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1.5 '?f. il Un vuet moiiôtôn sèaudc venind din 
lăuntrul acelor zidiri, apoi o zungăni-

;simţice’i iubirea unei 'fetiţe frumöáe şi 
:ves"elă ca turturclilë din livedov J .ÍICTORILÖR

1%itiivă şi o 1 umiuă strebătu prin portiţa 
teave se întredeschise puţin. Un om vî- 

capul prin crăpătura portiţei, privi 
afară, apoi o deschise înlături şi eşi 

tr%ênd după sine un cal ce*l ţinea de 
cäpfcstrü ■ üh ‘hit oui •á'semifiéá' ■ îl slicce-. 
dă:|r|Dupä- ce'îriehise pe dincoace por
tiţa,- Iambii se aruncară ca vêntul pe 
cai. strinse din pinteni şi’n câte-va ga
lopuri éra lângă1 lac. Aci descalicarä 
pjpjuse. caii de frâu, şi; se suiră pe o,piu
ita 'ce li.era, pregătită, , ţrecănd lacul pe 
:ce]-alt mal. Mersejie,,. cără rusă,ajpn- 
gpixd în. mijlocul,, dcs.imei arborilor leT 
gară caii de crehgi, şf;apui;se puseră 
jp^^pr^.a.se odihni. :
: Ei binej.fratej -îutfepu unul din ei,
,'cu.ţn ai se mai isprăvesc], când vedi că- 
toate-lucrurile .’ţi merg (Feandoasele p 
alalta-ieri. erasé^i piée o secure*« spa
te, eii erai-se. te âneci, şi araţii erai 

^şp.’ţi ; pupi capul şerin d din podul casei,’ 
;hpi !:dâ tu nu veepuniji ? p»W o’»1 amuţit'.; 
<au>nu; verii ; singur cănu* mai e nici un 
.chip.de ;a iajunge lâ.. ţinta ta ? Ea vétji 
Ibinev vere* mi ■ se Ţpăre .că -vrea, aţi cam 
sţiflVjşuVşi;.,ţf. r. v , f •

'• •—Bă, că bine: çlici, de câte ori dau
i . r t . f '• % / '
•cu ochii de' Ruxăndrâ, nie fenti’ gâdilă 
nu ştiu ce prin sin/şi parcă' tot Singele' 
mi së- sue iu căp • aciini ştia, trébùëâ .se 
fie părclalnica'de^itiimă 'cum Ţ ^lici tu? 
xlar cii tóté acefct'e ’ iné vá^ii că’s om' tea- 
fer, nu alerg ca iiii Smintit!-‘fără se ştiii 
pentru ce, şi, uite aici . . ; dacă eâ nu 
■te-ar iubi, ce s’ăr álégö de tóté afcfestc .
. —Mi’a spús’o şi Tiii’ă jurat ! 
eam spus şi jurát, prin urmare riici.V 
îndoială nu mai am de 'iubirea ei,, nu
mele Domiííildi/ de ' cătră ‘ uh creştin 
'nu să $a in deşertsí ; V - 
h s^Atuiici c^iid i-ai' jjis : „vjpp,« ea.ţi-a

ins: «mi pot, nu ’e ti înmiii.

* Ú
. - oi*: t,. ?/ \ j i;>n.ia pas ça' pas, 

ît: :V í'o lúiárA, artele şi 
,ir e?iitorr.ca; in .ipo- 

limenta şi amu-
■ ______________________________________________________________________________

r. ;>iţ ^nu;.v<-U*r:.r prin ÿ»<xb1Içai^ca a di-. 
. -TtWift'.iv, ;. h ^::V'opère ţeAfraie; 

f: aîtjnvÇîv’*: ' ,v
-ii Virn-ii -ru arie şî ştiinţe 

, th|tî-*\\.\%Çrîî't- te vóra. da: la lumi- 
> .-rsosieji; ' \ú\ ;• ipaÇîle, ; . •
rvev’aht;tifO:;'ciV'Vi iî;»' Lectori' vdr a- 

ă !> i ; hr punÇ idia'iiâsţră,
.:-ia i . n;' :rsni , ; >•: «r ■.'• y incunijare, se 
;i îâi>:i v ••. iii '«ii!;*••?: io -luat é‘e*li pbsed.ă 

!i-, 'fipyo .:r1şl.'S»r.,!ţ! ii -'l exacţitaţe rnîeî-, 
-, J. ; -j : f ; • .ipcííi cu. priiliul

•••'î*.: - j U 'Áv.t i-'. !s6n.é]pr amatőré 
rjţjnihle, rugând pe 

: ; Ir Í ; 'f/jul nuirtfr al Tóéi. 
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: ii> ^esRunS: „nu pot, nu e. timpul.f ■

: —Nu era timpul nepriceputule, ; şe/ 
.-vede că ai uitaţ .de. acolo.şi pănă(aici.

—Da ! ’mi^aduG: aminte c^ar serit, de 
jpc casă, tocmai lingă miné cá un ghtn^ 
;te, şi ’n urma ta ô: dróe de? bolovani se 
"porniră ea un vuet infernal,í doboríndúrr? 
■’mi.. şi calul : ce’Î.,:pregătisem pentru 
ea, .ear noi.* cui maţe greu- am putut a- 
jiiiige pe sub ziduri până; aci.f 

! .—Dar âsciiltă!if :' wv- 

—Ce’i ?
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ii, txè$n; ca ţi • i sui.' umbrea,çtoate 

/mpréjuimhíjé/ 0'Xïïù[u& mică 'Côiïdu*
; arbori la*un

niic hv, á uHiriji s'ipra‘ágiéra-inmidatá 
de béréă c jűputi;'şi; -itrestie. De pe 

■malui p.cI<;4. c Vé(î<iavo- niare curte'boè^
-ăijuriiiâidc; hiŞte muri gi- 

•PU'F • ' i'i ap'iup;(:r|r.o ;fäcea aproa-
îă «iă^ii |ereţi e sădită
de-.ié* cijre,^e ./^eschi- fdrÂgilĂŞ^.mţi-.iiSn: ivir/r^ 

tóíir -iu ••fein—Alăturea cu poarta ••nrr®tt’ íUnul.^ciuNă mu më .doareinima 
^ ^ câod ^P^^bĂdăilfe de friguri-!

vedea din otisă muéchMdP o*^Hm I ta^/eon bukfy. cv # Ie 
«cÂéu||iuflÿrf|i«rf ÙAÎ«#»î*6» ^-Walul*
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'áT'li.ítb ; ‘V;í -vl T:VÍ1 :íf—Minţeşti l'; b 
—Poţi se cre(îi'«ă niihjésc; eu iţi spun 

ceia ce. văd ; ■dacă'f ar fi ceya péntrú ti~ 
nev nuv, ţiai* fi júis tcapu’u joc fi^rttâ^ 
^eă ;Ori.S. . ţfe V.' (ti :
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; :aru"cà:I)? SM’VM
Aê'itul inçepu ^fug^läsiud in ^rm^desi- 
'mea arborilor şi strada Stejarului,;„sţre- 
|bätu,^ Şi ,se indító spre Şocoja. ‘ 
, ^-Pmesei^ap Bajurei- 
;,;-,NeWnnăresi, re^uuşeeel,pe care’l 
numise Bujor priiVind inapej; d»r d,uu- 
W&flUftl. m
. Víí—Pot'fi: şî^eoe.-.-säi néí«prim.-': < .yw 
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iî CABINETUL DE LECTURA

Ori nu mai sunt un om ?... 0ri nu mai 
am in .mine acea,inimă mareaţă. cu care 

luptat si înotat insingèle barbäiri- 
lor ? Nu, inima’mi mai bate incă o simt,. 
dar mai tărtfiu; inse jur pe cerul cu 
toţi sfinţii, că nu mă voiu laşa inainte 
de ami resbuna,!...

Termină ast monolog, şi idei, şi dife
rite proecte se strecură prin minţile sa
le iufuriate. Apoi strinsè pintenii şi ca
pii seu se îndreptă spre partea laşului 
de unde venise. .

J, se apropia din ce in ce ; -nu trecu trei 
momente şi un cavaler fugát se isbî 

I de vidările celor; duoi co’l aşteptau.
—Cine sunteţi voi ? strigă d’o dată 

noul venit cu, un «aer turbat. .
—Trandafir Dragoş şi cu prea buuul 

seu ver Büjor oameni buni cu frica lui
D-^ău, respunse unul din; cei doi cava-j
Ieri ri^lind.

—Ce-aţi cătat in casa părintelui meu? 
—Iată ce ăm cătat..., strigă-d’odată 

Bujor trâgênd sabia şi vrând se’l lovăscă.
. — Oprestete! întrerupse Trandafir,iar 
d-ta spune ce pofteşti de la noi?

— Cinstea casei mele.
—Cinstea casei t-de nu este jignită. 
—Hm! vrei aţi bate joc de mine, nu 

vei putea ânşă.! şi necunoscutul repezi 
sabia spre Trandafir.

—Vrei se glumim, sunt gata, respun- 
se Trandafir isbind cu sabia sape acea 
a adversarului la câţi-va paşi: stai mai 
bine la tocmală, căci nu se varsă sin^ 
gele aşa, uşor. ,

—La tocmală cu tine hoţule ?...
—Al e prea multă răbdare, întrerupe 

Bujor punându-se intre cei doi in po- 
siţie de aparare.

—Nu, mişeilor, ori voi muriţi ori eu. 
—Ba nici unii, nici alţii !
—Se vedem, şi loniţă căci ast- fel se 

numea necunoscutul, se repezi cu han
gerul ş’il înfipse pe lângă coapsa lui Bu
jor in şeaua calului.

— Hm! vrei se gluraesci, zise Bujor 
asvârlindui hangerul din mână cu o lo
vitură de sabie.

—Pentru toţi dracii, ori loviţimă ori 
primiţi-luptă dreaptă.

; — Nici nu Se luptă, nici nu se loves- 
ce, pe omul ce este fratele sociei mele 
respunse Trandafir.

- Fratele sociei tale, mişelule. ? !... 
strigă loniţă disperat.
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EXPOZITIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS ;•<

Corespondenţa originala a Cabinetului 
de Lectura. \

\ 1

Paris 8 Mai 1878.

Çiua de una Mai este una din filele 
cele m«ai însemnate in analele civilisa-[
iunei JutregeL lumi; -Franţa astăzi vine 

din nou la planul întâia pe această 
nă ca prim actor, representând unul 

iu cele mai grêle roluri cu tóté neno
rocirile ce de câţi-va ani isbisă această 
ţară, care din ce in* ce işi perdea va
loarea sa

sce-

morala, Franţa astaçli reînvie 
şi se trezeşte glorioasă pe ^câmpul lup
tei, nu cu tunul sau • 
cu o armă mai tare, cu »bor eiviVi- ! 
saţiunea ea câştigă mai mult ;r,u

»•ăidncta, ci j

.faceasta operă pacifica, , U. -LUi tfs.M 
gat ţcrile cele mai glprióse prin difí/ri*- [ 
te rcsbóe. Aprópe totă U ,şj is> spé- I
cial Erancesul simte-mân:*’! skunm^ss ! 
la aceasta frumosé sert. ve 

Eri tot Parisul părea '• 
radis.—Aprópe de Cam,-; h: 'jarU: j 
nu era in .»state nimcni->- resfc Á căci 
un potop de ómeni ceâvinna de prin 
toate un gherile oraşului sşu. mai bilié ; 
$8- a lumei Întregi face a ca şe: nu- poţi 
resbate măcar cinci şese vaşi inainte'de' 
unde apucai a. .te stabili, Pe la5 orele, ; 
două când Mareşalul ireunjurafc deprind 
cipii, potentaţi şi cehorităţile 'lumei- in-^ 
ţregi ‘sosi Taf pórfct magnîficnlui Palat 
al Exposiţiunei, A)tb ? capetele' se'desco
periră şi unuragénerâl resun&'tôtà<câm^ 
.pia. — Nept^ ânsă vrând să glumească

l
—Sora ta e soţia mea, hărăzită de 

cer, dacă pănă acum nu’mi e de cât lo
godnică, mâne inse imi va fi legiuita so
ţie 1 Aşa dar .fii liniştit şi te depărtea
ză d’aci.

'Zicând aste cuvinte cei doi amici por-

aaevr.raţ. pa-

j

i .

niră spre miază zi, iar loniţă remase 
ca b statuă, şucrându pe nas: şi făcând 
spume Ta gură;

—Hm! murmură el, se văd•cu bchi'i 
méi p’acei hoţi, care nu s’âu sfiiit d’a 
calea casa meapărinţeâscă; p’acei mi$ei 
care :au> indrăsnit dăi&e apropia de cin
stea surorei mele şi se nu potrésbuna?

:

[

I

;
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Un vuet monoton se aude venind din 
lăuntrul acelor zidiri, apoi o zungăni- 
turâ şi o lumină şţrebătu prin portiţa 
care se întredeschise puţin. Un om vi
ra capul prin crăpătura portiţei, privi 
în afară, apoi o deschise înlături şi eşi 
trăgend după sine un ca^l ce’l ţinea de 
căpestru ; un alt om aseininea îi succe
dă.—După ce închise pe dincoace por
tiţa, ambii se aruncară ca vêntul pe 
caft strinse din pinteni şi’ii câte-va ga
lopuri era lângă lac. Aci descalicară, 
prinse caii de Mu şi se suiră pe o piu-1 
tă ce li era pregătită, trecënd lacul pe 
cel-alt mal. Merse pe căvăruşă şi ajun
ând în mjjlocul desime! arborilor le
gară caîTde crengi, şi apoi se puseră 
jos spre a se odihni.

simţi ce’i iubirea unei fetiţe fruinöse şi 
veselă ca turturelile din liyede ....

—Ba, că bine ţlici, de câte ori dau
cu ochii de Ruxandra, rae cam gâdilă 
nu ştiu ce prin sin, şi parcă tot singele* 
mi se sue in cap ; acum ştiu, trebuea se 
fie părdalnica de inimă cum ’i ţlici tu? 
dar cu tóté aceste më veţli că’s om tea- 
ier, nu alerg ca un smintit iară se ştiu - 
pentru ce, şi, uite aici . . . dacă ea nu 
te-ar iubi, ce s'ar alege de tóté aceste .

—M/’a spus’o şi mi’a juraţi ... eu 
eam spus Şi jurat, prin urrnaf" 
îndoială nu mai am de iubirea ei, nu
mele Domnului, de cătră un creştin 
jm ;să ea in deşert Í ^

—Atunci când i-ai ţlis : „vino,“ ea ţi-a 
respuns : „uu pot, nu e timpul.“

—Nu era timpul nepricepufcule, se 
vede că ai uitat de acolo şi pană aici. ;

—Da ! ’mi-aduc aminte c’ai serit de. 
pe casă, tocmai lingă mine ca un glon
te, şi ’n urma ta o dróe de bolovani se 
porniră ca unvuet infernal, (ioborîndu- 
’mi şi calul ce’l pregătisem pentru 
ea, ear noi cu mare greu am putut a- 
junge pe sub ziduri pănă aci.

—Dar ascultă!
-Ce’i?

_AK1S LECTORILOR-
«Cabinetul de Lectură“ va urma pas cu pas, 

seiinţile practice, literatura populară, artele şi 
disrracţiuuele ce pot face pe cetitor, ca in mo
mente de repaos se poiă aşi alimenta şi amu
za spiritul.

Va fi un jurnal literar prin publicarea a di
feritelor nuvele, romane, poesii, opere teatrale, 
varietăţi, jocuri amusante, etc.

Va fi in fine un jurnal pentru arte şi ştiinţe 
indigene şi străine pe care lc vom da la lumi
nă după persónele cele mai capabile.

A st-fel socrăm că Onorabilii Lectori vor a- 
precia frumósele calităţi ce’şi impune fóia nóstra , 
Şi care prin concursul D-lor do încurajare, se 
va putea ridica do la micul format ce’l posodă 
in present, spre a’şi împlini cu exactitate misi
unea luată. — Cutesăra dar a apela cu primul 
nostru număr la majoritatea persónelor amatőré 
de literatura ?i sciinţele naţionale, rugăud pe 
acei Domni ce vor prii mi primul nuraor al főéi 
nősére şi nu’l vor refusa pănă la nuraerul viüor 
ste se considere ca abonaţi, 'şi tot o dată y'QT 
no liquides* costul cel mult pănă la Numcrul 5.

—Ei bine frate, începu unul din ei, 
cum ai se mai isprăvesci, când veţli că 
toate lucrurile ’ţi merg d’eandoasele ;TÎASDAÎIIfe
alalta-ieri era së’fi pice o secure’n spa
te, erí erai se te âneci, şi a^i, a^i erai 
se’ţi rupi capul serind din podul casei, 
hm ! da tu nu respun^i ? pare c’ai amuţit ; 

veţli singur că nu mai e nici un

, (Roman Original)

I.
au nu
chip de a ajunge lâ, ţinta ta? Ea ve^i 
bine vere, mi se pare că vrea aţi cam

Cei doi Cavaler!.

La capătul stradei numită Stejarul 
se Întindea o mare grădină a cărei ar
bori, vechi ca şi laşul, umbrea toate 

împrejurimile. O cărăruşă mică condu
cea printre desimea' acelor arbori la un 
>mic lac, a cărui suprafaţă era inundată 
ŰQ horde de papură şi trestie. De pe 
imáiul lacului se vedea o mare curte boe- 
rească, înconjurată de nişte muri gi
ganţi caii în apropiere o făcea aproa
pe nevăzută, şi în acăror pereţi e sădită 
o mare poartă dé fer care se deschi
dea din an în an.—Alăturea cu poarta 
era o portiţă micătot de fer, dar cate 

nu se vedea din causa muşchilor 
buruienilor cé o ácoperéu cu umbra lor.

sufla sub nas, şi,
—Minţeşti I
—Poţi se creţii că minţesc, eu îţi spun 

ceia ce vëd ; dacă iar fi ceva pentru ti
ne, nu ţiar fi pus capu’n joc d’atâ- 
ţea ori !

—O sermane, când ai şti tu aceea ce 
ţlică a iubi, tu încă n’ai gustat 

viaţa acestei lumi, tu fiică nai simţit i- 
nima bătându-şe la vederea unei fiinţi 
drăgălaşe.

—Eu unul şciu că nu.më doare inima 
de cât când m’apucă năbădăile de friguri j 

. —Hm ! .tu ce şeii ? buke, ce ţi le
tóoá la cap totă. ţiiua dascălul, dar nu

—S’aude ceva, — né urmăresc !
Ambii se aruncă pe caii lor, şi ca 

vêntul incepu a fugi lăsind in urmă deşi- .. 
mea arborilor şi strada Stejarului, straf 
bătu Jaşul şi se indreptă spre Soe#u 

—Privesce ’napoi Bujore !

• •

va se
pe care’l—Ne urmăresc, respunsfcS 

numise Bujor priivind inipoj; dar e nu-
mai unul.

—Pot fi şi ţtece, să ne oprim. 
Abia opriră caii, şi un nour *’ 

de colb ridicat de la

âU
'Ai

gros
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CABINETUL DE LECTURA2

Ori nu mai sunt un om ?... Ori nu mai 
ara in mine acea inimă mareaţă cu care 
am luptat si inotat in singele barbari
lor? Nu, inima’mi mai bate incă o simt, 
dar mai târziu ; inse jur pe cerul cu 
toţi sfinţii, ca nu më voiu laşa înainte 
de ami' resbnna !...

Termină asţ monolog, şi idei, şi dife
rite proecte se strecură prin minţile sa
le înfuriate. Apoi strinse pintenii şi ca
pii seu se îndreptă spre partea laşului 
de unde venise.

sc apropia düVr.e in ce ; —nu trecu trei 
momente şi un cavaler fugar se isbi 
de vidările celor duoi ce’l aşteptau.

—Cine sunteţi voi? strigă d’o dată 
noul venit cu un aer turbat.

—Trandafir Dragoş şi cu prea bunul 
seu ver Bujor oameni buni cu frica lui 
P-deu, respunse unul din cei doi 
Ieri ricinei.

