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Mancarea, beutura, viața desfrânată, 
Veștmintele pompase: un traiu plăcut, ușor 
Aceste sunt afli ținta, ce mintea ni-o îmbată, 
Ce adi pe omeni duce la furt și la omor.. .

I)in nascere o seclu, viața imorală
Spre nestatornicie, spre morb te-a destinat! 
Măreț pășești, înainte, lumină ești și fală : 
Dar în a ta clădire perirea s’a ’ncuibat!

Strigăm egalîtatO un joc de mari cuvinte. .. 
Toți fr a ț l în slăbiciune — și toți suntem egal) : 
Căci părăsim cu toții virtuțile présente, 
Nebuni numind puținii cu vis de fapte • mari...

Căci vis este virtutea, vis sânta abnegare!
Avuții să-îngâmfă privind a lor pătat:
Săracul vre s’ajungă - chiar fără de lucrare 
Și el la avuția, ce sortea nu-i-a dat.

viată.
5

Și cel ce face bine, o face din paradă .. . 
Tnpărtășitul d ree: de ce nu dă mai 'mult! 
Feciârele- s icâne - ca lumea sc-le vadă :
Și tinerii legați sunt de-a idolilor cult...

Cu fală batem peptul, vorbind de libertate,
Un vis, ce nici-odată n’a fost reálisát:
Și adi mai mult, ea orl-eând suntem de ea departe 
Prin ura cea stiăină și - - propriul pacal!

Ca, cei ce se trudiră cu zel, și cu sudare.
Meritul recunâscem: columne înălțăm:
Și răsucim la fra.se. .. Dar nici-cât nu ne dâre,
Că. la urmașii noștri - - blăstăm o se-lasăm !

Ne îmbătăm cu toții de-o falsa fericire,
Viața, enervată. spre a-o desfăta.
Și ca, se nu ne-aduc.em aminte de perire:
Al nost „memento mori“ voim al-îngropa ...

D’un alt Christos e lipsă, se schimbe-acesta lume,
D’o alta emigrare - se ’ncingă lumea ’n foc, 
Fărădelegea, nostru cu morte s’o sugrume: 
Să nască alta viață p’acesta jalnic loc!

AlesancLru Aciu.
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Din chinurile vieții.>
Era în Iulie.
Intre orele 11 —12 din di, o trăsură se opri la Teolil 

Georgescu, proprietar mare în orașul X.
Din trăsură cobori un domn care număra vre-o 26 de ani. 
Statura îi era mijlocie, părul castaniu, ochit negri, fața 

puțin palidă, pe care era întipărită o fineță mare.
La sunetul trăsurii un servitor il întimpină.
Noul sosit dete servitorului o biletă de visită, care purta 

numele de „Coriolan Brădescu, medic“- cjicend ca se-o inma- 
nueze d-lui Georgescu.

Brădescu fu condus de servitor în salonul de așteptare. 
După câteva mominte Georgescu întră la el.

Cu ce se pot servi d-le îr.edic? se adresă acesta forte 
rece cătră Brădescu.

Brădescu surprins se uita la el, căci nu gândi că. va ii 
atât de rece primit.

Confus dise:
Sc-iți, că din copilărie iubesc pe fica d-vöstre, pe d-șora 

Letiția. Ferice mă sîmt,când pot dice, cit ea încă mă iubesce. 
Inimile nâstre, încă din copilărie, când nu sciam, că ce scop 
avem în viață, când numai presentul ne preocupa și când nu 
cunosceam tainele vieți, strîns s’a legat la olaltă cu lanțul 
dragostei neprihănite. De atunci au trecut multă vreme, valurile 
vieți ne au despărțit, înse lanțul, cu care iniinele nâstre erau 
legate nu s’a rupt, vitregitatea timpului n’a putut să’l nimicescă, 
căci el nemișcat, ca o stân
că a remas. Acum când cu- 
noscem tainele vieți, când 
presentul ni-se înfățișează 
în imaginațiune ca un pom 
uscat, despoiat de frunză, 
care înse cultivăndu-se, mu
gurii vor încolți, frunzele vor 
cresce, va înflori, și va da 
fructe, acum când cunoscem 
scopul vieți, când numai vii- 
toriul ne preocupă, iubirea 
uostră me face, ca se fac 
ultimul paș, se cer mâna 
d-șorei Letiția, rugându-vă 
ca se vă dațl consimțământul.

Regret că trăbue 
se te refus - dise Geor
gescu flegmatic. Mâna ficei 
mele e deja promisă.

Brădescu deveni palid 
ochii îi sticleau ca a unui 
mort.

I se părea că spirite necurate sunt plantate împrejurul său. 
Tremura.
După câteva momente de preculegere emoționat dise : 

E numai un vis înșelător, sau e tristă realitate ce aud?
Georgescu nu dise nimic.

Dacă nu me înșel — începu Brădescu de nou cu vo
cea treinurătore, Verzeanu e acela, care ia cerut mână?

— Da! fu respunsul.
D-șora Letiția înse nu’l iubesce.

■— Gu timpul îl va iubi.
Te înșeli d-le Georgescu, când cugețl așa ceva. Trecutul..

— Trecutul — ’1 întrerupse Georgescu - - e numai o 
aventură, caro se va șterge din memoria vostră, dând uitării 
totul.

Două inimi iubitore, nu se uită nici odată. Ele se 
iubesc și dincolo de moment.

— Totul e zadarnic... ț)iua logodnei e deja defiptă. îmi 
pare rău d-le medic ...

— Te conjur pre iubirea de părinte, nu ne nimici vii 
toriul, căci inimile nöstre numai mortea le pote deslega. Ființă 
muritöre nu există, care se fie atât de tare, care se rupă lan
țul cu care ele sunt legate. Fericirea și nefericirea nostră e în 
manile d-vostre. .. Sciu, că iubiți pe d-șora Letiția, că numai 

Inblântjitorul de șerpi.

fericirea îi doriți înse constringând'o se devie alui Verzeanu 
viața ei va li un chin, un jug insuportabil, și nu un raiu 
pământesc.

