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1. O. Soricu. 

Orice I"CprfJriltft·rr, (6rif utdir·orra it rorului, r~te opri/fi. 

Budicul Pătrut. 

În topirea zăpezilor de primă,·ara, pe drum e 
numai cir şi părăiaşe ce şerpuies·c ca nişte bi
ciuri de lumină. La uşa crâşmei, care cum da 
să intre îşi izbeşte mănios cizmele de podele, 
şi mocirla ~e 'mprăştie in toate părţile. În 
rrâşmă s'adună, rând pe rând, oaspeţii obişnuiţi, 
să bea o jumătat' de vin, să joace o păreche 
rle Părţi. Bădicul Pătruţ niciodată nu lip.eşte. 

Yine cu pieptul inainte, încordat ca un militar. 
'aşază unde vede că-s mai mulţi. Îşi trage un 

,;caun, se indensă între oaspeţi, ascultă, privind 
cu ochii iuţi la cei dP faţă, dar el la 'nceput nn 
7.H'C nimic. Într'un târziu îşi scoate de după 
;;erpar gazeta, işi încruntă sprâncenele, işi în
crPţeşte fruntea. foaia de. păturată o ţine departe 
cu amântlouă mânile întin e, şi se pare adâncit 
de tot in cetire. 

Dupăce se pare c'a terminat, zice aşa pentru 
~i ne de trei ori • hm, hm, hm •, clatină din cap, 
şi pare foarte abătut. 

- Ce-i, bădicule Pătruţ, ce s'a mai întâm
plat iară? 

Ace,..ta se 'nsenină deodată, pune gazeta pe 
genunchi, şi zice c'un glas încordat, ca şi când 
ar cetl ş'acum din foaie: 

- Ce să se mai întâmple, frate, spune că vin 
iar di~miriţile, cu lăcuste pe câmpuri, cu foa
mete pe oameni ~i pe dobitoace. Ci-că departe 
prin tara muscălească 'ar fi ivit şi semne 'n 

:oare şi 'n lună. Chip de vârcolaci, pare-se! 
Oamenii întorc capetele şi privesc miraţi la 

Piitruţ_ Acesta clipind rles din ochi, îşi ţine capul 
plecat pe gazetă. ca şi când ar vrei\ să mai 
s(·oată ceva de acolo. Unul mai tânăr, ţine să-şi 

~pună şi el cu 1 ;Îutul. 

' 
- De pe partea asta putem fi lini~tiţi. În 

semne de acelea nu mai crede nime astăzi. Vâr
colaci nu-s cum nu sunt acum la mine în palmă 
bănuţi. 

Oamenii insă îşi aveau credinţele lor şi pe 
lângă aceasta ţineau tare mult la Pătruţ. De o 
parte că in11intP vreme ţinuse bădicul crâşmă 

mare, ii ospatase pe toţi de multeori, iar de 
altii că erâ om de nu se clătea iac'aşii de orice 
vânt. Român să ti fost, care sa-l poată în
frânge pe Pătruţ. Că rle aceea nu mai ţine dânsul 
crâşmă acum. \'ârtutea lui de român i-a adus 
pacostea pc cap. Că era înaintea unor alegeri 
de deputat, şi venise un străin să-1 îndemne să 
ţie cu Iuda. Da bădicul i-a pus mâna 'n piept 
şi i-a dat vânt pe uşe afară. Atunci a venit un 
finanţ şi a început cu ameninţările. 

Bădicul 1-a tot ascultat, şi când acesta n'avea 
ce să mai zică, 1-a luat de mână şi 1-a dus la 
părete. 

- Yezi, domnule, chipul de colo, hârtia aceea? 
- Yăd. 

- Dac'o vezi, mi-ai şti spune cine-i iscălit 

acolo? 
- Cum să nu, directorul de finanţe. 
Bădicul ari zâmbi pe supt mustaţă: 

~li se pare mie că nu-i fi D-ta acela, şi-l 

privi in batjocură din creştet până 'n tălpi. 

- Apoi vezi, dacă venia chiar el, care-i llicalit 
să-mi zică: bade, dacă nu votezi cu noi, perzi 
licenţa, poate că tot mai credeam. Dar cu D-ta 
nu vreau să stau de vorbă. 

Cela s'a dus ca din puşcă, dar după alegeri 
bădicul Pătruţ a trebuit să-şi încuie crâşma. 

D;~r nu i-a părut rătt. l\n zău lui! O spunea 

* 
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' cu fală aceasta. Yin găs~>şti şi 'ntr'alt loc, dar 
om ca el mai rar, spunea bădicul de era cât de 
cât in voie mai bună. 

Serile de-arândul se adună în cr~ma asta 
nouă, cu prictinii lui vechi. Le spunea istorii 
din gazete, noută.ţi cari de cari mai minunate. 
Că de cetit cetea el, dar slab de tot. Câteva din 
literile celea mari nici nu le cunoştea. Dar din 
trei patru cuvinte cetite lui i se păreă că fi\lie 
tot ce-i acolo. Gazeta îi veniă regulat în toată 

Sâmbăta, şi el să fi cetit numai trei şire din 
ea, se simţea deodată par'că alt om, mai ne
abătut, mai vrednic de cinste de cum a fost 
înainte. 

Şi când se 'ntâmpla vr'odată sara, să vie Pătruţ 
mai târziu, oamenii îl aşteptau ca pe spini S'au 
fost dedat cu el să le spună regulat veşti despre 
trei lucruri: cum mai stăm cu ţara, ce mai face 
împăratul şi cum mai curg războaiele. Şi cu toate 
ră la aceste trei întrebări miez\11 răspunsului 

erii tot acesta: cu ţara stăm rău, de 'mpăratul 

nu prea ştie nimeni ce face, iar războaiele curg, 
colo departe, bubuind din tunuri de se cutre
mură marginile pământului, - vorbele se ţeseau 
multe în jurul acestui miez, de Pătruţ şi de alţii, 
de-ar fi putut povesti toată noaptea. 

Aceasta însă numai când bădicul nu luă iute 
'n cap. Că de se afuma cât de cât, lăsa la o 
parte \li ţara, fi\Î pe 'mpăratul şi războaiele, ~i 

vorbiâ despre sine. 
- illăi prietinilor, am şi eu o vorbă.· En zic 

aşa: dacă te-a făcut mamă-ta mânz nu poţi să 

fi lup. Ori alta: dacă muierea ţi-a făcut de mân
care plăcinte, nu poţi mânca mere pădureţe. 

Aşa şi eu. Dacă-s om după toată forma, e că 
aşa m'a făcut mama. Şi numai de una-mi pare 
rău, că voiu muri \li nu s'a afla om în locul 
meu. Că eu, dacă-i vorba, spun la tot omul ade
vărul in faţă. Chiar când ar fi să mă umilesc 
pentru asta una, şi tot o fac. 

Acum voi credeţi de pildă, că io-s cine şti 

ce lurrn mare. Când cetesc din gazetă şi vă 

spun, vi se pare că vă grăeşte om din altă lume. 
Cu toate că nu-i chiar a~a, dragii mei. Ştiu 

eu ce ştiu, pe lângă >oi, dar eu pe lângă alţii, 

de pildă pe lângă fiertatul popa Savu, nu ştiu 

nimic. Odată mergeam la târg cu fiertatul Şi 

tot drumul n'a mai contenit, mi-a făcut zic, po
litica din toată lumea. Da eu dela o vreme i-am 
spus şi d-lui ade>ărul in faţă. •Lasă-mă, părinte 

===--.- -~-

Savule, zic- mie-mi spui d-ta de acestea? 
Mie nu-mi spune d-ta de acestPa, că eu dacă 

le and fac numai primejdie şi rev_pluţie 'n popor_ 
Zău aşa, părinte, zic, eu fac revoluţie 'n popor, 
dacă-mi spui d-ta atâtea ~~;roză>enii şi nedrep
tăţi•. Ş'a râs părintele Savu de să se boloăvească, 
când i-am spus aşa. 

Dela păţania aceasta trecea la altele: cum a 
spus el adevărul verde în faţă domnilor mari, 
şi le-a dat peste nas, şi rum a tras tot el scurta, 
dup'aceea, >dar ce să faci dacă te-a făcut ma
mă-ta lup, poţi tu să fi mânz?• intreba bădicul 
pe IT'unul din cei de faţă. 

- Vezi bine că nu pot, baciule Pătruţ. 
- Noa, vezi! 
Când era treaz însă se ţinea de politica, şi 

n'ar fi spus pentru toată lumea istorii ca aceea 
când n'a 'ntel!'s el pe popa Sa vu. V" orbi a, me
stecândn-le, de pre j?;ranatirii lui Napolpon, •ruari 
şi graşi ra nişte uriaşi, cu feţele umflatec, deRpre 
deputaţii din casa ţării, •cari iac'aşa bat şi ei 
din gură sa nu tacă• cei străini, vezi bine, nu 
ai noştri. Ai noştri? Dumnezeu Ră-i ţină, ,ă-i 

mai alegem şi la anul! Spuneâ de~pre vlădidi 
noştri, •cari îşi pun mâna 'n barbă, şi nu se 
dau pân' nu scot carul din pietri< adecă până 

nu iasă ei birnitori. Când ajungea cu vorba la 
vlădici, totdeauna amintea de păţania episcopului 
Inochentie. Cine ştie de unde-o auzi e, poate 
dela popa Savu. 

- Ştiţi voi, mă, ce a păţit vlădica Inocbentie 
când s'a dus la dietă? Nu ştiţi! \'ezi că n'aveţi 
de nnde. Apoi bun, ~ă v'o spun eu. Zice t'ă 

pân' atunci nu lă~au pe vlădicii noştri între 
domnii cei mari, în dieta ţării. \'ezi că erau 
mai tari Ungurii şi mai slab Neamţul, adecă 

împăratul. Da 'n urmă a dat Dumnezeu de a 
eşit Neamţul mai tare. Şi atunci i-a dat scri
soare la vlădira Inocbentie să meargă şi el in 
dietă. Zice că dupăce a intrat el acolo, Ungurii 
il priviau chiorîş şi-1 batjocoreau cu priYirile 
Dar unul din ei strigă 'n gura mare cătră altul: 
•Ce caută Saul între proroci?« Eră, ă vede, o 
vorbă de batjocură asta şi Ungurul a pus-o pe 
letinie. Da pân' n'apucă ei să râdă zice vludica nost 
cătră el: •Caut măgarii tatii cu s'au pierdute_ 
Şi n'a râs nimeni ci atâta se mâninra pe lno
chentie, de erau să-I arunce pe fereastră din 
casa ţării. 

Bădicul Patruţ dacă băga de tieamă că-1 a cultă 
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Noemurie. 
Sunt tot mai multe foi în prag 

Tn fiecare dimineată, -
Sunt tot mai multe foi în prag ... 

Şi-i tot mai deasă ceata 'n zări 

In fiecare dimineată, -
E tot mai deasă ceata 'n zări .•. 

Deschideti uşa binişor 

În diminetile cu ceată, -
Deschideti uşa binişor ... 

Sunt frunze care vin de mor 

Tn pragul uostru peste noapte, -

Sunt frunze care uln de mor . .. 

Şi nu cânlali până nu ştili 

De prin 11ecini e 110e bună, 

O, nu cânlali până nu şlili . .. 

Atâlea suflete se sting 

ln dimineţile cu ceafă , -
Atâlea suflete se sting ! . . 

Şi-ar fi pkat un cânt uoios 

Când poate-alături plânge-o mamă, 
Ar fi păcat un cânt uoios .•. 

Elena Farago. 

O seară.*) 

S'a dus să râdă altor zări 

Aprinsa cerului lumină, 

S'au strâns zorelele 'n grădină 

Şi creşte umbra pe cărări. 

Se 'nclină crengile acum 

De parc'ar spune noapte bună, -

În seara cu plltrar de lună, 

Şi nori ce par undiri de fum. -

A poposit un car pe drum 

Şi 'n poartă umbra i se arată; -

Aud o uoce tremurată, 

Şi-un bocet îi răspunde:-acum. -

Mă pomenesc, fără să ştiu, 

Cum am ajuns, în pragul portii ... 

... A fost infiorarea mortii 
Căci carul duce un sicriu. 

Pe lângă boi i-un biet moşneag, 

Şi 'n car lângă sicriu o babă, 

Se curmă lânguirea slabă, 

Şi eu stau fintuită 'n prag ... 

Aş 11rea să 'ntreb, să spun macar 

Un biet cuuânt de mângăiere, 

Dar stau pe loc, fără putere, 

Cu ochii a!inlifi spre car ... 

Sărmani bătrâni, ce 11'ali făcut 

În preajma mea popas durerii, 

Voi ce plângeati în umbra serii, 

Şi u'ali oprit când m'ali llăzut, 

O, 11oi ce nu u'am intrebat 

Nici "încotro"? şi nici "de unde"? -
De unde să puteti pătrunde 

În gândul ce m'a zbuciumat 1 .. 