—Ce-aţi cătat in casa părintelui meu?
—Iată ce am cătat..., strigă d’odată 

Bujor tragend sabia şi vrând se’l lovéscâ.
— Opresteteî întrerupse Trandafir,iar 

d-ta spune ce pofteşti de la noi?
— Cinstea casei mele.
—Cinstea casei tale nu este jignită.
—Hm! vrei aţi bate joc de mine, nu 

vei putea ansă ! şi necunoscutul repedi 
sabia spre Trandafir.

—Vrei se glumim, sunt gata, respun
se Trandafir isbind cu sabia sa pe acea 
a adversa mi ui la câţi-va paşi: stai mai 

- bine la toomula, căci nu se varsă .sin
gele aşa uşor.

—La tomnală'cu tine hoţulc ?...
—A! e prea multă rebdnre, întrerupe 

Bujor puiidiidu-se intre cei doi in po- 
siţie de. apar are.

—Nu. mişeilor, ori voi muriţi ori eu.
- — -Ba îrici'unii, TncT'â]ţrr!

—Se vedem, şi loniţă căci ast-fel se 
numea necunoscutul, se repezi cu han
gerul ş’il înfipse pe lângă coapsa lui Bu
jor in şeaua calului.

— Hm ! vrei se glumcsci, zise Bujor 
■asvârlindui hangerul din mână cu o io- 
vitură de sabie.

—Pentru toţi dracii ori loviţimă ori 
prinţi ti luptă dreaptă. ; .

— Nici nu se luptă, nici nu se loves- 
ce, pe omul ce este fratele sociei mele 
respunse Trandafir.

- Fratele sociei talé, mişelulc ? !... 
strigă loniţă disperat.

—Sora ta e soţia mea, hărăzită de 
cer, dacă pănă acum pu’mi e decâtlr- 
godnicâ, mâne inse imi va fi legiuita so
ţie! Aşa dar fii liniştit şi te depărtea
ză (Taci.

Zicend aste cuvinte,cei doi amici por
niră spre miază jji, iar loniţă remase 
ca o statuă, şuerându pe nás şi făcend 
spume Ja gură.

—Hm 1 murmură el, se văd cu öcfnp 
mei p’acei Hoţij care nu s’au sfiiit d’a 
calea casa meâ5'părinţ0ască, p’acei mişei.
cáré :aii iridrăânit^ lse ăpropiAde^:

1

cava-

N. A.-B. 
(Va urma) I

?

EXPOZIÎIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS
Corespondenţa originala a Cabinetului 

de Lectura.

(
Paris S Mai 1878.

piua de una Mai este una din (Lilele 
■.udo mai insemnate in analele civilisa- 
i;iunei intregei.lumi; Franţa astăzi vine 
iJin no ii Ja p lanul in tain pe această sce
nă ca prim actor, representând unul 
din cele mai grele roluri cu tóté neno
rocirile ce de câţi-va ani isbisă această 
ţară, care din ce in ce işi perdea va
loarea sa morala, Franţa astaţli reînvie 
şi se trezeşte glorioasă pe câmpul lup- 

nu cu tunul sau cu baioneta, ci 
cu o armă mai tare, cu laborea, civili— 
saţiunea ea câştigă mai mult astăzi cu 
aceasta operă pacifică, de câta căşti-| 
gat ţerile cele mai gloriose prin diferi- 1 
te resbóe. Aprópetotá lumea şi in spe
cial Francesul simte inima’i sbătânduse 
la aceasta frumóse serbare. .

Eii tut Parisul părea un adevărat pa
radis.— Aprópe. de Câmpul lui Marte 
nu era in stare nimeni se resbată căci 
un potop de omeni ce vinea de prin 
toate ungherile oraşului seu mai bine 
(Jis a- lumei intregi facea ca şe nu poţi 
•resbate macar cinci şese păşi inaintë'de 
linde apiicai â te stabili. Pé da orele 
douë când Mareşalul incunjurat de prin
cipii potentaţi şi ' celebrităţii lumei in
tregi’'sosi Iá pórta magnificului Palát 
ál Exposiţiunei, tote capëtélé : së desco- 
pèrità şi iin iira gënèütl resönä tótá cârnj 
.pia. — Neptun ânsă vrând să glumească

Ki*

tei. • j

- -

ír;»

.>•1..

. stea surorei mele şi se nu pot resbuna?
A ' , ■
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TSATÍBAflft deschifletură, singura lumină se re
flecta din o candelă a cărei ra^e pa
lide se atingea de aurul Jeţului pro
ducând o lumină misterioşii.

Trei momente abia trecu, peretele se 
redeschise şi Sandu reapăru.

— Ai gătit?
— Da M. Ta, inse Marriele Lor a sosit. 
— A sosit amândoi ? — sănătoşi ?
— Sănătoşi şi voioşi ca cerul senin/ 
— Çi-le se intre mai ingrabă.
Abea Sandu dispăru şi înlocui doi 

juni, unul nalt, brunet, faţa delicată^ 
ochii negri arfletori, buzele zimbitóre 
şi un aer măref, altul mai scurt, ro
bust, cu părul castaniu, faţa mare şi 
ochii fixători si mândri, ambii bine ’n 
armaţi şi ’ncostumaţi milităresce, apă
ru in cameră şi cel d’intăi inaintă spre 
bătrân aplecă un genunchi şi luându’i 
raăna o duse la buzele sale, depunând 
un ferbinte serut, ce-l-alt îl urmă, şi am
bii primiră resplată bine-cuvăntarea pă
rintească.

Cei doi juni nu era de cât vechile 
nóstre cunoştinţe : Trundafir şi Bujor 
iar betrânul ce era in cameră : Stefan 
Dragoş părintele lui Trandafir şi moşul 
lui Bujor.

— Ai reuşit fiul meu?
— Nu părinte l
— E greu de tot, adăugă nepotul.
— Hei feţi mei, cu greu prinzi epu-

rile, dar rabdave şi ear răbdare. — & 
spunemi cum s’a ’ntâmplat?

— Scumpe părinte, cum ajn esit afli 
dimineaţă pe pórtá am alergat totuna 
pănă la casa ei, am intrat in Curte am 
ajuns la zidul de piatră, am deschis cu 
cheia care mi-a trimis’0 porta de fer, 
am intrat in intru Av lăsând pe Bujor 
cu caii lângă zid, in’am suit pe o scară 
pănă la fereasta ei; eamövefln şi spe
riată abia ’mi. potu flice:

— Biua se pleacă spre întuneric, mur
mură el, sórele iată’l apus, şi el incă 
n’a mai sosit. — Dumncfleul Stremoşilor 
mei... m i vrei se mă incerci ? O ! tu 
scii cât te iubesc !

O mica pausa si el earincepu:
— Pótc că luptă, sufere, viaţa’i e in 

primejdie — Da, il cred, şi eu când e- 
ram mai tânăr luptam pentru aceşti de
moni, am luptat atâta, in cât din stre- 
Iucirea părinţilor mei, am remas ca un 
biet refleş. Singura suvenire scumpă 
a bunilor mei părinţi e acest Jeţ co.’l 
moştenesc, şi pe care inii plâng pacatele 

-melc 7-7mmai' pe 'virTanT putut ~scapa 
clin ghiara jefuitorilor ţerei inele. — Pe 
el când stau, ved înaintea mea un vis 
straşnic ; Mai văfl o-dată tiuereţa mea 
plină de foc in care vărsăm singele pen
tru scumpa mea ţară, pentru Moldova 
marc şi vitează, frumosă şi roditóre.
O ! timpi frumoşi, flile fericite a tinere
ţilor melc, mai reveniţi o-dată inaiute 
de-ami da suflarea ... Dar, el nu mai 
vine... trebue se ved, se sciu in grabă.

Bătu din picior, flidul din faţă se des
făcu şi un om nalt şi voinic apăru :

— Sandule ! veni-ta fiul meu ?
— N’a venit Maria Ta.
— Nici nepotul?
- Nici.
— Pune grabnic şelele pe calul meu 

şi al teu.
Sandu dispăru şi’n urmă’i păretele 

se ’nebise.
Cel ce se numise Măria Ta, flise nu

mai „Voi merge“ şi apoi işi apleca ear 
capul intre mâni şi se cufundă intr’o 
gândire adâncă.

Trebue se spun că acea cameră, nu 
mai cuprindea njmic altă de cât Jeţul 
ce Titra-descris, pereţii era albi, fără 

fi etrebătuţi de vre o fereastă, uşa sau

(Roman Original)

(Urmare). 2

II.
fjunca îl à morţi.—J di ui lui Slrnyus.— 

Juram enhiî

După denIurile ce înconjură laşul 
spre meaflă-fli era un sat vechiu nu
mit Lunca’Bârnovei, una din cele mai 
frumóse localităţi rustice din câte se 
găsea pe atunci. _________

Isvórcle cc’l adăpa, arborii ce’l um
brea, paserile cc’l desfăta, in fine aerul 
seu dulce şi curat ce’l poseda, făcea 
ca acest sătişor se fie un adeverat lo
caş de fericire. Numera in totul vr’o 
trei-flcci dc case ; gustul şi modul cu 
care ele erau aşeflatc era .sublim; O 
casă inse, cscela pr’intre cele l-alte, se 
flerea din depărtare, strălucea de frum- 
seţa aranjamentului ce nu se găsea nici 
la una din casele vecine ; un flid mare 
o înconjură, inlăuntru o grădină splen
didă după cum ştia a le cultiva stre- 
moşii noştrii ; cate-va trepte ale unei 
scări conducea intr’un balcon boltit or
nat cu cuşti de diferite pasări, cu flori 
gingaşe şi inbătătore, iar la estremitate 
se vedea o frumóse fontână curgătore 

■iutr’mr basin de piatră, in care plutea 
feluriţi peştişori ce streiucea la fie-ce 
mişcare.

lntr’o micâ cameră a acestor case, pe 
?un Jeţ aurit şi catifelat, d’asupra căruia 
se vedea plutind in aer o cororă au- 
•realâ sub care era un cap de zimbru de 
’acelaş metal, şedea un om înaintat in 
Vârstă cu capul- rezemat de maneie’i în
cleştate, trist şi gânditor ascultând pa- 
^e-că ce-va. a
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„Fugi căci ne pândesc, nu e vremea 
acum.“

Când voii se scobor scara aud d’o- 
dată un vuet, mariinc jos, noroc de 
bietul Bujor care venise fără voc lângă 
scară, căci mê apucă in braţe se nu mă 
stâlcesc de bolovani de pe jos. O grea 
durere imi pătrunse corpul şi de-abe 
putui se merg pas la pas cu calul de 
căpăstru până ce eşii din (lidirile. in- 

' drăcite. Trecui lacul şi më pusei se 
iuë odihnesc puţin in pădurice când un 
sgouiot më făcu se eu góna, abia ajun
sei la Socola şi Ioniţa era in urma mea, 
cât pe ce eram se’i infig sabia in car
ne, dar mă gâudii că e fratele iubitei 
mele-— Më despărţii şi venii aci.

Aceste cuvinte d’abia le pntu spune 
bietul Trandafir, căci lacrimile .îi in- 
nundă strelucitorii sei ochi, şi o fur
tună se născu in inima lui.

— Nu te scârbi, fiul men; Bonţă ceT 
ne-induplecat, işiva plânge mofturile 
sale. Am făcut tot ce trebuia se facă 
un părinte, am trimes se ţi ceară pe 
Viorica de nevastă, dar el s’a fudulit. 
Da \ cunosc bine, nici o femee altă. nu’i 
vrednică de tine, de a fi mireasa ta. 
Eu chiar te-nş blestema dacă'i iubi pe 
alta. — Voi merge eu cu tine, vom în
tinde reţeaua şi jur pe sântul cer, pe 
tronul lui Dragoş, lui Stefan şi a lui 
Bogdan, că voi reuşi. Nu, ori ce piedeci 
mi s’ar pune, chiar bătrânul meii su
flet 11 voi da, dar voi reuşi. Nimica ’n 
lume nu-mi va schimba hotărârea, căci 
am judecată şi ea este dreaptă. — Dar 
mai naintea resboiului trebue se ne

; pregătim. Trimete’i ei degrabă o carte, 
şi spune’i că poi-mâne se meargă la lac 

\ cu Ruxandra.—Noi ne vom face treaba. 
— Ascult părinte.

N. A.-B. 
(Va urma).

CUGETAU!
s.

Amorul Patriei este pasiunea in po
por, şi virtutea in filosofie.

Disci eţiunea este in^ inimă aşa pre
cum pudórea este in corp., ..

Pacicnţa eştcVmară, dară fructele ei 
sunt dulci. ^

Frumuseţa-reală, este in inimă:
. Modestia descopere o inimă tandră. ’ 

Care servesc nenorociţii ; servesc D(- 
. vinităţei* .. .

. a inşeiă nn nenorocit, este un dublu
.1 • ••• ..............

■ —
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sâ, ca vocea-d se timbreze nişte sunete 
evlavióse, cari ar fi umilit pe cel mai 
îndrăcit sbir.

Camera ei mică era mai mult Întu
necată, mica ei candelă ce atârna d’a- 
supra Madonei, abia mai arunca căte o 
palidă lumină, canarul din colivie tă
cea ca o lugubră nópte lăsând câte o 
dată un gémát ce părea de compăti
mire ; tót mobilierul camerei se compu
nea dintr’un pat de fer, o măsuţă şi 
un scăunaş.

Se ne oprim pucine momente şi se 
ascultăm câte-va murmure ce acea co
pilă le adresa creatorului:

pentru acei ce voiră a sô ocupa cu şti
inţele. Renaşterea este periodul în 
care së face acéstâ subită schimbare de 
cunoştinţă şi de idei. Descoperirea hâr
tiei j a pulberei de tun, a tipografiei etc. 
sunt primele resultate a acestei schim
bări de lucruri. Mai apoi Galileu, New
ton, Descartes, Lavoisier, Volta, Davy, 
Gay-Lussac, Cuvier, Berzelius etc. dau 
la lumină o serie de adevăruri care 
iormează astăzi basa ştiinţelor.

Apoi descoperirea drumului de fer, 
telegrafului şi in fine în zilele nóstre a- 
cea a telefonului pun capăt acestui a- 
vănt ăl ştiinţei. Âst-feliu ştiinţele ba- 
sate la început pe câteva idei confuse, 
formează astăzi un vast camp de studiu 
•pentru acei ce voesc a se ocupa cu ele. 
Studiul, ştiinţele* este un studiu care în 
fine pune pe ori ce individ in posiţiune 
de a cunbşte şi admira secretele natú
réi şi care *1 face a së simţi diu ce în ce 
mai mult pătruns de respect şi admira- 

. ţiunei pentru divinul creator.

sări d’odată la auriul o trei lovituri 
uşore in fereasta sa.

— El? întrebă ea.
— El, i se respunse.
Ea alergă ingrabă deschise fereasta 

încetinel şi privi un om nalt şi mustă
cios ce semănă a lacheu şi care’i întin
se o serisóre.

— El? întrebă ear copilă.
— El, îi respunse asemenea.
Lacheul se lăsa p’o scăricică ce era 

întinsă la feréstà şi dispăru ; copila tre
murând închise iute fereasta, înainta 
câţi-va paşi spre interiorul casei, rupe 
pecetia scrisorii şi începu a citi :

„Dragă inimei mele“
„Tóté chibsuinţele sau dus in vânt, 

„durerea ’mi este mare ; cu tóté aceste 
„voi face tot pentru fericirea nostră; 
„vino de-seară la lacul de lângă pădurice 
„acolo te voi aştepta cu tatăl şi vărul 
„meu. Ea şi pe Ruxanda.“

„Iubitul teu
„Trandafir Dragoş“.

' Sudorile ’i curgea ca plóea, puterile 
îi slăbise, întregul corp îi tremura; pică 
din nou în genunchi şi dictă in sufletul 
seu rugile cele mai sacre, apoi, ca lu
minată de un far, sări drept în picidre 
şterse lacrimile de pe faţă’i şi ridicând 
ochii spre cer :

— Mulţumesc Domne, çlise ea.
Un moment tăcere şi ca plină de spe

ranţă reincepu :
— Da ! te voi urma; va fi mai mare 

fericirea mea chiar d’aş fi robă lângă 
tine de cât se domnesc în aceste triste 
palate, fără odihna sufletului şi inimei 
mele. Da/ tu nu mă vei înşela şi eu, 
eu te voi urma ca orbul pe cel ce’l 
târâe.

Capul seu se rezema de gingaşele’i 
mâni, un nor trécu peste tóté gândurile 
sale, era ca o statua fără suflare; un 
moment, şi eă’şi veni în fire, se repezi 
la mescióra ei, trase un saltaraş, scó- 
se un petic dë hârtie, o pană si’o cala- 
maie şi incepu a seri :

„Dragul meu“
- ÿf’am jurat ţie şi mă supun.

„Viorica Bonţa“
- : Pecotlui iacea -scrisorică cu inelul seu 
întredeschise fereastă şi- o asvărli. v
.Abiainchise fereasta la loc şi o do

rire bruscă;;se -art la uşâ.:
- Cinéitlii ' :

• Eu
Glasul era cunoscut, Viorica, se re-

0 ! Domne, Dumnezeul meu, Pronie 
ceréscá fără de margini, tu isvorul tu- 
tulor fericirilor, tu, care ai scapat 
pe nenorociţi din gura leilor şi a focu- 

. lui, tu, ce ai aratat calea dreptăţei, ai 
înviat din morţi ai dat vederea celor 
orbi, ai insenătoşat pe cei pătimaşi, tu 
care m’ai çlidit şi in totă viaţa mea m’ai 
făcut, se’ţi pàstreÿ iubirea sfântă. As
cultă Domne vocea mea, lasăme se mô
tângui numai ţie, şe'ţi cer mila ta.........

M’ai lasat Domne în fericire de la naş
tere pănă mai de-ună-ţli, nu şciam ce’i 
reul şi binele, nu şriam ce’i iubirea; de 
o lună incóce însâ, totul mi s’a schim
bat, fericirea mi-a sburat ca norii bă
tuţi de Yânt, inima mi s’a cuprins de 
nişte fiori spăimântători, sufletu’mi pare 
că este uu tiunchiu, fërë resuflare, o
stâncă petrosă nestrebătută..........
. Domne fie—ţi milă de róba tace te 
rogă din totă inima, fie-ţi milă de o ne
norocită. copilă ce cere de la tine milă 
şi in tot ciasul te voi slăvi şi më voi 
jertfi pentru tine........

rnAJWArin
(Somán Original)

n

(Urmare). 3

in.
Ruga Copilei.—Logofetul Bànlia.

Pe când sórele măreţ şi luciu ca 
n disc de Briliante se ridică cu înce- 
ul de după costişa Tataraşil or şi lasă 
■plendidele’i raze se lumineze umbrósele 
răi ale : Iaşiului ; pe când ciocârlia se 
nalţa in aer, ' strigând prin melodiosu’i 
çlas pe poetul ce dorme plutind in vi
suri fantastice, prinzând inspiraţiunea 
jperilor sale din Zefirii dimineţii şi 
loptitul suav o mii de floricele ; pe 
And laşul, era predominat de o; pro
fundă linişte şi monotonie neauţjinduse. 
ie cât unde şi unde câte o copiii ţă 
ce merge se’şi recorească faţa: là fântâ-
iă,::sau bătrânul plugar ce.conduceipla- 
ţanii; sei spre ogor..-- In aceste momen
te* line; o jună copilă cu faţa rpalidă, cu 
>ërul.i despletit, cu ochii plini de lacrimi 
ţi porpul tremurând, ;şedea ingenunchiată 
inalntea. Madonei şir »cu* mânele înălţate 
jpre ier, locaşul sublimului creator, la-

•5 *

Coi-ila nu mai termina, lacrimile cris
taline curgea din negrii sei ochi cu a- 
bondenţă, tipul ei dădea aspectul că nu 
dormise intréga nópte.—Nimic nu se au- 
$ea in prejurul ei. Nimeni nu o ascultă a- 
fară de bunul creator. Stelele ce dispărea 
înaintea razelor solare părea că privesc 
cu jale şi’i ţjic un trist: Adio l Sórele çe 
respândea miliarde de raze, înpărţi şi. ei' 
câte-va ce făcu -a- lumina puţin trista ei; 
faţă. i :

-.Pi

v . . . 01 Domne, • aceste 
idulci raze ce-mi se resfrâng pe faţă, óre 
ele sunt trimese de tine ca un preves
titor. a fericirei mele 

Murmurând aceste cuvinte, ea tre-

•- •« •
Cv.

