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Tablouri.
De aida privirea-mi zărește departe

O lume cu emiri, cu văi și cu munți
Simțesc o plăcere, precum în o carte

Găsești comori scumpe, ce nu le. mai uiți.

Un- cârd de cocor? rotindu-Se ’n aier
Vestesc., că e toamnă târzie acum —

Și ciorile roată se ’ntorc și se vaer,
Și frunzele uscate se smtur pe drum.

Bistrița, 6 Septemvrie 1002.

Iar soarele înclină pe. văi să se culce — 
Și totuși mai caută cu drag înapoi, 

Vieața — aceasta ori cum e, da-i dulce 
Și greu amintirea-i o rupem din noi.

Amurgul cu noaptea pe 'ncet se scoboară 
Și acoper cuprinsul privirii ce-o ai,

Și-o lacrimă ’ncetul din ochi se strecoară 
Că-o zi din vieață-ți o rupi și o dai. .

V. B. Muntenescu.

Ascultați o poveste!
A fost odată o. fată făloasă - Avea cu ce se 

făli. Că mult să fi umblat să-i afli părechea. Singura 
ei greșeală era, că știind cât de frumoasă-i, era încre
zuta. Și tineretul, de altă parte, prea mult îi umbla 
în voe, prea mult o ninera, iară Sanda. - așa o che
ma, — din capsa asta își rîdea de ei și nu-i prețuia 
nici cât un Ijan rău. Apoi a fost tot atunci un ficior 

fălos. Avea cu ce se făli, că nu-i afli ușor părechea. 
Singura lui greșeală era, că să știa cât de alesu-i el, 
și era încrezut.

De altă parte fetele prea mult îl lingușiau, prea 
mult îl ninerau, — iară Cașsian, — așa îl chemau, 
— din causa asta își rîdea de ele și nu le prețuia nici 
cât pe-o ceapă degerată. —
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S’au întâlnit și s’au cunoscut. Pe urmă s'au în
drăgostit unul în altul, dar nici ea nici el nu voia să-și 
arete slăbiciunea. Ei se iubiau și totuși se certau 
de apururi și se vorbiau de ren. Apoi și-au purtat 
mânie. Doriau să se împace, dar ea aștepta, că el să 
o roage de iertare, și atunci ea îi va cuprinde cu bra
țele grumazii., si ii va spune cât îl iubește. — El încă 
așa. Aștepta, ca ea să-1 roage, și atunci el va cuprin
de-o în brațe, va săruta-o mult-mult, cu foc. cu patimă 
aprinsă și îi va spune cât a suferit și cat de dragă 
o are..

Și așteptau mereu, până ce Sanda, — ca să-l 
năcăjască s’a făgăduit unui alt fieior, care a cerut-o 
mai întâi. Și s’au cununat. --

Cassian a rîs cu hohot, și a cerut pe eea mai 
urîtă fată, care i-a venit în cale.

Și s’au cununat,
Nu mai urmez povestea. Spunând, că au suferit 

până la moarte, i-am dat povestii mele un sfîrșit des
tul de bun, pentru că se puteau întîmpla și alte ne
norociri mai mari. Dar iată o altă poveste! —■

II.

A fost odată o fată blândă și bună, cât D-voastră 
nu veți crede, că ea va fi trăit aevea, pentru că era 
prea bună. Era crescută de părinți pare-că anume ca 
să devie un înger în raiu. «Era de 14 ani când auzisâ 
întâia dată pomenindu-se de zeul amorului și ea, Lelia
— ne mai auzind până atunci decât de un singur 
D-zeu în trei fețe, s’a pus nedumerită pe gânduri.

Nu știa sărmana că i-s’a tăinuit ființa chiar a 
celui mai puternic dintre zei.

Tatăl ei era tare stricat, iar mamă-sa evlavioasă. 
Nici la fereastră nu o prea lăsau să stea. —

Odată era cu tatăl ei la fereastră. Atunci a 
trecut Cassian pe acolo.

— Uite acesta-i Cassian, unul din cei mai buni 
ai neamului — a zis tatăl. — Și ea s’a uitat la el ca 
la un sfint.

Cunoștea pe tatăl seu, căruia nu-i plăcea de nime 
și acum când l-a auzit întâia dată lăudând pe un tîner,
— icoana lui Cassian s’a întipărit în memoria ei, îm
prejurat de nimbul unui erou din vechime. — De un- 
de-i ? — a îndrăsnit ca să întrebe.

— Departe, departe, din Ardeal! — Și Lelia ș’a în
tors ochii fărăvoe înspre Biharea și Munții Apuseni, cufun- 
dându-și privirea blândă în albastrul depărtat, spre cerul 
acelei frumoase teri, care pentru ea de azi era o țară de eroi.

— Frumoasă țară-i Ardealul, tată ?
— Frumoasă, foarte frumoasă. Ardealul e leagănul 

neamului nostru. Acolo-s altfel oamenii, altfel Românii.
Și Lelia zi de zi venia la fereastră,'trimițând ne

vinovatele ei gânduri și priviri, dragostea castă a sufletu

lui ei spre orisontul depărtat, unde sunt altfel de Români, 
șî între aceia Cassian e cel dintâiu.

Și rînd pe rîffd a cuprins-o un doc. vag și -neîn
țeles, să plece spre răsărit, pe jos, prin câmpii înflorite, 
să aleagă in calea ei florile cele mai frumoase, să le . 
împletească cunună, și când va ajunge în Ardeal, șî 
când ¡1 va afla pe Cassian. să-1 încunune cu ea.

Ciinună- de flori nevinovate, împletită de-o copilă 
nevinovată. Simția pare că, cum s'ar încurca, cum ar 
roși în fața lui. 0 cuprindea frica la cugetul acesta ■ 
și atunci fugia spăriată de se culca pe canapea și își 
ascundea fața roșie în dantelele late, cari împodobiau 
perintița de catifea. Și cum șta așa, din sufletul ei 
se deșvălia par'că icoana lui Cassian împrejurată cu 
aureolă, — se cutremura și își afunda și mai adine 
capul frumos în crețele perinuței, în dantelele albe ca 
mătasa.

Cum sta așa ghemuită de-odată i-a părut că a 
cuprins’o cineva de talie și o voce slabă a întrebat-o cu 
gingășie :

—• Lelio, -- de ce te temi de mine? — și 
ea s’a cutremurat, a sărit în picioare, rușinată apoi 
și-a șters ochii și s’a pus la clavir. Atunci a venit rna- 
mă-sa în odaie. Lelia parecă aiura încă, iar mamă-sa 
a remas surprinsă când de-odată Lelia, ca difi somn, 
cu privirea umedă a întrebat?®:

t Mamă, frijmoasă-i țara^ârdealului ?...
** *

Toată lumea românească era agitată de procesul 
lui Cassian. La conveniri, la petreceri, în birturi, ori 
unde se întălniau doi trei Români, comentau cu însu
flețire purtarea deamnă și îndrăsneață a lui Cassian 
înaintea curții cu jurați.

— Brav băiat! - repeta mereu advocatul Petran 
recetind a zecea-oară vorbirea lui Cassian. Doi picuri 
calzi s’au strecurat pe fața lui bătrână și inima lui 
creștea do fală și de nedejdea în viitorul neamului seu.

Era la o convenire socială în Oradea-Mare. Până 
ce tinerii dansau în sala cea mare, bătrânii s’au retras 
la mese și s’au pus la povești.

— Ce ziceți despre procesul lui Cassian ? întrebă 
protopopul Costean.

— Brav băiat! —■ strigă Petran însuflețit. Ard 
de nerăbdare să-i pot gratula. A depeșa!, că o să so
sească cu trenul de 10. Trăsura mea o să-1 aducă 
deauna aici.

— Totuși, trebue să ai mare îndrăsneală să le-o
spui așa verde!---- reluă protopopul.

