
••v

. Mi . ■ 3!-s 1u\ mm 1/

'<*p
Ui

V?,4
1

a*'- <■ -.
I

iiMiimfiv

£'

4

STUDIU SOCIALU* ••
1

'

i: PR EL.U C R ATU D U PR E AU TO R I STR Ă IN I

CU LUAREA ÎN CONSIDERAŢ IUNE &Mi
A

ÎMPREGlc j r ă r il o r u n o s t r e s o c ia l i

1DE

jJOSIFU jIoANU ^Ar DELEANO 

PAROCHO K03IÂNU GRECO-OltlENTALG.
PWlJi'.imwuBi,.

f B !. B L i ' •'1 ' 
4 y

t'-

''
■/v.'j  .'

i■

w

-^ARADU, 1889.
TIPOGRAFIA DIECESANĂ .

•■ yww Y'ţ y»*-! r.-i K» T
O ««miţMisă • \

■ Ţ i

-

J nft* L



Eticheta în seculiT treculî. — Maniera bună ca 
înţ îelepţ iune a vieţ ii. — Despre lipsa manierei 
bune. — Tipulu manierei bune. — „Domnulu/ 
„Domna.* — Originea cuvântului „etiquette."

„Barbaţ ii comptmti legile, 
Femeile formezi datinele.u

S â g u r.

Fie-care poponl are conceptu deosebita despre eti
chetă ; ş i însemnă tatea acestui cuvânta se schimbă din 
generaţ iune în generaţ iune. Conceptulu îns6 a esistatu cu 
mii de ani mai înainte. Istoriculft romanu, pre Lucreţ ia, 
ce era închisă în G-ynecea, o numesce „modela de eti
chetă ş i virtute femeescă .“ Cu tote acestea, regulele eti
chetei le află mii numai după seculula ala YlII-le. Anglo- 
sacsonil ah lă satu după sine registre întregi despre ceea-ce 
aa de a face ş i întrelă sa urmă torii lorii. La francesî, dar 
mal cu semă la curtea împă ră tescă au jucata una rola 
însemnata codicele etichetei, care pre timpula acela, avea 
aş îa-<;licund unele forme de „ucasurl.“ în secuii! urmă tori 
aş iş derea sail ocupata forte multa cu poleirea societă ţ iloril, 
care altmintrea aii ş i avuţ ii lipsă de acesta. Aş la d. e. 
află mii, că imperă tesa Rusiei Catarina a aflaţ ii de lipsă a 
opri prin ordinii împSră tesca: „magnaţ îlonl muscali de 
a-ş î bate muierile în publica; ş i muierilorfi de. a-ş î 
spelă tori gura în pahare la mese mal înalte. “ în Euglitera, 
unde cultura era deja desvoltată mal de timpuria, cu câte-
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ya secie mal înainte aflâmă urmKtdriele reguli de etichetă: 
Pesciî, că rnurile ş i sbură toriele se nu le atingi, de cât 

cu tre/degete.u Se mal facil amintiri ş i de alte nenumă
rate datinV cari în timpulă de acum ni-ar împlea de . 
g^-eţ ă , cari însă în trecută se consideraţ i că unele dovedi 

de progresă ş i cultură .
.Ba, înainte de.asta cu doi secuii ş i în Francia, în 

acestâ patrie a curtuoş ieV încă au domnită datini destulă 
■ de ş îdde. Aş ia ne spune ună că lă toriu, că la casa unei dame

• de rangă mal înaltă , aducă udu-i-se cafea, seivitoriulu l-a 
pusă cu degetele zaharulă în ea; ş i voind densulă a.o 
pune la o parte, i-sa reflectată , că aceea e menită anume

. / pentru elă , —. ş i aş ia a fostă silită se o bde.
Din cele espuse- se vede lă murită , că ce deschili- 

nire mare este între principiile de etichetă a-le secuiului 
. ' presente ş i acele ale seculiloră trecuţ i. Adl am ajunsă 

până acolo, de numai pretensiunile cele mai înalte ale 
' etichetei ş i curtuoş iei nu pot'u fi obiecte de studiu, âvendu-lc 
cunoscute mal preste totă cele alalte regiile. ,

Eticheta," maniera cea bună ş i curtuoş ia la francesl l 
vină sub numirea scurtă de: „savoir vivreu ce în tradu
cere fidelă atâta însemneză cât „ş tiinţ a de a tră i.“ Ş i 
într’adeveră numai 'acela duce o vieţ ă plă cută , care se

• -scie ,învârti cu-isteţ ime în tote societă ţ ile ş i se ş cie afla ;i 
în tote împregîură rile vieţ ii. Ş ciinţ a vieţ ii tot-odată cu
prinde în sine ş i cimoş cinţ a omeniloră; de ore ce cu cât ■

atât mal bine

fils
m

: ' ;

I

!

vom cundş ce mai bine ună teritoriă , cu 
ne vom ş ei orienta în trensulu. Adevă rata savoir vivre“ 
nu se- mulţ imiesce numai cu superficialită ţ i sau forme, ci 
se manifestă ' faciă de tot ce e nobilă ş i frumosă . Poş le- 
(Jendu-o omulă , nu numai că se ş imţ iesce bine în socie
tatea omeniloră , ci încă este ş i binepriînitu în mijloci# 
aceleia.
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în timpulil ele astă <Jt potemîi cjîce, câ „maniera bună 
e omuhl.,M Cineva pdte ave însuş irile cele; mal frumdse: 
elfi to'tti mi va fi biiievoluţ ii în societă ţ i, dă că nu va po- 
ş ede ş i o manieră buna. Nebă garea în semă a buuei ma
niere se resbună cumpliţ ii, tră gundîi asupra omului dis- 
preţ uiţ i ş i antipathia celonl de bună -creş cere.

Bună cuviinţ a nu totdeuna purcede din bună tatea, 
sinceritatea ş i blândeţ a ânirneî; dar’ celil puciml în afară 
portă timbralii a totii ce e nobilii ş i de apreţ uitil în om ti. 
Maniera bună , e o însuş ire neîncuirgîuraveră , ş i potemîi 
afirma fură nici o esagerare, că întru •adeverii mare me
riţ i! t ă bue să albă unulu ca acela, care ş i fă ră o manieră 
bună pote se-ş i câş cige simpathia ş i iubirea ă menilonl.

Ce e drepţ ii omenii învă ţ aţ i susţ enil, că anima biină 
ş i isteţ imea nouă înă scută ar aduce cu sine maniera bună; 
dar esperinţ a de tote olîlele ne convinge despre contrari ulii. 
Chiar anima cea mai nobilă si talentulu celil mai stră lu
ciţ ii încă nu suntîi în stare să -lu prefacă pre omîi în mo-. 
delu de sociabilitate ; — la’ acesta se recere pracsa vieţ ii 
ş i cunoş ciinţ a reguleloril buneicuviinţ e. Maniera bună e 
cea maî bună recomendaţ iune a omului ş i în înţ eleş ii so
cialii luată acesta- are cea mai mare atragere întră omeni, 
în ort ce cluburi ş i cercuri sociali maniera bună te face 

s omîi popularii; ea decide adese-ori viitoriulii  tineruluî am
biţ ioş ii, ş i nu odată ei i-se pote mulţ umi si că să toria fe
ricită . '

/Altcum cine. ar ş i pote trage la îndolelă lipsa ş i 
înfluinţ a morală a manierei bune, când cu toţ ii tră buc să ' 
recundscemil că ea ţ înteş ce la înaintarea binelui nostru 
comunii. Maniera bună complaneză ciocnirile antipatice, 

% cari obvinu printre desele conveniri ş i convorbiri: ş i totii 
ea împă rteş eş ce monotoniei, proş aice a vieţ ii unu dre-care 
afecttl noii ş i atragutoriîî. în gră dina vieţ ii fie-caro fiore

s. -
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trebue să -o eultivă mtt cu îngrigîre; ş i curtuoş ia 
dintre cele mal frumose flori ale acestei gradine.

Cultura; spirituală adevă rată , care este basa ş i con, 
diţ iunea principală a manierei bune, se manifestă în o pur
tare liniş tită . Ea nu ş cie de perplesitate, de frică , de apu- 
că tură , de vorbe sgomotose ş i de ţ ipete, ci în tdte îm, 
preglură rile vieţ ii înfă ciş dză pre omîî în tdtă demnitatea 
s’a. Cultura adevă rată ş i maniera bună nu e numai 
leire din afară , care cu ocasiuuea dată se ş terge 
apară de sub ea duriţ ia ş i neghiobia, ci e o poleire in
ternă împreunată cu însuş iri mal nobili ş i pentru care 
simţ ii acomodate mal aleş ii materiile de calitate mal bună . 

Curtuoş ia adevă rată e o însuş ire nobilă spirituală , pre care 
ni-o potemii câş ciga ş i pre care, în câtti numai se pdte, 
tră bue să o cultivă mii atât la pruncii noş tri, cât ş i la 
acela, de cari ne înteresă mtî.

e una

m
W

o po- 
ca se

$ "

*•

De câte-orl audîmu (Jiciindu-se : „acesta e domini 
adevă raţ ii," „acesta e ddrnuă adevă rată " ş i în câte chipuri 
înţ elegi! dmeniî numirile acestea! Une ori înţ elegii prin 
ele pre cel de ranguri mal înalte, mai apoi e de ajunsă 
ca unii să se numescâ astfellu în urma averiloru ce le 
POŞ edii, saii d. e. unii ş l-potii caş ciga asemeni title ş i 
mal pentru că aii. avuţ ii fericirea de a ş l-petrece vieţ a în 
cercuri mal înalte, în cea mal deplină trândă vie.

La începută „Domnii" sa numiţ ii acela, care a avuţ ii 
stiă moş i 'liberi. Cu înceţ ii 1(1 sa mai adausii apoi ddue or- 
durî. Barbatulu, în urma renumelul ori alţ i oficiului sen, 
încă tocma aş îa a potutu. fi „Domnii" ca si acela care sa 
nă scuta astfel!a. Beferitorlii la acesta 
chiu rjîce: „Cine studieză la

1

rl-
nu-

unii scrietoiiu ve- 
. # vre-o academie, ocuipă vre

unii oficiu mal înalţ ii în servieiulu statului, ori e în stare 
ca ş i fâiă de-a lucra cu mana să tradscă din averea sa 
propne ţ îneiulfi uasă domuescâ ş i platimlil coutribuţ iunea
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regulată — acela e „Domini,“ • pre unulă ca acela sun- 
temfi detorl a-lă privi ş i titula de „Domnii.“

în timpulfi de acum însă aceste trei mijldce: nas- 
cerea, erudiţ iunea ş i averea încă nu suntfi de ajunsă , ca 
cineva se fie socotită de „domnu adevă rată " — sdă cum 
dîcc anglesulă „gentleman." Că tră acestea se mai recere 
încă ceva, Astă dl nu potu cjîce: suni nobilă ş i prin urmare 
ş i gentleman ! Erudiţ iunea încă nu e de ajunsă . Averea ?! 
Nici comorile Indiei nu potă da „parvenuMuI acea, ce 
nu are.

Rangulă ş i averea încă nu-lu inzestreză pre omă cu 
anima bună , cu finoţ a ş l loialitatea ce caracteriseză pre 
„Domnulă adevă rată " —ş i cu atâta mal pucină se naş ce în 
deplină perfecţ iune „Ddmna adevă rată " ci ş i aceea se 
culţ i veză .

încă ş i în evulu vecliîă ş i mediii influinţ a mulco- 
mitoriă a femeiloră a începută poleirea barbaţ iloră . Lauda 
ş i complacerea femeiloră aă fostă distiucţ iuuile cele mai 
mari, pentru obţ inerea că rora aă emulată bă rbaţ ii în fapte 
generdse, in arta poesiel ş i în vitejia. Femcca din fuulă 
lui Marte cu încetulă a formată ună pă rinte adevă rată de 
familie, er vieţ a familiară a stră formatu-o în acelă adă
postii delicată ală castită ţ ii, care iu anima fieş ce-că riu omă 
bine simţ itorii! trebue se fie ună non jplus ultra ală vieţ ii. 
Ş i acestă aeră plă cută , acostă înriurinţ â binefă cutdriă , ca- 
rea preste secuii întregi a produsă atâta efectă ş i pe lieş ce- 
care <;lî atâte minuni, trebue se-o lă ţ escă în giurulă seă 
adevă rata femee.

O astfellă de femee nu cunoş ce apoi nici o iritaţ iune, 
ori afectă , ci se îngrozeş ce de ori-ce fâclă iie ş i preten- 
ţ iune; de orece ambiţ iunea el nu e îngâmfarea vilă , ci 
conş cienţ iositatea nobilă . Faclă de ori ş i cine va fî preve- 
nitdriă ş i loială; modestă ,, dar nu ruş indsă; anlmosă , dar
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îi- îmbă rbă tată ,; faclă de bă trâni eu reveriiiţ ă ; -faclă 

de tineri Indulgentă , — eu miu cuvântă lucrulă celă 
’ de că petenie alu eî nu va fi venarea bă rbaţ iloru, ci 
fericirea acelora, pre cari sortea î-a aş ecjată în apro-

I' nu

m

pierea el.
Kisulu .ş i vorbirea el va ff lină ş i mladidsă ; aş îa 

ş i în t<5te trebile el se va vede dreş i-care temperanţ ă in- 
punetdrîă: — amabilitatea eî nu va fi numai unu vest- 
mentă serbă toreş că , care în acestîi nmmentă lu-va îmbră ca

rt\

[ : pentru plă cerea societă ţ ii, eră preste câteva momente, in
trând u în cerculn familiei sale lti-va arunca dela sine: ci 
î-va fi o însuş ire prefă cută în sânge, fă ră de care nici că 
sar simţ î bine mal mulţ ii.

E o pă rere forte greş ită Ia noi, că damele sar'dc- 
josi ocupându-se 'cu lucruri de casă , seu eâş cigându-ş l 
pânea de tote dilele cu lucrulă de mână . Nu este lucru 
care se nu-liT înalţ e pre celu ce lu-severş eş ce, ş i. care se 
nu li-se ş ietjiă mal bine femeiloru, de câtu trândă via. Fe
meile burgesieî belgiene ş i germane suntă niş ce econdme 
forte bune ş i nu se retragă nici dela lingura de fiertu, 
nici dela peria de pravu, — ceea-ce înse nu le împiedecă , 
a corege din când în când ş i eserciţ iile latine- ale fîilortt  
lorii, seu a primi visite prin saldnele loră cu o ţ enută 
demnă de femeile culte.

S-

W:

f

. Nu e de ajunsă înse-, ca damele nostre, prin ma
niei a loru fină , se fie chiar numai podoba sald'nclorîi: ci 

; trebue se tînă contă ş i de creş cerea prnuciloră . — încă 
m vrestâ cea mal fragedă a pruncildră , trebue se se în- 
cepa acea creş cere sistematică , care ţ înteş ce atât spre 
desvoltarea însuş iriloru Interne, cât ş i spre cele mai în- ' 
semnate mominte esterne. Că -cl ori cât se va vorbi des-

instincfcivă a animeb totuş i sunt» anumite for
malită ţ i ş i datini, pre cari togma aş îa trebue se ni le
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prcfacemă în sânge, precum ne însuş imă educaţ i unea mo
rală seu spirituală .

în urmă încă pucine cuvinte despre originea cuvân
tul uî nEtiquette.u Astă tji în tdtă lumea cultă , cu acostă 
cuvântă saă îndatinată a-se numi regulele sociali, — cu 
tote că în seclele trecute în altă înţ elesă sau luată cu- 
vântulă acesta. „Etiquette" e cuvântă de origine nonnană 
ş i se însemna prin elă marca ce se punea pe pachete, ba- 
gagic ş i sticle, pentru de-a designa cuprinsulă acelora. 
Pachetele provecjute astfellă sau potută apoi tră mite în- 
tr’o depă rtare cât de mare fă ră vre-o bântuire. Am cjisă 
că în Francia ş i Anglia (cari în privinţ a etichetei suntu 
cele mal superiore în lume) încă cu câţ iva secul! mal 
înainte au esistată studie de eticheta, înse nu în formă 
de că rţ i. Regulele principali de conduită le scrieaă seu 
tiparîaă pre bilete mici, ş i aş la cu încetulă , prin asemă - 
narea ce aveau aceste cu marcele de pacheturî, aă că pă tată 
ş i numirea acestora. Biletele ce e dreptă aă dispă rută de 
multă , înse numirea, reducundu-sc la regulele scrise pre 
acele, întratât sa indigenată , în cât astă c]! buna-conduită 
nici că o numimă altcum, mă carcă frâncesil încă ş i în 
timpulă de acum aş la numescă ş ledulele lipite pre pachete 
ş i iegî de vină .

II.

Despre purtare.
îii familie; — în Biserica; — Facîu do superiori .ş i supuş i; — 1*0 

strada ; — în locuri publice; — în teatru.

„Maniera buna e celil mal bontt pasporttt 
in viâţ a. La Bruyere.

La maniera bună se recere nu numai o tactică: ci 
ş i o facultate spirituală , carea la momentă , ca priu mi-
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s6 gâeeseit. «• este de fă cuţ ii sji. 'gră iţ ii în ort ş i' ce■ • nune

împreglură rl ale vieţ ii.
Ort cum va li societatea întru carea. ue află nni. oii ' 

cât de surpriii-ietorie si neaş ceptate vorîi li gturstă rile ‘ 
întru cari ue g.îsimu. — nici când nu ui este icrtâtii 
ne pîerdemu presinţ a seu ţ inuta ndstrâ liniş cită: deorece 
atât atitudinea forţ ată ş i maniera reservată ; cât ş i preve
nirea prea esagerată uu suplinescu temperamentulii adc-

%

se

vi;1
■

veratii.
Trebue se ne silimîi dara, ca se nu că demîi în es- 

tremită ţ î ş i esagerarl, Uvendu în vedere totdeuna dicala, 
că „ce-i preste mă sură e greţ osti.t: Purtarea cuviinţ idsă 
nici când nu e abă tetdriă la ochi, până când ceremoniile 
cseesive simţ ii numai unele caricaturi ale manierei bune ş i 
în locii de. stimă produci! confusiune, ş i dejosire.

Unii esemplii de etichetă prea esagerată ş i încă forte j 
. . comicii, sau iviţ ii odată ]a morte a unei regine ş panioîe. | 

După datimi. mai marii ţ ereî suu adunaţ ii la desfacerea, 
testamentului regalii. Observând ii ei, cumcă curteana re
ginei — carea neapă raţ ii trebuia se fie de fadă , — 
sa preş entatti, o citară oficioş ii. Curteana la acesta a -de
claraţ ii, că ea conformii regulelorfi de etichetă nu pdte pă - 

, râsi nici mă carii pre unu momentu cadavrul ii reginei sale: 
ci decă le convine domnilorîi, binevoiescă a-se osteni, până 
la ea, Respiiusulii acesta produse apoi o discussiune de 
opţ ii ore ş i deorece ambele pă rţ i au ră maş ii ueîndopli- 
cabile, mai pre urmă umilii dintră ' cei presinţ î a . 
recomendatu urni felia de împă ciuiela, care primindu-se 
cu unanimitate sa ş i dusu în deplinire. - Anume, fie-care 
parte ordină , ca nemiş cată dimpreună cu ş îecjîurilc să se 
poi te într o sală , care dela chilia reginei morte ş i sala de 
consultare se fie in- aseminea îndepă rtare astfeliii, ca nici 
despre una;, nicî despre alta parte se nu pdtâ (Jîce cineva, .

'

h
i

j.y nu .

r

'a
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că aă fă cută vre uml paş lă în interesulă unei conveniri, 
care nu a corespuns reguleloră de etichetă .

Chiar aţ âţ a scrupul! în timpulă de acum 
mal recerîî dela nime.

nu se

Lectorele nostre însd de bună semă ne yorfi întreba 
acum: că prin ce sar potea câş ciga manie a cea• atât de 
folositorîă ş i nediş pensabilă ? Numai prin unu lucru — 
adecă prin deprinderea neîncetată cu ea. Maniera bună 
nu trebue se ne fie numai uuă corsetă , pre carele pentru 
pofta societă ţ ii lă -luă mă pe câte-va ore, ş i apoi acasă 

; eră ş î lă -depunemu : ci prin deprindere neîncetată trebue 
se ni-se prefacă în natură , ca nucumva cu cea mal de- 
aprope ocasiune se ultă mu de rola ce o avernîi ş i apoi se 
se aplice ş i asupra ndstră dîsa ce odinidră o aplicaţ i a- 
supra muscaliloril: „quattez le russe et le 
raitu*) u

cosaque pa-

Mal alesă cerculă familiară e loculă acela, unde 
trebue s6 observă mă regulele manierei bune. înaintea stră i- 
nilorii, cam de regulă ni-amă îndatinată a ne acoperi slă - 
biţ iunile ş i a ne mândri cu însuş iri frumdse,'— până când 
fada de acela, cu cari stă mă în legă turi mal de-aprdpe 
de. sânge, pă ş imă întf’ună modă adevă rată arbitrariă . Mă - 
car-că o! cât de plă cută ar li cerculu familiară , când 
în familie ar domni indulgenţ a, stima ş i blândeţ a, în 
loculă dispreţ ului, iritaţ iunel, indiferentismului si bruta- 

.lită til.
Ori cât de înaintaţ i vorft fi pruncii în vrâstă , pă 

rinţ ii totu-de-una ocupă loculă celă de-ântâlă , încă ş i 
atunci, când locuescă la casele loră . 'Pare se înş elă umilă 
ca acela, care crede, cumcă ş l-onoreză pre amicii, ş i cu
noscuţ ii sel, decă pentru el sl-pune îndereptă pre pă rin
tele seu. Pre ori care omă luminată ş i cu minte aş îa ceva

ScarpilnS pro inuscalulu ş i ţ i-sc va arota cozaoulu.
**
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( tot-dd-una lti-va genă; dră cel’a ce comite acdstâ erore 

ş i-agoniseş ce ruş ine.
Odinidrâ stima fadă de pă rinţ i era punctul! cel! 

mai de că petenie alţ i creş cereî bune. Astă zi acesta reia- 
ţ iune dintre pă rinţ i ş i primei sa schimbaţ ii presto mă sură , 
ş i în acestă privinţ ă mai cu seină pă rinţ ii suntu de lină .

Spiritul! copilului ce e drepţ ii se cultiveză , dar’ cu 

nobilitarea ânimei lui încă nimene nu gândeş ce. Astă zi 
pă rinţ ii suntu sclavi adevă raţ i ai pruncilor! loru ş i nici 
nu-ş î adu cu aminte, cumcă crescu niş ce tirani, cari cu 

timpul! le voru plaţ i cu nemulţ umire.
Mâcar-câ maniera bună aş ia aduce cu sine, ca să 

ară tă mîi veneraţ iune câtră pă rinţ i ş i că tră unii membrii 
din familie mai înaintaţ i în etate. Ba, încă ş i facîă de 
atarî consângeni, cari nu locuiesc! sub unu acoperement! 
cu noi, încă trebue să fimtî mai prevenitori, de cât facîă 
de stră ini. Până când cunoscuţ ilor! lă să m! seu tră mitem! 
carte de visitâ, până atunci consângenilor! trebue să le 
facem! visitâ ori se le scriemu epistolă , ş i când i-primimu 
la casele nostre, totu-de-un’a trebue să -i primimu cu mai 
multă afabilitate ş i că ldură , de cât pre ceîalalţ i membrii 
din societate.

Cele dîse până -aci faciă de reverinţ a pă rinţ ilor!, cu 
atât mai vârtos! se referesc! 1a, Beserică . Mergând! că tră 
casa lui Domnecjieu, nu trebue se gândim! la noi ş i am
biţ iunea ndstră miserabilă; că -cî acolo nu vin! sub între
bare vestmintele cele nduă , nici vanită ţ ile, ci numai sin
gură pietatea ară tată ş i dovedită faclă de o fiinţ ă mai J 
înaltă . Mî-aduc! aminte cu dreş i-care indignaţ iune la a- .• 
cest! loc!, de unele sminte ce le-am fost! esporiatu prin 
Besericele unor! provincii, pre cari, durerii'> :Ca trebue se 
le atribuesc! togmă classei inteliginte. Pâiia. - câiid popo
rul! de rOnd! asculta cu pietatea cuvenită slujba dumne-

mare,

r

■ i

i
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(Jledscă , până atunci inteliginţ a conversa ş i prin fleacuri 
ş i cochetă ri escela înaintea poporului nccultfi.

Mă car-că clamele voiescu se placă întru adeverii ş i 
dră ş i se dovedescâ oreş î-care superioritate, apoi mai înainte 
de t<5te ar trebui, se esceleze în frumseţ a din lâuntru, 

sufletescă . Eugaţ iunea ş i evlavia adevă rată înalţ ă frum- 
seţ a loru, în cât feclă le evlaviose pururea suntti încun- 
giurate de oresi-carî raţ ie ideali. Drept că esagerarea ş i 
aci este periculdsă ; de acea fauatismulii religionariu nu e 
togma recomendabilii. Cercetarea cu pietate a Besericel, 
evlavi’a, purtarea modestă , imbră eă mintea simplă ş i altele 
că aceste suntfi, cari dovedesctî o adevă rată cultură , o a- 
nimă nobilă ş i urni omit luminatîî.