■ <».
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pezi şi deschise uşa,luă mâna noului venit 
o duse la buzele sale şi depusă un rece 
serut.

— Şeţli pe ast scăunaş scumpul meu 
părinte, (Bse Viorica cu un ton prefăcut 
vesel.

Părintele Vioricăi la prima vedere 
se cunoscea că nutrire vr’o şese-ţleci 
de paşci. Puful albit al capului seu sta 
ascuns sub un grandios işlic, genele pe 
jumătate închise, sprincenele mari şi in- 
preunate, nasul coroet şi roş ca o cirea+ 
şă, musteţile blegi curgea printre latele 
lui buze, intre care ţinea imameaua stân- 
jenalului seu ciubuc, ce făcu in câte-va 
momente să se umple mica cameră de 
fum, in care Viorica se zerea ca un 
angel intre norii cerului. Voluminosul 
seu corp era invelit cu un mare ante- 
reu de mătasă, nisce şalvari largi şi 
roşi şi o pereche de mestii galbini îi 
inpodobiau piciórele.

Acesta era boerul Bonţă.
După câte-va momente de scenă mo

notonă, Cuconul Bonţă scote cu mare ne- 
voe imameaua din buze; tuşesce de vr’o 
trei ori şi apoi începe :

— Ei bine Viorică, ce zici tu de o- 
: brăznicia lui Dragoş, ei, nu’i bun de“tri

mes la respintenea vânturilor se facă 
corbii ospăţ din trânsul ?

Nici un respuns de la copilă nu se 
auţji; un singur şopt trecu prin mintea sa.

„Domne ajutäini“.
Boerul mai tuşi şi ear incepu:
— Ce ? nu respunzi, nu cum-va ai 

prins la unghişore, tu pe semne nu scii 
că am leacuri... ca la un puiu de şer- 
pe ţi-aş sfărma capul.......

— „Domne ajutămi“ repeta in sufletul 
ei, biata Viorică desperată.

— Se nu cum-va se te afle naiba că 
miroşi a Dragoş, el un niraernic, un biet 
căpitanaş dé dorobanţi, se umble după 
fata lui Bonţă Logofetul? El un veni- 
tic fără boerie mare se te ie pe tine ? 1... 
Se ştii bine că te-acufund în chiliele 
Ţre-isfetitilor cu apă şi , pâne la trei zilei 

Părinte nici nu’l cunosc, nici nu 
sciu cinei?

Nu putu biata copilă se ^ică măi 
multe, căci glasul i se stânse.

— Amin fie, că de nu atunci a ta’i 
beleaua.

ţ)ise aste vorbe şi urninduşi corpul 
seu greoi, lasă buna fliua Vioricăi şi eşi 
din camera ei....

Logofătul traversă balconul Intră in-

tr’o şală şi d’acolo intro-cameră, care 
după obieeiul vechilor noştri boeri se 
numea od ai a tur ceaşcă. Aci lo
gofătul se lasă cu lene pe o soafa mole, 
şi cu mâna atingând un clopoţel se pre- 
sintă inaintea lui un ţigan iricostumat 
intr’o bogata livre pe care era scrise i- 
niţialele Logofetului.

— Cióro, apridem’i. ciubucul, şi a- 
dă cafeaua.

Ordinul fiind indeplinit, Bontă adăugă 
Dute ciórá şi ’mi chiamă hulubi-

— Hm ! am zebovit pentru a lăsa 
urme de sânge pé tóté câmpurile.

— Nu cum-va talsarul cela a vrut se 
te omóre?

— Nu el, ci alţii, el să mulţămit de 
a’mi ride in. nas; neputând sei crăp ca
pul, şi a fugit; dar alţii adevaraţi tâl
hari de. codru, m’a prins pe când mă 
intorceam, şi după. ce m’a bătut, m’a 
deşbracat,. mi-a luat calul şi tot ce a- 
veam, şi m’a lasat numai cu pelea şi 
acea încă hăcuită in mai multe locuri.

M’am prefăcut mort, am stat pănă 
târziu nóptea ş’apoi, am alergat la ro
hatcă unde cunoscândumă dorobanţii Îmi 
dădu astă manta ruptă ş’o dubală de 
cal de venii pănă aci.

.0 !, reîncepu el după opausă, se mê 
ie o mie de draci de mă voi lăsa 
ne-resbunat şi pe u n i i şi pe alţii!

N. Andryacu-Bogdan.
(Va urma)

ţele.
Nişte draperii de pe un părete ince- 

pu a se mişca şi de sub ele, una câte 
una, apăru două-spreţlece femei tinere 
şi frumóse, punând drept îmbrăcăminte 
perul lor lung şi despletit şi o manta 
de tul roz care laşa să se vadă. tóté 
comorile lumii aceste ascunse sub zefi
rii dimineţii. Câte-va stelişore do dia
mante lucia prin părul şi urechile fie 
căria, şi scumpe braţare de aur inpo- 
dobea gingaşela lor braţe. Acele două
sprezece hulubife, cum le numise Logo
fetul fecură. d’odată un şir sau lanţ şi 
o musică nevăzută le îndreptă mişca
rea piciórelor . cari sburau prin aer in- 
tocmai ca abgerii prin regiunile cerului.

Logofetul privea aceste danţuri şi ju- 
cări a hulubiţelor sale şi rânjia pr’intre 
ginginile sale Un fel de ris ce părea 
ca urletul unui lup. .....

In mijlocul acestor desfrânări pete
cea Bătrânul Logofet, pe când cine-va 
bătea cu tărie in porta curţei sale.

—; Cine este ? întrebă portarul su
părat că’i turbură liniştea.

— Dar deschide, strigă o voce detu- 
nătore.

Portarul cunoscuse vocea, se repezi 
la portă, dădu jos lăcăţile şi deschise 
porta in lături; »

Un june cavaler intră in-ântru şi ajun
gând la scară descalică, se siii sus, 
ajunse la cam era lui Bontă, neoprindu’l 
nimeni deschise uşa şi intră.

— O bunul meu tată, incepu Cavale
rul care nu era de cât Ioniţă, petreci, 
te'desfâte'Zi, in timpul in care eram 
sé per pe câmpuri şi pe drumuri.

Dac’ar fi fost lovit de trăsnit logofă
tul n’ar fi tresărit ast-fel din letargia 
in care se afla, cum tresari la aste vor
be detunătore.

— Tu esci, dragul tatei, murmură Lo
gofetul, vrând se’şi ascundă emoţiunea, 

‘dtf'fchai'üébávit atât?

\
I

Mijlocul de « se-conduce in toate 
circonstancié vieţei.

Conversaţinne. — Greşă\i de evitat. Cotigia- 
rea defectilor.— Gesturi. — Cuviinţa. — Partea 
anecdotică etc.

A(Urmare).
Adresă de spirit. E, în gene

ral,. talentul de a’şi conduce în
treprinderile aşa că să reuşa^că. 
Luată în parte, e o calitate cu 
ajutorul càriaciuè-va eviteatjiâ pie
dicile, triunifeatjă în contra greu
tăţilor sau scapă din încurcături. 
Când, pentru â ajunge la scopu
rile sale, cineva urmeatjă căi se
crete, deghisate, atunci adresa de 
spirit degenerează în şiretenie şi 
viclenie. Intre adresa de spirit şi 
presentia de spirit este diferinţa a- 
ceasta, că, cea dintâi procédé du
pă un plan combinat cu înţelep
ciune, în timp ce cea de a doua 
nu’i de cât o iluminare repede 
care să produce din o circumstan
ţă cu totul neaşteptată şi face să 
se nască espediente folositóre. Mai 
cu samă adrese-i de spirit, pe care 
ştiu s’o desvălească, datori cele
brul ministru engles William Piit, 
puternica şi lunga influinţă ce e- 
sercita asupra1 destinatelor Maréi 
Britanii. Sunt puţini oratori poli
tici care să fi posedat la un grad 
atât de înalt adresa de a întrebu
inţa raţionamentele care se po
triveau mai bine caracterului şi'



liiip-»r<;«!iia şi progresul şciiiitihir. . inţarea mnşinelor. — Iată dar prima, şi
! unica consequenţă a primelor începuturi 
' de ştiinţă. Dar lucrurile mergând mai 
departe, câmpul deschis Înaintea celui 
ce voia a se ocupa cu ştiinţele fiind 
forte vast, au urmat necesitatea de a sê 

omenirea să ajungă a pătrunde a(;ele | înuwţi ştiinţeie în trei ramuri mai prin-
secrete? Forte greu şi după multe cer- i oiPale : Scnn*1 " sau matemtici;

! Sciinţi fi si ce şi scnnţi naturale. Cu tote

mai liniştită, de cât în fliua trecută, 
când arşiţa sórclui de cuptor frigea şi 
dogorea tot ce’i eşa înainte.
. O portiţă, a Ridului cel mare pe ca- 
re’l cunoştem deja, se întredeschide, şi 
un mic murmur strebătu :

— Păşesce încet, Viorico ! nu se 
(Jereşce nimic.

Şi după aceste cuvinte, două copile, 
descinse d’in Interiorul Ridului inclii- 
zind portiţa In urma lor şi indreptân- 
du-se spre marginea lacului. — Ajun
gând ia mal, una din copile ridică o 
batistă albă in sus fluturând’o de mai 
multe ori şi de o-dată un fluer tremu
rător respunse d’intre arborii, de pes
te lac.

Viorica, ridică manile In sus părând 
că vra se adreseze o ruga creatorului şi, 
o barcă mică comiusè de un militar cu 
barba sură, diu ce in ce s’apropria de 
dânsa. —Când ajunse la mal, Viorica sări 
în luntre trăgând după dânsa pe cea-l-altă 
copilă, verişora ei Ruxandra, şi luntraşul 
îucepu a mâna luntrea îndărăpt.

— Staţi mişeilor, strigă o voce ne 
înţeleasă co eşa dintre stuh ; Toţi in- 
torscră' capul şi privisă un corp défigu
rât ce ca o nălucă s’asvărlea şi s’a - 
propria înotând spre dânşii. — Un 
ţipet de spaimă scote cele două femei, 
acea nălucă sare îu luutre şi c’o mâna 
feroce, înfipge un pumnal în costa bă
trânului luntraş.

Luntrea sguduită se resturnă. şi ' cu 
dânsa toţi se cufundă în apă. Un răc
net teribil s’au^i printre arborii vecini 
şi d’odată dintre dânşii doi ómeni eşiră 
şi se s’aruncarăin lac.

Trecu (lece secunde şi ün corp fi’a- 
bia se fresce plutind pe suprafaţa la
cului şi forsânduse. d’a ajunge ia mal...

Era luntraşul; apa dia jurul lui éra

Am zis că ştiinţele formézâ o ramură 
de ocupaţiuni forte importantă, care j 
tinde a pune pe om In .cunoştinţă, se
cretelor natúréi. — Dar cum au putut •

,

ectări. De múlté ori s’a vëzut esistănd j 
asupra unuia şi aceluiaşi lucru două sau i 
chiar mai multe păreri in privinţa for- Í *“#s legate strâns una cătrănita, Aşa 
me i, composiţiei etc. Susţinută fie-care ! Matematicele sunt strâns legate cu sci-
de un număr urai mare sau mai miede N«1« fisicc; Sciinţelc fisrce cu cele na-

< turale insă apr op e n’au legătură cu cele

aceste, aceste treî. ramuri de sciinţi au

. indivizi, căutând fie-carc a proba câ te - ;
tuturor celor-l-alţi sunt ínconpléc^j ei,arte‘ ’ .

Din usul reciproc co fac fie-care dinricle
te sau falşe. Ast-feliu mergând din o 
teorie In alta încetul cu încetul au a- 
juns lucrurile la sfârşit adică s’au aflat 
adevărurile ce compun aştă-zi diverse

aceste ramuri de sciinţă, de teorielere- 
sultate din desvoltarea celor-l-alte ra
muri, au résultat descoperirea multor 
adevăruri care astăzi sunt de cea mai 
mare importanţă. — Ne vom mărgini a 
trata despre Maşini résultat al usu- 
lui reciproc a sciinţelor esacte cu cele 
fisice.

teorii. Dar pentru demonstrarea teo- 
rielor era de ajuns numai gândirea ; ar 
fi putut omenii să descopere diversele 
mijlóce de facilitare a traiului, a între
ţinerii sănătăţii, a comunicaţiunii etc. 
numai cu cugetarea? Nu. Din primele 
timpuri a acestei tendinţi a ómenilor de 
a së ocupa cu ştiinţele s’au simţit ne
cesitatea cea mai mare de a pune în 
practică adevâmrile descoperite cu gân
direa. Iată dar inteligenţa şi munca o- 
mului puse în legătură mai de’aprópe ; 
Ce au result.it din acesta ? Au résultat

rntm>Aîin
(Roman Original)

(Urmare). 4
IV.

Snitten — Re pir ea.
că omenii au Început a sô servi de lu
crurile brute ce’i încunjurâ a le da dis- Sórcle seturat de strelucirea (liléi 
posiţii ast-feliu ca să pótá face cu ele porni la apus spre aşi ascunde razele 
o întrebuinţare utilă, şi aptă în acelaş. după dealurile Galatei. Era cum dice 
timp de a transmite cât mai uşor şi în 
proporţiuni mult mai mări, mica forţă 
du care natura ne-a Înzestrat, şi ast- 
feliu n-a pus In ;posiţiunc de a dispune 
de restul pământului dupăicum cere 
necesităţile ce ni sô presintă ln Yiaţă.—
Au résultat mai ibine zicând : întrebu-

Românul pe la flamânzitul sorelui. — 
Vânturile recoróse începură a umple 
văile, frunzile şi iarba începură a şopti 
tainicul lor murmur, peştişorii lacului 
seria pe suprafaţa apei, păsările de 
apă săreau şi se jucau’liniştite, in fine 
totă natura lua o privire mai dulce,

îî »

• • Í
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— Dacă vrei tu, ne vom odihni cu — înapoiaţi pada, striga un necunos

cut rdin ceidoi urmăritori.
— Vrei se glumesci, prietine li ţiise 

Trandafir arătându’i pistolul
— Ticălosule !, respunse el trăgând 

sabia şi retezând vârful coifului lui 
Stefan.

— Forte măre ispravă, călătorule ! 
întrerupe Bujor înfingând sabia în pep- 
tul adversarului seu care se rostogoli 
de pe cal.

— Prea eftin la viaţa omenească Bű
jére, striga Trandafir cu un ton jumă
tate înfuriat.

— Hei ! tocmai el işi scotea pistolul 
şi’I îndreptă cătră tine, — D-zeu ne po
runceşte se ne apărăm viaţa.

Pe rumenii obraji a Vioricăi, două 
părae de lacrimi cristaline îşi făcură 
loc şi un suspin pătrunzător eşi din 
peptul ei. Trandafir nu cunoscea pe acei 
ospeţi Inoportuni, — că nu era Ioniţă 
era pre sigur — se hotari se ’ntrebe 
pe victima sa,

— Viorico, cine era aceştia cari ne 
urmăriau.

roşă de sîngele curgător din rana ce pri
mise; cu tóté astea el ajunse pe mal.— 
Câte-va secunde încă şi valurile se rup
se din nou ear din mijlocul lor apăra 
două corpuri Încleştate arancându-se pe 
acelaşi mal.

Era Trandafir şi logoduica sa.
— Bujor n’a cşit incă intrebă Tran

dafir după puţin timp de repaus, pe bă
trânul Dragoş — luntraşul de odinióre.

— Fu, respunse el abea murmurând.
— Trebue seT scăpăm, strigă Tran

dafir aruncândusc din nou în apă; cât
va timp trecu încă şi trei corpuri eşi la 
supra-faţa apei plutind fără siguranţă. 
Bătrânului Dragoş pare că’i prevestea 
inima un pericol şi, ca tot românul ce 
ştie a uita durerele sale pentru a-le fraţi
lor sei, uitărana’i şi obosala, se repezi în 
apă din nou şi dând mână ele ajutor 
celor trei muribunzi ’i trase încetişor 
la mal.

Tote victimile abia resuflau şi udate 
cum erau nici se puteau urni din Ioc.

Nu se putură insă bucura mult timp 
de linişte, căci acea nălucă ce înfipse 
pumnalul în luntraş, se arată iar pe su
prafaţa apei notând cu furie şi silindu- 
se se ajungă la mal.

— Priviţi! strigă Bujor.
— Afurisit__ ţipă năluca perind in

fundul apei.
— I-am trimes un glonte seT aibă 

spre amintire, respunse Dragoş cu un 
acent de tinereţe.

— S’encălecăm iute, adăogi Tranda
fir aducând trei cai d’intre arbori.

Trandafir luând pe Viorica in braţele 
sale, Bujor pe Ruxandra şi Dragoş sin
gur săriră pe cai şi se puse pe fugă.

Fugarii străbăteau aerul ca rândune- 
lele. Luna ce începea a răsări în faţa 
lor, părea blândă şi şoptit0re a -uhui 
tainic isvor. Cerul era senin şi presu
ra!' cu mii de candele strâlucitore, na
tură tăcută şi confundată în somnul ei 
adânc. Cursierii Inse fug, fug ca gândul 
din poveste, fără ai înpedica şanţuri sau 
bare, văi sau dealuri. Ajungând în drep
tul 8ocolei, Dragoş opri calul şi după 
•el ambii cavaleri. "

toţii.
— Scumpa mea Viorică strigă c’un 

accent plin de bucurie Ruxandra arun- 
cânduse în gêtul veriş6rei sale. Cre
deam că nu o se te mai văd. ...

— Ruxandro! iubita mea murmură 
Viorica exaltată de bucurie.

Şi ambele floricele se strângeau îu 
braţe şi se serutau lăsând ca lacrimele 
sc le pătrundă tinerii lor obraji. —

Bărbaţii priveau cu bucurie, pe a- 
ceste inocente fiinţe şi inima fie căruea 
sălta de bucurie, că putu reuşi de şi cu 
preţul vieţei, aşi Încorona opera cu suc
ces. — Astă bucurie Îns6 n’avu se ţină 
mult; demonul urei şi al reului trebu- 
ea se sosească ş’în acest loc spre a 
tulbura liniştea şi fericirea.

O! momente de fericire, de viaţă, de 
bucurie; voi daţi totul pe acest pământ 
prin voi se gustă dulceaţa, dar vai! voi 
mr ţineţi mült, periţi cura pere fulgul 
in abisul vânturilor, şi in locul vostru de
monul, dihania urită ea locul, contribue 
pr’in infernalele’i mijlóce da strica in- 
tr’un moment tot ce fericirea a <Jidit in 
viaţa Întreagă.

O nechezatură a calului iui Ştefan 
puse pe toţi In in cu reală.

Betrânul Stefan cunoştea obi. eiurile 
calului seu, se sculă iute de jos şi pri
vi în drumul pe care venise.

La o distanţă de un şfert de oră se 
Zerea ca prin vis o neguriţe mică de 
colb venind spre fugarii noştri.

— Pe cai şi se plecăm, striga betră- 
nul incălecând.

O a două nechezetură făcu pe 
Ieri aşi câta armele, şi apoi încălecând 
porni.— Fugiau ca şi fulgerul ce cu fu
rie scânteează înaintea ochilor numai 
câteva minute, căci caii lor obosiţi de 
dubla greutate domoli din ce în ce 
mersul lor.

Betrânul Dragoş se uita Îndărăt.
— Ne urmăresce Ioniţă, strigă el.
— Suritèm perduţi, suspină Viorica.
Câte-va rmöinénte inai trecu şi în ur

ma lor se ivi doi 'călăreţi iuţi ca vân
tul‘cu :caii plini de? sjhune.
. — Staţi hoţilor,'ţipa unul din noii 
6âpeţi.

— Ascultăm, ci» fplăceiţe, respunse 
Dragoş oprinduîşi «aiul. ; Asemiuea .:Se 
opri şi cçi—1—ajţi' şiast-fel! devenirăifâţă 
’n faţă cu noii veniţi.

seu.

/ / *

— O D-zeule, era, verul meu Vasile 
şi cu credinciésa lui slugă.

Un al doilea suspin se strecură prin
tre buzele ei şi lacrimile o podideau.

— Ertare ! strigă Bujor picând în 
genunchi înaintea junei fete, ertare, 
căci n’arn ştiut aceasta, am crerlut că 
sunt nisce omeni plătiţi se ne ucidă.