- Da, — zise Petran, — verde și motivat. A 
vorbit ca un Demoslhene. Gând procurorul a îndrăs
nit, să pășească cu teoriile Im inspirate de cel mar 
murdar șovinism, un respuns mai potrivit nici nu se 
putea, decât când le-a spus: „(Dlor, statul ungar, cum 
a esistat dâ-o mie de ani fără\să fi fost trebuință ca
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vie asupra lui. Părea un generai după o învingere 
steălueitft. El a vezutj cum ÍI admiră tineretul,, — cu 
ce ochi dulci; și ademenitori îl privesc damele, și fala 
¡născută, ambiția Im era foarte satisfăcută. — Se vedea 
sumetenia pe fata lui, și cei cel priviau aflau, că 
asfa’1 prinde foarte bine. - - 0 greșeală atât de mică se

Vedere din Egipt.

»artă în fata atâtor virtuți. — Lelia sta la o parte Hu 
mamă-sa, pășise ca un bujor și mimai.ștXacteța, cu cars 
a foșt citeseWi, a rețimrt-o să. nu facă după dorul ini- 
mei sale. Ar fi dorit să-i stea în fa«, «ă-i mărturi
sească totul, nevinovata ei admirație și veche iubire, 
care nu-i părea să fie un păcat, — și să spună ¡urnei 
întregi, că numai al ei este Cassian, că numai ea îl iu
bește în sfințenie. Pe urmă lumea s'a întors în sala 
de dans. Cassian, deși iubia jocul, credea că și-ar știrbi 
demnitatea, când ar dansa; s’a așezat între bătrâni, 
mulțumindu-se cu plăcerea ce-i-o făceau dansatoarele 
cari când treceau pe lângă el, îi căutau privirea, sim- 
țindu-se pare-că onorate, că el le observă.

El, favoritul, care știa, că damele cât îl admiră, 
avea de altfel păreri tare slabe despre dame. Nu le 
prețuia, pentru că le cuceria prea ușor, mai bine zis, 

ele se îmbiau, apoi ținea că micile încurcări amorbase 
sunt prea băgatele pentru ambiția lui.

Credea, că nu-i fenice care să-l poală cueerl. El,
— care-i idealul tinerimii, bărbat admirat de un nentn 
întreg, cel care a avut tăria să înfrunte cu fală un 
neam dușman, a cărui cuvinte trec din gură’n gură 
aprinzând fală și admirație, să cadă el în cursa unor 
priviți galeșe, a unor vorbe goale de dragoste ? — O!
— îi părea ridicol.

Cu sfirșitul dansului s'a anunțat pausa. — Toți 
s'au așezat la mese. -- Cassian, care povestise mult 
cu tatăl Leliei, pe a căror păreri despre dînsul punea 
preț, a stat la o masă cu ei.

Era de-a stînga lângă Lelia, fericită din cale afară, 
că a făcut cunoștința Iui Cassian.

El a făcut totul să o distrugă, nu de alta, dar
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nu voia să creadă cineva, că doară ar fi încurcat, ori 
că în societate cu damele ar amuți.

Iar pentru Lelia glumele lui aveau mai mult Ba^l 
decât a altora, cuvintele lui îi păreau mai înțelepte. II 
asculta cu evlavie, uitânduși privirile cii totul în ochii 
lui negrii, cuminți. —

După pausă s’au reîntors la braț' 1n sala de 
dansat.

Cassian glumia mereu.
— D-ta ești îndrăgostită coconițo, — zicea el 

glumind- — Cetesc în ochii d-tale, că te mustră doruri 
ascunse. In inima d-tale e neșters chipul vre-unui 
erou frumos, cu ochii visători, — albaștri ! Așa-i că' 
am dreptate ?

Ochii Leliei lucian neobicinuit. Nu putea grăi
un singur cuvînt.

Nu ’mi răspunzi ?-- întrebă el: am spus adevărul ?
— Da! — zise Lelia de-odată și l’a privit drept 

în ochi.
Cassian abia și-a putut ținea rîsul.
— „Am încurcat-o,“ își gândea el.
— Dacă nu-’s indiscret, — continua el ?— nus 

mi-ai putea spune cine-i „El?" Ași dori să-l felicit' 
pe fericitul.

— Nu ! •— nu ți-o pot spune! — zise Lelia.
— Și totuși, — te rog... ?
— Nu voiam să spun nimănui iubirea mea, cu 

atât mai puțân d-tale. Dar eu cred, că asta nu e 
pecat. De mult me urmărește icoana unui tînăr, în vis, 
în rugăciunile mele e vecinie în mine. Dacă voiești 
să știi, iată, ți-o spun, ești d-ta.

Cassian a rămas mut de surprindere. Nu doar 
că s’ar fi mirat că el e „idealul,“ dar nu se aștepta 
la o mărturisire așa hotărită.

In câteva clipe era, după părerea lui, în curat cu 
situația.

In urma părerilor ce le avea el despre femei nu 
putea gândi altceva, decât că are de lucru cu o co
chetă, cu, „marfă ieftină.“

N-ic'i n’a putut răspunde alteum, decât cum i-a 
răspuns:

Coconițo, — îi zise el zipbind, pe eând Le-, 
lia aștepta sentința cu resignație, nu-mi pot da seama,, 
cu ce să fi meritat astă „distincție.“ Dar te asigur că 
ți-ai ales reu< „idealul,“ pentru-că eu nu pot, nu știu 
și nu voiesc să iubesc. E ocupație prea bagatelă pentru • 
mine „dragostea.“ — Idealul, gândurile mele mă poartă 
pe cărarea altui destin, decât să-mi pierd timpul cit 
„lucruri de nimic.“

Lelia n’a răspuns nimic, numai două lacrimi fer- 
binți s’au strecurat pe fața ei palidă, iar Cassian a. 
condus-o să șeadă. Apoi a eșit din sală, urmat de pri-, 
virile umede și dureroase ale Leliei ....

Să începem povestea delà început cu : a fost 
odată o fată făloasă, Sanda se chiema, care era în- 

* crezută și nu prețuia feciorii nici cât un ban rău.
A fost apoi un fecior "fălos, Cassian, a cărui sin

gură greșeală era, că știa cât este el de ales și că îl 
prea ninerau fetele, și din causa asta el nu le prețuia 
nici cât o ceapă degerată. .

S’au întâlnit și s’au cunoscut, pe urmă s’au în
drăgostit unul în altul, dar nici el, nici ea nu voia 
să-și are te slăbiciunea. Se iubiau și totuși se certau. 
Pe urmă •și-au’purtat .mânie. Sanda, ca să-l năcăjască 
pe Cassian, s’a măritat după cel dintâiu, care a cerut-o;

- Cassian a- cerut pe cea mai nrîtă fată, care i-a venit 
în cale.

Și dacă au suferit până la moarte, a fost greșala 
lor. A lui și-a ei.

Dar când te duci în țintirim, când dai de mor- 
mîntul Leliei, încărcat de cununi de viorele, și când 
șoaptele vîntului îți spun cât a suferit Lelia de dragul 
lui Cassian până ce veștezită și-a închis blânzii, ne
vinovății ochi, privirea ta se umezește de lacrămile 
cari îți răsar în ochi și nedumerit te întrebi : De ce a. 
trebuit să sufere Lelia?

Brașov 1902. Nov. 4.
Vasile E. Moldovan.



REVISTĂ ILUSTRATĂ 233

■. i. ■ i ■ *. 11 i :i</.

Clip e,..
(Poesie posttimăj

I Scrisoare deschisă Mărioarei.

Din sfinte vremi apuse 
încerc ca să-mi adun
Din clipă'n clipă vieața
Și-’n versuri să ți-o spun;
Căci vezi cum trece timpul, 

, ’ Și anîî cum se 'nchee
Și n’aș voi-o clipă,
Uitării să sS dee.

Al visurilor caer
L-am tors în nopți senine,
Când tu-vrii erai aproape, 
Aproape eu de tine
Și a dragostei poveste
Țesută-i pe 'ndelete

— Mi-e dor de ochii negri 
J&A te revSd mi-e sete !...

Icoana drăgălașă l
De când tu’mi ești departe. 
Din vis născut-a gândul, 
Ce-l depănăm in parte;
Din dragoste, — durerea 
Și a chinului văpae..... ■« . 
—- Cât mi-e de dor de tine, 
Ți-a spus luna bălae?...