întrândit în Beserica ori că rei confesiuni, nici când 
trebue să pierdemii din vedere, că suntemîi în casa 

lui Dumne^lietî, că acolo trebue să ne purtă mu cu vene- 
raţ iuue ş i evlaviă , nu numai facil de loculii unde ne 
află mii, ci ş i faciă de cei ce sun tu în lă untru. în casa 
lui Dumnedieil toţ i suntemU egali; acolo chiar aş ia i-se 
cuvine locuiţ i ântâiii celui mai să racii, ca ş i celui mai bo
gaţ ii. Faciă de preoţ i, de aceş ti servi ai lui Dumnezeu, 
aş iş derea trebue se ne purtă mu cu totă reverinţ a, carea 
de ş i nu se refereş cc totu-de-una la unele persone, dar 
totuş i o merită chîamarea ce o ieii asupra lorii.

în Beserică nu se cuvine a âmbla de braciii. Aba
tere dela regula acesta pdte fi numai după cununie, des
pre ce însă vomit face amintire în tr’alţ ii locîi.

La unele dame, că rora li-a dă ruiţ ii Domneaieii tonii 
frumosu, nu le potemit recomenda din destulii cântarea 
în Biserică , fie la sate, ori la oraş e. Nică irt nu potfi eva
lua ele acestii darii Donmedîeescii mal bine, ea pe alta- 
riulii pietă ţ ii.

Adeseori auţ lîmu rostindu-se de pe amvonii ş i aceea,

cea

nu
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că toţ i suritemti fraţ i; cu tote aceste de nenumă rato-orl 
greş îmii în contra acestui adevă ru despreţ îuindu prin o ma
nieră trufaş ă pre deapropele nostru subordinatu ş i să racii; 
mă car-câ adevă rata superioritate a omului jace în buueţ a 
ş i nobleţ ă anime! sale. De aceea încă în vresta cea fra
gedă trebue se dedă mu pre prunci a se ară ta cu loialitate 

. faclă de cel supuş i. Este deci o detorinţ ă rigurosă fie-că - 
.«o rula, se fimfl cu stimă reciprocă faclă de apropele nostru: 

că -cî superior ulii neş timândii pre inferiorulu seu, acosta 
încă se pă te apoi uita uş orii de stima, cu care detoreş ce 
superiorului seu.

Cu atarl supuş i, cari în privinţ a culturel suritu egali 
cu noi, ş eii a uneori încă ş i superiori în inteliginţ â, pre
cum potft fi d. e. crescă torii ş i crescă tdriele, oficianţ ii 
etc. etc., totu-de-una aş îa trebue se ne portă miica ş l cu 
semenii noş tri. însă lord nici când

*

a
&
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nu li-este permisii a 
se uita de aceea referinţ ă , ce esistă întră el ş i acela, cari 
î-aplică . Ce e drepţ ii Carolu alu Y-le a ridicaţ ii penelulii 

. Iul Tiţ ianu, însă ş i pictorulii s’a plecaţ ii cat de tare ca 
se-lii primescă .

h
)

! ■

Inferiorului nici când î-este Iertată se ocupe locii 
înaintea superiorului seti, pâna-ce acesta nu lii-vă * fi îm
biaţ ii cu ş ederea, Diregatorit suntu îndetoraţ l a se îm- 
bră ca: (luPa cuviinţ ă , când voiescu a se presenta înaintea 
superiorilortt lorii. E necuviinţ ă d. e. aceea, când crescă
toria drele do prelegere le ţ îne în negligiîe.

Dar e necuviinţ iosu lucru :ş i acela, când servitorii 
servesett la mdsa domniloru lorii în vestminte 
La noi îus8 pre asia ceva

nu

neordinate.
q . , 1111 se pune prea mare pondii.
fcajntemplatu togma cu mine, că la o casa domnoscă ser- 

• vitoriulu a puş ti cafea negră pre mesă îmbră caţ ii- în că
meş a. E drepţ ii, că societatea, întru 

. mî-a foş tii confidentă; însă aş îa

>:

■ l,carea mă afla mii, 
ceva nu este permisii să .

r.'

.

-ii
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se întâmple nici atunci, când smitemu singuri numai cu 
familia-.

Kev.enindii asupra obiectului de mal înainte, nu po- 
temu recomenda din dcstuhl detorinţ a ce o avemîi faclă 
de crescă torii ş i crescatorele aplicate în familiele. ndstrc. 
Pretotiudenea, la mesă , in că ruţ ă , inveţ îaceil urmezâ loru, 
ş i de cumva avemiî vre-o observare în contra creseă tori- 
lorti, aceea nicl-când nu e iertatu să -o facemîi înaintea 
prunciloru, ba câud o facemu între patru oclfif ş i atunci 
încă trebue se ne esprimă mu amicabilu ş i cu reverinţ ă 
facla de el, avândti în vedere, că vorbimii cu unii câ ş i 
acela, pre cari numai împregîură rile neaternă tdrîe dela el 
î-deos.ebescu de că tră noi. Cela ce procese altcum, aretă: 
o animă rea, o lipsa de fineţ ă , generositate ş i creş cere bună .

Personele, care se ţ inti de diferite classe ale socie
tă ţ ii omeneş cl, aş iş derea numai prin o manieră perfectă 

, se potfi feri de genarea provenienţ ă din diferenţ a de ră ngii.
Simţ ii unele dame de ranguri mai înalte, care con

duse de oresl-carl capricie, mal aleş ii pe sate, unde nu •' 
]>rea au societă ţ i alese, cu sîla ş l-facîi preteuie cu altele - 
de ranguri mal mici. Când apoi din întâmplare' comunii 
cu cele de aseminea rangu, pre cele de-ântâîu le des- 
preţ uescil ş i respingi! cu nesocotinţ ă ş i cu o recelă nespusă .

Aceste persone, fie ele mă carîi ş i din principi, ş l- 
•denegă originea : de drece domnulil ş i ddînna adevă rată , 
totu-de-uiia suntil loiali faclă de acela, cari stau întru 
mul rangu mal micii. Togma prin salone ş i între cer de 
ranguri mai mici se voru sîli îiitr ’acolo, ca aceş tia se nu 
observe nici o (liferiuţ ă de rangu, ş ciindfi prea bine, că 
curtuoş ia lorii nu e deoblegă toriă pentru nimică , ş i curucă 
o anumită temperaiiţ ă mal cu siguritate escliide confidenţ a 
ş i încrederea, de cât. aroganţ a ş i îngâmfarea, ce, la totă 
întâmplarea este dejositdriă pentru cehi ce o practiseză ,
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De altă parte stima cuvenită faclă de superiori est-i 
unu punctă considerabila ala creş cereî bune, care totu-de- 

sî-află sorgintelc în nobleţ ă anime!. La noi sunta unii 
individ!, cari decă convină numai odată seu de două ori 

vre-ana individa de ră ngii mai înalta, apoi înaintea 
altora asia vorbcscîi despre aceia, ca ş i când Domnedjdii 
ş c-ie, în ce relaţ iunî intime ar sta ca eî. Mă car-că nefe
riciţ ii de eî nu-ş i aducil aminte, Că în locu se se înalţ e, 
togma prin aş îa ceva să dejoscscfi înaintea altora, ard- 
tându pre faclă , cât de tare s’ar sîmţ i onoraţ i, când cu 
cutare ş i cutare domnu mare ar sta în aş îa-felîu de rela- 
ţ luuî, ca ş i în cari nu stau.

Presto totiî, semnulu cela mai învederatu alţ i supe
riorită ţ ii se manifestă în maniera cea bună , ce totu-de- 
una câş tigă veneraţ îune.

Ş i acesta manieră trebue se o obser vă mii ş i în por- 
tarea nostră pe stradă . O damă cu cultură adeverată totii- 
de-una va ârnbla pe stradă cu o simplicitate nepretenţ iosă; 
îmbră că mintea eî va li nebă tdtdria la ochi, ţ înuta eî va li  
neafectată ş i pre lângă aceea liniş cita ş i seriosă .

Pe stradă hohotulu ş i vorbirea aspră , precum ş i 
gesticularea cu mânile suntîi numai niş ce lucruri preste 
mă sură necuviinţ îose.

Omenii binecrescuţ i aş îa se ferescu de unele 
lă rî ca aceste, ca de ciumă , mai cu semă pe strade ş i în 
locuri publice.

m una

m cu
&
■ •

:

U

i ii

m.r
csce-

Acî încă mai trebue se observă m îi una. Feineea | 
bine-crescută , fie aceea tineră ori bă trână , mergendu pe 
stradă nici când nu va că uta înderă ptu. Aş îa ceva ar fi ] 
nou plus ultra a creş cereî greş ite, ş i pe respectiva 
potea aduce în prepustt, care ar potea da ansă barbaţ i- 
loru la cele mal neobraznice tică loş ii.

!o-ar
• 1
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Pe stradă de regulă pă rinţ ii mergu înapoi, or fe-' 
tcle înainte, ca muma sd pdtă veghîa . asupra feteloru.
Decă numai este cupotinţ ă , tineră . nici când se nu umble 
singură , ci totu-de-una acompaniată , ş eii de mamă seu de 
altă dre-eare femee onestă . La noi e datină .a se lă sa ti
nera pe stradă acompaniată numai de servitore, presupu- 
neudu-se, că prin acesta se face din destulu acelei reguli 
— că tinerei nu se cuvine a âmbla singură .

Noi sunţ emu de acea convingere, că decă odată i1u . , 
se pdte altcum, apoi o fetă onestă ş i. bine. crescută mai 
bine amblă singură , de cât înş ocită de .servitore. Ore o 
servitore pdte pă zi pre ddmna ei tineră ?

Gând se facîî ceva cumpă ră ri prin diighene, se înţ e
lege de sine, că nu muma, ci feta duce pachetultî; er 
când le acompanieză pre aceste drecineva, d. e. socul, 
frate, seu stră inii, atunci la totă întâmplarea linii că a- . 
cestîa trebu'e se primescă paclietuM. Acesta regulă se re- 
fereş ce ş i la marame mantile etc., — de‘ orece ar fi mare 
prostie a lă sa unei dame se ducă ceva în mâni atunci 
când o petrecemu.

încă mal câteva cuvinte despre aeompaniare seu în- 
socire. Bă rbatulfi, carele acompanieză pre cutare femee, 
totu-de-una el i-concede partea cea de catră pă rete alCi 
trotparîuluî, fie în stânga, ori în drepta. Acesta regulă 
trebue se o observe ş i femeea tineră , când âmblă cu una 
mal bă trână .

Pe stradă numai cu atarî cunoscuţ i ni se cuvine a. 
stă de vorbă , cari suntu în legă turi intime cu noi. Er 
bă rbatulil, decă nu e provocată ,, numai în atare casil pdte 
acompania pre o femed, decă acesta i-este rudenie de a- 
prdpe, ş i cunoscută ; din contră acompaniarea apare stân
gace, vŞ iluitdrlâ seil togma. inpertinentă . Ba, nici celu mal 
bunu cunoscuta nu pdte acompania pre o fetă tineră , decă

9.
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l. obţ înutu spre acesta previa concesiune, când aceea enu a
singură pe stradă , ori însorită numai de servitore. Neve
stele îucă facil biue, decă nu primescu acompaniarea bă r- 
batilorft stră ini când se preâmblă numai singure.

li
• '

Prin chioş curi, promenade ş i locuri publice, cel ce 
să află ş eţ lendu, de regulă se scolă în pecîdre, când li-  
vinti cunoscuţ i, ş i apoi seu converseză cu el în peţ ldre, 
sed, decumva cunoş cinţ a e mai de apropo, i-îmbie ş i cu 
ş ederea. însă pe strade ş i în alte locuri publice nici când 
nu se cuvine a opri, seu a grai pre cunoscuţ i, mal ver- 
tosu când acela se preâmblă cu alţ ii stră ini. în atare casîi 
i-salută mu simplu, ş i numai atunci ne apropiă mu de eî, 
când suntemii provocaţ i la acesta.

în locuri publice femeile nici când nu se scolă la 
presentarea bă rbaţ iloru; eră bă rbaţ ii nu pottî ş edea la 
me'sa loru, pâuă -ce nu li-se ofereş ce ş ederea. Aci subver- 
seză o întrebare fdrte mare, ce pretinde tactică dela o fe- 
mee. Decă ea nu îmbie pre bă rbatu cu ş ederea, acela se J 
simte vă tă matu: er decă lii-îmbie apoi uş orii să pote con
sidera de prea preveni tă ria, mal vertosfi când 
nu e togma raritate — respectiv ulii e ş i cam încrezuţ ii.

Adeseori se potu aucji unele observă ri ca acestea:
„Nu am potutfi veni, de orece Domna L. ma reţ înutu:

decă odată convin! cu ea, nu dă Domne«Jleu se te mai 
poţ i scă pa de ea, etc. etc.

i ■

f

'
!

hm-

ceea ce
i

■ ;în asemenea casfr numai tactica ş i agerimea minţ ii j 
potii folosi. Femeea. totu-de-una trebue se ş cie, că cu cine * 
are de lucru; — altcum ea pote deduce uş oru din 

mera bă rbatului, decă i-convine ori nu societatea eî. Ş i 
decumva despre acesta nu este convinsă , apoi cam 
pă sare lu-pdte întreba:

ma-
i
\cu ne-

»Nu poftiţ i a ş ede ?“ La între
barea acesta apoi ş i bă rbatulu pote respunde scusându 
forte uş orii, fă ră ca să vateme regalele bunel cuviinţ e, —

.

-se

dr
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până când dama simpliciter a satisfă cuţ ii numai prescri
sele cuveninţ el ş i togma nu ş î-a manifestaţ ii prea 
sa diferinţ ă . Pre unu amicii bunii, carele ş î-a atraş ii a- 
tenţ iunea asupra societă ţ ii eî, lu-pote îmbila cu ş ederea ş i 
mal amicabiltt.

Referitorii! la teatru suntil de observaţ ii chiar acele re
guli, pre cari le-am amintiţ ii ş i la acompaniarea pe stradă . 
Numai bă rbaţ ii acela potîi întră în logîa cută rel dame, 
cari i-suntil umblă tori la casă; eră la eş irea din teatru, 
ori care bă rbaţ ii cunoscuţ ii (de ş i nu e âmblă torlil la casă ) 
ş l-pă te oferi braţ ulil s6ti ca se conducă pre damă la că ruţ ă , 
în acestil casil totii-de-una are antâîetate garde de da- 
mes; fîind-că nu se cuvine, ca întră două dame se prefe
riră ţ i braţ ulfi celei mai tinere, când cea mal bă trână îucă 
nici nu este acompaniată de cineva.

în loglă locuiţ i celîi de-ântâl faclă cu bina lil-ocupă 
marna, ori garde de darnes; — celfi din faclă fă ta gar- 
dintă , ş efi, întră mal multe fete gardinte, cea mal în verstă . 
Când în logiă se află dame, bă rbaţ ii de regulă ocupă lo
cuiţ i celti mal din-apol, ba încă ş i tata sl-ofereş ce locuiţ i 
să ti fetei mal mă riş ore. Când în loglă se află vre-o fe- 
mee ca ă spe, atunci stă pâna i-ofereş ce locuiţ i să u; ă r 
când se află vre-o fă tă ca ospe, atunci aceea ocupă loch vis-a- 
vis de stă până ,

Portarea în teatru este mal mulţ ii de consideraţ ii, 
ca cea de pe stradă . Miş carea neîncetată , vorbirea cu tonu 
înalţ ii, gesticularea, suntil dovezile neculturel.

Indivicll bine-crescuţ l ş i cu o manieră fină , nu le 
comiţ ii acestea, — ci la locurile lorii ş edil în pace, vor- 
bescfi în liniş ce, ca să nu conturbe , nici pre diletanţ i, 
dar nici pre ascultă tori.

Durere, că prin loglă se află ş i atari ă menl, că rora 
le place a fiice scandaluri în teatru; rîdti, flecă rescii ş i

marea

2*
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lârmulescă , ş i aceste tote le comiţ ii .numat pentru ca se 

că furnigâ publiciilă onestu ală parterului. Ore' 
acesta? Ba din contră , numai că se

*arete.
ajungă el ceva 
compromită înaintea publicului fumigată :

încă mal o observare. Dama tineră mal bine lucră , 
când nu se foloseş ce de ochlanu la privirea publicului; 
că -ci în folosirea aceluia’ tot-de-una este ceva provocă - 
toriă . Referitorîă la fetele tinere recomendă mu ca ochianu- 
ri]e se le întrebuinţ eze numai pentru bină , er decă suntă 
miope, mal bine se folosescă lorgndne.

Damele numai atunci; potă aplauda, când volescă a 
esprima dreş l-carl omagie faclă de cută ri artiş ti mal re
numiţ i. insă rola acesta de’ complă cere e o escepţ iune ş i 
de regulă , se cade bă rbaţ iloră .

U
cum

.

in.
h ' !**
S Despre presentare.

Agrîurea (titulare). — Visitcle. — Folosirea cnrţ iloru tic visitc. — 
Doinirile. — Primirile.

Capitlulu de faclă lă -consacră mă unoru * (latine, cave 
figureză în vieţ a socială ca reguli, potemu dice, nestră mu- 
ţ avere. Astă dată vomă atinge numai regulele generali, lă - 
sândă mai la urmă tractarea casuriloru deosebită .

încependă cu presentarea, avemu de însă mnată , că 
dă câ voimă să presentă mă pre cutare bă rbată la o femee, 
la acesta trebue se ceremă mal âutâî voia femeei respe- ; 
ctive. Presentarea are a să face pre lângă întră venirea j; 
cută rul amică comună să ă cunoscută ş i de regulă barba- 
tulu să presentă ză femeei — din contră nicl-când. Decă j 
presentă mă pre bă rbată la bă rbată ş i pre femee la femee, 
tot-de-a-una presentă mă pre celu de rangă mai mică ce-

f

V ‘

bir
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Iul de ră ngii mal înalţ ii; er la cel de asemenea ranguri 
pre celti mal tinerii celui maî bă trânii,

. Eticheta aduce cu sine, ca pre bă rbaţ ii să -lu condn- 
cemii înaintea damei, care nu are a să ridica din ş eţ Ti, 
decât decă i-se presenteză unu prelata besericescU să iî 
vre-o personă maî bă trână ş i maî de rangu; apoi ne es- 
primâmu cam aş la: „Concedeţ i-mî se vă presenteză. pre 
Augustu Todorescu advocata în . . De regulă femeea 
nu are a să numi, că -cî se presupune, că bă rbatulii ş cie 
cui se presentă ză . Ambii presentaţ l apoi se plecă; însă nu 
dau mână unulu cu altulu, numai decă spre acesta dă 
ansă femeea, — când apoi ea începe conversarea. Prin sa- 
lone numai atunci se presenteză bă rbatulii la cutare damă , 
decă ea pofteş ce acesta. Altcum femeile mal înaintate în 
vrâstă sl-potiî presenta tineri, ş i decă cu privire la acesta 

ş î-au foş tii esprimatîi dorinţ a maî înainte; însă acesta, 
după cum sa observaţ ii ş i mal, înainte, numai femeile 
bă trâne o potu face.

Când se presenteză o tineră la o damă mal bă trână , 
de-ântâî să plecă tare, er cea din urmă numai cât sl- 

întinde mâna, dară nu se scă lă . La presentarea neveste- 
loru ş i feteloru mal înaintate în vrestă ş i damele bă trâne 
încă se scolă puciiiiî din ş eţ uliî lorii.

nu

cea

Agră irea seu titulârea nemijlocită după presentare, 
la noi e maî pucinii complicată ca în Francia, unde d. e. 
ori cine să tituleză „Monsieur*4 ş i „Madametotuş i 
ş i( la noî prin unele socie.tă ţ î nu se face prea multă cere
monie. Pre funcţ ionari de ranguri maî înalte, precum 
suntii d. c. preoţ ii, oficiril, medicii ş i magnaţ ii, i-agră imu 
după ră ngii: Eseeleuţ ia Ta, Keverinţ a Ta, domnule con- 
siliarîu, domnule generalii, domnule medicii etc.. etc.
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■ Mal departe la agră irea magnaţ ilor! adausulii cuvântului 
„Domni" nare loc!, e destula titlulu singuru.

în societă ţ ile mai alese, preste totii putinii se folo- 
• seş ce la agră irî cuvântul! ., Domnuw — se foloseş ce totuş i 

mal aleş ii faclă de cel de unu rangu mal micii. Cel ce 
să învârtesc! prin societă ţ i sî-daîl titlulu cuvenitu, seu să 
agră escu după nume: Todorene, Câmpene etc. Când o 
damă cultă , agraeş ce pre cineva: „Domnule Boş u!t: po- 
temii fi convinş i, că acestii „Domniiu nu-! de unu ră ngii 
cu ea ş i nu aparţ ine societă ţ ii el.

La noi fetele se tituleză: „Domniş dre“ eră muie
rile: „D<5mne.“ Când muierile mal aii ş i unele title după 
bă rbaţ i, apoi în aseminea casă se agră escu de după acele.

h

I;

&

În secolului de faclă , mulţ i în multe chipuri au j 
scris! în contra visitelord. Cu tdte acestea visita este o 
regulă nestră mutavera, încât înaintea el trebue se se plece 
ş i acela, cari altmintrea în principia ar fi în contra el.
Ba, fiind acesta basa vieţ ii sociale, trebue să recunoş cemil f 
togma lipsa el nedispensabilă .

Cu cineva potemil conveni undeva de o mie de ori; 
dar hu-lu potemil invita nici că ne pote invita, dă că până 
acolea nu ni-âma fă cutu visita.

;:

I'
I

Visita propiaminte este o introducere în cunoş cinţ ă , 1 
în cât dela ea aternă ş i susţ inerea cunoş tinţ ei. Cu nemicil 
nu potemâ înstră ina dela noi cunoş cinţ ă , 
convine, seu care dorimâ să încete, ca-ş i cu ajutorlul! -j
acestei reguli sociale. Ca cineva se ne pricep! voinţ a pe ]

• ™t0rîvl\ 0 destulft atât» Qa să nu facemil visită regulată 1 
să a să încetă m! cuvisitele. însă visitele prime, fie ori cât f 
de neplă cute, tot-de-a-una trebue să le re’ntorcem!.

Bu se ş ede ca să mergem! de dduă ori după daltă 
la o casă , ca care nu stanul în amiceţ ă; tot-de-a-una 
trebue se aş ceptă mil, ca să ni-se re’ntdrcă visita

care nu ne

1

;
;

•|.4ţ

i;:



— 23 —

Gând se întelnesctt doue dame la a treia casă , ş i 
apoî se Invită una pre alta, tot-de-a-una cea invitată , 
face valuta primă . Se înţ elege de sine, că decă nu suntil 
de unu ră ngii, apoî cea de rangulu maî micii se reţ ene 
dcla pasulu primii, aş ceptându până o invită cea de ră ngii 
maî mare.

Afară de visitele regulate, suntii încă ş i alte oca- 
siunî, când trebue se facemft visite. Femeea tineră cu 
bă rbaţ iilu seu face visită în anulil celii de-ântâî alu casd- 
torieî pre la neam urî ş i pre la aceî cunoscuţ i, cu cari 
vreu se remână în amiceţ a, ş i visita acesta de reş pectiviî 
se reiitdrce în restimpu de opta dile. E usu, ca ş i ma
mele tinere se se cerceteze la ddue-trei septemânî după 
naş cere. La întâmplă ri de jale, consângenii ş i amiciî mai 
intimi si-împă rtdş escil condolinţ a lorii pe calea visiteî maî 
curend, eră cunoscuţ ii la optu, dece ilile după casulu 
morţ ii. Când cineva, se aş edă în cutare ţ enutu, atunci 
tace visită pre la toţ i vecinii, care visită aş iş derea e a se 
re’ntdrce înainte de espirarea -ă lora (Jece dile.

în casulu absenţ ieî visitatului, lă să mîi unu biletfi 
de visită îndoindu-î pucinti colţ ulu drepţ ii de-asupra, decă 
visita a fostu numai de reverinţ ă ori detorinţ ă , — er decă 
visita sa fă cuta pentru regularea eută roru afaceri, atunci 
se îndoie pucinu colţ ulu de-a stânga de desupta alu bi
letului.

Cu privire la formă , că rţ ile de visită sunta rnă ri- 
ş dre, simple ş i scrise cu litere pe papirft neluciosa. De 
îegulă numai numele sd pune pe ele. Femeile mă ritate 
înse a uneori mai pună ş i numele pă rinţ ilor!! lorii d. e. 
Mar Va Radulescîl nasc. CichindealU.

Pre că rţ ile de visită , magnaţ ii si-punil înaintea 
melui ş i titlele; înse asta o facil numai magnaţ ii, cari

nu-
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poş eda diplome de nobilime. Titlele dobândite, precum 
sunta ale geueralilorii, consiliarilor& etc. .ele. s6 pună nu
mai pre astfellil de că rţ i de visită , cari sunta menite 

pentru visite oficiose, îuţ elegendu-se de sine, că 
societatea întru care ne' invertimu ş i aş la ş cie, cu cine are 
(le a face.

r; ■ ■
te
:sî

anume

: ,
m însemnele seu coronele ă rare-orî se punu pe că rţ i 

de visite — amendduă (le-odată apoi nicî-când. Magnaţ ii 
»• aş iş derea si-lasă titlele, când pe de-asupra numelui punţ i 

coronă .

F-
I

A uneori că să toriţ ii sl-facu că rţ ile de visită la olaltă 
în acestu modu: Aureliă Codreanu ş i socia, seu Aureliu 
Codreanti ş i socia sa Ana nă sc. Gr ama.

Mamele, care-sî fă cu visite cu fiicele lorii presentate 
deja, când ş i când să folosescu ş i ele de că rţ i comune d. j 
e. Silvia Abrudanti nă sc. Dumbrava ş i fiicele.

