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JURNAL PENTRU TOŢI
Publicaţiimc ilustrată a D. E manuel Arghiropol.

3/13 Ianuarie 1868. ESE DE DOUE ORI PE LUNĂ.
In Iassi Ia biuroulu rcdacţiunci, Strada St. Teodor, No. 2, la Librăria nouă, Strada mare şi la D.

0. Hildebrand, casele Bancci; in Bucurcsci la Librăria D-lui George Ioanid & Comp. Strada Lipscanilor No. 18.
Preţul abonamentului: pe anu 28 Ici noi, pc jumătate anu 15 Ici noi, pe trei luni 8 lei noi. Unu numeru 1 leu nou şi 50 bani.

Anul I.
Abonamentele se făcu:

yHüMi

Familia Sulin.

micele căsuţe ale satului, albe şi vesele 
ca o <Ji de primăvară ; la dreapta puţin 
in depărtare pădurea, a căria verdeaţă 
negrindă, aduce călătorului o boare reco- 
roasă din profundimele codriloreij la stăn- 
ga şi pe o vălicică din cele mai romantice, 
se'nalţă biserica satului, acăriaturnu albind 
dominează valea, lăsăndu la vederea tre- 
cătoriloru crucea sa sclipindă care cu căt 
te apropii de satu măreşte pe după dealul 
asupra căruia se întinde drumul.

Pentru a intra in satu, trebuc să treci 
mai ăntăi prin o aleie de plopi, a cărora 
ver fu parc a se inălţa pănă la ceriu ; 
odată această aleie trecută, drumul dă 
intr’unu feliu dc piaţă, de unde se im

partit mai multe cărăruşi prin satu ; la fundul acestei pieţe, spre dealu, să în
făţoşară o casă dc o aparenţă mai deose
bită decăt cele ce se vedu de ordinarii 
prin satele noastre. — Această casă, 
incunjurată de unu gardu de cătină, se 
perde' mai cu totul din vedere, sub umbra 
tufoşilor copaci de care este împrejurată, 
prin ale cărora crengi acoperite de mili
oane de frunţi, undo şi unde se vede 
albindu păreţii sei, s’au că să strecoară 
căte o ra^ă de lumină in timpul nopţii.

Nime nu au străbătutu aceste locuri şi 
mai alesu in acele nopţi de vară, pe cănd 
luna argintie se’nalţă pe firmamentu; po 
cănd in (Jarea dealului vecinu, focul

Sumariu : Romanse şi nuvele : Condemnala. 
Tăcere in viaţă, er tare in oara morţii. — Sciinţe : 
Studiuri asupra dreptului. — Varietăţi : Apropo 
de primăvară. O seară la Slănicu. CăU'ă Lec
tori. — Anunciuri.

CONDAMNATA.

I.
Familia Sulin.

Mergendu spre satul *** din Besarabia 
(partea Rusiei) celu mai frumosu specta- 
colu se disfâşură înaintea ochilor. In fa
ţă, unu dealu acoperitu de livezi şi vii 
^belşugate, in sinul cărora se (Jerescu
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muncitorului restrânge asupra văilor fla
căra sa 1 ir uri nd ă: pe cănd murmura 
^răului din şesu iţi scoate unu suspina; 
pe căud fluorul ciobanului trimet© din 
depărtare dulcele touuri a doinei sale; 
pe cănd tu călătorule respiri unu aeru 
plin de viaţă şi de voluptate ! Ah ! da, 
ni me n'au străbătutu aceste locuri, fără 
ca inima sa sa nu poarte unu dulce doru 
oare care plăcută aducere aminte l

Luna lui Maiu a anului 1830, începuse 
de căte-vâ (Jile, mai dibiudă şi mai stră
lucitoare decât tot-de-a-una.

Pe o sară frumoasă ca acele descrise 
mai sus, pe cănd o adiere recoroasă re
peta freamătul frunzelor abie înverzite 
ale marilor plopi; o brişculiţă purtată de 
unu ca Iu sprintenii respănde zgomotul 
roatelor sale prin aleia plopilor.

Unu omu in vrăstă ca de 40 ani, con
duce calul care, imbolditu la fie-ce mo- 
mentu, face se sboare brişcă pe urmele 
sale.

simplu plugaru, ajunsă-so astă-di persoa
na cca mai deosebită in satu ; pe o parte 
comerciul seu de lanuri şi vite ilu pusese 
iu rclaţiuni de afaceri cu multe persoane 
insemnate, pe de alta, onestitatea şi bu
nătatea sa, ii atrăsăse toată iubirea şi 
oare care respectu, nu numai din partea 
sătenilor, dar din toată vecinătatea.

Cu unu capitalu aproape la patru mii 
galbini, unu oniu de condiţiunca lui Iacov, 
nu putea se ducă, decăt o viaţă din cele 
mai mulţcmitoare. Şi in adeveru Iacov 
părea omul celu mai fericitu, afară de 
boala de peptu de care sufere, nimicu 
nu tulbura aburul limpede alu căminului 
seu. Odată afacerile din afară isprăvite, 
Iacov nu ave altă fericire, decăt micul 
circu alu familiei sale. Sările, şi cănd erau 
singuri, toată ocupaţiunea lor era pentru 
mica Elenă pe care o iubeau cu nebunie.

Incov spunea felurite mici întâmplări, 
Maria o adonne in cântecele sale, infine 
tatul şi muma, se intreceau in (Jelui lor, 
pentru a căştiga afecţiunea copilei. Dumi
nicile şi in alte (Jile de serbători, după 
ascultarea leturghiei, Iacov insoţitu de 
căteva din cunoscinţele sale, viuè acasă, 
unde Maria ii aştepta cu unu prăndu 
vrednicii de ori ce musaferu, cat de 
ilustru ar fi clu!

Dupe prăndi, să retrăgeau cu toţii iu 
mica gradiuuţă de lăugă casă, acolo sub 
unu stejarii seculara, Iacov raconta concetă
ţenilor lui, felurite fapte istorice şi glo
rioasă, repurtate de iluştrii noştri strămoşi.

Era ceva piăcutu şi imposantu tot o- 
dată, privindu aceşti oameni in straele 
lor de serbătoare, grupaţi in jurul lui Ia
cov, şi ascultăndu vorbele lui cu o reli
gioasă atenţiune; Maria avënclii in bra- 
ţă pe mica Elenă, la picioarele caria şe- 
de culcatu cu botul intre labe câinele ur- 
su, care nu se despărţea nici odată de 
mica sa favorită, forma unu complecta 
tablou, in adeveru pitorescu.

Fericită viaţă, unde simplicitatea alun
gă tot ce este falşi, şi unde imaginaţiu- 
nea nu are altu ţelu decăt binele !

Dar vai! cum noi simpli muritori vom 
trece acest u paliaru, ce se numesce dure
re, şi de care nici singur Crist nu au 
pututu scapa ! ! !

„spinoasă. Lată aice, uăle doue sute rub I 
„Ie dc fiecare, mergeţi şi prin munca şi 
„purtarea voastră, faceţi-a se iiinrdti.-Çjn 
„o bună chibzuinţă, nu veţi intănjie,’ a fa- 
„ce trebuşoare bune. La toată ’* 9 
„rarea anse, nu treceţi cu vedereannpreju-

, . .. pe mo-
„şul vostru care ve bine cuvinteadă şi
„care roagă pe bunul Dumnezeu a vë fi 
„intru ajutorii.“ Şi cjicendu aceste, 
in măneie fie căruia cate unu ; puse
plin«, şi se clispărţl ele ei, după c^ledă? ■ 
du mai multe consiliuri despre modul cum 
trebue a se purta in lume.

De la această despărţire, se strecurase 
şese luni, fără ca Jacob se fi au (Jitii 
car pomenindu-se de ei.

Este drepţii, că după însurătoarea 
Iacov observase că intre Maria, şi mai 
cu samă intre Codratu, esista unu felii de 
neînţelegere, aproape de ură, că Elena 
nu ave mai mare spaimă decăt Codrat - 
că câinele ursu, nu vede nici odată pe 
aceşti fraţi fără a mărăi intr’unu chipu 
ameninţetoriu. Ănse ce făcu toate aceste 
nimicuri !

ma

sa

Astfclu, necunoscutul ajunse curëndu 
in satu, de unde apoi se îndreptă la poarta 
casei de la fundul pieţei; aici sări din 
trăsură şi prin ajutorul biciuştei sale, 
redicâ devorul ce închide poarta care, 
sgrănţiindu pe ţiţiuele sale se dăclii la 
o parte; in urmă luăndu calul de căpăs
tru incepii a străbate curtea, inain tăndu-se 
spre casă, acăria faţiadă era iluminată. 
Abie făcuse vre o căţi-va paşi şi de odată 
lătratul puternicu a unui cane, veni se 
dispice tăcerea nopţii, ce păuă atunci nu 
era tulburată, decăt' de şoapta frunde- 
lor şi cantul grierilor.

Ecoul nopţii şi alu frundilor, repetăndu 
lătrările câinelui, le făcea să devină înfio
rătoare. Negreşitu după latrarea lui, 
trebuea să sfă^ie totu ce întâlnea in 
calea sa; anse de odată, lătrările se 
prifacii in gemete, linguşitoare după care 
urmă unu micu monologu intre necunos
cuţii şi câine.

—Bine, bine, ursule ; dice necunoscutul 
mangâindu animalul, se vede că anii tei 
totu nu ţi-au schimbaţii energia şi cre
dinţa ce ai cătră stăpânul teu ! şi (licëndu 
aceste tot înainta spre casă, nu fără a se 
impedecà de mai multe ori de ursu, care'i 
sărea in spete şi-i umblă pintre pi
cioarele lui.

Ajungendu la intrarea casei, se incepii 
o altă scenă, aici o femee jună şi destul 
de frumuşică, se arunca in braţele necu
noscutului, dănd toate semnele unei vii 
bucurii, pe căndu o copilita ca de patru 
pănă ia cinci ani, acăţindu-se de ei cu 
micele sale mânuţi strigă pe cat vocea 
sa ascuţită-i permite :

— O veuitu tata, bine-mi parc că o 
venitu tata! Ce ai cumparatu mata cocuţei 
de la tărgu?

Necunoscutul iăsăndu părechea sa din 
braţe, apuca pe copilă care sărise deja 
după gătul seu, şi după mai multe vorbe 
şi dismerdări, intrără cu toţii in casă.

> Din cele petrecute şi puţinele vorbe 
schimbate, n’au fostu greu a se cunoascc, 
in aceste trei persoane^ pe o singură 
familie.

Nu suntu ei totdeauna, totu 
de a casei ? Pentru ca Codratu şi Simion 
să nu mai dec pe la unchiul lor, negre- 
şitu trebuea să fie unu altu resonu multu 
mai mare. Poate că intreprinderelc lor 
au eşitu reu, şi se’nroşescu a da ochi cu 
unchiul lor,.. poate că norocul lor eau 
pusu maipresusu decătu acesta uncliiu ?...

Astfelu işi esplica Iacov lipsa nepoţi
lor lui; căiul cu doue (Jile iu urma, mer- 
gendu la Chisinau, spe ase disface de 
nisce lănă, de unde Tain vedutu intur- 
năndu-se, de odată se’ntălni cu Co
dratu, care eşea din o spiţerie. Codratu 
ave aerul foarte posomorâţii, şi fie că nu 
au ve(Jutu pc Iacovu, fie că sau prefăcut 
a nul vede, înainta cu repejune cătră col
ţul unei st rade, cănd se vădii apucatu 
de mană de cătră Iacov.

—E! buna cjioa Codratu, (Jisc elu, dar 
cc dracii te faci se fii aşa de nebăgător 
in samă, incăt se nu vecji pe prietenii 
tei care te dorcscu atăt de multu?

—A ! unchiul Iacov, buna dioa unchiule ! 
me cartă dar (Jeu nu te videam, pricina 
c că suntu foarte necăjita cu trebilc ; res- 
punse Codratu, cu unu tonii pe care nu 
pu temu alu afirma de sinceru.

—Incurcatu pănă la atăta, incătu să nu 
vecji pe moşul teu, cănd acest moşu li
re mai alesu dreptul a-ţi băuui uitarea in 
care Pai lasatu ?

II.
Unde lectorul face cunoscinţa cu doue 

])crsona(]c noue.

Acum că am făcu tu cunoscinţă cu aceas
tă parte a familiei Sulin, permită-nelecto
rii noştri, a ne permuta in târgul Chişi- 
nău, spre a face cunoscinţa a doue perso- 
nage noue ce au a juca unu rolu princi
palii in istoria noastră.

Iacov Sulin, afară de nevasta şi copila 
lui, mai ave şi doi nepoţi (le sânge: Co- 
drat şi Simion Sulin, la vârsta de patru- 
spre-cjece ani cel ăutâiu şi de trei-spre-depe 
celu alu doile, remaşi orfani şi fără nici 

.o avere, aflară adăpostul lor la unchiul 
Iacov, care se grăbi a-i lua sub a sa pă
rintească îngrijire.

Cod rat şi Simion fură daţi la scoală şi 
la vrăsta de doue-(Jeci ani, pe csnd Ia
cov creijù că este timpul, a-i deda la o- 
cupaţiuni mai serioase, ii chemă înaintea 
sa pe amöudoi : „Dragii mei, eată-vă a- 
„junşi la vârsta in care omul este dator 
„a incepe se muncească. Voi nu mai sun- 
„teţi copii, pentru a nu înţelege toată în
ţelepciunea ce se cere in această cale

— Despre uitarea de eare-ne bânueşti, 
nu ai nici unu cuventu, căci cată se fimu 
drepţi; dacă eşti dumneta care ne doreşti, 
suntu alţii.

— Destul Codrat, întrerupse cu bunătate 
Iacov; Maria nu au fostu şi nici este de
căt sufletul celu mai bunu din lume. 
Dar sc lăsămu toate aceste la o parte 
şi se vorbimu de noi. Ce faceţi? unde 
este Simion?

— Ceia ce facemu? replică cu unu tonu 
amaru Codrat. Cc poate face, doi oameni 
slabi şi fără nici unu sprijinii, decăt 
a calici pe la uşele oamenilor ! unde e 
Simion întrebi duiuncta? Eu singur nu 
1'am vëijutu de adi dimineaţă, ceea cc 
sein este, că elu ca şi mine bate picţenr 
toată (Jioa, alergăndu după datorulo 
mai avemu pe ici cole, singurele no< 
mijloace.

— Ce spui Codrat ? replică Iacov 
prinsu. Aţi ajunsu voi pănă in aşa s

Iacov Sulin, capul acestei familii, că- 
R fiătoritu la vârsta de trei-<Jcci şi oinci 

»i, cu juna Maria care nu p.utè se aibă 
ecăt doué (Jeci ani, căpătă unu anu 
upă căsătorie, pe mica Elenă, ce am 
kçuto cunoscută lectorilor nostrii.
IjjLjpv, prin <Jelul şi capacitatea sa, din

sur-
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re ticăloase? A.e:)tă-oa,v.rea se.dică- 
nu urma stârnirilor celor, betrăni? ’ ‘

— Să ine erţi unchiule, obieetâ Codrat 
cu unu tonii de reproşu. Sfaturile dumi- 
tale, le gilsescu şi eu bune in adeverii 
căud are cineva o avere ca a dumitale’ 
car nu la o nemica de patru sute car’ 
boave, cu care nici nu te poţi invărtp 

— Ori cum ar fi, de la o administra- 
ţiune mai multu sau mai

bă; ! SJS “LS
In ace dimineaţă, pe când. Simion dor cu cea mai mare răceală se apropie de
rnï t®omnui ?clu "mi dulce, se simţi masă, şi luăndu dublonul, restul ilu im-

, <l zgndiutu de mână, si o voace pinse către Simion. 
pi ea bine cunoscută lui ii dise: —Tine, pentru clieltueala ta, şi acum

Ei somnorosule! scoală la lucru! ce du-te’de vedi pe unde mai poţi lua bani
clracu nu-ţi ajunge de asară de cănd ho- si pe la asfinţitul soarelui se fu neaparata
raeşti ? cak. In astă noapte vomu pleca la drurnu.

camion m noaptea trecută, dupe ce a- Dieöndu aceste, Codratu eşl repede din
eig’ase dupe trebi, pana după medul casă şi apuca spre piaţă,

nopţii, apoi se culcase mai despre dioă, îndată ce se vë<JÙ in centrul târgului 
pe cănd fratele seu se întorcea de la intra in o spiţerie, de unde^ cumpărandu.
orgiile obicinuite in fiecare sară. nişte turta-lupului eşi indată. Atunci fu

La această zguduitură, redicăndu-se pe intelnirea cu unchiul seu Iaeov. 
jumătate in patul seu, şi frecăndu-şi ochii Noi am vedutu in cc ielu Codrat că- 
roşiţi de insomnie, deosebi pe Codratu păta doue sute carboave de la unchiul
ce sta înaintea sa. La viderea lui Co- seu, precum şi receala despreţuitoare cu
dratu, şi in buimăceala sa, Simionu sim- care Codratu se servise lângă Iacov. Nici
ţi unu fioru dereeială prin vinele sale, şi unu cuventu de recunoscinţa, sau celu
ineliidendu ochii din nou, spre a şterge din puţinii de mulţumire, nu dăduse in schim-
vedcrea sa această nălucă sinistră, care bul acestei generosităţi.
venea să-i tulbure aşa de neaşteptata pu- Odată ce se vëdii singurii, toate cele 
ţinele sale oare de odihnă, cădii din nou petrecute dispăru, pentru a da locu re- 
pe patu. ’ flecţiimelor ce agitau acestu caracteru de

Codrat in faţa acestei slăbăciuni inc re- b rond a, ancă ele multă vreme,
ţi din spriucene şi plecăndu-se cătră fra- —Insfărşit am bani! cugetă elu iner
tele seu, ilu redicâ pe patul lui. gendu cu paşi mari; D-cJeu prevedendu

—Sermane păcătosule ! (Jise elu, viaţa planul meu, au inlăturatu această piedică,
ta nu face nici unu banii, tară puternicul Voiu găsi pe Simion, vomu cumpără doi cai
sprijinii alu braţului meu ! Aide, scoală, a- şi iute la clrumu. Data asta, vomu vedé ca-
daose elu cu unu torni mai indulcitu ; gră- re poate mai multu ! mandră Marie! Un-
beşte-te de te îmbracă, căci astă di avemu de dracu, să fie acest Simionu?... Elu nu
de’ lucru. • ’ va şti nimica din cele C£ sau pstrecutu.

Simion astă dată să deşteptă eu totul Această inimă de petică ar fi in stare
şi fără a obiecta unu cuventu, se supune să se induioşeeje, şi atunce pace de pla-v
întocmai ca o maşină lui Codrat. nurile mele. Nu, nu voiu spune nici ma-

0 tăcere de căte-va momente, urmă, in car că am intălnitu pc unchiul nostru ;
care timpii Simion urmă a se îmbrăcă, ilu voiu pune pe calu, şi’lu voi tără ca pe
nu fără a sufla ca imuomii supusu ăincă o maşină. Odată pe drurnu şi supt mana
puterei somnului. Codratu fu celu ăntăiu me; O! atunci va fi altă ceva! sau denii
care întrerupse; această tăcere. atac mai reu pentru densul ! Aceste cu-

E spune-mi Simioane, cum stai tu in pri- getăudu, pasul lui înainta cu repejune,
virea paralilor ? întrebă elu, căci despre pe cănd mana sa pipăe cu convulsie unu
partea me nu am nici o leţcae. pistolu ce purtă la peptul seu.

—Eu anse tu ştii bine, că nu am in După (Jece momente, la întorsătura u- 
măna ine, decăt aceia ce-mi laşi tu pen- nei uliţi dădii peptu de odată cu Simion.
tru hrană. . Acesta cu capul in josu, avendu aerul u-

—Aşa este, replică Codratu, acăria o- nei mari oboseli merge cu paşi rari, cănd
chiu cercetătorii!, căuta a străbate pană redicăndu capul se vëdii peptu la peptu
in interiorul lui Simion, dar cu iconomi- cu fratele seu.
ele tale?... —Ei bine! ceai făicutu? întrebă Co-
_Iconomii? Dar pentru ca se poată dratu.

cineva iconomisi trebue să aibă mai ău- —Nimica! respunse cu tristete Simion 
teiude unde? Eată »acum doueseptămăni Dar tu?
ele cănd am adusa acele una sută carboa- —Eu, mai norociţii astă dată la cărţi 
ve ce ne mai remane capitalii şi din care am capatatu suma ce ne trebuie
rai-ai datu numai cinci-spre-<Jece ; ceai tru drurnu, respunse Codratu cu
făcutu tu cu rămăşiţă dc opt.-(}cci şi cine? tonu satisfăcătorii. Anse nu avemu timpn 

—Cheltuita ! respunse Codratu cu unu de perdutu, adaose elu cu jumătate voace.
Ţine aceasta bumaşcă de una sută ruble 
şi pe cănd voiu cumpără unu calu pen
tru miue, fa şi tu de asemine pentru tine * 
ap°i pe şea şi vino de me găseşte la mo-

“lu muU" '» «p™-
/om <i! }'esP«nse Simion depărtanclu-

S ^ v™,"“voi4 sii “

atarnă totul. Nu este suma careVereta 
dă, ci capul, crodenie pe mine. Ei dra
gul meu ! dar eu cum am putută oare fa
ce clin nemicu ceea ce am astăcji? Dar 
să nu mai vorbimu, de oare ce’răul s’a 
jntămplatu^ se lăsămu pricinile lui, si să 
călit amu mijlocul de îndreptare.

îoată îndreptarea stă in cloue sute 
de carboave ce’mi trebuescu, şi pe care 
nu le am, respunse Codrat cu unu tonu 
secu. Cu această sumă asi pute re’ncepe 
comerţul nostru de peşte, cădutu?

Răutăcioşii sufletu ce eşti! replică 
Iacov cu bunătate. Pentru atăta lucru 
te ai stănjinitu? In locu de a perde 
vremea in declar, nu era mai bine să fi 
venitu la mine? Tu ştii pre bine, că 

pe cat timpu voiu trăi eu, nu voiu îngădui 
ca copii fratelui meu să se tăvălească 
pe uliţi! Nu! şi (licencia aceste scoase 
clin buzunarul seu unu portofelu de pie
le, clin care luăndu câteva bumaşte ru
seşti, le întinse lui Codrat. Eată cele 
cloue sute carboave ce ve trebuescu, şi 
D-zeu sântul se ve ajute, ca cclu puţin as
tă dată, să fiţi mai norocoşi in trebile 
voastre. Acuma sunt silitu să te pără- 
sescu, pentru a-mi regula oare care trebi, 
căci soarele se lase cătră asfinţiţii şi eu 
voiescu a pleca chiar astăcli, ca cioară 
aşii fi mâine sară acasă. Tu ştii căita mul
ţumire am se fiu mai curăinilu in braţele 
familiei mele; mai alesu că poimăme e 
dioa Elenei. Năulăjducscu că după regu- 
larea intereselor voastre, nu veţi da greşi 
a veni la mine se pitreceţi căteva cjile 
împreună cu noi; şi stringendu de mănă 
pe Codrat, se depărta cu paşi repecli, 
cătră ată parte a oraşului. .

Codrat Sulin, in vrăstă de doue-cleci 
ani, nalţii şi uscăciosu, ochii căprn în
chişi, Inujele subţiri şi. despreţuitoare, 
părul şi sprincenile negri, fruntea mica, 
nasul lungu, şi ceva cam coroeticu, ave unu 
aeru foarte posomoriţii şi respingătorii.
In ochii sei era dugrăvită ipocrizia şi 
Teutatea ; in ţinuta lui se vedea maucliia 
si dispreţul cătră alţii; de unu caracteru 
Aspru şi tot-dea-una iucloelmcu, eaia pn- 
meidiosu altora şi lui insuşi chiar.

Simion in vrăstă de noue-spre-clece am, 
din contra nu sernana de locu fratelui seu. 
Rlondu, de o talie de mijlocii, ave o figu
ră foarte plăcută; caracterul seu b and 
şi nehotărăitu, era tot-dea-una supusu
.influenţii fratelui seu. . n alir-Amândoi purtau acelaşi cpstmmn. Sm 
.tuce de seiacu cafiuiu, mcbiete ap itl 
in găitane, in forma celor .ungureni, pan
taloni pe pulpă cu botfon lungi 9 „, L 
lării depăslă neagră pe capu, vine<i foarte
hine la delicateţa lui •
trastă la Codrat, căruia ei da mai 
^erul unui banditu.

Am disu că ... ei 1T1
8llpasiv influenţei fratelui seu, Ş

■a viciurilo sale, Simion alerga in to .

pen
ii nu

tonu secu. A _. , , Q. . ^
—Cheltuiţii! esclaraa bietul Sinuon, a-

proape a se dugruma cu legătoarea ce 
tocmai atunce o trecé no după gătii,, clici- 
tuitu opt-deci şi cinci dc c-arboavc in do- 
„o séptkmàni ! şi mie care le ara aduna u 
cu atâta sudoare, care me uitam la ele 
S a Viaţa mea, mi se cere iconomii de 
fa rinci-pre-deoe carboave ! Cei iconomii 
de Ta C mine, tu, care arunci bann pe fe-

rCStrDestul mo rogu ! relua cu asprime 
-—uesiui c| livmine nu se trecu

SÍ Bani ! iţi spunu că-mi trebuescu

sSS £’ » »,

; '

( Urmare in numeral viitoru l
Em. Arghiropol.

caracterul lui Simion
avii curajul să 

luă de sub
:
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Kăpindu copila această pată a familiei Sulin! (pag. 18, col. II.)

la ju'matatea drumului më-am int or su in- 
dărăptu. După vorbele tale şi mai cu 
seamă după drumul ce apucamu, am găn- 
ditu că mergemu la unchiul Iacov. £Ast- 
fel, tu scii că poimăne este <}ioa Elenei, 
şi nu am voitu să mergemu eu măna goa
lă, acolo unde suntemu datori recunoscinţa 
si mai cu seamă a spală greşala noastră. 
Ş’indată ce’mi trecii aceasta prin găndu, 
më-am şi intorsu in tărgu, de unde am 
cumpăratu căte-ceva pentru mica Elenă, 
la care unchiul nostru ţine mai mult de
cât la ori-ce in lume.

—Găndul teu e foarte frumosu, şi nu 
mô asceptamu mai puţinu de la o inimă 
ca a ta, respunse Codrat pe a căruia buze 
rătăceă unu zimbetu sinistru. Atăt nu-

depărtată adusă de vëntul ce suflă de la 
nordu, ajunse la urechile lui Codrat, care 
şeijăndu pe o movilă, ţin6 calul seu de 
căpăstru.

'Sumariu : Romanse şi nuvele: Condamnata. 
Sibila. Voiaju in odaia mea. — Sciinţe: Studiuri 
asupra dreptului. — Isvoare istorice : Despre Mol
dova.—Varietăţi: Nemulţumire de viaţă. Origi
nea cuventului toastu. Doamnei *m pe unu al
buma datu la anul nou. La D-ra S.... D-nci Ana 
P.... Dorul de patrie. Logogrifu. Curiosităţi : Pia
tra care umblă. Tint vrimul israeliţilor din Bo- 
tuşani. Bibliografie.

—A, in sfirşitul murmură elu.
După căteva momente, trapul unui calu 

se deosebi, apoi mai îndată, apără Simion 
calare.

CONDAMNATA.
(U) inare).

IU.
Proe'tarea Crimei.

Noaptea acoperise pâmëntul cu manta 
fia neagră, de vre-o jumătate oară; luna 
fifi’nalţă incetu pe bolta steloasă ; grierele 

in culcuşul seu; când o rănehezare

—Tot mai târziu, <Jise Codrat, după ce 
se apropie Simion, care asupra semnului 
ce’i tăcuse fratele seu, descălicâ şi pri
poni calul seu, împreună cu a lui Codrat, 
de rădăcina unui mare stejaru ce se afla 
la căţi-va paşi de movilă.

—Pricina este, respunse Simion găfu- 
indu şi punăndu-se lăngă Codrat, că de

:
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mai1 vMu o mare pieclica1 cc se opune la acele jucarii1 semmll rccunosciniei, dupli. 
indeplinil'ea. bunclor tale aplicari. cum mintca ta gii.sesce cu cale? 

--0 piedica.1 cc fol? - In adevcru1 toate aceste aunt ceva
-Ha! ha! ha! cl1t esci de pros tu! res- uou 1wntru mine1 �i dacit nu le-a�u au<1J 

punse Codrat ri4endu piutre diuti. Dar din g1m1. ta, nu ·le-a�u crede1 res1rnnse 
nu gaudesci tu1 ca pentru a da acele lu- Simiou, care pe cit timi vorbele lui Co-
cru�oare copile11 trebue sit ve4i mai l1ntci drat1 ochii sci se marise peste masma, 
copila. fad, a se'ndol cat de puiimi• de planul lui 

-Cum1 uu mergcmu la unchiul Iacov? Codrat. 
-Ba da; �i nu, tot-odata, respuuse Co- -Iii dau dreptate sa nu crc�li1 pentru

drnt. ca unu caracteru ca alu teu se in�aUt iji 
-Ce fel1 da �i nu? intreba Simian care de copii. A.use pe mine vulpe desceapta,

ince11c a nu pre intelege pe fratele seu; nu m� 'poate orbl nimicu. • -Dar atuuce pentru ce me1·gemu laspune mai U\muntu. uuchiul nostru? �i daclL mergemu cum n'o-_-Adecll.1 vomu merg·e la unchiul Iacov, sll.'lu vedemu? ha.zarda cu temere, naivulfara sli.'lu vedemu pe d�nsul anse. Cu Simian. toate aceste, fiindclt tu iii a�a de mult a -Ce fel, nu ai in�elesu panlt acnm?da darurile tale Elenei1 adause Codrat cu replica Codrat mieraudu-se. Cu toate ace-irouie, vomu vedc pc Elena. ste c <lestul de lamuritu, mi sc pare. Me 
-Dar biue1 cum o sa vcdemu copila, ducu Ia unchiul Iacov pcutrn ell. datoria. 

fa-L'a sa damn ochi cu parin�ii ei? intl'eha mea me chiama1 nu'lu voiu vede pentru 
din nou Simian, din cc iu cc mai inclll'- ca nu am trcbt1inta de clu1 mai alesu1 catu clc fata ce !nit aceasta intre�iucrc. voiu potriri ncmea1 cancl 1111 va ii acasil.. 

-Asculta1 Simiou, relua Coclrat a camht -Dar pcnl:ru uumele lui D-4eu, S\rnne, 
figura lua aspl'imca sa obiciuuita; ori-ce cc ai sii. faci? intreha Simion scltrpman-
ocoliri suut zadarnice, de vreme cc toe- du-se in capu. C::tci sa me eie o mie cle
mai peutru aceasta ne aOamu acolc, �i de draci daca pricepu ceva ! 
vreme cc tot lucrul trebue sa aiba sfir�i- -Ceia ce ar face ori cine in locul meu !
tul seu1 sit veninm dreptu la fapta. respm1sc liniscitu Codrat, cumplluindu e-

Aicc Codrat sc inti·ernpse, scoase din fectul ce facea vorbclc sale asuprn lni 
buzunaru pipa sa1 o umplit cu tiutiuuu, Simian. Sa scapu averca �i ciustca fa-
o aprinsc p1-in ajutorul scitparatorilor1 apoi milici ! 
lasindu unu fumu din gnra sa1 rc'ucepit -Dar cum? 
cu aerul ccln 1mti liuiscitu din lume. -Ritpindn copila, aceasta pa.tit a fa-

-Am q.isu1 ca vomn merge la uuchiul miliei Sulin� 
facov fa1·a a.use a'lu vedc pe densul; �i La acest,e cuvinte, Simion sari dreptu
cata poutru cc. Uuchiul nostrn nu se in picioa.re, ca impinsu de uuu reso1-tu. 
poale tagadui1 cste omul celu mai hmm, Elu nu sch\ uncle sa fuga de priivirea in-
<la.r �i celu mai prostu totodatil. l\faria.1 focata a Jui Codrat, care la mtunccimea 
ctmoscaudu'lu pc dcgete, face cliutr'eusul uoptii avea ceva supra.-umanu. Elu :wea
tot cc'i place. Slabaciune:i unchiului no- grnaza de frateie seu ! 
i;trn �i toatii pl'icina insuratoarei lui Ia -Sa fie cu putinta1 aceia. cc cyici tu ?
n-asta s11, au fostu munai pentrn a ca- g·angavi Simian iuspaimltntatu. Esci ne-
pata tmu copilu1 care sa'ln mosccucasca. bunu nu ma.i remane vorba ! 
Maria sciiit aceasta, �i mrn anu dupa ca- -Tu srii ca nu glumcscu nici odaut. 
i:;atoria Ior1 se nasct't copila Elen·\. Nas- -Celu puiiun g·aurlesee-te la ce capatu
cerea acestei copile au remasn uuu Iucru ai slt ajnngi; ganclescc-te cit acca.sta. c o
ne'uietcsu chiar peutrn mine �i pana as- fapta criminala din ccle mai mari: 1Jicea
rn,c}.i. In zaclar te sbucinmi Simioane diiuclu Simian trcmm·andu. 
toate semnele de 11ecre1iarn; caci pentru -Nu gandescu Ia nimica alta, replica
mine aceu.stil. copila nu estc, decat rua�ina. Codrat1 dccat, cit Iacov ca. maiue va muri,
prin ca.1·e Ilfaria va fi curancl stapana to- ca averea Jui va. t1·ecc in ruitnile stl'cini-
talei �n-eri a unchiului nostru. Iacov tre- lor, �i ca uoi snutemu in o sta1·e1 cat nu 
cutu de patrn-4eci ani, �i cu oftiga cc'lu so poate mai ticaloasa ! 
hantuic1 nu va intarq.ie a parasl lumea1 -�i nu gandesci tu ca vei omo1·l trei
multemitu ca lasa unu mrna1;1u din san- snflete? Sa veclemu1 hnnul meu Codrat,
g-cle sou peutru a'lu moscenl ! Eata in iubitul men frat,ioru, tu nu ai o iuima a�a 
1:1cnrtu telul nevinovatei si cinstitei l\laria. de ra precum vrni sa to arn.ti! adaoga 
l�ata pentru ce n'ave ochi sa ne vada pc Simion cu rugilmintc straugitndn cu tan-
noi1 care in lipsa acei plodoaicc, am fi · dreie mainele fratclui seu. O! Codrat ! te 
mosceuitori firesci a averei unchiului no- rogu in numele omeuirei1 Ribi mila de ei ! 
stru! 'f.'a.mintesci tu, in cJioa cllnd trecu -Nici o indurare! respunse Codrat im-
prin capul unchiului nostru, de a ne tri- pinglndu cu asprime pe Simian. Hotii.rirea 

. mete sa nc apu<»lmu de negotu, cata bu- mea este luata. Te unesci cu mine sau ba? 
curie se vede in fata, Mariei, �i cat� grabl1 -Daca e a�a1 nu! respunse cu o fer-
. 1ml)eit. ea, pentru a ne pregati plecarea metate1 necunoscuta pana atunci la Si-
noastra? pentru cA. pl'ivirele lilele{ in oeia miou1 �i care fact\ pe Codrat sli. tresarA. 