La stele, la luceferi, 
La lună, la izvoare
Le-am spus povestea noastră. 
Și cât de mult me doare ...

Ți-au spus doar ele ție.
Cum stau cu nopți dearândul 
Cu ele de poveste, 
Când me frămvntă gândul?

Ce ți-am trimis asară
Pe o aprigă furtună,
Să-mi scrii ți-a spus furtuna, 
Ori și-a uitat să-ți spună?...

Și multe ți-aș mai spune... 
Ce’n carte nu se poate, 
Dar las, la revedere 
Ți-le voiu spune toate ...

S. V. Velțian.

—-®<> D U E T.
- ROMAN — 5

(Urmare.)
Capitolul VIU.

Sosirea acasă.

Zilele de sărbătoare s’au sfirșit și pe fiecare îl 
^așteptau grijile vieții. Pe bărbat lucrul, iar pe femee 
.gospodăria. Amândoi se bucurau de variație, căci so
sirea și iar plecarea din hotel, care la început le părea 
plăcută, începuse a-i plictisi. Câtă bucurie au simtit, 
când plecând seara, știau, că abia în depărtare de 25 
•de mile îi așteaptă mica lor căsuță. Erau singuri într’un 

compartiment de clasa I. Nostim', cât de ușor încap 
doi oameni îutr’un fotei de clasa primă — și tot dru
mul țeseau la planuri în viitor.

Fericita fantasie a tinereței cu ce glorie e în 
stare să încunjoare o mică vilă dintr'un suburbin și un 
venit de 400 fonți! împreună se bucurau de șirul, ce 
se părea fără sfirșit al zilelor fericite, ce îi așteptau.



an ...
Aranjarea casei au încredințat-o Ia bătrâna Wat

son, îngrijitoarea odăii lui Gamilo, iar în ziua înainte, 
de plecare au avisat-o printr’o depeșă despre -timpul 
sosirei. Bătrâna Watson a angajat deja cëlë doué ser
vitoare, astfel îi aștepta cu toate gata. Mai numai nu 
o vedeau stând în poartă, vedeau odăile în cea mai 
perfectă ordine, lampa arzând, iar masa așternută cu o 
feța albă ca zăpada. Vor fi zece ceasuri, când vor 
sosi acasă, iar cina ce bine are să le facă. Ge ad- 
■flRNibil va fi totul, și într'adevër, cți aceasta din urmă 
cale a lor e cea mai fericită. Magda abia, aștepta,, 
să-și vadă bucătăria. Gamilo era mgi'ijat de cârti. 
Amândoi abia așteptau, s- îș.i vadă de lucru.

Chiar la sosirea în Woking i-a întimpțpat o mică 
neplăcere. Un tren înțesat de lume sosise înaintea lor 
și așa la gară nu remase nici măcar o trăsură. Sigur, 
că vor veni trăsuri iar la gară, dar nimene nu știa când.

— Nu te superi, Magda dragă, dacă mergem 
pe jos?

— Oh, chiar me bucur.
Au lăsat bagajul la un portar, care le promise, 

că are să-l espedeze cu prima ocasie și au plecat prin 
o stradă rău iluminată și cu trotoar ren, care a dat 
într’alta cu mult mai frumoasa, în care era vii i lor. 
Au mers, repede abia așteptând, ca să sosească acasă.

— Nurpai țrei lampe mai avem in dreapta, — 
esplica Camilo. — Acum numai doue. Ei vezi, că nu 
vom fi departe de gară. Vezi ferestrile colo între co
paci? Acolo locuește, Hale, paranimful meu, daCă-’ți 
aduci aminte de el. Ei, acum numai o lampă mai 
avem.

Au ajuns mai în fugă la poarta vilei.
Delà mica portiță conducea o mică cărare la 

casa, ce se părea joasă, dar comoadă. In întunecimea 
nopții se vedeau numai contuzie. Spre. mirarea lor 
nici la ușă, nici la fereastră nu se vedea lumină.

— Ge dracu ? — strigă Gamilo.
— Nu te năcăji, dragă, se vede, că stau în ceea- 

laltă parte a casei.
— Ei, dar le-am depeșat, când sosim. A-staH^t 

e scandal. Așa îmi pare de rău.
— Nu face nimic, cu atât mai plăcut va fi în 

lăuntru. Ce poartă drăguță e asta! Toată casa e așa 
potrivită și plăcută.

Dar ori cât încerca Magda să înfrumusețeze luc
rurile, nu se poate tăgădui, că această casă închisă, 

'ndprietenn să, întunecoasă nu era așa, cum a mchipui(t-o; 
fantasia lor înainte. Gamilo înfuriat iqcepu să sune 
,clopoțelul. Nici un respițps, începu șă și bata-ju poar
tă. In ițcmă cu o mapă spița la clp.poțțeUși ,cu pega- 
lațtă scutura po rta, dar nici ,cel mai. mic sgomot nu 
se auziâ (fin casa întunecoasă, af^ră „de sunetul clopo-

y.

țelului. Stăteau fără a ști ce să facă înlmtea porții 
locuinței lor, când dintr'odată începu a curge ploaia. 
Pe Magda o apuca un rîs iresisfibil. așa încât înfuriatul 
Caipilo incă a fost silit să rîză.

— Pentru aceea îți spun, că bătrâna Watson nu 
va avea de rls, numai daeă n’o avea ceva scuză 
foarte bună.

— Poate e bolnavă sermana.
— Dar și atonei doue ar puteți fi aici, bucătă

reasa și tata din casă. Noroc încă, că nu ne-am adus 
bagajul cu noi, .căci ăjtcum l-ar nda ploaia în grădină. 
Așteaptă nițel, dragă, aici sub părcana portiței, să vëd 
nu pot intra pe undeva.

A încunjurat casa, dai’ și partea dindărăt era tot 
așa de întunecoasă, iar ușa delà bucătărie era încuiată. 
A pipăit fereslrile, dar toate .erau kpne încuiate. S'a în
tors la ușa bucătăriei,. a .sdțobjt tabla de știclă și în- 
tinzéndu-se a întçpfl cheia în brpașcă și astfel â ajuns 
în coridorul întunecos al .casei. A străbătut prin în- 
tunerec, a deschis poarta și a primit cu brațele des
chise pe Magda.

— Bine ai venit în nona Iouință, draga, scumpa 
mea nevestică, și . să pu ai nței un singur ceas trist 
sub acest acoperemînt ! Ge sosire niiserabila ! Cum aș 
putea s’o dreg? Ei vezi, dar în ori ce rëu e și bine, 
VjÇzi? dacă nu ș’ar fi potrivit așa, eu n’aș fi încunjurat 

,,,pe ,din lpuqtrp, t să te primesc în 'prag.*'
Mult timp an stat pe coridor acești tineri plouați, 

dar-nu mdișpuși; Dar Gamilo în sfirșit totuși a aprins un 
chibrit și a probat să aprindă lampa din antre. Nu era 

ț petrol. A dat-o dracului și a intrat în sufragerie. Doué 
luminări erau pe o măsuță. Le aprinse și îndată to
tul se părea iînai prietenos. Fie-care a luat în mână 
uadeșaic și a »început a lua la revisie casa.

Sufrageria era admirabilă, — mică, dar foarte la 
loc. Ibricul de ceaiu, căpătat cadou, era pe meșcioara 
de service, figurile de bronz stăteau de cele 2 părți 
-ale «aminului înaintea ceasornicului din mijloc era o 
depeșă.

— Bravo, e aici. — Ascultă. — In nouë-spre- 
zecer la oarele 10 seara sosim, — eu insă am scris 
(douë-spre-zece. Totul e vina telegrafistului. Am sosit 
.cil o săptămână mai iute, de cum eram așteptați.