Că rţ ile de visită să tră mitu după fidanţ ă rile ş i cu- I 
nuniile deja publicate ; la (Jilele onomastice seu când cineva j 
sa. destinsu ori sa îiiaintatu în oficiu ş i ră ngii. La asemeni ' 
caş uri în colţ ulti drepţ ii dedesuptu alţ i că rţ ii de visită se j 
punu aceste trei litere; g. m. s. adecă : „gratulaţ iunea 
mea sinceră .14

Cu ocasiunea că lă toriei aş iş derea trebue se tră mi- j 
temti că rţ i de visite,, ş i pe colţ ulti dreptu de de supţ ii în- 
să mnă mii literile unnă tdrîe: r. b., adecă „remasii bunii. “

La anula nod, consângeni! ş i amicii aş iş derea ş i- 
tră mitii că rţ i de visită cu acesta subscriere: a. n. j. p., 
adecă : „anfi noii fericitu poftescfi.“

Afară de acesta amicii buni se ş i cerceteză unulfi f 
pre altiild ş i decumva cercultî de cunoş cinţ ă e prea mare, 
tă tă luna lui jânuarifi stă la disposiţ iune ş i visită are locii 
mcă ş i la dduă rtre! septemânî după ' auiilfi iioti.

o

i
■ ?

I
:
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Bă rbaţii, cari suntii âmblă torl la vre-o casă , (le re
gulă tră mitii câte o carte de visită pentru fie-care membru 
din familie. E de observaţ ii inse, că dama nici când 
trimite la bă rbaţ ii carte de visită ş i pre acesta nulu-gra- 
tuleză nici la amilii nou, nici la diua onomastică . Escep- 
ţ iune facil în acesta privinţ ă consângenii ş i amicii, că rora 
însă nu le tră mito că rţ i de visitc, ci le scrie epistole, 
cari însă se potu scrie ş i pre dosulii bileteloni de visită .

Cu privire la visite mal avemii îucă de însă mnatu, 
că orele prescrise pentru ele suntii cele dela ,11—1 
(Jlualî. Mal înainte ori.mal tarelui numai la astfellu de 
case să cuvine să mergemfi, cu cari stârnii în legă turi 
intime. Domna casei apoi în orele prescrise — decă se 
află a casă — e gata de primire ; aş iş derea ş i fetele el. 
Salonulu de primire ierua trebue încă lziţ ii er vera venti
laţ ii. Nu pote li lucru mal neplă cuţ ii ş i mal ridiculosii, 
ca ş i când cineva face visită în ora prescrisă , ş i atunci 
trebue se aş cepte intri  unu salonii golii ş i frigurosii până - 
c-e casnicii se îmbracă . Altcum în aseminea- casii e mal 
cuviinţ losii a ocupa pre ospeţ l cu că rţ i ori altceva, nefiind 
cu cuviinţ ă a-i reţ ine mal îndelungaţ ii întro chilie rece 
ş i golă sub pră testulii, că domna ori domniş dra casei nu 
se află a casă , ori e tare ocupată .

6spele petrece celu mulţ ii o jumă tate de oră ş i 
după -ce soseş ce alţ ii dspe. preste 2—3 minute să depă r
tezi. Domna casei cu afabilitate reţ ine pre îndepă rtatoriii 
(fireş ce pre damă , pre bă rbaţ ii nicî-când) cu cuvintele 
aceste: „unde grabeş cl.?*4 „te ş i 'ducl.?“ etc.; — altmint- 
rea la visite ca aceste reţ inerea forţ ată nu se cuvine. 
Domna cu îndepă rtă torlulu d’impreună se scolă fă când de 
ş cire servitorilorii prin clopoţ el ii ; ş i decă se află bă rbaţ i 
în salomi — ş i acela se scdlă; însă damele numai în 
astfelîil de casii, când se îndepă rteză vre-o damă mal

nu

me-
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bă trână . D dinu a casei pre femei le petrece pana la uş a 
salonului, însă mai departe nu, pentru-că are detorinţ ă 
a remand c-u dspeţ iî diu casă .

Decă stă pă nulu casei se află a-casă , ş eii la casă se 
află fete mari, în aseminea casă aceş tia petrecu afară pre / 
dspeţ î până la uş ă . Dama nici când nu-lă pdte petrece 
afară pre bă rbatu.

Femeile ş i bă rbaţ ii si-lasa cabatele în antecamera

m
g;

salonului.
în salonu bă rbatulă întră cu pă lă ria în mână , ş i o 

aş edă pre unu scaună seu alta mobilă mai simplă de 
lângă uş ă; însă nici-când pe mesă , fortepiană seu în altul 
locă , de unde apoi la îndepă rtare ar trebui se o caute, 
ceea-ce

$
■ ■

totă -de-a-una apare prea ridiculosă ş i comică .
Sub timp ulii visitei nu se cuvine a lă pă da mă nu-

ysele. — ;
Ou privire la visitele de amilii noii avemă de obser- j 

vatu, că acesta este dina pre carea amicii familiei, con- j 
sângenil ş i toţ i, câţ i suntă âmblă torî la casă , o folosescă | 
pentru tră miterea donuriloră . — Aci e la loculă seă dară 
a vorbi ceva ş i despre donuri în genere.

Ca ori ce în lumea, acosta, asia ş i donulă are două j 
pă rţ t. Precum potemu că iisa bucurie, aş ia potemu produce ■ 
ş i supă rare cu elă . La tră miterea, donuriloră se pofteş cc j 
deci o judecată bună ş i o desteritate rară . Yoiă spune j 
pentru-ce! Donulă numai atunci pdte fi primită cu plă
cere, când este plă cută; er plă cută numai atunci pdte fi, 
când corespunde pe deplină lipsei ş i pretensiuneî indivi
dului, cui i-se dă . Ar’ fi stângă cia când d. e. unei amice | 
i-amu dă rui ş ă pună , poudră etc.

Suntă unii dmenî apoi, cari voindă se scape de unele 
obiecte, pre cari nu le mai potă întră buinţ a, pentru-că aă 
eş ită din modă , ori li-să urî  te, — le trimită donuri pen-

h '>

j ■ î

;
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i
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tru unii ş i alţ ii. Aş la ceva la tdtă întâmplareae o specu-
laţ iune rea. Câ-ci în locîi ca donatorlulfi să primescă mul
ţ umită pentru donulii fă cutu, sl-câş cigă mal mulţ ii unii 
inimicii în persdna celui cinstiţ ii, — dedrece nemicii 
ne pdte atinge mal neplă cuţ ii, ca a fi avisaţ î să mulţ u- 
mimii unii lucru, ce nu ne că useză bucurie, ci din contră 
indignaţ iune.

E mal bine a nu da nimicu, decât a da aş la 
— Trebue se fimii precauţ i ş i la aceea, ca nicî-când să 
nu aretă mii nemulţ umire faclă de unii donfi, fie acela ori
cât de neplă cuta ori vă tă mă torîii. încă ş i pre copilii tre
bue să -lfi învă ţ ă mu la aceea, ca orî-ce donii se-lfi primescă 
cu mulţ umire, avend totii-de-a-una în vedere, că de ş i 
fosta chiar deobligă torlă donaţ iunea respectivului, dar celii 
pucinti aceea a voiţ ii se fie.

E regulă ş i aceea se nu dâruimu mal departe donulii 
că pă tata. Prin acesta amil comite ddue erori: amil vă tă ma 
pre acela, dela care lainu că pă tata, ş i eraş l pre acela că
ruia lamii data.

• i
'■ i

nu

ceva.
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Individîlorii cu case bine-aranglate, e consulta să le 
dă mii obiecte acomodate pentru suplinirea unora mobile 
din casă . Le potemti dă rui d. e. jardinie cu flori, ravarie 
frumdse de flori, ventarie, cassete ş efi blide elegante cu 
bombă ne, etagere, ţ enetorie de sugă rî ş i cenuş ă etc. etc.

Consângenilorfi, amicilorfi ş i amicelorfi le potemii 
dona d. e. obiecte elegante de toilete seu bijuterii ş i alte 
oruaminte. E consulta însă , ca mal înainte să sciricimfi în 
secreţ ii, că respectivii de ce ar avea lipsă , ori ce le-ar 
că usa mal mare plă cere.

Când d. e. brodă rimii portufolifi de sugă rî penti*u 
unii bă rbaţ ii, care nu fumeză , ară tă mîi pucină esperinţ ă .

Tină rula nu pdte dona pre o tineră , numai în casfi 
când i-e cosâugenă , miră să ori cunoscută vechlă . Tinerele
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potu primi buchete fură numai în caş urile de m 

susti; - ă r pre tiuerî nu li-este Iertată se-i doneze cu 
nimicu.

nu

&m
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Despre âmblare. — Despre salutare. — Despre coiiversftrc. — Baluire,

„11 faut tout ă fiieurer, 
Sans rien approfondir.“ .-

Ţ inuta imposantâ ş i fină este forte esenţ ială în so- \ 
dotate; ş i decă punemu pondu deosebiţ ii pre ea, — o 
faceruîi acă sta nu uumaî pentru-că este una dintre cele 
mal importante formalită ţ i: ci ş i pentru-că este eflu- 

. sulă unoiii însuş iri morali fora, cari nu pote fi perfectă f 
nici când. 3

O ţ enută bună p<5te ave de esemplu ş i unulu ca | 
acela, care, după cum să (Jice: „na aflată pravulu de i! 
puş că“ până când unui mal deş ceptă i-lipseş ce cu desă
vârş ire.

I
■

i
După cum cjisel mal susu, ţ enuta bună este eflu- J 

suiţ i unorii însuş iri morali ş i nu spirituali, ş i unu omfi 
aplicatu spre ră ută ţ i arare ori, ş i numai în casă estraor-1 
dinarîă o pote ave. Cu ocasiunea cea mai de aprdpe „să j 
vă dn ghîarele mîţ el din sactiu ş i natura dură . se tradeză | 
singură pe sine.

Ţ enuta bună i-câş ciga omului respectă ş i graţ iosi-j 
tate. Suntu bă rbaţ i cari cu acă sta întrecu graţ iositatea fe- 5 
meiloru, ba ş i pre acela, cari atât în privinţ a frumseţ elj 
ş i înţ elepţ luneî, cât ş i a isteţ ime! stau înaintea lorii.

O femee cu ţ enută bună totdeuna insuflă respectă ş i j
nu ar fi frumosă , totii e plă cută atât 

barbaţ ilorii, cât ş i femeiloră , -
stimă , ş i chiar de
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Ţ ânuta. bună , deca. nu ni-e eflusulţ i creş cerei prime, 
s<5 pdte câş tiga prin intuiţ iune proprie. Trebue se îlmii  

. cu atenţ iune la tote faptele ş i vorbele ndstre până atunci, 
până ce totu ce nt-a că cjutil mat înainte .cu greii, prin 
dedare ni se va praface în o a două natură . Societă ţ ile 
rele încă trebue să le încungîură mu; câ-ci ori cum toţ i 
suntemii cam de o natură mă imuţ escă , ş i într’unfi gradfi . 
mal micîi ori mal mare, chiar ş i floră voia nostrâ imită mii 
însuş irile bune ori r<Ş le din pregliuii.

Ţ enutâ rea e de esemplu aceea, când bă rbatulu vor
bind u cu o femee sl-ţ ene manile în pusnarlu, când înaiu- 
tea el ş ede că lare pe .scauntî, când o petrece fumându, 
seu când vorbeş ce cu ea cu pă lă ria pe capu ş i sugara 
în gură .

i

i

Femeilorii, dar mal vârtoş ii femeilorii tinere, nu li-se 
cume a ş edâ întro parte pe scaunil; a-si pune coturile 
pe mesă seu a fluera prin chilie. — Altcum aceste se re- 
feresch ş i la bă rbaţ i.

Decă la urcare în că ruţ ă seu la intrare ori eş ire pe 
uş ă , vre-o persdnă mai alesă i-dă preferinţ ă cuiva, ce e 
drepţ ii respectivulu nu se cuvine sâ primescă îndată acesta, 
dar la provocare nduă sâ cuvine sâ se- supună . Opune
rea îndelungată ar însemna o mojicie,

Âmblarea încă se ţ enc de ţ ânută .
„Eu pre unu gentleman ş i o damă i-ciuipscu după 

âmblarea loru “ mî-dise odată mul curtesaml plă cutu: ş i 
în cât-va a avuţ ii drepţ ii.

Preste toţ ii servitorii ş i mă estril simţ ii niş ce dmeiiî, 
cari tră escil numai din câş tigă ; Pre eî i-poţ l cunoş ce după 
âmbletulil lord repede ş i lipsită de totâ plă cerea ş i tineţ a. 
11a încă ş i unii represeutanţ î al clasei comercianţ ilor ii, cari 
alergă numai după gro.ş iţ e încă se ţ .enfi de âceîa, cari 
ş cid âmbla ş i nici că sî-voru însuş i acesta nici odată .

•1

nu

■ 1
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Casta domuescă în âmblare pă ş eş ce IM ş i sigurii, — tdtă 
miş carea i-e plă cută ş i tota tâiiuta i-e corectă . în cât 
numai se pdte, să reţ ă ne (lela gră bire ş i manile rm ş i ie 
clă tină .

■

5

Salutarea aş iş derea e unu lucru chiar aş la' de ca
racteristică , ca ş i âmblarea. Salutarea dmenilorti culţ i să 
deosebeş ce tare de a celoră neculţ î. Cultura omului o 
poţ i judeca în loculă primă după salutare; er strîngerea 
de mână este termometrulă ânimel. în lumea de acum
să afecteză multă cu atingerea manei în locu de strîno-e- 
rea mânei; • noi însă suntemu de acea pă ră re, că mal bine 
să nu damă mâna, de cât se o întindemă numai aş la, ca 
pe apucate. Altmintrea când salută mă pre cineva, 
atunci se cuvine să -I dă mă ş i mâna, decă respectivulă 
stă în amiceţ ă ori cunoş tinţ ă vechia cu noi, seu dă că 
vi-ernu să ară tă mă prin aceea o stimă deosebită faclă de 
persdna respectivă ş i în acestă casă e mal acomodată asia 
numita „handshake” anglezescă .

După ce ună tineră salută pre o tineră , mal antal 
elă ş i-întinde mâna; acesta însă

numai

y

, nu o pdte face faclă de
o persdnă mal bă trână ; er personele mal pucinfi distinse 
seft trnere tot-de-una aş câptă , ca cel mal distinş i seu mal 
bă trâni să le întindă mâna.

Să rutarea de mâni a eş îttt din modă , ş i mimat în
tme maî înCl'^Ute ai'e i,leă lo«0. Când d. e. cu
cuta,-e I “ V1'ea 86 ai'®te' 0 1'everintă deosebită faclă de 

taie dama, seu o tineră faclă de cutare femee bă trână

m' ■

Ş i venerată .

rea *  **  ateuta V la plecare. Pleca-

inai«lîlr'f ,ă * 86 **%•  că
tr0b,le 86 S°

mal tinere. Respectivulă rangă maî mică ş i 
să grigescă ca plecarea să fie

y



- 31 -

iidreptă ş i mi întro lă ture; că -cî nimic nu este mai ridicu- 
losil pentru. unu bă rbaţ ii, ca plecarea întro lă ture.

Pe stradă barbatulu totdeuna si-ridică pă lă ria cu 
mâna dreptă , plecându-ş i trupulu din susft pucintelu înainte. 
E de însemnata, că pă lă ria numai cât ş i-o ridică , dar 
ş î-o ş i smânceş ce, precum facil cei mai mulţ i. Când sa
lută pre-o damă , nu se cade se-ş î pună pă lă ria pe capii, 
până ce nil va li trecuţ ii pre lângă elu. Ori în ce rela- 
ţ iuni intime ar sta bă rbatulii cu o femee, să cuvine că 
pe stradă să o salute cu totă reverinţ a ş i seriositatea: 
de orece privitorii nu potft ave cunoş ciuţ ă esactă despre 
intimitatea loru ş i de aceea purtarea prea conlideută a 
bă rbatului, o ar considera mai multa de unu dispreţ u.

La dame „complimentulu11 a eş ita din modă , Suntu 
însă unele ocasiuni, când nu se pdte încuiigiura; d. e. la 
curte, înaintea personeloru respectuose, în biserică înaintea 
altar!uliii si în baluri, când se salută Lady patronesse.

Pe stradă două forme de salută ri suntu preponde- 
rante la femei. Suntu unele femei, care abia miş câudu- 
ş î câpulii cu ră celă nespusă salută pre bă rbaţ i, până 
când altele o fă cu acesta rîcjend ş i clă tind din capii. 
Amândouă suntu proceduri greş ite. O femee bine crescută , 
cultă ş i elegantă totil-de-a-una ş i-plecă capulil ş i trup ulii  
din susft' cu o amabilitate espressă pre faclă — nu ri
dând : ş i acesta este modula celft mai corectu de salutare.

E de prisosii a spune, cumcă damele nu se să rută 
pe stradă ş i în locuri publice. Preste totii să rutarea 
locu numai în unele cercuri mai încredute, ceea ce apoi 
prin saldne se suplineş ce prin striugere de mână ,

Ş i acum cu acesta am ajunsa la uua dintră cele 
mai grele probleme ale ndstre — la couversare. E greii a 

precisa, cum are se fie conversarea, ca prin ea să ne po- 
temft înă lţ a la dră -care demnitate.
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Conversarea rccdrc mai pucinu genitt si erudiţ iuiie, 

de cât tactica, animă ş i minte să iietdsă . . Conversarea nu 
devine interesantă ş i plă cută prin glume, ci prin reguli 
anumite, pre care unit le ş i poş edu dolâ natură ; de aceea 
se si mune.sca unii ca acela „  conversa tori buiu.** De aci 
urmeză , că încă ş i cel mal geniali trebue. se-ş i înş uş oscă 
regalele conversă reî, dccă dorescfi se converseze bine ş i 
plă cutu.

f .k ' .

&

Arta conversă reî nu se cuprinde numai în vorbire, 
ci ş i în tă cere. Surită câte ş i mai câte danie, .cu care nu
mai pentru aceea ne place se conversă md, pentru-că ne 
ascultă cu plă cere ş i simpatie, când li vorbimu.

.■

Conversarea devine neplă cută ş i prefă cută , de locu 

ce întrerumpemu pre cineva în vorbire, seu decă ne arun- 
că mtî ochii de pre unu obiecta pre altuia, prin ce aretă mu 
că suntemft nebă gă torl de seină la vorbire.

Când vorbimu cu cineva, tot-de-a-una trebue se ne 
esprime facla o întereSare, încă ş i in acela casu, când 
maniera vorbitoiiuluî ar li chiar obositdrîă , prea îndelun
gată ş i uriţ iosă .

Decă se pdte, se nu întrerumpemfi pre nimene in 
vorbire; din contră trebue sâ finift atenţ i la aceea, că 

' Pentru ce ne întrerumpe altuia în vorbire: că ci omenii 
cei culţ i arareori fă cu acesta fă ră nici o eausă . De multe 

ori se întâmplă si., aceea, că cineva după o conversară în
delungată ar'dori ca

»■ ' • :

8, •'
?
i ■

conversarea se trecă în altă direcţ iune, 
sefl că stă pâna casei ne întrerumpe din motivă , că Vor
bimu despre una lucru, care face impresiune rea ş i ilure- 
rbsă pentru cutare persdnă din societate.
r :: în asemeneâ casa este consulta, sd curmă ma oliec- 
tulu. conversaţ iunel, ş i se nu mal revenima la; elO, ca nu- 

se fimu spre greutate cuiva.cumva

i
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Conversatorlulu bunii nu va calumnia pre nimene 
M medisance est indigence d’esprit» (Calumnia e unu 
semnu de prostie) rlice La Eochefoucauid, ş i are drepţ ii, 
întradeveni slabă minte portă acela, care nu află obiecţ ii 
mai interesanţ ii, de cât perondarea slă biţ iuniloru deapro- 
peluî seu.

:
î

;•
:

îu genere mai bine se nu vorbimu despre persone, 
luândîi afară activitatea publiciş tilor!!, ci despre obiecte ; 
că -cî de multe ori să întemplă , că ascultă torii ; noş tri ş i 
ce-le mat inocente observă ri, ce- le faceimi, le înterpreteză 
repeţ endule falş ii, .prin ce apoi numai cât ne câş tigă mu 
inimici.

;
I
i
]

î
■

Altcum togma repeţ irile aceste simţ ii infecţ iunile 
societă ţ iloru. Fieş ce care omu ar trebui deci să -ş i pro
pună în sine, că nu va reflecta nimic la cele ce i saîî 
disu. — •

îl

i;

Prin salone convorbirile îndelungate n’aiî locu; de- 
ore-ce salonulfi nu este loculâ elocuenţ eî, ci alu conversă
rei. De multe oii să întemplă , că atare omu ingenioş ii 
apucă firulu conversă rei, ş i apoi pre uimenc l u i admite la 
vorbire. Unulu ca acesta de regulă presupune că pre toţ i 
a încântaţ ii cu conversarea sa. Totuş i surprinsă ar mai 
fi, când cineva ş i mai pe urmă î-ar elice, că propriaminte 
nici nu ş ciea, că ce va se însemne conversarea.

Tonulii conversă rei nu trebue să fie nici prea aspru, 
dar nici prea mdle. Apoi se înţ elege de sine, că ş optirile 
nu afi locfi în societă ţ i.

; Este o regulă principală ş i aceea că ori ş i cui mai 
bine să vorbimfi despre lucruri plă cute, de cât neplă cute. 
Când ni să ară tă vre-unîi obiecţ ii, îiicungîurândti asă me- 
nă rile dehonestă torie, tot-de-a-una trebue să -lii lă udă mii, 
seu decă d. e. ciueva cântă seîi jocă în fortepianii, nici 
când nu trebue să lă udă mii pre cutare cunoscuţ ii, ş eii

'
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aiuicu alii nostru de pianistu mare; de-dre-cc aş ia ceva ar’ 
fi necreş cere.

Nimcne ir  are drepţ ii sd amă rescă pre cineva cu ob- 
servaţ iunî neplă cute.

Decă nu potemu lă uda, — mai bine se tă cemii. 
Spre înfruntă ri numai pă rinţ ii, bă rbatulu ş i fraţ ii suntu 
competenţ i.

Maî aleş ii tinerii trebue se se reţ Cna dela compli
mentele deş erte, ş i de cumva facil vre-unu complimenta, 
acela tot-de-a-una trebue se fie ascunş ii sub o observare
ingenidsă . Pre o damă procopsită nimic nu o geneză mal 
tare, ca ş i când cineva foră nici unu apropos i-face com
plimente pe fadă .

Preste totil la complimente suntu de observaţ ii re- 
gulele, care se fie în consonanţ ă cu personele, că tră care 
se adreseză ; câ-ci altcum uş oru se potii considera de
ironie.

Disputa până la unu gradti pote fi interesantă în 
societate: însd nici când nu trebue se se prefacă în iri-  
taţ iune ş i prea îndelungată . în aseminea casă , e bine decă 
cineva, ş i maî vertosu femeea, se sileş ce sd dde alta di
recţ iune conversă rei.

Când cineva mă reş ce treba în vorbire, seu chiar 
nnuţ eş ce, ceea ce sd întâmplă adese ori — nici odată nu 
tiebue sd ajetă mu, că amu observaţ ii aş îa ceva, că -cl 
uş oru ne câş cigă mu inimicii din acela. Maî bine sd-lil lă - 
să mil pre respectivulil în credinţ a că nî-a înş elaţ ii 
ce apoi nu ne strică de felîtt.

ceea

Despre fleacuri nici„ nu vorbimil. Se înţ elege de sine,
ca ce 11 ce spune fleacuri, comite o faptă , care nu e demnă 
de omula cultă ş i priceputa.
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Despre îmbră că minte. £■ !
v::
1

Eleganţ a. — Cânii ? si cum treime siS.no îmbracă mii 
strada, în visita, cal istoria, prându, serate (soire) si 
riilc. — Costnniulu de mi râs a. — Costumnlu de doliu.

teş ea. — Moda pruucâsca.

„Omulu e uniculd animalu, carele se naş ce 
fă râ coperemânid; — pentru ca s6 
p6tâ tră i, foloseş ce plantele ; âr pen
tru ca se se pdtă îmbră ca de«p6îă 
animalele.14

: a casa, pentru 
linia ? — Ilijntc-  

— Moda liurliâ-

5'

:
!:
!
'

îmbră că mintea are o înriurinţ ă deci<;let6rîă asupra 
omului. De regulă se susţ ene, că dela îmbră că mintea 
omuliu sg pote deduce la gradulu de cultură ş i caracte- 
rulu lui, ceea ce nu se prea pote nega.

E minune, că unu lucru bagatelă ca îmbră că mintea 
se facă impresiune ş i asupra bă rbaţ iloră serioş i. Mă car-că 
în adevă ru aş ia este. îmbră că mintea învechită ş i ponosită 
înMnge ori ce superbie.

Când consacră mu dar unu capitulă întregii îmbră
că mintei — o facemu acesta în speranţ ă , că îmbră că min
tea onestă ş i elegantă , de ş i nu va produce altă ce, dar 
celu pucinu va face o impresiune plă cuta îu interiorulu 
nostru.

i
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Vorbindu la începutulă că rţ ii despre conduită , ni-am 
esprimată pă rerea de reu facîa de aceia, cari în societate 
au portare bună , inse a casă suntu duri ş i mojici-. Chiar 
acgsta denuuţ iaţ iune i-apesă ş i pre aceia, cari în socie- 
ţ ă ţ i âmblă îu vestminte elegante, înse a casă se pdrtă în 

vestminte nelă ute, descolorate ş i neregulate.
Persdnele culte ş i dedate la ordinea casei, chiar 

aş ia de curatu ş i elegantă se portă a casă , ca ş i în socie
tate, ba încă mai multă grigiă portă de vestmintele de 

. ă egligee, ca de eelea de gală .