— Sermanul meu frate ! inccpu Ru
xandra plângând şi imbrăţoşind corpul
sângerând a acelui ce picase la lovitu
ră lui Bujor.

— Fratele teu, Ruxandro........
— Da fratele meu sermanul, numai 

e nici o nedejde de scapare !... prives- 
ceT---- abia resuflă-----Oh! Dumne
zeule. ..

Toţi se strânse în jurul Ruxnndrei şi 
cu lacrimile ’n ochi priveau cum acea 
copilă inbrăţoşa corpul sângerând şi 
muribund a fratelui seu.

— Vasile.

cava-

mai trăesci ?... mă
mai vezi ?.... Cunosci tu pe buna ta 
soră Ruxandra ? ... Vai ! el móré... mâ- 
nile i s’au răcit . sângele nu mai cur- 

Ah L. el nu nu mai este
• •

ge şi
.Si copila pică î fără*"simţire, pe ca

davrul fratelui, seu. - In van; so siliau şi

.• '• • «• • ••
— Staţi pacin se’mi leg rână căci 

mă dóré cumplit.
Toţi ee grăbiră aajuta bunului be- 

ttân, şi-ifdegară rat».
__ gtăi *Trandăfire, lncepu Vioriea^ 

mie frig şi sunt prea :slabă;t ge nrodihn 
im pacin.

... j

Bujor şi Dragoş îşi Trandafir se mân- 
gâe pe r biata copilă îs'o trezească diu 
lenişul ei>jcăcr ea nu ise putea.tdesUpi 

-de fel >de: multíiubitü’i îfrate. . ;
Trecu aprópe jumătate de oră, când

:

■



acea, copilă Îşi veni pucin 4n fire şi 
ridică tremurând de la pământ.

Viorica era aprópe tot aşa de sla-r 
ca şi varăsa, îşi. luă însă un aer 

în curaj ea tor şi înbrăţoşind pe Ruxandra 
o stringea Ia peptul ei ca cum ar fi 
vrut s’o răpiască din mijlocul tutulor.

— O D-zeul meu, murmură incet 
Ruxandra, unde me aflu ? ... unde c Va
sile ? !.. Unde e Bujor ? !..

— Suntem aci, respunsc Bujor în
genunchind şi curgându’i lacrimile pe 
faţa lui care nu. mai avuse nici o-dată 
un ast-fel de chin.

se

bă

r

— Tu Bujore... tu ai ucis pe fra- 
te-meu !.. dar te ert... te ert căci sper
că te voi avea pe tine în locul lui....

Mai mult nu putea cuvânta biata fată. 
Tocmai îu acele momente două că

ruţe venea de la Iaşi şi trecea pe lân
gă dânşii, Stefan strigă la căruţaşi şi ei 
opriră caii, se tocmi cu ei şi apoi luă 
pe Ruxandra şi \ e Viorica şi le sui in- 
tr’o căruţe unde apoi se sui şi el, — 
Trandafir, şi Bujor legără caii de cea 
laltă căruţă şi se suiră în trănsă şi 
apoi cu toţi porniră spre Lunca Bâr- 
novei. (Va urma.)

N. Andryscu-Bogdan. î

LITA PASCARITA
o o

(Comedie cu cântice inlr’un aci).

PERSOANELE:
Acadelachc Prajihiropulos posesor. 
Casandrn nevasta lui.
Liţa păscăriţă.
Niţu nepotul ei.
Zorila scripcar.
Bonlila cobzar.
Hurrih crâşmarul satului.
(Scena se petrece inlr’uil sătişor de pe malul 

Bistriţei).

(In fund ae vede riul Bistriţa, peste care o 1 
o.punto de scânduri cu grilaj la o. parte, la 
dreapta casa Liţei, la etfiuga copaci).

Scena i.
Liţa singuri*

Liţa, (Şede pe punte cu un voloc in mâ
nă păsenind.) A ! tea’i prins drăguţule, 
ha î ha 1 ha I ce frumuşel mai esci 
(scdte volocul şi ea din el un pesce), dă!
dă ! nu te mai abate, că dór n’oi se te 
mănânc acu-uite’l cum sţrelucesco de 
frumos, pare că’i numai de aur I — Se 
mi’ţi fie de deochi puişorul meu ! — 
(îl.puuo Jn .cojpiug Şi laşă dia.nttViyo!oou in apă) 
Hai I, prindeţivă mai răpede, căci se ia-1 ^ 
nalţă sórile şi căldura se măresce ; hai t
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pătimire cătră tânărul Sfânt o împingea 
w interveni pentrii pace ; dar, pe de o- 
parte furia ce se respăndia în jurul 
Sfântului Petau, pe de alta teamă de 

Încerca durerile arzetóre ale chi-

unde se aflau şi apoi cu o rcpcgiune 
gravă picau în jos, înspăimântaţi de un 
ce ne-inţieles.

Trecuse mult timp, de când aste două 
copile se deşteptase d’intr’un leşin adănc

Trecuse mult, şi ele încă nu deschi
sese vocea spre a descoperi una alteia 
suferinţele ce le păstra Iu pept.

Era pe când sórelc se arată în tótá 
splendóre şi umple pădurile şi văile cu 
auratele lui raze.

Viorica întrerupe astă scenă mono
tonă printr’un lung oftat ce’i dădu dru
mul din sinul ei de mărgăritare.

— Ce oftezi scumpă verişoră, întrebă 
Ruxandra pucin întremată.

— D-^eule, óre mai sunt cu acea 
copilă cinstită şi nevinovată, care eram 
mai eri ?

— Da, verişoro, esci nevinovată.
— Ore mai sunt eu acea fiinţă care 

mai eri îngenunchiată înaintea Maicei 
D-lui, o rugam se mă ajute se mă pă
zească de reu, se nu mă lese prada în- 
şelăciunei.... şi ruşinei___

— Mângăe-te, verişoră, tu esci o co
pilă ne-vinovată,nimic nu ţi s’a întâmplat 
fii sigură; eu am veghiat asupra’ţi, ş’am 
înţeles că arc se-ţi fie bine. — Ai văţlut 
o-dată pe Trandafir, l’ai iubit şi te-a 
iubit; ai văţlut că părintele teu nu se 
invoesce la aceasta, ai hotărât ca se’l
urmezi, şi___fii sigură că şi el... el
ţine la tine, mai tare de cât la viaţa 
lui; — Ţi-a jurat’o — şi mie rai-a jurat’o 
Bujor despre dânsul.—Veţi i, eu de Bu
jor n’am nici o frică, căci este un bun 
om; sunt doi ani de când îl iubesc si me 
iubesce şi de această nu mă mai indoesc 
căci am destule dovedi 
te scumpă Viorico, el te iubesce...

— Destul
destul___Alta nu mai Voi nimic. ...
Da ! ' te voi urma .... chiar la mor
mânt.........

Şi frageda copiliţă se aruncă în bra
ţele virtuósei sale Yerisóre udându-i fer- 
bintele sin cu cristaline lacrimi ce’i 
curgea cu abondenţă ca dintr’un isvor 
de diamante.......

Un moment de souveniré. — Un mo
ment de bucurie amesticat cu lacrimi. 
— Un moment dp extaz — O ! 
momente.

Un vuet se aufli venind spre cameră 
şi' apoi o mică bocănitură in uşă.

— Intră, respunse Ruxandra cu un 
aer surprins.

Uşa se deschise, şi Sandu, apăru în 
cadrul ei închinându-se.

— Ce vrei ? intreba aceaşi copilă. 
— Măria Sa ve poftesce se veniţi. 
— Măria Sa ? întrebă ambele copile 

într’un cor.
— Da Măria Sa, şi Măriele vóstre se 

mă urmaţi.
Verişorele nu mai putură cuvânta ni

mic, simţiră că un instinct secret le or
donă şi ele urmă pe lacheu.

Eşiră din cameră, trecură prin bal
con, intrară in altă cameră, apoi in o la
tă mai întunecosă.— Sandu luă un ciocan 
şi bătu de trei ori într’un perete care se 
desfăcu, trăgând apoi pe novice in inte
riorul unui canal rece şi întunecos.

Sandu nu cuvânta nimic ci tot mergea 
înainte, inse bietelor victime nu le mai 
remăsese nici un pic de viaţă in corp, şi 
părea ca un mecanism infernal le con
duce scheletul diform. El scote un fa
nar dintr’un colţ a acelei subterane îi 
aprinde şi apoi merge iar înainte, ajun
ge in fine înaintea unui ţlid luminos, 
şi bate din nou cu ciocanul, pere
tele cădind, copilele păşi in interiorul 
unei sale magnifice şi inpuitórc. Pere
tele se rcinchise, înghiţind cu sine şi 
pe bătrânul lacheu.

Era in sala suvenirului Moldovei, 
scumpului odor preţuit de aieveraţii 
urmaşi a lui Ştefan şi Bogdan. — Era 
in sala Tronului, sală care, iubiţilor lec
tori aţi văţlut’o iiitr’o descriere prece
dentă.

Pe Jeţul strebunilor noştri şedea mân
dru, vesel, tânăr şi suriţlind Stefan pă
rintele lui Trandafir încunjurat la dreap
ta d’un fiu, la stânga d’un nepot.

— Aproprieţi-vă copilele mele, apro— 
prieţi-v6 mângăerea bătrâneţelor mele, 
— se depun pe fruntea vostră cununa 
sântă a unirei a ne-viuovăţiei şi a iu- 
birei.

Junele fete s’apropriară.
Stefan luă cu-o mănă pe Viorica şi 

cu cca-l-altă pe Trandafir şi strângăn- 
du’i la sin, ridică ochii spre cer şi două, 
pârae de diamant se furişa pe nobilă 
şi veterana sa faţă. *

— Ddrane ajutălc — fă-le se p6tă fij 
demne de fii ai Moldovii, de urmaşii 
stremoşilor lor Traian—Bogdan - Stefan.

Atâta cuvânta părintele şi ridicându- 
se de pe Jeţ, incrucişă mânile asupra 
copiilor sei şi murmură in sufletul sema

a

a nu
eilor Raiului,—mai nainte de a le fi me
ritat—tot o-dată şi respectul cătră tot 
ce vine din Raiu, o făcură să remână 
într’o complectă neutralitate....

Câte-va minute în urmă, părăsită de 
distinşii sei vizitatori, — căci Sf. Petru 
eşise pe urma celui lait — dama se o- 
cupă cu ridicatul scaunelor şi aşezarea 
covorului, care ’şi schimbase locul prin 
centrifuga Luchiană.

Sosind bărbatul ’şi găsi femeia. fórte 
supărată. La întrebarea cc-i făcu, spu
se tot ce se petrecuse în absenţa lui 
Bărbatul, fără a se impresiona câtuşi de 
puţin, aprobă purtarea Sf. Petru, ca u- 
nui ce este responsabil lui D-zeu 
de paza sfinţilor şi că putea fi întrebat. 
— La observaţia făcută de femeia, că 
şi-a perdut ilusia de purtarea sfinţilor 
şi mai cu samă acelor mari, că sunt 
peste măsură aspri şi lipsiţi de polite
ţă, căci chiar ómenii, care sunt păcătoşi 
şi înrăutăţiţi, totuşi sunt reservaţi în o 
casă străină şi în faţa unei dame, băr
batul rc-ypunsc că disciplina divină este, 
forte aspră şi dependenţa în ordinea ie- j 
rarchică strict observată. Ii aminti apoi, ! 
când ordinul divin era basa legislaţiu- 
nei popórelor, care erau raporturile diin- 
tre individ şi stat şi mai cu samă din
tre femeie şi barbat. In fine li zice a 
’şi continua rugăciunea înainte fără a 
mai ţine samă de turburarea provocată 
prin nesocotinţa S f. L u c h i an.

Dacă unii barbaţi ar face la timp 
pe Sf. Petru cu chieile Raiului, naivi
tatea femeei n’ar fi speculată, sanctua
rul familiei n’ar fi profonat, divorţurile 
ar fi mai rari şi femeia nu va mai face 
rugăciunea următore;

Când In casă e bărbatul 
Şi la fereastră amantul : 

„Tatăl nostru cel de-afară 
„Nu ţi’i timpu *n astă sară, 
„Dară vină mâine sară 
„Şi va fi in voia ta 
„Şi *n împărăţia ta.

Increde-

N. V. L. El raô iubesce... e prea

TWAWDAFIK
(Roman Original)

(Urmare). 5
V.

Deşteptarea.—Bitte cuvântarea.

Viorica şedea jumătate culcată pe o 
,napea,.iar la piciórele sale, pe unsca- 
1 stetea verişdra ei Ruxandra.
Ele păreau palide, întristate şi o du
re adâncă li se Imprima pe faţă. — 
chii lor tremurători se ridicau numai 
te pudn privind tapiseriile

. dulci• •

camerei
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: rugă piosă adresând’o a tot putintelui
după care :

— Fiţi uniţi, le mai flise el, luându’i 
şi aşăţlându’i pe Jeţul, moştenirea stre- 
moşilor sei.

N. An dryacţi* Bogdan.
(Va urma).

Mijlocul de a ae conduce in töte cir* 
constantele vieţei

ConveraaJIuno.-Greţeli do orltat.—Corlglnro« defecte 
lor.—Gesturi.—Cuviinţa.—Partea anecdotica.

Alegere de Socielali. I.umea, în ge
neral, şi cu mare dreptate, ’şi va face 
o ideie de meritul cui-va după acela ce’l 
are deja despre amicii sei şi este un 
proverb romănesc, care ţiice fórte po
trivit : spune'mi cu cine Iraesli, ca sa'li 
spun cine eşti. Este adevarat că fie-care 
om devine, până la un punct óre-care, 
ceia ce sunt aciia cu cari el conver- 
seasă obişnuit ; el împrumută părerile 
lor, manierele lor, chiar până şi modul 
lor de a gândi. Este dar de cea mai 
mare importanţă, pentru tânărul care 
voeşte să câştige usagiul, turnura şi 
manierele unui om de lume, de a nu 
fréquenta de'cât societăţele cele bune. 
Tóté aceste calităţi esteidére, pe care 
cine-va le póte fórte lesne avea dacă 
vocsce, le va câştiga pe nesimţite fre- 
quetând societatea aleasă şi observând 
caracterele şi manierele persónelor care 
o compun. Nu’mai puţin să le observe 
cu luare aminte, le va egala în curând 
şi chiar, cu timpul va contracta deprin
derea manierelor, lor fără a se sili de 
ale imita. Nu’i nimic în lume care să 
nu se pótá căpăta cu puţină luare a- 
minte- şi aplicaţiune. Trebue să fie ci
ne-va scrupulos asupra al egerei caselor 
în care e primit în tóté zilele şi fără 
învitaţiune ; acole pericolele societăţei 
cele rele sunt neevitabile ; acole, prin 
repeţirea aceloraşi acte, cine-va ajunge 
a vorbi şi a lucra cu o graţie şi o e- 
leganţă, care nu costă nici o silinţă şi 
contractează maniere încântàtôre, dacă 
ast-feliu sunt acele ale stăpânilor ca
sei. Nu uitaţi că rar se întâmplă ca cei- 
1—alţi şă’şi schimbe opiniunea ce ’şifau 
făcut o-dată despre noi, bună sau rea, 
adevarată sau falşă. Un tânăr, cu tóté 
că încă puţin Instruit în deprinderile 
lumei alese, va căpăta de sigur mai 
multă stimă dacă se va auzi că frequen- 
tează persóne de merit şi că se bu-

*

■
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póte alimenta cineva cugetul din frequen- 
tarea unui locaş ca acest a cărui scop 
este bun dar a cărui aplicaţie este rea.

Preotul nostru nici o dată, chiar a- 
tunci cănd ţine cuvênluri, nu arata in
dividului, adeverntă cale ce trebue se 
urmeze, nu’i zice, nu fura, nu bale, nu 
cleveti, fi altele, ce’i flice numai curat că, 

vie la biserică se se róge lui D-zeu 
se dea leturghii, parastase etc.

Aceste nu pot fortifica pe cine-va spre 
bine, ci numai spre un ideal.

Cel mai bun mijloc pentru îndrepta
rea acestui reu este acela a simplilatei 
bis er i cei, a predicei morale, prin sim
plicitate se inspiră respectul, prin pre
dică se atrage atenţiunea şi prin a- 
ceste două fapte se póte aduce pe in
divid la adeverată calo pentru care e 
flidită religiunea.

Terminând pentru acest moment tre
bue se spunem ca una din religiunele 
cele bunişoare de pe pământ şi 
şanse mai mari de apropiere cătra ade- 
ver, este religiunea Calvină care putem se 
çliccm inţelegc spiritul religiei şi drept 
care, cea mai mare parte a lumei civi
lizate au îmbrăcioşate.

FaTă una ca acésta şi iără un Tribunal 
Suprem, faptele rele şi nenorocirile vor 
curge asupra omenii or pământului.

Mai târziu vom reveni.

'şi îmbrăcat cu catifea scumpă, aşezat 
pe trei trepte învelite cu covoarele tur- 
cesci din cele mai bogate.

Pe acel tron, şedea stăpânitorul Mol
dovei, bunul Domn Vasilie Lupul, ţi
nând în mâna sa-dreaptă toeagul stă- 
pânirei, lucrat din aur şi omăt cu pe
tre de diamant deasupra căruia strelu- 
cea capul Zimbrului, Marca patriei Mol- 
dovenescî, iar de mâna stângă sta re- 
semat frumosul seu cap umbrit de o 
Coronă ce strelucea, de petrile nestima
te cu care era împodobită, ca şi razele 
soarelui înfocat.—El purta o mantie lun
gă de catifea vişinie ornată cu blana cea 
mai bună'de cacum, ciubotele’i erau gal
bene strelucitoare, haina de desupt era 
In formă de autereu de matasă verde 
peste care era încins cu un scump brâu 
a cărui paftale era făcute tot în formă 
de cap de Zimbru şi între ale eăru’i coar- ' 
ne strelucea o mare piatră de diamant. 
De acelaşi brăti atârna în formă de 
semi-cerc, sabia vechilor stăpânitori ai 
Moldovei. La dreapta lui şedea Doamna 
socia sa cu fiul seu cel mare, iar la 
stănga sta Domniţele tinere, cu fii cei 

, mai mici ; de lângă tron împrejurul salei 
I eraű o mulţime de Jeţuri pe care steteau 
! Miniştrii, Sfetnicii şi Marii Boeri ai (erei. 
Toţi erau învesmântaţi de ceremonie şi 

! toţi cu armele pregătite lângă dânşii, dar
toţi steteaă trişti şi gânditori ca şi stă
pânul lor, care le ascepta sfatul.

Un rob negru întră şi se pune înge- 
nunchi, unul din Boeri îl întrebă: Ce vrea.

—Luminăţia sa Logofătul Boanţă şi 
cu Banul Ioniţă.

—Di-le se între, strigă Domnul ca
re auzise anunţarea robului.

Robul dispăru şi în locu’i, cei doi 
boeri pe care’i numise întră în sală 
făcu o metană la uşă şi apoi ajungând 
la Jeţul Domnesc îngenunche şi seru -
tă manile bunului Domn care le res- 
punse prin o strîngere de mână.

—Ce veste mi’ţi mai spune bunilor fii 
ai ţerii ? întrebă Domnul pe ambii Boeri.

—Doamne, nu suntem vrednici se ne 
mai tânguim înaintea ta, căci multele 
necazuri şi nenorociri ce de câtă-va vre
me pică asupra nóstrá ne-au fecut mai 
de ris de cât cel de pe urmă ţcran.

—Cum, ce fel voi sunteţi atât de 
necăjiţi.

: —Măria Ta! mare pacoste şi neno
rocire a dat peste casa noastră respun- 

Betrânul Boanţă suspinând.
—Ce vreţi se spuneţi ?

—Un hoţ ucigaş, ce’i $ice şi Tran
dafir Dragoş, mi-a repit măngăerea bă- 
trîneţelor, pe singura mea fiică, a rănit 
pe Ioniţă, a ucis pe nepotul meu Vasilc 
şi pe sluga lui........

—Se poate una ca asta? l.. strigă 
vodă încreţindu’şi fruntea.

—Iacă semn, adaugi Ioniţă deslegând 
rana cea mare ce o primise In ultimul 
angajament.