Lumina uiefii ui s'a stins, 
Şi e nespus de grea durere, -

Dar u'ali afla o mângăiere 

De-ati şti durerea altui plâns: -

E plânsu 'n veci nepotolit 

Ce-şi stoarse lacrima din sânge, 

Când n'ai măcar pe cine plânge, 

Şi simti că drumul ti-i sfârşit . •• 
*) Dtn I'Oiumul Ş oapt e din umbra suh tipar. Elena Farago. 
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Sftngele Solo\?enilor.*) 
- Fragment. -

Dupa no-o r·<Heva zile senine şi călduroase, 

in<"epură iar ploile şi Andrei stătea in casa, 
du când viaţa înl'hisă şi hni~tită eare-i priâ. Prinde;\ 
faţă şi putere, donneii mult, mânca mai bine, 
se Sl'ul:l la nemea prânzulu1 şi după prânz 
l'Ctia. Descoperise in hiblioteea pre~ătită de lsaie, 
rărti bune şi frumoase. Pe bătrân nu-l intâlniâ 
deeât la prânz ~i la cină; serile le petre<:eau 
uneori împreun:\, in salonaş, cu ferestrele des
clll,-e. duşi pe gânduri şi schimbând vorbe pu
tine. Băintul părea melaneolic adesea; aceasta 
o atribuia tat<l-său schimbării traiului ~i dorului 
după placerile l'arisului, de aceea ii şi respecta 
muţenia, nu-i tulbura visările şi-! lăsa purtat de 
gfmdurile ce vedea că-I ră-;faţă şi-! far să plu
tea~<"ă cu tot sufletul. • Lasă• - se gândi;\ lsaie 
~lmut - ocu incetul, nu deodată, - are să 
se 'n re te el, are sit se deprindă, şi când o prinde 
dragul moşiei nu-l mai deslipeşte nimeni«. 

Alteori il atrăgea la câte o partidă de pichet 
~i dovedea cu mulţumire, crescându-i inima, că 
Andrei joacă cu ele~anţă, dar fără patima. Ca 
"ă ;;e 'ncredinţeze şi mai bine propuse jocul 
pe bam. 

- lŞtii ce, Andre~aş. hai să facem jocul mai 
vin, ca sft fie mai 11trăgător: pe un ~al ben; vrei? 

-O! nu, nu. 
- Ai dreptate ... un galben ... prea puţin; 

pe doi, ptl cinci, şi sunt sigur c'ai să mă ramâi: 
tu joci ca un prinţ şi eu ca un babalâc prost, 
de vremea veche ... Dar Andre1 se 'mpotriviit 
hotărît: 

-Nu, lasă şi aşa; e foarte plăcut şi pe nimic ... 
A~adar gândul eâştigului nu-l ispitia! Eră o 

mare chezăşie pentru viitorul copilului şi pentru 
pacea sufletului imbătrânit al lui Murat, care 
destule văzuse, prin multe trecuse şi ştia. •Căr

ţile•, îşi vorbea sieti •nu-i plac, viţiul cel mai 
otrăvi tor nu 1-a atins, în văţ.ătnra i-a fost destul 
de bună, doctoratul în ~tiinţele politice şi admi
nistrative, nu era o patalamă grozavă, care să-i 
deschidă căile largi ce duc la onoruri şi dregă

torii grase, dar e un semn vădit că n'a pierdut 
nemea de-a surda prin străinătăţi !c Apoi i\lurat 
nici nu se gândea să-I impinga pe Andrei spre 

*) Din volumul ce se va pune >Ub presă in curând. 

cine ~tie ce slujbe şi marm; să fie om cu ore
ştere bună, invăţătura să·i ajungă ca să nu i se 
inchege limba 'n gură şi să poat.o'\ ţmeâ p1ept 
la vorba oamenilor cu ştiinţă, să se ~tie descurca 
cu einste lă ând o bună părere pe unde o trece 
prin viaţă. Atât şi pma destul. Şi de atât credea 
că se încredinţează el pe fiecare zi. Îndeletnicirea 
lm Andrei, cariera lm, \-iitornl, îi era plugăria 
sănfttoasă, şi avea s'o înveţe, să-i cunoască tainele, 
s'o indrăgească, ca să se bizue bătrânul că po
goanele au să treacă nepoţilor şi strănepoţilor 

lui, întregi, neciuntite, ba ŞI mărite şi îmbună

tăţite poate. Credea, dar, Isaie 1\Iurat, că poate 
privi cu toata încrederea ziua de mâne şi as ta-i 
era de ajuns ca să fie mulţumit. 

Câteodată, e drept, îi da de gândit bătrânului 
puţina inimo~ie a fiu-său, işi amintea- nu putea 
uitâ de fel - ziua intoarcerii lui in ţară, la 
gară, când el îl adăsta setos de o alintare dragă, 
cum întinsese braţele deschise şi cum Andrei 
plecase fruntea, rece, spre buzele lui; răceala 

şi nepăsarea cu care pri>e;\ toate. Îl mai neli
nişteau, încă, unele porniri aspre ale lui Andrei, 
eşiri furioase, palmele ce primiau slugile şi ar
gaţii pentru cea mai mică vină şi mai vârtos 
il ustura răutatea cu care se purta faţă de 1\Iitruţ, 
pe care, mai mult ca pe toţi şi mai fără cuvânt 
ca pe oricare, il prigonia. Îi era şi acum in 
urechi plesnitura de bicinşcă cu care-1 croise 
peste ureche pe îngrijitor, fiindcă aflase un cal 
neţăsălat, pe care zicea c'avea de gând să-I în
calece in ziua aceea, deşi pân' atunci nu eşise 

niciodată călare.. . Dar îşi aduceii aminte că 

aşă. fusese maică-sa, cucoana lriţa, şi atunci, 
cutremurându-se, i se perinda viaţa cu raposata, 
se vedea pe el îndurându-i toanele, tăcând şi 

oftând, o vedea pe dânsa ţipând toată ziulica, 
pnrtândn-se cu slujile ca cu nişte roabe, zaria 
pe Yetuţa chelăriţa, cea mai harnică dintre fe
meile dela curte, ascultătoare şi bună, supusă 
la munci neomenoase, prăjindu-se la bucătărie 

pentru dulceţuri, cusând noaptea în loc să doarmă, 
trimeasă pe picioare la Turnu pentru o horbo
ţică, pentru o pantlicuţă, pentru ce-i trăsneâ prin 
minte răposatei. Să fi eşit copilul tot aşă. de aspru 
ca mamă-sa, la care totuş, Murat se gândia 
şi cu milă, o plângea şi-i aprindeâ la mormânt, 
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în fie ce Sâmbătă, o lumânare? Să-i fi sămâ
nând cum samănă două picături de lapte? 
· Tare se temea de asta şi mult îl injunghia 
în inimă atunci. Că ce folos de toate însuşirile 
bune ce vedea întrupate în copil! Ce folos că 
averea n'o să se risipească şi o să se păstreze! 
Ce folos de frumseţile trupeşti ale !ni Andrei, 
cap tăiat al lriţi1, dacă n'o şti să-şi câştiga inima 
supuşilor lui după moşie. Ce folos! 

Gândurile astea-! frământau mai mult, când era 
faţă 'n faţă cu An
drei, jucând obiş

nuita partidă de pi
chet. Băiatul schim
ba talunul on ~e 

~ândea ce să joaeo 
şi tatăl său îl pri
via înduioşat, uita 
ce să joace, ii tre
murau cărţile in 
mână şi scăpă câte 
un oftat înăbuşit, pe 
care Andrei nici 
nu-l auzia. 

putea vedea căutătura rugatoare a ochilor lui 
Murat, ce de zis, nu voia să-i zică nimic. 

Lui llitruţ, fie f'ă n'avea altcnm, fie ca-şi 

făcuse o socoteală, ii dedeă. mână tot slobodă 
ca şi tatăl său, dar când îngnjitorul luâ prea cu 
binişorul pe vre-un ţăran, sau il mustrit prea 
cu dulceaţă pentru lenevie ori ne-o neregulă, se 
năpustia asupră-i cu invierşunare, îl invinovăţiit 

de necinste şi de tovărăşie cu hoţii şi trândavii ce 
risipesc avutul şi-1 ameninţa c'o să-1 alunge. 

În zile de astea 
se 'ntorce<i acasă 

posomurit, treceii 
deadreptul în odăile 
lui, !ie feriă. de orice 

întâlnire. oeulia 
privirile cuconului 
lsaie. se închidea 
in casă, se tolănea 
pe sofale, pradii 
neastâmpărului, 'e 
'mbăt<"t, apoi se di
c·hisia, se găte:l ca 
pentru mers la nun
tă. ce tia ce cetiii. ori 
eşia să se plimbe, 
singur, pe cărări 

dosnice, prin crâng, 
purtând totdeauna 
şi din ueprindero 
în buzunarul dina
poi al pantalonilor, 
un revolver încăr
cat. 

Când se 'ndreptă 
nemea, în toamnă, 
şi începu culesul 
pornmbilor, ~Iurat, 
care pân' aci Jă~aşe 
totul in gnja' lui 
Mitruţ, socoti ele 
cuviinţă, să meargă 

însuş, a pn vegheze 
munca, culesul, dij
muitul, căratul şi 

dnsul la magazie, 
luând şi pe băiat cu 
dânsnl, ca să prindă 
inimă pentru o~or. 

Dela •Tinerimea artistică•. 

Lui cuconu Isaie 
nu-i scăpa nimic 
din vedere, ii sân
gera inima de cele 

Andrei, ca o maşină întoarsă, nu se 'mpotrivea 
la nici una din vorbele tatălui său, îi împlinea 
toate dorinţele şi se arăta ascultător. Lua seama 
la munci, la mijlocirile blajine ale bătrânului, 

când se făcea vre-un lucru pe dos, la porunci 
şi nu se amesteca decât când i se păreă. că vre-un 
învoit se abate, că vrea să 'nşele de sub ochi. 
Dar nu făcea ca Murat să ţină de rău, cu bu
nătate şi să facă pe vinovat să se căiască, -
se 'nroşiii, scr~neii, înjura şi lovea. se făcea 
straşnic, nu mai si\mănii a om şi nici nu m11i 

ce vedeâ. Se simţiâ 
împins să cerce cu vorba pe lângă Andrei, să-I 
abată dela cruzimile lui, să-i spună, frumos ~i 

blând, că nu e bine ce face, să-şi schimbe firea, 
~i pleca hotărît, crezând că şi-a adunat toate 
puterile, dar picioarele i se împotriveau, mergea 
până la jumătatea sălii ~i când zăriă. u~ odăii 

lui Andrei prin întunerecul colţurilor, se răz

gândeâ. ~i se 'n torceă. în odaia lui ... Zicea atunci, 
ca e mai bine să rabde, să tacă, că de unde ttii 
cum îl priveşte fiu-său, cum il ascultă şi ce-i 
zice. ~i tăcea, decât la cine ştie ce să se strllm· 
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Dela •Tinerimea artistică•. 

toreze, decât să şi-1 instreineze dela suflet, şi 

inima să-I piarză ... 
I se 'ne reţea pielea pe trup şi-1 zguduia groaza, 

in ceasurile goale, când vedea că Andrei e slab 
altfel, fără curaj; că s'ar putea să facă o nele
giuire, într'un ceas rău, să loveasca de moarte. 
Şi ce s'ar fi făcut el fără puterea întrupată in 
dragostea şi supunerea pe cari oamenii de pe 
moşie o purtau lui, lui Isaie ... 

Ce nu s'ar putea întâmpla, când n'ar mai fi 
el, când ochii lui n'ar mai grăl, când gura lui 
n'ar inbuna, când faptele lui n'ar inmuia. E ne
\'Oia~. e bicisnic, striga ceva înăbuşit în inima 
lui lsaie, n'ar fi în stare nici moartea s'o în
frunte voiniceşte, cum o înfruntnu moşii ~i stră
mo~ii lui, nici să moară bărbăteşte, cum muriau 
)Juraţii altădată. 

E sânge din sângele Iriţii, e plămădeală de 
:::>olovean. ~i se plimba prin casă, fără odihnă, 

se simţiii ud de o năduşeală rece, se chinuia 
~i se azvârlei\. pe pat ca săi se arate lriţa, cum 
se ~i 'ntâmplase odată, venind palidă, căzându·i 
la picioare le~inată, dupăce chinuise pe o bucă
tăreasă unguroaică, ciupind-o cu cleştele, smul
gându-i părul de pe cap, iar unguroaica, dupăce 
plânsese, dupăce se rugase, nemai având încotro, 
ridicase satârul să-i crape capul, urmărind-o 

apoi, în fugă, până ce 
in trase, ţipând, în ietacul 
lui Isaie. 

Astea-i prăpădeau toată 
odihna, îi mâncau zilele ~i 
pacea, îi goneau somnul, 
îi dau junghiuri ~i nu-l 
slăbiau nici noaptea ... 
Când credea că poate s'a
ţipească îi veniau vâjieli 
în urechi, îi hăuiau crearii, 
auziâ. vaete cumplite, ~i 

toate i se părea că vin 
dinspre odaia lui Andrei. 
Atunci e~iă. din aşternut, 

că ta hainele bojdicăind prin 
întunerec, se 'mbrăca ~i 

eşiâ, pe dibuite, ajungea la 
odaia lui, punea urechia, 
asculta, şi nu se întorcea 
în pat pânii ce n'au zia 
horcăitul adânc al somnului 
fiu-său, ce dormîa străin 

de suferinţele bătrânului, străin de el însuş. 