Epțgma era deslegată. Prin coridor au mërs în 
ediția,de zi. Nu era ceva odaie elegantă, cele 4 col
țuri rigide erau în eposiție cu eleganța, dar tinerii 
q^tri pu erați fo .Jfepwție ipytisg, afi^ plăcere 
J.n. toate ,țțimie,țu;ile și Jp ..țbj^grafyle ,pri;ațșțpjjor ¡Jțjr, #§e- 
^ațe ,pe „pațețe în, rțțțpe ¿fi’pnțoașe. ,0..&mpâ..¿e...ffțft&a, 
.qonsțrtqtă aj^ișțic ..dip fer ^și i^ri^t, , jej;a jn colțpLde 
jflpgă ,gtinjip,.,dar Piifii Într.pisța nu ,era,4«țțyl.

— ¡Aflu, eă ,bâtțâna Watșon a arapjat toțul¿foarte 
firțigpț, — ?ise «Magda, ale cărei t^egete istețe întpr-
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cea» pe neobservate una:alta. — Dar unde poate 
fi ea?

— Sigur a mers unde-va, căci altouin locuiește în 
casă. Dar nu înțeleg lipsa serv ¡toacelor, bine știind, 
că amândouă au intrat în servieiu. ' De ce să ne apu
căm acuuf?

— Ți-e ‘foame Camilo•?
— Mai că nu mor de foame, . ‘
— Și eu.
—- Ei, atunci să căutăm, dar dacă găsim ceva,de 

mâncate.
Prinși de mână ca doi copii, cu luminarea in 

cealaltă mână, au plecat ca dpi pribegi. In bucătărie 
au vézut, că nu-.de mult a.fosl întrebuințată, pentru-că! 
în toate păttile erau farfurii și vase nespălate și focul 
numai adineori se stinsese. InUfun.Qelț era o g^âmftdă 
de perdele. In celalalt colt tun sqaun, .au .picioarele > 
răsturnate în sus. Disordinea asta ub se potrivia eu; 
obiceiurile „bătrânei i-Watspp. ^pălărie, de
asupra teu .cr^de.nțțțl, a atras mai .întâiu atențiunea flă-i 
mândei noastre -păreehi. Gftpi țip,,strigând.: „bravo“ iar 
Magda :aplaudând de .^pcpsie, au |dunat ce.i^u,.găs,it, 

. pâițn><pEoaâpetă,.dnL onfeucată de caș, ¡o cutie de cacao, 
și un icos plin (de ,ouö. s.M1 í>E un Sort la
haiHfl idsăgutâ, ce fi ,țțv«a, .și ,țn ,câte-,va minute, 
.puțină, hârtie și «â^ă AȘfițiți,na gprțps. focul.

— Pune puțină fapă jn ibrjp,, Camilo,
Am pus. ¡Mai jipt să ajut¿ceya?
- »In craMomil acpla înfiă poți pune apă, ca 

ferbem ouö.
— Mie mi se pare, că ouăle astea toate sunt 

.stricate, — zise Camilo, mirosind ouăle cu bănuială, I
— Ține-le spre lumină, bărbătele. Ei, vezi, că 

sunt limpezi și strávézétoare. Pune-le numai în apă-, 
Dac’ai tăia și putină pane și ai unge-o cu unt, îndată 
ne-ar fi gata cina.

-— E cu mult mai proaspăta jfcsaât șă-o poți.tăia, 
— zise Camilo, sfărîmând cu cuțitul pânea pe masa 
din bucătărie. — Dar și pânea proaspătă e mai bună 
•șGțrîțppță ,în Ițpcătt,. decât lăiată. Aici în pulpitul mesii 
«esțe .ce,va ...față de masă, cuțite și furculițe/. Eu merg 

„șă aștern jnasa.
— Și pe jjiine mé Iași singură aici? Nu se pojate 

Camilo. Dacă eu sunt bucătăreasă, tu trebue se-mi.lii. 
^âtă (‘da;ajutor. Șșgjite^numâi ce.așeele și toarnă în ele 
fdițgao.

i..y$,i,.,ee. .djșțrati;ție! V’ăd, că e uițre lucru să poți 
. ii, dirpinpu, c^sei.

......— iȘii^ș}a h|ncă ^așa Qgîndemanatie că.afarăqde 
prispeJa. nimic. .

— Ei lasă 'si pii deplin j||lăria. Adă aici zahărul 
r și ,făma (de cacao. CJgcofeștO deja apai îndată vom ii 

f

să

gata. Știi, Camilo dragă..-. — deodată a tăcut, cu 
castronul cu- oue în mână — ceva, câne sau altceva 
este atei .undeva. ;

. Ambii au auzit deodată ceva sgomot și surprinși 
au privit î.ii jur..

• — De unde-poate veni? Ce poate ii? —întrebă 
Magda. — Vai, Camilo, doară nu sunt șoareci ?

■‘—.Nici vorbă, nu te speria Iară de causă. Se 
pare, că de sub grămada astă de perdele vine sgomo- 
ttd. — Cu luminarea in mână s’a apropiat de colțul 
odăii și deodată, a văzut o păreche de ghete sub mar
ginea grămezii. — Dumnezeule bun! striga, — aici in 
colț doarme o ființă.

Magda „s’a liniștit puțin pentru șoareci. Nu era 
îndoială nici pentru ființa, ce era acolo, nici pentru 
somnul ei. Zăcea acolo în grămada de cârpe cu capul' 
sub masă și. cu membrele lungite. Se părea 
uriașă.

« l

— Auzi! — strigă Camilo scuturănd-o 
umăr. — Auzi, scoală-te !

Dar dama durmea somnul ei dulce mai
— Auzi? Scoalâ-te! — strigă Camilo ridicându-o 

sus. Dar și în posiția aceasta dormea pacînic, ea 
când ar fi lăsat-o culcată. !

— Sermana ființă, desigur e bolnavă zise Magda. 
Oare n’ar trebui să aducem medic, Camilo?

— Scoală-te femee! scoală-te, dacă îți spun, -r— 
strigă Camilo cu putere, scuiurănd-o într dna. Dar ea 
se clătina numai încoace și încolo, ca o păpușă um
plută, Camilo gâfăia deja de osteneală, dar femeea 
dormea și mai departe inconștientă. In sfîrșit a fost 
silit să-o lase să se culce iară pe padiment, dar i-a 
pus totuși căpătâie sub cap.

— Osteneală de giaba, nu pot să-o deștept. Trebue 
lăsăm în pace până ce își
— «Camilo doajră nu crezi
—. Dar cum să nu cred.
— Grozav!
— Ferbe apa. Nu crezi,
— ¡Dragă Camilo, eu 
șă . cade ^âță vreme 
Dragpl și bunul meu Camilo știu, că nici tu n’ai 

■i

o femee

bine de

departe.

in
Și

I

să-o va dorini somnul, 
cumva că...

că putem cina ?
n’aș fi în stare să cinez 

fíipjfa asta nefericită zace„cpm
..aței.

— Q, lua-o-ar dracii! — moronii Camilo aruncând
• ■ 1!. îr ■ "> - •• ' ; -• n r-,

p,pțțyjre .jnanioasă la grămada din colț.
— ^Zșii nu-mi pot, da senină, de ce să ne îngn* 

. gim.poi.^^.ea. .Vezi are un. Ioc așa de bun.
— Oh, Camilo. sa nu fim neumani.
— Daq ^e vsă facem?
— Să ,o pun^m în pat
— Oh, (|oamne D-zeule!

î «t-r/■ j.-. a.

— Da,: draga,, datoria npastră e să o punem in pat.
— Ei uită-te, dragă, dama asta colosală e cel

-im ‘ ~ 1 • . -VA tf -<'•< ‘
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puțin de o majá, dacă nu mai bine, iar ouăild de dor
mit sunt in etaj. Nu cere ce A imposibil.

— Nu crezi, că ani' putea-o duce, dacă tu aî 
prinde-o de cap. eu de picioare ?

— In sus pe scări ? E imposibil, dragă. E uriașă.
. — Atunci să o ducem pe canapea în odaia de 

zi, — stăruia Magda in ton rugător. — Mai bine ini-ar 
ticni cina., dacă ași ști-o in pace pe canapea.