· ce 1>rivesce pe COl)ili1 o suparau . Pentm Oare nu fi.\cuse elu o nebunie1 daudu· cll .odatii. �i�i din cas�,. intelepciunea ei, pe fatit planurile sale, uuui omu. a�a do 
:.va. gist mlJl?cul, ca p1c1oa.role noastre e� qoru ca Simion? Cu afurisitul seu de 
. nu c�ce ; ma1 mult aeelu pragu ! �a�! caracteru, e in stare a da totul pe faP\; 
.. c�a.tem dm. capu, necre�toru. ce esc1? E1 �i atunci Sibi,·iu.l va fi cununa izblnq.ei ! 
bme ?e. v

. 

e1 1•ce, clnd 1t1. vom spun�, cA lSibiriul ! fi ! mi�leascA via.ill. ! Dar Utsindu 
�sti4•.;�ntitlwndu 

1

pe unob.jul .Iaoov f_l __ vo- ae �I. .toate aceste phi?1uri, oare nu a.r 
. wdu a 1 vorbl, s au departatu de mme, fi mai bme? Ans� atuum sanatate ori-ce · ·· ·· ·. in�u-ne ca ne . va ruiupe picioarele n,edttjde l via.ta ta va fi �u lan\u do du-
._ Olll\.M�Me J,._41lul .. Aou.!l!..&.a..1119.f" �lg, �u care vei t-.r1 ru�inea tiollooiei 

�na�H', • .RJQRIIJlllllliN--,11� ._Sllu ! pe 1t1fletul meu nu va fl acea-
rev i stat rans i Ivan i a .ro/ m d rr 

sta! Apoi, Maria a.coast! femec neru�inatll 
ar plutl deasupra ! ea care m'au jignitu
pli.na la sufletu1 batjoco1iudu dragostea ce
avemu pentru d�nsa ! Ea pe care a�u vol 
sa o facu in ·mii de bucati ! nnmai sin
gur� aceasUt idee este de ajunsu pentru
a nn m� face se mai <lau inapoi. Afar1
de acestc, sa vedemu ! toatA nedejdea nu'i
piercluta auca1 poate se mai gliscsce vre
unu chipu de a capata pe aceasta oaie
ne'nsufle�ita! oa.meui de felul lui nu suttt 
nici odata statornici ! Aceste �i mii alte 
c\lgetal'i1 se framantau in mintea acestui 
omu de fieru; pe cand Simion sub ferbe
rea ee'i cauzase indaraptnicia sa.1 se pre-
umbla cu pa�i mari. 

-A�a dar1 tu nu vii cu mine? 4ise de 
odata Codrat sculanclu-se la randul lui 
�i pornindu spre stejarul de care erau le� 
gat,i caii. 

-Ntt! nu vrocscu a fi calaul nimll.ruil 
respunse Simion en aceia�i ferbere care 
la densul e1·a foarte comica. 

-Lit :1semene intamplare, reluii. cu cea
mai mare linisce Coclra.t, puuancln picio
rnl in scara1 voiu pleca. singnr. P.ecatu 
nmuai, ca precum nu o sa am alta manll.
de ajutorn, fi'ira voea. mca va treuuo sa. me
desfacu cle acea. copila1 cum voiu putc mai
U�Ol'U •••• 

-Cc vrci sit ,Jici? fotrebi cu groa.za
Sim ion, oprindu asta data prenmblarea sa.

-Vrcu sa <}icu, respuuse Codrat care 
incalicase1 cit daca nu Yei veni cu mine1 
voiu fl silitn sa omorn copila. Nu te iu
cranceua1 caci moartea sa va. fl foarte1 
duico �i liniscita; apa Pl'lltulni nu face
nici o durere! Cu toate aceste1 me simtu
du.torn a'�i face cuuoscutu unu lucru, cil.
de �i nu vii cu mine, anse l:i. cea mai
mici't mi�ca1·e clin partea ta1 te voiu pa1·a
de tovara�ll la fapta; <laca mai inainte 
nu'ti voiu sfaru.ma. capul cu acestu pis
tolu, bine iutclegaudu-se. 

La vedcrea armei1 picioarele lui Simion
sc muiara, �i e1·it aproape sa. cada1 daei\
nu se S}ll'ijinc de caluI Iui Coch·at. 

- Asculta, Codrat, ,Jise Simion c1� o
o voace tr �muratoare, daca esci hotlir1tu
a face aceasta fapta., celu puiinu te gli.n
desce la primejdia in care te pui ! . 

-N'a.m nici o multemire mai mare1 de
cat atunci cand me aflu intr'o primejdie; 
respnnse Codrat. i\foartea Elenei ol'i ,ino 
cu mine, adause elu hoUhitoru, pregi\tin-
du-se de plecal'e. . 

-Pcntra &l\'�i placn primejdiile, de la
d�usele se ni trnge moartea ta! Ei ! da
sta 11utiuu1 adause Simiou . ve4,endu 11e
fratelo seu cit sc <leparteaz3, stai pntinu,
sit ne'ntele�mn '. 

Drel>tu ori:ce · respuusu, Codrat dauda
11intem calului seu, pornl in mare galQpu
pe cal'l1.n1�ea _ce era inaintea l�r, fiic:tndu
se sara sclluteilc pe Ul'mcle curs1erulm seu . 

Doua minute mai pe urmi'i, • nrunci\ndu 
blesteme contra. naturr;i lui Cod1·at, �i sco
tindu u�u profundu imspinu, Simion l�
rll.ndul seu, im1mngi\.odu eoastele . oalulu1
se lll.s:l. ca f ulgerul iie nrmele lui Codrat. 

, .... 

·.R«!- ;r""·

-Dar bine, . ce ai . !u. �ario, d� nu te
impacli. 11emica. de a�1 (1'�? IDtrebi
Iaeov :po ·nevasta lm ea\'\,_ de ouo . are
Diai l>inc erl asco11ta&I. tra-�iaen�; 
Ai tu vre-o suplral'O, P'l' · ua. 
eu, spue? 
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devenea mai posomorită, visul din noap
tea trecută se înfăţişă înaintea ochilor ei. 
Poate sute de ori lasase pe copilă acasă 
numai cu bßträna Paraschiva şi argatul 
Ion, fără ca să aibă cea mai mică grijă, 
atăt de sigură eră in aceste două slugi 
vechi şi credincioase. De unde vine dar, 
că astăţli să nu fie totu acea încredere? 
şi dacă nu are să se intămple nimic pen
tru ce astă frică ascunsă şi rece? sau 
dacă visul nu are să aibă urmări serioase; 
atunci pentru ce se’ndoescu picioarele la 
fiecare pasu ?

Aceste refîecţiuni agitau pe Maria care 
stă lăngă copilă, pe cănd Iacov cu öas- 
peţii sei luase incetişoru drumul spre 
poartă. Acestu din urmă vßclßndu că fe
meia sa nu vine, se rugă de tovarăşii lui 
se’ngădue puţinu pană ce va vede care 
este pricina.

—Ei bine, nu vii Mario? dise Iacov in- 
trăndu in casă; faci să ne ascepte oas
peţii.

IacoY, din natura lui omu foarte veselu, 
cătă să treacă acea <Ji căt se poate mai 
bine. Ancă de cu seară, vecinii toţi cuno- 
sceau programa acelei fericite cjile.

Dimineaţă, fiecare de-a-dreptul va merge 
la biserică cu familia lui ; după ascultarea 
săntei liturgii, se vor întruni toţi şi vor 
merge împreună la Iacov; aice după unu 
prănzu îmbelşugaţii, şi cătră asfinţitul 
soarelui, urmaţi de lăutarii aduşi esprè 
vor merge la unu altu vecinu, pe a căruia 
femee o cliiamă Elena, şi unde erau pof
tiţi la jocu.

Conformii programului alcătuitu, cănd 
Iacov şi familia lui' ajunse la biserică, 
toată lumea eră adunată. După inchină- 
ciunele obicinuite la fiecare icoană, Mana, 
conform datinei se retrase cu copila in 
urmă, pe cănd Iacov se aşecjă in frunte 
intre barbaţi.

Biserica satului, o veche didire patrată 
cu unu turnu deasupra pridvorului, este 
clădită pe vale; unu micii cimitiriu o în
conjoară; mai multe cruci, albe, roşe şi 
albastre se ivescu pintre pietrele mormin
telor a cărora earbă o pasce oile.

Interiorul ei Upsitu de ori-co zugrăvele 
sau lucsu, are unu aspectu foarte veselu 
la care se amestecă şi unu ce diviuu care 
iţi impune respecta. Preutul care sevărşeă 
sănta slujbă, eră unu omu grosu, cu pß- 
rul suru lasatu pe spete şi in straile lui 
sacerdotale, tocmai atunce ceteă sănta 
evangelie cu unu glasu trăgănatu şi pe 
nasu. Unu dascalu slabu şi cu perul ro- 
şieticu sburlitu, ţinendu in mână pisalti- 
rea, conduce unu coru de vr’o patru cinci 
băeţi mici, care scotu nisce tonuri deose
bite pe notele cele mai- subţiri din lume.

Aproape de eşirea darurilor, pe cănd 
se intonează herovicul, elu pregăti coru
lui isonul ce trebue să ţină; apoi e pi- 
saltichia in mână cu unu aeru măreţii, 
aruncă ăncă o ochire asupra corului, işi 
drege glasul printr’unu hum puternicii, 
scoate basmaua din buzunariu, şterge na
sul, şi asceaptă cu nerăbdare momentul 
trebuitoriu. Cănd preutul a datu semna
lul, elu lovi mai ăntei cu piciorul in pă
mântii, puse degetul pe cuvântul următorii, 
ca şi cum se temea să nu fugă, şi incepii 
a căută cu o voace din cele mai dogite, 
umflăndu’şi obrajii in atăta că ajungè una 
cu gâtul, din cănd in cănd sc'ntoarce că
tră coru, mai redică pisaltichia, şi bate 
tactul necontenita cu piciorul şi mâna cea 
slobodă, pe cănd «capul face felurite miş
cări măreţe.

In fine sănta slujbă luă finitu, fiecare 
merge să’şi iea nafără şi mulţemindu ăncă 
odată lui D-(}eu prin semnul săntei cruci, 
deşartă biserica. Apoi cu veselia in faţă 
şi cu apetitul in stomahu, plecarß spre 
casă unde’i asceptă prănzul.

Nimic nu este mai plăcutu la priivire, 
şi mai dulce inimei decăt a vedé această 
viaţă câmpenească. De căte-ori am con
siderata noi cu o profundă dragoste ace
ste tablouri de fericire intimă şi curată 
care nu cată nici secretul nici parada, 
care nu ceru nici lumină nici intunericu, 
asemine dulcei lumini a lunei!

După felicitările obicinuite, trecurß cu 
toţii la masă in grădină după cererea ge
nerală. Iacov şi conmesenii lui odusăin- 
tr’o veselie ckt ţinti prănzul, şi cătră as
finţitul soarelui, se’ncepii pregătirele de 
plecare.

Cu căt .se apropiè oara plccărei, Maria

—Ce să am dragă? nimic care să me
rite ingrijerea ta; respunse ea cu o vß- 
dută nelinisce.

—In zadar vrei a te ascunde, reluă cu 
stăruinţă Iacov, căci neliniscea ta te dă 
pe faţă. Eată cinci ani de cănd trăimu 
împreună, iară să vedu pe fruntea ta o 
singură încreţitură, prin urmare nu se 
poate să fii tu supărată fără rnotivu.

—Este adeveratu că sunt supărată, res- 
Maria cu bunătate; dar iţi maipunse

spunu odata, că asta nu merită bataie de 
capu. Vedi bine, o copilărie şi nemic altă; 
cu toate aceste este ceva care mß supără. 
La tot ceasul imi vine o bataie de inimă 
şi unu fel de spaimă despre care nu'mi 
potu uă socoteală.

—Şi de cănd asta ? întrebă din nou Ia
cov, din ce in ce mai ingrijetu.

—Vßdu pre bine că tu ai să mß ri<Ji, 
şi se poate se ai toată dreptatea ; cu toate 
aceste visul din noaptea trecută, stă ăncă 
înaintea ochilor mei in toată cruzimea lui. 
Abie adormisemu, cănd.... mi se părţi 
că me aflu in grădină, Elena ca totdea
una, se juca puţin mai departe cu fidelul
ei ursu........pe cănd inima mea gustă
această mulţemire, care este viaţa, de odată 
asemine ca’mugetul furtunei, unu vuetu 
rece treeti pe la urechile melc şi mß'nvßlul 
ca’ntr’unu vărteju, atunci.... doue fiară 
selbatice se repedi in partea copilei, vß- 
dßndu-lc cşindu dintre tufărişe, am vrutu 
să mß aruncu înaintea lor, änsß trupul 
meu era amorţiţii şi nu putemu face nici
0 mişcare; am vrutu să răcnescu, dar gura 
mea rernasă cascată fără să potu (Jicc unu 
cuvßntu, pentru că unu nodu imi sta in 
gătleju, spaima imi închise ochii..., cănd
1 am deschisu, copila şi fiarălc se făcuse 
nevecjiute.... ursul (tăcea mortu la pă- 
mßntu, şi ochii lui jumătate deschişi pă
rea că’mi elice să plăngu copila mea.... 
O tresărire puternică, mß desceptă dreptu 
iu picioare in mijlocul casei. Odată, de
se, eaptă ce'ăntei grijă a mea fii să mß’n- 
credinţezu de copilă. Ea dormea liniscită 
şi mai frumoasă decăt totdeauna. O iţi 
mulţemescu din nou, Dumnezeul meu, că 
acesta n'au fostu decăt unu visu !

—Vedi bine, că nu’i decăt unu visu! 
si asemine vise urâte, se’ntămplă cănd 
din causa greutăţii stomahului, cănd din 
răceală, şi .adese ori dormindu cineva cu 
faţa in susu, vine din amorţeala vinelor. 
Tu nu trebue să’ţi faci spaimă de asemine 
nemicuri.

—Nu este visul care ine supără, res
punse Maria, dar mâhnirea ce mi-au la
satu elu. Cu căt cautu să fugu de amin
tirea lui, cu atăt ilu vedu mai crudu sub 
ochii mei. Betrănii spunu că, visindu pe 
cineva măncatu de fiară, însemnează moar
te, şi precum Elena este care....

Aice voacea bietei femei se’ntrerupse, 
şi năbuşi in planşete.

Iacov, care eră unu omu seriosu şi cu 
oare-care cimoscinţi mai întinse, oră de
parte de acele superstiţii care dominează 
spiritele poporului Romănu ; de aceia, acolo 
unde femeia sa nu prevedß decăt o tristă 
prevestire, elu nu găseă decăt o adevßratä 
spaimă copilărească. Astfel, prin cuvin- 
tele lui foarte raţionale, isbutt in fine a li- 
nisel pe Maria, care după o jumătate oară, 
pleca la biserică împreună cu bărbatul şi 
mica ei Elenă.

In acea <Ji, 21 Mai eră serbarea sfinţi
lor Constantin şi Elena; patronul copilei;

—Ascultă frate, respunse ea cu unu 
tonii rugătorii!, n’ar fi mai bine se remanu 
eu acasă? Vedi tu, dar mi-i frică să lasu 
copila singură.

—Nu se poate, ce vor <}ice oamenii şi 
mai alesu cumătru Iordachi, vßdßndu-te 
că n’ai venitu la elu. Să lăsămu nălucele 
la o parte şi să fimu oameni cu minţi.

—Dar dacă am luă copila cu noi? in
sistă muma superstiţioasă.

—Asta e cu atăta mai greu defăcutu, 
că ea aşa de mică nu poate stă pănă la 
vremea iptoarcerei. Aşa dar vedi prea 
bine că trebue să părăsesei nebuniile tale, 
şi să mergemu. In cea din urmă, adăugă 
Iacov vß<}ßndu pe femeea lui posomorăn- 
du-se, ce te face să fii atăt de’ngrijetă. 
Elenuţa nu’i ănteia dată că remăne sin
gură. Cu toate aceste, ca să fii mai li
niscită, voiu pune eu trebile astfel la cale 
incăt să nu ai ce mai (Jice.

Şi (Jicăndu aceste, elu chiemâ pe be
trăna Paraschiva căria’i încredinţa pe mica 
Elenă, şi pe Ion argatul care fii îndato
raţii a se culcă lăngă uşă in şală.

—Aşa! acuma credu că nu ai de ce te 
mai teme; reluă Iacov luăndu pe Maria 
de mănă ca să plece. Bßträna Paraschiva, 
Ion argatul şi ursul sunt soldaţi care nu 
vor părăsi cetatea lor nici înaintea unei 
armii întregi!

Şi riijßndu de această glumă, cam de 
voe cam de nevoc, Maria fii silită ca să * 
îmbrăţişeze copila şi să plece.

O jumătate oară mai pc urmă, noaptea 
veni, şi cu dßnsa o furtună cumplită. Ce
riul pănă atunci limpede, incepii a se a- 
coperi de nori, care de la meaijă-noapte 
se'nalţau in valuri groase şi negri.

Odaea ce ocupă Elena, şi care eră şi 
camera de culcare a părinţilor ei, dă in 
grădină unde avß o fereastră. Restul ca
sei, pe unde e şi antretul, este separatu 
de grădină prin unu gardu de cătină, care 
cu timpul devenise foarte tufosii, astfel 
că a trece in grădină, nu se pntè decăt 
prin portiţa tăetă in acestu gardu.

Pe la optu oare, bßträna Paraschiva 
incepii a pregăti culcarea. După ce se 
asigura bine, că uşa de la şală este in- 
cuetă şi că Ion s’au culcatu acolo, închise 
şi însuşi uşa de la odaie; apoi fäcßndu 
pe mica Elenă a se închină, o desbrăcâ 
şi o culcă împreună cu dßnsa pe unu ori-’ 
vatu, ce veneă intre fereastră şi sobă.

De pe suflatul şi după pregătirele Pa-
• ;
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iute şi deasă, adăugăndu la întunecime, 
care nu era întreruptă decât de fulgere, 
şi care devenise fioroasă, cu tunetele ce 
se succedau.

Câteva momente pe urmă, aceleaşi doue 
umbre se iviră din nou.

—Fă căţi-va paşi, şi ve<Ji dacă ursu e 
mortu ; <Jise una din ele cu glasu incetu.

—Şade intinsu pe earbă, şi nu se aude 
decăt clămpăitul dinţilor, pe care la lu
mina fulgerului, i-am vëçutu plini de clă- 
buci ; respunse după o secundă, cei-l-altă 
umbră, a căreia dinţi insuşi clănţăiau.

—Bunu lucru este şi turta lupului! re
lua ănteia umbră. Aşu avè mare gustu,

gindu, se amestecă cu scărţiitul plângă
torii alu copacilor indoiţi sub suflarea ei. 
Intunerccul deveneă din ce in ce mai nc- 
străbătutu.

Câinele ursu, după obiceiul lui, âe cul
case pc prispă sub fereastra micei sale 
favorite. Nici furtuna, nici scrăşnirea co
pacilor, nemic nu turburase pănă acum, 
somnul seu liniscitu. Dar aşa, ca pe la 
<].ece oare, unu mărnăitu surdu şi ame
ninţătorii, dăndu semnalul că este şi elu 
pe acolo, şi că nu doarme precum s’ar 
crede.

Cu toate aceste, avertisimentul ^dintei 
nu avii efectul seu pe căt se vede, căci

raschivei, se vedeă că biata femeie avè 
mare poftă de dormitu. Ansă nu eră tot 
aşa şi din partea micei sale tovărăşiţe, 
care cerea cu necontenire să ’i se spună 
poveşti.

—Babă, da nu spui o poveste ? <}ise din 
nou fata sculăndu-se pe jumătate din pa
tul ei, şi cătăndu pe betrănă care nu mai 
putè de somnu.

— Ce poveste să’ţi spunu? respunse 
biata betrănă contrariată. Taci acolo şi 
dormi !

—'Babă, spune 
in adevăru, mica 
cepù a plănge.

o poveste că plăngu ! şi 
inaărăptnică chiar şi in-

Unu omu acoperitu de o manta dc aba, se aruicâ ’u odaie. (pag. 21. col. 1.)

ursu fù nevoitu a dă unu alu doile, mult 
mai severu decăt celu dintei, urraatu de 
unu latratu vigurosu şi prelungiţii care 
se stinse ca prin farmecu, dăndu locu unei 
clămpăuiri ne’nţeleasă.

Două umbre să strecurase dintre tufă- 
rişu ; la mărăirea dintei a ursului, umbra 
ce eră înainte se trase in urmă dăndu 
locu celei alu doile, care fàcù pe ursu să 
latre aşa de furiosu. Această a doua 
umbră, departe de a face ca cea dintei, 
din contra inaint à cu unu pasu mai mult 
spre ursu, făcăndu in acelaşi timpu unu 
rjpst!“ care aţiţâ mănia animalului, ce in 
acelu timpu înghiţi furiosu unu oe arun
cata de umbră. Pe dată lătratul se pre- 
fàcù in clămpăniri din ce in oe mai slabe.

Toate ramase in aceiaşi stare ca de mai 
inainte; afară de ploaia ce începea a cădă

—Of! saracu-de-mine, ce plodu ne’as- 
tămpăratu. Ascultă dar :
[j_nErâ o babă şi unu moşneagu..

—Nu babă şi moşneagu. Spune alta.
—Dar care alta? O păcatele mele! şi 

biata babă se scărpina’n capu necăjită.
—Ou unu impăratu şi o împărăteasă. 

Hi! hi! hi! şi copila ràdè de nu mai putè 
sub egliialu.

De asemine vorbe se schimbară mai 
multe, intre biate bătrână necăjită, şi ne
bunatica copilă, pănă ce amăndoue dove
dite de somnu adormiră. Cea’ntei cu în
creţituri pe frunte, cea a doua cu surisul 
pe buze.

Candila de lângă sobă arunca palida ei lu- 
coare, care se ingănâ pe podele asemene 
unei fantome; bătrâna Paraschivă horăie 
de zuruè geamurile. Afară, furtuna mu-

să’i făcu cercarea şi la unu omu. Dar ce 
noapte priincioasă ! adăuga elu tot incetu, 
hai, ce <Jici?

A doua umbră, cătră care eră adresate 
aceste cuvinte ; i fù peste putinţă a-i res- 
punde ceva aşa de tareTu stăpăneă untt 
tremuru, ce’i încleştase dinţii.

—Dar destulă vorbă, reluă earăsi cei- 
altă umbră. Să lăsemu pe D-tjieu m ale 
lui, şi noi la lucru! nu’i vreme de pierduta.

Ascultă, tu vei remăne aice, şi la cea 1 
mai mică mişcare, la celu mai miou sgo- 
motu, imi vei da de soire printr’unu şueru.
Eu mă ducu, să’mi faeu datoria din par
tea mea.

—Bi... bi... bi... bine; respniu» 
olănţănindu şi mai tare umbra tremurăndă.

Furtuna amestecată eu ploaia c 
plita ferestrile de la odaea despre

■
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de dulce demnitate, coborirë incetu scă
rile pridvorului: ei inaintarë spre douë 
plăci de marmură albă împreunate pe douë 

^morminte vecine, şi ingemmchiare unul 
lăngă^ăltul. Preotul ingenuncbiă şi elu 
la căţi-va paşi in urma lor.

După căte-va minute, bëtrânul domnu 
se redică: elu atinse umërul betrănei da
me, care se ruga cu capul intre măni.— 
Aide, Luiso! dlise elu incetu.— Ea se ri
dica de’ndată, ’lu privi, şi ochii sei plini 
de lacrimi ’i surise.EUu o atrase lăngă 
dënsul şi puse J>uz€le lui tremurănde pe 
fruntea palidă şi pură ce ea ’i intinse. 
Preotuh's’apropiă. — Domnule Marcliisu, 
(Jise^èlu cu oare-care timiditate, celu ce 
a datu a luatu la sine : fie binecuvëntatu 
numele lui, nu’i aşa?

Bëtrânul suspină, pironi unu moraentu 
privirea sa pe mare, apoi pe ceriu, şi des- 
coperindu-şi capul : — Da, Domnule, ţlise 
elu, fie binecuvëntatu!—Elu luă atuncea 
braţul bëtranei dame şi eşl cu ea dinci- 
miteriu.

O jumătate de oară mai tărcliu pecănd 
inoptase de tot, o trăsură mergea fără 
sgomotu pe pamëntul umedu a unei in- 
tunicoase alee, ea ducea la castelul de Fe- 
rias tot ce mai remănea atuncea din an
tica familie a acestui nume, pe ambii bë- 
trăni ce i-am vëdutu plecaţi pe douë mor
minte, şi orfelina cu ochii albaştri, care 
priimise la botezu numele de Sibila— 
Ana, tradiţional de secole in casa sa.

Era in astă epocă ceva mai mult de- 
căt unu anu de când Márciusul şiMarchisa 
de Ferias perduse unul după altul, in in
tervalu de căteva cldle, pe nora lor Julie 
de Vergnes, creatură angelică, care nu 
trăise intre dënsii decăt timpul de a se 
face adorată şi de a fi planşă, şi unicul 
lor fiu, Christian, conte de Ferias, june 
omu gravu, plăcutu şi delicatu, pe care o 
convulsiune de durere 'Iu zdrobi. Nu e 
raru, in astu timpu de simţi bilităţi mala
dive, şi de slabe credinţi, ca astfel de 
loviri să facă din cei loviţi nişte deses- 
peraţi. Márciusul şi Marchisa de Ferias 
scapase de astu desastru moralu : cu toate 
aceste ii erau douë inimi natural delicate 
pănă la febleţă, şi care simţiră sfâşierea 
lor in toată rigoarea sa incomparabilă; 
dar ei se susţinură prin credinţă, prin 
sprijinul unei afecţiuni reciproce, ce anii 
nu făcură, decăt a mai restringe, in fine 
prin sentimentul datoriei, ce le remănea 
a implinl lăngă leagănul eşitu din mor- 
mëntu.

dină. De odatăpşi'ca'şrcum.aiatura înfu- 
Tietă, ar fi voitu să verse mániássá, se 
tfäcü o bubuitură de tunet grozavă, fiilge^ 
Tele se succedă in trei răuduri necurmaţii 
4 furtuna devenindu adevăraţii uraganu, 
deschise cu putere fereastra Elenei ; in 
acelaşi timpu, unu óraiig acoperitu de o 
manta de aba, se aruncă in odaie.

Candila se stinse. Unu ţipetu slabu 
resunâ in odaie, după care o umbră se 
strecură pe fereastră, ţinăndu ceva in măni.

In acestu valraaşagu, betrăna Párás
ain va, in buimăceala somnului strigă ne
conteniţii.

— Prea curată fecioară, isbăvesce-ne 
ţre noi!\

\
\ SIBILA.

Familia (le. Ferias.
O <Ji frumoasă din luna lui Augustu dă 

«cătră seară. Mica şi masiva biserică de la 
Ferias, care încoronează vărful rotunejitu 
a unei stânci pe coasta orientală a penin
sulei Normande, agită a ei doue clopote 
eu timbrul plăcutu şi pëtrumjlëtoru pe unu 
aitmu de veselie. O mulţime investiţi in 
haine de Duminică, se respăndise afară 
din biserică, şi şopoteau prin cimiteriu: 
ea priimi cu unu murmuru de mulţumire 
apariţiunea unei nutrice normande in ma
re podoabe, care se presentă de’odată pe 
pragul pridvorului, legănăndu la umbra 
marelor aripi a cuafiurei sale unu co- 
pilu bogaţii invelitu in scutecele lui de 
botezu. Mulţimea se dedè la o parte îna
intea astei importante persoane, care bi- 
nevoea cu toate aceste a'şi intrerumpe 
•din cănd in cănd mergerea’ sa triumfală 
pentru a redica in beneficiul cumătrelor 
înduioşate, voalele copilului. Nutricea eră 
mrmată de doi servitori in livrele negre, 
incarcaţi de grele pungi, care atrăgeau 

tAnţinnea esclusivu a părţei cei mai pu- 
ţinu sentimentale din publicu. Deodată 
preutul investitu ăncă in hainele lui sa
cerdotale, eşl din biserică cu unuaeruce 
arătă, că se află in treabă, şi adresă câ
teva cuvinte servitorilor, care se depăr
tare in grabă, terendu mulţimea pe paşii 
lor. După puţine minute, preotul, omu 
robustu, deja in vrăstă, a căruea faţă res- 
>piră o onestă omenie, se găseă singurii 
in mijlocul micului cimiteriu şi se audeă 

•ân depărtare, amestecăndu-se la confusa 
|c turburare a valurilor din arenă, strigătele 

copiilor, care’şi disputau, indërëtul ăstui 
; locu pustiu, generosităţile obicinuite. Tot

odată biserica incetă de a face seresune 
.clopotele de serbare, şi simpla sa archi- 
tectură reluă in singurătate acelu carac- 
teru de străşnicie şi de melancolie, ce 
oceanul pare a reflectă asupra tot ce7 Iu 
«apropia. In dërëtul marilor arbori, ce voa
lează Orizonul din partea despre pâmëntu, 
.şi care urmează căt nu ajunge ochiul in

• paralelu cu ţermul undulaţiunei colnice-
• lor, soarele se coboreă in gloria sa, pë- 

irunÿëndu de mii săgeţi aurite desele gră- 
tnedi de frunzare: piezişele lui raze lu
necau ăncă pe vërful stăncei, şi făceau 
să lucească ferestrele bisericei: dar nu 
mai ajungeau pănăla mare, a căreia azuru 
şentuneca cu grăbire.

In astu momentu uşa bisericei se des
chise: unu bëtrânu domnu şi 
flamu amëndoi de o talie m 

cu mult aera de dût.
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II. Familia de Beaumesnil.
O vecină de ţară, ce se numeă D-na 

de Beaumesnil, găsise in catastrofa ce 
zdrobise casa de Ferias o fericită ocasie 
de a esersa talentele ce’i plăceă a'şi re- 
cunoasce pentru rolu de consolatoare. E 
cunoscută istoria acelui ehirurgu care pen
tru a ave practici mutila trecătorii prin re- 
suflătoarea de la pivniţa sa. Femei de 
asemine caracteru sunt foarte multe, şi 
D-na de Beaumesnil, esemplu lor, simţeă 
atâta trebuinţă a vërsa tesaurul ei cari
tabil, depusu de natură in sinul seu, in- 
căt s’ar putè <Jice că doreă şi asceptă 
chiar, fără a le provoca, nenorocirile a- 
proapelui el Pentru o persoană animată 
de unu devotămentu aşa activa, facerea 
dureroasă şi douë morţi mai ftră veste 
succesiva urmate sub aooperem^kul m

:
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Anul I.

Şi acuma, in sanatatea dumitale unchiule (pag. 34 col. 2).

nu era decât unu tenebra iară margini, 
şi elu n’ar fi mersa nici odată cu ideia, 
că la căţi-va paşi, înaintea lui, este unu 
satu, locuitu de oameni, intr’atăta era de 
mare obscuritatea acelei adunături de case.
Dar dacă pasul lui înainta in aleia plo
pilor, ambele raze de lumină, se înfăţişau 
privirei. Una spre mea(Jă-(Ji, şi intr’unu 
iei foarte slabii, proba că este cătră ca
potul satului; cc-altă, a căria raze roşie- 
tice, pătrunde pilit re frunţile plopilor, se 
arata mai tare şi nu departe de această 
aleie. Şiîi adeverii, îndată ce ultimii ar
bori disparu in urmă, lumina zărită, se 
transformă in o veche casă acoperită cu 
stuhu, in lăuntrul căria ardè o luminare.

După obloanele de lemnu ce cădit in 
jósúV şi7n siisiil ferestrei din care obici
nuiţii se formează unu fel de masă ce se 
numesee tarabă; de pe laiţele ce împo
dobeau ambele prispe, de-o parte şi alta 
a uşei, şi mai cu scamă, după scrăncio- 
bul oe se Înalţii inainte’i, asemiiiea rinei 
ba ml icre, nu era greu, a se descoperi o 
crăşniă.

* * C

O crăşniă la ţeară, e mai tot aceia ce 
este şi o cafine in oraşu. Acole, sătenii 
au punctul de întrunire şi de pitrccirc; 
acole romănul de ţeară, dupre cum (Jicu 
ei, vine dc’şi potoale, aleanul de pe ini
mă,, in afurisita beutură spirtnoasă, ce se 
numesee rachiu, şi care $’:i familiarizaţii 
atăt de mult in poporul nostru.

Această beutură infernală, aduce unui 
populu triste resultatc! Toată energia si 
flacăra vieţii lui, sc consumă ca aurul de 
apă tare, dăndu loeu linei trăndăvii, după 
care succede misevia, degradaţi unea !___

Crăşraarul, omu de mijlocii, grosu şi 
pleşuvii, in vrăsta ca de cinei-tjcci ani, 
învechiţii in onorabila sa negustorie, tăcea 
trebuşoare minunaţii de bune. Instalatu 
de trei luni in această crăşniă, nu lipsise 
a' atrage la elu, pe toţi apostolii renumi
tului Bacus; apoi precum diceau sătenii, 
moşul Iftimc era născuţii, pentru treaba 
aceasta. Pe lăngă aceste, nasul lui Sta- 
coşiu şi cam vănătu cătră vărfu, respiră 
ătăta aeru. de pivniţă, încăt bieţii oameni 
rin puteau résista poftei ce li se descepta.

Sumariu: Roraansc şi nuvele: Condamnata. 
Sibila. Voiaja in odaia mea. — Biblioteca na
ţională: Principele G rigor ie Chica. — Sciinţe: 
Studiuri asupra dreptului. — Revista literară. — 
Diverse.— Varietăţi: Scrisoare de Amor. La den
sa. Logogriftt.—Seniorul de Logan. —Anunciuri.

CONDAMNATA.

(Urmare).
V.

Crâşma moşului Iftime.

Era noapte. Tăcerea adăneă ce domnia, 
nu era întreruptă decât de mugetul fur- 
tunei ce se pregătea. întunecime desevăr- 
şita, m care satul er«â invelitu ca’ntr’o 
manta neagră. Singure doué lumiui, ase
măn ea cu doue stele, prin slaba lor scli
pire, da oare-care semnu de viaţă acestui 
pacinicu coturni.

Peptru călătorul care, întâmplarea l’ar 
“ ««8U pe acele locuri, şi pe la acea ora,
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ce dracu vrei să aflămu, pentru ca să nu 
te duci?

—Pe cineva ca să aibă lună de vën- 
(Jare, respunse Codrat care priv*6 cu mul- 
ţemirc, efecfcHl planului seu.

—Lănă de vőinjhirc ? ha ! ha ! ha ! m am 
pricopsitu ! Pe cineva (jlici ? cănd esci in 
satul de Iănă; o doamne! o sută dacă 
vrai, stigleţul moşului, o sută întreagă şi 
peste capu ancă!

— Nu tocmai aşa raulţi, galantonule! 
respunse Codrat tot pe tonul de glumă, 
in care intrase compania lui. Nu scii ce j. 
dice popa la biserică: mulţi chiemaţi pu
ţini aleşi! Asa dur, mie imi trebue 
negustorii de lănă din cei mai însemnaţi.

—Dacă e aşa, tocmai am unul.
—Şi cine e acela?
—lacov Sulin! respunse Iftimc cu ac

rul celu mai liniscitu din lume, pe cănd 
oaspele lui, lua unu viu intereéu la ace
ste cuvinte.

—Şi acestu lacov Sulin?...
—Este vestitu negustorii de lănuri ! în

trerupse crăşmarul, care se grăbea se re- 
vic la ocupaţiunea lor din garafă. Dar 
pană una alta, să nu uitămu paharele 
noastre.

Codrat fu nevoitu să împlinească pofta 
crăşmarului.

—Dacă acestu lacov Sulin, reluă Co
drat, este unu negustorii aşa de mare, 
după cum spui, atunci mi-am găsitu omul. 
Ăncă unu paharu, adause elu cu viclenie, 
ce dracu! o asemine slujbă merită res- 
plată. Ce se faci moşu Iftime! dă, D-ta 
care esci negustorii, scii cat preţuesce 
cate odată timpul. Inchipuesce-ţi, că pen- 1 
tru a căştigă căteva parale, am venitu 
tocmai din Moldova; căci trebue să scii, 
că sunt negustori de lănă cu rădicata. 
Astfel, am toată dreptatea, dacă me gră- 
bescu să aflu, casa omului meu.

Iftime ajunse in starea aceia, in care 
crierii invertindu-se in capu, înfăţişează 
vederei, toate lucrurile cu susul in josu. 
Astfel, vorbele lui Codrat, luau acuma 
pentru densul unu altu inţelesu, cu totul 
contrariu de celu adeveratu.

—Casa omului? hoţu cc’mi esci!... <}i 
mai bine a femeei.