—Auriţi Boeri !-----Se se ee un polc
de oaste, se’l urmărească unde va fi şi
ştreangul se’i fie mântuirea___

—Aşa se fie !, strigară mai toţi Bourii 
în cor.

—Nu se poate M. Ta ! respunsă din
tre toţi Miniştrii Ionaşcu şi Andrei.

—Cum nu ? ! . întrebă vodă mirat ; 
un făcător de rele, se nu fie resplătit 
după cum trebue? Un hoţ?....

—Nu e hoţ, e om şi nobil M. ta !
—Fie cine va fi, cel ce calcă cinstea 

unei case părinţeşci, trebue se piară.— 
Căpitane Vrancea, continuă el, teîn- 

sercinez, pe tine, iaţi urmata ta şi ur- 
măresce, Haide !.. voi Inse se ved şi 
eu ce mişel e acela.

—Aduceţi-vă aminte, M. Ta ! între- 
I rupse Hatmanul Andrei că, acela e 
Trandafir Dragoş, căpitanul de Doro
banţi cari în lupta de la Şutul Costeiu 
au alungat un polc de duşmani numai 
cu vr’o cinci şese soldaţi moldoveni.— 
Tot el e fiul lui Stefan Dragoş care 
vau scapat de un tâlhar ce vroia se vé 
ucidă când ve duceţi la Sânta Biserică 
Domnească spre a primi încoronarea.

—El e ? !... strigă Lupul surprins, 
şi după o pausă de meditare, continua :

— Intr’adever, îi datoresc mult, dar o- 
dată am hotărît cu Divanul întreg şi nu 
pot se’mi retrag cuvlntul.

N. Andryscu-Bogdan 
(Va urma).

se

care are

M. E. C.

(Roman Original)

(Urmare). 6

VI. i
P létig er ea la Domnie*—Judecata.

Era oarele 12 din $i când, o cupea 
mare şi lucsoasë, trasă. de patru cai e- 
şia din Curtea lui Boanţă Logofetul, tra
versă strada lui Stefan cel Mare, întră 
în strada S-t. Nicolae de unde, în cea 
a lui Alexandru şi apoi se îndreptă spre 
palatul Domnesc de lăngă Trei-Erarhi. 
— Ajunse la scară şi când uşa cupelci 
se deschise, Boanţă şi fiul seu Ioniţă 
descinse d’in-tr’însa, primind de la stra
ja palatului onorurile estraordinare.— 
Ei se sui pe scară şi întră în una din 
Camerile de asceptarc ale Domnului.

Intr’o sală mare, omatâ cu scumpe 
draperii turceşti, şi aurită de jos pănă 
sub investită cu oglinzi enorme şi armă
turi felurite a Domnilor trecuţi, cu o

LITA PASCARIŢA
O

(Comedie cu cântice înlr’un act). 
(Urmare).

Scena v.
apoi Kir Akadelnki şi Uontilă

mare bucurie m’a lovit
J Lit«,
I Liţa. Ö l ce 
d’odaţă, de'mi vine pare că se plâng
(se pane pe laită şi, plânge),

Bontilă. (In cantonadă se aude cântând
în cobsă, începe apoi şi din gură.

mulţime de candelabre ce stătea atâr
nate de bagdadié şi flori care de care 
mai mirositoare, cari lasau un parfum fin 
umplănd tot aerul, spre partea de 
miază-noapte, era aşezat un Jeţ aurit

se

î-tWi ■ 1'Vimmii
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e ua'scólá, ci un asii al desfrânărei, rui
nat, gracie direcţiunei, grade eforiei şi 
eforiştilor, gracie guvernului. Terminând 
pentru aRi ne remâne întrebarea, pen
tru ce atâtea Riarç câte avem In Iaşi 
nu s’au ocupat cât de puţin a ridica vo
cea contra acestei institutiuni ajunse 
la culmea decadenţei ? ! Se vë spun tot 
secretul.—E destul ca d. director se t.i- 
mată câte un bilet de stal d-lui cu ga
zeta, şi d-lui se va face nu sciu n’ara 
văRut, ba iucâ îi va publica şi anunciul. 
Protestăm contra acestor stări de lu
cruri şi cerem de la cei ce cârinuesc ca, 
cât mai curând se dee o spluţiune-bună, 
căci altr-fel va fi vai de turma aceia pe 
care păstorul o Învaţă a se asvârli In 
prăpastie.

■ SI. R. G:

TKAWDAÎift
(Roman Original)

(Urmare). 7 
VII.

Nunta,—Semnul Prevestitor
' '

Era mua Sfintei Dumineci. • •>
Tot satul Bârnovei era In mişcare; 

Clopotele sunau cu putere, lăutari se 
auzeau cântând la fie oare două—trei 
case, setenii jucau şi se veseleau aşa 
cum nu se veselise de multă vreme şi 
la toţi inima cuprindea o bucurie nes
pusă, o bucurie sădită de*. o dorinţă .
sântă.

Curtea lui Dragoş înse,. era puntul de 
culmi naţiune va veseliei şi f ericirei ; Ri
durile de sus pănă jos erau acoperite 
numai cu flori şi crengi de arbori ro-. 
dicorij tóté camerile deschise şi o mul
ţime de ómeni furnică şi se îngrămădea- _ 
ne mai încăpând nici In camere nici In 
oamere nici în ogradă. Şi D-zeu vrpfc , 

zi se’şi, aibă lót* spkpdóré* :

« -

ca acea
trebuia; drept acea sóra;
dra şi.mos a cărui. dedata.. pa

$
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acum devenise socie, descoperiră toţi ca- . ţi
petele ş’intr’o voce de veselie culminan- 
ta datură drumul unui.

admiratorii sei, un cer senin, un zefir 
dulce învietor şi cârduri de păserele ce 
se’nvârteau pe d’asupra caselor lăsând 
melodiele lor ce pătrundea în tote ini— 
mele.

La biserica din sat Inse, era ce-va mai 
' mult efiiar de cât la zidurile bunului 

Dragoş, era o slujbă mare, clopotele re- 
sunau, cantorii adresau rugăciunile lor 
cătră D-zeu ş’ll slăveau, iar un potop 
de lume ce venise chiar şi de p’rin alte 
sate se’ngrămădea care mai de care se 
intre în biserică sau cel puţin se ajungă 
pănă lângă uşă.

înaintea sfântului Altar în care un 
bătrân şi cuvios preot sevârşea datoria 
cătră djvinitate, sta îngenunchiaţi alătu
rea Trandafir şi Viorica. Manile lor erau 
unite şi capetele plecate în jos, bucuria 
amestecată cu lacrămi inundă inimele 
şi ochii lor străluceau ca două stele ce
leste.—Ei erau inbracaţi de serbătore. 
erau înbraeaţi cum trebue se fie doi juni 
ce vin înaintea sfântului altar spre aşi 
lega viaţa unul cu altul pentru eterni- 
t-aţe.—Trandafir în costumul seu do că
pitan de dorobanţi înpodobit cu o mul
ţime aur şi pe de-a supra purtând o man
ta lungă pănă Ia pământ de catifea ver
de presurate cu zimbri de aur şi înpre- 
giurată cu blana albă, iar Viorica lntr’o 
rochie de matasă albă ornată cu inchee- 
turi şi florile cele mai scumpe, cu bra
ţele, umerii şisinu’i gol, cu părul zulu- 
fat şi omăt cu un marînimios buchet 
de peteală de aur care se întindea asupra 
intregului seu corp şi ambii având asu-, 
pra capului câte o coroniţă de aur cu 
o cruce de diamant care le dădea as- : 
p'ectul unor îngeri din sântul Paradis., 
Inprejurul lor erau d’o parte şese copile ; 
virgine încostumate ca şi Viorica afară ; 

’ de coronă şi peteală, iar de cea-l-altă 
parte sta şese juni dintre care trei mi
litari şi trei civili avênd toţi câte-o 
flóré ornată cu peteală şi atârnată de 
pept. La dreapta lui Trandafir stetca 
un cuvios bătrân ţinând o luminare mare 
aprinsă în mână iar la stânga Vioricăi 
stete'a o. femee în vrăstă, înbracată ţe- 
răhesce ţinând şi ea o aseminea lumi
nare. In colţul-despre’ altar în strană 
şedea veteranul Stefan Dragoş privind 
cu amor şi fericire pe copii lui ce stă
teau îriaintea lui, D-zèu Bpre a primi le
gătura.' sântă. Când preotul fini' servi
ciul în: lăuhtrul altarului şi1 păşi în fii- 
serică^' Dragoş se sculă, înaintări'ajun

gând în faţa sântului altar aplecă ge
nunchii sei spre pământ şi buzele sale 
începu a cuvânta o sântă rugăciune; 
un şir de lacrime patrunso bătrâna sa 
faţă şi un suspin cel ţinea de mult în 
inimă îşi făcu de astă dată loc şi eşi 
recorîndu’i peptul şi înveselindu’i puţin 
faţa sa înbătrânită. Când el termină ru
găciunea, se ridică mersă d.e serată sfân
ta cruce şi sfintele Icône şi apoi întor- 
cându-se cătră junii ce steteau încă în
genunchiaţi le (lise :

—Fiii mei : astăzi D-$eu Yă unesce, 
şi eu vă bine-cuvăntez 
fire, astăzi când păsesci pe calea băr
băţiei, Iţi aduc aminte se fii vrednic de 
stremoşii tei ... . tóté amintirile ce le 
mai păstrez, sunta le tale şi tu eşti da
tor se le aperi cu viaţa ta ... . căci 
D-çleul ţerei nóstre va veghea asupra’ţi.

Dragoş nu putea urma mai departe 
căci şi lacrămi şi durerea ranei sale îi 
cereau linişte şi odihnă, el mai ridi
că încă odată tremurândele’i mâni către 
cer şi le lăsă apoi pe capetele mirilor 
murmurând încet:

„Fiţi bine-cuvântaţi.u
Apoi el se retrase în strană, şi în 

locui veni preotul şi schimbă curonele 
de pe capetele mirilor le ceti rugăciu
nea obicinuită şi când serviciul se ter
mină, x>reotul se adresă către (iînşii :

—Fii întru Christos, cu mâna mea eu 
v’am unit capetele şi mânele, iar D-zeul 
cerului şi al pământului se vă unească 
inimile şi sufletul.—Rog pe bunul D-zeu 
se arunce mila sa asupra voastră so ai
bă ochiul seu tot de-a-una îndreptat asu
pra lucrărilor vóstre, se vă îngrijască 
ca nu cum-va ispita sau demonul vrăj
maş se pătrundă în inimile vóstre tine
re, şi ca se aveţi tot deauna de la fă
cătorul lumei ertarea păcatelor, sanata- 
tèa, iubirea precum şi harul pentru tóté 
cele trebuitóre la viaţa casnică.

Viorica inoleştă braţul iubitului ei 
soţ şi depuse pe fruntea lui unferbinte 
serut.—Trandafir urmă asemine.—Juna 
fată, simţi o bucurie mare în inima sa; 
ea era fericită că răpitorul ei săvârşise 
acest act de Creştinism şi religiune, căci 
aceasta i se părea piai necesar de cât 
orîrce. . *

Junii soci, porniră din „ Biserică, ca doi 
'fluţurşi ştrelucihd dé razele sórelui şi 
alergă t în mijlocul vecinilor. lor,;. care la 
aspectul.ee . le dicta tipul virginal sau 
mái'bine zis: angelic a Viorică’i, care

„Ura .... Trăiască Măriile lor. 
N, Andryscu-Bogdaii 

(Va urma).

LITA PASCARITA
O O

(Comedie cu cântice înlr’un aci). 
(Urmare şi fine).
Scena VII,

Cei d’inaiiite, Niţu
Tranda-

Niţu (Intră fără a lua sama la nimo) 
La cumătră că ra’am dus 

Tra la la la la! «-
Li păstrăvii că iam dus 
Şi mi-o dat un firfiric 
Şi Tarn tras ici pe tipic

Acadelaki. (Spăriet) Fevghe Satana 
Buruh. (idem) Ghivalt urzichi 
Niţa. Iiiiiiii.... Ha ! uite stafiele 

codrului au sosit 
Buruh. 

riet la noi?
Niţu. (Batind din picior) Taci iudă că 

te sfăşii ca pi un pui de peşte, ştii de 
cei fripţi !... .

Buruh. Ghevalt, Ghevalt Akadeli 
Acadelaki. More Niţu, fii omu do 

treaba !
Niţu D-ta esci kirie ! vii se ei chi

ria, iazului !

Mui mujichi, la ce-ai spu-

Akadeloki. Nu iaza... ma be pu- 
ţintelo Vino, kirie Niţaki

Niţu. Ce vă<J? o besică de vin?î 
ho ! ho 1 (toărna într’o cană şi bia) 

Akadelaki. Ke is hronus pólus! 
Niţu. Ha ? ce-ai zis ?
Akadelaki. Adicate la mulţi ani ! 
Nitu. Ca D-ta? trebue se ai

vr’o sută şi mai bine.
Akadelaki. Trei-zeci şi doi, 

chirie Niţu 1
morc

Nitu. Ha ! hal ha ! ha ! ha !
Lita. (tresărind) Al... tu esci Niţule l 
Nitu. Eu mătuşica, dar ce-ai păţit ? 
Lita. . Nimica dar... dar adormisem 

aici şi.
Nitu. Iaca o venit conu Akadelake 
LitÔ. Bine, dar iată ţ’am gătit de 

mâncat
Nitu, Şi de băut ? ;
Lita. «Bade băutţV „ădus D-lui kirult 
Akadelaki. Ba, oAi, io aduso pen- u 

trir mataluţa, lydica 
Lita. Mulţumesc, dar nu’mi place

i;::V *!•!
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—Viorică î scumpa mea, ce ai tu de 

stai aşa întristata ?,... de ce nu pri
veşti ş’acuma cu acea dulceaţă de mai 
nainte ?... de ce nu vrei să joci pu
ţin ?.. 
mine ?

— 0 nu, nu, scumpul meu, sunt pu
ţin Întristată, dar aceasta este numai a 
idee deşartă, dacă vrei, te rog se mer
gem în casă pucin. Viorica se sprijini 
de braţul lui Trandafir şi merse In una 
din caraerile de lăngă grădină.

—Trandafire, reîncepu ea, inima mea 
sc sbate grozav, acel porumbel şi acel 
uliu nu poate se fie alta de cât o pre- 

porumbelul vom fi noi... 
şi uliul va fi Ioniţă şi Tatăl meu ; mă 
tem, că crudul meu frate se nu facă 
tot pentru a te.... ucide... më mai tem
ea tu cura ai făcut cu uliul, se nu faci 
şi cu fratele meu. O D-^eule !... ’rai 
este frate, frate... se te găndesci.

Dacă Trandafir şi ea mai spunea câteva 
cuvinte, de sigur ca juna copilă era a- 
proape de a se înăduşi, dar betrânul 
Stefan Dragoş apăru In cameră şi faţa 
Viorică’i se lumină şi toate suvenirurile 
triste peri de pe faţa ei ça o umbră la 
lumina sórelui.—După pugină convor
bire eşiră di’n nou afară şi re-începură 
a privi la petrecerile ce li se oferea, 
păn* când noaptea înprăştiă pe toţi ju
cătorii şi nuntaşii pe la casele lor.

In aceeaşi ţii, Bujor şi Ruxandra pri
mise şi ei bine-cuvăntarca sântă de la 
Biserică şi’şi legase sufletele unul cu altul 
Întocmai ca şi verişorii lor.

JV. A.-B. (Va urma)

la astă frumoasă serbătoare ce se 
în Lunca BâmoveL—TrecuseTflANDAflfl resc

petrecea
Yr’o jumătate de oară de cănd hora ju
ca.—O verigă se rupe din acel lanţ su
perb şi pr’intrc dănsa îşi făcu loc cei 
doi Miri, ce părea că întineresc din ce 
în ce. Trandafir ţinea braţul Viorică’i 
şi ambii începură a dănţui ca doi flu- 
turei ce se joc primavéra pe primii tran
dafiri cari inbobocesc.—Jucară ei că-

. (Roman Original)

(Urmare 8). ce? oare esci supărată pe• •
VII.

iK’ufila —Semnul Prevestitor

Tinerele copile ale Bârnorei eşiră 
înaintea nou ei perechi şi îngenunchind 
câte una, ofereau frumoasei Viorică, bu
chete măreţe, buchete compuse din flo
rile cele mai alese.—Viorica primea şi 
apoi le întindea mâna pe care ţărăncuţe
le depunea câte un respectuos serut.— 
Apoi mai mulţi ţerani bătrâni apărură 
înaintea lor urândule fericire şi iubire. 
Trandafir mulţumea fie-cărui aparte ; 
când ajunse Ia cel de pe urmă el în
trebă :

te-va minute şi apoi osteniţi stăteau în 
mijlocul horei şi priveau la seteni cum 
tot îndeamnă şi numai simt nici oste
neală nici nimic.—Cum amanţii ţineau 
încă mănile încleştate, d’odată simţiră 
că ie cade ce-va greu peste raănă. Vio
rica prinse un smoc de pene, şi când 
începu a privi mai bine, veţlu 
Berman porumbel ţinut în gliîarele unui 
uliu.

vestire.

un

—Dacă pronia cerească më va sili 
vr’o dată se lupt pentru ţinerea frăţiei 
şi iubirei cu socia mea, îmi veţi da voi 
şi fii voştri mână de ajutor?

—Vom lupta pentru Măriele voastre 
pënë la cea de pe urmă picătură de 
sînge !... strigară într’un cor toţi Betenii 
ce se afla pr’inprejur.

—V.ë mulţumesc, şi se sciţi bine că 
in’ma şi privirea mea nici-o-dată nu se 
va întoarce de la faptele cele bune ce 
vë va trebui.

Trompetaşii, scripcarii, doboşerii şi 
tot soiul de musicanţi cari se strânsese 
în Curte, începură a Intona o mândră 
şi frumoasă horă—cântul vechilor noştri 
strebuni—şi d’odată, fetele, flăcăii în
surăţeii, ba chiar şi moşnegii de la o- 
1-alţă, se prinse de mână formând un 
cerc mare şi sărind şi învârtindu-se nu
mai în călcăe de’ţi părea că veţli jucând 
nişte porumbei.—Vinul se preumblă din 
mână In mână, colacii şi florile unii le 
aBvârleau pr’in aer şi alţii se aţineau 
le prindă, unul fură nevăstuica altuia

—Sermanul porumbel, începu juna 
femee îndată, scapă’l Trandafire din ghia- 
rele uliului.

Trandafir desprinse uliul şi dădu dru
mul porumbului care înse nu sbură mai 
departe de cat pe umerii Viorică’i.

—Privesce Trandafire cum s’apuspe 
uroerul meti, reîncepu Viorica, ’l-ai scă
pat sermanul de moarte, dar totuşi dă 
drumul şi uliului se se ducă.

Pe la mijlocul acestor cuvinte Inse, 
Trandafir nebăgănd de seamă ce spunea 
Viorica, rupse capul uliului ş’il aruncase 
la un căne care’l şi Începu a mănca.

—Ce-ai fecut, pentru D-ţleu, păcat 
c’ai ucis aceasta pasere.

—Am ucis un- şerpe.
—O !.. par’că inima’mi şoptesce ceva ! 

par’că mi-se sbate, nu sciu de ce !...
—Fii liniştită scumpă Viorică iartă-nrâ 

căci eu nu aurisem bine cînd tu ai ţlis se’i 
dau drumul....

— O! dar aceasta pare că eun lucru 
straniu, më tem se nu fie vr un semn 
reu.....

—Ai speranţă în Dumneţleu, iubita

Oratorul nefericit.-
(Scenă comică inlr'un act).

se

(Scena represintă un salon în mijlo
cul căruia e o masă, păreţii ornaţi 
cu diferite imagini şi draperii. Cortina 
së rădică, şi nu apare nimene ; dup& 
Yr’o douë-trci momente un june din 
Stal să ridică şi începe) :

Junele. Bine Domnule Orator, ce va 
së $că asta de ne ţii seperdem vremea: 
aici şi D-ta nu vii: së ne spui nimic,, 
oarele a trecut şi noi asceptăm. 