Vei merge departe de aici d-le medic, te vei căsători, 
și atunci avănd în vedere dătorințele sacre de bărbat, ea de
venind soță lui Verzeanu, va căuta se fie conștie de chemarea 
sa de femee, și așa, intrând ambii într’o oră nouă a vieți, vă
lul uitării va acoperi trecutul . .. încă odată die, totul e zădar- 
nic, hotărirea mea remâne nestremutabilă.

Fața lui Brădescu, lua o expresiune înfiorătore.
Se uita la Georgescu, voia se (Jtea ceva, dar nu putu, 

i-se părea că o mână țapănă ’1 stringe de gât.
... Cu [iașii șovăitori, fără de aș lua adio, se depărta. 
Georgescu se uita în urma lui . ..

** *
La marginea satului, într’o dumbrăvioră frumâsă, plină cu 

flori mirosilóre, Coriolan Brădescu, cu capul plecat pe mână 
sta gânditor.

înaintea lui cartea vieți sale se deschisă.
Până la vrîsta de 14 am viața i s’a scurs fără grijă și 

nevoi, lină și ne supărată de nimic, ca o privighetóre, care 
într’o pădure neumblată umple văzduhul cu acorduri frumóse.

Părinți ’1 trimiseră la oraș, în gimnasiu.
Letiția iii dusă într’mi înștitut.

Cum plângeau când se 
despărțiră.

Erau amici buni, se 
jucau la olaltă.

Cu dor așteptau va
canțele, ca să se revadă.

pilele și anii treceau 
fără ca s6i simtă, și se tre
ziră ca din vis, el june ea 
fată mare.

Amiciția dintre ei înse 
nu s’a rupt, ci a isbucnit 
într’o patimă copleșitore, în
tr’un amor înflăcărat.

Letiția fu adusă acasă 
din institut, Coriolan absol- 
vară gimnasiul.

El trebuia înse se mér- 
gă în străinătate, la univer
sitate.

Cât de amară le era 
atunci despărțirea.

In secret corespondau
spunîdu-și unul altuia, cât de mult suferea tote șoptele inime- 
lor lor.

Pre când Brădescu era în străinătate, părinți îi muriseră. 
0 durere și mai mare simți.
In sfârșit isprăvi cu mediciuna.
Primul paș ce la făcut, a cerut mâna Letiției, dar «mar 

s’a înșelat în speranța sa...
In memorie îi apărea momentele fericite, petrecute cu 

Letiția sub nucul din grădina lui Ionescu, de care se leagă 
atâtea suvenirl plăcute, adânc săpate in inima lui.

Cât era de fericit când o vedea, când ne conturbat de 
nimic, putea se privescă în ochii ei negri, plini de o bunătate 
cerească și îngerească, când ținea mâna ei mică albă ca mă- 
tasa într’alui, strîngând’o cu foc la inimă, când săruta buzele 
ei ca cireșele pârguite, când strîngea talia ei mlădiosă, la piept 
jurându-șl reciproc credință și iubire eternă.

Atunci totul ‘îi părea poetic și divin, nu simțea nici o 
durere, nici o suferință. Acum i se părea că ar fi într’o pus
tietate jînfiorătore, împreșurat. de fere sălbatice, cari voesc să’l 
sfâșie în mii de bucăți...

Din depărtare se audea doinele duiosă, cântate de ciobani, 
cari mergând în urma turmelor, uinpleu văzduhul cu acorduri 
duiosă.
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Razele sörelui argintii saltau pe floricelele din dunibră- 
viora. pe care natura o înfățișa ca o privelisce feerică.

Paserile vesele sărind din crângă 'n crengii, sbătându-șl 
aripiorele mici, lăsau să se audă un concert armonios.

Pe Rrădescu nimic nu’l impresiona.
Nemișcat ca statua sta.
Intr’im târdiu, cu vocea tremurătore dise :

Cu ce ți-am greșit Domne, de mai condamnat atât de 
aspru?... Cin frageda nostră copilărie ne iubim inimile nostre 
in tot momentul, cu căldură a bătut una pentru alia, gândurile 
nostre nici o clipă nu au încetat de a gândi unul la altul, iu
bire și credință eternă ne am jurat cu sfințenie ne am ținut 
jurământul, și de ce se nu fim unul altuia? Când cesul de 
mult și cu atât dor așteptat, au sunat, ca se ne legăm inimile 
și înaintea sântului Teu altar Domne, speranța nostră, în care 
ne am legănat atât de mult, e nimicită, e aruncată în abisul 
prăpăstiei celei mai înfiorători?... Și de ce? Cu ce ți-am greșit? 
E păcat că ne iubim? Öre iubirea, nu-e un tesaur neprețuit, 
divin?... Pentru mine nu mai lucesce sorele, pentru mine pe 
acest păment miser, nu mai este nici o bucurie, căci ce ani 
avut mai scump, mi s’a răpit... Voiu be pocalul sorți până 
în fund, până la ultima picătură...

Plângea.
*

* *

Luna, regina nopții falnică 'șl făcea călătoria sa obici
nuită, printre milionele de stele sclipitbre.

Coriolan și Letiția ședeau sub micul din grădina lui Geor
gescu.

—- Scumpă Leliție, noi ne iubim cu sinceritate, însă sor-

Im tunsul oilor.

tea ne este dușmană, pentru noi nu mai mai este.* fericire pe 
acest păment.

Spereză iubite Coriolane, spereză.
— Se sperez, când părintele tău mi-a dictat sentința de 

morte ?
Ea inse nu va fi esecutată, căci eu nici od ta nu voi 

li a lui Verzeanuu. 11 uresc.
— Mâna ta e deja promisă . . .

Infamul numai din interes mi-a cerut mâna, și părin
tele meu sedus de vorbele lui false, i-a promis . . . Nu, nu voiu 
se lin a lui, mă îngrozesc când gândesc la acâsta . . . Dacă însă 
voiu fi constrânsă, mormântul nu va scăpa . . .