—Ce femee? nu te inţelegu! respunse 
Codrat.

—Taci ştrengariule ! reluă Iftime, pu- 
năndu degetul lui grosu pe gura lui Co
drat. Ce găndesci tu mă! că dacă sunt 
de cinci-ţleci de ani, nu sciu eu ce caută 
unu flecău la unu omu insuratu? E fetul 
meu! adause elu, cu unu aeru foarte pa- ^ 
teticu, resturnăndu-se pe spate in scaunul 
lui. — E fătul meu! de cate ori cănd eram 
şi eu ca tine, catamu lănă de cumpăraţii 
pe la cei însuraţi, pănă ce le căntamu:

Frunză verde de sulciua,
Pişcă-me Frăsină! *)

Ha! ha! lia! n’ai grijă scimu noi de aste.
In zadar Codrat incercă de mai multe 

ori, a aduce vorba ear la lacov, pentru 
ca să poată in line afla, dacă este acasă 
in acea seară sau nu; căci moşul Iftime, 
nu voia să creadă nici intr’uuu chipu, ri- 
dëndu necontenitu, şi frecăndu’şi cu mă- 
nile groşii lui genunchi.

—Ce tot cănţi, acolo? gaiţă! (Jiceaelu.
Nu vineji grădinarului castraveţi ver<Ji!

*) Lectorii noştri no va scuza, dacă căntecul 
moşului Iftime, s’ar părea prea popularu 
pentru au^ul lor; căci iu altfel am lip» 
uaraţiuuea noastră de originalul ei.

sei pe ce scândură va trebui să calcu, 
lără să am teamă de vre-o bănuială, care 
ar putea să ne stea in gătu mai la urmă.u

- In acelu momentu, Iftime apărft la gura 
pivniţei, cu trei garafe cu vinu la peptu. 
Elu depuse una din gărăfi pe masă, îna
intea oaspetelui, împreună cu unu paharu.

Streinul turnă, şi după ce bëfi ănteiul 
paharu:

—Pe sufletul meu, cjise elu, punëndu 
cu greutate paharul seu pe masă, şi fa- 
cëudu din sprinceni unu semnu de apro
bare; eată uuu vinu destul de alu dra
cului !

—De aceia şi eu, ilu păstrezu numai 
pentru cunoscători, respunse crăşmarul, 
aruncăudu o privire însetată asupra gă- 
răfei. Eu nu stricu orzul pe gâşte! adause 
elu frecăndu’şi manile.

Codrat pe care lectorii, Ta găcitu fă
ră îndoială, in necunoscutul călătorii, 
cerii unu alu doilea paharu, ce’lu oferi 
moşului Iftime, in a căruia gătleju, din o 
singură înghiţitură, despării tot vinul.

Ochii crăşmarului strălucire sub pleopele 
lor, si pe cănd limba lui pocne intr’unu 
chipu satisfäcötoru, mana lui, apucase ca 
prin farmecu garafa, şi unu alu doilea 
paharu merse după celu dintâi.

—Bunii! cugetă Codrat. La garafa din- 
tăiu începe a fi obraznicii, la a doua va 
vorbi. Scii una, adause elu tare, moşu... 
Cum te chiamă ?

—Moşul Iftime! după cum mc numcscu 
ştengarii din satu.

—Ei bine! moşu-Iftime; reluă Codrat 
cu intenţiune. Află că vinul D-tale, e mi
nunaţii, şi eu cănd dau peste aseminea 
miere, nu ine despărţescu cu una cu două 
de ca!

—Şi bine faci, fetul meu, foarte bine! 
scii vorba ceia: boutura este ce este, măn- 
carca’i o fudulie!

—Bravo ! moşu Iftime, vëdu că suntem 
vrednici a ne înţelege. Şi pre legea mea! 
fiindcă vremea e aşa de urită atară, incăt 
umezeala ei pătrunde tocmai aice; n’amu 
face reu să’i punemu o stavilă, inchicjendu 
uşele şi obloanele, pentru ca să putemu 
petrece in linisce, cu garafele ce ne aş
teaptă.

—Cum nu, puiule! cum nu! respunse 
Iftime puţinu incălditu.

Intr’o secundă, uşi, obloane totu fure 
închise, şi bëutorii reluare locul lor lângă 
masă, şi intre gărăfi.

—Şi acuma in sanatatea dumitale un
chiule! strigă Codratu care turnase vinu 
in ambele pahare.

A doua garafă însoţi pc cea dintăiu la 
pămentu. Grosul crăşmaru, se aburè din 
ce in ce mai binişoru. Codratu creţii că 
este momentul, a veni la faptă.

—Uite, <}ise elu de odată, ce vrea să 
<Jică, a avea cineva asemine tovarăşii! 
Eram in stare să’mi uitu şi trebile, pen
tru care am venitu aice.

—Trebi, dar cine n’are trebi? strigă 
Iftime agităndu-se cumplitu pe scaunul 
lui. Lasă la pustia, aseminea gânduri! 
n’ai grijă, va veni şi vremea lor, măne 
dimineaţă.

—Aşa este, moşu Iftime; dar ve^i eu 
sunt streinii pe aceste locuri, şi dacă pă
nă intr’unu ceasu, nu aflu ceia ce7mi tre- 
bue, voiu fi nevoitu să plecu chiar in astă 
noapte.

-^■Mări ce spui ! csclamâ bietul crăş- 
mariu, ameninţatu in slăbăciunea lui. Şi

Cu unu cuvöutu, moşul Iftime morgea in 
plinu, după cum so dicc. Şi cum s’ar 
putó in altfel, cănd posedă cineva, arti
cole aşa de atrăgătoare şi totdeauna la 
modă ca ale lui. Căto persoane nu sunt 
şi astădi, care datorescu, rangul şi posi- 
ţiunea lor, acestei Bacusc csploataţiuui ! 
Mirosul de drojdii, cc e dreptul, nu s a 
spalatu ăncă; clar aurul ilu eclipsează!

Unu beţivii, uu'mi aducu bine aminte, 
scuza viciul lui, spunăndu că, de cate ori 
trece pe lângă o crâşmă, unu glasu dulce 
vibrează la urechile lui, care’i <Jice: vina! 
Această chieinarc aromatică, se vede că 
e prea adeverată; căci cu amurgul serei, 
toţi. sătenii sc găseau ca prin farmecu, 
întruniţi la moşul Iftime, din a căruia nasu, 
fie-care in parte, a credutu că audise cu
vântul vinu.

Cu astfel dc rănduială, moşul Iftime, 
trăgea partea cea mai bună. Umplea pun
ga Vi gătbjul lui tot din spinarea altora. 
Cu toate aceste, cată se mărturisimu, că 
şi elu nu era mai puţin politicosu, cu rnu- 
ştereii sei, pc care’i aştepta, dc cum dă 
la prămju, in uşa dughenii.

In acea seară, pe cănd moşul Iftime, 
nerăbdătorii dc intărdierea nepilduită a 
găinuşilor lui, şedea pc pragul uşei, po
somoriţii, cu luleaoa in dinţi şi cu o pe
stelcă in rnăiui; de odată vădii oprindu- 
sc înaintea dughenei uuu călăreţii.

La sosirea acestui muştereu neaştep
taţii, şi care, după esteriorul lui, sc ve
dea a fi unu călătoru; crăşmarul închise 
capacul de la lule, turna pestelca la brău 
şi frccăndu’şi manile cu uuu aeru de mul- 
ţemire, înainta cătră necuuoscutu.

—Bine ai venitu, cumătre; <Jise elu cu 
prietin ie.

— Bine am găsitu, moşule ! respunse 
drumeţul descălicăndu şi iutrăndu in crâş
mă. Ascultă, urmă elu, ceva dc bcutu!

Iftime. care de la sosirea acestui oas
pete, reluasc veselia lui obicinuită, nu 
aşteptă să i se dică de doue ori, şi intr'o 
clipeală de ochi, se făcii nevëdutu in piv
niţă, a caria gărlici dă in dugheană.

Călătorul necunoscuţii, şi care era uuu 
june; ca de doue-cjeci şi doi ani, dar a 
căruia asprime dc figură, ilu arătă ca de 
patru-deci ani; de îndată ce se vëcjii sin
gurii, scoase mantaoa de aba ce’lu iuvă- 
lea şi o pusă pe speteaza scaunului, pe 
care apoi se aşeijâ şi elu lângă o masă, 
dăndu cursu gândurilor, ce’lu agitau.

,,Eata-më in sfirşitu, la capătul dorinţei 
mele, işi di cea elu ; ăncă unu saltu şi to
tul va eşi, aşa precum am prevăzuţii eu 
de la iuceputu. Dar acestu saltu este cel 
mai de căpiteuie; de la elu atârnă iz
bânda, sau desevărşita noastră cădere. 
Este vorba, a se scl dacă, lacov şi ne
vasta lui, sunt au nu acasă in astă seară. 
Simion, asupra căruia am lasatu această 
grijă, mc va insciinţă printr’unu şueru. Şi 
tocmai fiind că iu elu nu pre am multă 
nedejde, me cam ingrijescu. Dacă 
elu se va înşelă, şi vomu câdè in cursă? 
Eată uude’i greul. Va trebui să më in- 
credinţezu eu însumi, şi intru aceasta credu 
că voiu fi ajutatu de grosul crăşmaru. 
Căteva garafe de vinu şi voiu află tot 
ce7 mi trebue. Crăşmarul trebue să fie unu 
buuu chilaciu; nasul lui dovedesce acea
sta. Elu nu më cunoasce, şi apoi omul la 
beţie spune tot, fără să bage de seamă 
dacă vorbele lui te interesează sau nu. 
Astfel, cănd Simion va dă semnul, voiu

unu

cumva
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—Dar, nu me înţelegi omule, că am 
de acelu negustorul relua Codrat

—Şi pentru ee nu? întreba Codrat 
astă dată se aşezase pe scaunu, in faţa 
bătrânului, din a căruia gură, urmă să 
easă moartea sau viaţa lui.

—Pentru că nu'i acasă, respunse Iftime.
—Nu'i acasă? vorbă să fie! relua Co

drat, care voiea să sondeze pănă in fundu.
—Să n’am parte de femeia mea! dacă 

nu’ţi spunu dreptu.
—Frumosu jurămentu, n’am ce <Jice! 

Apoi, in cea din urmă, ce’mi pasă! voiu 
găsi pe femeia lui !... voiu găsi eu pe 
cineva in sfirşitu.

—Ba nu’i găsi "nici măţe! striga Iftime, 
turnăndu’şi unu paliaru dc vinu; nici la 
dănsul nici la alţii, nici in tot satul, me 
au ţii ? Este jocu in satu, şi romanii se 
stringu la jocu, ca vrăbiile la malai.

—Este jocu, şi unde?
—La jupănu Iordachi, pentru <Jioa fe

in eei lui ; respunse Iftime deşertăndu pa
harul pe gătu.

—Toate aceste le spui, pentru ca să 
mai şedu; reluă Codrat, in a căruia ochi 
stcclea mulţeiuirea.

—Dacă nu me crecji, deschide uşa, şi 
vciji că tot satul e intunecosu ca unu mor- 
mentu, la a căruia căpătâie, ardu doue 
candele, astă din dugheana mea, şi acea 
dc la jupănu lord___

Iftime, care se luptase cu bărbăţie, con
tra ameţelei ce’lu învăluia, nu putu ré
sista astă dată; unu nouru negru trecii 
pe dinaintea ochilor lui, obiectele in jurul 
lui se invărteau, si cumpănindu-se, in 
dreapta si in stănga de vre o cătcva ori, 
in care capul lui, asemine unui ciocanii 
se bătea de masă, sfirşi in cele din urmă, 
a cade pe spate fără simţire.

Codrat, deşi la intrarea lui in satu, ob
servase liniscea ce domnia, dar ca toate 
spiritele ce se luptă eu îndoiala, căta a 
strebate pănă in fundul lucrului. Deci, 
puţin ingrijitu de posiţiunea tragică a 

I companiei sale, se sculă de lăngă masă, 
deschise uşa crăşmei şi afundă privirea 
lui iu tenebrul ce se desfăşură inainte’i.

Pe cănd stă absorbiţii in această ocu- 
paţiune, unu şueru ce venea din partea 
stângă, ilu facă se tresară. Codrat în
tinse urechea; unu alu doilea şueru se 
repetă, apoi in fine unu alu treilea, 
mai prelungiţii şi mai lămuritu, hotărî 
plecarea lui Codrat, care intrăndu in crăş- 
mă, pusă pe masă o rublă, luă mantaoa 
de pe scaunu, o aruncă pe umerii lui, şi 
intr’unu momentu fii pe calu, care luă 
drumul indicatu de şueru.

La respintinea din piaţa satului, Codrat 
găsi pe Simeon, care invelitu intr’o manta 

: mare, cu gluga in capu, aşteptă pe calu 
venirea fratelui seu.

—Ce veste? întrebă acestu din urmă.
—Ce să fie alta, decăt intimeden peste 

tot locul, respunse Simion cu unu tonu 
posomoriţii. Am umblaţii de juru împre
jurul gardului, in a căruia şanţuri nu era 
departe să’mi rupu gătul cu şi calul, fără 
să vedu macar zare de lumină.

—Prea bine, prea bine! respunse Co
drat, frecăndu’şi manele.

—Aşa de bine, reluă Simion şi mai po
somoriţii, că pe lăngă întunericul de acum, 
mai vine şi ploaia. Şi ăncă ce ploaie! ba 
ăncă şi fulgere, dacă poftesci!

Şi in adeverii ploaia incepii a câdô 
putere, după care fulgerele şi trăsnetele, 
asociindu-se cu furtuna, făceau o adevă
rată vijelie.

—Şi ăncă mai cărtesci, nemulţemito- 
rule! replică Codrat. Dar nu ve<Ji tu, că 
asta e tocmai ce ne trebue nouă? Aide 
spărio8ule, adăugă ein, lovindu cn palma 
pe umëral lui Simion, aide la lucru !

Simion, cam de voe cam de nevoe, urmă 
fratelui seu, şi după căteva momente, se 
găsire amăndoi lăngă gardul casei lui 
Iacov, in partea din dosu. Aice, fără a 
descălicA, prinse mai ăntei caii cu frău- 
rilc lor, de coama spinoasă a gardului, 
se sculară in picioare, pe şei ele cailor şi 
putură astfel sări gardul, care in partea 
dinafară, era foarte inaltu.

Unu sfertu de oară mai in urmă, Si
mion aparii celu dintciu pe coama gardu
lui, de pe care se aruncă pe calu ; apoi 
mai îndată, Codrat la rândul lui, urcă 
gardul, in a căruia spinişu se opri dreptu 
in picioare, intimjendu lui Simion unu ce 
care tinè in braţul stăngu şi după care 
seri şi elu pe şea.

Acelu ceva, care Codrat întinsese fra
telui seu Simion, pănă ce va sări gardul, 
dar pe care’lu reluă, din momentul ce se 
vë<Jù pe calu, nu era altă, decăt mica 
Elena, care fusese atăt de crudu răpită, 
din culcuşul ei, pe cănd furtuna deschi
sese fereastra de la odaea sa.

(Urmare in numeral viitorii).
Em. Arghirogol*

care
nevoe
cu o vecjută contrarietate.

—Ba, cum să nu inţelegu, vulpe vic
leană! Ţi s’au uscatu gâtlejul... bietul 
băetu! ea ca aleargă moşu la pivniţă! acuşi 
te voiu recorl eu!

Şi iinindu gluma cu fapta, Iftime se 
redică şovăindu, luă luminarea dc pe tej- 
ghe, se’ pogorL din nou in pivniţă luăndu 
tot căte trei şi patru scări de odată, şi 
sprijinindu-se de zidiu.

„Afurisitu moşneagu! cugetă Codrat lo
vindu furiosu cu pumnul in masă. Eată’lu 
criţă dc ajunsu, şi vrea să mai beie. Nu 
va fi in stare să spună o vorbă, şi eu am 
nevoe ca această bute să vorbească. Ori 
căt ar umbla Simion, şi chiar eu însumi, 
nu vomu pute cunoasce împrejurările aşa 
de sigur, ca unii ce nu putemu intră in
casa lui Iacov; căt aşa pe dinafară!----
Ori cum! voiu face pe acestu beţivu să 
mă lămurească!

Aceste cugetări, fă întrerupte de sgo- 
motul ce făcea tovarăşul seu, care cănta 
in fundul pivniţei :

Răvăşi... puică...
Răvăşi... dragă...
Dc la... impara.. .tu!!!

Glasul lui, ce era iutreruptu la toată 
fraza, după cum urca scările, înceta cu 
desevărşire, prin o sguduitură cumplită..

—Atăta ar mai trebui, să’şi spargă şi 
capul, c'apoi s’a dusu ori-ce nedejde! cu
getă Codrat sărindu de pe scaunu, şi aler- 
găndu la gura pivniţei.

Moşul Iftime scapatase in adevéru o 
scară,' care’i produse o mare contusiuue. 
Dar pentru onoarea lui, cată se mărturi- 
simu, că nu cădii se. O eumpeneală cum
plită, şi elu reincepù earăşi drumul lui; 
cstfel că, Codrat se găsi, faţă in faţă cu 
o tinichea de vinu şi cu sfeşnicul, pe care 
crăşmarul cu multă ingrijere, le ducea in- 
nainte cu mănilc întinse, pe cănd corpul 
lui plecaţii indărăptu, se isbea, cănd de 
o lăture, cănd de alta a pivniţei.

— Aice mi-ai fostu, huhurezule! es- 
clamâ elu vecjendu pe Codrat la gura piv
niţei ___

SIBILA.

(Urmare).

IV. Nebunul Sibilei.

Vara, cănd aurora s’a ivitu strălucitoa
re intr’unu azurii nepătatu, cele ănteiu 
oare a (jilei au o puritate şi o linisee ce 
s’ar crede eternă. Cu toate aceste ven- 
turi nebune se redică de-o-dată, înclină 
erburile şi sgudue frunzele; nouraşi albii 
se'ncrucişeaijă pe ceru, de la unu orizonu 
la altul, ca valuri de-o-dată întinse de 
mani neveţlute. Şi se poate prea bine, 
ca peste <Ji se vie o vijelie.

Nici o ritorică nu poate să ne arăte 
aşa de esactu, ca astă veche immagină 
noue faşă, in care se arata că intra co- 
pillăria Sibilei după cinci sau şese ani 
de o desăvârşită serenitate pe care amu 
cercatu a descrie. Dispoziţiunea ei de-o- 
dată se schimbă, intr’unu feliu neregulatu. 
Căte o dată avea momente aşa de vese
le, aproape de nebunie; adesea ori o 
suflare necunoscută părea a zgudui juna 
ei inimă, şi atunci, pleca capul seu blondu, 
tocmai ca unui spicu. Tot-o-dată o poé
sie ne’nţeleasă cănta la urechia sa şi’i 
venea une-ori unu gustu bizaru pentru 
singurătate. Atunce tăra pe nutricea sa 
in pădurea, ce se’ntindea in jurul parcu
lui de la Ferias şi nu se’ntorcea la cas- 
tclu decăt sara.

— Ce face ea’n pădure? Cu ce pitrcce 
ea acolo ? întrebă infine, pe nutrice, D-nuI 
de Ferias ingrijindu-se de aste ciudate 
preumblări.

— D-nule marchis, respunse nutricea, 
eată ceea ce se petrece. Mai ăntăiu ne 
preumblămu o bucat 1 bună in care timpu 
damicella c înţeleaptă ca o sfăntă. Dar 
cumu a zăritu marea priutre copaci se 
schimbă cu totul, ea bato din măni şi 
începe a striga: „Marea! nutrice, eaca 
marea !M apoi mc apucă de mână şi mă

Răvăşi... Puică...
Răvăşi...................

Sciarnu eu, că ai să’mi eşi înainte, ne- 
răbdătorule ! adause elu punendu pe masă 
vinul şi luminarea. Iţi arde gatul, hai!

—Nu tocmai asta, moşu Iftime ! res
punse Codrat cu intenţiune’, prefăcendu-se 
pentru plecare. Veneamu să’ţi plătescu, 
şi să’mi eu seara bună de la D-ta.

—Mări ce spui, en lasă gluma la o 
parte! <Jise Iftime căijăndu pe unu scaunu, 
obositu.

—Nu glumescu de locu, relua Codrat. 
Curënd socoteala, n’am vreme de perdutu.

—Şi unde vrei să te duci, amoraşul 
. meu? întrebă crăşmarul, care nu voie să 

se despartă de tovarăşul lui, pe căt timpu 
Riai avè simţirea, care nu putè se iutăr- 
9le a’lii părăsi.

Më ducu la negustorul cu lăna, res
punse Codrat cu unu tonii secii.

La Iacov ?
■ Tocmai.

Şi cănd ?
~~0hiar acuma.
““■Da, da! poartă grijă! vei vedé in 

aat* seară pe Iacov, cum am se vedu eu 
pe bafta mea, moartă de patru-sprc-<Jece

cu

■ v
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Pe cănii sermaua mititică gemăndu tremura de frigu, pe unu pămentu pliu de apă şi suptu străiţele oi mucte; Codrat şi
Simion să făceau neveijuţi pag. 00 col. 1.

murându sul) braţul seu. El era in aşa de 
bune dispositif că putenm cjicc, unu fclu 
de simţire omenească, amestecată cu mi
lă, pentru prima oară se dcsceptâ in elu; 
şi pentru a dovedi că este, şi elu omu, 
indată ce se v&Jii afară din satu, so grăbi 
a face toate chipurile, pentru ca copila să 
fie cruţată de strunei, şi adepostită de 
ploaca ce urma a cădc in torente.

Una din poalele largci măntăli de care 
era acoperita, fu trase in mai multe pă
turi pe şea denainte, undo aşccjfc pe co
pilă, şi cu cecalaltă poală a mautălei o 
acoperi deasupra, eu atâta îngrijire, în
cât ve(}őndu-lu cineva, Tar fi luatu dreptu 
celu mai duiosu tată. Cu toate aceste, nu 
trebue să ne’ncredemu nici odată, in asc- 
minea sentimente momentane, căci ele nu 
sunt dccăt. o fiere mai mult ce varsă că
lăul asupra victcmii lui; nu de milă dar 
de plăcerea selbatică ce gustă in acelu 
momentu, avöudu-o sub puterea Iul ! Toc
mai ca şi lena care înainte de a sfăşia,

Sumariu: Romanse şi nuvele: Condamnata, 
bibila. Voiaja in odaia mea.—Sciinţe: Stadial'i 
asupra dreptului.— Repertoriu teătralu: Omul 
veacului, — Varietăţi : Corespondinţă amoroasei a 
lui Napoleon Bonaparte. — Logogrifu. —Sen io- 
1 ut Log an. — Anunciuri. — Frasc ascunse.

se desfătează jucăndu victima intre labi
le ei.

— Aşa, (lise elu cu mulţumire, celu pu
ţin, ea nu se va plănge, că îiu’i sunt 
moşu buuu!

Apoi, amëndoi fraţii, rcluăndu frâul 
ilor, plecară la trapu spre tărguşorul Scu- 
leni. In tot cursul drumului, nu se schim
bară, decât pre puţine vorbe care nefiindu, 
nici de unu intoresu pentru istoria 
stră, vomu trece alăturea cu ele spre a 
merge do adrcptul la faptă.

Cucoşul vestise miezul nopţei, cănd am
bii drumeţi atinse malul Prutului. Aice 
Codrat voia se apuce de-alungul cotitura 
riului, spro a se opri căt se poate mai 
departe de tărgul Sculeni ; dar Simion, pro- 
testăndu din toate puterile lui, opri pe 
fratele seu, in ţaţa luncei co vine de as
tă parte a perăului.

— Ascultă Codrat, (Jiso elu, ţinSndu (le 
căpăstrul calului: Eu in’iun supusu la toa
te voinţele tale căt a ţinuta interesul tşu;

unu

ca-

CONDAMNAT A.
uoa-

(Urmarc).
VI.

Providenţa nu doarme.
Lectorii noştri ne vor erta, intorsetura 

ce am fost siliţi a face in capitulu trecut, 
numai pentru a ne pune iarăşi pe urmele 
h’aţilov Suliu, mai înainte de a-i părăsi 
pentru tot-deauna.

Astfeliu după cum am vëtjutu copila fu 
r*pită. Pentru astă dată Codrat era mul- 
ţumitu, simţindu prada lui, găfuindăşitre-
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găndesci despre asta, jupăne Ioane? a- 
dause ea frecăndu-se la ochi, şi adresăn- 
du-se cătră butnariu.

— Nu greşesci de locu, respunse aces
ta; tot sfertul aista, are se treacă numai 
in ploi.

— Păcătui mare! dise o nevăstuicăt€- : 
neră ; nu v’omu putea merge la scrinciobu.

— Şi cu chipul aista, nu v’omu juca- ' 
adause o alta mai sprintenă.

— N’aveţi grije, este vreme şi pentru 
jocu; replică mai cu statornicie, Rucsan- j 
da, sanatate de ar fi! abic suntemu Ja 
Mai. Dar Dumnezeu se me erte, adause j 
ea de odată, mi se pare că audu pe cineva 
gcmendu.

In adeveru, unu gemătu slabu şi plăn- t 
gëtoriu, se aujise de toţi cei de faţe, ca
re se sculase in picioare cătăndu din ca
re parte vine ace plângere. Toate gân
durile se opriră, toate piepturile reţinură 
suflarea lor pentru unu momentu. Şi’ cănd 
unu alu doilea gemetu se aurii, toţi de o- 
dată se aruncară in uliţă. Rucsanda fii 
cea dăntăi, care dàdù peptu cu bărbatul 
ei, din acăruia braţe, luăndu pe mica 
Elenă, o duse in casă, urmată de toate 
femeile presente.

Cine nu cunoasce bunatatea femeilor îd r 
generalii, şi mai cu seamă a femeilor din 
popom, cănd e vorba de ori ce fiinţi ne
norocite şi părăsite. Astfeliu pe cănd A- 
gapi, istorisea iutemplarea acestui angelu 
găsitu, femeile se grămădeau imprejurul 
lui, scoţindu felurite esclamaţiuni de du
rere şi de milă. Rucsanda plăngea cu ; 
lacrimi ferbinţi; stringea la pieptul ei pe f 
sermana creatură leşinată ; ii incal jea cu 
suflarea ei micele mânuţe invinefiic; ii 
punea picioarele la gura cuptiorului. Ce- 
le-lalte femei alergau in dreapta şi in 
stănga ca se deie ajutorii gasdei: una 
făcea vinu fertil cu piperii şi zaharu ; al
ta aduce streiţe _pentru schimbaţii, şi ser
mana copila renăştea sub puterea astoru 
păriutesci îngrijiri. Vinul fertu cu piperu 
şi zaharu, dădu sângelui o circulaţiune i 
iute; in fino copila deschise ochii, seuità I 
cu frică imprejurul ei; apoi năbuşindu in 
lacrimc, läse capul pe sinul ltucsandei, 
chiemăudu pe muma ei.

Cu toate măngăerile acestor buni oa
meni, ei nu putură alina ţipetele şi du
rerea nenorocitei copile, acăria mumă nu 
respunde la chiemarea ei ; nimicii nu pu
tea face se despară acea frică cei prici- 
nuè figurile streine de care era incunju- 
rată; acestu resultatu fii dobănditu de 
micul Andrei. Iucetu câte iucetu, clu sc 
apropiese de Elena, ii dădii o acade şiin- 
cepii a o măngăia şi clu la rândul lui. 
Copila deschise nisce ochi mari yerji, 
şi pironindu’i asupra celui ce’i aduce o 
măngăere atăt de dulce, şi atăt de nevi
novată, lacrimile ei se «scară, şi surisul 
coloră buzele ci până atuncca, vinete 
şi încreţite de spaimă şi de durere. Ve
selia strelucl îndată pc figurile tuturora.

— Cum te numcsci? iutrebă Rucsanda 
pe copilă.

— Elenuţa, respunse ea.
Apoi prin felurite întrebări, cercară, se 

afle împrejurările care, incunjuraso pe a- 
ceasţă mică creatură. Ea spuse că, pă
rinţii sei, Iacov şi Maria o iubeau foarte 
mult; că in noaptea trecută, pe cănd a- 
ciştia nu erau acasă, şi pc cănd ca dor
mea cu baba Paraschiva, au venitu doue ru
denii a lor, Codrat, şi Simion, care au luato

iuta, şi acuma băţul lui redicatu in susu, 
să lovească din nou paveaoa după 

tactica cunoscută, cănd pentru mierarea 
negustorului, acăruia urechi erau deprinse 
cu cioenitura băţului, astă dată nu aujl 
nici unu tonu. Cercetă care e causa şi 
descoperi vârful băţului seu, incurcatu in 
zdreuţile unei copile ce jecea pe trotuaru.

— Biata copilă! clise elu descurcăndu 
băţul seu. Eată ceva, care face cinste bo
gaţilor! adause elu posomoritu, punendu 
unu gologanii pe braţele nenorocitei, şi 
luăndu-şi drumul lui.

— Of!!!
Paşii bietului omu fii pironiţi in locu, 

la această sfăşiitoarc strigare.
— Aşa dar, ea nu este o sereimană, 

de acele ce se’ntălnesce la tot pasul, mur
mură elu standu la gânduri. Trebue să 
fie altu soiu de nenorocită, adause reve- 
nindu cătră copilă. Drăguţe, <}isc clu clă- 
tinăndu cu bunătate pe nenorocita amor
ţită, cc faci tu aicea pe vremea asta? 
Cine te-au adusu acole?

Suspine inecate in lacrimi, fii tot res- 
punsul.

— Dc siguru această nenorocită, c le
pădată de părinţii ei; se gândi neguţito- 
riul, asta s’au mai vejutu, nu-i pentru ăn- 
tëia dată. Ori cum ar fi! Dumncjeu o 
pune in calea mea, şi unu bunii crescinu 
nu trebue sc treacă alăturea cu nenoro
cirea altuia, fără să-i dec ajutorii pc cat 
poate. In cele din urmă, Rucsanda nu se 
va supăra dc urmarea mea. Avcmu unu 
băetu, vonni ave şi o fată, eată totu!

Aceste cugctăndu, bunul crescinu se 
plecă cătră copilă şi luăndu-o in braţe, 
porni cătră casa lui.

înainte de a intra iu proprietatea omu
lui nostru, sc cuvine a o descrie puţin, 
şi dc a face cunoscute persoanele ce lo- 
cuescu in ca.

După ce treci podul de peatră, şi urci 
dealul cc ai in faţă, apoi te găsesci pe 
locul celu mai de seamă a Tataraşilor. 
Numeroase grădini şi liveji, respăndescu 
in acru unu mirosu plinii de viaţă. In 
mijlocul unui aseminca raiu, se găsesce 
o căsuţă, acoperită cu scânduri ce e dreptu, 
ănse de o curăţenie atrăgetoare. Patru 
odăi albe ca crinul, şi despărţite prin mij
locii dc o şcliţă, formeaze tot cuprinsul 
acestui locaşu veselu.

Stăpânul casei, jupănulAgapi, ocupă toa
te partea stângă a casei cu familia lui, in ca
re afară dc dânsul, se nuraeră femeea lui 
Rucsanda, şi unu băeţelu ca de vr’o 6 
ani. Restul casei, adecă cele doue odăi 
din dreapta, sunt inchiriete unui butnariu 
anume Ion, omu ca de patru-jeci ani, 
dar care conservase ăncă toată vigoarea 
unui omu ce s’a bucuratu do o bună sa
natate. Chiriaşul jupănului Agapi, era unu 
omu atăt de bunu, incăt se considera ca 
din familie, şi nu-i cjicea altfeliu decăt mo
şul Ion.

îndată ce inopta, toată casa proprietariu 
şi chirigiu, eşeau la portiţa dc la uliţe; 
şi treceau seara in vorbe cu alţi vecini, 
până ce sosea jupănul Agapi, care tot-dea- 
una c asceptatu cu cina de seară.

Pe o prispă la dreapta, şedea Rucsan
da cu mai multe vecine la vorbă; pe pris
pa din stânga şedea moşul Ion intre ge- 
nunchile căruia picura do somnii, băeţe- 
lul Andrei.

— Bate ventul din sus, car s’arată a 
ploao; jiseuna din femei căscăndu. Ce

acuma a venit şi riudul interesului meu. 
A-i sfirşitu pc alu teu furindu copila, la- 
seme să implinescu şi eu pe alu meu

ne-au

urma

scăpăndu-o? Mi se pare că aşa 
fostu tocmala?

— Ei bine! şi cc vrai tu se faci?
— Vrcu să’mi dai copila in mănele me

lc ; respunse Simion lăsăndu de căpestru, 
şi văriudu mana sub mantauoa frăţini-seu. 
Voiu trece prutul cu densa, şi voiu pune-o 
pe celalaítu malii, colé aproape de tărgu, 
pe unde va trece poate vre unu crescinu 
să o eie ; car nu s’o ducu in fundul pus
tiului, unde s’o mănânce fiarilc precum 
vrei D-neta !

— Fie şi aşa! respunse Codrat, trecëndu 
mare indiferiuţă copila, din braţele lui 

iu acele a fratelui seu.
După unu sfertu de oră, pe cănd ser

mana mititică, gcmendu tremura de frigu, 
pe unu pămentu plinu de apă, şi sub stre- 
iţele ei muctc; Codrat şi Simion se făcea 
neveduţi de ceea parte a prutului, in toc
mai ca’doue puncte negre şi ne’nţelese.

Copila remasc in această stare, pană 
despre jiuă, cănd trcccndu pe acolo ni
sce cărăuşi, li sc făcii milă dc densa şi o 
luară in carele lor.

Orfană streină şi fără nici unu protec
torii, Elena eră pentru a doua oară in 
acea posiţic, in care se găsesce tot omul 
lanasccrea lui, fără se scie unde merge 
şi ce soartă sc pregătesce lui. Ce vor fa
ce aceşti oameni cu densa? Care’i soarta 
ce’i prcgătcscu? Eată unu lucru ia care 
nime nu va sei respunde. Şi cu toate 
aceste, de aice aternă toată viaţa ei pe 
viitorui !

Providenţa care nu doarme, va regula 
aceasta după maniera ci.

Chiar in ace ji, Elena fu aruncată pe 
stradele Iassilor, in voea soartei, de că
tră cei trei cărăuşi cc o adusese la tărgu 
împreună cu marfa lor.

Copila supuse ăncă spaimei şi îngheţu
lui, din noaptea trecută; gemea la res- 
pintenea din târgul Cucului, unde in pri
virea mulţimei ce furnică pe acolo, că
răuşii găsiră mai potrivita să o lese.

Dumne jeul meu! cine nu tresare au- 
jindu unu gemetu? Această espresiune 
dureroase a omului, este o chiemare la 
milă! cc inimă nu bate la glasul ei? Ce 
sufletu nu se mişcă, cine poate fi atăt de 
nesimţitorul incăt se refuse ajutorul seu?

Cu toate aceste, trecetorii veneau şi sc 
duceau, din toate părţile; oarele se stre
curau cu obicinuita lor repegiunc ; scara 
vine; lumea incepe a se rări pe strade, 
şi Elena remăne tot in colţul in caro a 
fost puse, ameninţată a perl de foame, 
in mijlocul unui oraşu atăt de mare, şi 
in mijlocul unei mulţimi ce părea atăt de 
îmbelşugată şi veselă !

ţ)ece ore sună la Catedrala Sintei Mi
tropolia vibrarea celei din urmă lovituri a 
ciocanului nu se ’mprăştiese ăncă bine in 
aeru, cănd nisce paşi greoi şi rari resu- 
nară in strada vecină, apoi mai îndată a- 
pării la colţul ei, unu omu cu unu feli- 
nariu in mână. Judecăndu după căt se 
putea vedea la slaba lumină ce arunca 
felinariul, şi după pestelca sucită in jurul 
taliei lui, trebuia se fie vre unu brănzaru 
sau casapu intărzietu, şi care 3o’ntorcca 
acasă liniscitu, ţinendu cu o mănă feli
nariul, şi cu ceealaltă unu băţu grosu dc 
cornii, alu căruia eapătu ţintuita, resuna 
pe pietre regulaţii la fiece pasu. Elu ina-
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seracu, trebue se eie o fată cu ceva des- 
tre. Şi dacă7i găndi bine, trebue să7mi 
dai dreptate moşu Ioane.