Trupul i se înmuia, cuconului lsaie, mintea-i 

Dt!la •Tineri mea arti,tică '-. 
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slăbeâ, i se pustia sufletul ~i se simţiâ nenorocit. 
Suferiâ însă, suferiâ cu bărbăţie, nici nu se 
plângea şi nici n'arătii. cuiva, căci truda purcedeă. 
dintr'o dragoste mare ~i nemăsurată pentru copil. 
Acum nu se mai culcă, ca altădată, la vreme 
regulată, nu mai stă. de vorbă cu jupâneasa Ca
tinca, nu se mai îngrijiâ de ce o să mânânce 
a doua zi, nu mai mergeâ după vânat, vesel şi 

fără grije, şi nici pe la Antache Boian nu se 
simţia indemnat să se ducă, ca să uite de urât, 
ca să facă planuri, să vorbiască de Andrei, cum 
făcea când era dus la îm·ăţ'itură, să se bucure 
de Sofiţn, să-şi tăinuiască amândoi bucuriile şi 

să se gândească la unirea copiilor. 
Se gândia mai des însă la Mitruţ. Mai mare 

i se făceu mila de dânsul, se posomoră când 
cetiâ pe faţa lui urmele cruzimilor lui Andrei, 
iar în aiurările lui cele negre, în nopţile 

neliniştite, il vedea piept la piept cu copilul, 
cu Andrei, luptându-se nmândoi, înfigându-se 

mâna de 0ţel a lui Mitruţ in beregata lui 
Andrei, sfăşiindu-se carnea de pe aruândonă 

trupurile, bătându-se de moarte, - desluşiâ un 
lac mare de sânge in care zăceâ scăldat \li calci 
încă, trupul lui Andrei. Vedea pe llitruţ fugind. 
cu părul vâlvoiu, cu mânile pângărite, cu că
maşa numai stropi de sânge, cu ochii bolbocaţi, 
cu trupul cutreruurându-i-se ... Vedeâ pe Abel 
ucigaş şi pe Cain ucis şi se deştepta. năduşit, 

şi-şi da cu mâna pe frunte. aprinzând lumânarea 
şi cătând să se desmeteceasră. 'alunge arătarea ... 

Şi se porneii. pe plâns, şi se temea Ră n'ajungă 
odată lucrurile aşft, iar :\litruţ să fie cel ne>inovat. 

Atunci incepea să i se bată inima, să se înnece 
şi să simtă lipsă de aer. Yedeii că-I întoarc{; boala 
lui rea veche de inimă, chem;1 pe Catinca, o 
pnneii. să boscorodească prin dulapun după doc
torii uitate şi trimetea după dortorul Enghel, 
la Turnu. 

(Ya unnit .) Calone Theodorian. 

Sonete. 

I. 

O stea s'aprinde, tremură în zare, 
Trecând uşor pe-a cerului tărie. 

Acelaş drum de-o lungă ueşnicie 

Prin noaptea 'nlănjuită în visare. 

Rătăcitor pe calea mea pustie, 
Privesc uimit la steaua ce răsare, 

Şi, luminat de·o rază trecătoare, 

Atâta dor în sufletu-mi învie. 

Curată stea, minunea mea slreină, 

Privirea ta adâncă mă 'nfioară 

Şi raza ta gândirea 'mi însenină. 

Simt focul tău, ce-asupra mea coboară, 

Şi nu pricep că tu tresai, lumină, 

De groaza nopţii care te 'nconjoară. 

IT. 

Deasupra mării trece-o rândunică ... 
Iar marea geme, urlă de mănie, 

Şi, ca blesteme pline de urgie, 
Spre ceruri valuri negre ea ridică. 

Zadarnică i nebuna vijelie, 
Căci bolta înstelată n'o despică, 

Şi valurile, tremurând, cu frică 

Spre ţărmul negru iarăşi va să vie. 

Iar rândunica îşi urmează sborul, 
Cântând un vesel mag condus de-o stea, 
Departe, spre lumină-o poartă dorul. 

Şi nu priveşte iadul de sub ea. 
Curând, curând o să se spargă norul ... 
Tot în nainte, râ ndunica mea! 

1. O. Soricu. 
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T ubileul Gnzetei. 

Zilele acestea s'a prăznuit în lini~te una din 
cele mai frumoase şi mai curate sarbatori al'l 

tânărul cărturar, Gheorghe Bariţiu celdintâi 
număra! »Gazetei de Transil vania•. Bariţiu 

noastre. Cel mai vechiu ziar ro
mânesc şi-a ser bat iubileul de 70 de 
ani. Noi, cari ne-am smuls în pripă 
din dibuirile dureroase ale unui 
trecut de istovi re a tuturor forţelor, 
avem totuş titlul frumos de mân
drie, că dintre neamurile acestei 
ţări putem arăta cel mai vechiu 
organ de publicitate. Şi e mare 
importanţa acestu1 fapt. Oricine 
îşi poate da seama cât de grea, 
cât de spinoasă e calea ziaristicei 
noastre. Vedem cu toţii cum în 
zilele noastre, după o muncă de 
jumătate de secol, dupa răspândi rea 

11her>r~he Bariţiu. 

a înţeles trebuinţele vremii lui. 
Făcând începutul cu »Foaia 
li te rară• numită mai târziu 
•Foaia pentru minte, inimă şi lite
ratura• după două luni câştigând 
cu multă trudă »slobozenia celor 
mai marie harnicul învăţat a iz
butit să infiripa »Gazeta•. Din 
cuvintele evanghelice cu cari a 
început acest condei viguros 
lupta nouă a tiparului se pot des
luşi preoCllpările inalte şi ten
dinţele acestui suflet frumos: ... 
»Lăţirea ştdnţelor şi a 
cunoştinţelor, împărtăşirea 

unui interes mai viu cultura~ cât de greu se des
făşură viaţa ziaristicei. Cât de ingrată e meseria 

Iacob llureşiaon. 

bietullti gaze-
tar şi, in 
chimb, ce 

factor hotărî

tor e in naţa 
publica un or
gan de publi
citate. Ne pu
tem inchipui 
r(lstnl unei ga
zete înainte cu 
şapte decenii. 
Cărturarii a

restni neam ii 
puteai număra 
pe degete, iar 
rându riie bie
ţtlor iobagi chi

nuiţi se fră

mântau de du-
rerile traiului zilnir feriţi de orice cre!ptere cul
turală. Preoţii noştri erau singura tagmă îm
prietinita cu ca;tea, ei slovenean cărţile biseri
ceşti şi se îndeletniceau arare cu •meşteşugul 

slovei•, mfăţişând toate greşurile cinstite ale 
inceputului ... în aceste zile de frământare, când 
la şcoala din Blaj abia ~e lămureau zorii unor zile 
mai bune, la anul 1838 - 15 Martie, a scos 

ideilor la toate plasele de oameni! 
strigă astăzi toate naţii 1 e, toate stă
pânirile cele 
in ţelepte şi 
părinteşti; 

m ij !o acele 
la acestea 
sunt cărţi 1 e, 
1 i t e r a t u r a, 
scrierile 
periodice 

lăţite şi pro-
po\'eduite 

la toţi. Nouă 
acestea ne 
l1psia; iată 

că ni s'au 
dat atunci, 
când cele-
lalte naţii 

cu noi îm
preună lo-

A urei Mureşiann. 

cu i t oare, încă au a j n n s să c n n o as că 
cumcă luminarea şi desvălirea ideilor 
unui popor, cum este al nostru, poate 
sa-l puie î n stare a contribui fiziceşte 
şi moraliceşte la fericirea patriei, 
într'a caru ia sân ne -am născut şi ne 
hrănim~ ... In acest semn s'a pornit aposto
latul celui dintâi redactor al Gazetei. .. 
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Scrisoare din Pnris. 

Sada Jacco şi soţul său, cu mica lor trupa 
japoneză, sunt In doi paşi de Paris . .Am avut 
plăcerea ;;ă-i cercetez de câteva ori in vila lor 
din vecinătatea parcului llontrnorency la Auteuil. 
Acolo, adăpo~tiţi de copacli bătrâni şi umbroşi, 

trăie~c liniştiţi, primind prea puţină lume şi 

Pşind numai ca să joace sau ca ~ă studi~ze a1 ta 
dramatiră franceză, cu aju
torul rlireia doresc, ~ă-şi 

perfecţioneze pe a lor. 
Din convorbirile noastre 

am putut reţinea că Sada 
Jacco e născută in Tokio. 
E de 13 ani soţia lui 
Kawa Kam1, om politic 
foarte con si- derat in J a
ponia. care nereuşind, în
tr'un rând la alegerile de 
senator, renunţă la tribună 
şi se de>otă artelor, in 
special teatrului. lncepi:t 
prin a răsturna 'l'ecbile 
tradiţii' şi se sili să aplice 
în Japonia ştiinţa teatrală, 

care dă imagina vieţii in 
chip mai simplu şi mai real. 

În ace~t scop deschise 
o şcoală şi clădl o sală 
mare pentru spectacole, 
unde montă pentm întâia 
dată piese europene. Sub 
originala sa direcţiune, 

actorii, lăsând la o parte 
o'ostumul naţional îmbracă hainele lui Ilamet, 
ale Negustorului din Venetia, ale lui Otel!oet 
din •la Patriea. Şi astfel Sardou este un autor 
aplaudat şi peste mări şi ţări, în imperiul 
Nipon, unde numele său cu al lui Shakes
peare ~e citeşte pe afişele teatrului Japonez. 
intr'adcvăr •la Patriec se joacă acolo, dacă nu 
în limba franceză, cel puţin în costume franţu
:t.etti. Trebue să fie minunat; lmi pot lesne 
fliurl imagina, deoarece cunosc Japonezi; am 
petrecut multă vreme la ei, în ţara lor pitorească. 

Kawa Kami mi-a vorbit şi despre împrejurarea 
care a îndemnat pe Sada Jacco să joace pentru 
întâia oară . llt-a povestit că odatll călătorind cu 

Februarie 1908. 

soţia sa ŞI cu elevii pnn Statele Uni te, i se făcură 
propuneri atât de ademe01tnare încât primi să 

dea câteva reprezentaţii. 

În seara primei reprezentaţn, eleva care aveâ 
să interpreteze pe Geischa in p1esa cu acel aş nume, 
se 'nbolnăvi. 

Reprezentnţia eră să se amâie, când , ada Jacco 

propuse să joace dânsa. 
i\u jucase încă niciodată, 
răci în Japonia legile in
terzic rn stricteţă unei 
femei de a apărea pe scenă 
alături de un bărbat. Dar 
în America Sada Jacco 
obţinu un succes nemai 
pomenit. De zece ori fU 
silită să reapară pe scenă 
salutând publicul entu
ziasmat. După acest no
rocos început, se aştern Ll 
pe o muncă neobosită ~i 

azi îşi adoră arta. 
La Londra, imi mai po

vestl Kawa Kami , jucă în
naintea Reginei Victoria, 
care o felicită călduros. 

Jllai târziu 'l'enl la Paris 
unde în 1900, pe timpul 
Expoziţiei. se bucură de 
mare succes. 

Întreg Parisul era entu
ziasmat de jocul ei plin 
de mlădiere şi gingăşie. 

A fost apoi chemată în toate ţările şi de acela~ 
succes s'a bucurat peste tot· la flermani la Ro
mâni, la Unguri, 1 s'au făcut aceleaş ovaţiuni. 

De astădată Sada Jacco a jucat la »Th6âtre 
Moderne« rolul de >Hitayo• în »Trei su rori•. 
E bine secundată de soţul său Kawa Kami, 
escelent tragedian şi de mica lor trupă japoneză. 
Piesa e atât de originală încât nn mă pot opri 
de a o povesti pe scurt, spre a da o idee mărar, 
de piesele moderne japoneze: 

Generalul Taki!:(uchi, om rău şi brutal, rilnu 
petrece câteva ceasuri alături de soţia sa, blânda 
Hitayo, pri'l'eşte cu plăcere la danţul a~a numit 
»al Leilor«. Jocurile înceată ~i un servitor anunţă 
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~osirea cnmnatelor ~sale, drăgăl~ele Cbiyo şi 

:\Iamayo. 
Hitayu se bucură din suflet şi le prezintă so

ţului său. Ele joacă inaintea generalului eare 
încântat de graţiile lor se îndrăgeşte de Chiyo 
pe care, dupa joc, \'l'ea s'o răpească. Copila speriată, 

1 .. 

Sada .Tacco. 

plânge şi se roagă. Hitayo, ca traznită, nu-şi 

poate desluşi această josnică purtare, iar Mamnyo 
caută să împiedeca plecarea surorii sale. 

Toate sunt zadarnice gE>neralul pleacă cu vic
tima ~a. 

Hitayo rămâne plângând cu cealaltă sora, când 
un trimis al generalului vine ~i-i spune că 

soţul ei nu o mai iubeşte şi îi trimite bârtia de 
divorţ. Aceasta e cea mai grea insultă ce se 

poate aduce unei femei cinstite în Japonia. 
Mare e durerea dar şi indignarea soţiei astfel 
părăsită. Î~i ia pumnalul şi porne~te spre apar
tamentele trădătorului . Mamayo vrea s'o oprE>ască. 
O cuprinde, o imbrăţîşează. Hitayo desperată 

vrea să se desfară din braţele surorei sale ;;i, 

Ka"a Kami (untor dramatic şi actor). 

zbătându-se, nemereşte cu pumnalul pe sărmana 
Mamayo. Hitayo, nebună de durere, se aruncă 

peste trupul copilei ~i-1 acopere de sărutllri şi 
de lacrimi, apoi, în culmea desperării, îşi înfige 
pumnalul in sân şi moare alături de sora iubită. 