'
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S. • La îmbră că minte tactica jocâ o rolă forte însemnată . 

Pre femeea necultă , simplă ş i neprecaută , numai de cât
Fie cât de avută , i-ya0 poţ i cunoş ce după -îmbră că minte, 

lipsi acehVtipîi distinctivă , pre care nu este modista să . 
i-ia dee. Altcum — spuuâridîi adevă rulu — nirnene mi 
se pote îmbră ca .cit gustu deplină , decă n’are capacitate 
spre aş ia ceva; de ore ce că tră îmbră că minte, chiar aceea 
aplecare ş i destoinicie treime se .o aibă omulii, care o are 
ş i că tră cutare ş tiinţ ă seu artă ; dar pentru aceea ori care 
femee seu bă rbaţ ii cultă se pote îmbră ca .cuviinţ iosti. La 
îmbră că minte capulu lucrului e cuviinţ a. îmbră că mintea 
trebue se lie acomodată nu numai cu etatea, statuii! ş i 
fiinţ a personei, ci ş i cu starea ei, nu altcum ş i cu tim- 
pulîî ş i cu ocasiunea când se portă . îmbră că mintea, care 
d. e. se ş ede de minune la o femee tă neră , pentru una 
bă trâna produce o -impresiune ridiculdsă . Chiar aş ia ş i

•••:

îmbră că mintea, carea sera ară tă forte frumdsă ş i elegantă , 
preste (Ji pdte" fi' chiar irită , respingă toriă ş i negustuosă .- 

■ Ori care depositu de costumurî femeeş cî conţ cne 
urmă torele vestminte (înţ elegându-se de sine, că calitatea 
ş i valorea acelora se schimbă după starea finanţ ială ii  
damei): veş tmintele de negligee, de casa ş i de stradă , 
între care se cuprindu ş i cele de că lă torie; apoi vest
mintele. de preste (Ji, între care să cuprindu cele de visite, 
primire, cociare etc., ş i în. urmă vestmintele de societate 
menite pentru prânzuri de onore, serate (soiree), teatru 
ş i baiu.

3
%

f:

Femeea culta, numai dă că nu va fi morbosă , în 
iegligee nici când nu se va pune la praucju. Din vest
mintele sale de societate, nu va face vestminte de negii-- 
gee ori de casă; că -ci acesta ar fi nou plus ultra gustului 
ră u. Yestmentulfi -de negligee ori de casă să pdte gă ti 
din stofa cea mai simplă , însă trebue să fimfi atenţ i, ca
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acela sS fie — cea ce e capultt lucrului. - eleganţ ii, ' 
curaţ ii ş i plă cută . Susţ inerea ambrei facla de ferire! la 
cel ma! mulţ i bă rbaţ i atârnă dela complacerea îmbră că
mintei loru; ş i eră ş î necredinţ a femeiloru faclă de bă r
baţ i se pote atribui în multe caş uri nepă să rel bă rbaţ ilor* 
faclă de esteriorixlCi lorii.

Pe stradă numai haină scurtă e acomodată . CrOlulu 
el trebue se fie simplu, er stofa solidă ş i mici când bă - 
tâtoriă la ochi. Pe stradă femeea elegantă nu va porta 
haină tă iată înainte, nici mânecă ri pan la cotu, ş i decă 
cutare haină de veră i sa gă tită astfelîu, apoi tă ietura o 
va împle cu chemiset ş i va trage mă nuş i de acele ca să 
nu i-se vedă cotulu. Nainte de mediă -di nu convină nici 
mă nuş ile vederose, nici dentele, nici bijuteriile ci, mal multă 
aculu de peptu (broş ulu.)

Acesta regulă se reduce ş i la coş tumulă de că lă to
ria. Pentru că letoriă e mal acomodată haina gă tită din 
stofă de lână (nici când de metdsă ) a că rei crolă se se
mene cu a celei de stradă; apoi pelă riă simplă , închisă 
cu crep fi dc gazd, guleru de pâmjă , mânecă ri (ş i nuruch) 
de dentele, mă nuş i din piele de cerbu închise ş i nici unu 
fellâ de ş mucă . în* că lă torii femeile elegante iiu portă 
lauţ îi de orologiu, ci oroldglele le atârnă pe pautlică 
nogră . — Mal departe nu pdrtâ ş mucuri la petreceri de 
veră ş i picnicuri. La asemine ocasiunî e destulă o cru- 
ciţ ă elegantă ori uuă medailon. Altcum cu privire la 
ş mucuri trebue se. fimu cercumspecţ i. Petriie scumpe 
sunt acomodate pentru portulă de preste <Ji; acele numai 
la lumina policandreloru ş i lampeloru facă impresiunea 
recerută , ş i numai atunci se ş i portă de că tră femeile ele
gante. Sera încă trebue se ne pă zimă de esageră ri; că -ci 
femeea ş i fă ră vre unu ornamenta pote fi elegantă . Ar 
apă rea forte ridicnlosă , când d. e. aş la ni s’ar presenta
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s fornitură (auslag) de galanterii. Mat bine fieR ea ca o
ornamintele eî pucine ş i frumdse, de cât multe ş i simple, 
Trebue să finul cu bă gare de semă ş i la aceea, ca orna- 
mintele să fie complete ş i acomodate. Aş îa d. c. că tră 
oruamentulu de diamantil atârnată la gută , nu p o temă 
lua braţ letă de turguoise, nici că tră aculă de corală cer
cei de smaragd.

Pentru fete numai ornaminte pucine convină . E

!?*
%
p
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destulă ună lanţ ă de orologiu subţ ire, o cruciţ ă seu ună 
medaillon, unu broch simplă ş i cu atâta mai simple 
braţ lete.

Pentru îmbră că minte de negligee mu este acomo
dată nici ună fellă de ornamentă , dar nici dentele ele
gante; însă să potu întrebuinţ a dentele de valencien, bre
ton ş i torchon. Atât dentele de brussel, de duchesse, cât 
ş i altele de acestu felîă nu simtă acomodate pentru îm
bră că mintea de demineţ a.

îmbră că mintea de visită se schimbă . Când facemă 
visite pedestru ş i în locuri mat cuuoscute, ne folosimă de 
îmbră că minte elegante de, stradă , cu îuă uuş i de coldre 
neutrală; când insă facemă visite în că ruţ ă pentru socie
tă ţ i mal alese, atunci potemă lua o toilette mal bogată , 
mă nuş i deschise ş i pă lă riă mal bă tă tă rîă la ochi.

îmbră că mintea de primire nici

m

F

când nu trebue să 
fie prea elegantă . Domnele ş i Ddmniş drele tot-de-una tre- 
bue sg fie cu privire la aceea, ca în acesta privinţ ă sg 
nu întrecă pre ospeţ il loru.

Pentru prânzuri de ondre, concerte, serate mal mici 
etc. sg întrebuinţ eză toilette uniforme cu ş lepuri mal mici 
s u mal mari, tă iate pe dinainte ori mal pre susfi cu 
m necail nici piea lungi, dar nici prea scurte. Mă nuş ele
S-V ° C° 01* â )e S®1"1 C^e ^esehise. îmbră că mintea 
tă iata e numai pentru bală ş i serate, unde să ş i j<5că .
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îu teatru publicul* din lojă ş î-alege, pentru operă ; 
îmbră că minte de seră ; pentru dramă : toiletă simplă ! 
„Theatre pare,“ mal aleş ii decă ş i curtea e de faclă , 
permite toiletă de baiu cât de splendidă , Pentru parteră 
numai îmbră că mintea de stradă e acomodată ş i elegantă ; 

o îmbră că minte mal splendidă ar mă rturisi de ună gustă ră ii.
Mă nuş lele albe nu se portă <Jîua, escepţ ională cele 

de veră , care propriaminte nici nu suntă albe, cigalbinie.
Revenindă 1a, petrecerile de veră , precum sunt ba

lurile ş i picnicurile, avenul de observată , că pentru aceste 
mal acomodate suntă vestmintele simple de lână seă de 
spă lată , care sera aă mal acelaş i aspectu, ce lu-aă ş i 
demineţ a seu cjiua. în petreceri ca aceste o femee ele
gantă nu pdrtă haină de altă materie, mă tasă togma de 
fellu nu, nici tă iată pe dinainte cu diumetă ţ î de mâne- 
că rî, seu cu dantele de rusii. Pentru petreceri de veră ş i 
picnicuri suntă acomodate toilete de materie uş dră , cu 

ş lepu scurtă .
Tinerele, în societă ţ ile mal ală se, se îmbracă cât de 

simplu. Vestmintele de ună crolă ş i stofă bă tetdriă la 
ocliî nu suntă pentru ele, dar nici pă lă riile cochete.

Nevestele ş i fetele, care aă pestrecută etatea de 
doueijleci de ani, încă ş l-potă permite pucină excentrici
tate în îmbră că minte; — însă aş ia ceva feteloru tinere, a 
că rora decore e tinereţ a ş i nevinovă ţ ia — nu le serveş ce,
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spre onore. rFemă ea trecută de patrmjlecl de ani, nu mal pditâ 
baină tă iată ş i pă lă rie bă tă tdriă la ochi. în genere fiecare 
femee ar trebui să studieze esteriorulâ să u, ca să se pdtă 
îmbră ca după cuviinţ ă conform etă ţ ii, puseţ iuneî ş i mal
vertosă aspectului să ă . Decă cu tare va n’are destoinicie că tră

' aceea, apoi pe lângă ori ce cheltuielă mare, nu se va poto 

îmbră ca după gustă .
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Se înţ elege de sine, cft vestmintele din joş ii, trebue 

sg fie acomodate costumului întregii. De locil ce la o fe- 
mge elegantu-îmbră cată i se va vedea fusta (sucn’a) ne- 

' lă ută , pă turi, seft pâpucî necorespundetorl — ea se va 

clasifica după meritii, ş i ţ ă nâ-se de ori ce \ clasă , nu va 
produce impresiunea, ce se recere dela o dama adevă rată .

La botezii naş a ş i femeile se presenteză la bese- 
rică în îmbră că minte de visită elegantă cu pă lă riile pe

»•
v,
i/;

capii. —
Costumulit de miresă tot-de-a-una e albă . După 

starea miră sel pote fi din mă tasă , din lână , ba încă ş i 
din stofă uş dră de spă laţ ii. Modulă gă tirel este simplu, 
dar serbă torescă . Ş lepulu, miderulă , mânecele, mă nuş ile 
ş i pă pucil, să recere să fie destulă de lungi. Pe de-asupra 
cunune! de myrtă ş i florei de auranţ e se plecă ună vă lu. 
Miresele nu portă diamante, ş i în genere nu se îngră mă - 
descă cu ornaminte; eelă multă ş î-pună mă rgele la gru- 
madl. Buchetulă trebue să fie albă ca neua; or cârpa de 
posdunarîu cât mal elegantă .

Paranimfele (meseleucele) seu se îmbracă uniformă , 
să â câte jilă uă ş î-alegă vestminte uniforme. îmbră că miu- 
tele paraiiimfeloră suntu lungi, cu mâneci lungi, ş i dă că 
după cununie urrnezâ danţ ă , atunci vestmintele tă iate 
înainte ş i menite pentru beserică se deplinescu cu cliemiset.

La a dă ua nuntă , vă duvele nu portă haine albe, ci . 
sure, de creme să u de altă colore

i •
Ih
I
l
■ .

ca acesta, ş i în capă ,
m locu de cunună , se aplică pă lă riă frânţ ii soscă .

Gîelea adâncă recere stofă de lână necolorată , care 
se gateş ce fă ră nici o poddbâ. Gulernltt, mânecele, pglă ria 
ş i velulă tă te suntă din

, comunti se Potu întrebuinţ a liaîue negre
„ lTr aS’ fe ^enadiiie seă altele de acestă solă , cu 
O i*u negru de tuli seă creppliss ş i mânocă rl ş i cu pă lă -

«V

crepp.

/
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' ■ isViâ decorată cu barş onă ori mCtasă , Că tai acestă doliă 
forte aplicabilă ornamentală jet.

E de îiisă mnată , ca vestmintele de negligde albe, 
decorate cu negru, sunt acomodate ş i pentru doliulu mal 

Cârpele de doliă se gă tescă cu chindesirl ş i

e

?;
mar-mare. i1,

:'!gini negre.
Cele clise cu privire la îmbră că mintea femeiloru, sQ 

referii ş i la îmbră că mintea bă rbaţ ilor u. Pentru operă bă r- 
batulu trebue s$ se îmbrace în fracu; pentru dramă , în 
vestmentu de salon; pentru preumblă ri, oficie ş i scalde,

■ în costume englezeş cl. Ast’fellu de vestminte suntfi ap of a- 
comodate ş i pentru escursiuni: din contră nu sunta aco
modate : cabatulu de salonu, mă nuş îele deschise ş i cvlin- .

• ■ ' M
i ■

H

îl

derulu.
Bă rbaţ iloru nu li se cuvinu ornaminte multe. Tdte 

ornamintele loru trebue să stee dintrunu lanţ ii de orolo
giu simplu, dintro că meş ă elegantă , dar nu bă tetorîă la 
ochi; din bumbi de mânecă rl, dintruniî acu de guleru ş i 
celu multtî dintr’uuu inel îi frumosu.

:

li
Aceste încă trebue să fie bine alese.
Prin oraş e bă rbaţ ii de regulă portă mă nuş i; acele 

le portă apoi pe la visite, teatru, prându ş i beserică . Pe 
sate potu remă ne ; însS când se face visită la vre o damă 
e escepţ iune; că -cî atunci nu potîi lipsi.

E constatata, că rufă ria adevă ratului gentleman e 
fă ră escepţ iă . Că meş a ş i mânecele îmboţ ite ş i nelă ute de 
regulă , lil-tradeză pre omuliî , negligentu ş i nededatu cu

societă ţ ile bune. A
. Că meş a colorată e numai pentru demineţ a. La prunci

ş i visită nu se pdrtă .
Pruncii uici când nu aă fostă îmbră caţ i, dm pune u 

de vedere esteticii ş i' igienicii,, mal corespunde or u,

• 1;a
I
!!:

■

timpulti de acum,

•li

. B
li
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Vestmintele cele largi în spate — formaţ ii princes 
— le dă o miş care liberă , ce la prunci o lucru de că
petenie.

;■

' Englezii, dela cari sa laţ itii moda acesta mal in tdtă 
Europa, pretindă încă ş i aceea, ca umerii, braţ ele ş i flue- 
rile peţ ldrelortt să fi g<51e. Se înţ elege că moda acdsta 
ţ îne numai pan la etatea de ş ese ani ş i că numai în timpii 
de veră e aplicabilă .

Copii de ambele secse, până la vresta loru de ş epte 
ani, se îmbracă de „bebeu va se dică pdrtă uml formata 
de vestminte aş la numite princesse ş i numai pă lă ria i de- 
osebeş ce. începându cu ş epte ani fetiţ îele capă tă vest
minte de felîurite croîuri; eră pruncii cîorecl, peptarîil ş i 
rocuri. Fetiţ îele în etatea de 14—15 ani capă tă haine 
lungi; însă aceste, înaintea mameloru precaute, depindă 
dela etatea, ci desvoltarea lorii. Simtă fetiţ îe, care în vresta 
de 13 ani sunţ ă desvoltate în aş la grada, în cât hainele 
scurte nu li se ş edti. în acesta privinţ ă mama e dară celu 
mal bună indireptarîu.

nu

f

r
VI.

Florile ş i însemnă tatea lord.
Colorile.

— Parfumurile. —

num /poŞ .înC â  afl  lim ba  l0r6 ’ Pre °area  nu 0

si Jî"* <b 6‘ pre care ^uera nu le pute porta 
L tlrn,t6,mimaî PeUtrU muîerî’ când altele-

a “  Pei,tl'U tillere = d. e. unnatdrele : 
r "'^ftatea castită ţ i!; verbina e simbolulu

ceutifolia ’r °b°CUlu fsel mă rgă rită relula, ala tinereţ e!: 
ceutifolia, ala nevinovă ţ ie!; crhmla alba, ala cură ţ ,ienie!;
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t 'betoni’a, alţ i primă verel etc., să potu porta de femeile 
tinere, însă de că tră cdle bă trâne nu, că -cl sar face o 
impressiune ridiculdsă . Fldrea albă de Iorgovanii 
emblema tinereţ e!, să pote porta atât de fetă , cât ş i de 
muiere tineră; din contră îorgovanulu violetă e numai 
pentru muieri.

Luminârica ş i calcedonica să ţ ânu de muieri; câ-cl 
aceste simtă emblemele iubire! pă rinţ leş cl ş i aş la nu suntă 
pentru fete. Mirdsa să încunună cu myrtu seau mirtă 
(amorulă curată ) ş i fldrea auranţ ie (virginitatea.) în tim- 
pulu mal recinte să întrebuinţ eză ş i roş a albă .

Viola, care simboliseză modesţ ia, e acomodată pentru 
orl-ce etate, aş iş derea ş i reseda.

Roş a selbatică , care simboliseză speranţ a, aş iş derea 

e fldrea tinereţ e!.
Roş a de colore roş atică , ce simboliseză pre femeea 

tineră: roş a galbenă , ce simboliseză amdrea în că să torie, 
mal departe fldrea de atrofia etc., suntă numai proprie
tă ţ ile muleriloră . Tdte florile rumene ş i înfocate nu suntă 
pentru fete : nici dafinulă rose, nici gardfa roş ia, nici fld- 

capucină , nici maculă să lbatică , de dre ce tdte simbo- 
liseză niş ce sâmţ eminte pasionate.

Hortensia ş i crinulu de apă simboliseză ră cela ş i in- 
difereutismulu; narcisulu ş i fidroa sdrelul, vanitatea —

\:\
•i

I!care are

I
I

B
§

:::
! •
î

rea

nici una nu e pentru fete.
Jedera (Hedera) ş i ră dă cina negră (Symphitum ofti- 

cinale) însemneză alipirea; er garofa pă tată prefacerea.
numai bă rbaţ iloră învingă tori ş i mari,Laurulă se dă 

or ramulu de olivă (mă slină ) e simbolulă pacei.
Gentiana însemneză superbia; er Oi in ulii (liliurn)

v:
i

ligalbimă , mândria. , v , Pxr
Scabidsa e Horea vă duveloru, ş i însemneză doi . 1

de simbol ft întristarea, ev anemona delasarea.

: :

Piprulu are '! 1
6;

-Si
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Viola galbenă însemneză luxulă; tulipa. seu laleua, 

falnici a; spicuiţ i — abimdanţ a, er iacintulu (Polianthes 
tuberosa) deliciulil. Acesta are unu mirosi! tare, în cât 
destulă umili! întrunii buchetii.

Fie-care soiă de roş ă are însemnă tate deosebită .
Roş a bengalică însemneză fnimseţ a streină; roş a de 

lună ' — înflorirea trecă torîă „rose tremiere“ friunsoţ a 
nobilă; centifolia, bucuria; er roş a de muş chii! curio- 

. sitatea.

e

i

Florea de nea însemneză — presemne bune; fini-  

culă — perseverenţ a; — pensee — suvenirea perma
nentă ; georgina — sîmţ ualitatea; amoryllis — lucirea; 
er-menta — vertutea. Camelia are de simbol ii fnimseţ a 
neideala;' iacintuli! — înflorirea ş i veş ceţ lirea; roş a de 
ierichon — învierea; er rosmarinulu -- fidelitatea.

Aci avemu de observată , că tinerele forte pucine 
flori portă pe vestminte.

Ghirlandele cele lungi ş i dese, care împodobescu 
hainele de bală , se gă tescă numai pentru muieri.

Paiflunurile se ţ enu • de toilletă ; însă numai atunci 
facă impresiuue plă cută , când să 
ta te mică ,,

Pavfumulu eeltt mai bunu încă devine 
deeă cineva lii-întrebuiuţ eza în mgsură 

Sunta îudividî, cavi 
cinci minute iu cliilia,  
toriă .

întrebuinţ eză în canti-

neplă cutu,
prea mare.

nu sun tu în stare, se r emană 
unde să resfiră parfum ulii irita-

mrfdST16’ ambra Ş i Patchuli  ̂ou .senul
paifnmiuile, de care se jngrozescQ omenii nervoş i.

. Altcum o feană e „comme il h\du 
ioseş ce parfumuri tă vi: nici când mi fo- 

c<i-ci evită orî-ce, ce o-av potea

< . •
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fiice abă tŞ ţ ofîă la ochi: ş i apoi parfumulă tare e mai 
abă tetorîu, de cât cea mai eseentrică îmbră că minte.” '

Parfiimurile fine ş i plă cute simţ ii iirmă torele: viola, 
lev.endula* ixorâ, mă rgă ritamilu etc., însă nici întrebuin
ţ area acestora nu treime se trecă în esţ remită ţ î. Din aceste 
încă sun tu destule câte-va pică turi pe. cârpă .

Ca ru tă riile ş i îmbră că m iutei e nostre se dobândcscă 
unii parfumu plă cuţ ii ş i finii, e consultă se aş ecjă mu între 
ele — „sacliet.“ — Nimicii mai respingă torii], 

sulă ' de să punii ş i mângă litu remasft. în rufârie. Togmal 
spre îndreptarea aceluia serveş ce sachetulfi, ce stră bate 
rufă ria cu parfumă plă cuţ ii ş i discreţ ii.

«I
\l
li

' I:
r

ca miro-

A vorbi despre colori nu e lucru uş oru. De aceea 
numai câte-va reguli potemu statori. Colorile neutrale seau 
palide — fie moda cât de essagerată , — totă -de-a-uiia suntă 
mai distinse, ca cele viole ş i bă tetorîe la ocliî.

Colorile cenuş ie de drap, venetti deschisă ş i violette, 
precum ş i colorile întunecate ca bordeau, olive, bronze, 
venetă închisă , chaiulron,. facă o impfesiiiiie cu miQtu mai , 
plă cută , de cât coldrea roş ia, roş u închisă , venetă -indigo, 

heliotrope, verde violă etc., etc.
Altmintrea multă atârnă ş i dcla aceea, că spre ce 

scopă s6 gă teş ce îmbră că mintea. îmbră că mintele de stiadă 
suntă mai elegante, când sunţ fl negre ş i sfi gă tesett din 
stofe neutrali ori palide, pani când pentru îmbră că minte 
de bală ori serate se potu întrebuinţ a colorile fcele maî
abă tetorîe si viole, fă ră ca să facemil aş la ceva pe conta

fi forte negustuosa
damă brunetă ar %

r
;!!

1

!

:

eleganţ ei. O îmbră că minte roş ia ar 
pentru stradă , până când în bală la o 
face o impresiune nespusă .

Preste totil la alegerea îmbră că ininteloră coldrea j<5 *
pentru cele brunete

1

• i
voia cea mai însemnată . Aş la d, e«

iîs
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I. — simţ ii mai acomodate colorile roş ii ş i galbine, până 
când celortt blondine să potQ recomenda mai cu seină 
colorile venete, verde deschise ş i adumbramentulu acelora. 
Coldre roş a pote porta ori ce fenice tineră; aş iş derea 

ş i albă .

: •
V

Femeile de etate mijlocia, nu mai portă coldrea 
rosei; inse potii porta veneţ ii-deschisu, violetu-descliisu, 
albe etc. Er1 pentru femeile bă trâne remâne totti adum- 
brarnentulu coloriloru întunecate, ş i dintre cele mai des
chise colorea violetă . Atât femeile mai tinere, cât ş i cele 
mai bă trâne potu porta: colori neutrali, cenuş ie, de drap, 
creme, ivoire etc.

ti

•i ■
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VII.

Despre scrierea epîsloleloru.
Papirnlu de opisttiic. — Epistolele în genere. — Epistdlclc ollcio.se. — 

Agrairen .ş i înclieînrca. - Invită rile. — Titnlilrile.

„Le styl c’est 1’ liomme.“

. în scrierea epistoleloru femeile desvoltă mai multa 
eiudiţ iune, ba aş ia se afirmă , că scrietdriar cea mai renu
mită , caie a potutu fi când-va — a foş tu femeea, dommi 
Sevigne, a că rei epistdle ş i astă zi potu servi de mod®.

„ Corespimdinţ a în epistdle domna Sevigne a duso 
pana la perfecţ iune. Ea a scrisu, precum a vorbiţ ii, inme- 
(hatu, nemă estritf,, fă ră frase ş i ori ce epistola aş la trebue

Mi. Senmdn epistolă , trebue s<5 ne încliipuimu că acela, 
pentru care senemu, ar fi lângă noi ş i amu vorbi cu elf,.

scmdrp^i/uvix a,T,C^ ^ C0Pei'ta trebue se fie curată , er 
ă sfe siL f  Pin,lfl de episWlă «i coperta chiar

ală f  ‘ o ,PUS8 ,m°deî’ Ca 011 Ce Lucrultt prin-
cipalu e, ca papmiltl Ş 1 coperta sd fie grdse
oopeita se nu se pdtă vede scrisdrea. în cât prin
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Papirulă gă lbui neluciosă totfi de una e maî ele-
gantft, ca mieriu luciosu; aş îa ş i papirulfi colorata ne-
luciosă .

K

S!
■ fi-în timpulu de acuma, moda cu înfrumseţ area papi- 

ruliu de epistole a ajuns până la lucsu. Tablourile ş i 
monogramele cele maî frumdse ş i pompose se aplică pre 
ele. Atât pe papirulu albii, cât ş i pre celîi coloraţ ii apli
carea titlului e forte „cliic. “ Datina acesta

iii

e supusă
modei, ş i de aceea pururîa remâne elegantă . Unit aplică 
pe papirii numirea bunurilorii lorii ; alţ ii draş î desemnulu 
castelului; ambele suntu datini frumdse.

nu

Une-orI în locu de title, se folosescti inseuine ş i de- 
vise. La aplicarea acestora înse se recere se fimii  precauţ i, 
adecă acelea să fie acomadate individualită ţ ii ş i stă rii 
udstre, de ore ce lucrulu acesta e armă cu dduă ascuţ i
ş uri ce uş orii lu-pote face pre omii de rîsfi ş i batjocură .

