă valea : 
Codrul tot — cát vedi cu ochii -
Totes ver.li și-l verde zarea.

Sus senin, senin albastru ... 
Jos pe lunca înverdită
Mii de flori se prind la horă 
Și se 'nvîrt. Ventu le cântă.

Cântăreți de multe nemuri 
De prin țări străine iară 
Au venit. In imnuri sfinte 
Ei adusau primăvară.

Tot e plin de poesie,
J 'iii'iat intreaipl firea... 
Flore-a resărit și u peptu-ml. 
Farmec dulce... E iubirea.

Porumbel.
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Papeteriă lucrata.

In nr. 4 și 5 am descris în amator cum se esecută lucră
rile atât de plăcute, cu firesul fir.

O aplicație a acesteia, dar cu mult mai ușor de esecutat 
este papeteria împodobită cu lucrări tăiale cu firesul-fir. O 
ocupație frumósá și interesantă. -

Cine nu a veijut cu cutare ocasiune cutiile frumușele în 
cari arenjează cofetari! zacharicalele, droguiscil sticluțele cu 
parfum etc. Esecularea acestora e nu numa iușoră ci și un lucru 
plăcut mai cu samă acomodat tinerimei și damelor. .

Din carton gros (pappendeckel) tăiem părețil d. e. a cutiei 
ce voim a face, și-I „lipim la olaltă cu câteo fâșie de pânză, 
deasă, folosind elein bun de măsariu. Dacă i>ărețiL i-am lipit si 
sau uscat, atuncT obducem cutia în lăuntru cu hârtie-imitație de 
catifea, mătasă. atlas, moire etc. etc. Dar la totă întimplarea 
numai în o singură colóre. Pe dinafară o obducem cit hârtie de 
metal (stonial) auriu, argintiu sau colorat; ori cu cutare materie. 
Hârtia asta, sau materia nu o eleim cu elein de măsar ci cu 
cleiu făcut din năspreală feartă.

Cutia astfel pregătită este acum fundamentul pre care vin 
așezate părțile tăiate.

Drept model ne póte servi ori ce muștră pentru lucrări 
cu firesul-fir. -

Luăm o bucată de carton de grosime mijlocie, lipind 
pro o lăture modelul pre cealată parte hârtie de lux, materia 
etc. cu curea voim a obduce podóbele cutiei (asemenea cu cleiu 
de năspreală); apoi punem sub ceva greutate și o lăsăm 12 
őre așa, ca să sé usce bine.

Dacă sa uscat pe deplin tăiem afară figurile, dar nu cu 
liresul ci cu dalte oble și seini cerculare, după cum cer contu
rile modelului reșpectiv.

Dalta trebue ținută cât șă póte vertical și tăeturile făcute 
cât să póte una din alta (continuativ).

Dacă suntem gata cu acestea, lipim fiecare parte la locul 
seu, pre cutia fundamentală și lucrarea am isprăvit’o

Nițu.
Becepte.

Firnis-transparet pentru obiecte de sticlă colorate se pre- 
gătesce ușor în modul următor:

Luăm:
250 gr. Sandarak,

60 „ Mastix fin,
125 „ Colofoniu,
250 „ Terpentin venețian.

Aceste tóté le punem în o sticlă și cu sticlă cu tot le 
băgăm în o óla cu apă ferbinte (fără ca să între apă în sticlă)

unde stau pănă se topesc fote bine. Dup;i ce sau topit filtrăm
și firnisul e gata. Acesta e forte ții tor dar sd uscă forte cu greu.

Altă metodă ne dă un lac care se usca mai repede și
anume:

500 gr. Schellach fin,
60 .. Mastix fin.

Se topesc în modul arătat mai sus în 3 litre, alcohol de 95". -
Sau :

120 gr. Ambra,
30 „ Camfor

620 ., alcohol de 96"
Atât acesta, cât și cel precedent, întinte de întrebuințare

trebuesc filtrate.
Nițu.

Recepte.
Vaseliit-créme (pomadă fină)

Creme de. rose:
Rp: Lanolin...................................... 150 gr.

Vaselin (alb) ...................... . 150 „
Pomadă de Rose .... • 61 „
Pomada de Hori de lămâie . • 31 „
Tinet. de Ambra .... 4 „
Tinet. de Moschus .... 3 „
Oleu de Rose..................... 1 „

Chimist.
llanp-Ilanp:
Rp: Lanolin...................................... . 150 gr.

Vaselin...................................... . 150 „
Pomadă de viorele .... . 49 „

.. rose .... . 20 „
„ ,. Acație .... . 10 „
„ „ Tuberose . . . 10

lasmin .... . 10 „
Oleu de llang-llang .... 15 „

O. D. Z.

Țintă pentru u putea scrie pre obiecte de fer.