Cbiyo, care in nemea aceasta a izbutit să 
scape din mânile l!:eneralului, vine zăpăcită şi 
se izbe~te de trupurile surorilor sale. Sărmana 
fiinţă, care, fără !'tire, a fost cauza groaznicei 
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nenoroci ri, plâng-e îngenunchia tă l ângă ele, când 
generalul beat, intră şi vrea s'o cuprindă. Copila, 
scoasă din firi, ia purnna lul roşu ue ângele su
rorilor pierdnte şi se 'ncinge o luptă in tre ea 
şt general. Amândoi cad răniţi de moarte. 

• -\stfel, la sfârşitul acestei drame japoneze 
intr' un act, toţi actorii sun t morti pe scenă i n faţa 
spectatorilor. Dar n'are a face! Parizienii, sătu i 

de autorii lor, sunt incântaţi şi se exa ltă de 
uramn ti de jocul aeesta exotic, iar snccesul ee 
nre. 'ada .lat·ro c nemaipnnwntt. :-lada Jac('o este. 

in adevăr de o n espusă d răgălă~ie; vocea ei, 
nu prea puternică, e neasemănat de dulce, e 
ciripitul un ei pă ăre l e ... Mimica ei e uniră, e 
extrao rdi nară; zimbetul îi e fermecător şi miş

că rtl e nespus de mlădioase. Când joacă. trupul . 
ei su bţi re se m lădie şi se avântă cu uşu rinţa 

unu i fluturaş. 
Talentul autor ului Kawa Kami e mai vădit. 

mai puternic, dar, în modestia sa fără păreche . 

e satisfăcu t când toa te omagii le de adm i raţie Re 
aduc ele•ei şi to>arăşei . ale: Sada Jarco. 

O. de Cosmutza. 

Corabia eu trei eatarge ... 
r·~fJI', pfu/f'~f(' a.Q(lu(itul drmutpra rnlurilor nuirit ... 

lJi11 ('1nu, a~nan1 s.r rlt'sprulflr· r·fu'flhin f"lt ln·i r({/(lryr 

Şi '11 ptin;n npdor dr unr Pft raltn i dUJi!'f rnlun ·"JHtryr·, 

.. \'e dur·r liu, r·u u niiluf'iî in frnuurnrrfl insrrifni 

Şi Ctllu di11 ((pr>/f• 'uoplnte tutrlrle trist lultiio ,'ilt•a, 

Port· ... tPn llltti rif'{Î p(crtlute :inbnfc· t~a,. în mt'ulr·rt JJif'fl . 

flemalt, (·tind an1 plecat dt-a~·a:;iJ, era Nt şi nr·t/1111 o sNJrfl 

Cu ~Iri :sr11i11e iu . ..:.lclafr dea.·uprn O)Jf'Î ruyiutti .. 

Tretwf-au nNi ~i nni tli-afnJlr·en ~; ;i/rle mi-au fn . ..:.l pu~tii, 

Pe /1"1111/i·rt 11/Prt ~i-rt IIÎII., podortbn /nlllita rirţii primrimrri, 

. ~·i 11 iohw1 fl{fÎil'n rloruri ~i-atritra n\uri (fiii iur·his, 

C'fi wi-am uitai iutfiiul ti . ..:. . .. 

;'.,'r du{'(' lin sprr n/IP /tTnnuri t·fJrniJiff din dt'jJtirlf(ri 

; 'i ptin;.rr r·rlor frri r·flfrcrge Ntm {t'ilf(rif' in {toul, imi jJffrf' 

C'rl-o f·elt• lrPI· n'i(rrullr rrlhr r·r-rt/1 f/utarrrl ,fiu dPpclrlrtrr· 

l ubilrt uu·u, o . ..:.u,·tl, 111aum, t·riud um l'lf'Ntf ·"P~"~' alte ,. (fri ... 

[':;;t;l·, plulr~fr ,.".," luuu· rlra, .... uprfl rolurilor ;mlrii 

; .. :a riu .... dl'wtdl r/iu an·ul ,f1rii r·oroiJio ut trri Nrfflryt·, 

fu a!ft· opr tiJ'.'}tU/fth• r·n rn/uri t!uptl roluri .... pruyt, 

,....:. a du:-:. tll'JJIIIII .. iflr f'tind pP mort rrsli-ra N Jfl . ..;ul dt•Ş'(rpfl1n'i 

,...,·trrihlf'ifortrro uurorri, -

J "u lrulllll'fl din {tinu ... prr mrrrr. slf."JlliJUI rlrprirff11 tit· :•mnl .. 

·~·i mrinr JIP 'llsrraf, t·tiruurriuf dr tttntdmisju·r Homn.uudu 

.';ii-.~i ra .r.;rârli io fn•ntr'ft rJrhit ..... prr (r1rmu{ plin tir franrlafiri. 

, ... ,·rleti-rn o hlilrtÎIUl f,·i~·tc1, f·U lrff·riuu uutlft· iu JWiriri, 

('un' s.lfl pf'-O ~friun'i, yândtfoun·, run1 t·rrNlNt~ăr·rod, ourlrt 

·~' fUIJJ ~r ' nfoflr('f' r·tind ln upr sl(ririP lri:.ol iultiia sfnr ... 

() r·llilini( rli11. r·np biilrrlnuf- şi 1111 ro ~Il ctl-i mawrt ou•rr 1 

Ttir--:.111 rlr- /()/ f·rinrl ra;a lunii htilrlnd din -; rrrt, ra trimit,, 

s,u·e fllnuul r·um(qdo/irhll '!,(f J'rfrti llllfbrtlllii!Ji lif'flt ... ·loşt"h, 

.'. or mt'nl/1111 roh1t·lforit dr un morouinl .... tiny}o.,., JW 111ul, 

Ş1 11U rur ţ.tl t·im· nt'oşlt.rtpltÎ ill um/,ra ln~fnlui mi'!Jrlaf 

Victor Eftimiu. 

R u g a re. 

O mai rămai 

Să nu ne ştie, 

Rămâi. 
Am dus atâta dor. 
O clipă doar 
Mai dă-mi-o mie, 
Când viaţa ' ntreagă 

Eşti a lor. 

Atâtea uise 
Răsfăţa te 
Pe sufletul meu 
Sunt stăpâne. 
Si 'n urmă 
Mie, ce 'mi rămâne 
Din clipa 
De seninătate . 

Maria Cuntan. 
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Din liternturn straina. 

Sy nn ~\le S olb ak k en 
de Bjomstjerne Bjornson. 

Capitolul Il. 
În închipuirea ţăranului, biserica stă pe un 

loc înalt şi sfânt, deoparte, împrejmuită de lini
ştea sărbătorească a mormintelor; între păreţii 

ei se cântă slujba dumnezeiască . 

E singura casă din vale, împodobită cu strălu
cire , tocmai de aceea. turnurile ei sunt ceva 
ma i înalte decât se par. 

În dimineţile senine de Dumineca, când ţă
ranul se ' ndreaptă spre biserică, ea îi trimite 
in cale, încă de departe sunetele arginţii ale 
clopotelor ; de câteori le aude, ţăranul se des· 
copere, parc'ar vrea să le zică • Tak for sidst•*) 

Între el ş i clopotele bisericii, e o legătură , 
pe care nimeni n'o cunoaşte De copil mic stă 
pe prag ul uşei de~chise şi le ascultă sunetul cu 
drag pe când şirul dreptcredincioşilor înaintează 
pe drumul ţării spre biserică . 

Tatăl se duce şi el; băiatul rămâne însă acasă ; 

e inca. prea mic. 
Ascultând glasul plin al clopotelor, ce răsuna. 

din stâncă in stâncă şi se pierde ·J'ncet·Încet 
printre munţi, în mintea lui se înfiripă fel şi fel 
de icoane. 

Trei lucruri sunt totdeauna nedespârţite de 
glasul acesta de sărbătoare: haine nouă, cu· 
rate ; femei frumos împodobite ; cai ga.tiţi cu 
hamuri lucii . 

Iar când soseşte Dumineca aceea, în care clo
potele spun povestea fericirii lui; când în haine 
nouă de noute, cam largi, păşeşte mândru ala
turi cu tatăl său, mergând pentru întâiadata la 
biserica, atunci - o atunci câta bucurie, câtă 

veselie în sunetele lor 1 Ele·i deschid portile 
spre tot ce·i va fi dat sa vada! . .. 

Şi când apoi, la întors acasa, glasul lor trece 
departe peste căpşorul lui - ameţit încă de 
cântece, de slujbă, de pred1că, de multimea de 
lume, de toate câte le văzuse şi auzise - atunci 
clopotele îi boltesc par'că, odata pentru tot· 
deauna un coperiş trainic peste toate icoanele 

*) .Mullam pentru riîndu trecut«, salutare obişnuitll. Intre 
ţlranii Norvegieni , care 1nseamol mi-aduc cu pllcere aminte 
de lntAinirea trecuti . 

(Urmare.) 

şi amintirile de tot felul, sfinţind bisericuţa, pe 
care, de acum, veşnic o va purta în inimă. 

Când se face mai mărişor merge cu turmele 
la munte. Dumineca, în roua dimineţii, şade 

singur pe o stâncă; turma paşte mai la vale 
şi când glasul adânc al clopotelor, înăbuşind 

glasul de cioaie al turmei, străbate până la 
el, i se strânge inima de jale. Căci sunetele 
acelea îi aduc de jos gânduri zburdalnice si 
ispititoare - şi, vrând nevrând, se gândeşte 1~ 
tovarâşii ce ' ntâlneşti la biserică, la bucuria ne· 
înţeleasă ce simţi când eşti acolo între ei, la 
bucuria şi mai mare te cuprinde, când, întors dela 
biserică, găseşti acasă prânzul minunat · se 
gândeşte la părinţi , la fraţini, la jocurile zg,lobii 
pe câmpia verde, la sara veselă de Du mineca .. . 
şi inimioara i se răzvrăteşte . 

Dar îşi dă seama că clopotele ce aude sunt 
clopotele bisericii Il Îi vin în minte câteva si re 
dintr'o rugăciune .. . şi le cântă cu mânile im. 
preunate, cu privirea pierduta 'n zare; mai în
gâna o rugăciune scurtă . . . se ridică apoi 
sprinten, e fericit; îşi ia tulnicul şi sufla de se 
cutremură munţii. 

Ad în vaile muntoase, liniştite, îşi mai are 
biserica şi graiul ei deosebit pentru fiecare 
vârstă ; înfăţişarea ei deosebită pentru fiecare 
ochiu; şi multe se vor fi ridicat între biserica. 
şi omul matur, dar deasupra bisericei, nimic 
nu se poate înălţa . 

În măreaţâ desăvârşire stă biserica în faţa 
celui ce se confirmă ; cu degetul ridicat, amenin
ţâtor dar şi ademenitor, stă în fata tânărului 

care intră în viaţă; trainica şi adapostitoare 
deasupra bârbatului cu raspunderi şi gnJt; in· 
capătoare şi senina, deasupra capului carunt al 
moşneagului . 

Pe la mijlocul slujbei dumnezeeşti s'aduc de 
obicei copii la botez, şi se ştie că pe când se 
savârseşte această sfântă taina, domneşte cea 
mai adâncă evlavie în biserica . 

De aceea, e cu neputinţa să descrii tărani 

norvegieni - fie buni, fie răi - fără ca, într'un 
chip sau într'altul, să nu atingi şi biserica , O fi 
uneori cam monoton ; dar monotonia asta nu 
e poate din cele mai primejdioase. 

Aceasta fie zis, odată pentru totdeauna. 

• 
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Torbjbrn se simţea vesel pe drumul spre bi
serică şi mult se bucura de toate lucrurile nouă 
câte le vedea. Afară, în faţa bisericii, îi luară 
ochii culorile multe şi felurite, înăuntru, îl apăsa 
tăcerea adâncă, ce domnea peste toţi şi toate. 
Uitase să-şi plece şi el capul când se începu 
cetirea rugaciunilor, dar cum văztt atâtea sute 
de capete plecate în jurul lui şi-1 plecă ~i el 
degrabă . 

Urmă cânta rea! 
Începură toţi credincioşii deodata.. Par'că-1 

cuprinse o teamă . __ 
Era aşa de adancit încât tresăn, ca dintr'un 

vis, când rândul lor se rări puţin, făcând loc 
unui om 

Când se sfârşl cântarea, tată - sau întinse mana 
noului venit ~i-1 întrebă: 

- Ce mai e pe la Solbakken? 
Torbjbrn căscă ochii mari . Dar ori din care 

parte se uita nu-i putea descoperi omului nimic 
ciudat. n1m1c ca de om vrăjit. Era un barbat 
cu 'nf:l.ţişare prietenoasa, cu părul balai. 