Pentru jale e acomodată papirulu albu cu margini 
negre late, ş i monogramă negru.

Forma din afară a epistdleloră aş iş derea e supusă 
miorii reguli. Aş îa d. e. pentru epistolele maî estinse adre
sate amiciloriî întrebuinţ ă mă papirii ş i coperta de unii 
formaţ ii maî mare: aş îa ş i pentru cele adresate superio- 
riloni. Epistolele maî confidente se scriu pe aş îa numitele 
„papire de billet. “ Epistolele cu bani ş i secrete se sigi- 
leză; cele lalte se lipescu cu cleîulii de pre copertă .

Maî de multă , epistolele se incepeaă pre la mijlo- 
culu feţ iî prime; acum înse se începă la patru degete 
(lela margini. Titlulă scrietorîuluî ş i datulă se pună seaă 
la începutulii seaă la finea epistdleloni.

Kepeţ imii că la scrierea epistdleloru lucrulă de că 
potenie e, ca scrisdrea să fie legibilă ş i curată . Individulu 

cultă nici când nu va trâmite epistdle mângite cu ddge-

r

I
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tele ş i;ţ intă seafi cu ş ire. ş terse. Să înţ elege ele sine, că 
ortografia încă trebue se fie corectă ş i ueescepţ ionată .

° Ce se atinge de' agră irc, amicii ş i amicele se agră esciî
cu: „Onorate Doinele (lupă nume er cunoscuţ ii începu 

nule* seau „Onorată Domnă , “ seau câte o dată respecţ i- 
vilorft li-se dă titlulu ciiveiiitii, despre ce însă vomil vorbi 
mai pe largu în urmă la titulari.

Damele scriindu la Domni i-agraescu cu: „Onorate 
Domnule,u er pre cunoscuţ i: „Iubite N. N.“ (în casulu 
primii avendu respectivulfi titlu, i-dâ titlulu cuveniţ ii.) 
Din contră domuif agră esciî pre dame cu: „Onorată 
Ddmuă“ seaă . că le dă titlulil  cuveniţ ii: înse nici când nu
le agră escti maî intimii. Voindu ' sd ară tă mu o reverinţ ă 
deosebită , scriemil: „Preonorată“ seau „Multu onorată
DomnăM, etc.

Încheîă rile epistdleloru varieză, tare. La cunoscuţ i 
buni le scriemu: „cu îmbră ţ iş are cordeală“ seau „amica 
ta*4 ori „âmicuiil teu N. N.“ (La stră ini) : „Primeş ce 
onorate Domnule seaii Domnă espressiunea reveriuţ eî mele 
adenci“ ; (între cei de unii rangu ş i, etate) „espressiunea 
deosebitei mele stime“ ; (maî cordială ) „decliiararea apre- 
ţ iareî mele că ldurdseu ; '(la persdne mai tiuere ori de 
rangu mal micii) espressiunea stimei mîele sincere. în 
unele cause scriemil aş îa: „cu totă reverinţ ă N: N.“ — 
Unu.bă rbatu scriindiî la lemee să va recomenda astfeliiV- 
„Primeş ce Onorată Domnă espressiunea apreţ iâreî mele, 
seail espiessiunea omagiului mieu, cu care suin, plecată 
servu, N. N.M

; E de notaţfb că în epistole tot-de-a-uua trebue sd nc 
espnmă mu maî cu reverinţ ă ca în vorbire : pentru-că cuvin
tele scrise uş orii potil apă ră de nepolite seau chiar necîoplite. 

^ Lpistdlele de felicitaţ iunî ş i condolinţ e suntu scurte 
sim ui se. n cele prime prin câte-va cuvinte maî alese



accentuâjnu mă sura, în care merita, respectivul!! wratula- 
ţ iunea; er în cele din urmă prin eâte-va cuvinte binesim- 
ţ ite ne înprospetă mu în memorie calită ţ ile frumciş e ale 
defunctului ş i apoi cu o fineţ ă ă tingemu 
ş i-potu gă si respectivii mârigă ere in supă rarea lorii.

Pentru epistolele mal de însemnă tate, oficiose ş i 
adresate' că tră individ! de ranguri mai înalte se întrebuin- 
ţ ezu papirulu albu luciosu.

Invită rile seau să graveză , seau să scrie, pe că rţ i de 
visită - mari aş a:

Traianu Iiozescu ş i sofia invită cu onore pre llu- 

stritatea S’a Domnulft consilierlu M. B., pre so^a ş i fiica 
lui la o serată de daiiţ fi, care se va ţ ene în 2 Februarifi.

A. r. (Asceptă m respunsîi.)

aceea, că în

II
I!
ni

e
la ora 9l/r
Emilianîi Balintu ş i socia, în vită cu onore pre Es- 

celenţ ia Sa Domnulu Baronu G. LT. pe 12 lanuariu la
A. r.

vil

prândîi, ora 3. I) i
liSă înţ elege de, sine, că invită rile adresate că tră amici. 

să potu concipia mal amicabilu. D. e.
Rosalia B. te vede bucuroş ii la o scafă (fîugea) de 

fchea, ora 8.
, La urmă câte-va cuvinte despre titulari:

Pe copertă : Serenissimuluî Principe N. N. Agrairea : 
(oficiosu seau dela supuş i) Ilustrissime conte seail barone; 
celelalte ca mal susu.

Ministriloru, consilierilor  ̂intimi ş i generaliloru li  
se cuvine titlulu de Eseelenţ iă . Funcţ ionarii înalţ i să inti- 
tuleză: Ilustrissime, seau Magnifice Domnule!

Funcţ ionarii mal mici să întitulezi!:
Spectate seafi Spectabile Domnule! Aicliiepiscopulă . 

Eseelenţ iă! Episcopulă : Ilustrissime Domnule! Archiman- 
driţ il, Canonicii; Reverendissime I Protopopii: Preonorate

f f

:: > ■ I

ii

4
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scaii Prerevercude Domnule! Preoţ it: Reverende Domnule! 
Multonorate Domnule!

Femeile portă titluM bă rbaţ iloru. Decă o femee do 
ră ngii înaltu se mă rită după unii bă rbaţ ii de stare mat 
inferioră , atunci ţ ene titlulu, cu care să nâseutu.

i
VIII.

Despre că setorie.
1. Pregă tirile. — încredinţ area. — Doinirile. — Nuntaş ii. — Zestrea. — 

2. Nunta. — Afacerile sociali după nuntă .

„Die Ehe ist.ein Vogelhaus,
AVer drinnen ist, der will heraus, 
Wer draussen ist, der will  liiuein, 
Was Mcnsohen docli fiirVogel sein.“

1.

Dicerî ş i cântece ca aceste esistă mat la tote po
porale, ba de cât aceste suntil ş i mai semnificative, care 
în modalii celu mat satyricu se espeptoreză in contra că
să toriei. însă . totîi înză dâru! Până va sustâ lumea, omenii 
se voru totti că să tori, ş i vorti. dori a întră în galisca cea 
aurită ,- din careu o! cât de grea este apoi emanciparea.

Se înţ elege de sine, că să toria este împreunată cu 
multe întortocă turî, ş i că eticheta toginaî pentru aceea 
jocă rolă însemnata întră împ regi ură rile diverse ale fiden- 
ţ teret ş i cununiei, pentru că aceste suntii ocasiunile, când 
trebue să fimii
ţ iându-ne pre noi înş ine, să 
a-I împă rtă ş i în stima cuvenită .

Unu tineru de trebă nici când nu va curteni seriosu - 
la o tmeră , pre care nu are de cugetu să -o tae de socii 
î?i togma de ar avea intenţ iunea acesta, nu i-va desco-

i •

r- v-
ti... ;

deschilinită bă gare de seină ,
nu ne uîtă mii nici de alţ iî

cu ca apre-

■ o,.
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peri-o, până ce nu se va convinge din isvoru sigura, că 
ore mulţ umitdrîe suntu pentru elfi relaţ iunile familiari sj 
starea eî finaucială ,

Repă ş irea din urmă tot de una este 
tortă ş i v&tă mă tdrîă atât pentru tineră ş i familia 

ş i pentru tinerii, de ore ce despre acesta se presupune, 
că cu curtenirea lut a compromitatu o tineră , pre care o-a 
lă sata din motiva, că zestrea l-a fostfi mat pucină , decât 
cum ş î-a închipuiţ ii.

Deci tinerulu trebue să se orienteze înainte, câtă 
lipsă are, ca să potă susţ ene cu demnitate — conform 
puseţ iuneî sale socialt — nu numai o sociă , ci ş i o fa
milie întrcgă . De cum va din câş tigulfi, seaii veintulfi să u 
propriii nu s’ar agîunge spre acesta, atunci seafi nu se 
că să ţ orescă , seau că să toriudu-se să -sî tae de socie pre o 
tineră , care cu zestrea i-va acoperi lipsele.

Convingânduse tînerulfi, că starea materială a tine
ret lu-mulţ umeş ce, — apot i-pote ş i curteni: er tineră 
binecrescută numai în acelfi casfi va primi curtenirea lut, 
când totiî odată va ave simpatie ş i atragere că tră clu. 
Aş a ş i pă rinţ ii numai în acelfi casfi vorfi permite conve
nirea tîuerulut cu fiica lorii, când vorfi ave de cugetfi a-lu

li
compromiţ tă - 

sa, cât

>•‘1

ii
'Sj

?

primi de ginere.
Preste totu c mai consultă a nu împă rţ i coş ară tî- 

nerulut. Suntu mijloce destule, prin care i se-pote da de 
ş cire, că nu mat are ce spera. Respingerea oblă tot-de-a-

. s
!*!

1una este vă tă mă tdrîâ.
Atât tineră , cât ş i pă rinţ ii tare greş escfl, când

Aseminea lucru înaintea 
unii secretă de parolă , 

mândri în togmat, precum 
lauda cu graţ ia cutare!

se
k'

mândresc fi cu peţ îtorit respinş t. 
dmenilorfi culţ i ş i pricepuţ i este 
cu carele nu ni se cuvine a ne

i

mi se cuvine bă rbatului a se 
femet.

4* i !.

v
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După consensulă tineriloră ş i alu pă riuţ ilorîi urmeză 
miresei se dă apoi unu prâiuju fa-încrediiiţ area, La casa 

miliară , ori-după impregîură rl-serată . La cateva dile după
arangeză ş i la casa mirelui

I
acesta o aseminea convenire se 
în onorea mirilor  îl.

în diua încredmţ âreî, mirele tră mite nufl bricheta 
de. flori  pentru miresă . Inelele tot-de-uua se schimbă înainte

\ .

K

de mâncare.
După schimbarea inelelorQ atât din partea miresei, 

cât ş i a mirelui — încredinţ area întâmplată se aduce 
la cuuoş ciinţ a publică .

Mini, acompaniaţ i de muma miresei, naiiito de tdte 
, fă cu visite la neamuri, apoi la .amici ş i în. urmă la cu
noscuţ i.

¥

îucunoş cinţ area ueamuriloră mal îndepă rtate trebue 
se se tacă numai de cât; că -cî nimicii nu-1 vatdmă mal
tare, ca ş cirea audită dela stră ini.

Pentru cunoscuţ ii mal îndepă rtaţ i se tră mitîi bileteI
I ■
m '

ca aceste:
Emilia Drago ş ă , concipistu minist.

Eleua Fericeanu, 
fidenţ aţ l.

Primindu îucunoş cinţ area, numai de cât trebue se 
ne esprimă mă gratulaţ iunile nostre.

După încredinţ are, tîuera nu mă i primeş ce ve<Juta 
ţ inerilor u. Idilele acele încetă cu totulu, ş i ca nu âmblă . 
prin petreceri, numai în casă când lagodnieuiă el pofteş ce 
aş a ceva. Elu, preste (Ji ori când pote surprinde pre mi- 
resa sa.

Asta auneorî e forte incomodă pentru muma mire
sei, ş i când acesta nu-I a casă — pentru garde de 
dames, cari de regula trebue s8 fie de faţ ă , Se înţ elege

,’fA
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de ş ine, că mirele numai cu o discreţ iune moderată se 
foloseş ce de acesta drepţ ii, ş i când doreş ce să -ş i facă vi- 
sita de peste di, nainte de tdte face întrebare: că în 
int nu va fi spre greutatea damelorft?

Mirele — decă nu în t<5tă diua, dar cela putinii 
cât mal de multe ori trimite buchete de flori frumose 
pentru miresa sa.

La mesă , începându cu diua logodnei, tot-de-una 
pune cu unii aş ternuta mai mulţ ii pe sema mirelui, 

carele pote prâmji ş i cina la miresă .
Apropiânduse diua cununiei, muma din când în 

când i-pote lă sa ş i singuri pre miri; însă tot-de-una cu 

uş ile deschise.
Ficsarea termin ului de cununie se ţ îne de dreptulil

Ti

care

se

miresei ş i alţ i pârinţ ilortt ei.
Donulil primfi, pre carele ia-dă rueş ce mirele, stă 

dintrunU buchetil frumosu de flori. După acest’a urmeză 
inelulu de credinţ ă , pre carele eltt singuri la-trage pe 
degetulu aia patrulea dela mâna stângă a miresei. Cele 
mai moderne inele de credinţ ă constail din ddue verigi 
de aurii îmbinate cu ddue mă rgele scumpe. — După 
predarea inelului de credinţ ă , mirele pote să ruta pre mi
resă . Este o impressiune forte plă cută , când miiesa,. din
buchotulu că pă tata (lela mirele seri. alege doue floricele, 

1 alaltă la

:! I

aternă la sinulil seâ, er pre cea !?iş i pre una o 
sinulil mirelui.

liVdoneză de regală , eu nnttmedail- vMiresa pre mire
Ion, carele contene portretiiltt ei. , ,

Zestrea o dă ruca* pă rinţ ii fetei. Ustrea aceste la
noi în provincia se gă teş ce, încă atunci, cârn mû ‘ , 
mică , ceea-ce trage după siiie apoi consecinţ a, c* P 1 
de nouă e rufâria miresei, pre atâta e ş i < e mvec u 

bine gă tescă -se aceea mai târejiti, ş i Pucl
; icârci
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atunci celtt pueintt va corespunde model ş i mirdsa se va 
bucura de ea.

De zestre se ţ îne rufă ria, cu tdt6 apartinenţ lele sale, 
Însă mnâmtî, că pentru rufă rie nu siuitu acomodate vest
mintele multe. Moda se schimbă , ş i prin acesta vestmin
tele ş t-pterdii însemnă tatea ş i valdrea loru.

Se înţ eldge de sine, că rufă riea se gâteş ce după sta- 
miră sel, ş i de regulă presintă cinci procente din zes

trea întregă . De multe ori awjimu, dicundu : „miresa na 
că pStă tu bani, însă ş tafirungulu i-a fostfi minunaţ ii.u O 

procedură mal ridiculosâ ş i mal condamnabilă ca acesta 
nici nu se pdte închipui.

Ore nu ar fi mal consultu, când pă rinţ ii, în locfi de 
rufă rie ş i argintă riea cea multă etc., — dintră care cea 
mal mare parte de multe ori nici nu se întrebuinţ dză în 
unele case mal mici — ar provede pre fiica loru cu vre-o 
că rticea dela casa de pă strare? — E dreptu, că acesta nu 
ar fi eleganţ ă ; insă mal practică ş i mai bineprimită de 
că tră fiitoriulu bă rbaţ ii.

Pentru zestrea mal bogată , garnitura de dentele este 
neîncungîuraveră .

Acă sta pdte sta din una, seau mal multe mânecuţ le 
de dentele din alen^n ori brussel; din câtî-va metri den- 
tdle mal ânguste ş i cârpe.

Pie care parte din rufă rie stă din ş ese seatî ddues- 
precjlece duţ ete ; ş i fie-care duţ etfi, atât cu privire la formă , 
cât ş i poddbă , se deschilineş ce unulfi de că tră altulfi. Aş a 
d. e. tuţ etultl primă alţ i că meş iloru, 
seră înfrumseţ ate cu valencien 
după aceea urmeză cele brodă rite, 
ajiingemil la că meş ile mal fă ră nici 
chiptî se gă tescîî ş tergurile de 
casă etc, etc,

L

1
a- rea

: s

* :■
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conţ îne că meş ile de 
ş i chindeselă (brodă rie), 

fă ră dentele, până când 
o poddbă . In acestii 

casă , batistele, rufă ria de
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De fiecare zestre mal bogată se ţ înă trei vestminte 
de negligce brodă rite cu batistă albu ş i decorate cu den- 
tfl 0t Zestrea mai mică stă din trei duţ ete rufariâ, com
puse treptatu. Siciiulu de vestminte atât la garnitura mal 
ffl are, cât ş i la cea mai mică , stă din aseminea obiecte, 
cari se deosebesc!! numai in calitate ş i cantitate. Obiectele 
sunta urmă torele: unu vestmă ntă de negligee mai ordina
ri altulii mai eleganţ ii; unu vestmântu de casă , o îm
bră că minte de visită , una de sera, câte-va duţ ete de mă
nuş i, ţ ipele, ciă pţ e de demineţ a etc. etc.

De zestre se mai ţ ine argintă ria, provisiunea de 
sticlă ş i porcelană .

Arangiarea locuinţ ei se ţ ine de tineri. Cuina e treba

.
.
i

I
'

:

•ii

i1;

î
muierii. !

Nainte de cununie cu câte-va flile mirele trâmite 
miresei unu ornamentă frumoş ii, se înţ elege de suie amă - 
surată venitului să u. Se întâmplă de multe ori, că cutare 
funcţ ionariu cu ună venită anuală de 1200 florenî tră mite 
miresei sale ună bouton — de diamantii în valdre de 
300 floreni, — care împregiurare, decă n’ar li tristă , ar li  
forte ridiculosă .

Inelele de încredinţ are suntă late ş i poliţ e.
Câte odaia miresa le dă ruîeş ce pre paranimfe în 

semnă de suvenire cu medaillone provă cjute cu monograme 
seaă cu ventarie. Mirele a îndatinată a surprinde pre pa- 
ranimfi cu portutbie de sugă rî provă ţ lute aş iş derea cu 
monograme ş i însemne. Aceste tot-de-una suntă cele mai 
moderne donuri la asemenea ocasiunt. Pe lângă  ̂ace e 
^rele pentru fiecare paraniiufa trâmite separată câte unu 
buchetă de flori frumose. E usă , ca paranimfele, paramm- 
fib consângenii ş i amicii încă se tramită donuri . 
«firi. Calitatea donuriloră o am descrisă deja în capi 
fiă treilea.

i

■ ■

;

ii

?:i

fi
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Decă din întâmplare partia de că să toria din unele 
ş i altele motive se strică , atunci celu ce o-a stricată 
îndetoratft a retrâmite douurile că pă tate. Cea-alaltă parte 
le pote retîne la sine, însă de regulă e cu multfi mal 
superbă , de cât să facă capitalii din acelii drepţ ii.

Unu tină ru, că pă tândil coş ară , ş i maî de parte tre- 
bue.să se porte cu reverinţ ă faclă de familia respectivă ; 

de-ore-ce nu se atinge de nime causa .lorii. Că să torindti-se 
mal târziii va încunglura, se nu tră mită despre acesta 
încunoş cinţ are directă familiei respective.

e

r

I ■

2.
în presă ra cununiei de regulă se ţ îne o convenire 

familiară , la care participă consângenii ş i amicii mal buni.
Zestrea ş i doinirile miresei se espunti în chilia din 

, apropierea, salonului.
în cjiua cununiei mirele tră mite pentru miresă 

buchetu de fiori albe. In aceeaş i di se adună la casa mi
resei [mirele ş i nuntaş ii, cari împreună pornesch la Bi
serică . însă nainte de pornire, nunulfi (cumetrulu mare) 
se adieseză într’uuu modu solemnii că tră pă rinţ ii miresei, 
ca aceş tia să -ş i dee binecuvântarea pă rinţ escă , presto le- 
gă tuinţ a sacră a lîilorfi  lorii.
A că ruta ]>i,imă se urcă miresa cu cumă tră mare,
m a ddua mirele cu taîcă -să îi ori cu cum ă tr ulii marc: 
după aceea se

Paranimfulfi

unu

I

perândă nuntaş ii.
, - , îutin(Jendu-si braţ ulîi conduce

resa la altarîu, unde cumă truliV maro 
lauga ea.

pre mi- 
pre mirele lu-pune

a dilel • pă fclullsă însemnă tatea cea mare
cumpettt ş i predoS. în Mte celea-sft CLÎ,'e

I.

• :
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.Plâusulu preste mfisură ş i leş tnatulâ faci i 

rea, ş i aretă , că miresa nu a
impres- 

fostu togmal bine- 
.crescută ; pentru-ca să mnulfi cehi mal învederaţ i! ahl crg- 
ş eerei bune este — predomnirea.

Miresa de pre mâna dreptă sl-trage mă nuş ă , 

primescă inelulu ; aş iş derea ş i mirele. La întrebă rile 
talia apoi amândoi respundîi intr’uml tonii cât se pote 
mal respicatil.

După îndeplinirea cununiei, mirele o lea pre miresâ 
de braţ u, carea cu elii ş i cu cumetra mare se urcă în

1siune ■ l

}

ca să 
preo-

V

că ruţ ă .
Invită rile de cununie se tră mitti cu optîi dile.mal 

nainte de cununie concipiate astfelîu:
Andrelti Bă luoş îaml ş i soda Eufrosiua Bă lnoş îanil, 

Danii, prin acesta fă cu cunoscută că să toria fiicei1nasc.
Ioni Veturia Bă lnoş îanil, cu Eugeniu Bârbulescu, fiîulu 

lui Ioanu Bârbulescu, preoţ ii ş i soda sa Maria Bârbulescu
nasc. Popii.

Cununia se va ţ îne la 15 Ianuariil 18—. în Biserica 
catedrală din Timiş bra.

Aseminea invitare tră mitil ş i pă rinţ ii mirelui.
Consângenii ş i cunoscuţ ii mal îndepă rtaţ i la patius- 

predlece <}ile după cununia întâmplată primescu urmâtorla 
înş ciiuţ are:

ii .

!

losiffi Mândruţ eu
Ş i

Ana Florescu
în dina de astă fjl s’aii cununată .

Arad, 10. Mani, 188—.
Miresa ajungem! îi a casă , sî-depune vfiluhl ş i 1UJ 

meş ce felicită rile membrilorfi din familie. Cu ocasuinef 
acesta numai invitaţ ii se presentezâ la casa, osp^ţ u n - 
Câte-odată mirii numai de cât se îmbracă ş i

’i

■ 1
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mal departe; dr’ altă dată se puntt la untt prâmjiş orii 
datU în onorea lorii.

Decă după cununie este danţ il, atunci mirdsa rg, 
mâne în costumulii ş eii de miresă , însă fă ră vă la, ş i dan- 
ţ uia celîi d’autâî lu-jdcă cu mirele; după aceea pdte jdca 
cu oii cine.

La ş ese septemâni, oii la doue luni după cununie, 
că să toriţ ii suntu îndatoraţ i a face visite pe la cunoscuţ i; 
înse numai la atari, cu caii voiescil a sta în legă tură de 
amiceţ ă .

i

V

i- vA'VWWW'^v'

IX.

Despre economia casei.
Conducerea casei. — ArangTaroa chllieloru. — Prândîtoriulu. — Mesa. 
— Maniera bunu la m6sa. — Serviţ iulu. — CalYtpa negru. — încă mai 

ceva despre serviţ iu.

1 De-odată cu civilisaţ iunea âmblâ ş i pofta după , 
luesă . Geniulil inventaţ i vil supiinându-se la aedsta, — as- 
tâ^li a sporiţ ii în modu admirabilii trebuinţ ele casnice. 
Economia de casă acum e o problemă adevă rată! Ce e 
drepta, e plă cută -dar tota odată ş i genantă; pentru-că în 

ce chipti să ne orientă ma ore întră împregîură rile diferite, 
întimpină din tdte pâinile ?
Câte suntu obiectele, despre care numai cu câţ i-va 

ani mai-nainte nici

K

Iii 'r. . -
f

ce ne

ama fi visatu, ş i etă că astă di se 
socotesca. de neîncungiuravere! Mă car-că aceste adause ’ 
preste mă sură îngreună zâ afacerile 
după afirmaţ iunea unora scrietori 
nici vieţ a econdmei de 
uş oră , ş i că luxula desvoltatil 
quette mari

nu

econdmei, ş i de ş i — 
din veacurile trecute 

pre timpurile acele nu a fosta 
cu ocasiunea unonl ban- 

î-a daţ ii nespusă grijă ş i trudă; totuş i nu 
1 6 nega, că chiamarea econom el de astă dî e cu multăse
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al grea, de cât atunci. în timpulu de acum nu e vorbă 

^uinaî de unele caş uri estraordinarie, ci de pretensiunile 
Silaice. Detalurile cele multe, ce se ţ înu de economia 
set pretindă supraveghiarea economel bune ş i" atunci, când 

.acesta ar dispune de cel mal renumiţ i camerieri ş i ser

vitori.

decurge
acesta se refereş ce atât la economii mai mică cât ş i la

1.:•
ca- ii

ii:

I

În casa biuearanglată , economia casei tot-de-una va 

în regulă ş i cu punctualitatea cea .mal mare, ş i
V

mal mare.
Tare se înş elă cine crede,, că pentru servirea corn- 

fortului se receru cât de mulţ i servitori. Togmal din con- 
tra sg întâmplă ,, că unu servitorul e în cale la altultt.