Nu mai putu continua, căci lacrimile șirbie curgeau din 
frumoșii ei ochi.

10! nu plânge, nu plânge scumpă Letiția.
II uă. mâna, o strânse la inimă și o acopere cu sărutări 

ferbinți.
0 tăcere inormentală domnea. împrejurul lor.
Numai suspinele durerosc a Letiției conturbau tăcerea 

nopții.
Luna galeșă se uita la ei.
Parcă-i compătimea.
După un timp Coriolan cjise:

Cât eram de fericiți odată. Nime nu ne. conturba fe
ricirea nostră, și noi atunci nu sciam ce-i durerea și suferința. 
Totul ne părea poesie și divin, florile erau mai frmnose, mai 
mirositore, razele sorelui mai calde, mai arginți!, frunzele ar
borilor mai veri.ll; er acum, o! acum totul e deșert și pustiu... 
Ah ! ferice ași fi dacă, în acest moment, Dunmedeu ne-ar trimite 

un fulger, numai unul...

Nu Coriolane, nu invoca ceriul.
- Tu escl constrînsă. se iubescl pe acela pe care-’l uresci, 

se spui vorbe blajine aceluia, căruia sufletul c cuprins de-o 
perversitate diabolică... Nici în morinînt nu voiu avea odihnă, 
sciind că tu escl nefericită... De vei fi cel puțin tu fericită.

Fericită fără tine? dise Letiția cu amărăciune. Nu, 
nu, voiu fi fericită...

Ce se facem? Inima părintelui tău, e tare ca o stâncă 
Lacrimile nostre nu o pote muia.

- Se sperăm scumpe Coriolane. Mama nu are nimic în 
contra, va capacita pe tata.

Eu nu mai am nici o speranță. I,)iua logodnei e deja 
defiptă.

- Dacă în cartea sorți nostre e scris, ca se nu fim unul 
altuia pe acest păment, nu trâbue se desperăm, căci mai avem 
un refugiu: mormântul. Acolo vom fi fericiți, căci nu vom 
simți nimJL

Da, numai mormântul. Fericirea nostră au apus, cum 
apune sdrele, când cesul din urmă sună. Ce ne pote mângâia 
e, că odată eram, fericiți, forte fericiți.

In turnu bisericel din mijlocul satului, orolojiul trist și lu
gubru vestea órele 12 a nopții.

12 ore (Jise Letiția tremurând ca o frunză, bătută 
de nemilosul veni al tomnei - mărg scumpe Coriolane. Spe- 
rează. Mâne sară aștept.

II strinse la piept, apoi săriitândul cu foc, dispăru în în
tunecimea nopți.

El nebun de durere se uita in urma ei.
I să părea că aude o voce nevidibilă, care îi șoptea, că 

pentru ultima oră o vede.
Voia se fugă în urma ei. se o prindă, se nu o mai le.se 

nici odată...
Piciorele parcă îi erau legate.
Se cutremura și eu grozâ se uita înprejiirul său.
După câteva momente cu pași șovăitori părăsi grădina. 
Desolat fără putere ajunse acasă.
Se așadă la masai de scris și scria.
Condeiul ii tremura în mână.
După ce fini sunii clopoțelul.
Servitoriul seu intra la ei.
Ii dete ,trei epistole, numindu-i că ce are se facil cu ele 
Nemișcat sta la masă în fața numii portret.
Era portretul ei.
Cu zimbetul trist și dureros '1 luă în mâni și’l acoperi cu 

mii de sărutări ferbinți.
II strîngea la piept apoi er 'I săruta. 
Adormise...

** *

La S ore dimineța o trăsură se opri la Rrădescu.
Din trăsură coborîră. doi domni în haine negre.
Intrară in lăuntiu.
Coriclan spăriat, conturbat ca dintr’un vis plăcut, ferme

cător, sări de la masă.
Porlretul îi cădu din mâni, sfărmând u-se in mii de bucăți. 
Done lacrimi i si* iviră în ochi...
Tote sunt în ordine domni mei? se adresa el cătră cei 

sosiți
Da! fu respunsnl.
Ve stăm la disposiție.

Se aședară toți trei în trăsură și plecară.
Preste un pătrar de oră, trăsura se opri la marginea 

satului in frumósa dumbrăvioră.
țF Era o frumosă dimineță.

Sorele, razele dilei maiestos se ridica pe bolta ceriului 
senină lăsându-șl razele sale argințil pe floricele scăldate în 
rouă, cari înprejurau dumbrăvioră.

Paserile vesele îșl continuau concertul lor armonios.
Peste câteva momente sosi mai o trăsură.
Era Verzeanu.
La o depărtare de 25 pași adversari se așeqara față 

în față.
Done detunături resbiră văzduhul.
Paserile spăriate fugeau din arbori.- 
Coriolan șovae și cade.
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Ultimele lui cuvinte fură: Letiție
Când Letiția audi tragicul și durerosul sfirșit a lui Corio- 

lan, îșl pierdu simțirile și cacju la pat.
Trei dile in conținu buzele ei palide murmurau cuvântul: 

Coriolan
Ca o Hore fragedă, lovită de brumă, cu un oftat lui, pă

răsi acest pământ rniser, unde fericirea e numai ca un vis 
trecător, înșelător.

In cimiterul din satul X, se văd doue morminte noi, unul 
lângă altul.

In tote dilele doi bătrâni cerceteză tristele și tăcutele 
mormente, unde ore întregi plâng cu un hohot sfâșietor de durere.

Alexandru Țințariu.

»*«♦♦»•

Óre ce gândește ea ?
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Séracul de el Lazar!
In foișorul splendid cu Hori încoronai, 
La masă așternută stă falnicul Bogat: 
„Să cânte strigă dînsul a sclavilor, ghitară, 
„Să ferbă-n cupe, vinul-se spumege-n păhară! 
„Se plângă cel neblesnic, să gemă cel sărman, 
„Se moră asupritul și golul de țeran!..- 
„Un cântec, se ne cânte, a sclavilor, ghitară, 
„Și sclavele frumose 
„Cu sintirl voluptose, 
„Cu ochi de viorele 
„Cu buze subțirele, se vină aci afară 
„Și fruntea să-mi desmerde și sufletul se-mi fure 
„Vieța să-mi trăiescă și binele se-mi cure.!!