Cu ochi mari albaştri, cu fruntea lată. Când 
vorbe..ti cu el zimbea, şi la toate câte i le !>punea 
Sâmund zicea: da; parea cam scurt la vorbă. 

- Uite şi pe Synnove, zise tatăl şi aple
cându-se luă pe Torbjbrn în braţe şi arata, 
tocmai în dreptul lor, spre banca femeilor. 

Acolo îngenunchia o fetiţă. Era şi mai bătaie, 
decât omul de lâng:l.. ei; aşa de bălaie cum 
nu mai văzuse el pe nimeni. 

A vea panglici roşii la căiţ:l.. şi de sub căiţă 

ii ieşia părul ca cânepa. Acum tocmai râdea 
la el a~a voioasă, de nu-şi mai putea lua ochii 
dela dinţii ei ca laptele_ Într'o mână ţinea o 
carte frumoasă de rugăciuni, în cealaltă o ba
tistă de mătase roşie, chitită 'n patru, şi-şi făcea 
de joc dând cu batista peste carte. Torbjbrn 
se tot uita şi·i venea şi lui să zimbeasca; la 
urmă vru să îngenunche şi el, pe bancă, ca ea. 

Fetiţa îi dete din cap. O privi o clipă nedu
merit - apoi dde şi el din cap Ea zimb1 şi 

dete de două ori din cap 1 el dupa. ea; şi 

înc'odată şi înc'odată _ . . Apoi se opn fetiţa 

câteva clipe. Când el îşi uitase de joc ea iar 
dete din cap. 

La spatele lui se auz1 o voce: ,Ş1 eu vreau 
să văd 1 • şi în acelaş timp simţi că-I trage 
cineva de picioare, de era mai mai să cadă. Era 
un trunchiu de băeţel, care se şi cocoţă cu băr
băţie pe scaunul lui Torbjbrn_ Şi ăsta avea 
părul galben dar cam nepieptenat şi un nas 
cârn. Torbjbrn învăţase dela Aslak cum trebue 
să te porţi cu astfel de ştrengari, de cari în
tâlneşti destui pe la biserică şi pe la şcoală. 

Îl pişca. pe la spate, de-ar fi strigat băiatul 
ca din gură de şarpe; dar îşi stăpâni durerea, 
se coborî iute de pe scaun şi apucăpe Torb
jorn de amândouă urechile. Torbjorn îl luă şi 

el de păr şi-1 trântl jos. 
Băieţelul nu strigă nici acum, ci·l muşcă pe 

Torbjbrn de picior. Ăsta şi trase piciorul înapoi 
şi îndesă copilul cu faţa la pământ. 

Deodată simţi că-l apucă cineva de guler 
şi-1 ridică 'n sus ca pe un sac de paie. Era 
tatăl-său, care-I aşeza. pe genunchi şi i şoptl la 
ureche: , De n'am fi 'n biserică, ce mai trân
teală ai mânca! • şi-1 strânse de mână de simţ1 
durerea pân~ 'n vârful picioarelor. 

Îşi aduse aminte de Synnbve. 
Se uită spre ea şi când îi văzu faţa îngrozită, 

îşi dădu seama de ceeace făcuse; de bună se a mă 
o faptă rea de tot. 

Cum vă?.u că se uită la ea, Synnbve, se dete 
jos de pe bancă şi nu se mai arătă. 

Se ivl dascălul - apoi preotuL Îi privi şi-i 
ascultă pe amândoi cu luare aminte. 

Iar vent dascălul şi iar preotul şi el era 
tot pe genunchii tată-său şi se gândea: , Oare 
nu s'a mai uita 'ncoace ?• 

(Va urma.) 

Caravana la întoarcere. 
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Dilri de seuma. 

Elnm Foroyo.-Traduceri lihHe(versuri).Editura 
revistei •1\amuri•. Se crede îndeohşte, ca atunci când un 
poet începe sa ~e manifeste dm opera poetică a altor 
scritlon ~trami, e o dovada că puteroa sa de insptratrc 
proprie a secat, ca talentul sau poetic nu 8e mat poate 
sprijint pe propriul său avânt şi so simte oevmt deci sa 
recurga la izvoare strătoe, la stimulente dmafar·a, la mij
loace imprumutate. 

&unt poeti însă, cari din cea d,intâi tmerete a lor, s'au 
s11u(il atraşi spre cutari scriitori străini, au sim(it un fel 
de inrudire suOetellhcă între et şt intre scrisul acelora, 
uo fel de comunitate de simţire şi o adâncă apropiere 
in felul de a se impresiona in fata vieţii, în felul de a 
o prin şi de a o inţelege şi şt-au făcut din aceşti sc1iitori 
strami •poetit lor de predilecţie•, poetii favori(t, poeţii 

clipelor de răgaz şt de concentrare sufleteasca, spre cari 
multa vreme şt-au îndreptat g;indul şi simţirea, ca >pre 
un izvor de preiooire şi de iu,·iorare. ca tipre un prielin 
htul şt du10s, pe care-I iuţelegi şt le inţelege. 

D-na Elena Farago trebue aşezata in raudul acebtor 
dm tuma poeţi, adeca irt rântlul acelora cari se indreapta 
înspre tDspu·atte şi inspre 011era poeţilor straini, nu dtu 
dorinta de a afliJ acolo un razem şi un 'narcotic• pentru 
inspiratia lor slăbită, ct se îndreaptă ca spre un prietin 
cu al cărui >milet s'au identificat adânc şi in tottnu
tatea căruia tie 8imt tot aşa de hine, ca şi 'n propria 
lor intimitate, şi când ei incearca ptin urmare 'ă tăl

măcească şi 'o liml!a noastra multele frumseţi pe cari 
le-au spicuit cu multă luare anunte din opera voet.ca a 
•poetului iubit şi prefento, o fac dintr'o curatâ necesitate 
su!letea:;că, o fac ca şi cum s'ar inspirit din propriul lor 
fond de simţire. caci toate acele frumseţt au pătruns 

adânc in sufletul lor, printr'o îndelungată asimilare, şi 

trăesc acolo o viaţă intensă, stârnind răsunete noi, 
nuanţe proprii de simţire, 'şi tinzând cu necesttate ~pre 

o nouă intmpare, spre un nou vestmânt, care va fi limba 
noastră. 

* 
Nimic mai greu, decât sa talmăceştt dintr'o limba în

tr'alta, fondnl de bimţire şi de cugetare al unei poezii. 
Cu mult mai uşor e să traduci un roman, o piesa, o 
poveBtire. 

Într'un roman, sau intr'o piesa, lucrunle au desfâşu
rare mai largă Şt sunt infăţişate într'un cadru mai extins 
Şt într'o formă de exteriorizare ohiecbvă, încât trad,ucă
torul poate mat cu înlesnire să-şi insuşiască fondul, lucrul 
cel mai de căpetenie, şi sa se desfacă de sub robta format• 
in care acel fond a fost îmbrăcat în clipa plăsmuirii. 

Într'o poezie e cu totul altfel. Acl fondul e cu totul su
hiectiv. El izvoreşte dm cele mai dinlăuntru adâncuri su
tleteşti ale poetului şi are prin urmare un caracter cu 
totul intim subtilităţi de simţire şi scăpărări de cuge
tare aşa de proprii poetulut şi exptimate intr'o formă 

aş;\ de concentrată, încât cu multă anevoinţă va putea 
cine,·a să şi-1 asimileze complect, să şi-1 Iacă al său, 

şr sa se inspire dtotr ânsul. ea >lin propriul ău avut su
fletesc. Şi mat presus de tuate, greutat('a cea mai de ne
innns, e aceea de a 'mulg.: ac.,st fund, aşit dn . ul•tecttv, 
ue sub limba in carr a fobt gandit şi plăzmuit, tie ~ut, ,.e,t
mâotul în care afosl imbracat,cacinicăiri, mat multţa in 
!JOezie, fondul nu este aşi• de strlus legat •le forma, ~i 

pnn urmare a..•it de nedesliptt, aş;t dr! oeinstrainahtl. Toate 
trun1seţile Şt toata straluctrea de simţire şi de gând dtntr'o 
poezie nu trile'c decât soh &uOul formei, buh învălttirea 

limbii in care au fo;t concepute, încât există o legatUl ii 
organică, o legătură de viata intre fondul de sunţire Şt 
între fiecare ~"Ovânt tillmacitor al acPstei simţtrt. A sfa
râma deci aceasta legatură şi a cauta să. strămuţi fon•lul 
intr'o nouă forma, înseamnă a-1 rapi insăş viaţa, a-i rapi 
farmecul, frumseţea şi caracterul tie spontaneitate, riscânu 
să dai in noua formă un fond mutilat şi desfi;::urat. o ca
ricatura respingătoare 

Hotărît tlec:i, că fundttl unet poezii nu traeşte viaţa 

dephna şt nu-şt pastrcază insuşinle sale de frumsete decât 
sub forma in care a fost creat, şi acealită forma ,.a exerctta 
intotdeauna o rohte hrana ahupra trauucatorului indraznet, 
care ar încerci1 s'o înlăture şi s'o înlocUta~că. \.şa se ~~ 
explică, de ce atâţta traducatori, fie şi oechematt, ;,e îm
bulzesc înspre traduceri de romane, de povestiti şi de 
piese, şi numai rari, foarte ran sunt aceia cari sa se in
cumetă să tăltnăciască in hmba noastră ŞI opera poetica 
a scriitorilor străini. 

D-na Farago a izbutit să învingă toate aceste greutăţi. 
în •Traducerile libere• pe care le-"a făcut din cei mat 
subtili poeţi francezi, şi ca simţire şi ca g;îndire. D-sa 
nu s 'a apropiat demit de acei poeti, cu a caror opera a 
avnt o îndelungă con\'Leţoire şi spre care a simtit ca o 
îndreaptă o adâncă inrudire ~ufletea.,ca. .\bimilându-şi 

complet fondul po~ziilor pe eate le-a tradus, d-sa a izbutit 
~ă se emancipeze de sub iorâurirea formei originale şi 

să tălmăcească acel fond, cu desăvârstre însuşit, într'o 
formă nouă, în forma limbii noastre, cruţiind şi pastrând 
nealterata comoara de frun18eţ1, pe care a stramutat-o 
dintr'un vestmâot într'altul. 

Fiecare poezie a stâroit ntMIUete adânci ~i a ra.,colit 
simţiri puternice în sufletul sau, încât în faţa ijJ 1 d-sa 
s'a inspirat şi în mod firesc, s'a simţit îndemnată să redea 
în limba noastră fondul acelei poezii, fond c o 1 ora t, io 
culoarea propriei sale simţiri şi insuieţit sub lumina 
unei noi inspira(ii. Şi aşâ, rând pe rând, ne-a redat in 
ltmba noa. tra, io cea mai aleasă şi mai nouă limba. intr'o 
formă curgătoare şi firea~că, un strălucit manunchiu de 
poezii, culese din cei mai distinşi poeti fraocezt, veclu şt 
noi, începând cu adânc-cugetătorii Guyau şi Snlly I'rud
homme, cu subtilii Verlaine şt Reuri de Regnier, şi sfâr
şind cu poeţii mai veolli, cu Villon . .llalherbe, Marot, Ronsanl. 

Ca o dovada de modul ferictt, în care traducătoarea 

a izbutit ~ă-şi in,uşiască fondul şi să se desrohească de 
forma miginală, reproducem aci următorul C>intec al lui 
Villon, scris acum 600 de ani, pe care d-na Farago l-a 
tălmăci! intr'o stralLlCttă formă popularâ: 
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Rău e de inima mea 
De când ştiu ce-i dragostea, 
A crescut un pom in ea ... 
Pom ce are 'n loc de foi 
~umai chmuri şi nevoi, 
Şi in loc de rămurele 
::.-1 umai dor şi europeni grele 
Şi rodeşte numai jcle ... 
Iar de mare ce-a crescut, 
Locu 'n juru-i s'a batut, 
Ca se 'otiode şi se-apleacă 

Nici o raz11. să ou treacă, 
Nici o floare sa nu crească, -
Singur el să stăpânească ... 

Meritul cel mat mare iusă al acestui mănunchiu de 
traduceri e acela, că el e rezultatul unei spicuiri, une1 
se 1 ecţ i u oi săvtlrşita cu gust. D-oa Farago, aYâod o 
senoasa cultură. şi pregătire literara şi fiind mai ales o 
bună cunoscatoare a literaturii noastre româneşti, d-sa 
n'a tradus in Iim ba noastră decât poezii iotr'ales, poezn 
da o frumseţe reală şi curată, poeztile acelea care se po
tri,·esc cu sptritul literaturii noastre de azi, poezii prin 
urmare care nu aduc o notă discordantă in armonia cu
rata şi s:mătoasa a poeziei noastre şi aceasta în ciuda ace
lora, cari ou Yăd in poezia franceză decât partea ei bolnavă 

Avem p1·in urmare în acest volum de traduc~ri al 
d-nei Elena Farago, o minunată contribuţie la hteratura 
noastră poetică, şi suntem convinşi, că el va slujl şi de 
povaţă rodnică acelora cari ar dori să urmeze exemplulm 
dat de iscusita traducatoare. C. Ş. Făgeţel. 