Secretulu jace în ş ciinţ a de a ş ei întrebuinţ a cu 

acură teţ ă poterile disponibile. Susceptibilitatea faclă de or  ̂
dine ş i aranglare .e  ̂togmal acelil dară dela Domne(Ţ eii, ca 
talentulu seail frumseţ a. Nimicii mal contrarii, ca pripi- 
tulii nesocotită , ş i eră ş î metod ulă liniş tită . „Pripitul# 
tipulu spiritului laş U, er metodulu liniş tim alU celui 
firmUŞ (Jice unu scrietorlu renumită , ş i are drepţ ii. Pro 

, economa bună nu-o vedi că se ocupă cu casa.
De ş i în timpulil de acum nu se mal pofteş ce, ca 

economa în togmal ca stră babâ-sa să fie neîncetaţ ii pnn
culmă , cameră ş i celarîă , totuş i trebue se albă cunoş cnnţ

tote se le ş cie

î

;?

I
•i •e

esactă despre totă economia casei, ca aş a 
împă rţ i cu bună chibzuelă ; er erorile îu mâncă ri ş i servi 
ţ iîî numunai să le observe, ci să le ş i îndrepte, î«s I1U 

la faclă de mesă , ci după îndepă rtarea ospeţ ilorii.
Bispunend economa de-o avere colosală , se v® ie'‘ “ ' 

Luxai# csageratfl, desvoltatu sp.e
recomandabilii i

»•

!
-I;

Vi

nu va escela cu ea. 
stricarea gustului ş i comfortuluî, nu e

Ce se atirge de locuinţ ă , e cap ulii lucmlifi ^ ‘ 
acomodată . Cele mal simple chilii încă potu fi 1 §

I!
i:

i

' 21
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cu gustă. Aci lucrulfi principalii e aerisarea ş i cupto. 
rîulil. Omulfi numai în aş a fellfi de chilie se siraţ eş ce 

bine, unde este temperatură moderată ş i plă cută .
Ce se ţ ine de mobile, e lucru de că petenie, să fie 

aranglate după formă , ş i să albă o armonie.
Saldnele ş i prândîtdrlele stră lucite, pe lângă doimi- 

tortele negligate, aii acelaş i prospecta, ce lu-are ş i dama 
toaletă frumdsă ş i sucnă nelă ută . Decă nu avemft 

modru să arauglă mu t<5te chiliile, după cum amu dori, 
apoi să facemii după cum ni se pdte, ş i mal bine se spe- 
să mft mal pucinfi pentru salonfi, ca aş a să albă ş i dor- 
mitorlulfi unii prospectil plă cuta ş i elegautu. în dormito
rii! ocupă locfi toaleta ş i mesa de spă latu. Patulfi pdte 
fi cu perdea ş i se pdte acoperi eu contrapă rete (paravent) 
de calibrulil perdeleloru dela fereş ti ş i alu mobileloru, de 

' ore ce nu se ş ede să se vedă patulfi, mai vertosfi în dor- 
mitorliilfi  femeilorfi.

Salonulfi sc recere să fie chilia cea mal acomodată

;;

I"'I
!• ■ • ;

CU
n ■ -

$

gr ■ în casă .
.La noî „soba de visită ,u în multe locuri ş i acum e 

sanctuarul,; întru care. casnicii numai atunci întră , când 
le vina ospeţ l-; mă car-că togmai din contră chilia acesta 
ar trebui să apară ca ş i când casuiciî ani locui totfi în- 
trensa. E preste mă sură neplă cută chilia, care — fiind me
nită pentru visită — vera e prea caldă , că -cî nu sc 
ventileza pentru-ca mobilele să nu-ş î perdă coldrea; — 
dr iernă prea frigurdsă , pentru-că numai la mdijîă dl se 
îucă lcjeş ce, când se aş ceptă visitele. ,Pe lângă aceste mo- 
bdsle suntu ti  ase în pânză , dr policandrele acoperite cu 
dulii (til); ş i se desvă lescu numai la festivită ţ i mari.

Salonulfi adevă raţ ii, treime să fie 
ţ iune pentru femei. în-trensulfi

locil de predilcc- 
. ocupă locfi canepeelc ş i

• auna^e.scunde, între aceste mosuţ c, pre care se puiul

I
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j'tiu'nfl® none de că rţ i, foile beletristice-periodice ş i 
de mână ale stă pânei etc. Preste totu mobilele 

reCere se fie arangiate în etablissemente separate, ca 
societatea se se potă distrage în mai- multe, grupe ori clu
buri, ceea-ce animeză forte multa petrecerea. Frumseţ a 
salonului o compună florile, si unde numai se pote tre- 

1 aplicate prin unghiuri, canapee, pre mese, stelagie etc. . 
etc Pre pă reţ i se pună icone frumose ş i etagere cu me- 
nmţ iş urî. Preste totu mă runţ iş urile de pe mese ş i eta- 
m'Q contribuesca forte multu la înfrumseţ area salonului. 
Fortepianuia încă pdte ocupa loca în salonă , ba ş i mesa 

de scrisa a stă pânei seau a domuiş drei, de cum va 

nu-are al tu loca.
s Pentru provincia (unde ş i acum în multe locuri e 

datină ) observă mu, că în salonă nu pota ocupa locîi pa
turile, dulafuţ ile de vestminte ş i altele ca aceste.

Coldrea pă reţ ilora din salonă trebue să fie de-o po
trivă cu a mobileloru, de cum va aceste nu sunta trase cu 

cretton.
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Stofa simplă ş i de-o colore ş i pentru aceea este mai 
eleganta, pentru-eă potemu mesteca scaune ş i fauteuille 
îmbră cate cu gobelin ş i cu brodatură , ce în timpulu de- 
acum e modă .

Covorula din salonă e de regulă întunecata; ei co- 
vorele cu flori nu se mai folosesc-a.

în salon a a ternă nul lusteru (policandru) 
uluite chilii lampe.

O deosebită îngrigire trebue să 
afilia ş i chilia servitorilor^. Conducerea 
e corectă , când se portă grijă nu 

eleganţ a localită ţ ilorC» menite pentru ospeţ î 
aHe merunţ iţ url interne.
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La arangîarea prâmjitoriulu! trebue se nisuim» după 
unu planii anumiţ ii. Si acesta se recere, pentru ca se se 
deschilinescă prin adjustare ş i podobă de catră cele alalte 
chilii. Potend» face, se încuugiură m» ca pă reţ i! se nu fie 
vedcroş î, s’au la casQ contrariu perdelele, portierele ş i 
mobilele să fie din stofă întunecată .

Mobila cea mal de frunte a prân<jitoriului este crc- 
denţ a (armariulfi), care se recere, se fie cât de mas sivă , 
elegantă ş i înaltă . în prânditdrîele mai mar! se punţ i ddue 
credenţ e, una mai mică ş i alta mai mare, seau ambele 
asemenea. Pentru decorarea ldrti pot» servi argintă riile ş i 
talţ ele de porcelan». în prâinjitorl» se mai aplică ş i câte 
o columnă frumosă de gipsii. Pentru prâiiditonu este 
acomodaţ i! covorul» întunecat»; er pe pă reţ i icdne cât de 
frumose, de ore ce: „chilia întrunise ţ aţ ă cu icdne se 
umple de ideî,“ fiice unu poet». Unde prânclitorlul» e 
de-odată ş i chilie de locuit», se pot» aş eda canapele, , 
scaune de uiţ atft, fortepianu, mese de scris» ş i de cosut»; 
nîse paturi de fel!» ml.

O mobilă forte frumosă pentru prânzi tor!» este ş i 
mesa de tliea, pre care sta» că ldâruţ ele de thea ş i tote 
apartinenţ iele.

La o casă regulată , tot-de-uua se portă mare grijă 
de aş ternutul» mese!: pentru-că fie mâncă rile cât de tine !
ş i alese, er’ uneltele de mesă cât de preţ uite — nici ) 
când nu vor» face impressiunea recerută , decumva stă
pâna case! nu va griji ş i de cele mal neînsemnate ame- 
nunte. Cu un» cuvânt» facîă de aş ternutul» mese! nu 
potem» fi din destul» pedanţ i. Aş a d. e. uneltele de îagă 
ş i de argintă rie trebue să stră lucă scă de cură ţ îenie.

în mijlocul» mese! se pune un» ornament» frumos», 
carele conţ îne dessertul» încungîurat» de flori prdspete.

;
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Aş a ceva Ierna se pote câş tiga cam cu greii ş i cu multe 
spese: tuse vera se pdte câş tiga uş oru.

Pentru fieş ce care ş leţ ă se pune câte o servietă , 
care (lupă moda de-acum nu se mai împă tură în forme 
deosebite. Decorea servietei, este monogramulii brodată 
frumosu, care la împâtură tură triângulară se vede pe de
plinii. in înpă tură tura servietei se cuprinde apoi pan ea. 
Cuţ îtulii ş i furchiţ a se puufi de ameudoue laturile tă iie- 
rîului, seaă la olaltă în partea, dreptă . în dosulu tă ueriu- 
luî se pune linguriţ a de zamă ş i de cafea. Scă unaş ele 
se mai folosescă . Lângă fieş ce care aş ternută se punţ i 
câte ddue scobitorle de dinţ i, pre care îîise nu se cuvine 
se le întrcbuinţ ă mii de multe ori; apoi doue îegî de vinu 
ş i unu pocal ii de apă . Pentru ddue aş ternuturi se pune 
câte o să rdriţ ă ş i o îagă de apă .

Tusele, pre cari se aducă mâncă rile, se acoperă cu serviete.
Pentru p rânduri se folosescă ornamente de mesă din 

argintă , cari pe de asupra suntă provenite cu flori, er pe 
de desubt cu pdrne. Bilaturalminte se mai pună ddue seaă 
maî multe ornamente pline cu bonbonse ş i pome.

Cu ocasiunea prâinjuriloru mai mari, se pune pe 
lângă fie care aş ternuţ ii ş ese pahare diverse; er vinulă nu 
se pune pe mesă , ci se portă în gîură de că tră servitori. 
Lângă fieş ce care aş ternută jace o carte de bucate în
semnată cu numele ospelui respectivă . Că rţ ile aceste seaă 
se scriu seaă se graveză . în Paris se face multă pă radă 

| cu ele. Nu odată se îutemplă , că dama pre lângă aş ter- 
nutulă seu gă scş ce ş i câte unii ventarlă frumosă , carele 
conţ ine cartea de bucate.

La meş ă trebue se finiţ i cu privire ş i la aceea, ca 
dspoţ il se nu lie stremtoriţ î, ş i ca numai pre aţ âţ a se 
îuvitâmă , pre câţ i cugetamă , că i-vomă pote provede după 

1 cerinţ ele unui prâ<Jă mal mare.

nu

■ ;
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Pe servirea la mesă încă trebue se avcrnă grija. 
Pentru doî seaâ trei dspeţ i se socoteş ce câte. unu servi
torul. Pentru prânfjulu de. dduesprecjece persone suntu 
destui doi-trei servitori ş i camerieră . Servirea pro mesa 
trebue să fie neîntreruptă: er servisele gă tite mat îna
inte. — Servirea la mesă decurge în liniş tea cea mai mare.

La mesă se vede econdma buna; ea atunci nu pute 
da nici unu ordinii. • Tdte celea trebue ş e fie pregă tite, ca 
se urmeze una după alta în ordine'esemplâra. Ş i de cum
va la mesă , ori. din nebă gare de semă a servitoriloru, ori 
diu altă causă , s’ar face vre’o daună mare, — stă pâna 
•casei trebue să amâne conversarea întrâeolo, ca nimene 
se nu observe cele întâmplate.

Preste totîi maniera bună la mesă e unu lucru in
dispensabilii.

Nu se cuvine a atârna servietele în griimadu, ci a 
le pune pre genunchi. Ouiulu culţ ii la mesă nu se va 
încoti, nici nu se va scobi multă vj'eme în dinţ i, mai 
alesu cu furchiţ a, care datină prosta e usuată mai aleş ii 
la să teni.

Furchiţ a după usulîi francesîi se ţ îne în mâna stângă , 
vor cuţ itulâ în mâna dreptă . Aceste sub mâncare se punţ i 
cruciş pe tă nere; însă nici când înderuptu pe mesă riţ ă . 
Aceste se referescii ş i la linguriţ a. Usulîi acesta a ză dă r
nicită întrebuinţ area scă unaş elorfl..

La prânzurile regulate, după fieş ce care mâncare se . 
schimbă tă nerele ş i uneltele de mesă; er nainte de des- 
sert servitorii ârnblă cu periuţ e ş i tase mă turandu sfiri- 
mă turile de pane. — Pentru dessert suntu acomodate tă - 

. nerele ş i servietele mici. Clâtă ritdrele de gură încă ş i 
acum' suntQ usuată la mese. Aceste se împlu cu apă că l
duţ ă , care printro bucată de citromă ş i câte-va pică turi 

essenciâ de fodormentă devine mirositdrîă , Se înţ elege de

:
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sine, că gura trebue se ni-o clă tă rimti in scurtă vreme. 
E urni lucru prea greţ os, când cineva sî-clă tă reş cegura-.
timpii maţ îndelungaţ ii ş i pre lângă acesta scuipeş ce.' La 
unele mese nu e usiiată clă tă rirea gurct, cî mimat spgîa- 

maniloriî. i;rea
încă mat câteva observă ri cir privire la eticheta

.mâncare!! ,

Peş cele se mâncă numai cu furchiţ a; cuţ îtulti 
se întrebuinţ eză . E lucru necuviinţ osu, ca mâncându se 
ducemîi cuţ îtulti la gură . Cuţ îtulti e menitu mimat ca se 
tâtemu mâncă rile cu elfi, până când, pentru ca să le po- 
temii consuma, ni stau la dispuseţ tune furchiţ ele ş i'lingu
riţ ele. Nu se cuvine, se luumti în mână osele. Pânea încă 
nu se tate, ci se rumpe.

E unu lucru forte neplă cuţ ii ş i acela, când cineva 
caută multă vreme prin blidfi, seafi st-întinge pânea în 
elu. Altcum aş a ceva în timpulu, de acum nici nu se 
prea pdte întâmpla, de ore ce1 blidele se portă în gturulu 
mesei aforă de dessertulth carele totu de lina e pe mesa. 
Cafea negră de regulă se bea în salon,, ş i când stă pânulu 
casei are salon separaţ ii, atunci în acela. După cafea negră 
urmeză allash ş i liquerîfi. Pentru cafea negră . încă suntii 
linguriţ e anumite.

Până când stă pâna caseî seaii domniş ora pregă tescu 

cafeua, ospeţ ii ş e îmbiă cu sugari ş i sugarette, care mi 
potu lipsi nici atunci, când stă pânulu caseî nu e fumato- 

. rîu, seaii nici nu este stă până la casă .
Ş i acum nainte de a încheia capitlulu acesta obser 

vă mti, că la o casă bine aranglată servirea e promtă , ne- 
dificultă ţ ii; er servitorii îmbră caţ i curaţ ii ş i onestu.

nu
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X.

Despre bolezâ.
Pregă tirile. — Cumetrii. — Donurile. — Cerimoniu.

Femeea, care se pregateş ce a fi mamă , în lunile 
cele din urmă ale aş ceptă rei sale nu mai âmblă pre afara. 
Ceea ce ş i în acesta puseţ -mne caută petrecerile publice ş i 
balurile, — se considera de o femee aplicată spre rele: 
pentru-că prin sburdaţ i unea ei nu odată pericliteză doue 
vieţ i. Deci procedura cea mai corectă în acestâ privinţ ă 
este: reţ inerea dela t<3te.

La trei di le după naş cere, cap ulii familiei, adecă 
pă rintele, aduce la cunbş cinţ a consângeniloru vestea îmbu- 
cură tdriă despre naş cerea fitului loru.

Vecjuta, care se face după naş cere, se recere se fie 
cât de scurtă , ca nucuinva să îngreună mii pre mamă . Să 
nu converş ă mu despre lucruri, care ar potea irita pre 
mamă . Despre nou nă scutulu se înţ elege de sine —- tre- 
bue se dicernu, că e celu mai frumoş ii ş i mai mare din 
câţ i amfi potutti vede. în asemenea casti n’avemti 
teme de esageră rî. Iubirea mamei încă ş i complimentele 
cele mai esagerate le ia de bune ş i adevă rate.

Vestmintele pruncului, trebiie să se gă teseă cu mulţ ii 
mai nainte de naş cerea lut;' ş i de regulă se dă ruiescu de 
că tră bunica (baba) seau la cei mai seraci de că tră

însă între cumetrii de unulil ş i acelaş i 

cedura acesta nu e îndatinată , ba decă se face, 
nume de ră ii.

Se cuvine ca bunica ş i naş a să încunoş cinţ eze pre 
mamă , că primescu asupra loru gă tirea vestminteloru prun
cului, pre cari trebue să le pună la dispuseţ iuuea 
tnaî nainte de ce ar naş ce cu doue luni.

ce ne

naş a.

ră ngii pro- 
se îea în

ei încă

' v.ax
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Din meideiitulft hecareî naş cert, bă rbatuln de regulă 
surprinde pre socia-sa câte cu unu dontt frumosu •“ în 
aseminea chipă facil apoi pă rinţ ii ş i naş ii.

La alegerea naş iloru se pofteş ce sg fiinu cercumspecţ i 
Aci treime sg ne convingemu mai nainte de tote despre 
aceea, că ore primeş ce cineva bucuroş ii sarcina cumetriei; 
altmintrea nici cea alaltă parte pote îngera pre 
sme de naş ii. Aş a-dara e consultă , se sciricimu indirecte, 
ca aplecaţ i ar fi ore respectivii spre primirea cumetriei; 
de ore ce denegarea în asemenea casă

nu se

compromiţ ă tdriăe
ş i vă temă toriă .

în casulil când nu ne aiegemu de cumetrii persdne 
că să torite, cumă tră are dreptu, ca ea se alegă pre cuine- 
trulă , respective tot-de-una ceremil consensulă ei la alege
rea cumgtrului. Afacerea acesta aş iş derea se resolvă cu 
doue luni nainte de naş cere.

Naş ii, cu prilegiulil botezului dă ruiescu câte cu ceva 
pre marnă ş i pruncă , ori numai pre unulu. Decă noă -nă s- 
cutulQ e fetiţ ă , i-se pote dă rui unu ornamentă frumoş ii: 
eră decă e fetioraş ă ună losă , seail alte obiecte de valore 
permanentă . Altcum, suntă usuate uneltele de mâncare 
din argintă seail aură , ori pachară de aură , pre carele e 
scuipată numele pruncului ş i datulu boteză rei lui.

Naş ulQ în cjiua botezului se cuvine sg tră mită unu 
buchetă frumosu de flori, ori bonbonniere naş ei ş i marnei.

Noă nă scutulă fiind cam slă buţ ă , de regulă se bo
teză maî curend, ş i a casă; er decă e să netosă , se boteză 
îu biserică ş i încă la o lună după naş cere.

La intrarea în biserica, doica (nutricea) merge înainte 
cu prunculă , după ea naş ii, tata ş i apoi ospeţ ii.

De regulă se alegă trei nume. După boteză naş ii 
doiieză pre doică ş i moş ă; or preotului î-trâmită câti-va 
galbeni.

i

'
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După botezi lirmeză o mesă stră lucită . Decă e de- 
mineţ ă — prâmjiş îorti seaţ i a une ori ş i prândii. Cu oca'siunea 
acesta preotulii tot-de-uua se invită . La mesă se toasteză , 
apoi pentru să nă tatea nou nă scutului.

XX,

Despre ospitalitate.
1. Brâiululu. — Prândîş orulu. — 2. Seratele (soirco). — Balurile.

' 1.

„Fiind-că Ev’a a mâncat u mă ru, 
Mult  ti. depinde dela prândnlfi lmnu.u

Prâmjulu bunii e corona ospitalită ţ ii! Omenii preste 
mă sură multu s’au ocupatu cu cesţ iunea acesta: „cu în
cercă rile §i spargerile cele multe de copii, ni sa încretîtu 
fruntea, amu devenită schidoVt ş i pleş ugîw <Jice Darvin. 
Fiecare generaţ iune ar vrea să întrecâ pre antecesori. Atât 
suprafaţ a ş i rânza pă mentuluî, cât ş i locuitorii de pe 
catil ş i apă , Începend cluar dela Chhra pana la Peru se 
(Jecmescu, ca să servescă cu nouţ ă ţ î ă speţ iloru. Anu-tim- 
pui-ile au încetatii de a mal fi regulată re; în mijlocuiţ i 
lernei ş parga ş i persecele tomnatece, care de altmintrelea 
sunt forte scumpe — facii superbia stă pânului — mă carcă 
tare se înş elă ceî ce credu, câ efectuM prâuijului, depinde 
dela unele ca aceste, ş i

:

us-

nu dela societatea alesă , serviţ iulu 
promtu ş i fertura buna. Unii suferu naufragiu prin fala 

' . cea mare, alţ ii eraş i invită aţ âţ a ospeţ i, în cât e cu ne- 
potinţ ă petrecerea bună . Unii stă pâni se mai ocupă apoi. 
- delicateţ a vinuriloru; până când. alte stă pâne se gân- 
descu numai de „eroulti $îleV{ Aceste tdte nimicescu efec
te doriţ ii alţ i primului,

- cu
\
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Fiertura cea d’ântâl, ce se pune pe mesă , de regulă 

' este zama, ş i acesta se pofteş ce se fle cât de bună 
pentru ca se nu se strice poft’a de mâncare. Mâncă rile 
prea multe nu suntft cu scopfi; alegeri încă potfi fi ;
.ori ş i ce are hotarulfi ş efi: pentru-că de multe ori din 
cele multe potfi fi ş i rele. De altmintrea decă „menu“ e 
prea iudelungatfi, ospeţ it încă plerdfi din pacienţ ii. De re
gulă mâncă rile pucine, dar alese, producfi untt pvă ndfi mal 
bunii, ca ori "ce „menu“ îndelungată .

Despre serviţ ii! am vorbitu în capitlulu trecută ;,aci 
numai atâta mal avemii de observată , că la prâmju, fiind 
lucrulu celu mai de că petenie servirea regulată ş i nees- 
cepţ ionată , nu e consultă ca cu aceeaş i ocasiune se pitu- 
lâmă în liberii! individ! aduş i dela campă; câ-cl pre lângă 
totă bună voinţ a ş i inducerea loră , nu potă avea desteri- ' 
tatea, care se pofteş ce în casulă de faţ ă . E dreptă , că la 
mesele mai splendide’ regula ar fi, ca se servescă bă rbaţ ii; 
noi cu tdte aceste suntemu de parerea să servescă servitdrele. 
Aş a cdva se înţ elege d>* sine, că se reduce numai la sate; 
de-(5re-ce prin oraş e la aseminea ocasiunl servescă cliiă - 
larl (garsoni) auumiţ l spre aceea.

învitatiunea la prâncjă se află espusă în capitlulă 
de corespondinţ ă ş i acesta se tră mite cu doue septemânl 
mal înainte, la ce apoi se cuvine se respundemă nu
mai de cât. Primindu odată învitaţ iunea, nu o mal potemă 
respinge. în aseminea casă numai morbulu seaă doliulă
ne pote scusa. Atât dela serată , cât ş i dela bală , scusându-
ne cu o <Jî mâl naiute, potemă absenta; dela prândă înse 
nici do cum. Absentarea ndstră ar fi neplă cută ş i pentru 
aceea, că -cl în pripă casnicii nu ar ş ei suplini locuiţ i re
iasă golu,

dar

• r ?■
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Prânzurile mari se dau de regulă pe la drele 5- 
la 3 seaîl 4, ceea-ce de altmintrelea6—7, a-une-orî pe

nu e cu scopu.
Cât pentru învitaţ iunl, observă mu că la baluri ş i

serate p o temu Invita persone, de ş i nu suntii de unu ră ngii; 
însă la prâncjuri mari ş i întră societă ţ i mal alese, învi- 
tâmu numai atarl persone, care suntii de unulu ş i acelaş i , 
ră ngii seaii celil pucinu se află în acelaş i cercu de so
cietate.

Domna de casă fiind pregă tită , în salonii aş ceptă os- 
peţ ii, ş i la sosirea loru îucuglurâ ori ce pripă ş i cou- 
fusiune.

La prân(Ju se cere punctualitate, atât dela că senl, 
cât ş i dela ă speţ i. E chiar aş a de necuviinţ osti a veni cu o 
<5ră mal nainte, ca ş i cu unu pă trarlii mal târziii. Pe la 
sate e permisă o întârziere de jumă tate de dra; la oraş e 
însă abia unii patrarîu de oră . Se înţ elege de sine, că 
prân<Juli1 încă trebue să fie gata pe terminulîi ficsatti, ş i 
domna de casă nu e îndetorată se aş cepte mal mulţ ii după 
d spele întârcjiatu ca unu pat rari ii de drâ, când apoi pune 
pe mesă . Cu ocasiunea acesta regulele bunel cuviinţ e ş i 
pentru aceea suntii de observaţ ii, de-6re-ce ş i mâncarea 
cea mal bună încă se strică , dacă odată se mole.

Prânijulu e o adevă rată probă pentru femee. Ddrnna 
de casă voindu să -ş l joce bine rol’a, se pofteş ce ca se 
ş cie fă ră carte detalurile bunelcuviinţ e. întemple-se ori 
ce neplă cere, aceea nici când nu trebue să se observe în 
maniera el. Trebue să se predomnescă încă ş i în acelii casii, 
când i-ar întârzia înghlaţ iata, când l-ar doarde fasanulu, 
seaii când servitoriulfi l-ar sparge tânerele cele mal fine.