Mestecă la olaltă:
Vitriol de aramă .... 10 părți
Oțet........................................... O
Gummi...................................... 4 „
Funingine................................ 2
Apă........................................... 10 „

(Timist.
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DE ALE POPORULUI.
—o —

Fermecătorul.
Și care va se clica se pricepea în farmece ?

— Și încă ce fel!...
— Meșter mare?

Mare, domnule.
Ști vr’o ispravă de-a lui, s’o alin și eu.
Știu mia.
Spune-o, tare’s nerăbdător.
El bine, ascultă. Cunosc! pe (.¡bilă?
Care Gliiță? Al tutiingioicii ? ...
Nu, al luminăraruliii ?
Pai, ăla. a. murii acum trei am!...

-- Ala... Care va se cjică. ¡1 ști, adicătelea il știai. Vec.ll 
ăla era ren bolnav. — Ren de tot, domnule. Avea oinu ca o piatră 
la stomac. II durea și il junghia de'l apucau sudorile.

Și eu am avut așa ceva .. .
Hei, ce-are a lace. Ascultă, a fost la spital, de geaba 

a chemat trei babe, mia din OlelarT, alta de la Ciițilu de 
argint și alta de la. . am uitat de unde era. aia... Tot de 
geaba... Se topea, bietul băiat, d'an piciorele. Și atunci s'au 
liotăril cu toții.

— Să'l cheme ...
Da. L'au chemat. învoiala, era făcută 10 poli de l’o 

face bine. L’a" descântat, l’a fermecat și a începui săT spue 
bolnavului că. va face ca duhul necurat care era în el să se 
ridice de la burtă în sus și se iasă prin urechea dreptă afarsă, 
er el, vrăjitorul, îl va împușca atunci.

hang! trage de 
toi să se eutre- 
luminărariilui...

de glonțul din

----- Pe cine? Pe băiat?
— Nu, va împușca duhul necurat,

A, ha !... Și ce-a făcut ?
— Li s’au adus smirna și unt de lemn.
A cerut apoi o pușcă și i-a pus o capsa. Toți ai casei erau 

de față. A moșmondit el câtva timp, a bolborosii la vorbe 
ne'nțelese. când întrebând băiatul dacá simte duhul la ureche 
acela a di« că da.

Auiji minune !
Stai Se vedi. Atunci întinde pușca și 

trăgaciii. O detimare drăcescă cure face pe 
mure, vrăjitoriul era. galben ca ceru er baiatul

Vindecat ?
Ași, mort, cîu.lut cu capul drumicat 

pușcă, la pánicnt.
Et, cum asta i-a Ibsl vindecarea ?
Păi, se vedi. Cine i a pus și pe ai 

pușca incăreaPi.? Nu e vorba nici ei n’o știau.
Păi. cum ar ti împușcat duhul necurat, eu cea ne’n- 

cărcată. ?
— Ei, asta’i treba magiei:

Și l’a vindecat de tot pe băiat!.. . Dar el ce face ?
— E în pușcărie, condamnat la 5 ani. 

Și de ce nu se scapă prin vrăjire? 
Prea vrei să-ți spun multe. Asta n’o știu.

casei să-T de-a.

O surprindere.
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Bate Domne venlurile 
Seini pornescă luntrile, 
Se me duc și eu cu ele 
Su inima plină de jele.
Se me duc la mândra’n casă 
S’a prindă lumina'n masă.
Ba seim vadă și seim cr6(lă 
Cum mi-e inima de negrii;
Ca imala primăvara 
Călcată de fotă țara
De care crășovănesci
De cătane împărătesei.

De ulița de colea
Este o mandră frumoșea 
In casa cea șindilită
Șede mândra, cea mită 
In casa cu coș de petră 
Șede mândra cea cușată 
in casa cea mitică
Șede mândra i'rumoșică.

Din popor.
Mândro sprincenele tale 
Îs ca doue liiininele, 
Mândro ochișorii tei, 
Is ca doi luceferei 
Șaș dori se fie-ai mei 
Mândruță gurița ta 
A zdrobit inima mea.

Flore albii din grădină 
Se te smulg din rădăcină 
Se te sădesc la fântână, 
La fântână intre trifoi 
Unde badea adapă boi 
La fântâna intre nădai? 
Unde badea adapă cai 
Vecină din rend cu mine 
iNtiți ține bărbatul bine, 
Mânai sara tot cu boi 
Ca s’a bate pe la noi, 
Pe la noi pe la terestră 
Cerc foc se doonăscă;

-------------: :--------------

Dară boia Im io da
Până'n casă, s'o băga, 
Săi dau pat imperinat 
Și gură de sărutat.
Când treci bade p'ângă noi 
Pune clopote pe boi 
Se te aud eu din resboi.

Sus dragă sus lună
Lautami sună
Badea m’asceptă ’n grădină 
Aprinde mândro lumina 
Ca perdut badea grădina, 
Aprinde tu luminarea 
Ca perdut badea cărarea.

Vai de mine, sara vine 
Și nani divanit cu nline 
Mărie pole ciurate
Bagăine slugă, pe nopte.