Sub htlul •Gâ~e· de Nestor Urecbia, a apărut primul 
volum din Biblioteca Tinenme1 (edit. Socec. Bucureşti, 

1908; pp 191; preţul: Le1 2.50.) Azi când lipsa literat urei 
pentru copti şi tinerime e ahît de simţita, acest volum 
e cât se poate de bine \"eoit. Se prezintă frumos ŞI va 
face bucuria multor copii. Autorul a găsit uu mijloc 
uşor de a împrieteni copiii cu zoologia şi botanica. In 
volumul de faţă e vorba de flori şi insecte, mai ales 

de insecte, de •gâze•. Istorioare de toată drăgălăşia: Baha 
Chiva povesteşte copiilor <:um iube:~ ea, de mică, gazele ; 
cum i-a dat Dnmoezeu darul să se prefaca in l{tlză ori
când va voi şi cum a putut astfel sa le 'nveţe limha şi 

obiceiurile, cum s'au adunat gazele să-şi aleaga împârat . . .. 
apoi o- futnica îşi scrie memoriile (amiutinle), o febţâ 

adoarme şi visează că gâzele o aleg de z:\oa şi ea. dupăce. 
pnntr'un ioel fermecat, ~·a prefăcut şi ea într'un g:todacel 
mic-mic, porneşte să· şi cerceteze împaraţia, călare pe un 
cărăbuş ... ; însfârşit un şcolar cam leneş, in loc sa mearga 
la şcoală, pleacă cu un tovarăş in pădure, să caute un 
lea<: de lene şi zâpăceala Adoarme într'un bordeJU 
de cărbunari şi viseaza.. . visează lucmri frumoase şi 

minunate. dar şi multe urâciuni şi grozani. Din visul, 
pe care il povesteşte şi tovarăşului, trag amândo1 in,·ă

tături bune şi se la~ă de lene şi de proştii. De încheieJ·e 
câteva leg~nde populare, bine alese din colecţia [Jâriotelui 
S. FI. l\Iarian, scrise într'o hmba curată şi fnunoasa şi 

pe 'oţelesul oricărui copil. Zic pe înţelesul oricarui CO[Jil, 
fiindcă in povestJrile dela început întâlneşti adeseori cu
vinte ŞI f1·aze pe cari un copil, n~tiiod franţuzeşte, ou 
le va putea pricepe. De pildă: rotmier din plebe•, •inac
cesibilă•, •supremă artă a turnuret, a alurelor, produs al 
unei ireproşabile distincţmni•. Acestea, nu e vorbă, le 
spune un gândac cu monoclu, care face pc grozavul şi fur
nica zice: • Vorbeşte păsăreşte Ilai mucul. .. . , totuşi e prea 
păsăreşte pentru copii cari n'au idee ele franţuzească. 

Vor mai suprinde pe copii şi cuvinte ca: ·efemere•, •rezon-, 
odamec, •deraogezi•, •politicos• din gu-ra babi t.:hivi. De ase
menea ou e prea româneşte zis: •urmănam du-te ' n co 1 o 
şi vino 'ucoace (Ya-et-vient) a furnicei neobosite.' 
... •Adjectivul cu care cad totdeauna la 'ovoială• (tomher 
d'accord) •Înainte ca vântul sa răvăşas~ă . . •, osub grindina 
de glume etc . . . Dar aceste scăden se pot indrepti uşor 
şi sunt disparente faţă de calităţile mari ale ''olumului 
•Gâze•, cărum, ar fi de dorit, să-i urmeze altele şi altele, 
tot mai bune şi mai multe şi ..• ceva mai ieftine. 

A. O. J/. 

cronic a. 
Românii la Roo1a. - La 22 Martie trecut Gheorghe 

Enescu a dat un concert î o amfiteatrul Corea al Acade
miei de muzică S. Cecilia. El a apărut atât ca violioist cât 
şi ca diriginte de orchestră şi compozitor. Programul, cu 
totul personal, a fost foarte variat dar şi foarte lung, 
ceeace a produs oarecare enervare în public spre sfârşit. 
Enescu a condus m·ertura Euryanthe de Weber, pre
ludiul la L'Apres-midi d'uo fauna de Debussy şi 

două •rapsodii române~h· ale sale - pentru orchestră. 

Acompaniat de orchestră - condusa de dirigentnl Alex. 
Bustini - a executat din vioară concertul in re major de 
Mozart, romaoţa în sol de Beethoven şi La Campanella 
de Poganioi. - Atât in publicul ascultător cât şi apoi în 
pre•ă aplauzele au fost unaoime in ce priveşte talentul 

de violinist al lui Enescu. Dimpotrivă pe Enescu ca di
rigeot publicul l-a aplaudat aproape ou acelaş eotuzia.~m 

ca şi pentru execuţiile proprii din vioară, (în special a 
plăcut interpretarea lui Debussy), pe când presa s'au ex
primat foarte rece asupra calitătilor lui în această di
recţie. Cât priveşte in fine compoziţiile pe motive româ
neşti ale lui Enescu, atât publicul cât şi presa s'au ex
primat, fie în parte - publicul - fie în total - fără 
restricţii- presa - impotriva lor. Ca impresie generală 

însă, în speCial in publicul ascultător, concertul a avut 
un succes deoseb1t, şi faptul că printre cele două mii ~i 

mai bme de ascultăton cel puţin jumatate erau streim, 
de toate naţiunile, e din punctul de vedere patriotic încă 
o cauză de adâncă mulţămire snfletească. 
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- La ex pozi(1a internaţirmală de Arte ~'rumoa'e din 
H•>ma, din anul acest;~ a Fost ~dmis tu un •studiu dupa 
natura şi un tânar bculptur Iomao dm Crawva, car~ 

ds cinci ani studiaza in lta!Ja, g-•atie ŞI ajutorului dtona 
uan1eui cu tragere de inima pentru arta dm oraşul 'au, 
dar mai ale~ ):raţ1e stărurn(l'l sale deu"eb1te, mal btri 
tlec;\t oru·c lipsuri materiale, ca11 uu u oingUia <lata I-au 
n••cctat cu neplaL"uta-lc ,iz1tă. Pentru Facerea mat cn
noscuta a acfi\'Ita(ii dlui G. Cireşescu >c dau iu numarul 
acesta, in afară de lucrarea expusă la Homa, inca trei 
reproduceri dupa lucrări de ale sale şi anum~ uo bust 
al lUI Ehade, nu •studiu după natură• - un cap de copil 

şt un alt •studiu mare - un atlet-, ultima lucrare, 
pe care a dus-o acum în tară ca s'o expme. Y. P. 

Oreve slndeuteşli. Traim nemun grele, când chi<Il 
~le,·ii gimnaz1ali se pun in grevă, elevii dela şcualelu 

11 ua~ t re, bineinţeles. cari nHine-poimaue vur fi tovru·ăş1i 
noştri de munca: ditorul de aur al uaţier. La cele patru 
gimnazu ctite uiata. avem, cronicarul conşt~enţios a putut 
reman :i, i11 10terval de un au ah1a, nu mai puţm ca 4 
(z1s patru) greve. Gimoaz1ul ~i greva; un record de. tul 
de frumuşel acosta' Jr fi sa cautam UIOtivele. La un 
gimuazm uo profesor a palmmt pe un elH, in ora de 
gimnastica, pentruca acesta prea era din cale afarâ nesubor
<lonat ; la celalalt haieţii n'au mai putut suporhi •brutali
tatea• ŞI •tiranismul• cutâmi profesor; la al treilea tiu e
ri mea nu s'a putut impăl'it cu g;indul, că un profesor 
zelo~ le-a ţinut in loc de 2 ore d1· elină, trei; la al pa
trălea' ... băieţii nici ou-şi pot da hine seamă care a fost 
pricma grevei, dar s'au pus în greva determinnţ1 de un 
moti,· imaginar, au lipsit o dupa-amiază dela ş · oală şt 

apo1 >'au reintors iarăş, frumuşel, ruşinaţ1 de copilaria 
'll\'<LrŞttă. 

O cotw10gere nenoroc1ta stapâMşte ccrcnnle stuuen
timii >erundare. Ei crrrl, ca dacă o dasă lipse~te catel'a 
zrle dela şcoala, urmează cn siguranta închi<lerea gimna
ziului, dacă corpul profesoral nu va ced~ şi ou va îm
phui până într'una ccr~rile tinPrimu re,·oltate. De unde 
şi-au scos aceasta convingere nenoroCită? Pentru ce nn ar 
puteil exista un gimnaziu· şi cu 7 clase, atunci, când ti
nerii dm propria lor hotărî re au renuntat la fa,, o r u 1 
de a urma cutare clasa? Fa vor, zic, şi suuhmez cnvântul, 
căci nimeni ~intre profesorii noşbi n'a colindat încă pe 
la casele oamllnilor, rugându·i să-şi inscrie hăieţii la 
gimoaziu; nimeni nu i-a pus la cale sa se ghiontească şi 

"' ia cu asalt cancelaria, când cu inscrierile dela ince
putul anului. Nimeni 1 Au venit ei, din toate colţurile 
terii, s'au inghesuit, s'au In p ta t aproape pentru a-şi 

putea asigurit un loc - şi o·a fost ao, ca sa nu Yăd 

zeci şi zeci de studenţi depilrhlodu-se desnădăjduiţj, pă

rinţi cu lacrimile în ocbi, fiindcă, după o întârziere de 
un sfert de ceas, n'au mai avut norocul să-şi poată iu
scrie odrasla la vre-o şcoala de a noastră. 

Mai mult încă; didactrul ce se plăteşte la şcoalele 

noastre e te un bagatel. Cntez să afirm, că oicăiri nu se 
plăteşte un drdactru aşa de minimal, ca la liceul din 
Blaj, de pildă. Aş mai putea adăugll, că nicăiri nu sunt 
mai prost restribuiţi profesorii ca la acelaş liceu.,. Pâ.na 
mai anii trecuţi se puteA spune acelaş lucru despre toţi pro-

fesorii licPelur noastre, acum În>a, tlupace la Braşov, llrad 
şi BeiU~ ,·au pmnit intreginle date de 6tat, iar la _-a 
saud , ·au in~11jit fondurtle 'a acopere ac~a.'tă consi<J,,
rabila dif"r~11ţa, a ramas smgut Blajul ~a-~i retribllla~ca 

profesonmea cu un salar, care ~e deosebeşte •le cel al 
colegilor uda alte institute similare cu 30-90"/o .. 

In orice cat., faţ.1. de avantagiilo profesorimi1 dela btat , 
ai nu~t1 i ~unt Hcasamanat mai rau situati, fie ~'>pusa an!a~ta 

opre mai ma1ea ;;lvne a patronilor ŞI susţinătorilor ~co.t

lelor noastre .. 
Jn >Chimb, elevilor li se fac toate inlesnirilc cu pu

tinţa. LI se iarta şi bagatelul du didactru, li ''' dau •\•1•ah, 
stipendu, prânz gratu1t la •masa "tudenţilor•, •fiertura 
la seminar etc. 

Cutropita d~ atâtea facen de bine, lluerimca noaotra(care, 
fie spus in paranft>z. se ingbesueşte la şcoală fie ca are ta
lent, tic ci\ nu are') işi inchipUie dela o vreme, l'a ei 
sunt necesari aici, ca şcoala sa poată dainui; îşi iucbt
puie ca ei sunt de lipsa mai iot;ii ca şcoala oă poata 
trai, ca dascallm~a cea atitt de slab rctril•uita ~· llll Fel 
de trântur, care~ traie~te numai din hunavomţa tiuerimit 
marinimoase, can se indura preagraţ1os a-ş1 unni1 clasele 
in un aoume liceu. 

Iata unde aJung~m cu buna voinţa mi o apa du a creşte 
cat mai n!Ulp tmeri, de a-1 ajutoni pa dt·eptul sau pe 
nedreptul ca sa-ş1 ispraveasca şcoala. 

Proletariatul nostru mtelectual, care este deja, e martor, 
şt într'un deceniu o să ajungem la constatari dureroase. 

Yoinicoasa tiue1ime s'ar purt.\ de bonă seamă oea"ă

mănat mai umiht i.ntr'o şcoală străină, şi Ya <ta smirna, 
fănl a chp1 macar din ochi, când îşi va face armata, şi 

un căprar de ţ1gau Îl va iojun\ in modul cel mai or
dinar ... 

Atunci îşi vor aduce ammtc de indeluo~:a rabtlanJ a 
foşhlor dascăli dela şcoalele romancşti, de aceştt J 1 o t i 
ai culturii nationale, a cărora 1a.hdare va trebm 
să a1ba un hotar oareeare, c•iu1a .. l-11 ""·"ti/ 

Sărbătoare muzicală in Sibitll, •Heuninnea rom:iua de• 
muzică din Sib1iu- a luat i1.ca la >f<îrşitul anulm trecut, 
1907, hotarirea de a praznu1 amintirea compozitorului 
român C1jn·ia11 PorwllhPsNt, dela moartea caru1a se im
plinesc, in 6 Iunie 1908, tocmai 25 ani. R'a proi~ctat peutm 
această serbare o reprezentaţie in ziua a doua de Rusalii 
în teatrul orăşenesc din loc. 