— E la dracu! toată lumea are drep
tate, namjli unu omu de zare care se nu 
pretindă această dreptate, care umblă pe 
toate uliţile. Dar vrau să’ţi spunu, Agapi, 
că Elena e ce mai bună fată şi că nu 
vei găsi aşa uşor o noră ca densa.

— Este adevëratu, Elena va fi o bună 
soţie, pentru acelu căruea va da-o D-zeu. 
Eli o iubescu ca pe însuşi copilul meu; 
dar pentru cuvintele ce ţe-am spusu, nu 
potu s7o măritu cu Andrei.

— Aide, omule, lase indărăptnicia ta 
la o parte, şi e aminte că hulubaşii sunt 
amorezaţi. Ce leacu găseşti tu la asta?

— De unde scii asta? Nn se poate.
— Ce’ţi spunu eu, Agapi. Şi ar trebui 

să găndesci că, dacă te vei împotrivi la 
căsătoria lor, ai să-i faci nenorociţi, sau ai 
să-i aduci la aceia ca se nu te asculte.

— Cat despre asta nu. Elena şi An- 
drei nu vor calcă voinţa părinţilor nici 
odată!

—- Ce se potrivesce! s7a dusu vremile 
acele, prietenul meu; c}ise Ion zimbindu.

— Ascultă Agapi! cjise Ruxanda, care 
fiindu cu totul pentru protejata ei, găsi 
de cuviinţă a se amestica şi ea7n vorbă; as
cultă amiculu meu, dacă copiii se iubescù, 
pentru ce am fi noi aşa de aspri cii denşii !

— Vedi bine pentru ce më rogu! ada- 
use Ion simţiridu-se mai tare prin ajuto
rul neasceptatu alu Ruxandei.

— Pentru că

pe calu, şi au lepadat-o inţrio pădure, a- 
proapc de unu ea zu. Din toate aceste se 
conchise că, la mijlocii trebue să fie vr7o 
crimă, acăria victimă eră faţă; dar nu 
se pută afla alte amerunţimi, care ’iar fi 
pusu pe urmele părinţilor, şi apoi pe a- 
cele a făptuitorilor. Copila, nu scia nici 
numele satului in care trăeau ei, nici lo
curile pe unde a fostu aduse.

— Şi ce găndesci să faci cumătră, cu 
această copilă? întrebă una din femei, 
după ce ascultase pe fată in esplicaţiu- 
nele ei.

— Ce voiu face? <jise buna femee ; voiu 
ţine-o cu mine, şi voiu creşti-o, intocmai 
ca pe copilul meu. Nu vedeţi voi, că a- 
ceastă copilă fără părinţi, şi muritoare de 
foame, este trimease de bunul Dumnecjeu ? 
Aşi pute eu remănea surdă la plângerile 
ei? Dumnezeu n'ar erta una c’asta nici 
odată ! şi luăndu copila in braţele ei. Nu 
mai plânge copila mea; nu! căci de as
tăzi înainte, vei ave o mamă, şi această 
mamă voiu fi eu.

— Bine faci! bine faci Rucsandă! stri
gă cu bucurie Agapi, ştiamu eu că, strin- 
gëndu această mititică de pe uliţi, o a- 
duceamu la mama ei.

nu cruţia tocmai cu desevărşire liniştea 
sufletului Rucsandei. Aceasta vine de la 
vecinele ei, şi mai cu seamă de la una 
ce se nu mia Anica, şi care era se vede 
din rasa acelor oameni care se amestică 
in toate. Ele Ziceau că Andrei şi cu 
Elena se iubeau, şi că dacă originea a- 
cestei dragoste n7ave dată, tot asia nu se 
poate şti nici sfârşitului ei.

— Ei bine, (Jise intrio <Ji Rucsanda, ce 
rău ese de aice?

— Ancă mai intrebi replica femeea A- 
nica serindu in picioare. Dar bine n7ai 
tu ruşine! e sama senu deie jupănul A- 
gapi pe fiul tău, după o fată găsită pe 
uîiti !

— Elena e aşa de bună! e una din 
gospodinele cele mai alese; ea singură 
îngrijeşte de toată casa; frumosu ar fi 
din partea noastră ca se o respingemu ?

— Më ducii se nu te mai audu, strigă 
Anica cu nerăbdare. N7ai făcutu tu des
tul pentru dânsa? Ceea ce face, nu este 
ea datoare se facă?

Această convorbire pricinuise bietei fe
mei o adâncă mâhnire. Ea petrece nop
ţile fără să doarmă; rugăndu pe D-cJeu, 
se facă cum va şti mai bine, căci din 
partea ei n’ave alt-ceva de făcutu. Ea 
nu voie se spună memicu bărbatului ei, 
despre asemine lucruri, care Tar fi jigniţii 
pană la sufletu.

Dar, aceia ce nu putea face Rucsanda 
cu caracterul ei timidu, se’nsercină din 
propria lui iniţiativă, moşului Ioan Butna- 
riu. Elu care se interesa foarte multu 
de soarta acestor doi copii, nu scapa din 
videre împrejurările ce se pitreceau, atăt 
in lăuntru căt şi in afară de casă. Elu 
ştiea că Andrei şi Elena se iubeau; că 
femeile din vecinătate fidele străbunei lor 
Eva, nirinceta de a strica capul bieţilor 
părinţi; elu ştie in fine că Agapi deşi 
fundamentalii bunu ansë ave şi slăbăciu- 
nele lui.

Astfeliu intrio dimineaţă din luna lui 
Martie, pe cănd Andrei şi cu Elena erau 
duşi la vie pentru lucru, Ioan intră la 
proprietarii lui pe care’i găsi singuri.

— Buna dimineaţa vecinilor; (jiise elu 
punăndu-se josu.

— Şi d-tale asemine, moşu Ioane; res- 
punse Rucsanda.

După schimbarea mai multor vorbe, 
despre alte interese, apoi credincioşii pro- 
misiunei ce'şi făcuse, Ioan puse tot zelul 
oamenilor buni, pentru a veni la afacerea 
lui, şi’ndată se7ncinsc convorbirea urmă
toare intre ei:

— Nu gândiţi c’ar fi bine să’nsuraţi 
copii voştri? <Jise elu.

— Ce feliu să7i insurămu ? consemnează 
asta?

— Nimicu, decăt aceia ce’am spusu, 
jupănc Agapi.

— De vreme ce d-ta ştii ca şi mine, 
că asta nu se poate ; reluă Agapi, nemul- 
ţemitu de faţa ce lua convorbirea; pentru 
ce te-ai mai osteni in zedar?

— Dar bine pentru ce nu vrei? Sunt 
lucruri curate ca <Jioa. Ce ai tu de <Jisu 
contra Elenei, care este unu juvaeru de 
fată, dacă nu că este bastardă?

— Më ferească D-zeu! nu (Jicu asta.
— Asta se vede cu toate aceste, pof

teşti o noră de familie, care se aibă zes
tre. Dar ficioru tău, ce are më rogu?

— Are unu nume, respunse cu mândrie 
Agapi. Apoi, tocmai pentru că Andrei e |y

VII. După 18 aui.
Optsprezece ani se strecurase; in opt

sprezece ani se facil la oameni atătea pre
faceri, încât abia dacă se mai cuuoscu. 
Odată ce eşirnu din anii copilăriei şi in- 
trămu in marele oceanu alu vieţei, toate 
bucuriile, precum şi supărările noastre de 
altă dată, desparu cu trecutul, cătră ca
re, nu putemu a ne intoarce decăt, pe a- 
ripele viselor noastre!

Sermana părăsită care găsise scaparea 
ei in casa bunului Agapi, devenise acum 
o fetiţă frumuşică, care numera doiujeci 
şi trei ani. Ea fusese crescută cu atâta 
iubire, de cătră Rucsanda, incăt toată ne
norocirea ei, perise •ca şi cum nu ar fi 
mai fostu.

Sufletul ei delicaţii simţe, cu toate ace
stea, recunoscinţa ce datore acestei fami
lii care o crescuse din milă şi iubire, ca
re o acopere de bine faceri şi din toată 
inima. Ea purtă pentru bunul Agapi res
pectul cel mai adăncu, iubirea cea mai 
devotată pentru escelenta Rucsandă; ar 
fi rădicaţii unu altariu pentru cel (Văntoi, 
şi ar fi pusu pe cea de a doua la inima 
ei, ca pc unu talismami. Unu singuru sen- 
timentu putea pune in cumpănă pe acelu 
ce mărturisea părintelor ei adoptivi: eră 
amorul profundu ce simţea pentru frumo
sul Andrei, fiul lui Agapi. Acesta din 
parte-i, iubea pe Elena cu tot amorul de 
care este capabilii unu barbatu, la vrăsta 
de doue-Zeci şi patru ani.

Agapi, care din felurite împrejurări, a- 
cuma numai eră negustoriu, petrecea Zi
lele lui lăngă buna Rucsandă, in cea mai 
deseverşită mulţemire. Ion Butnariu, tot 
urmă a fi chiriaşul celor doue odăi din 
dreapta; moşul Ion, după cum ilu nu- 
meaii, de aseminea trăie tot pe lăngă case, 
maeietnicindu-sc cu meseria lui de butnă- 
JvUj} Ä ^prgendu din cănd in când,

* \ 141 din Jjodgorîa Şorogari, in caro 
^uarei ca unul ce o luase pe sama lui, 
muncea, cu multă sirguinţe, pentru între
ţinerea familiei, care nu mai ave altă a- 
vere, decăt braţele lui cele putornicc.

;. Erau Zile cu toate aceste, in care dulcea 
armonie care domniea in această locuinţe

trebue să7rai mai eu 
de seamă. Vomu videa... mai este vreme; 
respunse cu ingáimială, bietul Agapi, care 
se simţe aproape invinsu.

— Negreşitu vreme este; dar trebue 
să hotărămu intri unu feliu, reluă cu steru- 
inţă Ion. Pentru capete sure c7a noastre, e 
foarte lesne a Zice: este vreme... vomu 
vide!... Dar veZi, tinereţa n'aşteaptă.

— Dacă e aşa! fiindcă o voiţi numai 
decăt, şi ca să nu më mustre cugetul mai 
tărZiu, faceţi ce vraţi, numai eu să nu mc 
amestecu !

— Bunule Agapi! Zise cu bucurie Ion; 
vino să te serutu, in numele copiilor tei, 
care de asemine sunt şi ai mei, fiind că nu 
am altă nimică mai scumpu pe lume, decăt 
pe dănşii.

— Ţpaduci aminte Agapi, Zise la rân
dul ei buna Rucsanda; in (Jioa cănd mi7ăi 
adusu pe Elena tremurăndu şi istovită de 
foame, cănd am ^Lisii că voiu fi muma ei; 
tu, plin de bucurie strigai: bine faciRuc- 
saudă, foarte bine! Astfeliu astăZi, bine 
cuvëntëndu-te, şi cu pe tine, (Jicu : e foarte 
bine şi frumosu ceea ce faci Agapi !

— Pănă una alta, feţii mei, Zise Ion 
punëndu măna pe uşă, alergu la vie, să 
vestescu hulubaşilor mei, că nunta lor va 
avè locu după pasci.

— E! da pripitu mai esci, moşu Ioane! 
strigă Agapi, aruncăndu-se pe uşă afară 
după butnariu. Ce dracu ! stei să ne iuţe- 
legemu?

Ansë in zadaru toate, căci Ion fără se 
inai piardă vreme, işi iuhamase calul la 
căruţa lui şi urcăndu-se intriënsa, eşl pe 
poartă, respunZindu cu risu lui Agapi.

— După pasci, in luna lui April, voiu 
fi nuni mare! Ne-am inţelesu 

(Urmare in minierul Yütoriu).
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Martie era pe la finile lui. Primavara 
se simţia acum, oerculăndu in toată astă 
atmosferă veeslă ca şi păsăruicile de pe 
crengi care serbau prin felurite căntice 
şi ceripiri intoarcerea acestui plăcutu ano- 
timpu. Copii lui Agapi, după cum de 
ordinar li se <jdcea, urma să’nceapă la vie, 
sarcina încredinţată lor. Deci ca in toţi 
anii, venise şi asta dată la disgropatul 
viei; osebire numai, că’n locu de a căta 
să lucrezi căt se poate mai aproape 
de altul, precum făceau altă dată, e

re care, cănd simţirile incepu a fi mai des- 
voltate, şi mai cu seamă cănd dorinţi noue 
şi ne’nvinse se repetă la totu momentul; 
cine-va ajunge a nu se mulţemi cu aşa 
de puţinii, şi inima deschise cere a i se 
esplica adevărata afecţiune: de esti ace a 
unui frate cătră o soră, sau a amantului 
cătră amanta lui.

Această iridoială, o boală adese fără 
leacu, trebuia numai decăt, să se smulgă 
din inimele ambelor amoresi. Momentul 
venise, şi cu toate aceste nici unul nu 
cutesa să’nceapă o pescuire aşa de peri
culoase ca ace a inimilor.

Sumariu: Eomanse şi nuvele: Condamnata. 
Sibila. Voiaja in odaea mea. — Sciinţe : Studiuri 
asupra dreptului. — Reflecţiuni proprii şi împru
mutate.— O aventură in drumul de feni—Va
rietăţi: Şcrpele subt flori. Barcarolă. Steaoa 
mării. — Frase ascunse. — Şarada. — La unu 
cortelu. Anunciuri.

CONDAMNATA.

(Urmare).
VIII.

Visuri de fericire. .
In vreme ce Ioan Butnariu întrebuin

ţa silinţile lui lăngă 
bunul Agapi, atătu 
de uşor invinsu; An
drei şi Elena, nu erau 
mai puţin încurcaţi in 
singurătatea lor de la 
vie. Era multu timpu 
de cănd, prin otăculă 
şi comună dorinţe, ei 
simţeau necesitatea u- 
nei asemine singură
tăţi.

unul
ei pu-

niau toate silinţile a lua fiecare o direc
ţiune opuse, ca şi cănd ar fi voitu să’n- 

lăture^e ceva, pentru 
cari cu toate aceste 
ardeau de dorinţe a 
se’ndeplini.

Ânsë lucru ciudatu, 
cu căt se fereau unul 
de altul, unu instinctu 
naturalu la vërsta lor, 
ii apropiea şi mai tare, 
asfeliu ca pe cănd se 
credeau pre din cale 
afară departe, d’odată 
se găsiră faţă in faţă. 
O roşeaţe vie coloră fi
gurile lor, şi ochii in
timidaţi, sé plecară la 
pâmëntu in tocmai ca 
la doi vinovaţi sur
prinşi.

Ori cum întâmplarea 
nu pute fi decăt minu
nata. Numai era de 
datu înapoi. Andrei in- 
armăndu-secu totu cu
rajul lui, se hotărî a 
da pe faţă simţirile 
ce’lu preocupau. Şi pen
tru îndeplinirea acestei 
hotăriri, alese de com
plice in cause, unu tran- 
dafiraşu prefăcuţii ş’o 
basma albă ce cumpa- 

din tărgu ăncă din

Unu amantu are tot- 
dea-una, atâtea lucruri 
se spună iubitei lui !... 
Amanta pe de altă par
te, simte atăta trebu
inţe a le asculta!.... 
In căt la sosirea mo
mentului aşa de multu 
doritu, atunci cănd se 
găsescu unul lăngă al
tul, fără marturi, de
parte de ace lume rece 
şi nepăsătoare, cănd 
nimicu nu se mai opu
ne fericirei lor; tocmai 
atunce turburarea, co
vârşeşte puterea ini- 
mei, şi se vedu mai 
intimidaţi in faţa lor 
decăt înaintea lumei 
întregi.

Că Andrei şi cu E- 
Icna se iubiau, asta se 
sciea, sau celu puţin 
se simţia destul de lă- 
nwritu. Ansë ca toţi 
?inanţii; aveau şi ei 
îndoiala lor. In ade- 
Jeru după o copilărie 

ani, după o vi- 
eaţă unită sub îngriji
ră acelora-şi părinţi ; 

ne putinţe a nu 
lega cine-va cătră 

cu care a cres-

rase 
sara trecută.

— Uite Eleno, <}ise 
elu vărăndu mâna in 
sinul lui, uitam să’ţi 
dau ceva. Ţine, tran- 
dafiraşu şi basmaoa 
asta.

— Ce trandafiru fru
moşii !... (Jise Elena lu- 
ăndu floarea dinmăna 
lui Andrii.

— Nu aşa frumosu 
ca tine; respunse ace
sta insufleţindu-se.

e cu 
se
'fiinţa
CQtu änsölao vărstă oa-

Xil. do AValdhcim in Viona.
O groase serutaro resună pe rumenii obraji ai junei fete. (pag. 68 col. II),

Dos. do Kutoanu.

.
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lui tot-dea-una, intre aceşti doi arbori. ■ 
Ear dacă prin voinţa celui de sus, va tre^ 
bui să moru, me vei îngropa aice, suptu 
acestu pâmëntu frămăntatu dè paşii tei 
udatu de lacrimile noastre ăncă din copi
lărie. Vei îndeplini dorinţa me, nu-i aşa?

— Andrei, (Jise Elena cil lacrimile iu 
ochi; pentru ce aceste idei negre, intr’o 
di aşa de frumoasă ca astăiji?

—- Pentru că după fericire vine şi’ntria- 
tare, după vieaţă şi moarte!!!

nelilor, a cărora pui ’ţi făcea atăta bucu
rie, toate aceste insfărşitu, vor fi şi astă 
dată mărturii declaraţiunei ce am să’ţi 
făcu.

— Dar această basma, adaogă Elena; 
căt e de supţire !... Trebue să fi ţinăndu 
mulţi bani aceste!

— Nu atăta pe căt mi le plătesci tu, 
găsindu-le frumoase.

— In adeveru, esci tu atăta de mulţe- 
mitu Andrei, de totu ce më bucură pe 
mine ? ....

— Dacă suntu mulţemitu, ve<Ji-bme. 
pentru că nimicu in lume n’am aşa de 
scumpu ca pe Elena mea.

— Di mai bine, ca pe sora ta; reluă 
Elena roşindu-se şi plecăndu ochii in 
josu.

— Ce felii! (Jise Andrei posomorăndu- 
După 18 ani de vcţuire, in care o 

singură (}i n’a trecutu fără să'ţi spunu că 
te iubescu, am avutu nenorocirea a nu’ţi 
insufla decât o dragoste frăţească!

— Nu’nţelegu ce vrei se (Jici tu Andrei, 
respunse Elena a carie inimă se batea 
cumpliţii ; dar cu sciu că tc iubescu, atăt 
de multu şi in asia chipu, că dacă nu 
ti’aşi ave, aşi muri de întristare.

— O iţi mulţămescu Eleno! respunse 
Andrei beatu de bucurie. Astă dată tu 
m’ai făcutu, omul celu m’ai fericitu clin 
lume, căci m’ai scapatu dc o îngrijire ce 
ine rodia la sufletu. Şi ca să serbămu a- 
ceasta bucurie domnească, se cuvine să te 
gătesci cu trandafiraşul ce ţ’am adusu.

Elena surkjindu, incleplini dorinţia a- 
mantului ei, şi floarea lua locul in cosiţele 
sale fnumoaşe.

— Aşa! acuma lasu să te privescu in 
voia mea; (Jise Audrii. Gat esci de fru
moase ! adaogă elu aşedendu părul junei 
fete. Trandafiraşul şi frundile lui verzi, 
vinu aşa de bine la o frunte albă şi unu 
peru castaniu ca alu teu, incăt iţi spunu 
drept, suut gelosu (le tine.

— Deie D-(Jeu, c’această părere a ta se 
durede tot-dea-una! (lise Elena cu sfiea- 
la. Ănse mă temu să nu vie o di, in care 
să plângă amaru aceasta dragoste.

— Şi de ce te indoesci tu!
— Omul trebue să se indoească de 

toate, mai alesu o biată fată părăsită ca 
mine. Ănsă dacă me indoescu, nu este 
de inima ta, o creclu pre nevinovata, pre 
buna, pentru a voi să-mi făcu reu; dar 
me indoescu şi me temu de inprejurările 
iu care ne aflămu.

— Ce vrei se clici tu, nu te’nţelegu?
— Vreu să cjicu că, esci unu băetu 

pre vrednicu, pentru ca o nenorocită ca 
mine se poată nădăjdui fericiria de a te 
ave tot-dea-una. Tu poţi lua o fată căt 
de frumoase şi cu pestre, pe cănd eu, nu 
voi pute duce in casa bărbatului decât 
serăcia me. Dacă tu, in focul de astăzi 
nu te găndesci la asemine lucruri, părin
ţii tei ănsă, le simtu pre bine şi fii in- 
credinţatu, se vor sluji de ele.

Elena pleca capul cu tristeţe. Andrei 
care înţelegea unde loviau aceste vorbe, 
remase mut de-o-cam-dată. Apoi, după 
o lungă găndire, luăndu de mănă pe iubi
ta lui, se retrase încetişor cătră livadă. 
Acele, intre doi arbori b’etrăni, a cărora 
crengi formau o boltă pe deasupra, ei se 
opriră.

— Eată locul unde s’a petrecutu, 
mai mare parte din copilăria noastră. 
Aceşti arbori care ne-a vë(Jutu crescëndu, 
care a-luatu parte la bucuriile, precum 
şi .la supărările noastre de altă dată; a- 
cestu trunchiu alu bëtrânului stejar, pe 
care ne'nălţiamu pănă la cuiburile răndu-

— Şi faci foarte bine, alegëndu acestu 
locu, întrerupse Elena, căci numai elu 
mi se pare potrivitu cu inima me. Aceşti 
arbori suntu pentru mine mai multu de- 
căt ar fi doi prieteni vechi, şi aflăndu-me 
intre ei, nu mi-i frică de nimicii, adause 
ea (Jimbindu.

-- Nici grije să n’ai! respunse Andrei 
totu pe’acelaşi tonu de glumă. Eşti pre 
frumoase pentru ca să’ţi facă cineva ren.

Cu toate aceste, Andrei se apropie mai 
multu de Elena; măna lui ce stăngă tre
cu pe după talia ci ş’o groasă serutare 
resunâ pe rumenii obraji ai junei fete, 
mai înainte c’aceasta să aibă timpii a se 
smulge din braţele lui Andrei.

— Ei bine, astfelu m’asigurecji tu? în
treba Elena roşie de plăcere.

— Eartă şi tu această mişcare, ce n’am 
pututu stăpâni, respunse Andrei Çinëndu 
ancă pe Elena de talie. Vina ta e, adăugă 
elu lipindu o adoua serutare mai înfocată, 
pentru ce eşti aşa de frumoase? Apoi 
ne-amu serutatu noi de’ajuusu şi altă dată!

— Se poate, ănse atunce eramu copii, 
cănd astădi___

— Astădi, suntemu bărbatul cu femeia ; 
întrerupse iute Andrei. Căci tocmai asta ur
mam să’ţi spunu. Vë(Jëndu că dragostea 
noastră s’adauge din <Ji in (Ji, şi că anii 
curgu mereu fără a ne aduce vr’o prifa- 
cerc: suutu vr’o căte-va dile, am ^Lisu 
moşului Ioan: pune la cale această trea
bă cu mama şi tata, şi ăncă căt se poate 
mai degrabă, ca să nu fiu siliţii a face 
eu singur, şi fără bine-cuvëntarea lor. A- 
tunci, moşul Ioan mi’au cjisu : luni te vei 
duce la vie cu Elena, şi in lipsa voastră 
voiu vorbi eu acestor părinţi ; şi pe sufle- ! 
tul meu ii voiu face să’nţeleagă, căci de 
unde nu, ve cununu eu pe respunderea me. 
Astfelu moşul Ioan nu va intărejie să ne 
aducă rcspunsul, care in amăndoue căitu
rile nu poate fi decât bunu pentru noi.

— Ba din inpotrivă, reluă Elena cu 
hotărire, căci dacă mama Rucsanda şi 
tătuca Agapi, nu se vor uni la căsătoria 
noastră, mai degrabă voiu muri decătsă 
priimescu a fi femeia ta fără voia lor!

— Ascultă, dise Andrei tărăndu pe Ele
na lăngă stejaru şi silindu-o să şaijă pe 
trunchiu, să lăsărnu la o parte asemine 
vorbe, şi să ne ocupămu de fericirea noas
tră pe viitoru. Nu-i aşa că me iubesci, şi 
că n-ai pute trăi fără de mine?

— O da! foarte sigur.
— Tu vei fi femeia ine, reluă Andrei 

netedindu cu măna palma Elenei. Vomu 
urma ca şi pănă acuma a lucra inpreună, 
vomu ţine pe tata şi pe mama, şi din pri
sosii, in <Jile de serbătoare vomu merge 
căte la o petrecere... tot-dea-una împre
ună. .. Ce fericire!

— Apoi dacă D-<Jeu ne va da copii, 
fji se Elena cu frăge<Jime; ii vomu pune 
numele Andrei, de va fi băetu___

— Şi Elena, dacă va fi fată, adăugă 
Andrei intrerupăndu pe iubita lui.

— Astfelu, reluă Elena, nu vomu ave 
nimicu de doritu in lume, decăt fericirea 
copiilor, şi o vieaţe îndelungată pentru noi.

— Da. Şi căud cjile de bătrâneţe se 
vor fi grămădiţii, asupra capului nostru; 
atunci cănd capetile noastre sure, voru căta 
acestu trecuţu perdutu, voru găsi urmele

• • •

IX.
."Plecarea.

— Cine vorbesce acole, de moarte? 
dise de-odată o voace de după copaci.

Andrei şi Elena sări in picioare. Era 
Ioan Butnariu.

— Voi eraţi? <Jise elu apropiindu-se * 
de juni. Credeam c’aveţi alt-ceva mai 
bun de făcutu, la vrăsta voastră. Ce dra
cii! copii mei. Nu vorbesce cine-va de 
moarte, cănd abie e la’nceputul vieţii.

— Dar nu, moşu Ioane, asta nu era 
decăt o glumă, (Jise Andrei.

— Ancă te mai lau<Ji, flecaru ce esci! 
reluă Ioan apucăndu pe Elena de mănă, 
şi punănd’o iu faţa lui Andrei. Apoi aşa ’ 
scii tu să glumesci c’o fată frumoasă ca 
Elena, de-o faci să verse lacrimi? E pa- 
cătu să se peareje atătea mărgăritare, şi 
dreptu pedeapsa ta, am să le adunu cu.
E aşa, adause Ioan serutăndu pe Elena pe 
frunte; nu mai plănge copila me. Mergi 
de stringe măna acestui răutăcioşii ştren- 
gariu, pe care ţi’l dau de barbatu, cu 
bine-cuvëntarea părinţilor voştri.

Ioan ave dreptate, căci ca prin fermecu 
lacrimile se uscară, şi surisul celu mai 
veselu luă locu, pe figura Elenei, care nu 
scie cum să’i raulţemească, pentru o ves
te aşa de bună ca asta.

— Lasaţi mulţemirele la o parte, coşii 
mei; (Jicea bunul Ioan. Cătaţi să fiţi fe
riciţi, şi astfelu voiu fi resplătitu.

— Căt esci de bun! (Jise Elena. Nă- 
dăjduescu că nu te vei despărţi de noi, 
moşu Ioane, nu-i aşa?

— Veiji bine! Cine altul ar cresce copii 
voştri dacă nu eu? Dar pănă atunce, a- 
daugâ elu adresăndu-se cătră Andrei, tu 
cată să părăseşti de’ndată viea, şi să dai 
o goană pănă la Poeana-Cărnului. Scii 
că sau implinitu vadeaoa cănd, trebue să l 
ne plătească banii pentru vinul din toam
na trecută?

— N’am decăt să plecu, respunse Andrei.
— Cum aşa degrabă, obiecta Elena.
— Cu căt va pleca mai curënd, cu a- v 

tăta vei ave mai puţin de asceptatu, res* 
punse Ioan.

— Aşa este, dar (Jioa mi se pare pre 
inaintită, pentru ca să poată ajunge cu 
<Jiuă acolo.

— Şi ce ese de acole?
— Nemicu altă, decăt că’n pădurea de 

la Poeni, suntu pre mulţi talhari, şi An
drei e singuru.

— Ha! ha! ha! më miram ce ai să 
spui! respunse Ioan rhjëndu. Se vede că 
nu scii ăncă cine-i Andrei? E aşa, blănd 
şi moale cum’lu ve<Ji, e in stare să ţie 
peptu la doue-cjeci de inşi. Apoi mulţe* 
mită măriei sale vodă, care a spănzuratu 
hoţii pe toate cărările, te poţi oulca in 
mijlocul codrului şi habar’ai!

— Ori cum ar fi, (Jise Elena cu stăru* 
inţe, scii proverbul cela; pasla bună, tr#9 
primejdica rea!

i
se.
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_Apoi să’ţi spunu şi eu altul, <Jise
loan rklendu : fără parale nu se face nuntă!

__ Yedu că te’ai pusu, se mi-lu smo
leşti, respunse Elena convinse astă dată.

J_ V’aţi inpacatu insfărşitu? întreba 
Andrei. Astfelu ne’am înţeleşii, plecu în
dată şi mâine pe vremea asta voiu fi acase.
_ La poartă vei găsi căruţa mea care

te’aşteaptă, clise loan. Drumu bunu! a- 
dăugâ elu stringăndu de mănă pe Andrei.

Elena care din ochii lui Andrei găcise, 
că sermanul baetu ar dori să’şi ea (Jioa 
bună de la densa, intr’unu chipu mai 
simţitorii; găsi unu pretecstu pentru a-lu 
urma mai departe ceva.

— Ascultă Andrei, striga ea după ce 
dispăruse in dosul arborilor; nu uita de’ţi 
e pălăria de unde lucram?

— Ce bine’ai face dacă mi’ai da’o tu, 
respunse elu oprindu-se.

După căteva momente, Elena présenta 
logodnicului ei pălăria, şi acesta-i mulţe- 
mi cu’n dublu serutatu aplicaţii pe ambii 
obraji. Astfelu pregătitu, Andrei sări in 
căruţa lui loan şi pleca.

(Urmare in minierul viitor).
Em. Arghiropol.

aceea de care noi trebue mai mult să ne 
tememu, dice înţeleptul, este bucuria ina
micilor noştri. Dar numai puţin, scumpul 
meu abate, voiu ţinea pe Miss O’Neil, 
căci in cursul îndelungatei mele vieţi 
remarcaţii, că inspiraţiunele inimei, mult 
mai grele de urmatu decăt acele a unei 
prudenţi egoiste şi banale, sunt tot de- 
auna defăimate de lume, dar adese ori bi- 
ne-cuvëntate de Providenţă. Ansë trebue 
să ne ajutămu unul pe altul pentru ca 
Dumnedeu şă ne ajute, şi noi datorimu 
a nu négligea nemica, D-ta şi eu, dem
nul meu amicu, pentru ca să eşimu cu 
glorie din delicata tentativă in care ne- 
amu angajatu, adecă pentru a menajă 
Sibilei o educaţie forte şi variată ce Miss 
O’Neil pare foarte capabilă de a i-o da, 
mănţiindu tot-odată copila in toată inte
gritatea credinţei părinţilor sei.

Pentru a ajunge mai’siguru astu dublu 
scopu, şi de şi duoi ani trebue ancă să se 
strecoare înaintea epochei ficsate pentru 
cea ăntăiu comunicare a Sibilei, fii con
veniţii, că abatele Renaud va inccpe chiar 
in acea di o serie de conferinţi avendu 
pentru objectu de a aşeeja pe base ne
mişcate ortodocsia d-celeide Ferias. îm
preună şi Miss O’Neill va proceda fără pe- 
ricolu, trebuea să se flateze cu asta la 
cultura intelectuală şi morală a Sibilei — 
Ana. Miss O’Neil se va conforma cu fi
delitate, — D-nul de Ferias nu se’ndoea 
despre asta unu singurii momentu, — la 
recomendaţia formală ce’i fusese dată de 
a nu trata nici odată chestiunele religi
oase cu eleva sa decăt din puntul de ve
dere a moralei generale; dar dacă in fine, 
— căci trebuea a se prevedea totul, — Miss 
O’Neil, inşelăndu durerosu speranţele D. 
de Ferias şi cedăndu la manie de prose- 
litismu *), ce caracterisase secta sa, ar 
cuteza intr’o <Ji se scoată din buzimariul 
ei o Biblie şi să intre in polemică, aba
tele Renaud nu va fi elu acolo, tot-dea- 
una cu luare aminte, ingrijetu chiar, ga
ta a constata de la primele aparinti ră
tăcirea Missei O’Neil?

D-nul de Ferias pe lăngă aste precau- 
ţiuni alătură şi aceea de a asista regu
laţii căt-va timpu la lecţiunele Irlandezei 
sau marchisa să’i ţie locul; dar nu zebă- 
vl a se ingreuea de o preveghere ce-i părţi 
tot-odaţă zadarnică şi’nj urat oare, cu căt 
elu mai bine putii aprecia, in intimitatea 
vieţii comune, caracterul cu scrupulositate 
onestu a Missei O’Neil. — In adeverii, <ji- 
cea márciusul, mai degrabă me potu a- 
scepta să vedu delicatul cacomu virăndu-se 
de odată intr’o mlaştină glodoasă ca celu 
mai de nimica animalu din curţile noastre, 
decăt să me temu de umbra unei urmări 
viclene din partea Augustei-Mary.—Ăst- 
feliu era convincţiunea marchisei, şi ast-

Asti trei o-

torirei sale. — Aşi putea sporindu-i ăncă 
puţin inveţăturile, se făcu o minune, <Ji- 
cea ea D-nul de Ferias; dar 'mi place 
mai ,bine să o reţinu şi să o făcu o fc- 
mee deosebită. La care cu toate aceste 
nu voiu avea mare meritu, căci astu micu 
capu cu perul de auru e ca o colivie pli
nă de păseri impaciente, cărora n’am de
căt o osteneală de a le da sborul.

D-nul şi D-na de Ferias, incăntaţi de ze
lul şi progresul nepoatei lor, nu se aplaudau 
mai puţin de plăcuta schimbare ce putură 
observa in caracterul ei din diua in care 
studii positive şi regulate ocupase cuge
tarea sa. Fără să ’ncetecje de a fi o fe
tiţă cu o seriositate şi o dignitate demnă 
de insemnatu, Sibila perduse gustul ace
lor adănci şi confuse cugetări, cărora ea 
se abandona altă dată cu o singulară plă
cere, şi care mai tot-deauna respăndeau 
pe fruntea sa o melancolie necunoscută 
la vrăsta ei. Frumosul ei ristucopilărescu, 
fragedu şi tare ca cascadele pădurilor, 
înveselea’atuncea mai adesa écho a ve
chilor coridoare. Ea arëta ăncă adese-ori 
in intimitatea familiei o plăcută disposiţie 
de spiritu care se schimba căte odată in 
nebunie. Astfeliu de veselie, cănd sbucnea 
cu iuţală la D-cela de Ferias, forma cu 
gravitatea obicinuită a fisonomiei sale unu 
contrastu, ce nu era fără graţie. Dacă 
nu ar fi fostu imblănditu de multa bună
voinţă naturală, astă plecare a caracteru
lui ei lesne ar fi degeneraţii in disposiţie 
satirică; căci Sibila, ca o mică vicleană 
din cele fine cum era, de sub mana ei în
ţeleaptă şi liniscită, avea talentul de a 
înţelege cu o vie pătrundere nepotrivire- 
le, ce treceau sub ochii sei. Gustul ei 
puru.cunoscea numai decăt reclicolul, pre
cum o ureche delicată cunoasce disonan
ţele. Ea abia avea unu creionu in degete, 
şi astu talentu a spiritului seu se desco
peri in planuri informe, dar espresive 
intr’unu chipu comicu. D-nul de Ferias 
trebue chiar intr’o (Ji s’o dojenească de
stul de aspru la ocasiunea unui tablou 
de felul acesta in care, musteţele nevino
vate a D-nei de Beaumesnil şi nasul 
romanu a cavalerului Teodor figurau in 
proporţiuni nesuferite.