Camilo vezend. că i-ar fi zadarnică opositia, a 
prins-o de subsuoară, Magda a apucat-o de picioare și 
au tîrit-o de-alungul coridorului. Cu greu au pasat-o 
pe canapeaua din odaia de zi, care a scârțăit sub greu
tatea neobicinuită. Magda a acoperit-o cu o ínvéíi- 
toare și s’a reîntors în fugă la bucătărie. Apoi au 
așternut masa, au pus cina și au consumat-o cu cel 
mai mare deliciu, ca și când ar fi fost vorbă de mân
carea gătită de cea mai distinsă bucătăreasă. — Ti
ñera doamnă a aliat totul foarte frumos, — tapetele, 
tablourile, covoarele, cu un cuvînt totul: bărbatul ei 
insa a aflat-o pe ea însăși atât de frumoasă sufletește 
și trupește de-o potrivă, încât presența ei a fermecat 
odaia lor asemenea unui palat de mărgăritare. Multă 
vreme au stat împreună și gustau fericirea lor, — fe
ricirea neesprimabilă a singurătății lor, care e cu mult 
mai intimă și mai adîncă, decât ori ce pornire a 
patimei.

Camilo s'a ridicat de pe scaun. Pe prundișul din 
grădină se auzia sgomot de pași. Apoi s’a întors o 
cheie în broasca ușii, jar curentul de aer, ce venia în 
fața lor, le da să înțeleagă, că e deschisă ușa din 
afară. -*

ILUSTRARĂ ■ •____

1 Ar fi contra legilor; dacă âș întră, se auzi o 
voce indispusa. " ’ .

Par dacă-ți spun, că-e așa de puternica, așa 
de furioasă, cât nu pot s’o scot la cale cu ea, — se 
auzi o altă voace, după care Gamilo recunoscu pe bă
trâna Watson. — A alungat și pe fata din casă, dar 
eu nti pot să o duc eu ea.

-- Regret doamnă, dar e Contra legilor Angliei, 
dacă ași avea autorisafie, aș putea întră. Dar așa, 
numai dacă o scoți aici în poartă, o pot. duce la 
secție. > ‘

Sigur e în sufragerie, pentru că acolo véd lumină 
— .răspunse bătrâna Watson ; apoi —- Christoâse, 
D-zeuIef D-l Grosse ! cum in’am speriat! Oh, drâgii mei 
cuin ați putut veni, câud eu n’am fost acasă,; eăci vé 
așteptani/nuinai peste o săptămână. Oh, vai doamne, 
nu mi-o iert nici odată.

In grabă au clarificat pricina năcazului și a ne
înțelegerilor. Depeșa era câusa la toate neajunsurile. 
Apoi au aflat, ea noua bucătăreasă e o femeie certă
reață, bețivă. Gu fata din casă s’a apucat de cap și 
a alungat-o, iar până ce bătrâna Watson a fugit la 
secție după poliție, a beut de s'a îmbătat, de aceea au 
aflat-o dormind. Până ce s’a făcut esplicația acestora, 
a sosit și trăsura cu bagajul dela gară. Apoi a.urmat 
espedarea bétivei bucătărese, neeon-hirbată -ta somnul 
ei, pe care a ' încredințat-o polițistului.

Astfel a fost prima intrare in locuință a demoaiui 
Crosse și a gentilei sale soții, în vila ,Frunziș.“

(Va urma.)

Cum facem noi critica?
de V. E. Moldovan

Ne plângem mereu că nu avem ctitică. Și-i lucru 
știut, cât de neapărată trebuință-i critica, unde este o 
mișcare literară „cât de cât.“ — Critica noastră aces
tor de dincoace, sé restringe la simpla înregistrare a 
opurilor ce apar, și la înșirarea conținutului singurati
cilor nri din revistele , literare cari: „se pot comanda 
cu prețul de X cor. la an de la administrația revistei 
Mi în cutare și cutare loc, — strada, numărul ca'sei;“ 
și atât.

Adecă noi, —- Românii, — zi d-le, — noi Ro
mânii, — popÓBlÉát de „învățat,1 descendenți ai Di- 
vului Traían, noi a căror notă psichologică este chiar: 
eterna cârtire, — satira, . nemulțumire, — noi să nu 
avem critică? D’apoi nu vedem mereu în gazetele 

noastre cum se iau la refec zi de zi câte-o duzină de 
„rătăciți,“ — unii că au benchetuit cu ungurii, alții că 
au „luminat“ pentru Kossuth, — alții că nu-1 voesc pe 
Mangra, etc. — nu-i asta o eternă critică, — criticarea 
faptelor, greșelilor unora, altora? —

Baș — eă nu! - „Gura Satului“ ce face? Min
ciuni, — bruscări, ofense, —. terfeliri ? — Da cum să 
nu, critică D-Ie, — critică. Insă critică românească ! 
Apoi mai face și glume, frate, dur nu numai ea, fără 
și celelalte foi umoristice : Controla, Vulturul, Tribuna 
Poporului etc. Și noi totuși ne plângem ? Nu ați cotit 
D-voastră, din prilejul rnorții marelui romancier Zola, 
n’ați cetit ce scrie blânda noastră: Gazetă a Transil
vaniei? Apoi, dacă n’ați luat seamă, iată më opresc.
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A murit Zola. , Ziaristica. Europei a fost plină de 
articoli primi și secundari, — de păreri pro și contra, 
dar totdeauna serioase și demne. Ziaristica română?? 
— Iată cum serie în rubrica știrilor, Gazeta din Brașov.

Icecp :
„A trăit în Paris un scriitor de romane cu nu

mele Zola, care în toată vieața lui n’a făcut altceva,' 
decât că talentul ? încfedințat lui de bunul și prea mi
losul Dumnezeu l-a folosit așa, că a scris o mulțime de 
imbălăciuni cari au subminat inimile fragede...... etc.
Apoi : „Dar dreapta pedeapsă l-a ajuns, bunul Dumne
zeu l-a pedepsit cu o moarte năpraznică, iar acum va 
avea să dea seamă înaintea celui de sus, despre talen
tul. încredințat lui,“

Gazeta, D-lor e o foaie serioasă! — Are preten
ția de1 a da cetitorilor săis lumina. culturii europene, 
voește să instrueze, să ridice niveml cultural.... etc.

Și „Gezeta“ dă cetitorului seu astfel de naivități, 
încât, atunci, când ai cetit foile străine, îți pare că 
Gazeta este echonl cultural a vreunei seminții din 
Thibet și nu a descendenfilor Diyiilui etc. Un singur 
esemphi, — dar?pot cita mai multe naivități.

Ei bine, atunci nu să mire nimeni, .că inteligența 
noastră mai.cultă oetește foi străine și abonează numai 
dift dalorință foile românești, fără să le. desfacă de 3 
'orii pe an. iReaUju-că,(ig zelftria noastră e: naivă. ¿Și 
este naivă, fiind făentă de nechemați! La npi gazetăria 
este refugiul tuturor rieciî pății ¡iilor,. cari nu s’au putut 
ferici pe1 nici o cale și acum, ca ultiin refugiu ș’au 
făcut gazetari români. Ce le pasă lor, că gazetăria e o 
artă, la care îți trebue „chiemare,“ — și că gazetarul 
trebue sâ fie la un nivel mai înalt de cultură decât 
cetitorii. — Și alte multe. Iar până când aste vor 
fi așa, gazetăria româneasca nu aștepte să fie prețuită 
stimată, primită, ca și a celoralalte neamuri. Dar să 
nu mă abat de la scop, voiam să arăt:, ce-i critica 
la noi.

■ Ă',. -
Apare o carte? — Se dă cronicarului, care îi 

copiază titlul și prețul și înștiințează la rubrica: Biblio
grafie. Și nimeni, în toată redacția, nu o cetește. Cu 
toate aeeste arareori se înțimplă. că „recensatorul“ să 
nu adaugă o mică recomandație, ou stereotipul: „E o 
carte foarte bună și o recomandăm cetitorilor noștri. 
Costă 2 cor.“ etc.