Oratorul, (sco fitul numai capul pe 
ttfă) M& rog matale D^-le ciicoflaş* s& 
më scusariseşti daci a> trecut câte-va 
momente peste' o ara > legal ă când trebuia 
să* vin, căci roi* s’a întâmplat că astă

spre a; juca cu dânsa,, altul sărea d’odar 
tă în mijlocul horei lncepănd se dăn- 
ţuească singur cu multa iscusinţă, tóté 
Obiceiurile căte le scieau bunii seteni 
pentru veselie, le descoperiau aici.

Soarele era sus, faţa lui era lucie ca 
aurul strecurat, cerul era făr’do nici o 
pată, făt! âe cel; mai mic

mea.
Hora se re-începu tot aşa de splen

didă şi voiôsà ca şi mai ’nainte, fetele şi 
flăcăii începură a sări şi danţa mai cu 
viociune, inspiraţi acuma şi de profumul 
bunului Bachus moşnegii se puseră a 
povesti glorioasele resboae ale Moldo
venilor,, însurăţeii flicea diferite glume 
spre a se desfăta unul pre altul ; toţi 
petreceau şi Be veseleau,, numai Viorica 
singură- ata, triată şi; Trandafir o privea

•. »t.

«or,, coprin, 
^nd Dn ocean de azur ce se perdea 
p.e dupi dealuri;iar pe un coif aceru-

«*•<* USA şi
«lbâ tocit fi se părea ci e moart* 
totuşi scoate puţin şi ea capul 8Bre 
a Privi Înălţimile íjj*

CO-î
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ITRANDAffît — Dar satana, duhul ne-curat care 
ispitesce pe bunii ómeni, ne eşi 'na- 
inte.—Më spăriei grozav, dar apoi in- 
treniându-ne puţin, mê repezii după dân
sul se’l ucid, înse, cerul se desfăcu, el 
pică In jos şi noi furăm tăriţi după 
dânsul----

— O D-çleule ... Porumbelul Încă 
ne-au prevestit.

— O dar Viorico !.... şin acea picătu
ră, m’ara trezit strigând.—Şc^iui vr’un 
sfert de ceas buimac, şi inima mi se 
sbfitea cumplit.... şi apoi ear adormii....
O D-^eule, cât esci de bun___ Mi se
păru că ved un cor de Angeri ce aler
gă după noi, me răpi din ghiarele Sata
nei şi se râdica ear sus__  Ei ne con
duse inaintea Domnului nostru, şi noi 
picarăm ingenunchi rugăndu-ne la pi
cioarele lui. Çiorile diinineţei îmi răpi. 
cea de pe urmă privelişte, şi nu mai 
sciu ce se mai petrecu căci mă trezii.

—Semne bune, dar pănă atunci vom 
lupta, murmură juna socie.

—De-aş sei c'nşi peri d’o sută de 
ori fii sigură scumpa mea, te voi iubi 
şi nu te voi laşa nici-o-dată.

Viorica ridica mânuţele ei albe şi În
conjura cu ele gâtul lui Trandafir.

—De-aşi sei că voi fi făcută In mii 
de bucăţi nu voi părăsi nici o dată 
iubirea ta, scumpul meu Trandafir.

Trandafir se aplecă puçin spre dânsa 
o cuprinse în braţe şi depuse pe rume
nele ei buze un înfocat serut.

A’. A.-B. (Va urma).

(Roman Original)

(Urmare 9 ). 
VIII.

Visul.

A două <li pe când (florile începeau 
a revărsa radele lor preste dealurile şi 
câmpiele laşului, Viorica sta încă cul
cată pe patul sëu alb ca zapada şi în
tinând din când în când albele şî gin- 
gaşcle-i mâni în sus, permitae unui 
respir înfocat a se furişa printre roşele 
sale buze; buclelo auriului seu păr 
se lăsa pe sinu’i în valuri line, un zefir 
lin şi parfumat pătrundea printr’o fe- 
rrastă şi recorca corpul seu, plin de 
comorile cele mai sacre ale acestei lum 
Viorica sta desvelită de tot, ascultând 
concertele mulţiinei de păserele de 
cari era plină cmera, şi din când în 
când, Îşi arunca ochii într’o oglinda mare 
ce era aşezată In faţa patului seu; ea 
privea ... privea juna mireasă tote odo
rurile scumpe ce i-Je-a hărăzit bunul 
D-^eu; admira pare-că ea singură esis- 
tenţa a atâtor fericiri—fericiri pentru 
care nu se cruţase nimica, nici chiar 
viaţa ... şi ore ea era destinată nuaai 
pentru tristeţă móré inima ei nu'i batea 
ca şi la cci-l-alţi ómeni, óre ea nu sim- 
ţia ce va se (lică fericirea lumei aceş
tia, în fine, ea nu era óre o fică a Evei ?...

Dar,. ., ce póte fi mai înspăimântă
tor pentru o jună femee în aceste mo
mente supreme, de cât, când (leresce
d’cdată în oglinda în care privea, un 
chip străin ce observează....

Sermana, scóse un mic ţipet, şi se as
cunse în grabă sub marele seu oghial.

— Tu nu dormi Viorico ?, îngeraşul 
meu, murmură junele ei sociu eşind de
după nisce draperii şi apropiănduse de 
timida Viorică.

Oratorul nefericit.
(Scenă comică int r'un act).

(Urmare şi fine)
Orator. Bun !... adresa d-vostră.
Doctor. Hotel de Alter suburbii stra

da Caliciea No. 745,675.
Doi derbedei, (din parter, iutr'o 

voce). Secundant cel mai bun voi fi eu î
Orator. Bini, bini, bini, adresa?
Derbedei. Ne găsiţi pe strade ori. 

când vroiţi !............
Un teslariu. (din galerie). Şi dacă 

cumva ’ţi muri mă indatoresc a vă fa
ce un secriu cum nu sa mai vë^ut aice 
de când e laşul, capitala Palestinei.

Orator. R6u, Rëu, Rèu, te-aşi fi pus - 
şi pe d-ta numai prea am umplut no
tesul şi nu mai am unde să ţi scriu a- 
dresa.—

— Nu Trandafire ! respunse încet ea.
— Viorico I un vis cumplit m’a mun

cit mai totă nóptea pănă'n (liua, când
treserii din somn ca un nebun ... căci 
credeam că ... te-am perdut.

— Dumnezeule, spune?
— Am visat, scumpa-mea, că locu

iam într'un frumos palat ceresc, ca noi 
-eram doi Angel! şi trăiam sburând din 
flóré n flóré, hrănindu-nc cu mirosul şi 
mierea florilor din grădinele sfântului 
Paradis

!

Í

i
trăiam în fericirea 

spune do preoţi că este în rai
*• • • ce se 

dar..• • •
— Spune, spune iubitul meu.
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• *Uw Bedöctor. (Din galerie) Şi da

că veţi eşi victorioşi, vă voi pune in 
jurnalul meu ca cel intăi om dc arme 
a României, iar dacă *s’a întâmpla vr’un 
domne

te, unui ca^an mare, unde, se t6mă 
tot felul, de idei, şi. pe care, noi po
liticii, le frământăm, (tufefce ifi e ifos 
mare, căutând din când in când prin 
busunare fi privind la ornic).

Politica d-lor, numai noi singuri noi, 
putem, să o învârtim, şi să ne folosim, 
de beneficiile ei, noi, d-lor, conservam, 
politica, pentru că ea ne conserva pun- 
guliţele nóstre.

Aţi vă^ut d-lor, corpurile legiuitóre, 
s’a disolvat, ca să ni distrugă, cu to
tul pe noi ; dar noi, să fim toţi, pen
tru cel mai mare, şi cel mai mare pes
te toţi. (cu forţa).

La urnă domnilor ! la urnă ! căci 
cei ce vor vota pentru conservaria nós- 
tră, vor fi plătiţi, slujbuiţi şi cinstiţi, 
iar cei ce vor cuteza a ne ataca, cio
lan pe ciolan n’are să ramai din totă 
carnea lor.—

Deci $ic celor plătiţi.—
La urnă ! ! 1 la urnă 111 -(Pausa, a- 

poi démol).
Domnilor l după acestă lungă şi înfo

cată pledorie cred că mi se cuvine se 
beu un pahar de apă şi deci permite- 
ţi’mi, (ridică cofa, pune la gură fi bea).

Pucin dar bun şi recoritoriu ! mult 
mai bun decât limonádé ga^óse şi în
gheţate costisitóre.— Nu şciţi mă rog 
câte ciasuri sunt că mă dóré gâtul de 
când vorbesc.

O voce. Nouă ciasuri. •
Orator. Nouă ? Atunci să mai vor

besc si despre literatură (lufesce cu 
ifos). Literatura domnilor (caută prin 
buipunari') a ajuns in degradare, inse 
nu şi aceia a convorbilor literare po
reclită fără drept cuvânt lehăituri lâ- 
tratóre,- Dómne feresee.— Literatura 
domnilor (neiezindufi barbifonul fi scăr- 
pinăndu-se in cap).

Pardon d-lor, o’ara prăpădit nu sciu 
unde manuscrisul şi sciţi ori cum fie, 
fără manuscris nici câ poţi se ţii de-a 
valma, deci, permiteţi-mi se cat (vrea 
se easăy cortina incepe a cădea) staţi 
d-lor nu daţi drumul perdelii că mai 
am multe de vorbit (oprefte cortina cu 
spatele) Mă rog, me rog nu mă faceţi 
de rîs, căci ara se mai vorbesc literar, 
sciintific, filosofic, teologic et caetera, 
şi de tóté felurile ; ridicaţi mă rog că 
măşturtiţi ; vai de mine că riu’i de ta- 
gă (se tupilea^ă la pământ), uitaţi-vă că 
tot pe mine şede ridicaţi c& mă ucidcţi.

O vóce. Ai se eşi I

Orator. Es, me rog, es, es. 
(Cortina se ridică pe jumătate, el mer

ge epre fundul scenei fi tfice dis
părând).

Ahirisită’i sórta oratoricéscâ ! 
(Cortina cade)

Fine.

■. v

feresee, vă fac un pomelnic ca 
pentru Papa Romei.

Orator. Aha, bun ! bun ! bun ! bun ! 
mai bun de cât tóté cele, (resfoefee N. A.-B.
notesul). Ia să vedem a mai remas vro 
leacă de loc să scriu adresa d-vóstre... 
Ba taci cam găsit— Adresa mă rog. . .

Redactor. In tipografia d-Iui Iţic 
sin Herşcu, din strada Jidovită No. 1800 
şi nu-sciu cât .... sunt sciut ?

Un Jidan (Tot din galerie) Şi dacă 
domne fereşce s’ar întâmpla să mori 
Atunci să’ţi asigure^i viaţa la societa
tea Basaraghia ca se primesci ne
vasta dumitale 5,000,000 de gugâle ; 
ista şi iu, di galbeni.

CUVÉNT TRIUNGHIULAR.

Cuvëntul intăin, incepe cu ini
ţiala unui oraş de la sudul Fran
ciéi, şi insemneaçlà o flóré.

Cuvëntul al duoilea, incepe cu 
iniţiala unei ţeri ripită de la Fran
cia, şi însemnează o materie rus
tică.

Cuvëntul al treilea, invers ce
lui dintăiu, însemnează o parte de 
cuvent invariabila.

Orator. Forte bine insă n’am pa
rale ca să mi le asigur.

Comisar, (intra). L’am asigurat la 
dubă.

Orator, (cm mânie) Am să’i provoc 
la duel !. . , .

Comisar. Ba nu că te duc şi pe d-ta 
atunci la dubă.—

Orator. Atunci n’ul mai provoc. ...
Toţi cei ce vorbise. Nu se póte, 

trebui, să’l provoci, trebui s’ăl provoci !...
Orator. Ba nu! ba nu! nu ’mi pui eu 

viaţa in pericol ($e şterge de sudori). 
Ah ! nu mai pot, m’ara înăduşit de ată- 
tia încurcături nici nu ştiu ce să mai 
fac (se plimbă). Auţli d-ta să mă facă 
boeri desculţi. ... Săi provoc ?.

Toţi. Da da da da.
Orator. Ba nu ! mai bine să fiu li

niştit (uitinduse la picidre) că bine a 
Zis ; vai de mino n’ain ciubote pe pi
ciére le-am lăsat pe sobă să se usuce 
ş’am venit desculţi, sermancle ciubote 
s’or fi ars . . . (începe a plînge fi esă 
apoi vine intrislal dc tot cu ciubotele 
arse in mănă). j

Aşa ! ciubotele mi-a ars, straele mi 
s’a bajocorit şi eu incă n'am început 
°raţiunea mea. . . sunt ciasurile (caută 
ornicul) Vai şi ornicul mi-sa stricat. . .

Un jidan. (Din parter) V’il dreg eu.
Orator. Mersi pentru buriatate n’am 

parale ista şi eu am parale dar nu vreu 
8ă’l dau.—

Aşa dar d-lor mai întâi de tóté eu 
tre*>ue sft merg cu politica. (Tufind fi 

\ *ier9a»<lu-fi naiul).
\ Potitica d-lor J trebui să şciţi càes-

Jf e i a g r « ni à.

Ün popor fórte antic,
Ce-va intr’un loc mic,
Un verb chear me găsesc! 
Şi altu tu ce esci.
Acel ce sînge n’are,
Şi-o somniferă flóré.

Câte-o literă de veţi pune 
In cap, êst cuvënt vë spune.

JOCURI SECRETE.

Un cireZar trimese pe unul din 
ómenii lui la obor să’i cumpere 
cu o sută lei, una sută capete de 
vite, intre care se fie şi boi, a 10 
lei unul ; şi capre a 5 lei una; şi 
oi a 50 bani una.

Ast-fel că tóté adunate la un 
loc să dea suma de una sută.

Grec.

ŞARADA

Doue sylabe më compun 
Pe cari aci vi le expun : 

Prima e o notă:
Secunda e o notă:

Iar totul ’s de origină Roman, 
Şi am fost chiar al Romei tyran*

G.S.
.

â
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»üajunsft la mitfilocü de cale de 
r?lwe ^ întâlnită o babă mare 
® a6tâ, cu. potca în mână şi cu 

ray?? în gură, .cu dedeochí în 
°. u> cu deochiă l’au deochetu, 
91 cu potca i’aă pocită, şi cù 
rahna Iau răhnită, cu pocitură, 
sagetătură, întălnitură Paü găsită, 
Şi iu pamêntu Pau trântită, şi pu
terea i-aă bëutu, din rînză, din 
osinză, din viderea ochiloru, lân
gă drumü l’aă dată, şi <Ji de 
mórte i-aü pusü. Elü s’aă căi
nată, s’aă văi cărată, şi-au plânsu.

Iar Maica precurata din ceriă 
i-aă ţlisă, nu te căina, nici te 
văi căra, că trei trestii în mâna 
drépta baba N. va lua şi te-a 
mesura, şi în focă le-a aprinde, 
şi în apă le-a stânge, şi cu potcă 
a aprinde-o, şi în apă a stînge-o, 
şi apa a bea şi s’a spăla, şi j un
ghiurile şi durerile vor înceta, 

ridica din creeriî ca-

Cine arc destulă putere într’o slabă 
pa nă, pentru ca se pót* descrie cu cele 
mai fidele culori, — sublimitatea unei 
fericiri ? ! — . ?

Fericirea Insă, ca tóté din lume, este 
un sóre mândru şi strclucitor. — Ne
fericirea este norul Întunecat cé acopere 
streluci rea sorelui, ce rapesce ultimile 
raze bine-făcăt6re.

Fericirea acestor juni nu 
ţină mult; norul negru şi ploios tre
bui se succede, şi demonul reului în
cepu aşi pune în lucrări planurile sale 
murdare.

Doi cavaleri alergând în g6nă, venea 
d’inspre Iaşi şi se îndreptau spre 
palatul lui Dragoş — ei însă nu se a- 
propie de pórta cea mare a curţei ci 
făcu pe alături cu ţlidul pândind mereu 
se nu fie văzuţi de cine-va, şi se vâra 
în nişte tufişuri tu care de abea resba- 
tea. — Cotiră ei pe ici şi pe colo şi 
după câtc-va minute ajunseră la o por
tiţă mică de fer sedită în mijlocul u- 
nui ţlid mare de piatră. — Ambii des^ 
cSlecă şi unul din ei scóse o chee, 
vâra in broscă, deschise portiţa, şi oi- 
tonduse mai intai ia interiorul Ridului, 
trase apoi calul după dânsul şi cel- 

1-ait cavaler îl urmă. — Faţa lor nu 
se ţie rea de óre ce palariele-ie cele 
mari erau trase asupra ochilor şi gu
lerul mantalëi enorme ce-i înv&lea de 
sus pănă jos era ridicat în sus ; sabie 
le lor abia să atingea de pămîit zun- 
ganind uşor. Ast-fel înveliţi ei iegară 
mai întâi caii de un copac, ş’apoi suiră 
câte-va scări Intrând intr’o camera de
şartă. — Aci ei îşi dete la o parte 
mantalele şi descoperi capetele. Acum 
numai putea se se vadă că aceşti ca
valeri erau de o figură nobilă, robusti 
ocheşi amândoi, cu musteţi resucite şi 
barbişrmul bine îngrijit; un pâr strelu- 

.citor şi negru se laşa în unde mari 
pe spetele lor. şi ochii lor vii, priveau 
întristaţi şi gânditori. Erau Îmbră
caţi boercsce : unul în costum de Hat
man, iar cel-l-ak de Logofet, arabii 
înarmaţi cu câte-o sabie, două pistole 

si câte-va cuţite mai mari şi mai 
mici.

era se

şi se vor 
pulul, din faţa obrazului, din ba- 
ierele inimei şi a rămâne curată 
luminată ca Maica precurata din 
ceriu ci l’au lăsată.

T9AVVATI* Í(Roman Original)

(Urmare 10).
IX.î

Hatmanul ni Logofetul. — Lupta. — 
Plecarea.I

3
Trecură şese ţlile d'albe şi străluci- 

tóre, pentrn viaţa unor tineri ce încep 
a gusta plăcerile lumei. — Surideau 
ţliorile brillantine în faţa lor, şopteau 
tainic florile parfumate sub piciorul lor, 
murmurau undele argintóse ale parae- 
lor cristaline, concertau paserile ceru
lui strânse în cor, — vesela ciocârlia» 
ca şi mândra privighetóre — sufla un 
zefir dulce şi liniştit, strelucea sorele 
cu maestate cum ou mai strelucise de 
mult timp, zimbea Beninul ceriului cu 
albiai plină d’azur; era o ţii dulce, o 
ţii mândră, o ţii voiosă, cum nu se gus
tase de mult timp pe aici. —

Junii 6oçi nu se ocupau de altă de 
cât a sbegui totă ţliua In mijlocul gra
dinei, a alerga după flutnri, a sorbi 
parfumul, a hrăni pasarelele, — a juca 
şi a cânta. —

Fericire — şi iar fericire. —

i
i

î
i

î

i
i
i

Dacă ne-am arunca o privire scru- 
pulosă în urma nóstrá ni se parc că 

am cnnósce pe aceste două personaje 
nou-venite.i
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ÉJ mi sunt alţii, de cât: Hatmanul 
Andrei şi Lögofetúl Ionaşcu cáré, in 
momentul judiiciiţei Dotijiieşci cutezase 
se înfrunte mânia întregului Divan. —

— U& iiracu! nu se arată nimeni, 
murmură Andrei, lovind cu picioiul in 
pământ.

D’odată uşa se descliise, şi Bujor a- 
păru în cadrul ei.

— Moşul Andrei !... strigă Bujor 
plin de Uimire şi bucurie.

— Şi Ionaşcu, adaugi Hatmanul.
— Ei boerilor ! în urma veseliei ve

niţi şi D-v., Trandafir petrece intr’o
]

fericire ce nu s’a mai pomenit, cu ne- * 
vastuica sa, şi D-v. n’aţi venit ma cár j i
la nuntă ....

— Nu’mi spune de petreceri, ci mergi 
şi cliiamä în grabă pe Trandafir şi pe 
Stefan.

Bujor eşi şi după puţin timp bătrâni 
Stefan Dragoş aparu în camară.

Oaspeţii cum îl vă<,lu se repezi asu
pra lui şi cuprimjindu’i *în braţe începu 
ai seruta înfocat, şi ochii li se umplu
ră: de lacrimi şi vocea li se întuuecă. 