D-na de Beaumesnil cu toate că nu 
ştia astă intëmplare re, nu lua, fără indo- 
eală, decăt o prea slabă parte la plăcu
tele emoţiuni ce succesul instrucţiunei 
Missei O’Neil făcea să domnească in ca
stelul de Ferias. Nu doară că nu era în
credinţată in inima ei, dacă se credea ceea 
ce spunea, că evenimentul inşelă preve- 
derele sale; dar in adevëru se aflau oa
meni, care erau mai fericiţi decăt meri
tau. Cu toate acestea nu’i bunu sfărşitu 
prin rele mizloace, şi in fine celu de pe 
urmă cuventu ăncă nu era (Jisu. „Şi vei 
vedea, părinte, că intr’o <Ji sau alta are 
să se intëmple ceva nu sciu ce; dar are 
să se intëmple ceva, care va smeri or
goliul Fer iaşilor, căci in fine bunul D-<Jeu 
e justu, şi nu ar fi dacă ar ingádul pă- 
nă insffcrşitu o indărătnicire aşa de ne
socotită, şi o caritate aşa de ren Întrebu
inţată. Căt pentru D-neta părinte, nu te 
defaimu, motivele D-tale erau pure, ’o soiu: 
sperai a întoarce la credinţă pe astă ne
norocită creatură ; dar intre noi vorbind®, 
eu credu că speranţele d-tale sunt de 
mult pe apă in josu... hei? Mărturise- 
sce sermanul meu preutu?“ # •

Preutul adeveri. Cu sigurul mstmetn de

am

SIBILA.

(Urmare).
VI. Sibila cşita din sinul biscricci.

Cu toate aceste generoasa determinaţi- 
une a D-lui de Ferias in privinţa Missei 
O’Neil, de îndată respandită comentată 
in provincie prin limba cu intreitu acu a 
D-nei de Beaumesnil, in genere facil pu
ţină onoare judecăţei bătrenului marchisu, 
şi nu facil mai multă nici preutului, in
semnatu ca complicele seu. Ansë trebue 
a conveni, că lumea, care de locu nu in
tră in detailuri şi care judecă lucrurile 
din puntul de vedere absolutu, era scu- 
sabilă tde a găsi bizaru şi neregulaţii cel 
puţin pentru factul, ce era in astu mo
mentu supusu apreciaţei sale. D-nul de 
Ferias, elu însuşi, odată cea ănteiu miş
care a entusiasmului seu liniscită, luă in 
bagare de samă cu o adevëratà inquetu- 
dine responsabilitatea, cu care elu se iu- 
sercinasă dăndu nepoatei sale o instruc- 
triţă eretică. Căt pentru preutu elu avii, 
pe de-asupra bănuQlilor publicului şi ne- 
liniscea consciinţei sale, desagramentul de 
a primi. la astă ocasiune complimentele 
impăciuitoriului ăstui cantonu, bâtrënu, de 
o credinţă rece, care considera pe Voltaire 

pe unu D-deu, a căruia profetu părea 
a se crede.
rvxT°-Ue sai1 ^re* ^upä sosirea Missei 
O Neii^ abatele Renaud se ducea la cas
telul de Ferias, şi in drumu, avii nenoro
cirea de a suferi laudele ecuivoace a ma- 
I™1** volterian. Elu işi urmă drumul, 
sul 6a Şi intălnindu pe marchi-
»«ts 'K SS'ciî1™,';111*1'“ ,,le ím,':

ÏJÂESS1 ”p"
m adevërn, dupătristeţa amicilor

*) A găsi cu cale.

ca

feliu şi însuşi a preutului. 
nesti oameni, scapaţi atuncea de toată 
ne’ncrederea, ce turmenta consciinţa lor, 
putură a se bucura cu o ripire fără ames- 
tecu de sborul ce lua puţin căte puţin 
fericitele facultăţi a Sibilei sub bagheta 
feerică a Missei O’Neil. In adevëru, astă 
rară inteligenţă se’nalţa spre lumină cu o 
ardoare ce nu ar fi fostu fără pericolu 
dacă n’ar fi fostu temperată şi povëfuità 
de unu gustu siguru şi de o metodă pru
dentă ; dar Miss O’Neil era la culmea inda-

nostri,
*) Riyna de a face proseliţi, adecă partisani a 

vre unei secte.

___
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— Dar bine ce faci? dise. Elena tre
murând u, nu vedi c’o să catji ori inăuntru 
ori afară, de’ndată ce’ţi vei pierde -cum
pătul?

— N-ai grije, respunse Andrei făcendu 
unu nou saltu pe fereastră, in acestu mo- 
mentu simtu c’aşi fi in stare să stau pe 
unu vărfu de acu, numai să fii şi tu acolo.

— Ascultă Andrei? clise Elena care in- 
cepc a se cam teme de focul ardëtoriu ce 
strălucia in ochii iubitului ei; cineva nu 
trebue să’şi pearde minţele nici odată. 
Când ai ceru tu să viu l’acestă fereastră, 
ai pretinsu o neaparată trebuinţă; insfór- 

' şitu eată-me, spune care este ace trebuin
ţe? judecă, nu voiu pute sta multu tim

pii aice, fără să me’n- 
grijescu de a fi sur
prinse?

—.Am trebuinţă ca 
să’ţi spunu că te iu- 
beseu! respunse An
drei trecënd unu pi- 
cioru inuntru şi renia- 
nind calare pe braţul 
ferestrei.

— Ei bine, aceasta 
o sein! nu-i nevoe se 
te apropii aşa de piuit 
de miue, ca să mi’o re- 
peteeji, respunse juna 
fată făcendu doi paşi in 
urmă.

— Diu contra, nici 
odată n’am simţitu a- 
tăta nevoie a ţi-o re
peta c’acuma! căci tre
bue să ştii că sufletul 
meu arde cVo dorinţă 
ce numai potu invinge.
O Elenă! adaugă An
drei intrăndu de-abine- 
le in casă, ş’apucăndu 
de mănă pe juna fată.
O Elenă, lasă-me să’ţi 
spunu că eşti frumoasă!

— Eacă! cjise fata (}îmbin du parcă eu 
ţi-am opritu vr’odată asta, apoi tu mi’o 
spui mi se pare destul de adese, ca să 
m’ai nevoe de autorizaţia ine!

— Aşa este, reluă Andrei .trecendu 
măria pe după talia fetei, ănse vedi, aşi 
voi să’ţi spunu ne’ncetatu. . *

— Ei bine! nusuntu decăt trei septă- 
măni d’aşteptatu. Odată femeia ta, mi vei 
spune tot ce’ţi va plăcea şi ori cănd vei 
voi.

— Pentru ce eşti aşa de rea, reluă 
Andrei stringăndu cu putere pe Elena Ia 
peptul lui. Unde este adivCrată dragoste, 
nu se’ncapu termine.

Sumariu : Condamnata. — Sibila. — Frumoase 
arte. — Voiaju in odaea mea. — Lumea Ilustra
tă.— Studiuri asupra dreptului. — Varietăţi. — 
La unu poetu.—La__  Logogrifuri.— Aven
tură in drumul de feru. — Frase ascunse. — 
Anunciuri.

Credeam că n’o să mai vii, adause el rese- 
mindu-şi coatele pe fereastră.
— Aşa de puţină încredere ai in mine? 

respunse fata c’unu tonii de dulce mustrare.
— Nu că n’am incredire in tine, reluă 

Andrei, dar precum astădi e . di ăntăiu 
aprilu, incepeamu să më cam ingrijescu 
de caracterul teu nebunaticii. Şi fiind că 
nu ma’i inşelatu, căci trebue săţi spunu că 
inşelatu chiar in glumă de tine nu mi’- 
ar piăce, asta mi’ar face frică pentru vi
itorii! ; asa dar fiind că nu ma’i înşelat, 
vinu şi eu cu adevărul in mănă, cu toa
te că e di’ntăiu aprilu. Eată un topora- 
şu ce’am culcsu astăcji la’ntoarcerca me, 
de pe marginile pădurci Poeni; este o

CONDAMNA T A.

(Urmare).

X.
Toporaşul cădit tu.

După cum făgăduise Andrei, adoa-(Ji 
seara era acasă. Aclii- 
tăndu-se cu multă esac- 

• titate de comisionul lui, 
cătră Ion Butnariu, se 
grăbi a remăne singur 
cu logodnica lui, sau 
mai bine cjicëndu cu vii
toarea lui păreche. E- 
lena din parte-i nu do: 
re mai mult: ănse cu 
toată buna lor voinţă, 
şi cu toate silinţilc lor 
trebuiră să mai rebele.
Toată lumea era acasă 
şi’n. picioare; prin ur
mare nu era chipu să 
se ascundă de privirile 
nimărui. Cu toate 
ceste mulţumită nenu- 
meratelor mijloace ce 
amorul tot-deauna dă 
inimilor ce-lu poartă, 
ei găsi in deajunsu o 
casiuni, pentru aşi stre
cura la ureche căteva 
vorbe pe furiş, care 
s’ar fi pututu ghici nu 
mai d’un ochiu binee- 
sersatu de pe roşeaţa 
vie ce colora obrajii fe- 

de cate ori s’apro- 
. Ple pre mult de Andrei. In fine cum facusë 

avese; nu putem afirma tocmai po- 
amorul are pre multe cămări, 

te rlWî C*a putemu străbate pe toa- 
nontiî o / —este că, pe la miezul 
se desnb* ,astă (^e lă odăiţa din fundu totuïî'l^^onL ş’o figura apăru 

atunceta 5enmă ca V llllla> cc tocmai saseTn Âdu Printr’un nouraşu se fic- 
.tepta-se d£§P?estre-' ^ ca Şi cum n’aş- 
seäna d« , acestu magneţii pentru a 

Mai in ’suPtu ,v^inl ce-o ascude. 
tâ k fprnacoiaŞi timpu Andrei se presen- 

_‘^castra deschise.
Ş1 Elenă? <jise el cu jumătate voace.

a-

Des. <le Ruteauu. Xil. de Waldlicim in Yieua.

Ea întinse mâna drepţii cătră elu şi strigă: — Moşu ioane!... Moşu Ioane..
vino in ajutorul nostru.

floare totu atăt de tënëra in primă-vară, 
ca şi tine in lume.
^ — Totdeauna linguşitorul respunse 

Elena luăndu floricica si ducăndu’o la 
sul ei.

— Linguşitoriu, diçi tu? cătu eşti de 
nedreaptă! Dar oare, dacă eramu in adi- 
veru linguşitori, aşi sta 
t-ăta smerenie sub fereastra ta? Dincon- 
tra, ar trebui se fiu inuntru, acolo, lângă 
tine, in braţile fericirei.

Şi Andrei totu vorbindu, pe nesim
ţite sgrepana mai tare pe fereastră, incăt 
ajunse pe jumătate in’nuntru, pe cănd 
restul corpului sta atărnatu afară inaeru.

. Andrei moare !...

na-

eu acum cu *a-

■M.
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ordine ce nu se poate descrie, o decu- 
rajare aproape de nesimţire, ş’o vieaţă 
amară fără de şiru, eată ce lasase pe ur
mele ei, intr’această casă care c’o septă- 
mănă in urmă era atăt de veselă şi plină 
de vieaţă.

Dilele numai treceau cu ace repegiune 
şi căldură de altă dată, o receală de 
gliiaţe abie le mişca. Soarele ce strălu- 

a doa-di nu mai aduce dulceaţa şi spe
ranţa, perdută d’acele trei inimi atăt de 
sfăşiete; fie ce raze a lui spore şi mai 
multu acelu deşertu crudu, care ne spune 
că ueantul nu’ntoarce nici odată 
priimitu. In fine luna lui Mai sosi, şi cu 
densa drepţii ori ce flori sau cjimbete 
veni destrucţiunea generală. Adiere veli
tului care altă dată transmite din oco in 
ecp, voacea veselă a omului, acuma îngâ
na tristul sunetu alu clopotelor, brazdele 
verilii se resturnau pentru ca se priimeas- 
că in sinul lor pe cei care, cu o (Ji in 
urmă poate, făcuse dinteiu maiu, pe ace 
earbă ce va inveli mormintele lor! Intr’unu 
cuvèntu, Iaşii înfăţişa o tristă privelişte ; 
ar fi disu cineva că in acestu oraşu nu 
se respira decăt moartea! Lumea spăi- 
mentată, fugea care pe la vii, care pe la 
ţară, in fine o complectă pustiere se ve
dea in toate părţile.

loan Butuariu mărturii Ia toate aceste, 
şi care veduse cădendu ca spicele impre- 
jurul lui, amici, cunoştinţe şi vecini, se 
hotărî şi clu a se retrage la vie, cu tine
rii lui tovareşi. Ideia fii comunicată lui 
Andrei şi Elenei, care plecară chiar in 
ace di ; car Butnariu remasc tot in oraşu 
pănă in adoua-cli dimineaţe, ca să pregă
tească toată provisiunea dc care puteau 
să aibă ncvoe, pe căt timpii vor stă la vie.

XII.
Moartea lui Andrei.

Pe cănd vieaţa noastră e atăt de bân
tuită, de fie-ce cvenimentu ce se repetă, 
natura, ca’şi urmeaeje cursul ei regulatu. 
Dioa următoare doliului se ivi pe orizon 
tot in aceleaşi haine strelucitoare ca şi 
după o noapte de baiu. In fie-ce raze 
a soarelui se vedea ca şi altă dată, focul 
scănteitoriu şi plin de vieafe, aerul era 
tot aşa de parfumaţii şi voluptosu ca 
ş’acelu de eri, răndunelile precum şi toa
te celelante păseruice veneau şi se duceau, 
facăndu-şi cuiburile lor prin crengile cele 
mai tufoase, de unde triimeteau plăcuta 
lor ciripire. Toate in fine păreau unu 
(Jimbetu alu primăverei.

— Eată o frumoasă (Ji, care mc face 
* să mai uitu pe toate cele trecute, cjise 

Andrei insoţindu pe Elena ce se preumbla 
prin vie.

— ln adevöru, respunse Elena c’o ju
mătate (Jimbetu, <Jî°a de astăzi esta aşa 
veselă, incăt de la ivirea zorilor, o dulce 
mulţemire a strebătutu inima me, cu toa
tă supararea de care este cuprinse, dova
dă este trandafirul teu cu care m’am 
gătitu.

— Ş’ai avutu o minunată ideie! relua 
Andrei, pentru ce am sta noi tot-dea-una 
in doliu, pë cănd natura după vijelie ca 
şi după unu seninii este aceiaşi?

— O dac’ar veni carăşi acele <jile plă
cute ! dise Elena in a căria ochi strălucea 
o vie speranţe. Acele (jile in care tot- 
dea-una (Jimbindu’mi spuneai că ine iu
beşti !

— S’avemu nădejde’n D-(Jeu, respunse

Biata Elenă neputăndu-se smulge din 
putemicile braţe ci’o cuprinsese, cătju pe 
patul ei ca ameţită suptu o înfocată să
rutare depusă pe frunte-i de cătră Andrei.

— Te iubescu! dise acesta c’o voace 
turburată.

— Andrei, iubitul meu Andrei! cjise 
Elena, după cătcva momente, c’o voace 
întreruptă, e seama să nu calci in picioa
re, toporaşul ce a căcjut î ! !

Andrei, acele (Jile nu potu fi departe !
potu (Jice chiar ca şi sositu una. Da í
adăuga elu luăndu de mănă pe Elena- 
da, de astă(Ji înainte vomu reîncepe vieata 
noastră din trecuta. Nu voiu mai petrece 
(Jilele iu lacrime, voiu s’alungu durerea prin. 
amorul teu, care numai elu me va susţi
ne in vieaţe.

Totu vorbindu paşii lor retăciră pe ne
simţite, intr’o veselă pădurice de carpeni 
şi fagi, Ia marginea căria se’ntinde o vă- 
licica coperită d’unu covoru de verdeaţă. 
Acolo, la umbra arborilor se opriră.

Nu găseşti tu c’ar fi bine să 
primu, puţin aice? întreba Andrei. 

w— Ba da i respunse • Elena. Şi ăncă 
să ne aşedemu bine pe această earbă, căci 
te vëdu ceva obósitu.

Elena nu se’nşela de locu; Andrei in 
adeveru ave aerul unei mari oboseli, si 
dacă elu n’o simţea decăt ca unu felu de 
leşinu la stomahu, ea se (Jug-răvea foarte 
espresivu pe figura lui. Ş’apoi 
fi pututu crede obosiţii, elu, unu barbatu 
atăt de vigurosu şi plin de vieaţă; cu 
toate aceste ca să mulţemească pe Elena, 
elu se puse josu lăngă densa.

— Ce te face pe tine să me eredi obo
siţii ? întrebă Andrei d’ o dată. Tu ştii că, 
de cri încoace n’am ridicata o cofă macar?

— Nu (Jicu obositu de muncă, respun
se Elena, dar obositu sufleteşte, de su
părare.

— Ori cum ar fi ! trebue să lasu odată 
d’o parte această supărare, şi să’mi aducu 
puţin aminte că totu mi sunt singur in 
lume, şi că am nevoe de multe (Jile ancă, 
ca să’ţi spunu că te iubescu.

Andrei vorbi cu aprindere, fiecare cu- ' 
ventu era insoţitu d’un (Jimbetu ce nu se 
poate descrie. Şi lucru ciudatu ! ochii 
lui erau atăt de tulburaţi, iucăt veijen- 
du-lu cineva, l’ar fi luatu mai degrabă, 
dreptu unu bolnavii, ce vorbeşte in deli
rul frigurilor ce’Iu mistue.

— Andrei, eartă-mi stăruinţa me, dar 
nu te simţi tu reu? întreba Elena cu’n- 
grijere, vedëndu ciudatele schimbări ce 
se operau in figura lui Andrei.

— Nici de cum! respunse elu cu ae
rul ce’lu mai liniştiţii din lume; pe căt * 
eram posomoriţii şi fără curaju eri, pe a-, 
tăta sunt astă(Ji---- Of!!!

Această esclamaţiune, o scoase Andrei 
d’odată intreriipăndu-se şi ducöndu mănele, 
la stôraahul lui. O cumplită carciere ilu 
apucase, dar care slăbi îndată.

— Nu te spărie, scumpa me; <Jjse elu 
Elenei care sărise in picioare in ajutorn I 
lui. Nu-i nimica, puţină durere la stomahu, 
care o şi trecuta.

— Dar tocmai, fiindcă ai durere la 
stomahu, cjise Elena din ce in ce mai m- 
grijetă, ar fi bine să mergemu in case şi 
să’ţi dau căteva picături in rachiu.

— Picături? cjise Andvei, d’apoi doar 
nu m’au apucaţii holera!

— Alei Andrei! ce vorbe mai spui şi 
tu, da să ferească D-<Jcu !

— Ei bine şi chiar de’şr fi, reluă An
drei pe tonii de glumă; creiji tu că ea ar 
ave atăta putere incăt se doboare unu 
brada verde ca mine? Aidi aşa! aşi sta 
faţă’n faţă cu jupăueasa holera, fără să 
clipcscu din ochi macar.

Cu toate aceste gura lui împrejur, pre
cum şi narele, începeau a lua o coloare 
vineţie.

— Căt eşti tu de copilă! reluă elu din

cea
XI.

■ Doimi.

A doua (Ji mama Rucsaiida, care se scu
lase mai dimineaţă decăt toţi in. casă; 
se mieră foarte mult găsindu pe Elena 
dormindu 'ăncă, cănd de ordinarîu ea 
se scula de la toacă’nteiu. Unu cer
cii vănătu se desemna împrejurul pleoa
pelor junei fete, acăria somnu se părea 
foarte turburatu, de nisce treseriri provo
cate poate de oare care vise urite. Dar 
ceia ce mieră mai multu pe bătrina Ruc- 
sanda eara fereastra deschisă, pe care se 
s trecură undulce vintu de primă-Yară ce 
se juca cu vesebe in perul auriu a Ele
nei, ş’apoi pălăria lui Andrei ce decea jos 
lăngă patu. Cu toate aceste, buna femee 
se păcji foarte mult, (Va strica somnul fe
tei, precum şi d’a cerceta cauzele acelei I 
desordine, ea se mulţemi d’arunca pălă
ria afară, şi d’a închide fereastra înceti
şor, după care se retrase şi ea singură.

De şi in mintea Rucsandei intrase o 
bănuială destul de tare, ăns<5 ia se feri 
chiar şi indilele următoare d’a pune vr’o 
întrebare Elenei sau lui Andrei, asupra 
împrejurărilor din dimineaţa ce am des
crişii. Totu ce se vedea la densa d’a- 
tunei încoace, era o stăruinţă deosebită 
pentru sfirşireâ căsătoriei ambelor juni, ca-

• re trebuia să aibă locu, cu mult mai îna
inte de epoca ficsată, dacă nu era o tris
tă împrejurare, ce veni să’mbrace in do
liu acestu pacinicu căminu.

Holera, această manie Dumnezeiască,
• ce se varse asupra o meni rei, precum al

tă dată lava Vezuviului se vărsea asu
pra oraşelor Herculanum şi Pompei, pe 
care le prefăcu iu cenuşe, in luna Aprilie 
a anului 1848 se’nfaţişe in Iaşi c’o furie 
ş’o cnujime crescendă.

.Este unu seculu trecut u, dc cănd* geni
ul omeiiescu ştiu să smulgă trosnetul din 
măinele lui D-zeu :i:) fără ca pănă as- 
tacji ştiinţa se poate găsi unu frău aces- 

, tei turbate cutrciretoare ce se numeşte 
holeră.

In fine bunul Agapi, cădii celu ănteiu 
victima acestei uricioase epidemii. Apoi 
la trei (Jile după înmormântarea lui, Ruc
saiida, ca şi cănd nu mai ave ce eăta in 
această lume, merse in ceilantă de’nsoţi 
părechea ei iubită.

Aceste doue morţi succesive, după cum 
lesne poate să’şi inchipuească cineva,, fu 
mai multu decăt unu doliu pentru bieţii 
copii, şi bunul loan Butnariu, asta fu o 
durere sfăşiitoare şi ca unu inceputu d’o 

* complectă ruină.
Nu ştiu dacă este unu geniu reu care 

planeaze, sau numai o curată providenţă; 
dar de căte ori moartea a aruncatu coasa 
ei iutr’o familie, n’a retras’o nici odată 
mai înainte de a fi zdrobitu tot. O des-

ce a ne o-

cum s’ar

*) Franclin in 1752 descoperi parcitonerile 
contra fulgerilor şi tresnitilor.

î
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silea de a pluti in astu m omentu, cu in- 
tenţiune învederată de a căuta in portul 
de la Ferias singurul refugiu, ce de aici 
nainte putea spera.

Dar la vuetul evenimentului biserica 
fusese deşertată, o mulţime sgomotoasă, 
in mijlocul căreia figura insuşi preotul, 
investita ăncă de ornamentele cultului, se 
grămădea pe marginea stăncei, şi comen
ta cu aprindere manevrele desperate a 
barcei in pericolu.' Atuncea se vedeă lă
murit cei trei sau patru oameni ce • erau 
in ea, unii silindu-se a aşeda rufele de păn- 
cjă, ce le mai remase, ceilalţi părendu a 
aeşarta găleţi pe deasupra mărginilor, 
toţi desvălindu o activitate convulsivă. Şe 
credea chiar din cănd in cănd, că s’ar 
audi strigătele lor. D-nul de Ferias şi • 
preotul, profunda mişcaţi de astu spectacolu 
rugară pe pescarii satului de a pune o 
şalupă pe marea, de a cerca să dea aju
torii astor nenorociţi ; dar cele mai libe
rale promisiuni a marchisului nu isbutiră ; 
cea mai bună luntre din portu i se res- 
punse, ar fi întoarsă in locu şi răsturna
tă pe unu timpu ca acela ; tăngueau pe 
aşti nenorociţi oameni, dar nu voeau să 
se piardă cu denşii.

De o bună jumătate de oară, barca pri
mejduită se menţinea cu multă osteneală 
la înălţimea micului capu fără a-lu pute 
trece, cănd de o dată doue sau trei miş
cări mai fericite o duseră dincolo de .as
tă margine fatală, care singură părea a 
o desparte de salvare. * Se au<}i pe stăncă 
unu ţipetu de bucurie, care după unu mo- 
mentu se schimbă intr’o esclamaţie de te
roare şi milă : barca fu aruncată chiar pe 
verful capului. In timpu de doue sau 
trei minunte, ea se isbi înfricoşaţii cu par
tea d’inderetu ' şi cea mai de josu de as
cuţişurile stăncoasă, care însemnau mar
ginea vadului ; apoi seri cu unu valu, 
pică iute pe coastă ca unu animalii lovitu, 
şi nu se mai redică. Ea nu fu ferită de 
o sfărâmare imediată de căt prin căte- 
va şiruri de stănci invizibile intre care 
qui lia ei părea a fi încurcată ; dar fieca
re lovire a mărei care atuncea o isbea, 
acoperindu-o de spume, părea că trebue 
să ei lucrurile plutitoare. In mijlocul a- • 
cestei deşordine, se puteau ancă distinge 
oamenii ecuipagiului, unul din ei culcatu 
pc parmaclăcu de pe marginea podului 
ceilalţi aninaţi de catarguri. Nu mai re- 
măsăse decăt de a dori unu grabnica des- 
nodămăntu Ia agonia astoru iufortunaţi, 
perduţi pe astă ruină intre abisul cloc’o- 
tindu, care-i despărţia de ţeriuu şi poso- 
morăta întindere a oceanului pe care se 
respăndea dejă umbrele serii.

Printre mulţimea, care asista din inăl • 
ţimea stăncei la astă crudă drama,, se fii 
cusă tăcere : nu se au<}ea altă decăt plăn- 
setele a căteva femei. 'Una din ele Zis- 
de odată cu o voace tare şi pe unu toe 
rugătorii! : — Domnule preotu ! domnuln 
preotu ! — Cugetarea ei fu îndată inţelea,e 

unu murmurude aprobaţiune se audi,- 
apoi toţi oamenii işi descoperiră capetele 
şifmai toţi ingenunebieră. Sibila, care ur- 
mărisă cu toată ardoarea sufletului seu 
cele mai mici detailuri a astei scene, fu 
minunată de caracterul imposantu ce lua 
deo dată simpla fisionomie a bătrânului 
preotu. Elu se suise pe stănca pe care ea 
însuşi şezuse căteva minute mai nainte: 
vöntul ii agita pe frunte-i pőrul sen suru, 
şi palidul lui obraZu, intinsu spre ceru,

eşite, care însemnau drumul celu mai a- 
proape de ţermul mărci. Iu mijlocul as
tor stănci, ea Zări figura familiară a lui 
Iacob Feray: eiu şedea cu cotele pe ge
nunchi, capul intre măni şi privea marea. 
Sibila’i atinsă umerul. Nebunul, turburat 
in meditaţiunele sale, aruncă o căutătură 
furioasă, care se imblăiKli de îndată ce o 
recunoscii: se trase puţinii, ca pentru a;i 
face locu şi apoi işi reluă posa cu sereni- 
tate; Sibila se puse cu seriositate lăngă 
densul:—înaintea loru se întindea vene- 
tul ocean, vuindu unflatu, teribilii ; legioane 
de valuri, inalţindu crescetele lor spurne- 
gănde, se precipitau pe stănci, şi muşcau 
temelia cu confuse şi selbatice sgomöte, 
la care s’amesteca plângerile păti-urnle- 
toare a ventului şi in intervaluri căte-va 
fragmente de psalmodii sănte ce se ridicau 
din biserica vecină. Unu grosu ceru de 
toamnă unde fugeau in deşordine grănuuli 
de nouri aseminea fumurilor de incedii 
severşia de a respăndi pe asta scenă unu 
caracteru de o melancolie şi chiar de o 
desolaţie pătrunZetoare.

După căteva momente de contempla- 
ţiune tăcută, Sibila luă încetişor una din 
mănele nebunului, care inturnă îndată spre 
ea căutătura-i ingrijatfi.—Sermanul meu 
Iacob, dise ea, suntemu foarte nenorociţi. 
Iacob Feray ii facil din capu unu triştii 
semmi de aprobare.—D-Zeu ne-au pără
siţii, sermanul meu Iacob!—Privirele lui 
Iacob s’aţintară asupra ei cu o espresiu- 
ne de profundă surprisă. — Şi pe D-t.a ! 
Zise elu cu o voace groasă.—Da, m’a pă
răsita, respunse copila.—Iacob fără a se 
scula se întoarse spre mica biserică, căre
ia ii arătă pumnul : apoi, dăndu din ume
re se puse earăşi in prima sa atitudine. 
Sibila, străngendu-şi mantela pe peptu-i 
ce tremura, s’afundă in posomorăta-i cu
getare.

Dar fu repede desceptată de strigătele 
unor femei, ce se aiujiau îndărătul ei 
din partea cimitirului. Sibila se sculă re
pede şj veZfi niişcăndu-se c’unu aeru de 
deşordine şi de spaimă mica grupă de 
credincioşi, care nejmtăndu găsi locu in 
biserică, staţiona după obiceiu lăngă pra
gul pridvorului. Unii. erau suiţi pe mor
minte,, alţii pe Zidul cimitirului, şi toţi di
rigeai^ spre luciul mărei priviri pline de 
groaZă şi curiositate. Sibila descoperi cu- 

• rendu objectul astei spaime; era o mare 
barcă de pescuire, care se ivea la unghiul 
unei stănci, şi care părea a se lupta cu 
greutate contra violenţei vănturilor şi a 
mărei. Perduse o parte din pănZilc ei, 
şi aretă alte semne de învederată pri
mejdie chiar şi pentru ochiul celu mai pu- 
ţinu esersatu. Astă barcă trebuea să fie 
din oare-care portu vecinu, micul portu de 
la Ferias neputandu adăposti in dosul ma- 
relor grămăZi de petre uscate decăt şa
lupe de acele mai mici, care toate se şi 
refugiase acolo din ajunu. Cu toate aces
te anse de la Ferias putea oferi fără in- 
doeală o siguranţă relativă, graţie unei 
serii de stănci şi de locuri ce ajungeau 
la surfaţa mărei şi care o închideau din- 
tr’o parte, şi-i formau, inaintindu-se in ma
rea, unu felu de grămăZi naturale. Deşi 
acoperite pe trei părţi de flucsuri, astă 
linie de stănci şi bance de năsipu nu pro
tégea mai puţin astu punct a ţermului 
in contra valurilor mării. Acesta era pun
tul cel mai de aproape a astor şiruri de 
stănci, pe care barcă ce eră in vedere se

nou. Să Zici tu că mi-i reu astăZi, acu
ma mai cu seamă, cănd sunt lăngă tine,

’ cănd nu vreu să ştiu de nimicu altă afa
ră de fericirea noastră? Dar sunt. aşa de 
senătosu, şi fără grije, că de’ndată ce 
se vor împlini cele patru-Zeci de Zile a 
jelaniei, ne voma cununa fără să mai aş- 
teptămu mai multu. Me’ndemni să mergu 
in casă? ca să’ţi dovidescu şi mai bine 

•că n’ara nemică, voiu să me scolu şi să 
mergu, anse nu in casă, dar colo, ştii tu, 
la umbra celor doi copaci, la locul nostru 
de iubire!

Andrei puse o mănă in păraentu, şi 
voi să se ridice, ănse trebui să renunţe 
Taceastă cercare. O nouă frămentătură 
la stomahu şi care ca printr’o electricitate 
se comunica la picioare, făcti tot corpul 
lui gremadă.

— Hum ! Ziße elu făcendu o copilăreas
că mişcare din capu. Asta-i ciudatu in 
adeveru. Tu ai dreptate Eleno să Zici 
că sunt obosita... Cu toate aceste, am 
ancă destulă putere ca să me ridicu şi 
să mergemu in livadă.

Elu făcii o din nou silinţă, dar in Ze_ 
daru.

— La dracu! Z^se elu cu’n surisu sfa- 
şietoriu, am ajunsu mai reu decăt babele, 

• asta’i vrednicii de risu; nu-i aşa Eleno? 
unu flăcău de-doue-Zcci şi patru ani se...

Voacea lui Andrei fii înecată d’o cum
plită versare. Tot corpul lui fii cuprinsa 
de cârcei, ş’o vineţeală sc’ntinse . pană 
ş’asupra orbitelor lui ; apoi îndată picioa
rele eşiră din amorţeală şi se’ntinse unul 
lăngă altul asemine unui compasu, pe 
cănd restul corpului, sprijiniţii de braţul 
Elenei ce sta la capul lui, devenise aşa de 
moale ca unu aluatu.

— Oh! ajutorii! ajutorii! striga biata 
Elenă spăimentată şi cu lacrimile in ochi. 
Nime, nime! şi elu moare! ce să me facil 
D-Zeul meu ? unde s’alefgu, şi cum să’lu 
lasu pe densu singurii aice?

Iu acela momentu, nişte paşi greoi re- 
sunare iu dosul arborilor. Elena ridica 
capul, şi veZendu pe loan Butnariu ce 
înainta in desime sprijiniţii de băţul seu, 
şi spăimentatu de strigătile ce auZise; ea 
întinse mana dreaptă cătră elu şi strigă:

moşu Ioane !...„ 
Andrei moare!.. vino in ajutorul nostru!..

(Urmare in numărul viitorii).
Em. Argliirojwl.

— Moşu Ioane !

SIBILA.

(Urmare).

VII. Barca.

Cele ănteiZile fie toamnă sosise: intr'o 
duminică, D-nul şi Doamna fie Feriais 
care prănZeau in acea Zi la parohie, tri
mesese îndărăt trăsura, cu orfiinu, să vie- 
a-i luă după vecernie. Căte-va minute în
ainte de oara indicată, trăsura se oprea, 
după obiceiu, in singura uliţă a satului; 
Sibila se pogorl din trănsa. Ea profitase 
de întoarcerea trăsurei, ca şă vie să ad
mire de pe înălţimea stănceloru unul din 
marele refluesuri a anului, a căruea cfectu 
trebuea să fie indoitu de violentul uraganu 
care din o parte a nopţei vueacu turba
re pe coastă. Copila, cam slabă, urca cu 
osteneală coasta stăncei; ajunse in vărfu 
de tot găfăindu, şi trecănd sub Zidul ci
mitirului, inaintâ spre căte-va stănci pro-

să:
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dată, respunse la chinurile bietei femei, 
prin voacea lui Ion Butnariu.

Corpul tenerului Andrei, conform do
rinţei sale, care se potrive minunatu de 
bine cu situaţinnea, fii îngropata intre cei 
duoi arbori din livadă; o moviliţe neagră, 

de lemnu făcută de manele

tăt mai crudă, cu căt ea unea tot ce 
putea s’o facă mai bine simţită. Ea iubea 
pe Andrei, cu toată pasiunea şi puterea, 
unei inimi aşa de simţitoare c’a ei; ea 
sperase la unirea lor pentru tot-deauna 
şi mai înainte c’această unire să fie înde
plinită, se ve<Jii din nou condemnată de

Sumariu: Condamnata. — Banditul Chir- 
Toacă. — Toader şi Maria. — Catedrala din Flo
renţa. — Memoarele mele sau eu in persoana. — 
Fetele de Marmură. — Logogrifu.— Pe unu Al- 
bumu. — Unu visu. — Sibila. — Studiuri asupra 
dreptului. — O aventură la drumul de fern. — 
Frase ascunse. — Anunciuri,

şi o cruce

O tăcere de moarte succedară acestor vorbe. (pag. OP, co1. I.)

c°ndamnata. Butnarului, areta locul unde se depusèse 
acel flăcău atăt de dulce, şi care ave^- 
tăta încredere in virtutea lui.