Așia dice Bogatul și mesele de-odată 
Să împlu de delicii, mâncare adorată ; - 
Și mesele cu farmec divin să-n coroneză, 
In cupe, vinul dulce, să joăă și spumezâ. 
D’încoce Sclavii lotrii, el tornă în păhară, 
D'închce Cântăreții, înstrună pre ghitară 
La cântece, ce-n inimi aprind amorul dulce; 
Și-n ginr de El. apn pe, pre cotii sciu să să culce 
Sirenele de Sclavei cu rîsuri și zimbirl: 
Și-il fură mintea-n dragostl și-ii fură-alul simțiri.

„Să sorb in veselia, pocalul până-n fund, 
„Să rîd de astă lume, ce trece-așia curund. 
„Să sbor nectarul vieții, dulceța de iubire, 
„Să rid de astă lume, ce-i ()ie: „Nefericire!" 
„Aicia este raiul vieții pentru mine, 
„TornațI, la vin, LornațI, 
„Cântat*, voi sclavi, cântați;
„Și rîdeți voi Amoruri.
„ZimbițI în tainici doruri, o, sclave, mândre l,)îne ! 
„Se-mî curg-a mea vieță in visuri de dulcețl, 
„Se-mi trec-a mele dile în Baiu de bunătăți!“

Aprope, nu departe, de Masa cea bogată, 
Sburlit și ars dejsore cu față sbucimnată 
Săracul d e el Lazar zace în grea oftare 
Culcat pre gunoiu putred, cu bube pre spinare. 
Doria ca să-i întindă și lui barem o cojă 
Cerșia, să să îndure să-i dee o cârmojă. 
Sermanul de el Lazar, de când nu a mâncat 
De când o bucătură, sermanul, n’a gustat!... 
El nu are nici pretini și nici un ajutor, 
Decât pre al său suflet amar pătimitor. - 
Cu ochii plini de lacrimi privia el la Bogat, 
Cu peptul ars de sore cerșia ne-încetat: 
Să-și facă o pomenă în ceealaltă hune 
Să-i fiă pomenire acolo de-al său nume; 
Să-și facă o pomenă, - - să-i des și lui ceva, 
Că-ci arsă-i este gura și golă inima!... 
Sărmanul de el Lazar, de când nu a mâncat, 
De când o bucătură, sărmanul, n’a gustat! -

„Așia, și er’ așiare - din di și până-n seră 
„Să bee, să trăescă Bogatul — vă d>c eră! - 
„Dar' numai eu, precepeți, căci eu am adunat 
„Averile frumose și rodu’n belșugat;
„Trăiescă cel, ce are, și rebde cel, ce nare: 
„Acesta este legea Bogatului, cea mare. 
„Să nu se de nici coja, ce cade de pre masă, 
„Implețl însă pocalul, 
„Și bateți, sclavi, ghitarul;
„ZimbițI și rîdețl ț)îne,
„Și astădl ca și mâne; ■ - de ploi și vent nu-mi pasă! 
..Deci trec-a mea vieță în visuri de dulcețl 
„Și curg-a mele cjîle în rîs și voluptăți!!...

In Raiul fericirii sublime și’de vec, — 
La mese așternute sta Lazar cel sărac.
„Să gust, ah, bucuria - șioptesce - - al său cuvent - 
„Și dulcea mulțumire aci în Raiul sânt

„Divina slavitate și raijiul de lumină, 
„Nectarul desfătării și-a Ceriului odihnă, 
„In care nu apune nici când mărețul Sőre, 
„Cântați o! Choruri sânte, 
„Cântați în dulci cuvinte 
„Serali, Cherubi de grații, -
„Căci voi ’ini sunteți frații în magica splendóre !. .. 
„Priviți pre fericitul din fii lui Adam,
„Priviți pre cel, ce astădl e-n șînul Iu Avram!" 
—Așia dice Săracul cu vóce esaltată....
Și-ii Raiu s’aud la himnurl și Choruri de odată. 
Câmpia elisiană plutesce-n desfătări 
Și sufletul s’aprinde de farmeci și cântări.
Făclii aprinse, sânte ca stelele lucesc 
Și flori mirosilóre s’arată și-nfloresc.
Ér’ Drepții salută dulce, cu ci sântele cete, 
Și-n CeriurI, bucuria, nici când nu vré să-n cete.
„Să sorb în veselie pocalul fericirii.... 
„Aici e pentru mine locașiul mântuirii: 
„Sărman au fost în lume și gol și însetat 
„Și nu mi-a dat o cojă Bogatul resfâțat, 
„Se-mi prind a mea inimă. flămândă, însătată, 
„Cântați, Choruri' cântați 
„Serafi prea lăudați, 
„A Ceriulului Amoruri
„Răpiți, răpiți în doruri a drepților resplată 
„Priviți pre fericitul din fii lui Adam, 
„Priviți pre cel, ce astădl e-n sînullui Avram!?

„Părinte, drag Avrame, fii îndurător
„Spre cel, ce să muncesce în foc mistuitor; - 
„Spre cel, ce arde-n sete și-n sete să topesce 
„Spre ceJ, ce în văpaia amar să chinuesce! 
„Și ai milă Avrame și fii cu îndurare 
„De sufl tul meu, domne, ajuns în astă stare. 
„Te rog eu lacrimi ăcă, să nu mă lași la chin, 
„Căci si eu sum suflare, o, și eu suin creștin. 
„Și și eu sum făptură zidită, pre cum scil: 
„Te rog cu lacrimi ăcă, și io-su din ai tăi fii! 
„Trimite,, ah, trimite, pre Lazar, să-și întingă 
„In apă, al său deget, se-mpictire se-mi stingă 
„Văpaia de pe limbă și setea ardălore:
..Amar de al meu suflet în locul de terore! „ —
—Așia ofta Bogatul, ofta și se ruga 
Din Iadul crunt in care plângând să chinuia, 
Din Iadul plin de chinuri și plin de-nfiorârl 
In care arde focul și sunt mii de dureri. 
Așia oftă Bogatul, pre brațiă de Sătani 
Bătut de sbiciuri crunte prin Duchuri suterani. 
Flagele arse-n focuri și vergi in jar aprinse 
Loviau a s’ale brațe în flăcări mari, cuprinsă. 
Și-o sete îngroditore amar ’[ tormenta, 
„Plesniți mei, loviți măi,
„Argații mei, -
„Dați din llăgele
„Dați preste pete, o, dați.,, Sătan striga.