. Aşa statură ei mult timp păriă ce 
se descleştă unul de altul.

— Biue-âţi venit scumpele mele ra
de şi prieteni, murmură Dragoş.

— Bine te-am găsit iubitul meu văr, 
respunsle ambii ospeţi într’o voce.

Trandafir într’ă în acel moment 
în cameră purtând la braţul seu pe 
juna Viorica.

—■ Iată iubiţilor mei, pe Trandafir 
şi socia lui Viorica, ţlise Dragoş luând 
de mână fiii sei şi duclndu’i înaintea 
Terilor sei.

I
i

'Ambii soci se plecă şi serutară mâ- 
nUe lui Andrei şi Ionaşcu primind de 
la ei câte-o lnb'răţoşare caldurosă şi j 
câte un serat pe frunte. . Í

A7. A. f- B.
(Va urma).

Şocuri Simulante
—0-0-0—

de ae iee 36 mici patrate de carton şi 
.pe fie care aS se acrie câte nn immer de 
U unul pen la şi 36; să se formele din 
ţr’ânsele următdrele 
dule pe masă:

şese rânduri aşe<J0n-
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—• Asigurară mai Întâi pe Viorică^ 
ordonă slugilor se 8e gătească şi ta 
însuşi pornesce înainte. —

— Voi face tot părinte.
Fie care porniră In diverse părţi şi 

peste 5—6 minute, totă curtea era în 
picidre.

Miniştrii apărură mascaţi, deghisaţi 
Trandafir şi Stefan înarmaţi păne ’n 
dinţi şi slugile tóté calări şi înarmate; 
Trandafir i$i alese patru călăreţi buni 
şi eşi pe porta cea mare galopând.

Andrei înpreună cu doisprezece că
lăreţi eşi aseminea pe portă şi şe 
ranja înprejurul Zidului.

Ionaşcu şi Stefan remase în întru 
castelului în preună cu 8 călăreţi. — 

Abia ei se aşeZară mai bine fie-care 
la locul ce şi’l planuia mai bun de 
tac îşi nparare şi, o - bubuitură forte 
produse de gurele a mai multor pusei 
pătrunse la urechile fie-cărui. —

Andrei ridică Zidul şi privi, dar nu 
Zeri alt nimic de cât un nor de colb 
amestecat cu fum.

scapat de păgânul cel de Turc şi Ma
ria 8a nici una nici două, më e de 
barghie mă dragosteşce, şi-mi Zice;

Bravo ţie, ved că esti un 
vrednic, eată te fac caprar şi ţi dau 
gradul de Cavaler al „Stelei României* 
Habar n’aveam ce mâncarei acea: cava
ler a Stelei României, numai după ce 
trecu M. Sa veZui ca vine un aghio
tant şi ’mi anină de pept cruciuliţa 
asta de argint care-o videţi ca strclu- 
ceşte mai frumos de cât tóté ! Hei dar 
când aş sta se vc mai spun tóté ar 
trebui Zile întregi ; bunuoră la Palanca 
am cîştigat „crucea Sl. George* delà 
împăratul Ruşilor, la Vidin am câştigat 
„Virtutea Militarău şi chiar după ce- 

trecut înapoi în ţară, când 
se ne dee drumul pe acasă ne-o maj 
dat Incă-o cruciuliţă, Ista Domne, cum 
ji Zice că am uitat ; A ! „Trecerea Du
nărei*. Më duo şi cum oi ajunge a- 
casa oi se le pun la icône, am de- 
acu la ce më închina, la icône sfinţite 
cu singele meu.

viaţă şi nici un val al luraei se nu o 
potă : surpa.

— Se vë dee D-Zeu, adăugi şi Io
naşcu se vedeţi nepoţi şi strenepoţi, 
fericirea se fie în calea Y0stră şi ura, 
primejdia şi tóté rautatile se piara din 
ainte-vë cum pere nourii bătuţi de 
vânt.

După pucine felicitări, cei doi boei* 
sau mai bine Z*8 miniştri, făcură un 
semn secret lui Dragoş şi acesta se 
adresa cătră fii sei.

— Remâneţi aci scumpii mei, căci 
eu merg cu ospeţii se mai cătăm de 

í trebile nóstre.

Român

a-

Çicand aceste Dragoş eşi urmat de 
Andrei şi Innaşcu. — Trecu într’o ca
meră separată, unde se închise tus-trei.

— Ei bine, spuneţimi ce este? în
trebă Dragoş turmentat.

— Ce-va serios, respunse Andrei. — 
Vestea rapirei Vioricăi a ajuns la Dom
nie ; Bonţă şi Ioniţă an venit înaintea 
Întregului Divan şi Divanul au hotărlt....

Mai mult nu putea spune căci vocea 
i se perdea din ce în ce.

eraam a-

— Trandafir se luptă, după el cu 
toţii strigă Hatmanul cătra omeniiDómne numai më găndesc când oj — Ce-au botarît, D-Zeulel 

— Au hotarlt, Întrerupse Ionascu, | sei. — 
de Ilinca şi cu copilaşii şi cu tata şj J cg se tr/znită armata şi se rapiască pe

Viorică şi se prindă pe . . .
— Pe Trandafir ? şi ce se facă cu el.
— Hei, D~Zeu scie, mai nainte de 

tóté trebue se ne aparăm ş’apoi . . . 
se fugim. Ai curaj vere Stefan, D~Zeu 
ne va agiuta. — Noi nu vrem se lâ-

ajunge acasă ce-o se mai facă drăguţă
Toţi cu Andrei in frunte dete góná 

cailor şi porni spre locul unde se fe- 
ria fumul.

mama. —
Se më duc eu mai în grabă

Spre bordeiul meu 
Căci drăguţii më aşteaptă

Ca pe DumneZeu 
Şi când ra’or vide pe mine

Că sunt încă viu 
Cin-o se’mi sară inainte

Cu Ihai şi Chiu.
Dar . . . ved că înoptează şi mai 

am o jumătate de poştă. — Remâneţi 
cu bine, Domnilor căci eu më duc se 
mai spun cele ce am păţit copiilor Şj 
rudelor, şi se mai odinesc şi eu puţin 
(Ifi formează marţul ţ'apoi esă).

Cortina cade — Fino.

Când ajunse pe câmpul luptei Zeriră 
la o costă pe Trandafir plin de singe, 
dar luptând cu furie şi bărbăţie tăind 
In dreapta şi ’n stânga ca secera 
morţii.

Era frumósá lupta; o sută contra a 
cinci. —

Hatmanul se repezi cu toţi slujbaşii, 
sei în mijlocul Glótei de ostaşi şi în
cepu a spărcui fără de milă şi a lupta 
cu o băibăţie ne-spusă.

Abia trecură căte-va momente şi în
treagă potira se vëZu luând fuga în
apoi. —

— După ei copiilor strigă Andrei 
înfuriat şi încruntat în sânge ; şi toţi 
îl urmară penë dncolo de livada cea 
mare croind în tóté părţile ast-fel ca 
nu remase din ostaşi de cât vre o pa- 
truZeci de óraeni în putere de a fugi.

Mica oştire, a lui Trandafir se opri 
c&ci nu mai putea merge mai departe 
fiiind că şi ea era rănită destul de ta
re; patru slugi picase şi însuşi Tran
dafir abia se mai ţinea pe cal.

Era aprópe de Curte, când Andrei 
strigă:

săm ca, casa vostră se fie defăimată.
— Asculta Sefane, întrerupe Andrei, 

la Porta cea tainică între tufiş, stau 
gata i2 slugi a nóstre Înarmate preste 
tot şi voinici ca ferul, strânge şi tu 
caţi-va luptatări din slugile tale şi de
odată se îutimpinăm patria care nu e 
aşa de mare, pentru mai târziu ne vom 
gândi pe urmă. —

Batranul Dragoş vărsa părae de su
dori trecu cate-va momente de linişte 
şi apoi ei se ridică, nu cuvântă nimic, 
ci numai eşi şi obemă pe Trandafir în 
cameră.

— Inarmează-te, li Z*8e e^i B°nt* 
sau jeluit la Domnie şi acuma vine cu 
potiră se te prindă pe tine şi pe Vio
rica.

ÍV. A. - B.

TBAWDAm
(Roman Original)

(Urmare ii).
IX. Un nor de esaltaţine trecu prin 

creerii lui Trandafir la auZul acestor 
cuvinte faule. —

— Vom veda, murmură el, ori noi 
pe ei, ori ei pe noi.

Hatmanul Mi Logo felul. — Lupta. — 
Pitvaréti.

Se dea D-Zeu, începu Andrei, ca fe
ricirea Vâstră se dureze In întreaga

I
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«ici
— Sciu, respunse Trandafir, el mi-p. 

sburatúit coiful de pe cap cu sabia, dar 
eu eam respuns mai-bine cu un plumb 
a carabinei.

— Dar acum- trebue se avem milă

. . Ioniţ-ă. jaçe mort T*?|i se puseră pe lucru. Tóté necé- 
sariele pentru drum fură pregătite» 
mobilele camerelor fură duse în pivniţi 
şi locuri tainice în-cât întreaga curte se 
compunea acum nuiuai din ^idùrile 
gólé.-

Inserase de mult, şi ducă erau de- 
regulat multe trebi ; Bujor şi Ruxan- 
dra trebuia să rămăe pentru pază şi 
preveghiere, deoi'ei de şi cu mare pă
rere de rëu că se desparţesc pentru 
moment de bubele lor rude, dar se ho
tărî so râmâe în sat sub forma unor 
simpli ţărani în gasda bătrânului preot.

Dintre toţi numai Trandafir aţipi o 
leacă pe un strat de iarba ; — cei—l-Rlţi 
veghi^ră necontenit şi pöue ’n $iuă re~ 
gulase tote treblle lor.

Când Trandafir se trezi, puterile îj 
revenise, lnbrăţoşă pe părintele şi so
da sa, apoi suindu-se pe cal, toţi din 
ut ui îl imită şi plecă In galop spre 
mîaţlă-nopte.

(
i

de dânsul.;
Şe; ar miJMe un şerpe, nici o- 

dată, şi Trandafir plecă înainte.
Andrei însă descalecă, pipăi corpuB 

văţlu că încă; mai dă puţine semne de 
viaţă şi ordonă unui om de’l luă pe 
calul seu, mergând cu el in curte.

Bătrânul Dragoş cu verurseu Ionaşcu 
aştepta plin de nerăbdare rezultatul 
angajărei,'. şi caod vă^u că ei seîntorcţ 
citi îudată pe faţa lor victoria strelu- 
cită, şi ochii i se umplu de lacrimi de. 
bucurie, ridică raânile în sus şi alergă 
Înaintea lui Trandafir care descalecă şi 
pică afara din sine In braţele sale.

.— O ! părinte murmura junele lup
tător, sunt rânit greu, şi. puterele’mi 
slăbesc . . . puţină apă.Jrece şi nisce 
petici de legat rana

Pe fie care faţă se desemnă cu cele 
mai negre culori, triste fa şi c mpatiwi- 
rea ; Dragoş, Andrei şi Ionaşcu laşau 

liber lacrimilor veteranilor lor

!

J
(Vii urma).

N. A. -B.
t
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curs 
ochi.

O slugă aduse apă şi Trandafir stând 
tot rezemat de braţul lui Dragoş bău;

Par’că ’mi revine puterea, cle-ar 
da D-$eu se pot fi încă în stare se sfar-: 
şese treaba se putem fugi ....

O altă slugă aduse petici şi legă 
strâns rana lui Trandafir după care 
el se. puse pe un scaunaş spre a se o- 
dichni; Dragoş se ; duse şi .scóse pe 
Viprică die camera seretă şi o aduse 
lângă Trandafir, -r Sermana .nevastă, 
când işi veflu soţul încruntat în sânge, 
obosit şi întristat scóse un ţipet dure
ros şi pică in braţele lui . » . -

Toţi priveau acest tablou şi nu ’n- 
drasneau se cuvinteze nimic. — După 
puţin ümp Viorica se ridică şi Tran
dafir ăseminea.

;j Bine-voi ţi a demonstra cum ju-
matea cifrei nouă, este patru, şi 
jumatatea . lui doisprezece, este 
şeâpte.

* *
A. Dămi mie un frans şi yçi 

avea cat şi tine.
B. Dămi tu mie unul şi voi 

avea de două ori ca tine.
întrebare. ' Câte câţi ; franci a-r 

veau ei? ..
.. ... *’* ..

Umpleţi locul acestor nule cu 
cifre ca, adunând vertical, ori
zontal sau peziş fie.care ,rând 
dee sum’a de .64,

00. 00- 0. 0. 00.’
00, 0. 0. .00 i 00.
0. 0. 00. 00. 00.
00., 00. :00.. 00. .0.
00. .00. ÓÓ. 0.

-î J ■ ’} • 1 •

1
<
I
f

1
.:S
•1

se

'* •
• -i-'Vióricó ! ai curaj, murmura Tran
dafir,* a-trebuit se në luptăm, dar- ara 
te îugriji : f^ acum ;trebue se plecăm 
pentru fericire* ntetră i 

— Ö ! D^eide* ùtianul prevestii or sau 
îndeplinit : .•* eu^sunti gata se ter uri-
mez unde vei $iee - *itb: vf-aî:
irtfc,;J3e-vlècàm,;fiil*r Adişgj-.Hatma- 
nul, căci nu e timp de perdut. .

;0. i* •
-r.i j * *.

Am întrebat pe un cioban ..câ- 
ţe oi are, eL ^nira; respuns. că nu: 
ţe. scie np.mertţl, dar. ,şciei: reumái* 
că* dacă le numera,, caţe -, 2, câte 
3, câte 4, câte 5 şi câte è, tot£ 
d^a-una' îi'Vëmâhë càïé t pe de-;: 
asupra, iar daca ; inimèra câta 7 1

-îi n •

c 'iïjri Iri
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Un esemplar 10 bani—
XI.O flacăra îngrositore isbucni d'odată 

din pustiile palate ale Dragorilor, şi nori 
de fum negru şi soânteetor umplu în 
puţin timp cerul limpede şi senin. Se 
pârjolea bătrânele ziduri, se ruina, a- 
ceasta însă pentru bravii soldaţi, dădu 
căte-va raze de bravură şi speranţă.

Locul-ţiitorul căpitanului, un anume 
Gârsac, întră întru una din căsuţele 
pentru slugi, ce încă nu era atinse de 
foc, urmat de côte-va grade inferiore, 
spre a se sfătui de cele ce trebue se 
facă, — dar care’i fu mirarea, când 
văţlu pe un pat de scânduri, un om ce 
gemea şi se svârcolea grozav. - Gâr
sac, se apropie de dănsul şi’l priivi, —

Nu era altul de căt Ioniţă. — El 
cărir/ zeri pe Gârsac, se ridică în sus 
şi se aruncă în braţele lui. —

— Scapa-më vere scapa-më ... atâta 
fu cuvintele lui căci şi limba în gură i 
se încleşta.

Gârsac recunoscuse în trânsul pe vă
rul seu. El ordona indată se’i aducă 
apă şi’l uda pe faţa, dăndu’i şi se bee. 
Ioniţă, se desmetici şi ridicăndu-se in 
picióre se razimă de braţile lui Gărsac.

*— Eşt viu mcă Ioniţă? toţi cre
deţi că ai murit, după cum insuşi sol
daţii au Yeţlut cănd ai picat.

— Da, sunt viu intre morţi.
— Ei bine, cum de esci aice ?
— M’au adus tâlharii, şi m’au arun

cat ca pe un câne.
— Dar ei unde’sö ?
— Au pornit o tabără întreagă spre 

Manta-Roşie, chiar i revărsatul çlilei, 
i’am privit pănă cănd s’au făcut nevă
zuţi ; fugea ca fulgerul..........

Gârsac nu ascepta mai mult ci eşi 
afară dând ordin de plecare. Dar din 
nefericire, trupa ce se strânse nu era 
mai mare de vre o 30-40 de omeni căci 
cei-1—alţi umpluse tufele— vorba Mol- 
dovanului. — Gârsac nu se descuraja 
ci incaleca şi pomi in g&nă spre Man- 
ta-Roşie, dai- când ajunse in dreptul 
aceştia observă că nimene nu’l mai ur
mează.

Nenorocită Espediţiune.
Gârsac, se intorce in Bârnova, unde 

regăsesce pe Ioniţă, il ea cu dânsul şi 
pleacă ’rispre Iaşi.

THAflBArift G o na fl ap a prada
(Roman Original)

Era sórele apr ope de améZâ-ÿi.
Un cavaler, sbura prin stradele la

şului, şi nu se opri de căt Ia scara, 
curţei lui Bonţă.

Era Ioniţă; descalecă şi un rob pre- 
sentându-se, el ordona.

— Dango, adămi calul cel negr u 
straele de pele şi armele cele nonă.

Danga se fecu nevë^ut, Ioniţă se sui 
pe scări ; — intră intr’o camera şi se 
desbracă, — peste căteva minute robul 
apăru cu straele şi arme. Ioniţă se 
leagă la răni, se îmbracă şi incingăn- 
du’şi armele, esă.

Abia scoborâ două trepte şi Bonţă'i 
esă înainte.

— Dai ce a păţit fiul meu, întreabă 
d’odată Logofetul spăriet.

— Nimică, tată, o simplă luptă, din 
care tot eu biruit; dară o dată imi 
voi iuplini pronumele de biruitori sau 
ţerâna imi va acoperi corpul. — Şi 
zicăud aceste cuvinte, numai ascepta, 
nici un respuns, ci se aruncă pe calul 
seu cel negru, dând pinteni si colbul il 
ascunse de ochii părintelui seu ci striga 
ca un nebun. — Strcbătu in cea mai 
mare gonă, mai multe strade, şi in ur
mă, eşi pe bariera lui Stefan cel mare, 
apucând drumul spre Larga.

Un şuer simţitor, se auZi in urma 
luî ; — Ioniţă, iutorcăndu’şi corpul 
privi: era şeasă călăreţi ce fugeau 
după dănsul şi’i făcea semn »cu o pe
tică albă

—Hm! incă. o pedică, cine se fie şi 
aceştia? . . .

Pe Ioniţă il ştim că nu era fricos; 
deci el opri calul şi ascepta in mijlocul 
drumului.

Dar !... întristarea, i se zugrăvi mai 
adănc pe palici sei obraji, cănd vëZu că 
intre cei şâse călăreţi, distinge pe pă
rintele seu, lungit pe un cal mare, ţi- 
năndu-se cu manele şi piciórele de cu- 
râlele çëlei. — Ioniţă, dădu din cap 
suspinând şi nu putu vorbi nimică.

— Morgi înainte Iouiţă, strigă Bonţa 
înnăduşit; eu am curaj şi te voi urma 
cu slugile mele.

Cavalerul, tâcând îmboldi pe negrul 
seu şi porni urmat de cei ş&e noi veniţi.

(Urmare 12).

X.
N’en oro ci la Es pe di li « w «

Cei câţi-va soldaţi cari mai remăsese 
incă vii, merscră de adreptul la Dom
nie. — Iară M. Sa nu era la palat şi 
de acea ei nui putură da resultatul 
luptei.

Adoua Zi numai, ei istorisi întreaga 
scena de la Bârnova, şi Vodă.Lupul, 
audiind aceasta, se înfurie şi ordonă ca, 
300 de călăreţi, se alerge în spre pa
latul Dragoşilor, spre ai împlini ceea 
ce au ordonat, — Deci ei porniră în 
góná cailor şi peste pucin timp fură 
sub zidurile Bârnovei. — Căpitanul, 
Filopulos, era un ora cu-rainte, el a- 
ranja câmpul de bătae in modul urmă
tor: toţi soldaţii înconjură palatul şi 
începu mai întêi a da nenumerate focuri, 
pe de asupra zidului ; nimeni înse nu 
respunde, de căt tristul ecou al lun
eci deşarte ; atunci căpitanul ordonă 
asalt; toţi soldaţi se repeziră cu o fu
rie nespusă şi escaladând zidurile, în
cepură a da busta prin camerele din 
lâuntru ; dară de-o-dată în învălmaşala 
in care ei erau, un strigăt sinistru se 
isbi de urechea victorioşilor şi acela fu... 