Stă pâuulii ş i stă pâna casei de regulă ocupă locii vis- 
â-vis la mijloculu mesei. Stă pânulii. pre dama condusă de 
elu o aş eZâ în drepta Iul, unde se ş l începe servirea la

■ s
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mesă . Bârbatuld, care a condusă pre dâmna casei, ş âde de 
drepta eî. La casă aflându-se numai o stă până , aceea 

are datorinţ a apoi a provoca pre celă mal bă trânu* 
bru din societate, ca să lae rola stă pânului. Fiind de faţ ă 
ş i preotu, în aseminea casă elfi conduce pre dâmna casei 
ş i ocupă locuiţ i celă d’ftntâ! în drepta eî; alfi doilea locfi 
de onâre pentru bă rbatu e în stânga stă pânei. A dâua 
dama de frunte ocupă locu în stânga domnului. Ală trei
lea locu pentru bă rbatu e în drepta femeel prime ş i aş a 
mal departe. Trebue se fiinfi  cu privire ş i la aceea, să nu 
aş edă mu lângă olaltă doi membrii -din una ş i aceeaş i fa
milie. Altcum despre locul fi fie că rui <5spe amă amintiţ ii 
în unulă din capitlele de mal nainte.

a
mem-

Mal nainte de tote se serveş ce dama din drepta 
stă pânului, apoi ceea-ce ş ede în stânga Iul; după aceea 
urmeză a doua damă din drepta Iul ş i aş a mal departe 
prin tâte pă rţ ile. întră dame — decă nu simtă de faţ ă ş i 
fete — stă pâna se serveş ce mal pe urmă; âr întră bă rbaţ i
stă pânul 11.

Servitorii de regulă întindă blidele din partea stângă 
a âspeţ iloru; âr vinulă lă -golescă din dreptia. Ordinea 
mâncă riloru este espusâ în cartea de menaglă ; însă ordi
nea vinuriloră ră mâne nestră mutată ; după zamă se dă 
Sherry. Champagni se da la carne, adecă la friptură; 
într’aceste se dau ş i alte vinuri de mesă . La dessert se 
dă: malaga, tocat ş i alte vinuri dulci. Dessertulă se ser
veş ce în ordinea urmă târîă: caş fi, pâme, aluaturi, înghlă -
ţ ată etc.

despre prânzurile familiari. Aici sei- 
vitoril nu sunfcu prea plă cuţ i, deci suntu de faţ ă neînce
tată ; de aci se întâmplă , că blidele numai «dată se portă 
în gîurii de mesă ş i apoi servitorii se îndepă rteză numai 
de cât.

încă mal ceva

ii
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1„ aseminea casa e cuviinţ lostt, ca servitorii mtrandtt 
a. d«5ua oră , nainte de tdte .să schimbe tă ndrele ş i uneltele ; 
de mesă ş i numai după aceea se lae blululu. Pana ce nu 

se îndepă rtez mâncarea de mal nainte, altă mâneaie nu 
se cuie se se pună pe mesă . Când se invita familia ori 

e scosa, din care apoi nu se cuvine

■

:

Slterna ş îTddua oră ; aş iş derea la prâncjurlmari

mCl dSe înţ ehsgede sine, că bă rbaţ ii totb de una servesett 

pre damele din apropierea lori, ş i încă nu numai în so
cietă ţ i mal alese, ci ş i în glurulft cela augusta, familialii.

Ospeţ iî, după mâncare ş e retragă în salonă după or
dinea de mal nainte. Despre cafeua negră am vorbita deja 
în unuld dintre capitlele de mal nainte. Ospeţ iî se mde- 
pă rteză după prânzi la o 6ră ş i jumetate. Urmanda după 
prândtt concerta de casă , ori decă o parte mal considera
bilă dintrfi ospeţ î 'remâne pe să ră , în asemenea casil pe la 

- 9-10 xSre ş e serydş ce în salontt: thea, aluaturi de thea

i.

!

i • ’

. ş i sandwich.
i

la , casele, .Prân(lîş 6rele suntti îndatinate numai pre 
unde prâncjulu se începe pe la 5—7 <5re. Terminulu prân-

de regulă se în vita

r

' dîş orblul ’ e la 12 seaii 1 6ră ş i 
uumal cunoscuţ ii cel buni, seaiî aş a felifi de individ!, caii 
voîescu a-se consulta cu stâpânu lţ l în unele afaceri mal 
momentdse. La pră ndîş orfi se daG mâncă ri reci ş i theaj 
mâncă rile poţ u fi ş i cele remase din alta di, deca stă pâna 
le mă nueş ce cu isteţ ime. Altcum pentru prâmjiş oru se ga- * 
tescu fripturi anumite în <Jiua premergă tdrîă .

La prâinjisdre sunt îndatinate: gelatinele, ş uncele, 
mayonnaise-le, pasteturile, omelettele, o.uele în forme deo
sebite, cârnaţ ele, cotelettele, beafsteac-urile ,et. etc. Peş cCle 
ş i inâncă riie cele mal grele de mâncatu nu se întrebuin-

cam

;

y

•' "S : ‘ . ■ , ' -V\ - «i* V
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. * j)\n Desserfc remânu cramele ş i înghtaţ atele; îns8 
Luia nu pdte lipsi nici decum.

* La prândîsoru, cu aş ternutulă . mesei nu se face prea 
ultâ paradă , ş i mâncă rile se pună de-odată cu aş ternu- 

tulâ mesei, luându-se afară cele calde, -care se portă în
dură . de mesă .

La prâiujiş oru, bă rbaţ ii
minte extra ; er femeile se îmbracă • negligee, ş i numai decă 
este dspe iau ş i haine de-casă .

împodobescă în rest-nu se

\2.
Seratele pretindă mal aceleş î pregă tiri, ca ş i Mu- 

Dă cu covdrele remânu pe locă , în acelă castnnob.Me 
arangla prin chilii aş a, ca cel chlama\i să

fiuescă la orele 
cu inusică

rile.
suntă de a se 

■ se potă miş ca liberă .
Seratele se începu la <5ra 10 ş i se

1—2 dnpft »»»#'• F1“  “ '“ "t -„««4

“ * uni‘
aranglatft baffeUulu. Menu-uluecspus^ u

«igit, de unde ee ,r“ “a ,îtnlreb,mţ ii4eh»»pag»i-' 
serate, în togma ca ş i a * ’ ;n0.rigirea pentru chilia
Ună lucru de însemnă tate est •, ? penmsă ]a aSe-
de fumată; de ă re ce fumarea nu.«ţ E ^

i desfâteaă publiculă

, & dornnescă li-
Sub durat’a prelegere! mi-lă pdte con-

niş cea cea mat mare, P 1̂11 . tarGj ca ş opotele, nsetele 
turba ş i disgusta pre artiş ti / de’u].aulă prelegere!. în 

; ş i conversaţ iunile aspre cornii

me-
e

menea
Dela serate nu lipsescu ^

frumose încântă ş iproducţ iunile Iovă 

ascultă torlă .
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aş a fellă .de întâmplare datorinţ a stă pânei e să îndrume 
la ordine pre cel ce nepactulescă prelegerea ş i acesta o 
pdte face prin o miş care provocatdrlă , punându-ş i simplu 
degetulă pe buze.

Arii  s tulii fiind nesol viţ ii, ci numai invitată ca ospe 
la casă , nu se pote provoca ca să se producă . Ar fi ne
pricepere dela noi, dă că l ’am face să înţ elegă , că pentru 
aceea este invitată , că voimu să profită mil de producţ iu- 
nile Iul. E mal cu scopti, să lă -lâsă mă în voe, nu cumva 
să -o pă ţ imii ca o contesă din Viena, ce a invitată odată 
pre unu foriepianistă la prânzii. Prân<Julă eră grandiosti, 
er societatea nu mal pucină alesă . După ce se fă cu scu
larea dela mesă pentru de-a se re’ntă rce ospeţ ii însalonti, 
de-odată se deschisă o chilie extra, dintru care apă ru unu 
fortepiană desfă cuţ ii ş i la care contesa frumosă surî<Jîndă 
aretă . Artistulă fă că ndă unu complimentă , se duse la 
fortepiană ş i cu unu degetă lovi o clapă . Plecându-se apoi 
de noii, <Jise cu sânge rece: nvii-am platitu prândulit" 
ş i cu acă sta apoi luându-ş l pă lă ria, s’a îndepă rtată .

Revenindă la serate, mal avemă încă de observată , 
că acolo apă remă în vestmintele cele mal elegante. Dă mele 
se îmbracă în vestminte de stofa cea mal grea tă iate de 
totă ş i se împodobescă cu diamante ş i petrii scumpe. Bă r
baţ ii, decâ suntă ostaş i, se îmbracă în uniformă; er decă 
nu suntă atarî, apoi se presentă în fracalionă cu cravată 
albă , ş i celă ce are semne de decoraţ iunl le aternă pre 
pleptă .

'

Pentru-ca să potemă arangla bală , mal nainte de 
tdte se recere, să avemă la dispuseţ iune o chilie destulă 
de spaţ idsă . Neavândă acesta, mal bine să ne lă să mă do 
bală , si să aranglă mă serate, care apoi se potă fini ş i cu 
dansă . în .Englitera seratele cam de regulă se finescă cu

. i
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dansti ; aceste se numescă „carpet danceM ş i suutu forte
animate.

pentru baiu sala de dansă se goleş ee cu totulu, ş i 
numai pre lângă pă reţ i se punţ i scaune, canapee scunde 
ş i sofe. Ânghlurile sale! ş i ferestile se decoreză cu flori,
4r ilumiuaţ iuuea se recere să fie cât de mare. Pentru ca 
dansă torele se nu se recescă , ş i pentru ca sala de dansă 
sg fie temperată , acest’a preste dî se încă foleş ce până la 

<5rele 8 ; dră dela 6ra 9 se aprindă candelabrele ş i lam- 
pele de pă reţ i, când apoi că seniî se află îmbră caţ i. Pre- 
sentarea ospeţ iloru se întâmplă numai la 10 6re; că senit 

însfi se potă pregă ti pentru primire ş i mal nainte, ca să 
p6tâ corespunde în liniş ce chiă mă rei loru multilaterale.

Domn’a de casă în sala cea d’ântâl primeş ce pre 
invitaţ i, ş i remâne acolo până ce se presenteză cea mal 
mare parte dintre dspeţ l ş i se începe cuadrilulă primă .

Stă pânulu casei dimpreună cu fiii să i se ocupă la 

începută cu conducerea dameloru în sala de dansă .
Preste totă că senii trebue se grijâscă , ca damele să 

danseze cât mal multă , ş i să nu se ocupe cu distragerea 
loră , ci a ospeţ iloru. Rola că seniloră în asemenea casă 
este reţ inerea dela tote, cu unu cuvânta - abnegaţ iunea.

Stă pâna ş i fetele el, decâ se provocă la dansu, nu
mai în acelu casă li este permisă se mergă , decă .se co 

dansă tore suntu provă dute cu dansa- 
fiil  să i dimpreună 

damă; or de 
dansă toril prima dată să

vingă , că cele alalte 
tort. Bunacuviinţ ă cere, ca stă pânulu 
să danseze celîi puţ ină odată cu

cu
fie-care

altă parte e regulă ş i aceea, ca 
provoce la dansă pre stă pâna ş i fetele sale. , .

Damele »».« obligat, a jm m W 

decă (laă corfă la vre-ună tineră , sub ^ pre .
ostenite, în acelu casă nu ^
culă refusată cu alţ i jucă uş i, că -cî o ap

I
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ave urmă ri seridse. Dansă toriultl ş i dansă torea se pofteş ce 
albă memorie bună; unulu pentru ca să nu uite a 

merge încă de timpuriu după -dansatdria sa, âr altulu ca 
gg nu se promită la doi, ce ar potea da ansă la dispute 
neplă cute.

O damă nefiind provocată la dânş ii nu se cuvine 
sg-sî arâte pă rere de reă pentru acesta, ci în cât se pote 
să converseze cu vecinele sale, ca ş i prin acâsta să -ş i 
acopere în cât-va pă ră sirea. De altmintrelea la o petrecere 
de casă acesta nu se prea întâmplă ' deeă că seniî suntu 
omeni culţ i ş î-ş i precepii cbiâmarea.

Domna de casă are datorinţ a, să tră mită dansă torî 
pentru dansă tdrele necunoscute în societate ş i pentru unele 
ca acele, care în urma defecteloril din afară se pară sescd. 
în casulii din urmă însă trebue să fie precaută , ca mi

se

cumva respectiva să observe întră venirea ei dejositdriâ
pentru dânsa.

La balurile de casă recomândarea este superfluă; 
pentru-câ se înţ elege de sine că că seniî numai pre atarî 
individ! i-învitâ, cu cari dansă târele potu dansa fă ră nici 
o temă ; cu tote aceste la noi e datina, ca dansă toriî să
se facă cunoscuţ i înaintea dansă tdreloră necunoscute.

La pausa primă servitoriulii pârtă împregîuru re- 
creatore, orangeade, limonade, ş î înghîaţ ate, pre care lu- 
urmareş ce alţ ii servitorîă , ce adună pă hară le ş i scafele gole.

Cina se începe, de regulă la drele 1—2 ş i pote fi  
buffet ori souper.

Se înţ elege de sine, că la balil trebue se fimii pro- 
vă fjuţ î cu de tote în abundanţ ă . Decă vreraîi să 
să mu, mai bine apoi să nici nu arangiă mii petrecere ca 
acesta. -

Înghîă ţ ate, bombone, champagnl, sugari, mâncă ri 
alese ş i variate se receru să fie în abundanţ ă .

economi-

f ţ
■ ■ ■ \ r : •. :
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Pre lângă aceste domnade casă trebue se"se mm- ' 
glescâ de bilete de cotillon ş i de buchete de flori.

Lângă sala de dansă’ se recdre sg fie ş i o chilie de 
toilette, unde o servitore stă la dispuseţ iunea daineloră , . 
decă li-se strică toilette-le. Se mai recere încă o chilie ş i 
pentru joculă de că rţ i, care de-odată pote fi ş i de fumată . 

Chilia acesta e menită numai pentru domnii bă trâni, că - 
Domna de casă nu-le va permite jocurile hazarde, 
ar potea adă meni pre dansă tori sg uite de 'surisele 

cele plă cute ale dameloru din sală .
Dă nsă toriî voră conduce la mesă pre dă nsă torele cu 

converseză ori danseză; ş i eră ş l dă nsă toriulu celu din 
urmă e îndatorată se petrecă la că ruţ ă pre dă nsă tore.

Cu prilegiulu balului nu se pofteş ce a-se lua adio 
dela Domna casei. Cei ce se îndepă rteză mai de timpu
riii se ducă , în cât numai se pote, neobservaţ i, ca se nu 
conturbe petrecerea celor alalţ l.

j

rora
care

1

care

XII.

Despre petrecerile publice.
Balurile publice.

Balurile publice simtă împreunate cu multe cere
monii ; suntă forte stră lucite ş i arare ori poş edă efectulă 

. balurilorft de casă . Chiar ş i preparativele lorii încă simtă 
împreunate cu multe pledecl. Mal nainte de tote se alegă 
arangiatOril, cari staă , dintrună preş edinte, unii vice-pre- 
ş edinte, mal mulţ i membrii de comitetă ş i ună cassieră . . 
După aceste se apucă de câş tigarea „ lady patronesse 1.

constituită , er „lady patro- 
cu numele 

aduce la‘

Fiind deja comitetulă 
ă esse“ câş tigată , — balulă apoi dimpreună 
tyerabriloru diu comitetă ş i alu patrouş sseîae

• *
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cunoş tinţ a publică prin fot. Afacerile comitetului apoi se 
sporesc!! din di în clî. Mal ântâi se tipă rescil invită rile ş i 
în urmă ordurile de cotillon ş i de dânş ii, cu caii în tim- 
pulxi modernii se face tare multă paradă .

La intrarea în sala de dânş ii, atât patronesse cât ş i 
fiicele sale suntîi primite de că tră aranglatoril balului cu 
buchete de flori pompose. Aranglatoril le întindii braţ ele 
ş i le conduct! la locurile designate ş i cu ele începu apoi 
dansulii. De altmintrea patronesse încă are datorinţ e; ea 
trebue să se porte că tră toţ i cel de faţ ă cu cea mal mare 
afabilitate.

în balurile publice presentă rile se mijlocescTi prin 
arangiatorî, cari se cunoscu prin însemnele ş i buchetele 
ce le portă la pleptu. Provocândii cineva pre vre-unii 
aranglatoril se-î câş tige dansă tore, acesta are datorinţ ă 
se-lu cbnduCâ pre respectivulu la dama ce nu jocă — ş i 
apoi să -lii recomande. Aci arangîatorulu fireş ce trebue se 
fie precauţ ii, ca numai persdne de unu rangu să se facă 
cunoscute la olaltă .

Pre lângă aceste aranglatoril trebue se se ingriglescă , 
ca tdte dansă tdrele să danseze. E dreptu că pre tote nu 
le pote mulţ umi pre deplinii; are înse datorinţ ă să se si- 
lescă într’acolo, ca ni'cî una să nu ră mână pă ră sită în 
moda compromiţ ă torii!. Baluja fiind preste mă sură cerce
taţ ii, se înţ elege de sine că aranglatoril nu potii li din 
destula precauţ i faţ ă de unele dansă tdrîe. De aici suu- 
temu de pă rere, că damele, care mau cunoscuţ i cuinfluinţ ă , 
mal bine să nici nu mergă în baluri publice. Dela stră ini 
nimenea nu p<5te aş cepta îmbră ţ iş are, de ore ce nu odată 
se întemplă , că fete de altmintrea dansă tdrîe bune ş i fru- 
mose, din simplulu motivi! că nu aii cunoscuţ i nu dan- 
seză . Altcum damele cu cultură adevă rată , sunti! cu privire 

nu numai la aceea, că bre ave-voril bă rbaţ i cimoscuţ l
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prin baluri, ci ş i la aceea, ca ove afla-voru acolo dame
cunoscute. ;

■ !

Se înţ elege de sine, că femdea nici când, _ n uu danseză
cll bă rbaţ ii necunoscutu. Datina acesta trebue observată ş i
din acelu moţ i vil, că nici tinerii binecrescuţ i nu danseză 
cu dame necunoscute. Gelti ce cade în erorc faţ ă . de re
fula acesta seaii nu ş cie că ce este buua-cuviiuţ 0, 
că voîeş ce cu de-adinsulu se comită necuviinţ ă .

La cuadrilu dausă tdrîa se recere să -ş î cunoscă 
vis-â-vis-ul seu. Dansându doue pă rechl vis-â-vis, ş i dan- 
satdrele nu se cunoscu, în acelu casu iiuiilu dintre dau- 
să tori le recomandă . Bansă torîulu recomandă apoi dan- 
să torel lui ş i pre dansă torîulu ce se află vis-â-vis.

! (seatî

pre
iii

în balurile publice loculu feteloru tot-de-una' e 
înaintea mameloru ori înaintea garde de dames-eloru. De 
aci lorii nu-li este permisu se se îndepă rteze fă ră acom- 
paniatuva acestora.

în balurile publice, nu se cuvine damei se se di- 
mită în discursuri mal îndelungate cu noii recomândatulil, 
că -cl conversaţ iuue confidentă nici nu se pote închipui 
faţ ă de acela, pre carele lii-cundş cemu numai de câte-va 
minute.

Conversaţ iunea pote sta mal cu seină din enararea 
pe scurtu a esperiuţ îeloru câş tigate d. e. în carne valii, în 
teatru ş i în eleganţ a toiletteloru, încunglurândft ori ce

seină la fe-cesţ iunî de personalită ţ i. La femei ş i mal cu 
nieile tinere afabilitatea scaii complimentele prea esagerafce, 
suntti o erdre cu mulţ ii mal mare, ca ră cela ş i indife-
rentismuhl.

în bă lti, femeea nu se cuvine să laude pre ciueva. 
^aţ ă de toţ i trebue să fimu în asemenea tipG afabili ş i

«-le nu-lG atragă , ci din 
de. alt-

$ avemu în vedere că „avance 
e°utră lil-respingîî pre tînerulft câsă torindil, care

' •••./ -1
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minfcrea ş i aş a e aplicaţ ii ■ spre siiş piţ imu. Apoi e fapta
ZZm, i  m* îmbiata »■ »>'■ * *■ «*» i

Deci cele indicate mai sus le apesaramu cu tetă 
poterea cuvântului, acesta apoi. o Mmu din motivu,
S o mare parte dintre damele de astă ij nu prea se ocupa 
cu regalele bunei-cuviiuţ e, ci tact. deosebire chiar bateto- 
rta la ochi Intre bă rbaţ ii necă să toriţ i ş i casetonţ î. Cei 
d’antâi profită graţ ii, emisuri, afabilită ţ i ş i âuteetaţ i; pana 
când cei din urmă niş ce feţ e posomorite, respunsuri scurte 
ş i o ră celi respingă torii. Mă car că ele nu ar .trebui mei 
când să perdă din vedere, că ei — bă rbaţ ii suntti aceia,

fi alta, (le cât tergu de fete.cari afirma balulfi a nu 
- Triş tii ş i dejositoriil lucru este dar pentru fete, decadele, 

togmal piin maniera loru adeveresefi vederile aceste.
Altcum nici bă rbaţ ii nu-sil mai bum. EI încă dove- 

desciV pe faţ ă , că alergă după partliie-e ş i nu odată se 
întâmplă ,” că la eî zestrea e termometrul!! inimeî. In acesta 
privinţ ă se înţ elege nu ne âmestecă mti, de 6re ce acesta 
este direcţ iunea timpului modernii; voimii înse să cjifiemîi, 
că nici el nu ar trebui se uite de reverinţ a, cu care da- 
torescu altora, ş i se aibă în vedere punuia, că tatu de 

ş i în tote împregîurârile femeile sunt acele, care potîi 
conta — dă câ nu la alt-ceva — dar celîi puţ in la loîali-
,una

tatea1 loru.
Dansă torea presentată , nefiind tineră ş i frutndsă , — 

dansă torîulu va suprime ori ce surpindere. neplă cută faţ ă 
de ea ; ş i până ce danseză cu ea, trebue să -i dă e onorea 
cuvenită . Celu ce lucreză din contră , arş tă nu numai câ-î 
ouul necresputil, ci ş i înră ută ţ itu;

Dansă torîulă rfifi e osânda balului. Elfi. e acela, care .. 
calcă neîncetatu pe picidrele altora, Care sfârtică haînole 
dameloiH ş i în cuadriltl împiedecă dansâtdrea ş i face con- 

\ fusiune nespusă . O,mare parte dintre' dame, suntfi dansă -.

.

H
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nă scute, deci bă rbatulă numai în aş afeliă de casă se 
p6te îngera de dansă torîu, decă e bine versaţ ii în jocuri.

Cu privire la dânş ii, avemă de observaţ ii, că pentru 
ca se se evite să riturile — după moda de acum dansa
torii numai se rapedescu.

Suntu unele dame, care între dansă au datină de 
a-sl arunca capulil înapoi, prin ce li-se desfă cu frigurile 
ş i semă nă că tra femeile bachante. Se înţ elege de sine, că 
datina acesta nu numai că -î necuviinţ iosă , dar e ş i ne
plă cută .

fcore

Dansatorii claqe-le le ţ înă în mâna ş i între dansuri 
le pună sub scaunele dansă tdreloră . Oficiriî nici când nu 
danseză cu să bii ş i pinteni; er în decursulă balului mă - 
nuş ele nu se tragă după mâni.

Dansă torea cârpa ş i ventarlulă le ţ îne în mâna, care
umerii dansă torîu lui.o pune pe

Dansă torlulu la semnalulă dată de musică , niunal 
de cât gră beş ce la dansă torea angagîată ş i înaintea el se 
plecă . Dansă torea apoi se scdlă ş i ş î-întinde braţ ulă . Dau- 
sâtorlulu pre dansă tbre o cuprinde cu mana dreptă , care 
în că adrilu tot-de-una stă în drepta dansă torlulu!.

La fine dansă torlulu ş l-oferă de noă braţ ulă , ş i con- 
dansă tore la locă . Acolo eră ş i se plecă , ş i dan-duce pre

să torea î-râspuude cu capulă plecată puţ in.
Dansă torlulu din întâmplare rumpându ventariulu 

acela numai de cât lu-vîreş ce în pusuna-
a doua di î-tra-dansă toreî, pre

rîă ş i nici de cum nu-lă dă Inderă tă , ci -
mite altă ventarîă de acelaş i pretă seaă ş i ma o

Buni-cuviinţ a .du» c. . « »*»**_  +  

ră sescă balulă în aceeaş i toilettâ, îu caie sa ţ 
Damele adeverate, încă .ş i cu finea balului 
Maura desfă cută ş i vestmintele sfârticate 
niş ce tră dă tore viclene, care dovedesci n ’

y ■
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, lipsă de ordine ş i eleganţ ă , în adeverii mare drep- 
ayutil marquisulil bă trână , când a clă tii nepotului 

ceti sfată , ca pre viitorea soţ ia să ş i-o alegă numai după 
bală , câ-cî elice elu : „femeea, care a dansatu până de- 
mineţ a ş i nu ş X-a perdutU colorea fcţ iX, nu ş i-a nimicim 
vestmintele ş i nu ş X-a stricată frisura sub saltulU din 
nopte —- aceea femee e sântitosă , e tenVră , e iubitoriă de

e idea Iulie

berarc 
tate a

ordine, e cucernică , — cu unu cuventu
consortelorU /“

XIII.