-Avram însă dg-asupra din Raiul de lumină 
Oftând respunde-n dată cu vóce dulce lină: 
„O! Frate, tu uitareși de-al tău trai pre păment - 
„Și cum ți-ai dus vieța, de ce nu-ți vine-ngând? 
„Din colo, desfătare, aicia întristare: 
„In lume, mese pline, - aici sete amară; 
„In lume-amor și pofte, aicia foc și pară! 
„Și, frate, ■ acel Părete, să vede că tu-1 uiți 
..Ce stă, la voi pre lume, între Săraci și Avuți?! 
„Privesce-1 și aicia, cum stă adi între noi : 
„Și nu putem se trecem, mergem dar’ la voi!!

De câte ori la Lazar gândesc, — crudă Ursită, 
0 lacrămă, să scură pre fațiă-mi vescedilă.

S. P. Simon.
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Lucrări cu firesul.

In artichd (le față voesc ii me ocupa, pre scurt cu unele 
lucruri, cari suni a se esecuta cu fireștii. (Ințăleg aci firesul 
mic, subțire, care germâneșle e cunoscut, su numirea de: Laub 
sfaje.) O fac acesta pentru că niulțl diletanți ar dori a învăța 
acesta dar nu dispun de o instrucțiune românescă; după ce 
acâsta nici mi există! O fac mai departe pentru-că pre cu- 
noșterea lucrărilor cart se esecută cu liresul (se-1 poreclim : 
firesul-fir!) se basează esecutarea a o mulțime.

Aș dori mult dacă cutare ou. cetitor mi-ar comunica 
nume românesc bun pentru cuvinte 1 german : Laubiisț/e! De alte 
lucrări una mai interesantă, una mai frmnosă ca ceealaltfu^

La esecutarea acestor fel de lucrări avem lipsă de urmă- 
tdrele unelte: Arcul firestilui (Laubsăgebogen,) firese, măsuța 
de tăiat, șurubul de înțepenit măsuța la cutarea masă, sfleder 
și pile.

Arcul firetului are forma carea ni-o arată schițat lig 1. și 
e făcut din Ichnn sau oțel. 
La capetele sale (a și li) 
are șirubun cu cari se în
țepenesc fireswl i.. La e are 
un mănuncliiu de care-l ți
nem in decursul lucrului. 
Arcul din lemn e mult mai 
bun ca cel de oțel, fiindcă 
aici punctul de greutate cade 
pre mănunchiu, pre când 
la arcurile de fer cade pre 

braț, din caro causă aceste sunt la inmanuare mai greflie.
Firesele sunt Întocmai ca foițele fireselor mari, cu deose

birea că aceste sunt forte subțirel^ (avend o grosime de 1 + 
mm și lățime dela 1 2 cel mult 1 111 mi) a căror lungime 
abia face ceva mai mult. ca 12 cm.

Mesuța de tăiai are forma, carea ni-o aiată lig 2. E făcută.

a

de regulă din lemn do l'ag sau corn. 
La capabil creslăturci are o gaură ro
tunda ța) în carea când lucrăm se 
mișcă firul liresului. Acesta măsuța o 
ințăpinim la ori care masă cu a.ju- 
foriul șirnbiilui de înțepenit, care e a 
se băga in canalul cu eare-le e pro
venită. măsuța. (,-/> pre dosul ei. Cu 
ajiitoriul șiriiJmliii putem apoi ușor a-o 

înțepeni la masa F. La ca
ii patul b e inciestătura mă-
I suței și visavis de acfista

ocupă loc lucrătorul.
Cu sfledcritl, cartare 

diferite construcțiimi facem 
găurile in decursul lucrăiBi; 
er pilele ne servesc a. co- 
rege erorile mai însemnate 
comise in decursul lucrului.

Afara do aceste multe 
mai sun! încă și altele pen
tru completarea lucrărilor;

dar aceste sunt dc-ajuns pentru începători.
Se vedem acum cum se esecută. lucrul cu firesul-fir.
Modele de lucrai ne procurăm de regula gata și aceste 

sau le decopiem pre materialul din cari* voim a lucra sau, dacă 
modelul e de alele ori desemnat de c;Me ori sunt de lipsă de
osebitele părți, atunci 'I lipim pre material.

Materialul e: lemn (grosime 1 7 mm.), metal (grosime
1 ■>- -2 m m.) os (1 2 m m) etc.

De-o-cam dată ne vom ocupa numai cu tăiarea în lemn 
mai târdiu vom aminti și celelalte.

(Va urma)
Nițu.

DE ALE POPORULUI.
— o—

Cât ajunge vorba bătrânului!
Poveste -

A fost odată — când? nu să știe, dar a rămas din
bătrâni ca poveste, trecută din, gură în gură a fost un 0111
sărac întrun sat bogat. Sărăcia la rupt la piele, încât întro bună 
dimineță își părăsi casa și drăguța de nevastă și plecă în lume 
să caute sdrumicătură de noroc.

S’a dus... s’a dus săracul și s'a băgat slugă. A servit în 
lumea marc, pela unul pela altul, vre-o 20 ani, când deodată 
simți în sinul Iul, păros și negru ca pământul, un dor de casă. 
Și-adusă aminte-de muerea lui frmnosă ca o flore și pe care o 

lăsase singura, cu casa toca, numai cu mâța pe vatră, — de 
omenii din sat, cu care-și petrecuse primăvara vieți și cari nu’l 
ajutasără cu nimic când gemea sub sarcina grea a sărăciei. Ișl 
adusă aminte de multe, multe! Un șir lung de reamintiri, de 
închipuiri defilau pre. dinaintea ochilor minți Im. N’a mai putut 
răbda, căci pre îl ardea focul ¡simenii. în inima dânsului 
dorul de casă.