Şese septemăni se strecurase de la moar
tea lui, şi nici o singură <Ji n’a trecuta, 
in care tăcutul seu mormëntu se nu pri
mească gemetele durerei, şi să nu fie u- 
datu de lacrimile amare a Elenei.

Intr'o <Ji din luna lui Iulie, pe cănd o

soarta’i fatală, la o viaţe mai amară decât 
tot-deauna; acuma nu mai era o copilă, 
ca să nu înţeleagă toată greutatea posi- 
ţiei in care se găsea: streină, fără nici 
unu mijlocu de veţuire, zdrobită pănă in 
cele mai adânci simţiri ale ei; unde va 
merge ea? Şi ce scuză va da fructului ce 
ce lasase Andrei in sinul ei?

Providenţa, care nu dorme nici astă-

(IJrmare).
XIII,

Mărturisirea,

M, Andrei, «,<)„
•»» ÆCtï“” 1aera-cu a-
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arşiţa cumplita, strebătea pana- şi’n cele 
mai mari afundimi ale codrilor, Elena 
capul golii, parul despleţitu jşi in prada celei 
niai vii dureri şedea iu genunchi la cilpe- 
teiul mormântului.

Ion Butnariu, ce se luase incetişor pe 
urmele ei, sta la o parte cu tristeţii re
zemaţii in băţul lui. Bunatatea lui natu
rală, devenise şi mai aplecată in favoarea 
acestei fete semaine, care de la moartea 
lui Andrei, nu mai ave altu protectore şi 
nici altă figură cunoscută in lume, decât 
numai pe densul singurii.

— D-deul meu! D-iJcul meu!
• voiu face eu ? di ce a ea înecată in lacrimi. 

De ce nu m’ai luatu pe mine, care sunt 
născută numai să suferii !...

— Nu trebue să băuucsci nici odată 
lui D-cleu, fata mea, dise cu blândeţe Ion.

— Dici să nu bănuescu, poate gresescu 
cu asta,. .. poate să ai dreptate moşu 
Ioane... Dar vecii, cănd cineva a per- 
dutu singurul sprijinii, ce mai avea pe 
hune, uită tot, pentru ca să nu’şi aducă 
aminte dccăt de durerea sa !...

— Adevăraţii, anse trebue să sfarşesci 
odată cu aceste lacrime, urmă Ion cătăudu 
să măngăe pe Elena. Nu este nici o du
rere pe lume, care să nu fie vindecată.

— Şi cu ce se poate vindeca ? întreba 
Elena ridicăndu d7 o dată ochii ei plini de 
lacrimi asupra lui Ion.

— Cu uitarea! respunse acesta.
— Uitarea, da! ea este al doilea mor- 

nientu, şi celu mai rece; celu ănteiu in- 
vëlesce corpul cu ţerina lui, celu din ur
mă şterge şi chiar aducerea aminte, cu 
nepasarea lui !... Nu, moşu Ioane, urma 
Elena in prada celei mai vii desesperaţii, 
uitarea nu poate fi decât ocară ce s7a- 
runca morţilor, şi eu nu voiu se me vin
ci ecu prin mijlocul ei.

Ion care vccluse că nu merge bine, cu 
chipul cum luase lucrurile, cată s’alerge 
la alte mijloace.

— Nu ejieu să uiţi pe Andrei, fata mc, 
dise elu. Dar trebue să pufii unu capătu 
acestor lacrime, şi să gândeşti că bunul 
D-deu, care se7ngrijcşte de toate, nu te 
va părăsi tocmai pe tine, o biată copilă 
sermană. Aide, adaugă elu apropiindu- 
se de densa; curaju! cată soarele ce dă 
la prănzu, scoală, să mergemu la masă.

— Curaju? dar am suferita pre mult 
in viaţa mea, ca sa mai ara nedejde in 
viitorul clise ca fără a se mişca dinlocu.

— A-i’ suferitu? ştiu foarte bine, relua 
cu stăruinţe loan care se retrăsese carăşi 
la locul şi podiţiunea lui dinţăm. Dar 
timpul cuhicctul şterge totu, şi mi se pare 
că sunt destule luni trecute, ca să ai 
dreptul a te mai linişti.

— Vorbeşti de timpu şi de linişte, cjise 
Elena cu oare-care contrarietate. D-ne
ta au ştii că tocmai aceşti doi monştri 
sunt, care7ini mănâncă dilcle. Cu cat 
timpul trece, cu atât neliniştea me s’a- 
daugă!

— Şi pentru ce?
— Pentru că acestu timpu, v’aduce 

curond <}ioa in care voiu fi mumă fără să 
fi fostu soţie! respunse Elena năbuşind7 o 
lacrimile, ş7acoperinduşi figura cu măna, 
spre aşi ascunde roşaţa ce se suia pe 
frunte ca o pată ce nu putea înlătura.

O tăcere de moarte succedară acestor 
vorbe, in care timpu nu s'ancjia decât sus
pinele înecate a nenorocitei.

XIV.
Ixeperaţiunca.

In tot cursul istorisire! noastre, dc cate 
ori a fostu vorba de iou Butnăriu, 
trecut foarte uşurelu asupra lui, fără alu 
considera mai cu dc amănuntul; pentru 
că alte evenimente mai proaspete trebuia 
să fie narate mai ăntăiu. Darastăcji, cre- 
deiuu c’a sositu timpul, in care urmează 
se no alăturcmu cât se 'poate mai mult 
ele acestu betrăuu cu figura blândă şi cu 
inima induratoare.

Ion Butnăriu, pe la epoca boierii diu 
1848 avea vrăsta de ciuci-cjeci şi trei ani 
trecuţi. Viaţa lui toată o petrecuse iu 
holteie. Devisa i-a fostu munca, şi nici o 
dată nu s’a gănditu a strebate in clulcclc 
şi fermăcătoarele secrete ale amorului, 
atât mai mult acum, cănd supusu pasi- 
unei cunoscută la vrăsta matură, căta 
cum să’şi asigure unu trahi bunii pentru 
bătrâneţe.

Cu toate aceste, aucjindu mărturisirea 
neaşteptată a Elenei, şi judecănclu amara 
posiţiune a ei, precum şi chinurile ei, unu 
sentimentu, să născu in elu. Dar acestu 
seutimentu, nu era nici cum, ace dulce şi 
tainică simţirea amorului. Era o şirnpă milă, 
ce elu ave tot-dea-una, pentru acii care 
intrau odată in inima lui de totu îngustă: 
căci in afară de aceştia, nu cunoşte ne- 
micu mai presusu decât filteresül lui. 
Aşa dar loan cuprinsu de sentimentul 
milei, si pe dc altă parte fiindcă se o- 
bicinuise In siugurătatea lui cu această 
jună liiufc, elu întinse măna Elenei şi sc 
propuse dc paravanu la iles-onoarea ci.

După mai multe septămănc, pc cănd Ele
na vedea că ’iicurcndii nu va fi mai mult 
cu putinţe, s’ascunda proba căderci sale, 
trecii in căsătorie după Ion. Apoi ea ju
decase cu multă înţelepciune, că pc lăngă 
reparaţiunca cc-i oferă această căsătorie, 
i mai asigura si esistenţa pentru tot-dea- 
una. Ea cunoştea pe Ion ea dc celu mai 
bunu omu din lume, va fi tot-dea-ima iu
bită ele densul ca dc unu adevăraţii pă
rinte, vor purta împreună su venirea lui 
Andrei, vor creşte in numele acestuca 
copilul cc va sc nască, şi in fine dc nu 
va fi complecta fericita, ce’lu puţin găndc 
ea, va fi deseversitu liniscită.

D-cJcuL meu! ce dc mai speranţă pc ca
re omul de atâtea ori le perde, fără să 
se înveţe a numai conta pc clei

Cu toate aceste opt-clcce ani se strecu
rase, in care timpu gospodăria lor n’ayuscse 
cea mai mică vijelie, afară dc perderea 
copilului cc Elena născii morţii; eveni
ment n cc dispăru in gliiarclo timpului, 
precum se împrăştie unu nouraşu după 
ploac in dulcele seninu.

XV.
Unu obicciu ciudatu.

— Unde me-ai fostu leii Casandră?
— Lâ făntănă, jupăne Ilie.
— Ce felin la făntănă timpu de doue

— Dar dac’ai şti, jupăue lhe, căt de 
greu se scoate apa!.... .

— Aşa incăt ai avut nevoe să ţi ajute
soldaţii?

— Doamne, jupăne lhe, poznaşu 
esti! N’are capu să’mi dee cineva o buna 
vreme, fără se nu7mi găseşti unu cusuru.

— Şi do cănd s7au făcut soldaţii aşa po- 
liticoşi, mă rogu?

— Dar cu, nu i-amu cunoscuţii nie. 
dată in altfeliu.

— Ceea ce dovedeşte, că.te-ai inţcl 
tot-deaună cu denşii.

— Să rac ferească D-deu-'jupăne 1
— Nici unu cuventu mai mult 1 mii 

cl7o postă a casarme.
— Jupăne Ilie, pc cinste că7ţi pare
— Pe cinste? Dar cine au perd 

cinstea s7o găseşti tu? Aide eţi bulend 
şi clu-te ele la mine, m’ai aucjitu ?

Aceste vorbe sc schimbau intr7o băcalie 
de la Podul Bucşenescului.

Jupăuul Ilie bacalu era unu omu ca 
de doue-deci şi şese ani, de unu esteri- 
oru nu tocmai respingătorii. Iu afacerile 
lui de iuteresu era omul celu mai onestu; ( 
căt se atinge ănse de viaţa lui dornest- 
nică, era stăpânită decătră doue pasiuni; 
beţia şi femeile. Pc lăngă aceste Ilie mai 
avea ş7o nespusă plăcere pentru musică 
probă era o veche chitară aninată in cui.' 
Odată dugheana închise, in timpul nopţei 
elu se retrăgea in odăiţa de (1111(10811,’ „ 
cu o garafă de vinu lăugă densul, scotei 
din chitară tonurile cele mal neregulate 
companiate de o voace din cele mai duş
mane pentru 'audu.

Contra obiceiului ordinam, alu tuturoi 
negustorilor, elu nu se servea de Iocucu 
slugi dc şecsul bărbăfcescu, prefera 
mult secsul frumoşii, in a căruia respecţi 
făcea alegerile cele :mai nimerite 
puteau. Acestu gustu nu era lipsitu d( 
greutăţi foarte mari de învinsa. Căci lă- 
săndu pe o parte că tot ee7i frumosu se 
capete greu, dar apoi Ilie mai ţ
uorocirea a sc bucura şi d7o re opiniuiu * 
in această privire. Astfeliu că mai toate 
femeile favorisate de natură, refusau a 
se angaja in serviciul lui. Acestu reu vi
ne de acole: se lăţise vorba, că Ilie după 
cc tocme o slugă, care indepline şi ser
viciul gospodăriei ş’acclu din dugheană 
apoi era raru ca (lupă doue sau trei 
septemăni, se nu case acea fenice bătută 
şi batjocorită de curiosul negustorii. A- 
ecastă opiuiuue publică sporise fiitr’u a- 
tata, că bietul Ilie mai (lilcle diu urmă 
a trebuitu să sufere o bună lecţie, tünch 
lispitu dc tovăreşiţă timpu d7o lună pălii 
ce abie clădii peste Casandra, o jună fa ti 
robustă, a căriea oclii negri oprise d( 
multe ori furia junelui negustorii. Dar ii 
ace seară, dulcea ci căutătură n’ave n 
o putere. Toana lui obicinuită, ilu apuca 
sc tocmai iutr’o stare de beţie, pe cău( 
ori ce raţionamentu nu mai era posibilu ^ 

— Dar bine nu te-ai dusu strigă elu 
iuturnăndu-se din dugheană cu o miuu 
de migdale după care7i plăcea mult sa bei 
vinu.
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— Unde vrei să mc ducii noaptea! 
respunse fata.

— Ce7iui pase mie! nu cumva casa me‘ 
hauu?

— Mă rogu jupăne Ilie lasfimö pani 
mâni! dise ea, punendu tot focul priviri 
lor iu lucrare, şi măne demineaţă mă voii 
duce, dacă vrei numai decăt.

— Ba nici o menută! găncleşti să un 
ademeneşti ear cu vieleuiiie tale? 0! da 
n’ai nici o grije te cunoscu eu dc ajunsu 
ca şi pe toate cele de potriva ta.

— Ai dreptate să <Jici asta, astăi}* 
fiindcă după cum cjiei, ine cupoşti de a 
junsu; dar la incoputu, mi se pare căni 
găiei iu lume o altă. iemeie mai bujf 
decăt mine. Insfărşitu aşa sunt barbaţ»

mai

!
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Banditul Chir-Toacä.
I. Groaza.

Simt unspredece ani de cănd o spaimă 
generală, o groaze înfiorătoare, de la mar
ginea Roşiei meridionale la acea a Tur
ciei şi până in părţile de giosu ale Mol
dovei, domnea precum altă dată spiritelè 
rele asupra celor superstiţioase.

Cine era acel geniu reu, acel dimonu 
a pusteirei, acelu destructorii alu omeni- 
rei, in fine acelu monstru atăt de înfioră
torii? Urmele lui săngerănde, nu erau greu 
a se descoperi, căci : focul, jiaful şi moar
tea le areta iu totu locul. Earba uscată 
sub paşii lui, codrii marturi atător cri
me, şi societatea lovită şi tulburată iu 
liniscea ei, striga resbunare. Dar cum şi 
pe cine se lovească? Justiţia omenească 
avea mana redicată, anse acel asupra că- 
ria trebue să cade, lipsa.

Spaima in intunericu cresce! ănse astă 
dată, nu mai era vorba de o spaimă în
chipuită, din acele pentru care cineva 
nu7şi poate da seamă. Yictimile jefuite, 
cadavrele ucişilor, erau acole, faţe, sub 
ochii tuturora. Trei nume asemene cu e- 
coul nopţei, se strecura din gură in 
gură, - pintre oamenii spăimăntaţi; şi de 
şi nu era tocmai sigurii, dar vorba se 
lăţise că aceşti zmei ai nopţei se numeau : 
Calabadău, Bargan şi Cliir-Toacă. Cănd 
lumea ş7a făcut o ideie oare-care, căt de 
greşită ar fi ea, totuşi nu o părăsesci : ea 
se intăresee din ce in ce, pănă ce trece 
şi chiar marginele putinţei. Astfeliu că 
mumele se serveau lângă copiii lor, cu a- 
cele nume ca de Caua.

Se ştia că aceşti trei indivizi avea sub 
ordinele lor o bandă numeroase cu care 
se ajutau la severşirea crimelor. Guvernu, 
Justiţie, şi societatea întreagă urmată de 
poporul iu mase, se sculase in picioare con
tra acestor bandiţi. Pe cănd aceste ele
mente strinse una de alta, făceau căută
rile lor, alte crime none se severşeau pe 
toată dioa, fără să se poată pune măna 
pe făptuitori. In fine, după doi ani de 
nenumărate cercetări, unul dintre bandiţi, 
anume Vasile Calabadău căţlii in mănele 
Justiţiei, şi ca şi cum aceasta s7ar fi gră
biţii a7şi satisface setea ei de resbunare, 
prin sentinţa din 14 Ianuarie 1860, ban
ditul fii condemnatu la moarte. Din in
strucţiunea causei lui, se descoperi de 
complice pe Vasilc Chir-Toacä: la ucide
rea crişmariului Neculai Caramerlă, a so
ţiei acestuia Stanca şi a nepotului lor Pa
nait e; la furarea a trei cai de la D. Pa- 
naite Culici; la furtul comisu la posta 
Slobosia mare; la furarea altor cai de pe 
moşia Pogonesci a D-lui Satir Condulea, 
şi la alte crime.

Aceste mărturisiri ale banditului Cala
badău, erau indicii care reclamau o în
doită privighere şi cercetare contra lui Chir- 
Toacä. Ordine severe se succedau şi se 
transmiteau de la o autoritate la alta; şi 
cu toate aceste crimele urmau a se severşi 
cu o cnujime crescândă.

In noaptea de 26 spre 27 Iulie a anu
lui 1861, la locuitorul Ionii Roman vese- 
teu din judeţul Calmi, se presentă mai 
urniţi indivizi cu faţa acoperită de funin- 
getii. 26 galbeni ce se aflau in case tre
cu îndată in buzunarele lor; unu ceaunu 
se puse pe focii şi pe cănd apa clocoti Ta 
stremutatu pe peptul nenorocitei victime, 
până ce a mărturisitu o altă sumă de

ce le a plăcuţii eri nu le mai place as- 
tădi, de aceia nici mai făcu vorba, şi 
sunt gata să ine ducii, la celu antam cu- 
ventu a d-tale.

__ Eă bine şi te carăbăneşte cat se
poate mai curend. Ä P .

— E, da cum te grăbeşti!^ relua fata
stringănd lucrurile ei ca să se ducă. 
Mai aşteaptă puţin? ăncă n’am celu din 
urmă cuventu a d-tale.

__Eşi pe uşe afară, obradnico! eată
cuventul meu ce’Iu din urmă.

— Numai atăt a? reluă fata totu in a- 
ceiaşi ocupaţie.

Ţine dacă vrei mai multu ! cjise Ilie 
lovindu cu palma obradul fetei.

— Pentru ce me baţi ? strigă Casandra 
plăngendu, dacă te-ai săturatu de mine, 
plăteşti-mi şi-mi dă drumul!

— Aşa, vrei ăncă plată? nu ţii de a- 
junsu căt m7ai prădatu? en aşteaptă, să 
vecji cum ştiu eu să plătescu ?

Şi dicendu aceste, Ilie apucă chitara 
de pe masă care era obicinuită la asemi- 
ne serenade, şi începu a lovi pe biata 
fată, care ţipa invărtindu-se in jurul ca
sei, fără să easă ănse.

Sgomotul atrase la uşa duglienii pe 
serj autul de pontu, care bătea cu putere 
in uşa închise, ceréndu cu stăruinţe a i 
se deschide.

Ilie conteni cu operaţiunea lui, care nu 
ştimu la ce capătu pute eşi, dacă nu era 
fericita intervenire a serjentului de orasu. 
Uşa duglienii se deschise, şi dintr'o a- 
runcătură de ochi, nu-i fii greu să înţe
leagă cele petrecute.

— Jupăne Ilie, (}ise serjentul, ar tre
bui să7ţi aduci aminte, că bătaea este 
oprită, şi că d-ta repetecli cam desu vio
larea legei.

— Nu violezu legea domnule! respunse 
Ilie. Stăpânul are drepţii să dojenească 
pe slugele lui.

— Se poate! clise fata. Dar vecji, eu 
n’am fostu sluga d-tale........

7“ Şi care-i paragraful care prescrie o 
dojana de felul acesta? întrebă serjentul.

— Du-tc şi7Iu caută domnule, eu n’am 
nevoe, (Jise Ilie aşeclendu-se pe 
Această femeie, a furaţii tutunu din du
gheana me, de au datu soldaţilor, şi ca 

f să n7o mai nenorocescu dănd7o prin raă- 
,.na justiţiei, i-am făcutu o clojană ca unu 

bunu stăpănu, eată totu.
*7" Eu’ţi spun domnule, c7ai bătutu pe 

J fata, şi ca bataia’i oprită ; repetă serjentul.
Şi eu7ţi spunu că n'am bătut-o, cine 

vrea dovidească.
— Voiu dovedi eu, clise serjentul lu- 

ăndu de îhănăpe fată şivoindu să ease 
cu densa; voiu dovedi eu care am audiţii 
huetul loviturilor.

— Şi eu care le7am priimitu, adăugă 
tata eşindu după serjentu.

Şi eu voiu jura, că huetul ce s7au
dia era de la chitara me, sfârşi Ilie inchi- 
clëndu uşa asupra lor.
de afară <*ucemi* comisie, strigară cei

T.™«Ai,sîa l3afui>ă! drumu buiuiîle res
punse clin nuntru.
fmwln01 îa® re|1'riSŞndu-se in odaea din 
vinni ' ,1a ?e<>le dm U0U la migdalele şi 
stavon !• permaf' cätöndu se pună' in
plesnise de Sul ^ * Câria strnne

400 galbeni ci ave ascunsă intr’.o pocată- 
această suma luata, călău se întoarse ia
răşi la victima lor, unu cuţitu strebătu 
cranul nenorocitului pănă sub bărbie ; unu 
altu cuţitu, despică peptul din partea 
dreaptă pănă in acea stângă, pe cănd unu 
alu treilea cuţitu scrijiia tot corpul : mar
tirul espiră in prada celor mai crude du
reri.

In dioa de 28 Septemvrie 1861 in dru
mul Cahulului, israilitul Lupii Safer a 
fostu oprit şi pradat de suma de 220 gal
beni.

In earna anului 1862, s7a furaţii de pe 
moşia Tartani proprietate a D-lui Epu- 
reanu o trăsură, cai şi hamuri.

La 28 Mai 1862, in comuna Bogdanov- 
ca, pe la oarele 2 după mecjul nopţei, s7a 
spartu păretele de la casa D-lui Antohi 
Cor-gios, cere a fostu ucişii şi jefuiţii.

In noaptea de 26 spre 27 Iunie tot 1862, 
D. Misa Ecsarh a fostu pradatu. Astă 
dată bandiţii a fostu surprinşi la timpu, 
căteva focuri i-a imprăştietu. Se crede că 
la această ocasiune Vasilc Chir-Toacä a 
fostu loviţii de unu glonte, dar că a pu
tut să7şi urmedie fuga, cu toate aceste in-, 
tëmplarea nu pute fi decât a bună probă 
la timpu.

Tot iu anul 1862, intr’o noapte din lu
na Iulie, s7a ucisu unu drumeţii pe mo
şia Moscovei.

In anul 1863, s7a pradatu pe D. Sotir 
Condurea de suma 10000 ruble.

In primavara anului 1864 s?a pradatu 
pe medicul din Leova, de suma de 900 
galbeni.

In noaptea de 12 spre 13 Iulie tot a- 
cel anu, o bandă de 15 indivizi a pradatu 
14 cai şi alte obiecte de la poşta Baciai 
din judeţul Chişinău.

Aceste şi alte multe crime ce se re7n- 
noiau pe fie-ce (Ji, erau toate aruncate 
lui Chir-Toacä şi tovarăşului seu Bargan. 
Cu toate aceste nu se putea pune măna 
nici pe unul din ei. Frontierile Roşiei, 
Turciei şi a Moldovei, erau pe răndu căl
cate de aceşti bandiţi. Pe cănd guvernul 
rusu, căta bandiţii in cuprinsul teritoriu
lui seu, ei se găsea in Moldova, şi pe 
cănd autorităţile Romăne, se încercau la 
rândul lor, ucigătorii treceau in Turcia 
şi vice-versa.

Această tristă stare de lucruri, atrase 
mai cu deosebire atenţiunea D-lui loan 
Pruncii, junele proprietarii! a moşiei Băi- 
maclia din judeţul Calmi, care se înar
ma de toată voinţa şi curajul de care e- 
ste capabilii unu omu, adecă se hotărî a 
pune viaţa sa iu riscu, numai se scape 
lumea de vipera ce-o sfăşia.

(Urmare in numeral viitori;.)
Etn. Arghiropol.

scaunu.

Toacler şi Maria.

Istoric populara şi udcvnratâ.

In ţinutul Iaşii partea Moldovei, pe^ • 
malul Prutului este unu satu M... cu o 
posiţiune din cele mai plăcute, iueunj urata 
de o parte de apa Prutului, car de alta 
o pădurice, care nu lasă decăt o mică in- - 
trare ce duce la satu, astfel incăt călă
torul nu poate (Jeri de departe că este 
satu, decăt după ce trece ace pădure.

Acolo in satu era- unu flecău anume' 
Toader fiu a unui gospodăriţi fruntaşii,

(Urmare in numeral viitor).
Arghiropol.
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xTir
Dorinţa lui Die se indeplinesce, mai mult 

decât nu se aştepta du singuru.
Oaspeţii atătu de bine priimiţi de că- 

tră Uie; erau, unu bëtrënu cu përul şi 
barba sură de tot, in vrăstă ca de şase- 
<Jeci ani, şi o femee cu figură gălbie şi 
osoase, ce nu putea să aibă mai mult de 
patruzeci pănă la patruzeci şi doi de a ni. 
Aşa pe deasupra, se aratau oameni de 
încredere şi de bună prietenie. Purtarea 
lor cu Ilie’ proba legăturile unei vechi 
cuuoscinţe.

Ilie să intoarse din ogradă, şi fie-care 
luă locul lui lăngă masă. După cum am 
<Jisu, serviciul eră căt nu sa poate mai 
simplu; dreptu ori ce bucate, figura o 
bucată de pastramă, care să recomanda 
gustului, prin serëtura ce sclipea asuprăi, 
asemine brumei ce se vede pe beţişoarele 
de vanile. Doue vase mari pline cuvinu, 
staţionau nu departe gata a interveni, a- 
tunci cănd pastrama le va face semnul 
la care se aşteptau, din minutu in minutu.

Fie care se in armă de. căte unu cu- 
ţitu, şi incepii scrijilarea pastramei. Hin
dui vinului, nu trebuia se fie departe, 
căci de la consumarea celei ănteiu bucă
ţele, oaspeţii credeau tot interiorul lor 
pusu in salamură.

— Se'ţi spunu dreptu, Jupăne Ilie; al 
dracului pastramă mai ai! dise bëtrënul 
deschidindu gura se capete aeru.

— Ce mai bună care se poate găsi ’n 
tot laşul, respunse Ilie, urmăndu aşi tăia 
bucăţele, şi a le trimete in stomahu una 
după alta.

— Nu ştiu ce a fi de alta, relua betri- 
nul a căruia ochi se făcuse roşi, dar ştiu că 
asta mi’a beşicatu limba.

— Dacă n’are decăt acestu cusur, dise 
bacalu umplandu paharele, apoi bea vinu 
şi toate beşicuţile se vorn topi, ca nisce 
bulgăraşi de sare.

— Adeveratu? Se cercăm dar.
Unu rindu de pahară se deşertară. 

Vinul de culoarea rubinului, şi disposiţiu- 
nea ce capatase gâtlejurile lor, nu intăr- 
(Jiară ai pune pe adevërata cale a beţiei. 
Odată îndrumaţi, şi pentru a se feri de 
ori ce rătăcire, desleagară limbele ca să 
le slujască de clopote.

— Cum mai mergu trebile pe la vie, 
moşii Ioane întreba Ilie.

— Reu de totu. *
— Şi care'i pricina?
— Dar mai ăntăiu, şi ce mai de sea

mă tot odată, este că vror să mio eie.
— Tot judecata ceia, despre care miai 

vorbitu acuma doi ani?
— Tot.1 Dar se lăsem aceste, care nu 

făcu decăt să me întristeze, şi se vorbim 
de d-ta. Cum mergi?

— In ce anume?
— Dar in negustorie, la dracul nu te 

sciu incurcatu şi in altele.
— Eaca vorba! <Jise Ilie dişertăndu 

unu pahar şi ridicendu din umere. Dar 
cine trăesce in lume, förä se fie incurcatu 
in toate?

— Nu te scieam omu de acii care se 
prindu la ceva, relua betrănul cu numele 
Ioan. Ori cum ar fi! spune şi nouă cu 
ce te ai mai incurcatu?

; — Cu femeile.
— Numai cu atăta? atunci nam de ce 

te jeli, căci in astă privire, nime nu scié 
a se descurca aşa de uşor ca d-ta.

podärie, elu avea nevoe de unu tovărăşii 
care să’lu ajute in afacerile lui precum Ş1 
in amănunţimele casnice. Elu sfătuea pe 
Filip să cerce norocul; căteva mu de do
lari era tot capitalul ce se cerea.

Filip avea şepte mii de dolari in fon
duri publice; vëndù tot, scutura colbul 
de pe picoarele lui părăsiudu mitropolia 
mare, şi in mai puţin de 15 (iile respunse 
.amicului in persoană la scrisoarea lui.

Virgina Moor simţi lipsa plăcutei com
panii a verului ei, precum şi profunda lui 
adoraţiune cu care era obicinuită; ansë 
unu bogatu Spaniolu, betrănu şi slutii, 
venise la tărgu şi ea se găsea incunju- 
rată de concurenţi. Să părăsimu pe Vir
gini Moor, şi să ne intoarcemu la ace sin
gurătate de Fapusu unde oare-care fetiţe 
părea mai fermecătoare in rochia ei de , 
merinosu albastră, şi cu ghirlanda ei de 
flori selbatice, decăt cei-altă gătită cu toate 
diamantele ei.

(Traducţiuue. Urmare in No. viitorii.)
Em. Argliiropol.

A treia di devenise in aşa stare, că pe 
pragul uşei, unde şedea posomoritu şi ca 
unu tigru gata a se arunca; ’i venea s'a 
puce de capu pe toţi trecătorii, dar lip
sea motivul. Noi amu disu că Ilie era, 
stăpănitu de cătră doue pasiuni: femeile 
şi beţia. De ordinarii, cănd să găsea lo
viţii in una, căta măngăere in ceealaltă. 
Astfeliu, neputăndu găsi o concurenţă, la 
posiţiunea părăsită de Casandra, dorea să 
găsească o bună companie de felul lui, 
cu care să se pună la bëutu. De la be
ţie pănă la batae nu este decăt unu pasa, 
pe care Ilie in bunele sale disposiţii nă
dăjduia să-lu treacă.

Anse aşa precum omul, cele mai adese 
nu poate face voinţa lui ; Ilie avea greutate 
să găsească chiar şi unu beţivu. După ce, 
asemine unui vănătoru, şezuse la panda 
toată diua, fără să-i cadă ceva in curse, apoi 
cătră seară, să hotărise să ea de pe uliţi 
pe ori ciue’i va eşi in cale.

Noaptea sosise. Luna lui Martie din 
1865, u’ave nemien care s’o deosebească 
de rasa ei. Unu văntu rece sufla cu pu
tere, şi vălul cenuşiu ce se întindea pe 
supra-faţa cerului, vestea o seară poso
morită ca şi baba Docliia.

Cu toate strategimile lui, Ilie să vedea 
tot singuru. Trecătorii, care nu erau de
căt tot din acea mahala, ştiau ce poamă 
este bacalul de la Podul-Bucşenescului, 
şi să fereau chiar de a trece pe denain- 
tea dughenei lui. In fine Ilie cu năduful 
la gătu, venise in hotărire să închidă du
gheana se bee singuru, şi prin urmare se 
renuncie la liarţagu; dar nu in dadaru 
sau disu: beţivului şi dracu ese cu oca 
înainte.

Pe cănd Ilie se lupta, cu toate elemen
tele organizaţi unei lui, punëndule una con
tra altia; o căruţă cu unu calu se opri 
in faţa băcăliei. Doue individe barbatu şi 
femee, seri jos din ea.

— Buna vremea, Jupăne Ilie !
— E ! bine aţi venitu prietenilor es- 

clamă acesta, grămădindu-se la primirea 
acelor oaspeţi neasceptaţi. Dar ce staţi 
aşa in drumu? trageţi căruţa la ogradă. 
Credu că după atăta timpii, n’aţi venitu 
la mine, numai aşa in treacătu, pentru o 
buna vreme?

— Nu da, căci precum ai disu, dacă 
venimu raru, nu ne ducernu nici odată de 
la d-neta, pănă ce nu ne-amu odilinitu 
bine o noapte întreagă. Dar e spune’mi 
dacă’i slobodu cănele, a căruia prieteşugu 
cu toate silinţele mele, nu Fam putut că
pătă ?

— E legatu, n’ai grijă. Apoi tot era să 
inchidu dugheana; face'ţi împrejur, că vinu 
indată pe dindosu, să vë deschidu poarta,

După căteva momente, poarta scărţil pe 
ţiţinele ei, şi drumeţii intrară intr’o ogra
dă, in cuprinsul unei îngrădituri de o in- 
nălţime destul de considerabilă. Rescoliră 
fanul din căruţă, la care fu legatu calul, 
apoi intrară in odae, unde nu tërtjiu i ’n- 
soţi Ilie, care depuse pe masă, păne, 
caturi şi vinu. Mai înainte ănse de : 
aşeză la masă, Ilie trecîi in ogradă şi 
după obiceiu deslegă cănele, care celu 
puţin din partea lui, se impaca cu carac
terul stăpânului seu, careTu iubea dereu 
ce eră.

CONDAMNAT A*).

(Urmare).

XVI.

Beţivului şi dracu ese cu oca înainte.

Ilie era unul din acele caractere inde- 
reptoice şi sburlite, după cum clicii romă- 
nii, care neavëudu îndestulă putere asu
pra lor, se depărteade de ori ce raţiune, 
pentru a se da cu totul pasiunelor ce le 
domineaze. Tot-deauna supuse, tempera
mentului lor furtunosu, mai eurăndu se 
aplică la reu decăt la bine. Dacă ele bu- 
Jiuescu, atunci cănd nime nu le atinge, 
apoi ce trebue se fie cănd mai sunt şi 
zedărite?

Băcălia lui Ilie nu era pentru ântëia 
dată, teatrul unor scene, ca acea din ca
pitul precedenţii; vecinii le vëtjuse adesa 
şi de ajunsu repetate, pentru ca se poa
tă şti, ce se petrecea in lăuntrul negus
torului, şi prin urmare a se feri de elu, 
in tot cursul dilelor ce succedau unor a- 
seminea tragedii. Această mută des-apro- 
bare, din partea vecinelor, nu putea de
căt s’adauge jferberea, in care să află Ilie.

; Cele trei ţlile următoare de la isgoni- 
•rea Căsandrei, elu le petrecu in pragul 
ţişei; pufnindu şi intrebăndu toate feme
ile ce treceau pe stradă. Fie-care refusu 
a lor, eră acoperiţii de felurite ocări, ce 
IJie avea tot-deauna gata la ocasiuni. Se
rile, condemnatu a se retrage in singu
rătatea lui, avea momente cănd găsea că 
Casandra eră o bună companie, şi că se 
grăbise pre mult la isgonirea ei. Dar mai 
îndată, căsarmia să înfăţişa vederilor lui; 
atunci păreri de reu că o lasase aşa pe 
uşoru, apoi hotăriri resbunătoare, ce tre
buia se cadă pe spatele urmaşilor Casan-

Norocire ănse renumelui de care se bu- 
'Cura, postul Casandrei remase tot vacantu. 

b una lui crescea din ce in ce mai mult.

:!) In No. 7, la finele capitului XIV s’a făcut 
o e.ro.are de tipariu in cuvintele ovt-dece 

; am> ia locul cărora se va ceti opt-spre-<j.e- ' ce ani.

us-
a se
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şteptu, creijù de o c’am dată că este pu 
erűi y ön tul ui, dar unu urletu pătrund»’ 
toriu şi lămuritu, puse in picioare ne 
dianul nostru.

— Negreşitu, Ilie a uitatu se dcslege ca
nele lui, cugeta elu punendu-se earăşi ia 
locul lui.

Dar urletele cânelui, urmau din ce in 
ce mai selbatice; bietul omu 
contiuua vegherea lui.-

— La dracu ! adăuga elu in sine fre. 
căndu-se la ochi ; asta strică liniscea ce
tăţenilor. Se vedemu ce este.

Şi sculăndu-se pe picioare, destinse pu
ţinii muşchii lui amorţiţi, şi pleca cu’nu 
pasu lenitu cătră băcălia lui Ilie. Apro- 
piindu-se privi prin crăpătura uşei cave 
era de lemnu, o lumină se arăta in lăun- r 

’tru, dar nu se vedea nime. Atunci bă- 
tendu in uşe se parii că aude oare-care 
mişcare, cc deşteptă curiositatea lui.

— Deschide! strigă elu indoindu lovi- 
tnrile.