Atâta-i totul, — atăta-i critica noastră. Dar avem 
noi și altfel de critică și mai și. Cea dintâiu e blân
dă, inofensivă, apatică. A doua e grozavă. De esem- 
phi: Apare Nrul 6 din Luceafărul. „Telegraful Român“ 
cu un aer souveran se oune la critieat. Da încă cum!? 
— Iată: „Am primit — scrie „Telegraful român“ — 
Nrul 6 din „Luceafărul,“ care e de conținut variat și 
bogat, conține și o novelă de V. E, M. anume „Meșter

Petre . (!) șomediașul.“, ;Nu înțelegem de ce e Meșter 
Petre (!) și nu petru. Nominativul e Petru și nu 
Petre." — Atât. —- Ei bine. Tel. Rom. a sfeclit-o. S’a ft > .'.i ‘ s i > . ■ r,-'-' • •
vîndut acuma, că D lui s'a pus la criticat cetind numai 
titlul, dar.novela:?... nici poveste. Iată de ce:

1. Nu Meșter Petre, fără Mister Petre e numele 
eroului, și nare nici o legătură de înrudire cu Vasile 
Meșter, fiind Mister Petre un jockey in circul regal 
din Drezda*.

.2, Din conținutul novelei D-l delà Telegraful ar 
fi putut afla, că directorul de circ, un italian, când l-a 
cumpărat pe Mr. Petre'de la o țărancă română, între
bând de numele băiatului, țăranca ia răspuns că îl 
chiamă : Petre, — deci directorul a notat numele așa 
cum l-a auzit.

6. D-l delà „T. R.“ nu știe oare că în România 
nu să zice Èeu/i fără Petre? (Petre Grădiștean etc.) 
Ba ni,i numai în România, dar și aici, dacă întrebi pe 
un țăran: „Măi’omule, - - eum te chiamă?“ — „Nicu- 
lae!" — îți va răspunde el. și nu Niculan. — Așa și 
Gheorge. — și Petre nu Petru.

Vă părea naiv și superfluu dar tot. că mă și 
ocup cu un cas așa de neînsemnat, dar eu cred, că 
mai bine nu pot ilustra superficialitatea noastră când 
rar-arare se pune câte un „savant“ și luându-și aer 
„colosal“ face critică, serioasă, blamându-se în al doi
lea șir-cç ,.l-a .scris,..tocmai pentru-că e superficial.

Gând se pune vre umd la criticat, o face pentru 
că n’are alta de lucru. Atunci înșiră la vorbe gratuite, 
ieftine, — nebasate. Așa, că la noi „critica“ a deve
nit sinonim cu : „vorbe goale.“

Iată d. e. D-l Fidelio, ^scriind in „Libertatea“ 
despre „Luceafărul,“ condamnă toatăj întreprinderea. 
Pe motiv că cei grupați în jurul nouei reviste nu glă- 
suesc unison, după oarecare program în o singură di
recție. — Apoi că: tinerimea să să ocupe cu afacerile 
ei interne, apoi cu afaceri literare de interes ca d. e. 
Chestia secretarului delà „Asociațiune.“ ■— atâta rafinare. 
D-l Fidelio, pentru că e îndușmănit cu D-l Diaconovieh 
ar voi să facem din „Luceafărul" un fel de „Tribună 
a Poporului?" Un fel de organ anume creat de a da 
în cei ce nu-s pe placul D-lui Fidelio? „Baș D-l Fidelio 
trebue să țină cont apoi de faptul că „Luceafărul“ are 
cetitori și cetitoare,, cari doresc pe lângă altele, în mare 
parte : distracție, iar noi trebue să ne acomodăm ceti
torilor noștri și nu celor din țară, cari nici nu abo
nează foaia. .— Ași avea multe de zis, dar în chestia 
asta o să-mi fac obiecțiunile separat.

Notez apoi părerea D-lui prof. universitar din Bu
curești, a D-lui Iorga, care ne-a îndrumat să nu dăm 
nimic alta în „Luceafărul,“ decât esclusiv „cântece și 
descântece poporale' — adunate prin tinerime din 
toate părțile locuite de Români.
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Cre8, cá m prítfinta' át^ta ar fi comie.sá' mal 9I 
otíiéc(ioriéz Cevh. fté’Mei' huináT C& ¿Wñ zis, <ja crí
tica noastrif cóiistfí azi ín miíth porté din J rórBé goale; 
Al$a o sa vina" uif profesor de aÑlrMtrfeA, stttífthdtí-rté ' 

1 Praeijșae,, mercqde qonductae. plpngendi mod uni. ceteris 
praeibant, et laudes quoqué, deÎțjnc.ti or plaçant gùîbus sàéjüê sêii- 
tentias, ex celebrioribuș po'ètîs p'etitaS', inîscelrarit.'‘ rExplftiàtîo 
Rituuni apud Rumanos — G. H. Nièupoort. Budae 1799)

stf pablfôaWf eSclifS'IV:' é'qdft^tüíi! -rWílteteflftcéișr gèome- 
trit și fonrfiflè.'

M mëdièp tîB preotç un âvodât,” și mai Știi) cefe 
«f&¡ ilfs-b ta MM !' '

L â m 0 r t.
Datini șT credințe poporale româridșii-

— Diri e.ó'mi tatei Hunedoara. -
(Urmare.)

E dureros minutțil, în care mortul părăsește pe 
vecie casa, în care sa născut ori a crescut și a trăit 
știind-o de a sa.

..Ada riiăna d'e iertare.
G'acu-i vremea d'e plecare!“ ■'

Așa se cântă acinn neamurile mortului- (mimai 
femeile ;) ba în amarul lor așteaptă delà casă, șură, 
delà soare, delà piatră chiar, să së miște și să suspine, 
să plângă împreună diipă stăpânul lor drag:

„Ia-(i tu casă ziua bună 
Că së diiș'e ga'zda bună. 
Intoarș’e-t’e corn d'e șură 
Că se duș’e gazda bună. 
Intoarș'e-t’e soare roată 
C’acuma ieși pi la poartă. 
Intoarș’e-te rotogol 
C'acuma ieși d’in ocol“

Iar copilele : 
„Dragu-meu ocol cu piatră 
Tata mieii nti t’e, mai calcă, 

(Comunicate de miierea : Rösália Marcii. Vețel.)
Bătrânii se dúc la groapă totdeauna cu cârtii 

simplu; junii și fetele mari e obiceiu să lie piirtați pe 
trei „cingeie“ (ștergare) noi de șase ficiori de sama 
mortului.

Tot drumul spre „progagie" (cimiter) ai parte de 
un amestec jelűid desperat de tînguiri (plîns.) glasuri 
surde de prohod; iar în depărtare auzi clini cu bătăi 
deshădfijdtiite, se sparg în göl slabe sunete de clopot. 

„Trageți harangé (clopote) mai tare 
Că vé vin'e-o fată mare 
Trageți harănge pe dos
Că vë vin'e-uh om ffiiihos' 
Trageți harănge mai lih

- Gft vë vín’e-ún om bătrân.“
(Rbzalia Marco.)
Așa cântă „Praefieae‘-le române, mai sincer, mai 

cu foc ca soațele lor plătite clin lumea romana, cari se 
siliau să plângă, cântând cii versuri scoase din poeți 
de samă, meritele „vieții“ cë s'â stins.1

Ajunși l'â groâpă, o fëmee împărțeșle între copi
lași „pizărăii“ (cdlăcuți) mortului, de pomană. In șepte 

dihtre piz'ărăii mof-tillîii se împlântă eâtfe tin „ferițari“ 
(ebucerhi)1 ca să ăl bă bani de vartte, când da sfi tt&ae&i 
cele șepte punți, întinse .peste șepte ape mari și păzite 
de șepte vă urași- — Nu cumva apele cele șepte ale 
Românului supt „umbrele“ celoi nouă incovăeturi ale 
rîtilui Styx din mitologia antică? Iar podurile cil vă- 
m^șii lor nu vor fi plăsmuirile fantasiei alimentate de 
i'deia bătrânului Charoii și â Irmlrei sale? .