Despre petr6cerile de veră .
natalele si escursimiilc.

Pofta tinerime! după dans nu înceteza nici vera. Pe
trecerile de veră se ajungă una pre alta. Tote clasele ome- 
neş cî emuleză întru arangîarea petreceriloră ş i malaleloră .

Petrecerile de veră în esinţ a lorii semenă mulţ ii cu 
balurile publice, de aceea numai în privinţ a toilette-lorii 
vomti mal ave câte-va observă ri.

Pentru petrecerile de veră — fie cât de splendide 
— nu sunt acomodate vestmintele de carnevalii. Mă tasa, 1 
atlasulu ş i stofele de damast togma nu simt potrivite, nu
mai chiar stofele uş ore simtă acomodate. în petrecerile 
de veră , femeile elegante se îmbracă în vestminte frumose 
de veră , care sunt tă iate in- cuadratii seaii în formă de 
inimă , cu mânecârî scurte; eră pre capii ş l-puuă pă lă rii. 
Aceste între dans se potu depune: însă repeţ imă că nici 
de cum nu potii lipsi. Vestmintele tă iate de totă , deco
rate cu flori ş i capetele înţ orţ onate cu flori, nu convină 
de felu cu petrecerile de veră , Femeea, care se presenteză 
In acestft chipfl, ară tă că nu se pricepe oă tră toilettă .

y*

V
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Malalele ş i escursiunile atunci sunt mai animate,
când companistiî ş l-alegu unu loc! romanticii ş i atră gă tori!. 

Escursiunile aceste poş edu unii- afecta estra-ordi- 
; nafîft, în cât ş i loculu cel! maî incomoda se consideră , de 

ceia mai splendidu ş i elasticii.
Aceste tdte fireş ce pentru aceea ni ş unta plă cute, 

că -ci sunt! neîudatinate.
Cu oeasiunea malalelor! e consulta, ca compauîstii 

s6-ş î pogodescă o că ruţ ă preste <Jî, care să -î •• transporte la 
faţ a locului. Merindele (mâncă rile) sunta de a se trans
porta pre lângă grija servitorilor! în că ruţ ă extra; de 

odată s’a întâmplat!, că vestmintele damelor!ore ce nu 
s’ail inângitu de mâncă ri.

Mâncă rile se gă tesc! a casă , afară de cartofi,' cari se
frig! acolo.

Maialul!, seau escursiunea se arangteză în. acest! 
chipu. Fieş ce care familie, capă tă câte o notiţ ă , în care. 
sunt! .espuse obiectele, pentru care are se se prepareze.

ş e îngrigeş ce de pome ş i tă nereleAş a de esemplu: una 
de pome; alta de carne, cuţ îte ş i furchiţ e; a treia de 
aluaturi ş i îegî; a patra de pane, caş ! ş i cuţ îte de des- 
sertu; a cincea de sare, mustă ria, ză cliar! tă iat! ş i aş a 
maî departe. Bă rbaţ ii de regulă aduc! beutura ş i plă tesc! 

musica. Clieltuîela transportului se împă rţ ieş ce egalii.
sunt! recomandabile urmă tdrele:Dintre mâncă ri _

Hoastbeef rece, ş unce, fripturi, salame, limba a urna a , 
pasteturi, rac6 îu cutâe de solii mare (camarus) crasra- 
veţ l, marmelata, torte, aluaturi, biscuit, pome, un u, 
caş ft ş i altele, era dintre beutîirl: bere de butelie, sheu , 
riuu albii ş i roş u, champagui, soda, ş i limona e,  ̂u o

!i« p.nt™ mm tm
care se gateş ce afară ) colac!,
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XIV.  

Despre doliu.
— înmoriuuiitarca. — l'urastnsulu. \ cdutele.Afacerile momentane.

Doliulii celu mat îndelungata lii-p6rtă vă duvele: 

unu anii ş i jumă tate. Oelfi puţ ind eticheta aş a aduce cu 
sine, de ş i nu odată se întâmplă , că vă duvele nu j  ales cu 

maî multd de unu anu.
Doliulii de unii anu se cuvine pentru pă rinţ i. Pre 

fraţ i ş i pre pă rinţ ii bă trâni i-jă limu ş ese luni; er pre veri, 
unchi etc. trei luni. Doliulu de trei septemânt este alu 
consângenilor fi mai îndepă rtaţ i, ş i decă cineva este în 
oficiu mai înaltfi, apoi totii în trei septemânî se cuvine 
să pă rte doliu pentru ori care membru din casa dom- 
nitoriă .

Cineva cununânduse în decursulu doliului, la ase
menea casft în cjiua cununiei mirii ş i ospeţ il clepunu do- 
liulu, ş i apoi a doua <Ji eră ş i lfi-îeafi.

Miresa pote jă li pre mirele ei după plă cu, trei luni, 
o jumă tate de anu seaîi ş i mai multu decă voieş ce. Ea 
nu pote urmă ri pedestru pre mirele ei la mormentu, ci 
numai în că ruţ ă . De regulă însă ră mâne a casă , pentru 
de a nu da ansă de discusiuue nimenuî. Din contră mi
rele pă te petrece pre miresa lui la mormentu.

Pruncii, cari încă nau ajunsu etatea de 12 ani jă - 
lescu numai pre pă rinţ i ş i moş i.

în doliu nu ni este permisii, se ne presentă md o ju
mă tate de anu în petreceri, în teatru, în baluri, la con
certul! ş i la prânzuri mari. La trei pă trare de anu ne 
reţ înemu numai dela baluri. însă în septemânile din urmă 
ale doliului ne potemii presenta în baluri ş i la case mai 
cunoscute, numai cât se înţ elege de sine, că dansarea 
este oprita,

î
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Oficianţ ii, artiş tii etc. cavi simtă siliţ i a se presenta 
prin publică , în septemânile cele d’antâl ale doliului se 
reţ înă dela ori ce afaceiî ş i în cât se p6te se cuvine s8 
tralescâ în retragere.

în doliu nu ne presentă mă nici la înmormântă ri, nici 
la ospeţ e; ş i în trei luni de <}ile. nu facemă vfcjute, de 
cât numai pre la membrii familiari ş i pre la amici mal 
intimi.

ţ

Celîi ce prescurta doliulu, comite ună lucru lipsită 
de tdtă bună cuviinţ a. Decă nu simţ leş ce anima, celă pu
ţ ină ar’ trebui să -l dicteze mintea să nă tdsă , că de. ce are 
s8 se tînă ca să nu-ş l arete superficialitatea simţ eminte- 
loră înaintea lumel, care totu de una judecă după cele 
din afară . Ba, bună cuviinţ a aş a ar aduce cu sine, ca încă 
s8 prelungimu timpulu doliului cu câte-va <Jile, ca să nu 
aparemă pripiţ i ş i chiar grabnici întru desbră carea aceluia.

potemu primi învitaţ iunl pentru 
petreceri. Pentru ca să deveniuiu în posiţ ia de mal înainte, 

ceră dă ue-trel septemânl.
După catastrofa de doliu capulă familiei (tot de 

bă rbatulă , femeea nici când nu se ocupă cu de aceste) se 
consultă cu întreprindetoril dela „pompe funebre“ dându-ş i

ostenescă cu

Nemijlocită după doliu nu

se
una

ordiuele sale. între aceste consângenii se
de doliu; de dre ce 

afaceri de aceste.
procurarea ş i gă tirea vestminteloră 
nu se cuvine ca jă litoril se se ocupe cu ̂

Ş edulele de parte se spedeză în presera ̂mmormă n- 

tă rel. La înmormântare femeile se presenteza in negr ,
bă rbaţ ii tragă mă nuş i negre. v

Când femeea ş l-îngrdpâ bă rbatultt, seaft m P - 
urmă reş ce conductul, barbatulfl ş »

iubiţ ii lorii până la
jalitorlultt cela mal de 

consâugenl. După

culă , nici când nu se 
tata însă ş l petreci! pre

Conductulă se începe cu 
apvă pe, pre carele lă -acompaniezâ do

f.

M
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el(i vinii consângenii, amicii ş i cunoscuţ ii. în lipsa de 
'consângeni ş i ere<Jl, amicula.celfi mal buna stă Î11' frunteav 
conductului.

în cară le funebre mal ântâl se urcă preoţ ii, după el 
consângenii defunctului ş i în urmă amicii, cunoscuţ ii ş i 
invitaţ ii. în cară le. funebre ne potemfi urca cu ori cine;

destulu decă acela, ,cu care. ne urcă ma este invitata. La 
re’ntorcere, cară le funebre conduci! pre fiecare că tră casă .
e

Pre la sate, unde invitaţ ii vina din îndepă rtare, — 

' după înmormântare se dă una prâmjiş orn, la care înse 
familia jă litore nu îea parte.

Nu numai anima; dar’ ş i bunacuvitnţ ă op reş ce, se 
rîdemfi seaă să conversă mu în tona aspru la casa de jale; 
de altmintrelea aceste nu se cuvină nici la înmormântă ri.

V

Gel ce primescă parte pe postă , apoi pe postă ş i 
tră mitu biletele de condolinţ u. Vrendă a ne esprima con- 
dolinţ ă separaţ ă , scriema epistdlă .

Nemijlocita după . morte, nu se cuvine s6 ne îni- 
bră că ma în dolia. Acesta ar însSmna, că ne-amă pregă
tita. Doliuia profunda lu-îmbră că mu inima! la că teva (Iile; 
până acdlea portă ma haine mohorîte.

La pă ră stasfi toţ i invitaţ ii se presintă în costumurî 
negre; er bă rbaţ ii în mă nuş i negre.

Faţ ă de cel ce se află în doliu, se cuvine . se' ne 
esprimă ma condolinţ a ş i în personă . La ve<;lutele aceste 
însă he acomodă mu după mă rimea condolinţ el respectivi- 
lora. într unu târdîfi ne potemil arâta mai veseli, ş i ne 
msuimu a aduce conversarea în acela stadia, ca sO poternu 
servi jă litoriloiii cu puţ ină distracţ iune.

; i
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XV.
Eticheta intemâţ iunall

De când s’a inventată calea ferată , nu mal esistă 
îndepă rtare. Totl că lStorimă ş i fir4ş ce primimă bucuroş ii 

ori ce deslucirl, ce atingă datinele 'aceloră popore, cu care 
Convenimii. Urmă tdrele observă ri înse sunt mal multă re- 

' sultatulil esperinţ elorti, de cât ală studiului si togma pentru 
aceea credtl, că voru servi spre folosă celoru ce se inte- 
resezâ de aş a ceva.

în Anglia, ajungă ndii cineva în oraş u seaă . satft, nu 
face visite, precum acesta e datină la noi, ci aş cSptă ca 
vecinii ş i cunoscuţ ii să -i facă mal nainte visitele.

în Anglia, pentni fiecare membru din familie se în- 
dole cartea de visită .

în Frância fetele n’au că rţ i de visite. în Anglia 
fideuţ ă rile nu se publică , ca la noi prin tipă rituri, ci fi-  
denţ aţ ii tră mitu numai că rţ i de visită legate cu lire de 
aură seaă argintă .

în America ş i Anglia mirii numai singuri facă visi
tele, ş i pe- la teatru încă se presenteză singuri.

în America damele cele tinere potă merge la teatru 
cu ori ce tină ru ; aş iş derea ş i la escursiunl ori preumblă ri.

în Ş vedia miresa de regulă petrece câte ună ană de
se se cundscă cu

]

.îi
;

(Jile la familia fidenţ atulul, cu scopă ca 
familia ş i datinile el.

Anglesil nici când nu salută pre damele cunoscute, 
ci aş ceptă ca .aceste să -i salute mal nainte, pentru e a
areta, că sunta gata dc-a primi atenţ iunea lorft.

dă mână cu mă nuş ile trase ci

I

În Anglia nu se 
fora de ele.

Anglesil, adresâudă epistole, după fieş cecare n
titlu, punu cuventulă •

bă rbă tescă , ce nu poş ede oreş l care 
r>e$quire, “
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în Prusia naintea numelui se scrie „Wohlgeboren“ 
ş i decă adresatuliî e nobilă „Hochwohlgeboren."

Germâniî pre femei le gră lescă ,Gnaedige Frau,“ er 
pre fete „Gnaediges Fraeulein."

în Frância nu se dau title. Toţ i de o potrivă sunt: 
„Monsieur," „Madame si Mademoiselle." Nici chiar regina 
seau împă ră tesa nu pote lua în nume de ră ă , decă se 
gră leş ce: „Madame.“

în Frância ş i Belgia atât fetele, cât si pruncii con- 
ţ ilorîi ş i baroniloru pdrtă numai titlu de „Mademoiselle." 
Femeea numai prin că setoriâ dobendeş ce titlu. Aş a. d. e. 
fiica principelui Grammont e numai „Mademoiselle de 
Grammont, adecă domniş dra Grammont.

în Anglia feta cea mal mare din familie, nu se pro
vocă după numele de boteză , ci după celu familiarii. Aş a 
d. e. pre feta cea mal mare a familiei Morgen, o chîamă 
„Aliceînsă nimene nu o numeş ce „  Miss Alice“ ci 
„Miss Morgen." La nobilime, filulă celu mal mare nu 
portă numele tă tâne-seă seau alu fraţ iioră; după mdrtea 
tă tâne-seă însă eredeş ce titlulă aceluia. Femeile ş i fetele 
nobilime! se grâlescii „Lady.“

în Rusia, când se face scularea dela mesă , se dă 
mână ; er primei! să rută mânile la pă rinţ i. La baluri ş i 
serate, damele se strîngu într’o sală; unde bă rbaţ iloru nu 
li-este permisă intrarea. La începutulii dansului o femee 
bă trână merge după bă rbaţ i, ş i apoi i-conduce în sala 
de dansă .

în China, coldrea doliului e albă; în Turcia vînetă ; 
în Egypet galbenă î în Peru sură . Ună ckinesă , cu cât 
scrie mal mă runţ elă , ş i cu cat ş i-impă tură mal de multe 
ori marginile epistdleî, cu atâtâ ară tă mal mă re reverinţ ă 
catră adresatulă .
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XVI.
Diverse.

Omulti cuM, nici când nu va sparge epistolele, ce 
suntu adresate pe numele Iul, mă car de ar fi adresa

tul chiar fratele seaii amiculă seil celîi mal bunii. Numai 
o escepţ iune cunoş cemii dela regula acesta. Mamele pota 
sparge epistolele adresate filceloru lord; însă ş i acă stâ 
ascepţ iune numai până atunci are valOre, până ce fetele 

devinu malorene, seaii se mă rită , 
încă nici mama nu pote sparge epistolele fiilortisel, 

decă odată aceia au ajunsil etatea maiorenă .
Drepţ ii că întră bă rbaţ ii si muiere nu trebue să fie 

secretu; însă eticheta aduce cu sine, ca în acesta privinţ ă 
să se cruţ e unulu pre alţ ulu. Adevă ratulu domnii seau 
dOmnă nu va desface nici odată aş a felia de epistola, care 
e adresată că tră muierea seaii bârbatulu să u.

*

Că să toriţ ii, fiindfi undeva invitaţ i, după -ce aa pri
mita Invitarea, sunta îndatoraţ i ca la învitarea acesta să 
respundă cu ocasiunea cea mal de aprOpe, când voi*a ai angla 
petrecere la casă . Cel ce nu duca casă , nu suntfi îndeto- 
raţ l a respunde cu nimicii.

*
Cu prilegtuia visiteî domna casei nu petrece atară 

pre dame, decă mal are ospeţ l; însă stă pânulu casei le 
petrece până la trepte ş i decă dama e bă trână , seau demna 
de tOtă stima o conduce de braţ ă până la că ruţ ă .

*
Tinera nici odată singură nu primesc® pre bă rbaţ i. 

*
_ numai n’are iutenţ iunl seriosc, la 

remă ne mal pe urmă eu ocasiunea ba

nii

nu

Tinerultt, decă 
casa fă tel nu va



90 -

lulut seafi a seratei. Decă doi bă rbaţ i se află de odată la 

casa unei femei tinere, si timpulii e prea înaintaţ ii, ambii 
se despartă odată , ca să nu o espună încurcă tureî „tete 

â.tete,“ *
Bârbatulă ş i femeea în salonă nu potă întră de 

•braţ ti. Femeea merge nainte, 4r bă rbatulă , seaîî compa- 
nionulu o unnâreş ce; când mama ş i feta suntă la olaltă , 
atunci tot-de-una mama merge înainte, după ea feta ş i 
'bă rbaţ ii remânu maî pe urmă . Feta de ş i e mă ritată , tot- 
de-una remâne a mamei sale ş i i-datoreş ce stima cuvenită . 
Prin uimare în că ruţ ă ş ede de a stenga,. er la mdsa el, 
i-du locuiţ i ântâl.

*
Întâietatea faţ ă cu bă rbatul fi tot-de-una e a femeel. 

în că ruţ ă femeea ş ede de a drepta; aş iş derea ş i pre stradă 
ea âmblă de â drepta. în lojă ea ocupă locuiţ i celu mal 
bună de nainte; până când bă rbatule se îndestuleş ce cu 
ori ce locă . Bârbatulă trebue s6 se îngrijescă de aceea, 
ca femeea, în a că rei societate se află , se convină cât mal 
pucină cu publiculu necunoscutei. ‘ îu locu publică ş i în 
bală i-asigurâ loculu celă mal bună , decă se pote loculă 
celă din ânghiu, ca-cl acela e mal asigurată . La urcarea, 
ei în că ruţ ă trebue s6-î ajute, ş i preste totă trebue s$ 
albă o deosebită îngrigire de comoţ ia el. în societate dama 
e sclavă , ce demândâ ş i Împarte graţ ii — er bă rbatulă 
rege, ce ascultă ş i serveş ce.

*
Epistolele anonime, e pagubă a se ceti, er a respunde 

la ele e prostie , ş i necuviinţ ă . Femeea, seaă tenera bine- 
, crescută , de o vă ş i ceti, numai de cât o va areta ma

mei, seaă bă rbatului ş i apoi o va arde. Arare ori are in- 
tenţ iune bună celă ce scrie epistolă anonimă , că -cl decă 
ar ave acesta, atunci ar pă ş i; pe faţ ă . Donurile tră mise îu

ţ :\$■
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nu e datină , a se primi. în asemenea chipu nu seascuns
potti duce la baiu buchetele tră mise fă ră nume, nici atunci 
când omulu ş l-ar închipui pre tră miţ etorîulu dela care 

primi bucuros. Se pote întâmpla uş or, că totuş i al- 
tulii cineva a tramisu buchetulă ş i aş a dama respectivă 
s’ar espune la cea mal mare perplesitate, fiind nevoită a 
primi aş a ceva, ce togma nu a avută de scopă a primi.

le-ar

Să rutarea de mâni prin saldne a eş ită din modă , Ti- 

nerulu însă în semnă de stimă pote să ruta mâna la o 
femee mal bă trână — la tîneră nu. Decă curtenitorlulu 
să rută mana, tînera va ş ei cum să -ş i esplice acesta. Alt
cum datina acesta acum numai pe la sate e usuată . Cu 
tdte aceste in unele caş uri să rutarea de mâni e semnulu 
celu mal învederată alu reverinţ el, ş i în aGestă Înţ eleş ii 

încă totă nu ş î-a perdută însemnă tatea sa.

Cu privire la mâncare, avemă de observată , că alu
aturile calde ş i sfă rimă ţ ldse, precum ş i cele mol se mancă 
cu cuţ ite si furchiţ e ori cu lingura, până că nd cele reci 
se Iau în mână ,

* ' • -

Eticheta aş a aduce cu sine, să nu ne portă mă faţ ă 
de femee, după puseţ tunea ce a avuto uainte de că să
torie, ci după puseţ iunea ce l-a dato bă rbatulă . Decă fe- 
meea sa ţ inută de o clasă mal de josă , e necuviinţ losă 
lucru a face ca ea, oii bă rbatul u să siraţ escă acesta. Pen- 
tru-că bă rbatulă tot-de una ră dică la siue pre femee, 
până când fameea, fie de ori ce clasă naltă , tot-de-una 
se coboră la bă rbată . O fetă din clasa burgesiel mă ritân- 
duse după ună prinţ ii, devine prinţ esă; însă o prinţ esă 
dâeă se mă rită după unu, burgesă , devine numai burgesă .
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Donarea portretelor îi întratâta sa usuată , în cât cu 

privire la acte aflâmii de bine a aminti câte-va reguli 
de etichetă .

Mal nainte de tdte la nime nu dă ruimă portreta,
amiciforâ provocare. Mal departe pentru consângeni ş i 

tare buni dă ruimă portrete, care se potu pune în ramă;
rame numai chiar amiciloră ş ier portrete provenite cu 

consângeniloră celorîi mal de aprdpe.
Pemeea pdte cere portretă dela bă rbată; er bă rba- 

tulă cu t<5tă promteţ a trebue se-1 satisfacă , ară tând, cât 
de tare se sîmţ eş ce onorată prin provocarea el. Decă bă r- 
batulă na aretatfi curtenie în acesta privinţ ă , femeea nu 

se cuvine mal multă să -ş l repeţ escă dorinţ a.
Tînera, dela tîneră nu pote cere portretă .
Că pă tând portretă , se cuvine, ca la dorinţ ă să re- 

spundemă cu ală nostru.

'-a
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Adaus u.
Eticheta de carte.

Eticheta de curte e unii lucru forte complicaţ ii, care 
la fie-care curte este împreunată cu alte datini, ş i despre 
care propriaminte ar trebui să se scrie carte întregi Dar 
fiind că cei ce se află pre la curte regulele aceste ş i aş a 
le ş citi, er alţ ii nu prea au lipsă de ele, — vomil espune 
aci numai câte-va observă ri, care pote vom servi de în-

la curte, dar diudreptariti la unii, cari nau âmblatu pre 
întâmplare potti ave trebuinţ ă sâ âmble.

Celii ce vrea se ceră audienţ ă , trebue ş e se însinue 
de-a-drep tulii la oficiultl camerarni, carele severş eş ce pre- 
sentaţ iunea ş i încunoş cinţ eză pre respectivulu, când se pdte 
presenta înaintea Maiestă ţ ii Sale.

Audienţ a de regulă se întâmplă nainte de amia<Ja<Jl.
Aplecarea la audienţ ă e cu multu mal mare, de cât 

cea îndatinată: nainte de asta femeile fă ceai! trei com
plimente, acum e destulu ş i unu complimentă mare.

Decă pentru aceea ceremă audienţ ă , că -cl avemă 
cerere dela Maiestatea Sa, seafi vremu se-I mulţ u- tceva

mirau pentru ceva, Maiestatea Sa aş eptă , ş e ne dâmti ro- 
garea seaii mulţ umită pe scurţ ii, precisu foră întrebare 
din partea Lui; decă însă audienţ a mare alţ ii scopii, de 
cât presentare ori aducere de omagiu, atunci trebue se 
aş ceptă mi! până ce ne agră leş ce Maiestatea Sa.

Calitatea costumului pentru prân<Julii, balulti ş i se
rata de curte este însemnată pe invitare.

La prân^Lulil de curte locuit! primu lângă rege ş i 
regină se cuvine consilierilon! intimi ş i sopielorti lorii ş i 
decă suntti de faţ ă arcliiducî, atunci urmeză după acela.

Decă voimă se ceremil audienţ ă la cutare archiduce seaii 
archiducesă , aş iş derea trebue ş e ne înttoemii că tră mareş alulQ 
curţ ii (Mareschallus aulicus) seau că tră mareş iala curţ ii,
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închei are.
pote cuprinde în aceste doue„Ş tiinţ a „vieţ ii se

lucră m*. neîncetaţ ii după regvlele bunei-cu-maxime: s£
viinţ e, ş i erâş î sg avemU pururXa în vedere, că ce va <}ice 

lumea despre faptele nostre.
Cel ce dicu cu înfumurare, că nu le pasă de lume 

ş i despreţ uescîi regalele bunel-cuviinţ e, aceia ş untu numai 
îiiş ce egoiş ti încrezuţ i ş i omeni slabi, cari pentru dorinţ a 

semeniloru lorii, nici pre unu momentu nu voescuş i voea
se-ş l jertfesca îndestulirea afectiuniloru. Unii ca aceş tia, . 
potu ajunge în societatea, omenescă puseţ iunl înalte, ş i 
lingă ii loru necreş cerea ş i necruţ area loru o voru pote 
boteza după plă cii de isteţ ă ş i originală; — însă acela, 
cari i-cuuoscil mal de aprope, nici când nu se voru porta
faţ ă de el cu aceea Iubire ş i reverinţ ă , ce încunglură pre 
cel înă lţ at! în nobleţ ă ânimeî.

A doua maximă atînge mal mulţ ii pre femei. Co- 
rnora cea mal scumpă a femeel este renumele bunfi. De 
aceea nu i-este permisii, ca se condamne opinia, publică .

\

Pentru femee eticheta este dogma socială; ş i pre ferocea, 
care devine eretică , opiuia publică o sbicluleş ce grozavii 

; ş i fă ră cruţ are. Lumea judecă , mai aleş ii din ce vede — ; 
astfellti trebue se se ferescă de aş a fellii de fapte, care 
ai* ave doue înţ elesuri, fie mă car motivele el cât de cu
rate ş i neviuovate. Că ci înză dar! judecata lume! se estinde 
ş i asupra familiei. Bă rbatulii— pre sociă , ş i eră ş i fiXulu 
pre mamă , numaX1.atunci va stima din animă curată , când 
aceste aş a vorU sta înaintea lorii , ca niş ce modele de vîr- 
ttiţ h la care naîx închepvtîl nicX odată îndoela ş i pre care 
fă ră temă ş i cu fală le va poţ i porta înaintea lumeţ K

A
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