1. Heprezcntaţ1a va consHt din ~ 1mncte. 
a) Cmin no/f , operetă de (' PurnndJr-'('1' Îo -~opui 

acesta ·Societatea fondului de teatru român• a avut buna
voinţa a pune la dispoziţia Reuniunii piesa •Craiu nou•. 
cumpărată dela sora compozitorului. Studiarea piesei este 
aproape terminată; iară soliştii - aleşi dm şirul mem
brilor - îşi învaţă cu hărnicie rolurile. 

b) Reuniunea siLuana va tiUrpriode de astadată pu
blicul şt cu o noua piesa originala, anume cu opereta 
în un act, în!itulată •La Ş"-t<7toorc•, textul de • • *' iar 
muzica de cunoscutul folclorist muztcal Dr. Tiberiu Brc
diceanu . .Această premieră este, precum o numesc au
torii, •o ieoaml din popor•; şi, dupăcum suntem infor
maţj, ea zugrăveşte obiceiuri, snoa1·e de pe la şeză.tori. 

.A.cţiUDea se învarte in jurul unei dragosti învrâjbite. Mu-
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zica e compusa din motive curat poporale româneşti. Sunt 
mai multe conui şi 3 partii de solo (sopran, lenor, bariton.) 

·ceoa se petrece in Salişte. 

2. Daca Reuniunea va ave:! timp di,ponibll pentru ~tu
diare, va aranj>l, a doua zi de Rusalii, după para tasnl din 
biserica catedrala, şi un mnliw'e cu cautari, compoziţii 

de ale lu1 Porombescu, cu o confennţă asupra vieţii şi 

activităţii sale. 
Serbătoarea e aşteptată de publicul romanesc cu mult 

1 
interes. * * 

Reviste ei ziare. În Budapesta a apă:mt o nouă revistă 
,.Fnntihn Roulfinifc care r-a înlocu1, precum se pare, •Fa
unim• fericitului Iosif \ulcan. Câteva bucăţi literare hune. 
O frumoasă. povestire a dlui Slavici despre prinţul Carol. 
Îu ce priveşte moda. pentru majoritatea publicului nostru 
cetitor, nu sunt potm;te modelele de toalete de bal prea 
elegante şi prea cu şic - de prin reviste din Paris 
şi Londra, - nici îndemuul de a-şi comanda costume 
la unul din cei mal d~ frunta croitori din Budapesta. 
ln .imprejurarile dela noi e mai bme să îndemnăm damele 
şi ti-rele la . eriozitate şi cumpănire ş1 nădăjduim că 

•Familia Rom<lnă• va ajunge cu timpul la conYiol'(erea 
ca nu modele eleg-ante mai mult sau mai puţin extrava
gante (vezi fig. 'l Nr. 2-3) nici toaleta comandate la 
Budapesta nu sunt pentru noi. Nu, căci acestea precum 
înn spunei1 un preot, ne 'mbolnă.vesc fetele si ne,·estele 
şi stârnesc in ele dorul de lux şi grandornan1a. Tot acel 
preot - al cărui nume nu-l scriem de teamă să nu-i 
pne1nuim supărare in căsmc1e - zicea: ·Eu unul, 
drept să vd spun, am himis nnll dPgrabă inapoi, pân' a 
nu-l fi văzut nevastă-mea şi fetele• Nici •limbajul mă

uoşilor• ou e la locul său. Sfaturi pracbce, pentru gos
podărie, reţet& de bucate, de conserve etc ... t-.faturi de 
higienă şi medicină practică, îngrijirea copiilor, noţiuui 

de mode şi reproduceri de costume bine tăiate, dar ou 
luxoase; tipare de rufe şi vestminte pentru dame şi copii 
precnm şi sfaturi cum şi le-ar puteă cro1 şi lucra sin
gură orice bună gospodina, - cam aşit ceva cred c'ar fi 
mai potrivit pentru 001, pentru majori latea publicului şi 

împrejurările noastre. 
ia ultimul mamPnt primim Nrul 6 al revistei •Familia 

Română•. Acest ~ r. se prezintă foarte bine cu o no,·elă 
de Ioan Slavici şi cu un excelent portret al apreciatnlui 
ooveli>t L. O. 

JuniJIII'fl Lilernrif • din Cernauti, închină orul din Febr. 
pictorului Eugen MaximovJCi. N rul festiv conţine biografia 
p10torului; o scrisoare a dlui ~xtil Puşcariu; un arti•·ol 
despre cel diotâi pictor buco..-ine.oll, Epammouda Bucevski, 
dPcedat în 1901, ş. a . Frumoase şt număroase 1lustraţiuni, 
reproducPri după tablourile pictprului Maximovici. 

• GaH•Ia de D11111Î11em ocupându-se de a1ticolul•Două 
culturi•, constată şi ea înstrăinarea ~domnilor• de pătura 
ţărăneasca ş1 încheie: 

•La noi, Rom;inii, numai o smgură cultură există, una 
uevmovata, sinceră, simplă, dar adevărată şi n<>peritoare: 
cultura poporului• 

De ruc1 ar urma că •dommi• no~tri n'au cultura lor 
proprie. 

in •Rerista Ecuuomiccl< (Nr. 12) dl Dr. U. T . .Mihaiu 

publică un articol •Politica hăucilor noastre•, in care se 
ocupă de trecutul apropiat al vieţii noastre economice. 
Între alte multe ade..-ărurl spune şi următoarele : ·Băncile 
an dat ţaranulu1 numa1 credit, dar ou i-au dat educaţia 
economica•. Cine erit să i-o dee, când nici conducătorii 

băncilor nu o aveau şi n'o au nici azi în majoritatea 
lor? - întrebăm noi. 

Apoi· 
•A răspândi cultura in popor in semnează 

a-i ridicil starea materială. Fara bază materială, 

orice incercare de luminare şi înaintare rămâne stearpă• . 

V" a se zica un nou Murxist, un nou SOCialist!? 
Ne-ar placea mult dacă dl Dr. U. T .Mihaiu ar incerci< 

~ă facă psichologia celor cari conduc astăzi băncile şi pe 
urmă să ne indice cum işi închipuie activitatea băncilor 
ca o •practică gospodărească•. P1in tovinăş1i? Dar infiin
tarea tovăraş1ilor ou înseamnă oare moartea celor mai 
multe banci de astăzi? r . 

•&inălaleo•, foaie pentru igienă şi medicină populară, 

redactata de llr. G. Baiul~scu. Braşov. Ahonamenlul pentru 
Austro- Ungaria 5 cor. pe an, pentru România Lei 6.50. 

Dela jumătatea lui Februarie a. c. a inceput ~a apară 
la Braşov de douăori pe lttoă sub titlul de mai sus o 
tevistă pentm lăţirea cunoştinţelor medicale. E umca re
vistă de f~lul acesta la no1 Românii dw monarhie şi credem 
ca umple un gol in publicistica noastră. 

Dl Dr G. Bamle~cu ş1-a făcut de mult intrarea in lite
ratura m~dicala printr'o lucrare desprt> metoadele fizice 
de vindecare, lăudată şi de Academia Română. Nutnenle 
apărute până acuma dm revista •Sanătatea• ne dove
desc ca d-sa are o cultură medicala tememică ŞI că e in 
curent cu cele mai noi cercetări. Hev~ta dă tot felul de 
indrumăn cetitorilor, din care numai foloase pot trage. 

A. D. 
* 

"Tinerimra artistică". Zilele trecute s'a inaugurat la 
Ateneul dm Bucureşti noua expoziţie de pictură şi sculp
tură a societatii •Tinerimea artistică•. Expozitia bogată în
făţişază operele mai recente ale celor mai disunşi artişti 

dm geoeraţ1a tânără şi a fost deschi'ă în faţa unei nu
măroa. e asistente şi jn p1ezeuţa A. Salo PrinCipesa Maria, 
i o alta protectoare a acestei societăţi . 

Începem in acest număr reproducerea unor fotografii 
după o~erele din expoziţie, despre care vom da într'un 
număr viitor o amănunţită dare de seamă. 

* 
Academia Români. S'a început noua se. iune a .Aca

demiei. Acum e fac alegerile noilor membri între cat·i, 
dupăcum suntem informati, ,.a fi ales membru ord10ar in 
secţia literara dl Andre1 Bârsean u, merituosul pro
fesor din Braşov şi vicepreşedinte al •A soc ia tiu oi io. 

,. 
., tiri. Adunarea generală a •Asociaţi unii pentru literatura 

română şi cultura popomlui român• ~eva tineâ în Şimleui
Silvaniei la Il .l.ugu~t n Despărţămâotul Ş1mleu face cele 
mai mari pregătiri, ca adunarea sa aiba deplin succ<>8. 
..:e vor ţinea conferinţP, se va juca teatru de trupa dlui 
Zabarie Bârsanu şi ~e va face o excursiune la mormântnl 
lui Băruuţiu. La vară se implinesc 100 de aui dela 
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naşterea acestui mare bărbat al neamului nostru. Îl vom 
sărbatori şi noi. 

* Revista ungurcască •Magyar Jogâ•z- UJsag• (~r. 5/1908) 
se ocupă de pravila de legi a lui Vasile Lupu din 1646, 
numind vechiul drept penal al ~oldovoi fiira păreche In 
Europa. •Acest drept - in unele parţi, - zice numita 
revist.ă, arată o caldă iubire de oameni şi de echitate, 
atunci când in cele mai multe state ale Europei tortura 
ŞI barbaria săvârsin cele mai salbatice orgii î'o impărăţia 
dreptului penal. Cnele dispoziţii s'ar ntmeri chiar şi In 
ciiteva coduri penale din zilele noastre•. 

Reproduce câteva părţi interesante din pravilâ. 
* În nr. ;! din •Convorbiri literare• dl .\urei C. Popo· 

viei, într'un articol intitulat •Demagogie criminală•, se 
OC\Ipă in termini violenti ~u •Două culturi•. 

Răspunsul la acest articol va aparea în altă parte, 
trehuind să trateze şi chestiuni politice. Atunci se ,.a 
do\·ed1 cum dl Popovici a interpretat greşit nu numai in· 
tenţiile autorului, ci însuş articoluL 

* Sâmbătă 22 Martie a. c. a avut loc in Câmpina, nn 
Mare Concert dat de societatea c·orala .c;a,·ril Muzi· 
cesen• din acel oraş. Corul du igiat de dl GheorJ(he 
Strat, a executat hine marele concert religios •La Riiul 
Vavilonuluic precum şi bucăţile pnporale ,Morarul•, •Bt'iinl•, 
•Lumea mea•, •Lul(ojana•, Răsunetul Ardealului• şi altele, 
ale compozitonlor ~uzicescu, Kiriac, lidn şi alţii. S'a 
declamat monoloage şi s'a jncat comedia-fatsii a lui V. 
.A. Urechia •Dantui Mortului•, care a foot primită cu 
multe aplauze. La 27 .Aprilie a. c. aceeaş societate corală, 
va da un concert în .Aznga. C. N. ~-

* Din Bihor iarăş veşti intristătoare, In comunele 
Yaşcă u şi Beiuş ţăranii mor de foame ... işi vând 
rodul din toamna vittoare la speculanti, cari le dau secară 
proastă, imbolnă,~ndu-i. Zac mulţi de pelag-ră. Câtă jale şi 

câtă mizerie ... în cea mai bogată dieceză românea~că. 

Toţi cari cred şi propovăduiesc învăţăturile lui fsus, cari 
să închină celei mai frumoase religii a iubirii şi a 
sărăciei, nu simt o revoltă sufletească când cetesc sau 
aud a<emenea veşti? ! 

*.\.apărut •Lugojana• pentru o voce şi ptan de Ion 
Vid u. Preţul cor. 1.50. 

Poşta Redactiei. 
Domnul profesor Ilie :lltnea din Caransebeş e rugat 

şi pe aceasta cale să inapoieze redacţiet noastre rol urnele 
•â s z o ni n y i B ân să g tort o net e• de Pest~· Frigyes, 
cari i •'au dat imprumut in 1905 ca să poată sene 
darea de seamă despre •Istoria Româmlor bănăţeni• de 
Dr. G. Popovici. Tot atnopi i s'a elat şi un araos de K 10-
pentru nunnta dare de seamă. pe c•re a început-o fără 
să o ternnoe Pentru începutttl dăni de seamă poate 
reţinea exemplarul din •Istoria Românilor bănăteui•, iar 
cu suma de K 10·- il rugăm să se facă membru ordinar 
la •A>ociaţiunec. Dacă nu "a răspunde nici acest~i pro
vocări vom fi siliti să-I împrocesuăm. 

Yasile !Iossu. preot, O. Fodorhaza. Ne scrieţi: •.ir 
fi de nece'Itate extremă adausul (ori măcar suplimentul 
de 2-3 foi) a câtorva notiţe de modă la rc\'Îotă. tl'ar 

putea pune chiar o taxă specială pentru acest supliment 1 

Prin asta ar căde1t sprijinul ·~Ia~'jar Divatc şi •Diva! 
Szalon• din partea damelor române. Contra procuram 
foilor de moda nemţeştt, franceze, de până ac-t, nu am 
escepţie. Ce ziceţi ?• 

Nu e tocmai uşor de dat un răspuns. Îoa•nte de toate 
trelll\o să distingem intre moda şi moda. Doamnele nnastre 
desigur simt oPvoia unei îndrumări de a se irnbrăl'it 

frumos, cu gust. igienic, simplu şi mai ale~ ir(lin. O 
astfel de modă e necesară şi va fi neresară totdeauna. 