Superstițios, Românul nii-și uită să cumpere groapa, 
pentru mortul șfiu. aruncând un crițari (criicer) în ea 
mai înainte de a-se slobozi eopîrșeul în făuntrh. El 
crede adecă că, dacă cândva s'a mai îngropBt cineva 
tot în locul gropii noliă, atunci acel loc e partea kft 
de odihnă, iar alt mort numai așa se poate odihni 
acolo, dacă vr'un neam aruncă în groapă un crițari zi
când: „Na, cumper g iapa pe samă lui N.“ — Altcum 
se naște o vrajbă nelîlipăcâtă îritrb sufletele celor dtH 
morți.

Când si lasă în jos eopîrșeul muerile și fetele 
mari, cuprinse de nouă durere la bubuitul „brușilop,“ 
(glii) cari cad ca să înghită de veci tot ce aveau ele 
mai drag, mai scump — nit se mai pot stăpâni:

„Ădă mâna și t'e scoate 
Să rârhână groapa gliirlă 
Să s’astnpe cu păminl 
Ga să nu mai ved mormint!*

Ori în durerea lor păgână chiar sudtie (înjură), 
tînguindu-se.

. „Artte-l'e foca păinînt 
Mtrlți oameni ai putrezit 
Și nu t'e:ai mai săturat 
Pân' pe N. Tai așezat.“ —- 

(Comunicate de juna Lifte Jdsan. Vețel.) —

Diipâ prohod.
Iriiiată după „îngropăș'iim'e“ se dă pofflanb mor

tului la căSile lui. ,
Vara se aștern mesele în șură. — La pomană șe 

chiam.ă mai intâiu bărbații Fiecare capătă iiii cdiițb 
din griu cu „făclie“ de ceârâ durată de ’sluți, fufiimă 
mîiiiă) iî’pîtă Hc el. La pdthăhă beliți Vftters șl ffiftncft 
Iii zile de ft-upi, (de dulce) „curiei“ (curechiu) cu carne 
de porc afumata, iarnă -de rișcașă și gria fșcut scăldat 
în rnursă (apă dulce) de miere de stup. Tot. mâncă
rile aceste șe dau și in post, mimai cât siinl feftb ek
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„unloiu“ (oloi, mieii) de sămânță de curcubetă (bostan.) 
Lipsa cărnii o 'suplinește în post „mazărea slăită“ (fa
sole ■ frecată.)

Trei dimineți dintâiu, înainte de resăritul soarelui 
o müere dintre neamuri, merge la mortnînt. cu un vas 
de pămint (lut,) ducând flori și tămâie. Delà vecinii 
„progăzii“- (cimiterului)' ia jar în vas și afumă mormin- 
tul cu tâinâe, îheiînjurându-1 de. trei ori „in mersul 
soarelui.“

‘Din dimineață dintâiu delà inmormîntare începând 
timp de1 șase săptămâni „să cară isvorul mortului,“ 
Adecă: o fată mare, cinstită in purtare, in licoare dimi
neață, îh zori de zi,1 duce pe cap câte-.un ciubăr de 
apă delà fântână, Ia anumită casă de pomană, până 
se împlinesc patru-zeci de cmbere. .Pentru obosala 
fata capătă cinci-zeci de crițari delà omul cu mortu, 
adeseori tși cfflbăriil nou, cu çare a dus apă; prepuip, 
și cingeul (ștergarul) nou de casă din care ,s"a Iacul 
„dblați’ic“ (seiit în formă cercuală etwtra poverii de pe 
cap) îi râmâne ei. Alții le lasă toate, la,casa unde 
sra cărat isvoriil. Femeile mai bătrâne, cari la. moarte 
fiii lasă pe lume niçi un ițeam, care să se îngrijisem 
de isvorul ¡or, au obiceiu să-și care isvorul încă până sunt 
în vieaț^, Unele.plătesc,.altele și-l cară ele pe capul lor.

1 „Lățurgia“ constă din doue prescuri și. o-făclie de ceară.

Căratul isvorului, i-și află espliearey. în minunata cre
dință, că mortul șl „dincolo“ î-și continuă yieața păinin- 
tească. Astfelfiecare mort în. lumea ceealaltă are tre
buință de apă. Isvorul- cărat laici, în împărăția morți- 
lor va chrge înțr’un isybr comun. Tirfip de șase septă-

mâni rnorții în fiecare dimineață aleargă pe’ntrecute să 
scoată cu ciubărul apă din isvorul cel mare. Nu poate 
fi mai; mare chin pentru.mort, decât să n’aibă parte 
de.aceJ isvor yecoritor. —, Nu e bine să se care.isvo- 

, rul mortului cu „ulș’ioru“ (ulciorul,) că atunci el bie
tul când dă să-și scoată apă în ulcior, e împins și dat 
în lături de toți cei cu ciubere sub cuvînt că urciorul 
,„să umple pre(a) asîlă (greu.)“ ,

Țăranul crede, că sufleul mortului în cele dintâiu 
șase săptămâni n'are ' leac de odihnă, până nu i-se dă 
„lăturgie“1 cu.parastas la. sf. hiserică. De aceea gră
bește tare cu împlinirea datorintii sfinte de pietate față 

. de mort..
La șase săptămâni se dă pomana mare (publică) 

în biserică'. Se duc . mai multe pite (pani) proaspete în. 
față de perină, albă ca neaua și toată pui pe la,fund 

■și la colțuri. Spl.inai duce un blid mare de grîu fert 
și vr'un țalindăr (litru; sticlă verde) doue de vinars.

)Du,pă ce popa a făcut slujbă pe ele, toți oamenii 
din biseric,ă închină din/vinars și gustă un pic dc grîu 
fert de pe'un vîrf de.'.,eosor. „Bărbații hei mai meșteri 

'‘(iscusiți)" mimai »de croesc la fălii de pită, cu cosoarele 
lor și de îtnpărțesc între oameni. Toți se. înșiră apoi, 
deâlungul păreților.și șed, iar doi bărbați dau din gură 
în gijră câte-un păhăruț de vinars. Fiecare închină, 
zicând: „Să fie pomană.“ -

E. V. Degan.

Unificarea limbei literare române.
De M. Străjanu.

(Fine.)

Nu e bine a-se impune pe cale oficială, prin mă
suri regulamentare uniformitatea nici a limbej nici a 
ortografiei, căci- dacă cei ehemați a scrie ar fi obligați 
să scrie o limbă de comandă, i-am impedecâ de a 
aduce limbei îmbunătățirile cerule de progresul culturei. 
Și nu e cu putință, pentrit-că limba noastră nu și-a 
sfîrșit îne.ă procesul unei depline desvoltări literare, și 
pentru-că n’aveip încă un dicționar românesc, care să, 
ne înfățișeze o limbă fixată, dacă nu ca limba fran-" 
ceză în dicționarul lui Littre:, sau ca cea italiană-in 
dicționarul Academiei della Crusta, cel puțin aproape.

In'ortografie. Academia română a hotărît în ’ade
văr pentru publicațitmile sale o sistemă, care în .Ro
mânia s’a ¡răpus oficial, și în administrațiunea publică. 
Insă; cum- zicea d-1 Ț- Maiorescu ca raportor al comi- 
siunei pentru noul proiect de ortografie în ședința Aca
demiei dela 1880, hQtârîrea; Academiei „nu desleagă și 
aiici nii;>tânge toatș țpițrehărilei ee ni-le pane ortografia 
română.“ îS’a^crezutj ieă' „de-ocamdatâ e bîffe să se în-' 
semneze prin câte-va liniamidte ‘mai mrărî' ferma gene
rală a scrierii noastre, lăsând anilor Viitori sarcina de 
a fixa toate amănuntele ortografice, unele în parte atâr
nând de la o luterane definitivă asupra gramaticei și

i' '¿iii; w .•<*,1'111 r. 

asupra vocabularului limbei române,“ (Maiorescu, Cri
tice, v. II. p. 446) Sistema ortografică a Academiei, 
deși încă destul de defectuoasă, s’ar putea primi pro- 
visioriu și pentru publicațiunile „Asociațiunei“ însă fără 
tendința de a o impune și (Jiaristicei și altor publica- 
țiuni in afară de societate, ceea-ce nici nu s’ar putea 
face.