Nici unu respunsu.
— Dar n'aiuli se deschidi uşa? repetă 

elu sguduindu uşa cu putere.
— Cine'i acol’o ? întrebă din lăuntru o 

voace ce seamană mult cu a unei femei.
— Eu.
— Care eu ?
— Serjentul de pontú.
Atunci se auijl o mişcare mai ciudată in 

lăuntru, unde serjentul putu vedea o fe- 
mee, care ţinendu o lumănare in mană, 
să oprise dreptu in mijlocnl dughenii, de 
unde cu o voace foarte tremurătoare, pu
se această nouă întrebare:

— Si ce vrei?
.— Să eu unu paharu de rachiu.
— La vremea asta?
— Negreşitu, Jupănul Ilie mi-adatu de

stul şi in alte rânduri, cu toate că eiă 
mai tirejiu decât acuma.

— Se poate, dar ve<}i acum s’au cul- 
catu, şi nu voesce să se scoale; respunso 
voacea din lăuntru, trecăndu in odăiţa de 
lăngă dugheană.

Serjentul remase incremenitu, înaintea 
uşei ; cu toate aceste, raţiunea lui se lup
ta cu evenimentele ce’lu făceau să se in- 
grijască. In adeverii, lui se intămplase 
şi alte dăţi aSemine refuzuri, dar singur 
Ilie eră care să presentă in dugheană. 
Cum se face acuma, că o femee să um
ble in locul lui, la o aseminea vreme?
Şi cine este această femee ? Sunt trei <Jile 
de cănd bacalul isgonise pe cea din ur
mă, fără se mai tocmească pe alta. Apoi # 
presupunöndu, că ghibacele negustoriu a- 
dusese acea femee de ocasiune, pentru ce 
atăta teamă şi nesiguranţă in voacea ei ? ;

Acestea prevedea mintea serjentului, 
cănd unu nou sgomotu, atrase privirea 
lui earăşi la crăpătură. Aceeaşi femee a- 
pării in pragul uşei de la fanau, cu sfeş
nicul intr’o mănă, şi cu unu topom in ce- 
ealalta, ea înainta cătră tejghe cu nnu 
aeru de ultima spaimă.

— Ce vrea să facă ea cu acestu to
pom ? se întrebă in sine serjentul. O ! voin 
şti numai decăt, dacă nu potu intra pe 
uşă, voiu seri gardul pe dindos.

Dar la căţi-va paşi elu se opri.
— Uitasem cănele, elu mö va rupe fă

ră indoeală. A! dacă aşu avea celupuţiu- 
ăncă o mănă de ajutoriu ! aice trebue să 
se petreacă ceva reu, am o » presimţire 
care mö face se credu. Se dau semnalul-

Scoase unu flueraşu şi şueră de trei

nu-i vreme de perdutu; e luminarea şi 
treci in dugheană la tejghe! mai inţelesu?

Poza acelui betrăn ingenunchetu. şi cu 
mănăle reejamate de pcptul ucisului, cru
zimea de omoritor cc era imprăştietă in 
toată fiinţia lui; ilu făcea atăt de ingro- 
(Jitoriu, incăt unu tremuru ş’o gălbineală 
de moarte apucă pe biata femeie, care 
fără se (Jică unu cuventu, şi aseminea 
unei fantome ne însufleţite, luă luminarea 
de pe mase şi trecii iu dugheană.

XVIII.

O Veghere nopturnă.

Sunt căţiva ani acuma, unu vestitu po
liticii şi mare diplomaţii, de pe înălţimea 
tribunelor trimeic Iaşilor următoarea fe- 
licitaţiune : vniu se vedu crescendo, earhă 
verde pe stradele acestui oraşu.

Fierea ce pune omul (liléi in acele cu
vinte, eră de ajunsu se usuce chiar şi 
earba ce bine voe se dorească locului din 
care a eşitu la lumină, urarea sa cobitoa- 
re prevede unu mormöntu la capöteiul 
căruia, domnia sa putè se servească de 
monumentu, posterităţii Eomăue.

Lectorii noştri, nu trebue să uite că pa
na noastră lucrează in anul 1865. Iassii 
pe atuncea, nu eră nici mai mult nici mai 
puţin, de ceea ce este astăiji. Zioa avea 
aspectul unei panorame la care lipscsce 
numai viaţa; noaptea de la <Jece oare in 
sus, stradele lui pustii şi întunecate, erau 
aseminea cu acele scoase din cenuşa Pom- 
peii, care n'au altu nimicu de infăţişatu 
privirci, decăt tristele remăşiţi a le mo- 
numentilor atătu de vesele şi sgomotoase 
altă dată.

Dar e uritu să’şi aduce cineva aminte 
de trecutu, cănd are viitorul inaintei. Se 
lăsemu toate aceste şi să ne intoarccmu 
la istoria noastră.

Pe cănd se petrecea asasinatul din bă- 
călie, afară liniscea cea mai deseverşită 
domnea. Nu se au^lea decăt resunetul ce 
scotea din pave, paşii serjentului de noapte 
care ca să astimpere somnul ce’lu cuprin
dea, in acè tăcere de moarte, se preum
bla de colo până colo. Nimicu nu între
rupea pacnica sa veghere. Paşii lui obo
siţi de gropele stradei in care să retă- 
ceau, cătară unu locu de repausu. Pragul 
unei dugheni iuchise, priimi intre uşorii 
lui, pe acea fracţiune a puterei publice. 
Pentru trccötorul intărtjiatu, nemicu nu 
Var fi pufcutu face să creadă, că mai este 
s’o altă suflare desceptată, afară de den
sul, dacă nu eră diu cănd iu cănd, o tu
se sau unu cascatu ce) de la colţul stra
dei sc amesteca cu bataea ventului.

E dulce şi fără de voe somnul, cănd 
ştii că trebue se fii desceptu, cănd ghe- 
muitu, cu totul intr’o largă manta, sim
ţi pe faţă recoarea unui vëntu ce cată se 
adoarmă. Astfeliu serjentul nostru, să 
gândi pentru unu momentu, a lasă şi in 
acea seară vegherea nopturnă, in mănele 
lui D-<}eu, care de mult observase elu, 
că face tot ce nu făcu oamenii in această 
ţeară.

Pe cănd elu se visă înaintea Prefectu
lui de Poliţie, dăndu obicinuitul raportu 
de o desevărşită linisce; o împrejurare 
nimici toată liniscea raportată. Zgomotul 
ce venia la urechea lui, şi in buimăceala 
somnului, urmăndu visul seu, crezù căe- 
ste voacea prefectului cărei mulţemea de 
(Jelui lui, apoi puţin căte puţin mai de-

— Se nu’ţi uiţi vorba, jupăne Ilie! 
<}ise femeia care tăcuse pană atunci, dar 
nu vödu pe Casandra, ce sau făcutu ea?

— Sau dusu la dracu! respunse ne- 
gustoriul, care la aseminc întrebare, tot 
singele i se suise iu faţe.

— Ce felu ai dato afară şi pe dănsa ?
— Numai de trei <Jde.
— Dar bine pentru cc?
— Pentru că era o re! o tălhăriţe! 

care prăda tot diu dugheană şi cărăbăue 
la casarmie.

— Ei bine tocmesce alta, clise Ioan.
— Să mc ferească D-zeu! nu vroiu se 

mai vedu picioru de femeie in casa ine. 
Tot păţitul e şi pricepuţii, şi eu ve spunu, 
că bărbatul nare mai mare duşmanii pe 
lume decăt pe femeie. Şi de adi înainte, 
ori ce femeie, pentru mine nu va fi decăt 
o maţe, căria trebue să’i suceşti capul, 
dacă nu vrai să te sgărie.

— Norocire că nu toată lumea, este de 
ideia d-tale, dise Ioau. Eu găsescu că 
femeia, este celu mai bunu tovarăşii, şi 
tot odată ce mai mare măngăere pentru 
unu barbatu, cum se cade.

— Eu ascultă moşule, nu te întinde cu 
vorba, că şeii cu cine ai a face!

— Tocmai fiiudu că sciu, de aceia am 
vorbitu şi eu aşa.

E de prisosu a mai spune lectorilor 
noştri, că in tot timpul acestei convorbiri, 
vinul n’a fostu esclusu de locu, şi că in- 
cetu căte incetu capetele se ameţise. Ast- 
felu Ilie care căta cu luminarea, motivul 
de a se sfădi, fii pe locu atinsu de vor
bele şi tonul bătrânului.

— Aşa gliiuju betrăn ce esci, strigă 
elu cu ochii încruntaţi de furie; vii in 
casa me ca sa ine batjocoresci ? Să eşi 
atară acu îndată, că denii iţi rup barba!

— Da la cine strigi aşa măi? replică 
bătrânul punăndu măua la cingătoare. 
Ve(Ji tu muşcheaoa *) asta? dreptu in 
capu ţi-o trăntescu, dacă nu ţii astămpara 
harţagu.

Atăta trebui lui Ilie, ca să seară dreptu 
in picioare ca unu turbatu. Dar pe cănd 
mănăle lui se întindeau, se apuce pe bö- 
trănu, acesta esactu ameninţerei lui, a- 
plică o lovitură grozavă cu muşcheaoa, pe 
capul lui Ilie. La momentu mănăle lui 
slăbiră; milioane de scăntei albaştri trecii 
pe dinaintea ochilor lui; o crudă durere 
iuvăluea crierii lui ameţiţi; picioarele’i 
şovăi tremurăudu şi cănd era se cadă, o 
putere supra ominească, se comunică in 
toţi muşchii lui slăbiţi, se trase puţinu in 
dăreptu, apoi ca unu leu se repezi asu
pra bătrânului. Dar mai înainte ca elu, 
se aibă timpu a se apropie, o mană pu
ternică se incleştă in pieptul seu, o recea- 
lă de gbeaţe strebătu gâtlejul lui, şi căzii 
mortu la pămentu. Bötränul Ioan im- 
plăntase cuţitul lui, pănă la plăsele in 
gătul nenorocitului negustoriu.

Pe cănd Ilie (Jecea scăldaţii in singele 
lui, cănele din ogradă, scotea nisce urlete 
spăimentătoare, ce se amestecau cu şue- 
rul vëntului.

— Afurisit căne îturbatu ca şi stăpănu- 
seu! (Jicea cu jumătate voace Ioan, tă- 
răndu cadavrul ucisului cătră unul din 
colţurile odaei. Ascultă Elenă, reluă elu 
tare, oprindu-se puţinu din operaţiunea 
lui; ascultă, ce sau făcutu, sau făcutn!

nu putea

!

1

.*) Muşche este unu instrumenta de feru, cu 
care să servesçu ciubotarii la bătutu talpa.
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urmele unei crime. Pe mase remăşiţele 
unei cine; pe josu pahară resturnate; aş- 
ternutu imprăştietu; pete de singe; unu 
cuţitu şi o muşclie.

— Dar unde este Ilie? întrebă serjen
tul, ducëndu priivirea lui asupra culpa
bililor.

Nici unu respunsu. Dar atenţiunea 
tuturora, fii iridată atrase de canele, ce 
scurma cu botul şi cu labele, asupra aş
ternutului imprăştietu la pămentu..

— Eu videţi ce să fie acolo? (Jise ca
poralul.

Perini, salte şi oghialuri, fură la mo- 
mentu ridicate. Desuptul lor, se găsi 
cadavrul Iui Ilie care (}ece intr’o baltă 
de singe ăncă fumegăndu. Caporalul a- 
tunci, alergă la uşa din faţe, pe care o 
deschise.

— Alergă repede, după comisarul di- 
jurne, (lise elu soldatului. Spunei că sau 
intăraplatu unu omor aice.

Soldatul plecă la goană. In jumătate 
oară casa lui Ilie se umplii. Pe cănd 

' doctoru prin autopsie, constata starea 
cadavrului, din acăruia interior se probă 
că moartea urmase in momentile de beţie ; 
justiţia din partea ei adună corpurile de
lictului, ca pe nisce moaştene ce urmau 
a fi invocate la timpu de cătră ministe- 
riul publicu.

de unu Intr. Şi după ce la’ţi ucisu, ce aţi 
mai făcutu?

Bes. Eu am tărăt pe mortu intr-unu 
colţu, unde Tam astupatu cu aşternutul 
lui, ear nevasta, după cum iam <|isu eu, 
a luat sfeşnicul cu lumânarea, şi a tre- 
cutu in dugheană) să ea banii din tejghea. .

Intr. Serjentul de la pontú, te a vë- 
ţlutu pe tine Elenă trecând din dugheană 
in odaie, şi apoi ear inturnăndute cu unu 
topor in mănă, pentru ce luasa’şi acelu 
topor?

Bes. Ca se stricu tejgheaoa, pe care 
eră puse o lacată cu doue belciuge.

Intr. Dar dacă la ăntăia dată, cănd 
ai fostu in dugheană, ai auţlitu pe ser
jentul care bâté in uşă; cum de nu ţi-a 
fostu frică să te intorni earăşi, şi ăncă 
cu unu topor in mână?

Bes. Nu’mi aducu tocmai bine aminte, 
ce se petreceă in mine atunce. Tot ce 
sciu este, că ne mai au<;lindu huetu afară, 
am stricatu tejghiaua şi am luat ce să 
găsea intr’ănsa.

Intr. Ai găsitu bani, şi ce monedă 
eră ?
Bes. Mai mulţi gologani şi că’ţi va bani 
de argintu.

Intr. Şi ce ai făcutu cu ei?
Bes. Iam pusu pe mase in odăiţe, 

unde au şi remasu.
Intr. Dar bine nu v’aţi gănditu, că 

sevărşiţi unu omor, şi că veţi fi pedepsiţi 
de oameni şi de D-zeu?

Bes. La inceputu nu. Pe urmă da, Mi’a 
părutu chiar reu de fapta ce severşisemu.

Intr. Dacă in adevëru, aţi regretatu 
om-uciderea, atunci pentru ce, v’aţi in- 
cercatu de a fugi?

Bes. Nu voeam se fugimu, dar ne era 
frică şi ne ascundeamu.

Din toată instrucţiunea făcută, noi re
pró ducemu aice, numai ceea ce poate in
teresă cursul istoriei noastre, şi pe căt 
ne putem aduce aminte, după doi ani 
de cănd am auţlit-o verbalu repetată de 
mai multe guri ; totul este, că deliçtul fi- 
indu de natură acelor atribuite juriului, 
cauza se trimise inaintea camerei de pu- • 
nere sub acuzaţiune; ear pe acuzaţi la 
casa de opreală a curţii de apelu din Iaşi.

(Urmare in numeral viitoru).
Arghirojpol.

ori. Tocmai o patraulft precedată 
caporalu de serjenţi, făcea nispecţiunea 
posturilor de noapte. După douemenunte 
ahm?“ in dreptul băcăhei.

_ Je este? întreabă caporalul.
Sei icntul esplică toate semnele ce Iu 

puneau in’ndoeală, despre cele ce se pe-
treceau in lăuntru. . w

Ei bine! să stricămu uşa şi sa vedemu 
ce este, Z*se caporalul.

_ Din contra, domnule caporalii, cjjse
serjentul, sunt de idee, ca unul din noi 

: Sâ remână aci la uşă de pade; ear trei
să mergemu împrejur şi să serimu peste 
gardu.

— Se mergem dar.
Conforrau planului datu de serjentu, unu 

soldatu a patrulei, remase de custode la 
uşa din faţă, ear ceilanţi făcure imprejuru. 
Caporalul şi soldatul ce-i insoţe, serviră 
de scară serjentului, care intr’unu mo- 
mentu urcă gardul, şi seri de ceia parte 
in ogradă.

Mişcarea lui ce dintëiu, aflăndu-se in 
lăuntru, fii se deschidă poarta companio
nilor iui de afară, ănse mai inainte c’a- 

j ceasta disposiţiune să se îndeplinească; 
mana lui a trebuitu să se apuce cu putere, 
de gâtul unui individu, ce sta tupilatu la 
poalele gardului.

— Ce ai făcutu? strigă serjentul tă- 
răndu pe acelu individu de guler, cătră 
poartă.

— N’am făcutu bine, resprnse prinsul 
tremurăndu.

— Veniţi, dise serjentul celor de afară, 
deschidindule poarta, fără ănse a lăsa 
din mani pe individul ce tăra. Aţi au- 
<Jitu, pe acestu moşneagu, adause elu, 
presentăndu vânatul seu; aţi aucjitu, că 
nan făcutu bine?

— Asta am aucjitu, dar nu seim ce-i 
pricina.

— Mai inainte de toate, dise soldatul 
inaintăndu, ami face bine se cercetăm şi 
mai incolo, căci dacă nu me inşala ochii, 
pare că vedu colo, ceva ca unu gărlici 
de pivniţe, ş’o umbră ce se mişcă.

— Pe sufletul meu! ai dreptate, (Jise 
caporalul uitănduse in partea indicată de 
soldatu. Eată umbra care sau tupilatu, 
la cuvintele tale. En ascultă moşnege, 
adause elu inturnanduse cătră prinsu, 
singur ai trebăluitu aice?

— Nu.
— Şi cine mai este cu tine?
— Femeia me.

î

XIX.

Instrucţiunea Causei.

Culpabilei aduşi inaintea justiţiei, era 
bötränul şi femeia găscluiţi de Ilie.

Intr. Cum te numesci?
Bes. Ioan Butnariu.
Intr. Unde esci născutu.
Bes. Aice in Iaşi.
Intr. Ce vărstă ai?
Bes. Şapte-(Jeci de ani.
Intr. Ce profesiune esercitecji?
Bes. Butnăria.
Intr. Esci intrebatu să arăţi, împreju

rările uciderei lui Ilie Bacalu?
Bes. Eu cunosceam pe Ilie ăncă de 

multu, ba chiar avusăsem şi afaceri de 
interesu cu elu. Era acuma aproape o 
lună de cjiïe, de cănd nu mersesem la 
dănsu. încurcaţii pe nedrepţii intr’unu 
procesu, eram ameninţaţii, ami perde via 
ce am la Şorogari. Kuina’mi sta la ochi 
cji şi noapte ; me găndeam ce este de fă
cuţii, cănd Ilie ’mi trecii prin capu, ideiă 
că elu are bani, nu’mi eşea din minte. 
Intr’o seară, pe cănd eram numai eu şi 
cu nevasta acase, am cjisu ei; „Scii tu 
„Elenă, eă suntem in primejdie de a re- 
„măne seraci. Astă treabă nud bună 
„de locu la vrăsta me, cănd numai potu 
„munci. De aceia miau venitu o ideie 
„ca să scapu de densa ; se mergem la 
„Iaşi, se tragem in gazdă ca totdeauna 
„la Ilie bacalu, şi să facem o reviejie 
„tejghelei lui.“ Cunoscem pe Ilie de 
omul celumai arţăgaşu; mi amu inchipu- 
itu că o sfadă nu va fi lucru greu intre 
noi, şi la împrejurare chiar să’lu şi ucidu. 
Această botărire luată, puseiu cuţitul ş’o 
muşclie la brău, şi veniiu cu nevasta la 
Ilie, unde toate se pitrecù aşa cum le 
prevăzusem ou.

Intr. Cănd ăi, infipţu cuţitul in gătul 
bacalului, ce făcea femeia ta?

Bes. Ea’l apucase ou mănăle de peru, 
işi’i trăgea, capul indăreptii pe spate.

i
;

Banditul Ckir-Toacă.
Ş[ alţii? 
Nirne.

< — Să mergem băeţi, se punem măna 
şi pe stafia de la pivniţă; apoi in case 
vomu află totul.

Porniră cu toţii cătră gărliciul zăritu 
de soldatu. Serjentul, cu toată seriozi
tatea misteriului ce urmă să se deslege, 

putea să’şi oprească merarea lui, vë- 
Zëndu pe cănele de care ave atâta spai
mă, slobodu, hiergëndu inaintea lor şi 
scoţmdu gemete surde, insoţite de gudu-

(Urmare.)

II.

Prinderea.

Pe moşia Baimaclia, se găsesce o în
tinse pădure, cu ascunse poeni, pe 
banditul nostru o cunoscea ca pe degite. 
Era de multu acuma, că acele locuri 
nu revăZuse pe fieara lor selbatică. Cu 
toate aceste, D. Pruncu urma a se ţine 
in brava şi stăruitoarea sa hotărire. Tot 
satul Baimaclia ave ochiul la păndă, şi 
ce mai, mare parte din locuitori cunosce 
figura omului lor, Ànsë banditul, era pre 
abilu in întreprinderile lui, ca se poată fi, 
aşia uşor prinsu.

Furtul şi om-uciderea, nu se poate as
cunde nici odată. Făptuitoriul, mai cu- 
rëndu sau mai tărZiu, tot cade in mănele

nu care

Soldatul nu se înşelase de locu; in 
apropiere de case, era unu gărlici de piv- 

I de coastele căruia găsiră o femeie
«pită ca o scăndură. Descoperitoriul se 
usercină cu dënsa, după care se indru- 
^ară cu toţii spre case, in pragul căria 
canele i ascepta cu indoite gemete mai , 

i P^ngătoare.
la case o complectă desordine, aretă $

:

N
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şi intre faptele adevëratu pitrecute. Ur- 
măndu spuselor de dënsu, Elena nu pute 
fi considerată decât de, partaşe cu depli
nă sciinţe la uciderea lui Ilie. Crima 
era premeditata, şi sevărşită cu ce mai ma
re stăruinţe; mai.multu ancă, Elena nu 
contestasede locu, incriminările arun
cate asuprăi. Dacă ea s’ar fi gănditu 
unu momentu macar, la împrejurările care 
o incunjurau, negreşitu ar fi luatu pe 
bărbatul ei dreptu unu nebunu; dar ea 
nu sau gănditu la nemicu altă decât, a 
urma lui, ori unde, fie chiar şi la moarte. 
Şi pentru aceasta, ave rezoanile ei, adăncu 
sepate in inima şi sufletul ei. Ion But- 
nariu fusăse pentru densa, mai mult decât 
unu părinte. Nu era ea, ace femeie pă

răsită, in mijlocul unei lumi necunoscute': 
fără părinţi, fără rude, fără amici?

Nu era ea ace femeie prostituată, con
damnată a purta vecinicu pata desonoarei 
ei? Şi cei păsa ei dacă toată ace lume, 
privea astăzi la Ion Butnariu ca la unu 
monstru! Ea nu va fi mai puţinu respin
se din sinul ei, chiar dacă ar desminţi 
pe protectorul seu, şi ar dovedi nevino
văţia sa pană la evidenţe! Pentru lume 
este de ajunsu unu cuvëntu, pentru ca 
se trimeată in intuncricu pe nenorocitul 
asupra căruia a cădutu.

Aceste rezoane faceau pe Elena se tacă, 
şi se sufere orice soartă, ear hotărî jus
tiţia, numai se nu părăsască pe acelu 
care, in timpu de opt-spre-dece ani nu

Snmariu. Condamnata. — Familia Luntraşu
lui— Siudiuri asujyra dreptului. — Calatorii in 
Insuliţe Ioniene. — Maniera de a trăi bine in 
lume.— Varietăţi: Fidela baladă. — Enigmă.— 
Frase ascunse. — Acte dc mulţcmirc.

CONDAMNATA.
(Urmare.)

XX.

0 sară la penitenciar.
Noi am vccjutu contracjicirea ce esistă 

intre cele depuse de betrănul Butnariu,

Betrănul Ion, implantase cuţitul lui, iu gătul nenorocitului negustoriu ('pag. 118 col. I.)

I
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i'au refusatu unu singura movnciitu pănea 
çi adăpostul lui. Erau patru luni de cănd, 
ea locuea iu (Jidurile reci ale penitencia
rului, intr’o boltă întunecoasă, împreună 
cu alte câteva femei deţinute pentru alte 
fapte; fără se vadă pe Ion care, ocupa o 
altă boltă in penitenciarul celu mare, de
cât atunci cănd erau chemaţi la intero
gatoriu.

Viaţia arestaţilor e totdeauna socială, 
şi mai cu sama serile, pe cănd ori ce gri- 
je despre gardian sau temniceriu au des- 
părutu, se inciugu discuţiunele cele mai 
înfocate, asupra vieţii şi faptelor ce fie
care din ei au sevărşitu, mai înainte de 
a fi închişi.

Pentru interesul istoriei noastre, şi ca 
se dăm lectorilor noştri o ideie, despre 
ceia ce vrea se tjică o viaţă socială in 
arestu, permităne ai conduce păuă la pe
nitenciarul celu mic. îndată ce ai urcatu 
cele doue scări de suptu arcadă, te gă
seşti intr’unu antretu acăruca pardoseală 
de lespezi resună supt paşi intr’unu chip 
foarte posomoritu. In acestu antretu da 
scara de la rindul de sus, şi trei uşi : 
una la fundu, alta in dreapta, şi alta la 
stingă. Deasupra acestei din urmă, pe 
o tablă neagră este scris cu litere albe. 
Arestul femeilor. Se intră’mu acolè.

Zioa da îndesară. Patru femei îmbră
cate in sumane, erau adunate la unu locu 
pe unu patu de la fundul baştei. Ele 
erau cufundate intr’o convorbire ce să 
părea de multu interesu, pe cănd mănăle 
lor desfăceau la capete de ţigară, care 
invălite intr’o hărtic mai mare, erau fu
mate c’o poftă ce nu se poate descrie.

— Şi de unde dracu, ai culesu tu atâ
tea capete de ţigară, fa Ioană? întreba 
una din ele sucinduşi o ţigară.

— De la curte, respunse ce cu numele 
de Ioană. Pănă se mă cheme judecăto
rul de instrucţiune, am satu in şală intre 
soldaţi, păndindu şi stringăndu la buzu- 
nariu toate căpeţelile ce cădeau din mâ
na oamenilor ce treceau pe lângă .mine.

— Dar, e spune, ce ai făcutu la jude- 
cătoriu? intrebâ o alta.

— M’au cercetatu dacă am furat lucru
rile găsite la mine, şi in ce felu...

— Hai, de, de! Că tu erai nebună să 
spui, întrerupse ce de alpatrulea, stupindu 
jos, aşa precum luase ţigara de la gură 
ca se vorbească.

— Ba din contra, relua Ioana, am spus 
că le am furatu.

— Ce vorbeşti! esclamă auditorul.
— Adică pentru ce v’aţi mera voi aşa. 

Credeţi că tăgăduindu ese vre unu folos? 
mai reu!

— Dar bine, nu’ţi aduci aminte de 
Catinca... ce care furase nişte brănze? 

t N’o fostu judecată de juraţi, numai din 
din pricina ei?

— Aşa este, respunse Ioana, aşedindu- 
se mai bine pe patu. Dar veji ea au 
fostu o proastă, căci mărturisindu furarea 
brânzei, care eră dovedită, au uitatu se 
tăgăduească spargirea gaştei, despre căre 
numai se bănuea. Eu ănsë care nu uitu 
lecţiile ce pe toată <}ioa capătu, am ţinut 
minte, mai cu osebire cazul Catincăi, ca
re e tocmai de o potrivă cu alu meu.

— Astfelu?
__ Astfelu, am mărturisitu furtul care

nu era chipu de ascunsu, de vreme ce 
sau găsitu lucrurile la mine, şi am tăgă- 
duitu stricarea lăcăţei pentru care nu er *

ce ţinea. Ajunsu înaintea mé, care stăm 
in poartă, irai dädü o buna vremea, şi 
cu unu glasu ce batea multu a Lipovi- 
nescu, më intrebâ: breuroşi de oaspeţi?
Eu i arătăiu pe bătrănul pascariu care, 
in altufelu era omu foarte primitor; şi 
mai îndată se înţeleseră de minune, Vre
mea era frumoase, şi recoarea nopţii în
demna afară chiar şi pe furnici. Moşne
gii mei se puse unul lângă altul, pe pris
pa din dreapta, pe cănd eu, lungită pe 
prispa din stânga, trăgeam cu urechea * 
vorbele lor, ne avëndu altă ceva de fö- 
cutu aşa precum drumeţul nu voi să eie 
nemic in gură.

Fără indoeală, dacă n’am ave de ajuns 
vreme, pentru ca se o trecem şi in po
veşti, aşi laşa de o parte istoria drume
ţului, şi v’aşi spune numai că venirea lui, 
mi’au deschisu drumul la lada cu banii 
pascarului, dar fiindcă nui altă de făcutu 
şi ca să ne mai treacă de uritu, se as
cultăm ce spun bătrânii de pe prispă.

„— De unde eşti, cumetre? intrebâ 
pascariul.

„— De peste prutu, de la satul. ***
„— Nu ştiu dacă me inşelu, dar mi 

se pare că te am mai vëifut eu undeva.
„— Se poate, respunse drumeţul, căci ' 

acuma de vr’o trei-<jeci ani, cautu nein- 
cetatu dincoace, la Moldova, o copilă 
perdută.

„— Şi incalca, ai găsito?
„— Vai, nu! De şepte-spre-dece ori am 

trecut prutul, cercetăndu din satu iu satu, 
in toată întinderea lui, fără se aflu ce 
mai mică urmă macar.

„— Şi mare era copila ?
„— De cinci ani.
„— Atunci de ce nu cercetecji mai cu 

osebire printre femei, căci de va fi trăind, 
copila trebue se fie acuma o femeie in 
vrăstă.

nici o dovadă, mai ales că eu avusăsem 
ingrijere a lua şi lacata.

— Ei bine şi ce ese de acole?
— Hum! proaste ce sunteţi, respunse 

Ioana ßloboijindu din gură rotele de fum. 
Na’ţi auijitu de atătea ori spunănduse, 
că furtul ori cât de mare ar fi, nu se cau
tă decăt împrejurările cu care sau se
vărşitu? Astfelu eu, mărturisindu numai 
furtul m’au datu in judecata Tribunalului, 
de unde am se primescu o pedeapsă sim
plă corecţională, adică o închisoare de la 
şase pănă la cinci-spre-<jece dlile; in vre
me ce mărturisindu singură eu spargerea 
care, nu sau mai pututu constata, më 
trimete la juraţi, de unde më înfunda 
celu puţin pentru trei ani, la Mărgineni.

— Dacă e aşa, oare n’aşi pute scapa 
şi eu? intrebâ ce de alu patrulea care se 
nume Soltana.

— Se videm cazul tău, şi ţi’oi spune, 
respunse Ioana.

— Să vë spun, intămplarea me e o 
istorie întreagă, şi dacă nu vi se urăşte, 
aşezaţivă cole şi ascultaţi.

— Mai ingăduc puţin Soltană, reluâ 
Ioana ridicănduse, şi plecănd cătră colţul 
patului unde, invălită in sumanul ei ge
mea o alu cincelea femeie ce nu luase 
parte nici cum la convorbirea lor. Eleană, 
ce gemi tu acolo? Vino ş’a scultă istoria 
ce are a ne spune Soltana.

O figură galbănă şi uscată, se arătă 
din invălitoarea sumanului.

— Vorbiţi că v’aud de aice, respunse 
ea cu unu glasu slăbitu.

Ba nu aşa! vino intre noi.
— Aşi faci-o cu toată bucuria, anse nu 

potu. Am ceva ca o slăbăciune care me ţine 
in locu. O noue intămplare trebue se 
vie asupra mc, adausc ea suspinăudu.

— Totdeauna păcătoase! respunse Ioa
na; si intoreăndusc cătră cele alte femei: 
fiindcă ea nu se poate scula veniţi cu 
toatele aici lângă densa. Aşa. Acuma 
începe Soltană, istoria ta.

— Ca se fiu mai bine înţeleasă de voi, 
luâ Soltana, trebue să vë lămurescu mai 
ănteiu, despre starea in care më găseam 
la începutul întâmplării mele. De locu, 
sunt din Medeleni, cum am (Jice prutean- 
că. încă din copilăria me slujam la unu 
pascariu, care şi elu, ajunsăse acuma omu 
bëtrân. Remas holteiu tomnaticii, pasca
riul meu nu ave pe nime mai de aproape 
decăt pe mine. Ce se (Jicu ? më ţine căt 
se poate mai bine; dar ştii, omul nu este 
nici odată mulţemit. Astfelu după banii 
ce căştiga elu, cu păscăria şi altele, mi 
se părea că tot nu face de ajunsu pentru 
mine. Odată găndurile mele luate pe 
această cale, din <ji in (Ji se făcu mai re
le, pănă ce ajunse a më hotărî se prăd 
pe stăpănul meu. Ansë treaba nu era 
uşoară; sgărcitul ţinea banii suptu şepte 
lăcăţi, după cum dich Romănii. Cu toate 
aceste, nu erau lăcăţile de care më te
meam, după cum v.e’ţi vedea îndată. Dar 
de moşneagu, care de o bucată de vreme 
nu se mai departa de case. Insfărşitu 
ilu păndeam ca măţa pe cioarecu, şi vă 
voiu spune îndată cum in locul cioarecu- 
lui se prinse măţa in capcană.

„Sunt acuma trei ani; intr’o (Ji, aşa ca 
pe la amurgul, sosi la noi unu bëtrin ca 
de cinci-deci ani. Faţa lui arătă multă 
omenie şi blândeţe, dar se vedeă foarte 
obositu, căci măna lui tremura cumplitu, 
pe cănd se rezema pe bastonul de cornu

„— Tocmai asta mi’am disu şi eu; de 
aceia n’au remasu femeie necercetată cu 
de amăruntul, şi mai cu samă cele care 
port numele de Elena.

La aceste din urmă cuvinte, o mişcare 
iute se facil in fuudul patului, pe care 
şidea cele cinci femei.

— Elena, ai d*8 ? intrebâ cu ochii 
boldiţi ce cu figura galbănă.

— Dar tocmai aşa, respunse Soltana 
intrerupăndu istoria ei. .Şi ce găseşti de 
merare aice ?

— Nimic! respunse Elena cufundăndu- 
se ear in sumanul ei. Urmează te rog, e 
o frumoase istorie aceia ce ne spui.

— Dacă găseşti şi tu că e frumoasă, 
reluâ Soltana sucindu o noue ţigară. Apoi ^ 
se ştii că am s’o urmez, şi âneë cu tot 
tabetul de istoricu, căci in altfelu, eram 
hotărită s’o scurtez, ca s’a jung acolo 
unde më doare pe mine, adica la capca
na in care am cădutu.

— Ei taci, bună de gură ce eşti! <Jlse 
Ioana. începe acu. . , ,

— Eată că începu, lasaţimă numai se mi 
aprindu ţigara. Aşa.., Acuma distupa- 
ţivă urechile şi ascultaţi, că am ajuns la 
partea ce mai frumoase a istoriei mele- 

„După cum vë spuneam mai multe vor
be se schimbară intre amândoi, pănă ce 
drumeţul, ca se lămurească şi mai bine 
pe pescariu, care pretindă că ar fi avend 
oare care cunoştinţi vechi despre o fata 
găsită, se hotără a spune de la inceputu 
istoria copilei perdute, şi elu incepu aş* 

„Pe cănd eram in vrăstă de none-spre-

■



HiJURNALU PENTRU TOŢI.

lena. Mi se pare că doarme, urmă ea des- 
vălidu pe bolnavă. Dar e tăceţi se ascul- 
tămu, ce spune ea prin visu.

— Sermane Simioane! tu nu më vei
biata me

„ruta me o invălii cu sumanul, ducănd-o 
„astfeliu pănă la Iassi, unde am şi lasa- 
„t-o, pe uliţa târgul Cucului.

„— Şi de atuncea, numai ştii nemica 
„despre densa? întrebă drumeţul, a că- 
„ruia inimă se bătea cumplitu.

„— Nemicu!
„— Dar eelu puţinu, më vei duce pe 

mine la Iassi, prin locurile unde ai de- 
pusu copila.... poate voiu afla ceva.

Pascarul clătină din capu cutristeţe.
„— Cum nu diici nemica? urmă bietul 

omu muncinduse cu supararea lui. Më faci 
se moru de bucurie, descoperindu’mi ceea ce 
de trei-<Jeci şi şase de ani nu potu afla, şi 
cănd se scapu la limanu, më laşi? Dar 
asta nu se poate, asta ar fi mai mult de- 
căt o crudirae ! trebue se më duci, căci 
eră e, sunt aşa de siguru cum te vëdu 
pe-d-neta.

„— Te plăngu, ' dar nu potu să’ţi fiu 
nici de unu ajutorii.

„— Şi pentru ce ?
„— Pentru că laşul este unu furnicariu, 

pentru că odată văritu in elu nu te mai 
poţi deosebi, şi mai cu seamă după trei
zeci şi atăţa de ani !