Mă duc! își (.lisă. - Cu trei sule bănci câștigate o sănii 
iau rostul între omeni. Mioi cumpăra o văcuță cu lapte, la casă1 
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oi mal crește câte mi vițel și cu ajutorul lui D-'Jett doru-doră 
voi scăpa d'asupra năcazurilor.

Ișl făcu cruce, ca D-deu bunul să-I ajute și plecă, <®cl 
gândurile multe nu simt sănătose. Avea dp bătut un drum lung, 
de mm multe poște pâia la satul lui.

Cu o camelii slabă, ne lăută ca pământul, cu obele de 
dârză âncălțat, cu ață de fuior la opinci, în spate un duruț 
cu o aripă trasă peste umer pent.ru-ca bâta de care era atârnată 
o straiță cu putină merinde se nu-i treacă prin 6să - - omul 
nostru răbucia la drum in amurgul sărT, grăbia cătră un sat. 
De aici până acasă încă mal avea. Noptea intregă nu iar ti fost 
d’ajuns ; deci se abătu la o casă din satul in care întrasă, ca 
să sâlășluiască peste nopte, barăml până, trec ciasurile rele cia- 
surile în care umbla „bătăi crucea.“

Nimerisă omeni buni; — ca români 1 ¡1 îmbiară cu cină
și, urmi una, altul alta, toți melițau din guri, numai un gârbovit 
de moș acarul cap strălucea ca uiaga, căci păr ca pe broscă, 

ședea pe un scăunel după sobă desfătânduse în țîrăitul ete
rilor și nu dicea piu.

Hm! Rm, lucrul dracului,-își gândi străinul. La bătrânul 
ăsta e vorba pe galbeni de tot tace. Dela o vreme se oțărî să 
întrebe de ce nu vorbește și moșul!

Vorba moșului e scumpă! răspunsă feciorul bătrânului!
Cât o ii de scumpă ? 100 de bănci! - O sută de bănci?!

Domne da cp minune e și asta ! O vorbă cu o sulă de bănci. 
Dacă eu un an întreg ași tot trăncăni din gură pe atâția bani. 
De aste n’am mai pomenit, decând sum p elmne! Hm ! ce o 
li dicând moșii ? Cum a vorbi ? Domne ferește, o sută de 
bănci! Așa cugeta străinul în sine și nu mal putea ră.bda. Trebuia 
se știe, să audă vorba moșului. In marea lui neliniște dete o 
sulă de bănci din bănișori cei avea, pentru o vorbă d'a bătrânului, 

AikJI taică! omul nostru îți dă 100 de bănci ca săi 
spuni o vorbă.

Moșul începu cu un glas regușit ca de gâscă, scos parecă 
din fundul pământului: „Când vei ajunge la vre o apă, nu trece 
până riu-I vedea pe altul trecând înainte“ și cu atâta gura 
bătrânului să opri.

Nba asta mia fost bună! 0 sută am mâncate! Dar - să 
mai dau una, dora 'mi va spune ceva mai cu noroc; o vorbă 
știi, care să me potă ajuta mult, mult, sănii aducă sutele îndoit.

- Aiuji taică! Omul nostru îți mal dă o sută ca săi mai 
spuni o vorbă bună.

- „Mânia de sara s’o lași pe diinineța și ertăcu moșul.
Năcăgit, încât il treceu sudorile, bietul om să căia grozav 

de cea făcut. Iii părea rău, mai să nebunescă, după atâția bani, 
bani cei câștigase el cu chin și vai încât numai sufletul lui știe, 

săi arunce în apa, săi lapede acasă, ca de pomana, pe nimic. 
Dar mal am o sută, o singură sută ș’am slugit 20 de ani, 

lucrând ca boul din fote puterile ș’acum să mă duc acasă numai 
co sută! Săracă lume! Nul noroc și pace! N’a, ducăsă și asta 
că face zimbre în posdunarl, nu stă bine, banul dracu, fuge ca 
argintul viu, - - spunel moșului căi mai dau o sută dar sănii spună 
o vorbă mal potrivită!

Audi taică! Omul nostru îți mal dă o sută casăi mai 
spuni o vorbă!

O vorbă mare, plină de noroc ! zise străinul.
„Când vei merge la vre-o nuntă, la prasnic ori la pomană, 

nici odata nu te verî tu înfrunte ci stâi mai napoi.“
Mulțam moșule! l)-deu să te trăiască, - - (Jisă omul din 

gură, er iniina-I, parcă jur împrejur e împlâtată cu ace. — Nam 
noroc, apoi ce să fac ! Trăesc tot cu sărăcia ardo focul s’o ardă. 
Gândeam că mia spune moșul ăsta de vre-o comdră ascunsă 
dar a luat bani de geaba.

Noptea, ia fost bietului om - o jirotă lungă, de somn nici 
vorbă, dar de visat visa și ne adormit. In revărsatul zorilor 
calătoriul apucasă drumul încătro îl ducea, dorul.

Pe la aineijl ajunsă la o apă mare. Vru să trecă însă îl 
veni în minte zicala moșului: „Când vel ajunge la vreo apă nu 
trece până nul vedea pe altul trecând înainte.“ Să hotărî să 
dăbăvescă și ca așteptarea să nul fie cu atâta greument se 
pusă jos și începu a să desculța. „Când iacă un călăreț cu nește 
disagi pe cal, vine în tuga mare de să ridica bușnec după el... 
„ noroc române ! “

„Să dee Dumnedeu tot bine!“ Da ia mulțumește dacă ai 

cm! — Călftri'ț-ca’n palmă, se cufundase în rin și'n urma lui 
apa sb’ii veitea și făcea vîlloiî mari. Isa (acut perul măciucă, 
la bietul om, de spaimă. Nu ia mai părut rău după, suta ce-o 
dâdustT moșului penii o vorbă, căci a fost, vorbă. înțelepții.