Petruț.

CRONICA.
După model român. Doctorii olandezi Redingius și Vry- 

mans au fost la BuciirescI se studieze organisația institutului 
de bactériologie și anatomie patologică, unid din cele mai 
lmne din Europa.

La plecare (lectorii olandezi au esprimat dini prof. Dr. 
Victor Babeș, directorul institutului, admirația lor întreagă pen
tru construcția și organisația institutului, care va servi ca model 
aceluia proectat a se înființa în Olanda. (T.)

Adunarea generală a Asociațiunii se va ținea estan, con
form horăril comitetului central, adusă în ședința (lela 22 
n I. c., la 21 Sept. n. și cjilele următor? în Sibiu, ér’ im in 
1 ipova, cum au fost cerut fruntașii de acolo, și acum din cause 
neprev6(Jule au respins-o.

Petrecere de vară..Anlistia bisericcscîl a parochieigr -cat. 
din Iclodul-mare învilă la petrecerea de vară, ce se va aranja 
cu ocasiunea adunării generale a „Reuniuii învățătorilor gr.-cat. 
din jurul Gherlei“ în odorul parochiei gr.-cat. din Iclodul-mare, 
la 4 Iunie a. c. st. n. Venitul curat este destinai în folosul 
corului nou edificat in biserea de acolo.

Tipografii străine. După un obiceu ren. un Român a tipărit 
niște anunțuri funebrele intr o tipogiafie străiijft (iingurescă) I)e- 
desuptul anunțului tipograful a pus, diipă-cmn i-a fost datorința, 
numele tipografiei românesc?. Foile unguresc! au făcut mare 
gălăgie din pricina asia și proprietarul spăriat a publicat numai 
decât în gazele, că »1 n'ar fi permis așa ceva, dar’ culegătorul 
a făcut lucrul fără știrea ful. Frumos! Numai de aici să tragem 
Românii o învățătură: Avem tipografii românesci prăsărate prin 
tute ținuturile locuite de Români. Ne treime niște anunțuri, in
vitări etc. scriem lor, sau în cas de grabă le telegrăfăm, și încă 
în dina aceea ni-le face. Atunci nu dăm lucrul nostru străinului, 
care numai ne batjocorește limba și în ele ori altmintrelea (F. I’.) 

Mirele sortitor. Un medic din New-York caută se-șl 
dee de nevastă prin un med ne mai pomenit. El anume la un 
tirg ce s’a țmut, a sortit printre fote femeile, afară de cele 
schiloade, câte un los eu 5 dolari, cu condiția, că ceea.-ce va 
câștiga cu el Ia loterie aceea îi va Ii nevastă și va împărți cu 
el câștiga. Speranța Iul, că va vinde vre-o 2 -3000 de losiiri, 
s’a împlinit. Tragerea va fi în cnrênd. Acuma fiecare bucătăieasă 
din New-York așteaptă să se facă d-na Doctor.

Cum se sporesc Jidanii. In orașul lași mișcarea populații 
déla I până la 30 Aprilie a fost urmălorea: născuți 215 di 
cari 100 Români; o alțl creștini și 100 evrei. In acest timp a 
murit 1S5 persóne din cari 123 Români; 13 <dți creștini și -I 
evrei. Deci Romnil au scădu cu 13 suflete, ér Evreii au spor 
cu 01 de suflete.

t Necrolog. Teresa de Mocsonyi nasc. Horváth de Zalabi 
m numele său, precum și în numele copiilor: Catarina, Eugeni; 
Petru. Alesandru jnn. și Ionel; al cumnatului său alesiindru c 
Mocsonyi și al soției Im Helena nasc. Somogyi de Gyöngyös; ; 
vărului Zeno Mocsonyi de Foen și al fiului Antoniu, și în numi 
tuturor rudeniilor dă de scire cu inima frântă de durere deci 
darea mult Iubitului și ne uitatului ei soț. resp. tată, frate, cumna 
ver și unchiu, a domnului. Huyeniu de Mocsonyi caro în 12 £ 
Maiu a. c. săra după o scurtă suferință, în amil 56 al etaț 
sale si în anul al 19-leaal fericitei sale căsătorii șl-a dat nobih 
seu silei în mânilc Gr atomiul. Rămășițele pămentescl ale seim 
pulul decedai vor fi sfințite în 16 29 Maiu în mausoleul famili 
de Mocsovi la Foen după ritul greco-oriental și tot acolo vor 
puse sprd odihnă eternă.

Parastasul se va celebra în 24 Iunie (7 Iulie) la Foe 
Căpâlnaș și Birchiș.

Fie-i ferina ușoră și memoria binecuvântată !
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primit și restul de abonament pentru Revista Ilustrată, cuilă 
eu multămită.

Viorica. Poesia „Cătră lună“ e o încercare bunișoră nu o publici 
inse in speranță că ne vei trimite alta și mai bună.