„— Më eartă, dar nu te inţelegu.
„— Ei bine! ca se më inţelegi vino 

încoace. Atunci, ridicăndu-se luă de mâ
nă pe streinu, şi se indreptă cătră Prutu, 
la malul căruia se opriră. De curiositate 
’i urmăi şi eu.

„—Ţine această petricică, Zise pasca
rul plecëndu-se josu, şi luăndu o petrici- 
cică, Incipueşteţi că prutul este leşul şi 
că petricică e fata...

„— Ei bine.
„— Aruncă petricică. in prutu. Aşa. 

Acuma se o lăsemu şi măne demineaţă, 
se vii se’mi scoţi aceeaşi petricică.

„— Inţelegu... ai dreptate..., Zi" 
sermanul streinu c’o adăncă durere. Cu 
toate aceste, mai am o nedejdc.

„— Care ?
„— Aceea că oamenii vorbcscn, şi din 

gură in gură voiu afla ce’mi trebue. Şi 
plinu de nedejde, te rogu nu më lăsa, fă 
binele incalea pănă insfărşitu?

„— Dar ve<Ji am trebi... ş’apoi sunt 
şi bëtrànu.

„— Te voiu duce cu trăsura, şi pentru 
vremea cătă-i perde, ţine acum de o cam- 
dată doue-(Jeci de ruble. Numai nu më 
lăsa.“

Insfirşitu ce se vë mai spunu; banii in- 
duplică pe sgărcitul meu, care a doua Zi 
numai departe, plecă la Iassi cu streinul 
de peste prutu. Eu, de cum më vëZui 
singură, apucu melesteul, ilu trecu in bel
ciugele de la uşa cămăruţei cu lada, şi 
peste o menută, aceeaşi operaţiune fă
ceam şi lăZei, care’mi deschise sinul ei 
plinu cu bani. Acuma më căpătuisem cu 
cinci-Zeci galbeni, şi găndeamu să’mi eu 
tălpăşiţa, cât se poate mai degrabă, şi 
mai departe. Dar lucrul dracului! n’apuc 
se esu din odăiţă, că më prinde fără de 
veste, înaintea lă^ei şi cu banii in mănă, 
unu vecinu care căta pe pascariu. De a- 
colo më duse la primariu, de la primariu 
la sub-Prefectu, insfirsitu din icoană in 
icoană, pănă ce am ajunsu intre voi, unde 
şedu de trei ani. Acuma 
pricina me, invaţemă 
Ioană?

— Vomu mai vorbi noi despre asta, 
respunse Ioana sculăndu-se. Acuma deo
dată se vedemu, pentru ce geme aşa E-

SuTespre careŢam “orbită foitu fu
mată de noi, in timpul nopţii, şi lepăda
tă dincoace de prut m Moldova. Intoc-
TI __ „X4,inn OaîImI (A TIAHO

găsi nici odată ! şi mama !. 
mamă, e va muri de durere, fără să’şi 
vadă copilul ei, aşa de nenorocitul 

— AuZi? ei nu-i ese din găndu Simi- 
on alu tëu, Soltană.

— Adecă se vë spunu ceva, Z*86 »ol
tana aşternăndu-se pe culcare, mare lu
cru se fie, dacă femeea asta nui nebună?

— Nu surorilor, nu sunt nebună, Z*" 
Elena cu unu glasu slăbitu rădicând u-se 
intr’unu cotu, sunt sdrobită de durere. 
Şi dacă istoria voastră m’au atinsu, este 
că ace copilă lepădată sunt eu!

Toate femeile remase cu gura cascată, 
la această descoperire ne aşteptată ; şi de 
aice nouă motive de vorbă ce ţinti pănă 
la mieZul nopţii, fără ânsë se eie parte 
şi Elena care remase intr’unu feliu de a- 
morţală, ce nu putea invinge.

ţ)ioa următoare aduse Elenei o noue 
lovitură. Temniceriul venea s’o caute, 
spunëndui cu cea mai mare recială, că 
bărbatul ei, Ion Butnariu, murise chiar in 
acea noapte.

• •

prevëZusc Codrat (o noue 
”miscarê”"pe patul acuratelor), acesta 
”numele fratelui ineu; Iacob unchiul nos-
„tru nu fc_ * r~“' rru: v, *xlovitură. După trei luni elu închise o- 
nchii, fără se cunoască pe călăii lui. Eu 
”stain de o parte in Chişinău ascuns de 
„toate privirile oamenilor, pe cănd Codrat 
„fără ce mai mică milă, puse 
„toată averea lui Iacob, aănd 
„case pc nenorocita văduva; pe beata 
„Maria, care de la perdirea copilei sale, 
„ajunsase o umbră ce nu se mai pute 
„ţine pe picioare. In cursu de opt luni, 
„o singură dată vëZui pe acelu frate, de 
„care mi’afbstu totdeauna groază, şi a sta 
„la moartea lui. Aflu că, bănuitu fiindu 
„de Iftime crăşmarlul din satu, Codrat 
„au vroit să se măntue de elu, şi pe cănd 
„se repeZea asupra lui Iftime c’o bardă, 
„aceasta’lu prăbuşi cu unu scaun dreptu 
„in capu. Ochii mei, nu vërsarà nici o 
„lacrimă după acestu duşman alu oméni- 
„rei, acăruea sfărşitu fusăse tocmai după 
„cum ilu prevëZusem eu. Moartea lui, 
„puse capătu temerei mele, şi fără a per- 
„de vreme, cercetăiu de Măria. Ea ajun- 
„săse calică, dormind pe suptu gardurile 
„oamenilor. Më grăbiu a o strânge de pe 
„uliţi, aşeZindo earăşi in casa lui Iacob, 
„care împreună cu moşiea scapase nebă- 
„tute la tălpi. Intr’o di; pe cănd Maria, 
„mai venise puţinu in sineiu, plăngăndu 
„şi cerăndui ertare, spunu toate împreju
rările privitoare la furarea copilei. Ii 
„dau nădejde a o regăsi, şi căpătuindu- 
„mă de bani, plecu intru căutarea ei. 
„De căte ori me întorceam singur, şi mai 
„desnădăjduitu decăt totdeauna, reinsu- 
„fleţem pe Maria cu noue făgăduinţi, ple- 
„căndu eareşi pentru a fi aşti ptatu, ca 
„şi acuma in pragul uşei, cu ZimDetul 
„pe buZe... dar vai imjedar. D~Zeu 
„voeşte, sàmëertede păcătui meu!

Aice bietul bëtrànu incepù a plănge; 
precum face şi Elena ascultăndu, dar stă
pânul meu luăndu’lu de mănă, ilu în
treabă:

n Cum te numesci, cumëtre?
„— Simion respunse elu.
» ®i Simioane! tu esci unu bunu 

omu, şi D-Zeu nu va pute sta mult timpu 
rece, la ferbinţele tale rugăminţi. Şi da
că presimţirile mele nu me inşelu, potu 
ä «pce că, nu eşti departe a descoperi 
urmele căprioarei perdute. 

n— Se fie cu putinţe oare?
”_cre<^u cu, celu puţinu.

ştii» hí Wo!P?ne! sPune> te ro&u totu ce« rtttaw - 

- «iisss-

„mai precum e

pută suferi multu .timpu această

use măna pe 
afară din

(Finitul in numërul 11).
Em. Arghirojjol.

FAMILIA LUNTRAŞULUI
(Urmare).

IV. — Ben Pcrkins.
Adoua Zi după inturnarea tatului ei, 

Alisa Wild cerca noul ei degetaru, punăn- 
du-se la lucrul rochiei de merinosu. Această 
rochie, şi toate cele lanté fără îndoială, 
erau tăete după moda ce se purta cu 
patru-Zeci ani in urmă, scurte supt braţe ; 
cu cingătoare pe talie; bască pănă la 
gătu; cu raănici largi creţe şi scurte; o 
fustă strimtă şi fără malacofu. Përul ei 
irabelşugatu, cănd nuTu laşa să cadă in 
valuri de auru împrejurul gâtului, era 
strinsu intr’unu felu ciudat care in cele 
din urmă se deosebia din găteala ei. Ave 
aerul unei frumuseţi din timpul trecutu. 
Ne avănd nici ideie macar că moda ve
che sau inlocuitu cu baloanele de astăZi, 
după croială, ea aduna, cei trei laţi in- 
guşti care, fiindu incheieţi, lăsa să 
vadă frumoasele ei glesnè, ca in acelu 
momentu, cu picioruşele incălţiate in nisce 
scarpi ce se aretau de sub rochia ei de 
bumbacu.

Filip Moor chiar de ar fi avutu căt de 
puţină ideie despre arta croitoriei şi de 
ave modeluri după ce din urmă modă, 
tot nu areta gazdei lui nici una din acele 
schimbări, atătu’i venea de bine şi fru- 
mosu aşa cum era. Dar n’o lăsă să lu
creze aşa cu multă sirguinţe in ace Zi- 
El dorea se cerceteze vecinătatea casei, 
şi ea fù călăuzul lui gata şi inteligentu.

Ei apucară in pădure, uudo din timpu 
in timpu trăsnirea unui copacu, ce câuè, 
făcea unu zgomotu asemine cu alu tune
tului; pentru că o mulţime de oameni se 
găseau puşi la tăerea braZilor ca să facă 
o plută, pe care Filip urma să se intoar- 
ne la Centrevile. Trebile lui nu’lu erta 
se şadă mai multu de trei sau patru Zile, 
dar nu se grăbea de locu să plece, voia 
Bă pescuiască şi se facă puţină vănătoarş,

nu

se

mi s’au intöm-

de sânţii Co8taPntin 8?'puara a doua‘ 
»la ivirea zorilor; eu a?a
«doi flăcăi, plecarUu !a iK ali* 
»raţe pline eu peşte. AiuneLdn -tr? °ă' 

i "l^pre Sculeni; aproane ^^ ? lu.n®a

: ».ÄiTÄÄ«
că ţ’am spusu 

ce trebue se făcu,
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ta. Era D-lu Alecsandru Botezu, avoca
tul nu'mitu din oficiu pentru apararea ei.

Figura, tonul şi trista privelisce a Ele
nei, nu intăr^ieră de a atrage mila omu
lui de lege ce avea, inainte-i. D-lu Bo- 
tezu ei făcu cunoscuţii misiunea ce ave 
şi in interesul ei o rugă se-i spună totu 
adevărul.

Bunatatea cu care erau făcute toate în
trebările, da acelei consultaţiuni mai mult 
aerul unei întreţineri fameliare, care de
schise sufletul şi inima Elenei, întocmai 
ca înaintea unui contesore. Apoi, moar
tea lui Ion Butnariu ridicase ori ce re- 
soane de a se mai ascunde. Prin urmare 
ea spuse totu, totu ce scia, pănă şi a- 
morul ei cu Andrei. Istoria ei, nu făcu 
decăt se înduioşeze şi mai mulţii inima 
avocatului, care-i promise a o apara din 
toate puterile sale.

Cătră sară, consultaţiunea fu întreruptă 
de căţră unu agentu al curtei juraţilor *) 
care venea se notifice Elenei, lista jura
ţilor înaintea cărora era să fie duse şi 
judecată a doua-<ji.

Plecăndu aceşti doi visitatori, Elena 
însufleţită de nisce speranţe mai bune, fu 
transportată earăşi in închisoare.

O! Cat dorea ea de Tnultu se părăsea
scă acea boltă umedă, şi cat dorea se 
respire acel aeru de libertate ce se stre
cura pănă la dănsa prin crestele fere
strelor.

— Mane se vom sfirşi toate î şi suspi
nul ei se perdu cu glasul santinelei care 
tocmai se schimba.

*) La ace epocă eu însumi eramu portărelu. 
Şi am fostu marturu la ce mai mare parte 
din bine-voitoarea consultaţiune a Domnu
lui Botezu.

Sumariu. Condamnata. — Sibila. — titudiuri 
asupra dreptului. — Istro-Românii. — Moartea 
unei femei sarace. — Mcditaţiunc- — Judecata 
lut D-clcu. — Anecdote. — Amorul. — Note pen
tru Canto şi Piano.

CONDAMNATA.
(Urmare şi fiuc.)

XXI.
O consultaţiune!

Murindu Ioan Butnariu, toată instrucţi
unea procesului se iutoarse numai in con
tra Elenei. Lucrurile merse astfelu, pănă 
ce ajunse înaintea juraţilor, şi in cjioa de 
nouă Mai 1867, ajunul dilei determinată 
pentru judecata ei, se veiju chemată de 
dircctoriie pcnetenciarului. Acolo in gre- 

omu necunoscuţii Elenei, o aştep-unu

■bei

Storsu de oboseală, elu se puse pe o peatră de lăngă poartă. (Pag. 210, col. 3).
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înainte şide in Tataraşi, şi la care găn- , 
descu se më aşe^u.

— Dacă e aşa, <}ise Gavrilu luăndul 
de mănă, aide mai ănteiu cu mine la va
le, şi in urmă ne vomu întoarce amëndôi,

— Şi departe ai să mergi ?
— Pănă la Curte. Astăzi se judecă la 

juraţi, femeia ce cu omorul Bacalului, de
spre care ţ’amu mai vorbitu eu căud-vu.

— Se vede că eşti mare ahotnicu de 
pricini criminale, observă bëtrânul fără 
intenţiune.

— De urătu, moşu Simioane, de uratul 
nu de altă ceva.

— Atunci dute de’ţi trece uritul, după 
cum dici D-ta. Cat despre mine, me 
temu că bătrânele mele picioare, nu voru 
pre fi aplecate la unu asemine gust fis
tichiu. Te rogu dar ancă odată, invaţe- 
më pe unde se apucu.

— Cum-vrei. Ţine drumul tot inainte, 
şi de cum vei trece poarta academiei, a- 
pucă uliţa la dreapta. Vei eşi tocmai 
unde doreşti. Kemăi sănătosu, moşu Si
mioane ! Më grăbescu, să nu se înceapă 
cum-va procesul fără mine.

Şi nebunaticul băetu se făcu nevedutu 
in mulţimea ce se strecura pe strade. Pe 
cănd Simion, îndreptă paşii lui molatici, 
pe calea indicată de Gavrilu.

După o oară de drumu, picioarele lui 
tremurënde, refuzară de al purta. Eara 
tocmai in dreptul penitenciarului. Storsu 
de oboseală, elu se puse pe o peatră de 
lăngă poartă. Apoi după o jumëtate de 
oară, cu ace reinsuflefire care nu pără
seşte pe onui decăt in ultimul momeutu, 
sermanul bolnavii, se ridică earăşi, fără 
altu sprijinii decăt băţul seu.

Santinela de la poartă i spuse se ţină 
uliţa totu inainte, şi elu porni cu aceste 
cuvinte tremurënde pe buzele lui:

— Ajută-mi Dumnedeule,“ se găsescu 
pe Elena!

După căteva momente, un-spre-dece oa
re sunară. Porţile penitenciarului se de
schise, şi Elena intre doue baionete eşi, 
ca să fie duse la juraţi.

De căte ori neapropiemu noi de lucrul 
ce voimu ; şi tocmai cănd trebue se ne 
oprimu ne ducemu !

vechea sa cunoscinţă. Acesta dinparte-i 
n’o făcuse cu inadinsă voinţă,. ce curatu 
de la întâmplare, aşa precum in nebuna
tica lui imaginaţiune eara ocupatu a ob
serva feluritele lucruri frumoase, ce erau 
eespuse
ciocnirea, i întoarse ochii asupra betră- 
nului ce ave inainte.

— Ai dracului deşteptare ! (jlise elu in 
sine, voindu se ocolească pe bëtrânu. Colo 
numai auru şi catife.... dincoace sdrem- 
ţe şi unu scheletu iu pele.... Dar mare 
facătorule de minuni Panteleimoane, du
pă cum elice mama! Adause elu oprin- 
du-sej mi se pare că cunoscu eu această 
formă de omu.... Da... Tocmai aşa... 
E ! moşu Simioane da nu më cunosci?

— Ce më vrai tinere ? Dise betrănulu 
ridicëndu ochii asupra celui care-lu oprise, 
A! da. . .. tu esci dragă Gavrile? Vai!

— Mai eu ! Dar bine ce ai ?
— Ce se amu dragul meu; ea slăbă- 

ciunele morţei care m’a cuprinsu.... N’ai 
mai aiujitu ceva despre copila Elena ?

— Nu. Ea spune-mi unde ai fostu pă
nă acuma?

— La spitalu, respunse Simion respi- 
răndu cu greutate.

— Dar bine te vëdu ăncă slabii ; de ce 
nu ai mai şecjutu ?

— Vai ! Doctorii au disu că sunt des
tul in putere ca se esu... Apoi eu sin
gurii mc grăbeamu, se reîncepu căutările 
mele. In căte suntemu astăcji, më rogu ?

— In (Jece Mai 1867.
— Biata, Maria ! De unu anu aşteaptă 

întoarcerea ine. Oare cănd me vei erta 
tu Doamne de păcătui meu?

Şi ochii cufundaţi ai betrănului, se um
plură de lacrimi.

— Nu trebue se periji nădejdea cu to
tul, ijise băetanul. Fă curaju ! Ce Doam
ne eartă-me doară esci barbatu.

— Aşa ! Dar cănd cineva aşteaptă 33 
ani, incepe a’şi perde ori ce nădejde.

— N’ai grijă, D-(Jeu nu uită nimica ! 
Cine scie cat de fericită a fi trăindu 
ace Elenă căutată, pe cănd D-ta te stră- 
dănueşti ca unu jidanu după datornicii 
lui. Mai lasă scărba la o parte ; cu am 
perdutu pe tata cu revoluţia de la 3 A- 
prilie, fără se mai amu nădejde că se 
va mai întoarce, de vreme ce Tarn vëcjutu 
mortu cu ochii mei, şi totu n’am făcutu 
atăta istorie ca D-ta. Ce dracu doară nu 
peri lumea pentru unu omu!

— Aşa este, cjise betrănul c’aihu luaţii 
de vorbile nebunului Gavrilu. Dar veţli, tu 
n’ai fostu intru nemica vinovatu la moartea 
tatului teu ; aşa au vrutu D-iJeu să fie . 
Pe cănd eu----

— Ai perdut-o inadinsu ? Intrerumpse 
Gavrilu. Aşa suntemu noi oameuii, ne- 
găsimu totu-d’a-una vinovaţi, cănd e vor
ba de acii la care ţinemu. Eată eu nu 
mai departe; şase luni după moartea ta
tului meu; nu’mi eşea din minte cum-că 
n’aşi fi eu pricina morţei lui. Si asta nu
mai pentru că-lu trimesesemu la Mitro
polie, unde aucjisemu că se face pomană 
in (Jioa aceea.

— Se vede că unu pacatu ne paşte pe 
toţi ! Se lăsemu toate aceste la voia ce
lui de sus, şi noi să no urraămu drumul 
ce ne este insenmatu fiecăruia de cătră 
măna lui ce sântă. Spune-mi acuma, pe 
unde vine de mersu mai aproape in Pëcurari?

— Dar ce vrei se faci acolo ?
— Se găsescu unu năsiparu, care mai

Căt este de lungii acestu 
mâni, pentru acel care de doi ani de <Ji- 
le, n’a vëijutu la deşteptarea lui decăt 
Zidurile reci ale temniţei sale !

XXII.
J)c căte ori neapropiemu noi de lucrul 

ce voimu, şi tocmai cănd trebue se ne o- 
primu, noi ne ducemu.

Dacă s’ar fi interesatu cineva, pute se 
vadă de cătva timpu pe unele strade ale 
laşului unu ciudatu personagiu. Di cernu 
ciudatu in privirea portului seu, 
era nici ca acel care poartă românii no
ştri de ţară, nici ca al târgoveţilor, căt 
despre figura lui, gălbie şi slăbită, n'ave 
alt-ceva mai de insemnatu decăt o ne
mărginită tristeţe, 
noscinţă despre acestu omu rătăcitorii ca
re ave aerul a căuta ceva, fără căt nu
mai unu jidovu de pe Bahluiu, la care 
găsduise cu trei ani in urmă. Acelu ji
dovu, intrigatu mai cu samă de rublele 
ce necontenitu eşau din busunarul necu
noscutului, puse toate silinţele, şi află că 
elu este de peste Prutu şi că venise să 
caute o copilă '’perdută cu numele E- 
lena. In dadar cercetase elu mai ănteiu 
cu betrănul pascariu care ilu adusese in 
Iassi, şi apoi singuru, căci nu află nici o 
urmă cave se’Iu pună pe cale a afla ceva 
despre acea copilă. Trei luni de (Iile şe- 
(Juse elu la acel jidovu, apoi plecase iarăşi 
peste Prut mai desnădăjduit de cum venise.

După optu luni de dile de la plecare, 
unii băctanu din acea mahala, şi care a- 
jutase foarte mult in cercetările sale pe 
betrănul necunoscuţii, iutr’o di, pe una 
din stradele principale, întâlni pe ciudatul 
personagiu despre care am vorbitumai sus.

— Buna (Jioa, moşu Simioane! Strigă 
băetanul apucăndu pe necunoscuţii de măni.

— Buna (Jioa, fătul meu. Ce faci?
— Bine mulţemescu lui D-(}eu. Dar 

D-ta, cănd ai veniţii, moşu Simioane?
— De vre-o (Jece dile.
— Şi totu pricina ace cu copila, te a- 

duce pe la noi?
— Totu.... totu !
— Ori cum ar fi ! îmi pare bine că te- 

amu vöíjutu; şi acuma remă-i senătosu. 
Sunt grăbitu se inc ducu la vale.

— Unde ?
— La Curtea Domnească.
— Şi ce se faci acolo?
— Më ducu se vëdu o femee şi unu 

bëtrauu, care se (Jice că au ucisu in noap
tea trecută, pe unu llic Bacalu de la po
dul Bocşinescului. Nu mergi şi D-ta?

— Nu, iţi mulţemescu. Sunt setul de 
necazurile mele, ca se mergu se mai vëdu 
şi pe ale altora.

Simion Sulin, pe care lectorii noştri Pan 
cunoscutu fără îndoială in necunoscutulii 
bëtrânu, poate făcea mai bine să urme- 
(Je invitaţiunei băetanului. Cine scie da
că prin asta -nu se pune capëtu necon
tenitelor lui sbuciumări.

Mulţii timpii după această intălnire, 
băetanul ştiutu, numai vë^Lu şi nici mai 
aiuji pomenindu-se ceva despre Simion.

Noi änsö ne vomu ţine de urmele a- 
celui bëtrânu slabii, care străbate uliţa 
Mare, oprindu-se la totu pasul şi sprijinin- 
du-se cu greutate in băţul ce ţine in mănă.

Tocmai eara la unghiul stradei ce dă 
spre Liceu, cănd de odată se vë(Ju bari- 
cadatu de cineva. Böträuul Simion 
greutate se cunoască pe tënârul băetanu,

Măni !

la ferestrile magazinelor. Dar

care nu

Nime n’ave nici o cu-

Conclusiune.
Cu toată conştiincioasa şi celebra apa- 

rare a D-lui Avocatu, Elena fu condcin- 
nată la cinci ani de reclusiune. Becur- 
sul făcutu de densa in casaţiune, fii res
pins, şi pe la luna luiFevruarie anul eurent 
ea fu trimeasă la Mărgineni. Dar pe cănd 
erau intr’o pădure, nu să ştie cura, Ele
na împreună cu alte doue femei ce erau 
duse la aceiaşi destinaţiune, se făcu ne
văzută de sub pa(Ja escortei.

De atuncea nu s’a mai aflatu nemicu 
despre această condemnată. Bëtranul Si
mion află despre soarta Elenei, tocmai in 
momentul morţii lui, din gura fetei Sol- 
tana, care mulţemită lecţiilor ce primise 
in peuitenciaru de la femeia Ioana, scă
pase numai cu o pedeapsă corecţională, 
şi acuma devenise femeia năsiparului la 
care găsduise Simion. Moartea acestuia 

pune iu neputinţe de a da, vr’o şti
inţe despre ne mănghăeta Maria. Vomu 
adăuga numai vr’o căteva cuvinte, asupra 
băetului Gavrilu, care totu odată vorn 
servi de esemplu la curiozitatea unora de 
sama lui. Desele lui presenţe la diferite 
cauze criminale, avură urătul efectu, dé

ne

ave
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Sibila pe lăngă viele sale simţiri de 
juneţii poseda o fineţă de judecată şi o 
tărie de rezonamente care trebueau s’o 
ferească de astă comună amăgire, care. 
trage după sine atătu de amare suferinţi; 
dar rarele calităţi a spiritului seu, scă- 
păndu-o de astu pericolu, păreau a o 
inarma cu o pătrundere şi o neincredere 
mai escesivă. Ea simţea că astă alegere, 
de la care vor atârna fericirea şi digni- 
tatea intregei sale vieţi, se găsea cu de- 
sevărşire lasată la înţelepciunea ei. D-nu 
şi D-na de Vergues cu toate că in ade- 
vëru au voitu s’o ajute in astă cercare 
periculoasă, se păreau ansă dirijaţi in 
apreciaţiea lor de nişte motive atătu de 
uşoare şi atătu de defectuoase, că ea ho- 
tărise in secretu de a nu se încrede de- 
căt in judecata sa proprie, sau celu pu
ţin in consfătuirea Misei O’Neil. Contele 
de Vergnes, care se desfăta a defila îna
intea nepoatei sale ceea ce elu numea 
batalionul de peţitori, eră celu ăntăiu a 
acoperi de ridicul totu personalul 
acelui interesantu légion; bănuia Sibilei 
de greutatea ce arata in alegire şi lua 
in risu pretenţiunele ei estraordinare.— 
Ştii ce vroeşti, scumpa mea? ii <Jicea elu; 
vrei unu domnu, care se fie frumosu, 
avutu, nobilu, pictor, musicantu bunu 
călăreţii, de spiritu şi religiosul Ei bine! 
in cjedar vei căuta, căci nu vei găsi o 
asemine amestecătură!

— E! D-<Jeul meu! nu! respundea Si
bila; nu cer atăta... vreu unu omu, pe 
care să’lu iubescu, eată totul!

— Ta! ta! ta! începea earăşi contele, 
eşti o mititică nărăvită... Ce va să ţlică 
toate aste?... Să ne gândim la lume 
cum este ea, scumpa, mea copilă... Eată 
natura, eată adevărul.. . Ei bine?

— Ei bine! ce, bunule?
— Ei bine ! crecji d-ta, că Eva a făcut u 

atătea marafeturi ?... D-<jeul meu ! ’i 
presentară pe Adam, care era unu omu 
de totu simplu,... celu ănteiu venitu,.. 
şl ea ţlise: „Foarte bine!“ Eată natura!

Astufelu de argumente, ce erau fami
liare contelui de Vergnes şi care ’lu în
cântau profund, n’aveau decât foarte mi
că ’ uri űrire asupra sentimentelor şi a idei
lor D-celei de Ferias. Persoana şi esemplul 
bunului seu aveau multu mai multă pu
tere de ai inspira reflecţiuni, care adău
geau ăncă tuvburările sale. Afară de 
asta ea nu dăbăvise a recunoaşte, că 
obiceiurile matrimoniale a D-lui şi D-nei 
de Vergnes n’aveau nemicu escepţionalu, 
şi că erau, in diverse grade, regulaţii 
stabilite in moravurile societăţei lustruite. 
Inima Sibilei se sfărma şi raţiunea-i se 
revolta la cugetarea de a contracta una 
din aste însoţiri, a căreia fatală consecu- 
enţă părea a fi, după unu period de 
timpu mai multu sau mai puţin îndelung, 
unu felu de incurcală reciprocă, ele sepa- 
raţiune amicală şi de divorsu socialu.

' Suppuindu-se unei plecări caracteristice 
a superiorităţei spiritului, Sibila avea pă
trunderea ideelor generale; ea nu’nceta 
dar de a généralisa observaţiunele sale, 
poate peste măsură, şi căutase in singu
laritatea astor căsătorii scandalisate o 
causă generală, ce ea credü chiar a des
coperi. Diversele probe de moravuri, ce 
culegea in cursul vieţei sale in lume, 
căteva cuvinte, care profund o lovise in 
apărarea resbunătoare a D-nei de Verg
nes, şi mai ales scumpele suvenire de la

Ferias,— o adj utasé puţin căte puţin a'şi* 
forma asupra ăstui misterios subjectu o 
opiniune care nu eră departe de adevăra 
Asta opiniune, iutărită prin sancţiunea 
Misei O’Neil, luă in spiritul D-celei de 
Ferias o profundă statornicie şi urma se 
aibă o influenţă mare asupra soartei salé. 
Ca se interpretăm aice cu oare care con
cesiune, vom fi siliţi dea întrebuinţa unu 
limbagiu care nu putea fi acela a Sibilei, 
dar care celu puţin va ar et a cu esactita- 
te substanţa astei cugetări.

Unirea marchisului şi a marchisei de 
Ferias in strinsa ei intimitate tot-de-o-dată 
plină de gravitate şi plăcere, şi mai multu 
restrinsă decăt destinsă de măna timpu
lui, imprimase in imaginaţiunea sa unu 
felu de tipu idealu despre căsătoriea cres- 
cină. Dacă celu mai mare numëru din 
insoţirele, ce in toată <Jioa avea sub ochii 
sei lăsau să se vadă unu caracteru aşa 
deosebiţii, nu era oare pentru că erau 
lipsite de singura legătură, ce nici cum 
nu pere legătura religiunei? Ea avea ceva 
din sensaţiunea suflărei materialiste, ce 
curge in vinele acestui secolu, şi de care 
societatea francesă, părea cu deosebire 
infestată. Ea vedea instituţia nea căsăto
riei persistând ca o literă moartă de la 
care spiritul s’a retras : se căsătoreau 
pentru a se supune obiceiului, doprinde- 
rei, şi pentru dea avea benefici urile unei 
situaţiuni legale; eră o rutină ce o ur
mau, dar fără convicţiune : se insoţiau cu 
unu nume, o zestre, unu locu, căte odată 
cu umere frumoase. Legături aşia curatu 
omeneşti nu puteau ţinea, şi aste însoţiri 
se găsea fără ’ndoeală prin simpla pose
siune a objectului, ce le determinase. — 
Iu locu de a fi femeea d-tale, (jisese D-na 
de Vergnes bărbatului seu, n’am fostu de 
căt metresa d-tale de o ţii!—Vieaţa Pa
risului n’are îndestul respecta pentru ure
chile şi ochii junelor fete, pentru ca o 
astfelu de vorbă se pice in darnu in spi
ritul celu mai curatu, Sibila o înţeleasă 
o ţinuse minte şi o comentase. Căt pen
tru dănsa, ea nu ’nfelegea a fi metresa 
bărbatului seu; ea vroea a fi companioa
na sa iubită şi fidelă in toată viaţa. Mai 
puţin amor i-ar fi sfăşietu inima şi i-ar 
fi revoltatu măndriea. Ea *şi (Jicea, că 
maritagiul, pentru ca se poarte adevera- 
tele sale fructe, trebuea să’şi aibă rădă
cini nu numai in cele doue inimi ce elu 
le uneşte dar şi in religiunea, care Iau 
instituatu şi care ’lu consacrea^ă. Sen
timentul religios, odată comun, fraterni
tatea credinţelor inalte şi a speranţelor 
eterne, singure puteau da slabelor amo
ruri din astă lume ceva din soliditatea 
şi prelungirea amorurilor devine.

Astfelu erau pe sçurtu cugetările Sibi
lei, şi, cum ea invSţase a pune cu tărie 
in conduita sa tot ce credea justu şi bun, 
s'a fostu determinaţii a nu se însoţi de 
căt cu unu omu, care cu seriositate va 
fi de credinţa sa. Astă ideie, care in 
sine poate nu eră rea, avea defectul de 
a nu fi nici cum prea praticată şi biata 
copilă o simţi. De şi e datu timpului 
nostru de a respecta in căteva nume 
ilustre alianţa celor mai inalte facultăţi 
a inteligenţei şi acelor mai ferbinţi con- 
vincţiuni religioase, se poate <jice că, in 
ordinea lumească, aste escepţiuni sunt 
atăt de rare, pe căt sunt eminente, şi 
că estrema emancipaţic a cugetărei, spi
ritul de critică, de’ndoeală, de negaţiune,

alu trage şi pe dënsul in curse. Toţi 
acuzaţii achitaţi, in mintea lui neculti
vată earau ca scapaţi de pedeapsă sau 
ca ertaţi, ear nici cum ca nevinovaţi. 
Astfel, intrio ţii, găsi cu cale, aşi apropie 
unu surtucu ce-i căzuse sub mână, dar 
asta-i aduse o închisoare de căteva luni, 
după care băetul nostru făcu jurămăntu, 
se numai aibă curiositate de a vede, nici 
bucuria nici măhnirea altuia.

(Roproducţiune oprită.)
JEvi. Arghiropol.

SIBILA.

(Urmare.)
III. — Bani.

D-şoara de Ferias nu eră aşa cu totul 
perdută in rolul ei de providenţă casnică, 
incăt se uite delicata questiune personală 
care o aduce la Paris şi care căta să se 
hotărască căt se poate mai in avantagi- 
ul ei. Tocmai această questiune o ocupa 
foarte din mai multe puncte de vedere. 
Cea ănteiu, că in ospelul de Vergnes ea 
se simţea inlănţuită la unu felu de 
esistenţă, care nu se potrivea nici cum 
cu plăcerele sale si care inpedeca chiar 
libertatea affecţiunelor ei ; ea vedea in ma
ritagiul seu o eră de independenţă rela
tivă, care i-ar permite do a dispune de 
siueşi mai după plăcerea-i şi de a se in- 
părţi căte odată intre Paris şi Ferias. 
Căsătoriea pentru spiritul ei serios şi pu- 
ternicu disciplinaţii se arata mai multu ca 
o mare lege a vieţei morale, ce trebue să 
se îndeplinească la timpu, pentru a scapa 
de suferinţa ce simte cineva cănd este afară 
din calea adeverului şi a ordinei. In fine şi 
mai presus de toate, astă copilă serioasă 
purta in secretul inimei sale toate tinerele 
dorinţi a femeei: nici distracţiunele Pari
sului, nici plăcerele intelectuale, ce gustu 
in elu, nici datoriele cc şi lc făcuse, nu 
fusăse in stare a îndeplini toate dorinţele 
ei, care sub forma unei linişte stăpănită, 
erau foarte vii, foarte simţitoare şi foarte 
pasionate. Ea avea profunde tristeţi a 
cărora dulceaţă molesitoarc n’o putea ' 
pinge cu totu curajul ei. Izvorul acelor 
lacrimi misterioase, care le versase alta
data in fontena solitarie dc la Ferias 
parea a se fi deschisu (.curaşi iu ochii sei. 
Cu toate înfocatele închipuiri a vrăstei sale, 
ea ş’a fostu formatu unu typu eroicu, 
căruea'i oferea, plăngăndu de tandreţă 
purele flăcări, ee ardeau in sinul ei. ’fei 
închipuise intri unu felu vagu o fiinţă dem
na de aste sacrificiuri pregătite in sufle- 
tui seu, şi măna sa se’ntindea, inima sa, 
sunarea şi vieaţa ei se repeţleau cătră 
aoelu dulce idealu.

Asemine amoruri ne esplicate ale tine
rilor fete, sunt tot-dea-una sublime, ănse 
mai tot-dea-una aduc rezultate rele. Celu 
ănteiu omu, ce muma lor le permite de 

^nsidera cu interesu lesne înfăţoşară 
& ochii lor, splendoarea visului lor ; abea 
nltarul le este aretatu de o măna respec
tă, Şi inima lor, de demultu preparată 
sboară acolo orbeşte, stă şi se aprinde. 
Acele care sunt lasate mai libere in ale
gerea lor nu sunt de locu mai dibace 
nici mai fericite; romanţul lor interior 
aruncă ra<Je cam după întâmplare şi ade
se ori acopere cu o aureolă celestă, frun
tea văsluitoriului lor obicinuitu.

res-