Atăt pentru limbă cât și pentru ortografie, e bine 
i'să se lase liber câmpul controversei și al polemicei. 
Și aici, ca în toate problemele de știința și literatură1 
pe aceasta cale poate eși la lumină adevărul și se 
poate atinge ținta dorită. In republica literâturei și științe- 

, lor ideile, princiipilele și sistemele n’an trebuință-să fie iin- 
puăe prin- regulamentari oficiale, ele' se -impun singure 
prin propria dor valoare.

, ' Numaid prin studiu și prin critică serioasă se pot 
îndrepta mulțimea greșelelor de limbă și-de gramatică 
câri mișuna prin publicațiunile românești atât aici cât 
și peste munți: greșeli cari vin,, acolo din influența 
germană sau maghiară, ici din influența francesă și 
ignoranță multor făcători de cărți și de ziare cari ri’au 
nici chemarea, nici pregătirea pentru asemeni lucrări.' ’ 

Să căutăm a înlătura din- câmpul literâturei pe
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cei nechemați; și: în special pe Evrei, cari aici adeseori 
fac din llreratură o speculă de câștig și un mijloc de 
corupțiune a limbei și a moravurilor. Să stăruim pentru 
înlăturroea piedecilor, cari dacă nu ne pot isola cu de- 
săvîrșire, dar îngreunează foarte mult comunicațiunea 
intelectuală între Românii din regat și cei din provin
ciile vecine. Gând presșa, care are așa de mare in
fluenta, va fi scrisă de oameni competenți, cum sunt 
cele câte-vu reviste și ziare principale din regat și de 
peste munți; când ziarele și cărțile românești vor pu
tea trece libere peste granițele regatului, cum trec la 
noi toate ziarele și cărțile din străinătate atât cele bune 
cât și mai mult cele rele; când se vor putea ceti pre
tutindeni între Români frumoasele scrieri ale Negruz- 
zilor, Băleeștilor, Odobeștilor, Alexandri, ale naționa
liștilor Delavrancea, Ollanescu, sau dintre cei mai ti
neri ale lui Vlahuța, Coșbue, Șt. Iosif ș. a.; - atunci
se va putea realisa mai lesne și mai repede o unitate 
mai deplină a limbei literare, care astăzi o dorim.

Ar fr bine ea revistele și ziarele noastre să tină 
tot-deauna eâte o rubrică deschisă pentru însemnarea 
și critica greșelelor de limbă, cum face d-1 Iosif Vul
can în „Familia“. Vom fi făcut un pas înainte pe 
aceasta cale, când unii nu vor mai germanisa, alții nu 
vor mai franțozi limba, când vom fi desvătat pe ai 
noștri de aici de a-și mai abandona fruntea pe sinul, 
poesiei ca pe. sinul unei femei buna și dulce; de a mai 
pleca în voiaj pentru Paris și de a da randevuuvi lui 
Jean și dacgues, căror le-a spuseră că-l vor găsi la el; 
de a manca dda postul lor pentru-că au foame și frig: 
de e avansa în mod fudroyant și a căuta să ne frapeze 
eu abgp$en£a «a ,abundința solului fertil sau“ a sur
sei inepuizabile a fantasiei lor de a se annuia până la 
plictis în solitudine, pentru-că ar fi prea pansivi: când 
nu vor mai scrie pnneip, augur, martiriu, confundând 
astfel ideile deosebite ce esprirnă aceste cuvinte, sau 
eu me suiu pe plaiu, eu remâi, cei. în loc de me suiu 
pe plaiu, remâiu, ceiu, fără să tină seamă că u scurt 
după vocale nu se poate lăsa afară de a trunchia cu- 
vîntul sau uneori, fără de a-i schimba înțelesul.

Un galicism foarte des întrebuințat chiar si de 
cei mai competenți în vorbire și scriere este conjuc-

822/1902
végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a beszler- 
czei kir. törvényszék 1902 évi 4712 polg. számú végzése 
következtében Dr. On?ior Victor ügyvéd által képviselt 
Pollák J. és társa ezég javára Scharsaeh Guidó ellen 161 
kor. 02 fd, s jár- erejéig 1902 évi szeptember hó 27-én 
foganatosított kielégítési végJehajtás utján lefoglalt és 
700 kor. — fillérre becsült kővetkező ingóságok u. m.: 
ténta és kékviz, nyilvános árverésed eladatnak.

Mely árverésnek a beszterczei kir. járásbíróság 
1902 évi V. II. 480/2 ügyszámú végzése folytán 
J61 kor. 02 fii. tőkekövetelés, ennek 1902 évi szeptem- 

țiunea francesă or, sau mai reu ori în loo de românes
cul : deci, prin urmare, așa dar, acum, ca d. e. în ur
mătoarele frase: „Chestiunea e: care din literați s'au 
abătut dela limba neaoș populară, cei din regat, sau 
cei din afară de regat? Evident, că greșala a trebuit 
s’o facă cei mai slabi, și care s’au desvoltat maț puțin 
independent, și în condițiuni național-sociale mai nefa
vorabile. Ori, aceștia din nenorocite nu pot fi decât 
frații noștri din țerile subjugate.

Au fost și sunt încă în bună parte și cei din re
gat, N’avem decât să luăm bunăoară terminologia mi
litară, ca sa remânem uimiți de greutatea ce trebue să 
întâmpine bietul țăran, până, să învețe acea limbă pă
sărească în care multe, dacă nu toate ideile, cred că 
s’ar putea spune cu vorbe românești. De sigur aceasta 
trebue să fie una din căușele bătăii și brutalității în 
armată, in statul major român avem ofițeri lițerați, 
cu înaltă cultură; penLru-ee nu-și dau silința/să înlă
ture asemeni dificultăți și să introducă o terminologie 
mai românească.

Tot așa ar trebui, ca și Românii de peste Gar- 
pați să înceteze de a mai scrie concursuri cu emolu
mente; de a vorbi în meritul cestiunii, din., incid&^tul 
cutărui eveniment: de a se. representa înaiptea autori- 
tăței, pentru de ai arăta că care este, opinumea lor; de 
a face însoțiri economice după esemplul premers; de a 
se produce sau a da producțiuni teatrale și musicale ; 
de a lucra cm ușurință, pentru că e de lipsi de a face 
abonenți în loc de abonați; de a mai da garanții îp, 
loc de garanție sau chezășie, fără să cbserve că ga
rantă (fr. garance) & numele úriéi plante nu u româ
nește rbiM ltrt. riătna > tudorom. din ftle XHr :i rădă
cini uscate și pulverisate, se face colomé roste; sau 
in loc de a face societăți ori asociațiuni economice, re- 
pretemtațiuni teatrale. Concerte muotccde ș. a.

S’ar putea scrie un bogat vocabular de cuvinte și 
construcțiuni luate de cărturarii noștri cu ușurință, poate 
pentru-că le e mai cu înlesnire din limbele francesă, 
latină, germană sau chiar din cea ungurească. 0 ase- 
ineneh lucrare ar rămânea ca o curiositate filologică, 
ca o ciudată dovadă despre starea de astăzi a limbei 
noastre literare.

IMMtír rtsmattk Dr. Victor Oriișor. Tip. A. Baciu Bistrița. Propciiltr jl silltar G. M. Ungur«anu.
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bér hó 9 napjától járó 6°/o kamatai, W/o váltó díj és 
eddig összesen 66 kor. 85 fill.-ben biróilag már meg
állapított, valamint a még felmerülendő költségek ere
jéig Beszterczén alpese lakásán leendő eszközlésére 
1902 évi deczember hó 2. napján délutáni 2 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értebnében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni. j

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mások, 
is le és felül foglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi EX. t.-cz. 102. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Besztercéén 1902 évi november hó 13 napján.
Merza János, 
kir. bir. végrehajtó *’