„Miam cumpărat vieța cu trei sute de bănci. Dacă nu 
aveam la inimă ijicala bălrâmilui, acum ași ti mort pe fundul 
apel, miașl fi stâns (filele și nu miași mal fi vădut casa și nevasta, 
Dar vorba bătrânului, vorbă dulce și vorba dulce mult aduce!

Cum s’ar fi întors scrmanul om, să îmbrățoseze pe moș, săi 
mulțâmâscă, sași arele recunoștința, sa-i spună că cuvintele lui 
sunt darul lut D-deu. simt o comorii grozav de mare și că le 
va păstra la inimă cu multă, multa grijă, insă, dorul îl trăgea 
ca cu pălămarlul cătră, casă. Ma-ci iat.a că iasă la suprăfața 
apel calul, numai cu disagi legați de Sea. și 'nota ca un balaur 
cătră țărmure. Omul îl prinde de frâu, il trage afară și îl face 
al lui. Caută ’n desagi, când colo ce să vo(.h? • plini de galbeni, 
S'arunpă călare, privește rotii în jur, o ia la sânătesa de pocneau 
copitele și mal la vale, pe unde treccu neste care cu bucate 

trece și el apa și să perde în zarea depărtată.
Era medul nopții. Vremea in care umbla diihânile spurcate, 

când dracii au putere să. schimonescă pe omeni după plac, 
când nu e bine se eșl din casă afară și când urlă și cad latra 
cânii după duhuri ne (.•urate, ér noi diemii că latră, la stele. Luna 
plina cu razele sale resfira incâtva spaima intimereciilui și omul 
nostru sé apropia in galop cătră casă

Casa tot céi veche, dar curată gingașe ca un ou. Vorețul 
și grădina îngrădite cu gard ca la. un om harnic; Iote erau în 
rénd, mal bune de cum lăsase el.

Sé duce la feréstá. Rai,lele Imiéi trecéu geamuri și sé
resfrângeau în întreagă casa. Să putea zări ușor că în casă dorm 
doi. Cine să fie ? - El bine știa ca, când a plecei în străinătate
numai muerea singură a rămas căci numai avea üinie și acum 
simt doi. Nu e lucru bun, - își (fisă Nevasta m’a dat uitării 
și acum trăește cu altul lume albă in casa mea. Stal afurisite, 
mé scotorosesc eu de tine, așa miai ținut la credință? Încă în 
noptea asta am sățl mâne (filele ! - • Și cu gândul réti pe inimă, 
înfuriat ca un tigru sé repede la ușă sé între. Ho ! - își (fise - 
Vorba moșului; mânia de sera so lași pe diinineța. — Jși
luă apoi disagi cu galbeni, îi așiufă lângă ușă și sé întinde jos, 
cu capul pe disagi serbând în peptui aerul recoritor de nópte 
spre ași stîmpera mânia.

Lucéfarul dimineți răsărisă și ceriul începe a se’n roși din 
spre răsărit.. In casă să aiafl o mișcare, o suflare întinsă som- 
nurosă și vorbe mai mult șoptitore pentru ca să nu sé conturbe 
liniștea tăcută a nopți. Un cârțăit ușor de ușă se aiuji și omul 
sare oblu în piciére, stringe pumni, gata a sfărma cu el, a frânge 
gâtul necredinciósel neveste. Tremurând după resbunare sta 
înaintea ușel tinqli și aștepta momentul în care sași verse focul 
cel spărgea inima.

Ușa să crepă. și muerea lui, în spăcel și pole albe ca giul
giul, apăru în prag. Vai demine! Cinei aici?!

Ecă cinei blăstămato, nici vrei să mé cunoști, nu știi că 
am fost soțul teu!?

Au Domne! Tu ești bărbate dragă! și sé aruncă în brațele 
lui ca în ghiarele leului, ca în paradisul perdut. - ■ Tu nu știi 
bărbate că avem fecior de Tisurat ? Ioane, Ioane! éca a venit 
tatăl téli!

Un voinic ca de 20 ani alergă afară strigând undei, tată!
Omul își adusă aminte că, când plecasă în strâmtate muerea 

ia rămas împovorată; deci tot ce vede e numai adevér. își 
îmbrățoșâză cu foc soția, ficiorul. - - nește sărutări ploscăite, și 
șiroe de lacrăinl de bucurie își croiră alviă pe fețele lor. Stele 
priveau cu blândeță și duioșie la aceste trei ființe, cum trec 
pe porta fericire!.

Din banii cel avea, zidi o biserică mare și frumosă ca o 
mănăstire, cum nu mai era în tot arietul acela. Făcu casă ca 
o căsarmă, își însură feciorul și acum era boer și chinez în 
satul lui. Când mergea la vre-o nuntă, prasnic și la ori ce 
petrecere, nici odată nu să îmbultjia ca sé fie cel dintâi și chiar 
pentru asta a fost celmal onorat. Toți îi ofereau locu de frunte 
și nar fi ședut altul acolo pentru tetă lumea.

Cele trei sfaturi a le moșului le a păstrat cu mare grijă 
și respect și ia mers bine. Cât ajunge vorba bătrânului!

Petruț.
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Cronica.
Cât cântăresc Reginele ? Un ziar amator de curiosități 

publică greutatea suveranelor diferitelor state europene. Fosta 
Regină-mamă a Italiei, Margareta, este cea mai grea dintre 
princesele încoronate: dinsa are 80 chilograme; cea mai ușoară 
era defuncta împărăteasă a Austriei: avend numai 50 chilograme. 
Răposata Victoria a Angliei trăgea 78 chilograme; Suverana 
Germaniei (52, a Spaniei 68, a Rusiei 59 și așa inai departe. 
Noua regină a Holandei nu e cuprinsă în statistică.