Ex1stă însă şi altfel de modă, aceea care IJropaga luxul 
şi îmbrăcăminţile fară gust, scumpe, nesănatoa.<~. numai 
fiin<lcă cutărei actriţe de pe scenele Pari-ului i-a plăcut 
să se im popoţoneze, ca sa placa publicului mai mult. 
Acest soiu de modă e de condamnat şi nu e de no1 Ro
maon. .Yoda aceasta e încurajată numai de plntorratie 
şi aristocraţie, cari îşi pot permite estravaganţele luxului, 
fiindca o'au altă treahă. Bur~hezia naroada să ia de 
regula după apucăturile bogaţilor, imităndu-i dtn răs

puteri, crezând că intr'asta stă cultura ~i civilizatia. 
Oamenii din clasa mijlocie îşi închii>Ue cii înşeală lnmea, 
facânu-o să-i socotească mai mult decât suut. În rPalitate 
se 'nşală numai pe ei înşişi. Un om cu adev;lrat cult, 
care trăieşte o viaţă sufletească internă, nu judPcă pe oa
meni după forma e:~.'i.ernă nici nu se ia după maimuţ;1ria 
modei luxoase. Noi Românii artleleni, in spectal, cari 'un tem 
un popor de ţărani, ar trebui să dispretuim pe oamenii 
seci cari caută să se deosebească de cetlalţi numai prin 
haine . .Astea sunt părerile noastre despre moda. Credem 
chiar că doamnele noastre de mai de mult, cari nu ştiau 
att1tea •fasoane• - erau mame mai huue şi tnai folosi
toare neamului, decât unele cucoane uin ztlele noa>tre can 
nu pot trăl decât cu jurnal de modă la casă. 

I. B. •Ciocârlia• nu-şi tremură tocmai ca o harfă de 
argint cântarea. Aşa ca o harfă de lemn. da. Mai In
mite; se pare că ai insptratii poetice. Xumai să nu-ti in
chiput că eşti nefericit acolo în satul d-tale, sa nu·tt in
chipui că dacă n'ai fi învatător ai putPii să scrii poezii 
mai bune şi prin urmarcl ai fi mai folositor neamului 
Ctînd te •apasă povara singurătăţii•, adună pe săteni în 
jurul D-tale, câţi gă~eşti, ceteşte-le carti hnne şi invată 

să le cunoşti suflt>tul, care e cel mai bogat izvor de in
spiraţii poetice. Mai tnmete-ne. 

~ 

Poşta administraţiei. 

Nuylim r·u ~-n .... ,,,.f,·nti1 l'r mult OllfJr, fl'Jf'lri "hvnn(1 sri 

Uinl'l·oirts.r·tl a ar·hiftl at~onomtufdt• alt.il pr /fJI)\ rtil ~~ 

rtsfon(r•l,. :;;i wul(umim rl~ mni uninlt r·(/t,r c·ari ne ror 
.w·uti rlr rt mai ::;r·riP pruror·iirl/r (Jhi~!IUif,·. 

Const. Şesan ''olumele cenileceretinu leavem~i 
deci nu vi le putem procun\. Pentru suma de cor ~.33 ce 
mai aveţi la noi,, vă putem tnmite co~n din editura noa't ra, 
sau trecem >uma la abon. pe 1900. 

Con s t. lL Pentru schimbare de adresă binevotti a ne 
trimite taxa dA !10 bani pe care trehue s'o pLLtim, fiu 
pentru tipar, fie pentru sensul adresei 

Redactor: OCT. C. TĂSLA U A....'IU 
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Din editura lui W. Krafft în Sibiiu: 

ASOCIAŢI UNII 

--·~ bluatura romtn& ti cultura poporului romin 

Dr. C. Diaconovich. 

3 tomuri leg . luxos 80 coroane, bro,. 70 coroane. 

IOSIF JIKELI 
SIBIIU, strada Ciznădiei 47. 

Magazin special de obiecte de sticlă, por
celan şi metal, unelte pentru casă şi bucă

tărie, rame pentru icoane, lămpi electrice 
şi de petrol, en gros şi en detail. 

Pentru biserici: 
Candelabre argintate şi su.tlate 
cu argint, sau cu aur ven
tabil, apot Candele; sfe~nlce 
argmtate, pentru luminan. 
Căldăruşi pentru apă sfio

ţtta. Anaforări, cădelniţe. 

I'n·ţtmle cele mai moderate. 
Chivot pentru vastrarea cu
mmecăturii. Discuri pentru 
bani etc. argintate, nichelate 
sau <le arama. Potir, stea, 
copie (cuţit), linguriţe, disc 
pentru agneţi, argmtate sau 
aurite. Comandele se efectueaza tmediat. 

Din •Biblioteca Tribunei• . 
4. Pip!ruş Pătru Poveste de I. T. M era. t tS 61. 
6 Păcall\ şi Tânda!A. Anecdotll de S. M o 1 do van. ti fil. 
8. Colăcaritul. Obiceiurile ţerantlor româm la nuntA, de B. 

Victu. 3> fil. 
9. Fiica a nouă mame Poveste de S. 1\l o 1 do van. 28 fii. 

10. Povestea lui Ignat. Poveste do Silv. Moldovan. 6 61. 
12. Înddrltnicul. Poveste de Silvestru Moldovan. t6 61. 
13. B!AstAm de mamA. Legendă popoporolll din jurul Nll

slludului De G. Coşbuc. t6 61. 
21. Prietenul meu Vântnrl-Teară. Din novelele califomiene 

ale lui Bret Harte. ,6 61. 
23. Fata Craiului dm Cetini de George Coşbuc. B fil. 
30. Lumea proştilor. Poveste de Silv. M o 1 do van. t o 61. 
32. Ztna-.mpllrAteasll şi peana ei aleasA. Poveste din popor 

de .Margineanul•. 1-1 61 
36. Baba iadului. Poveste în versuri de I. M o 1 a. c6 fii. 
44. Rusalin pacnrarul. Poveste <le T rt m b iţ o oi u. 44 fii. 
48. Poetii poporale .Cântece bătrâne~ti•. Din culegenlc 

lui I. Pop Reteg-anul. 20 fii. 
49. Balade poporale de Petru Crina Damascbin. 6o fii. 
50. Judecata. Despre barbatul care a ştiut limbi multe. Doull 

poveşti de G. Todica. t2 61. 
51. Petrea pll\Îtul. Ctrcill!.. Dou:t poveşti de Rito. t6 fil. 
52. Moşul-de-Br.ri. Poveste culeas~ de Rito. 12 fii. 
53. Alipot. Poveste din popor. Culeasă de Rito. t6 fii. 
54. Sâmbăta morţilor Dramă din popor în S acte. 6o fii. 
57. Cine sapă groapa altnta, insuşi cade în ea. Piesll tea· 

tral4 in 3 acte pentru •junul Crllciunu!ui, compusi ele 
Maria DrAgan. 3z 61. 

59. Şi ne iartA nouă. picatele noastre, precum şi o oi iertl'lm 
greşililor noştri. Piesll teatral! in 3 acte, compusA pentru 
ajunul Crllciunului de Marta Drăgan. 31. fil. 

61. An-împărat ~i fetele lui. Alegorie poporaiA de Silvestru 
Moldovan. 20 61. 

62. Anecdote şi Poveşti de Silvestru Moldovan. t6 fi! 
63. Poveşti de Silvestru Moldovan. t6 61. 

In prăvălia dlui (4) 

A. MORAWETZ 
Sibiiu, Str. Ciznădiei Nr. 1-l. ----

să pot cumpăra cu preţuri reduse, cele mai elegante, 
moderne şi solide obiecte de lnx; oroloage, jU\·aeruri, 

şi argiotăne de casă. 

Costume bărbăte~ti de tot felul, Reverenzi perfect 
croite si Uniforme militare 

' se pot comandit cu toata încrederea la firma bine cuno,cută 

Pe traseu 
' $ibiiu1 Str. <!i:znăaiei Nr. <34. 

Materialul Pste cel mai bun, preţuri cât se poate de 
moderate şi executarea comaodelor urgente se efectueaza 

in cel mai scurt tunp. 
Tuturor Roma01lor bnni, doritori de a incuraja indu

stria românească, le recomandăm călduros, sa lucreze 
la aceasta firmă solidă. (5) 

Ou. 1toştri abouaţi su1tl rugaţi a trimite, cu 
orice CJ:rere oau reclamaţie cum şi pe cuponul man
datelor, Tutmărul făşiei pe care este impri-
mată adresa. Administraţia. 
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Harta Compusă a Ungariei 
Primul atelier de uniforme din Rrdeal 

Fondat în anul 1872 de 

Dr. Fr. S:::huller, Medalll de argint }l de aur. 

aprobată de lualt. Jllloi~ter al Instrucţiune\ puhlice •i de 

Yen. Cons1~tor arb1d1~cezan ort. rom., recomandată pentru 

a se introduce in şcoli ca m1jloc uşor ş1 placut de a în

văţa Geografia Ungariei; este totodată şi un joc placut 

pentru copii in familie. Ediţia de lux, Cor. 5.50, ediţia 

şcolară Cor. 3. 

A. ZACH 
possesor 

T. lJilbelm Zaci), Sibilu, Str. ~izoădiei 57. 

Fnrnisor al mai multor instilnte militare. 
Prospecte, desluşin, precum şi blocuri pentru desem

narea Hartei, oferă gratuit şi franca 

~are depos1t de stofe d1n ţară şi străinătate, 

pentru haine civile şi mihtare. Specialist in 
costume de calărie; pantaloru englezeşti fa,on 
•breches•. Asortim~ot bogat de armatură şi 

recui. ittJ de scrimă ş1 duel. Pregăteşte tot felul 
de uniforme pentru toate armele din orice ţara 
precum şi hame ci riie. Croială modernă şi 

perfect potrivită dupa jurnalele cde mai noua. 
Preţuri UxP, serviciu prompt, eunditiile de 

Francisc Neuzil, 
Compactor, Sibiiu. 

In atelierul lui oă mai pregătesc en gros: Blocun de 

desemn ·Giobus• şi Blocuri de desemn •Donath•. 

Coeia profesorulm Donath pentru deslegarea propor

ţiumlor de supra fată a d1feritelor obiecte plane; Berba1iul 

profewrulm Gaspâr precum şi Mape spre păstrarea docu

mentelor. 

1 plată, după învoială. 11 

1. c:::::::::=::=::=:::::J 
.:::/~1 

-~i 

În editura noastră au apărut şi se pot comanda dela administraţia noastră: 

T. Brediceanu: ~[uzica "Seratei etnografice", 
Caetul I Cor. 3.-, Lei 4.-} 

• II • 3.-, • 4.- împreună Cor. 10.-, Lei 12.
• III » 5.-, • 6.-

cor. bani. 
Ioan Agârbiceanu: Dela Tară . . l.50 şi 1 O porto 
Ion Bârsanul: Primele Versuri -.60 10 
Zabarie Bârsan: Ramuri :2.- 10 ,, 
Ioan Ciocârlan: Traiul :Kostl'U. 1.50 10 
Alex. Ci ura: Icoane 1.20 1 O ,, 
El. Farago (Fatma): Versuri . 1.50 ,, 10 
Oct. Goga: Poezii 2.- 10 

A. 0. Ma1or: 

,, 1l 

G. l\lurntl: 

Ed. pe hârtie: olandeză 3.- ,. :?0 
Biblioteca Copiilor, Vol. L 
Cu o poveste inedită de 
Carrnen 8ylva. :21 ilustraţii !.
Biblioteca Copiilor voi. Il. 1.
lliada, l:l cânturi traduse 
in bexametre, cu ilustr. 4.-

,!() 

20 

,, 20 
Ioan Slav1c1: Mara (roman) . Z.'iO 20 
Maxim Gorkii: Nuvele 
llu trate româneşti (beliografii) 12 bucăţi 
Numărul iubilar Carol 

Din edituri străine: 

1.- 10 
1.60 1 o 
1.- ,, 10 

,, 
,. 
" 

Minerva Cosma: Album de brodării şi ţesăto1•i româneşti 16.- " 72 " 
Cărţile se pot comanda sau dela administraţia noastra sau dela libr-Jriile: În România: 

Bucureşb: Librana naţională, Socecu et comp .. L. A.lcalay, C. Hfetea; în provincie. laşi, PioeştJ. 
Cra10va: Soceco et comp.; Caracal: Libraria cooperativă; Brăila: Dumitru Ionescu, l. \' ă.'luianu; 
Galaţ~: )\egoescu et :UaOJţiu; Barlad: N. Petroff; Botoşani: Librana cooperatiYii. 

In Austro-Ungaria: Suceava: Şcoala româna; BlaJ: Libraria &rchid!ecezană; Br~~Şov: 
A.. :Mureş1anu, 1. Ciurcu; S1biiu: W. Krallt, Librăria arch!d1ecezana; Onmţa· I. Ţmrean; Ca
Iau~ebeş: L1brana diecezanâ; Năsăod: M. Onişor. 

l\dministraţia şi redacţia : Sibiiu (Nagyszeben). 

TII'AHUL LUI W. KRAf'FT !)1 SllliiU. --' 

• 
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