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

Dela Luca Ion 1. Mich. din Șoimuș . . Cor. -.20
„ loan Baciu preot în Șoimuș . . . „ 25.-
„ Domnița Someșan, Dumitrița „ .20
„ Paraschiva Ursa, Șoimuș .... .20
., Dumitru Macrea Budacul român „ -.30
„ Ioan Ursa Șoimuș...........................
. Ioan M. Baciu ................................. „ 1.-
,, Georgiu Stierl notariu cerc. Dumitrița „ 4. —
„ Ioan Bârsan preot în Ruscioriu „ 1.-

Suma „ 33.90
Aducând inulțămită celor ce a contribuit cu obolul lor rugăm pre 
toii cei ce să înteresază și le zace la inimă sortea poporului 
nostru, să binevoiască a contribui cât de cu puțin pentru acest 
scop salutar. Din sumele încursă la fondul „Caritatea“ în fie 
care an în Dumineca înainte de postul Sântei-măril să vor 
distribui:

a)
b)
c)
d)
e)
f) 
U)

50°/o fondului de ajutorare.
2O°/o ajutoriu bisericilor mai sărace.
2Oll/o „ școlelor mai sărace.
2”/o ., bisericei din Șoimuș.
2°'o ., școlei din Șoimuș.
i°/o fondului caselor parochiale din Șoimuș.
5°/o spcse și remunerațiiinl de Administrație.

(Va urma)
Vasile Baciu,

curator prim bisericesc.

Rectificare.
Atât în logogrif cât și în șarada publicată în nr. 2. s’a 

strecurat câte o greșală de tipar.
Grcșaia din logogrif, e că în loc de „Munți în Asia“ s’a 

tipărit „Uniți în apă“ er cea din șaradă, în ștrofa ultimă, șirul 
3, în loc de „se“ și „vestită“ s’a tipărit „s’o“ rcșpective „veselă.“

Gâcitură
de L. (!anca.

Cinci litere dau un nume 
Doue silabe ’l compune, 
Cea dintâvu e un pronume 
Curea ’n multariu se propune, 
Er a doua e o plantă 
Sucul căreia ne’ncântă, 
Num ele e femeesc 
Și eu astfel me numesc.

Deslegări de gâcitim.
Deslegarea gâciturei din nr. t de T. Bogdan.

Am mai primit deslegărî bune de la domnele. și d-șorele: 
Victoria Vicaș n. Pop, Ilidig; Leontina Pop, Lopadea; precum 
și delà domnii: Moș loan Popa Barna, B.-S.-Miclăuș, Ioan Dumi
trescu Darocz ; Marcu Boldovina, Panciova.

Deslegarea Șaradei de Alexandru Țințariu, din nr. 2.

Romana
Roman
Roma.

A deslegato bine domnele și d-șorele: Elena Costescu, Iași; 
M. Negrean, Bucuresci ; precum și domnul : Teodor Adace, 
înv. în Monor.

Deslegarea Logogrifultii, de Alexandru Țințariu, din nr. 2.

1. HerA
2. OxigeN
3. RațiU
4. EdingurG
5. AngliA
(5. CarybdiS
7. LablacliE
8. ObaD
9. SaturN

10. CongO
11. AmoR
12. CalabriA
13. RoB
14. lablanol
15. ShakespearE
16. IupiteR
17. Arai)
18. NapoleoN
19. U răni A

Inițialele cetite de sus în jos dau: „Horea Cloșca Cri- 
șianuj .Finalele cetite de jos în sus dau „Andrei baron de 
Șaguna.“

A deslegato bine domnele și d-șorele: Elena Costescu, 
Iași; M. Negrean, Bucuresci. Apoi domni: Marcu Boldovină 
Panciova; Petru Tur, Budincz.

Ilustră! iunile nostru.
La tunsul oilor, llustrațiunea nostră de pe pag., 27 ne în- 

fățișază curtea unui mare oier din sudul Transilvanei, pe timpul 
tunsului oilor, acărui bună stare materială se cunoște nu numai 
după mărimea turmei lui ci și de ¡ie frumosa sa locuință pe 
lângă carea trecând streinul nu pote se nu recunoscu că și intre 
români sunt omeni harnici.

Ore ce gândește ea A (llustr. de pe pag. 28) Stă cu cartea 
deschisă în carte se vede o poesioră de alui Bolintinian, de 
următoriul cuprins.

Cât va viețui amorul
Dragul meu nu pot a sci, 
Care di lua-va sborul, 
Nu pot încă a gâci; 
Dar va ținea o bădiță, 
Până ce vei termina 
Fir cu fir a mea cosiță 
Aurita a săruta.

Ea cetește acesta poesie apoi îșl rădica ochi gânditore. 
Cine a ști se ne spună ore ce gândește ea ?

POSTA * * *

* < * REDACȚIUNEI.

T'”
U D-lui Ioan Mărginean contabil în Fofeldea. Ani primit atât 

prețul abonamentului cât și cele trimesă: Ve mnlțămim.
D-lui Constantin Voroanca preot in Novoselița Bucovina. 

Ce-ați cerut ve-am trimis din nou.
D-lui A. T. în P. Cea ce nc promit! a trimite primim bucuroși și 

la timpul seu îi vom faca loc acum avem cam mult material aglomerat, do 
aceea am întârziat și cu celelalte. Cele ce ne-ațl trimis lemn pi imit și se 
vor publica.

D-lui „Gado“ Regret că nu pot a ve primi oferta suni prea cuprins 
de alte afaceri.

D-lui Octavian Popp inv. dirigent in Vad, adresa cerută e 
acesta: D-lui Petru Turc în Budincz u. p. Nagy-Toplovecz Temes. m.

D-lui B. O. C. Poesiile „Te duci iubită' „Urna“ și „Cătră ea“ nu 
le putem publica, trimitene ceva legende sau anecdote poporale.

D-lui I. Anghel Cămpenul. Calindare nu am tipărit în anul acesta. 
La mai mulțl. Nu putem se ve dăm Revista Ilustrată pe așteptare 

și nici nu pretindețl așa ceva de la noi cari încă luptăm cu multe ne
ajunsuri.