„Tradare ! Tradare !
La acest strigăt, fie căruia din sol

daţi începu se li se îngrosească sufletul 
şi creZ'md că inimicul vine asupra lor, 
— în mijlocul fumului şi prafului ce 

ridicat de dânşii, începură a da 
care încotro, ne-luănd scamă la nimeni 
iuăndu-se unul pe altul drept inamic. 
Aşa-ţinu aprópe jumătate de oră şi nu- 

cănd fumul se mai ridica dintre 
dânşii ei vëdurà adeverata stare a luc
rurilor.

Acel ţipetde tradare ce se auZise, fu 
scos de bravul capitan Filopulos, cănd 
pZuse că camerele tóté sunt gólé; 
^eci căpitanul făcuse un bun efect a- 
supra intregei sale. trupe.

™ mai mare parte din soldaţi, ză- 
cea răniţi sau chiar morţi pe pêmâut— 
latre care şi căpitanul.

era

Æ
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De la fic-care (Iece, craci sunt 
ai noştru, strigară veseli, intr’o voce 
Ţin u şi Smărcea, incălecănd şi tre
când peste poteca, fără* nici un pe
ricol. Ei înaintară puţin, şi apoi se 
opri lăngă ruinele unui bordei, şi des- 
călecand se laşa pe iarbă, privind şi 
şuerănd. - Asceptarea lor nu fu mare, 
căci un vuct monntnn, ce părea, că cse 
din inima pëmôntului, li străbătu in u- 
rechi. —

Sai 1 inculc, strigă Smărcea, iu 
călocănd.

-— Ba eu nu încalec, ci mö voi 
face că ’mi adăp calul, pănă ce 
trece înainte, — uite c<do pe zare, se 
vede ce-va .... dar nu e mare . . . 
cinc’-şese matahale . . . n’ai nevoie se 
le dai de ştire cclor-l-alţi.

trezea speriată din visurile ei ; epurii 
furnica prin iarbă, şi luna incă mai re
vărsa pucine raze palide.

Intre şleahul cel mare al Boloşenilor 
şi Satul Şipotele, era o ezetură, a unui 
mare pârău numit Păscarul, d’asupa 
cărui o mică punte de crengi, şi frân
turi de lern te, servea de óre-ce trccă- 
tóre, atât pentru pedestraşi cât şi pen
tru căruţaşi, r- Pe alăturea nu era 
nici o cale de mers, de óre-ce nisce 
râpe colţ *rose, bucăţi de deal şi petre, 
sta gata de a se sprăvăli, la cea m ii mică 
mişcare. Li ori ce pas, trebuiai a sui 
şi scebori sbărcuri petróse, printre mul
ţimea unei păduri dese. Spun bătrânii 
că D-nul Stefan cel Mar**. fiind strâns 
greu, de cătră horde de Turci şi Tatari 
intr'o luptă, se retrăsese prin aceste 
locuri, de unde organisant! o apărare 
cu bolovani, şi hărtuele diferite ii sfă
râmă cu totul şi curăţă ţeara de ei.

T ţi plâeşii de prin-prejur erau mai 
ghibaci, pentru a trece aceste prăpăstii 
iar călătorii nedeprinşi arare ori mai 
putea scapa teaferi, cea ce făcu ca se 
şi numească aceste locuri ; Polccá Ia
dului.

Dacă Ionaşcu, trecu foră nici o pri
mejdie, aceste locuri, e că el avea po
sesiunea sa aci, şi era deprins incă din 
copilărie ca ori care ţeran.

Trei ore (lie, mii era păuă’n (liua, 
şi un concert de fluerături armonióse, 
începu a rosuna pri’ntre stâucele şi ar
borii Potecei.

Şese (erani robusţi, cu plete lungi, 
şi lăsate pe spate, cu sinul roş şi gol, 
cu rameşoe albe, şi fluturate, iar pă
lării late şi umbróse, eşi de după un 
desiş, şi incepu se privească in partea 
Sleahului.

— Ea tó am ajuns aci; de acu pe. 
lucru, strigă unul din ci : vreme nu e 
de prăpădit ;

— Hei Mândriile! ce creţii că noi 
dormim? ara înţeles porunca şi ne 
punem pe lucru, rcspuuse un altui care 
se numea Marin.

Toţi dădură d’opartc sumanilc şi lu
ând nisce topóre de codă, începură a 
zugrăvi pianul ce li era ord nat. —

Du ă mai multe pocnituri si aşchie- 
turi, se vedea de-o-dată o bucată de 
peinent amestecat cu petre restogo- 
linrluse, şi sărind in mijlocul pârăului.

Plâeşii incepurâ a inplânta topórele 
in veteranii copaci, de pe margin1, do- 
borăudu-se la pemênt, cei ce făcu să 
se astupe atât dărâmătura de pëinênt, 
cât şi întregul drum. — Apoi mai mult 
tufiş fu tras asupra locurilor ciudate şi 
in urmă acoperit cu puţin lut sau ţer- 
na ce se svărlca de pe maluri, astfel iu 
c.ă, pentru un străin, poteca >c părea 
că nu presintă nici o greutate.

— Baeţi ! la treabă, astă s’o gătit, 
de acum avem altă ce-va.

— Ge ’i ce ’i ? strigară toţi plăeşi.
— Doi dintre noi, se încalece şi se 

pornească in Sleah, să se ochească pe 
acolo unde se vede duşmanul. — Tin- 
cule, şi Smărcea, sunteţi iuţi de mână 
luaţi seamă bine căci’ trebue se fie 
cam mulţişori.

XII.
i/taiufea atacului

Neagra nópte incepu a’şi întinde 
* iraibrósele seale aripi, şi punea in in- 

tunercc tóté comorile acestui pëmênt. 
Horizontul era limpede ca diamantul, 
şi mândrele stelişore luceau scânteind, 
acompaniate numai d ’un mic colţişor, 
al lunci.

Trandafir, cu caravana lui, s? de
părtase mult de Iassi ; ajunsese la Sa
tul Şipotele, tocmai când cocoşul înce
pea a anunţa meţlul nopţei ; Ionaşcu 
dădu semnalul de oprire, şi toţi des- 
calicară. — Caii era plini de spume şi 
abia se mai ţinea in picióre, călăreţii 
nu mai puţin erau obosiţi şi slăbiţi, de 
bunişora cursă, ce o făcură cu atâta 
repegiune.

Satul Şipotele, era situat pe moşia 
lui Ionaşcu ; el inse nu trase la curţile 
séle ci bătu la uşa unui bordei din 
marginea satului ; un plâeş ualt şi sdra- 
vân apăru, şi aruncând o privire nu
mai, el incepu a se complimenta, cu 
sfială.

— Cliiamă pe plăeşi, — ea caii cle’i 
punc’n grajduri şi progătesce in încuie 
alţii^voinici ; ace>te ordonă ionaşcu şi 
intră in bordei, urmat de cei-Ialţi com
panioni. — Aci se aşezară pe nisce 
modeste scânduri, iuvëlite eu rogojini, 
cari inse, \i se părea mult mai moi ca 
ori ce saltele de puf.

Abia trecu un sfert de oră, şi plăe- 
sul reapăru.

— Gătit-ai Măwlrulc?
— Da M. Ta, 12 plăeşi sdraveni cum 

şi cai pentru M. Vóstre aşteaptă.
— Mi se pare, Măndrule că scii Po

dea Iadului, cum mântui şlehul şi vrei 
se apuci spre Sipote.

— Cum n’oi se sciu, dacă pe ici 
mi-am trăit traiul, şi apoi nici că alt 
drum de la Iassi incóce nu mai este.

— Bine, trimete şese plăeşi se'rupă 
malul trecător, ap i s’acopere cu tufâ- 
rii şi se e seină, dincoce de râpă ; — 
şi de a videa nisce călări venind fu
ga in cóce, se’i tocaţi ca p« nisce şerpi.

. — Serut manele M. Vostre, om sei 
noi cum se iaplinim poruncile ce ni le 
daţi.
. Plaeşul eşi cu ordinul intre buze, şi 
cu veselii in ochii. — Era mai mân
dru de căt chiar numele lui, că póte se 
slugeascâ bine pe bunul lui stăpân şi 
se’şi arăte vitejia. —

Stăpânii şi slugile din bordei, cinară 
inpreunâ, şi apoi lăsându-se unii pe 
scânduri alţii chiar pe peinentul gol, 
se aruncă cu corp şi suflet, in braţele 
.măngăetorulm Morfeu.

pre-
vor

Si intr’adevër, o ceată (le cavaleri 
venea înspre plăeşi ; ajunşi lăngă dânşii 
unul din noi veniţi sc adresă lui Smăr
cea.

— Hei flăcăul«», n’ai vgţl.ut nisce că
lăreţi. fugăud pe-a ici !

— Dă boerule .... adică.............
— Nu ingâua « i spune drept, cacă, 

ai două: ori o pungă sau un glonte.
— Apoi am veţlut o ceată, cam mă

rişorii.
— Nu te întreb de marc ....
— Ara vëçlut, că au trecut, la deal 

pe ici.
— Pe unde ?
— Dacă vreţi, vom arăta noi.
— Eug bine, caii voştri.
— Ca trăsnetul.
— Atunci porniţi . . . strigă Ion iţa, 

asvârlind doue pungi de argint, l 
doi plăeşi, cari le strânse, şi incale- 
cănd, porni după dânşii.

Mai era o aruncătură de băţ, puné 
la potecă, când un ţipăt reguşit’isbi la 
urechele lui loniţă; ol privcscc îndă
răt şi vede doi Servitori, picaţi in colb 
şi gcm-lnd de morte; dar el nu se op- 
resec, ci se mulţumi numai a murmura:

— Afurisită sorta; . . . sermanii au 
picat de ostenélâ . . .

Merge, şi când ajunge apropo de po
tecă, Negrul incepu a sforăi şi a da 
înapoi.

-- Nu e lucru curat, murmură el, 
dar cum a fi ; şi deto cu tărie pinteni 
in cursier, dar cl nu sc supune de loc.

— Pare-mi-să, că nu ’i bun drumul 
pe-aici, întrebă loniţă pe plăeşi, as- 
cunţlăndu’şi tulburarea.

— O p-'tică cam umbrosă, dar nu 
aveţi nici de cum primejdie.

Si loniţă dă din nou pinteni in neg
rul seu plin de spume, care de astă 
dată face câteva galopuri peste potecă, 
dar ... un reenit grosnic eşi din pepi
tul voinicului cavaler, şi alte ţipete il 
succede ; un nor de colb, şi plesnitul 
apei resbătu in Haosul liniscit.

Puntea se surpase, şi trei viageri pi
că in prăpăstie, singur Bonţă, care 
sosise mai târziu, se oprise pe margine. 
Dar Tincu, repezi o biciuşcâ calului lui 
Bonţa, şi acesta seri in prăpastie după 
tovarăşii sei.

Un hohot infernal, respunse de pe

or' *

XIII.
Poteca Iadului»

Pănă să se facă $iua, nu era de căt 
yr’o trei óre. — Ciocârlia cănta in 
cuibuşorul ei de flori ; privighetórea se
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cel—ait mal, şi plăeşii ce rămăsese din
colo, se vie pe culmea punţei.

— Hei flăcăilor, a eştia au fest toţi 
urmăritorii, strigă Tincu, cătră cei
lalţi.

— Numai aceştia mă ?
— Ba minţesc, mai erau doi cărora 

le am infipt căte un cuţit de au rămas 
pe drum.

Si picând aceste, porni prin nisce ştir— 
baturi, şi de-odată ii vedeai lângă con
fraţii lor.

— Priiviţi res^ lată, iucepu Smârcea, 
cu un strigăt de veselie scoţind şi a- 
runcănd pungile ce le căpătase.

— Ce'mi vede ochi, Începu şi Marin; 
două pungi, ba priviţi pline de argint, 
căte 50 lei intr’amăndouă fac o sută de

— Cine-’i acolo, strigâ moşniagul din 
lăuntru.

— Un om bun, respunsc Ioniţă.
Uşa se redeschise, şi Ioniţă fără 

multe e-' niplimente, dădu bustă in lă
untru şi incepu :

— Mă veţli moşule, sunt ud de tot, 
er.iin se per intr’o baltă, dă-mi nisce 
strae de ale tale şi ’ţî le plătesc.

— Dar Cucone ! n’am de căt aceste 
sdremţe cc le vedeţi pe mine, şi un su
man pe care l’ain cumpărat septămâna 
trecută.

Ioniţă, se desbracă de t.ot, oprindu’şi 
numai armele şi banii, şi luând o pă- 
reclic iţari şi sumanul (cranului, ii puse 
in mâna o pungă de argint ; apoi adu- 
căndu’şi aminte de calul ce’l luase, mai 
scote o pungă şi puindu-o in mâna 
gazdei, ii ţlise :

— Iată acesta pungă vei face bine 
se o dai stăpânului calului ce î’am luat.

— Este al meu calul, Cucone.
Atunci, ţineţi ţie banii, respunsc Io

niţă, şi îndesând’ căciula pc ochi încă
leca.

— Dormitorii tótá noptea?
— Nu’i treaba ta !

Yreu se te’ntreb, dacă ai vëdut 
trecând pe cineva p’aicc, de’rai respundi 
ai doi lei, sau de nu glontele pistolului

La aceste cuvinte, moşul cam bolti 
ochi, şi veçlu ambele promisiuni iu mă- 
nele visitatorului seu.

— N’am dormit totă noptea, ci 
stat de strajă, de la culcatul găinelor, 
pănâ la reserirea sórelui de 3 suliţi.

— Ai veilut nisce călăreţi trecând?....
— Da, amveçlut doi mocani, cu căte 

o traistă de usturoi, s’au in tărg s’o
— Nui vorbă de mocani, vr’o zece 

doue-zeci de călăreţi, ....
— Da ! da ! chiar mai diniórea a tre

cut o mulţime de călăreţi, cu o cireada 
de vaci şi de boi.

— Dar nisce boeri călăreţi n’ai veflut ?
— Da, o trecut Banul Gândac, cu fe

ciorii lui in tărg!
— La Dracu, strigă Ioniţă necăjit, 

taci, alţi n’ai mai vejjut ?
— Da, am >eçlut löméi şi bărbaţi cu 

fructe şi brânzeturi de vêrdut.
— Uute dracului cu brănzeturile 

tale, că numai îmi perd timpul.
Ioniţă, vroea se încalece, dar privi 

pe roibul seu cn maţele eşite afară ; 
işi rupse părul din cap de ciudă, şi 
porni pe jos in oraş. Ajunse la o că
suţă mică, dar bine îngrijită, intră iu 
ogradă, şi găsi doi copii, ce se juca.

— Uu’ţiiTata, întrebă Ioniţă pe copii.
respunse copilul

am

• •••

lei.
— Plata bună pentru < steneală nós- 

tră, se ’i impărţim.
Si toţi se puseră de impartira egal 

leii după care luară sumanele pe spete 
topórde pe umere şi porni iar fluerând.

XIV.
— Drum I un şi serut manile. 
Ungând încreţi fruntea Cavalerului.
— N ’ai putea se’mi spui moşule,' 

dacă un cărei de călăreţi au trecut pe 
aice ?

— Ba am veçlut.
— Dar uride sunt ! strigă turbat Io-

Scrpcfe nu piere

Se ne mai aruncăm puţin privirile 
asupra celor ce devenise prada pótecei.

Cei doi servitori, nesciind se imite, 
se cufundară de odată in apă ; Ioniţă, 
inse, după căt il cunoştcm puţin, era bun 
înotător. — Când In trântit in apă, 
el cercă fundul bâlţei cu corpul seu; iu^_ 
se, nu odihni mult şi eşi pe siiprűfata, 
târându-sc iucet pe un mal umbrit de 
un arbor bátrán. Aci resuflă puţin si 
privind in juru'i dădu drumul printre 
clănţănit vii sei dinţi, acestor cuvinte :

— Sennan părinte«! . . .
Era apropo să se arunce din nou in 

apa, când un ţip et răgoşit, vibră la u- 
rechea lui. — Aleargă spre o movilă 
mugi tó re şi semi-mişiătore. Scoborâ 
puţin in apă, şi se incrcdinţâ cu acea 
movilă sc compunea, din Bonţă cc stă 
tot pe spatele calului care 
infipt intr’un par mare, luptănduse cu 
cele din urmă faze a mortei.

Ioniţă, puse vănjoscle ’i mâni, pe cor
pul tatălui seu, desclcştăndui cu mare 
greutate manele şi tregăndu’l pe mal.

In van ii fură tóté silinţele de al 
descepta, căci el abia mai resuflă puţin.

— Dar se nu perd vremea, murmură 
iar Ioniţă, — 
ori mort.

nită
*— Nu sciu; pc la căutatul cucoşilor 

m’am trezit in tropotul lor ; ram privit — Tată-Jiu jLI 
-pàuû'-eerVam —pcrrfut-cfiir nchi^-tocmai /cef-măi mărişor, 
pe dealul Oneştilor.

— Va se ţlică, n’a popăşit in sat ?
— Domne fereşte !
Ioniţă, urlă ca un lup pri’ntre coltoşli

dinţi, şi bătănd calul porui şi sc făcu 
ncvăşut.

— Dar mama ?
— Mama'i in grădină !
Ioniţă, porni iu grădină, şi găsi o 

fenice plivind nisce straturi cu flori.
— Buna <liua; ÿise el.
— Mulţumim ; respunsc fèmeia !
— N’ai voulut pe ici astă nopte nis

ce boieri şi feciori, ce mergea călare 
in oraş ?...

— N’am vei ut, derűt pe CC. Gandac, 
cd ru moşia Bă renii.

Ioniţă, iş lovi fruntea ş’apri reluă.
— Vrei se zici, Banul Gândac din 

Iassi ? . . . .
— Da, Banul !
— Si unde trage el aici ? x
— La Palatul lui, din uliţa Crucea, 

unde şede tót« verele.- 
• — Pe unde s’apuc la uliţa Crucea?

— Tot iuainte, ş'apoi fă la dreaptă, 
ş’ai se vedi ralaturile lui.

Ioniţă, mulţumi şi eşi.
— Hm, işi ţlise d in sine : se. mă 

duc la Gândac, el ii bun prieten cu 
mine, şi nu’mi va refusa căţî-va Ó- 
meni ; ajunse la palat, şi întrebând 
de un servitor i respunse că. stăpânul 
s’au dus la visită, şi nui păuă sară a- 
casă.

XV.
Xoi torara si

era
Trecu nenorocitul General, dealul ce 

il zorise de la Şipote* mai trecu 3-4 
tot aseminea, întrebă la fie-care sat şi 
casă unde ajungea, darnici un respuns 
mulţumitor nu priimea; cu multă greuta
te ajunsese iu fine la bariera Botoşeni- 
lor; drept totă santinela era un bătrăn 
soldat, fără nici o armă, intr’o colibă 
de trestie, care sc necâjă de a întreba 
pc trecători Cine's, şi din cari, un ia 
răspundea, iar alţii il lua in râs.

Bravul nostrü ar fi inaintat póte fără 
a sc opri la aspectul colibei, dacă du- 
bóla sa de cursier, n’ar fi plesuit ast- 
feliu, caclsc remăc iu mijlocul drumu-, 
lui. — El intră deci in colibă, şi găsi 
pe gardist dormind/ de şi sórelo era 
apropo deameaţlă.

- He hei / moşule, incepu Ioniţă.
Moşul se frecă la ochi, şi apoi cu 

reguşita’i voce strigă cât ci putu.
— Cine ! cine ! ?
— Om bun, scolă se te întreb de 

ce-va.
Moşul se sculă.
— Ce ai se* mă’ntrebi măi ţopărcă.

Ori viu şi victorios,

Cu aceste cuvinte in bu^le, el lăsă 
pe tatăl *eu pe mal, şi Se îndreptă spre 
sat ; ca se ajungă pc jos după cum era 
de ostenit şi şchiopătat, ii trebuia o 

. oră, dar el voia s’ajungă mai degrabă. 
El privi in jurui, şi la o mică depărtare 
zărcsce mai mulţi cai păscănd iarbă ; 
se repede şi incăîccăndu-se pe unul din 
ei, de te gonâ şi intr’un mo meut fu in sat.

O luminiţă mică strebatea printr’un 
oblon rău închis a unei case tupilate.

Ioniţă, descalecă şi se aplecă incct 
lăngă oblon, şi vădu că mica căsuţă 
cuprinde alLce-va de căt un bâtren moş- 
niag şi nu 1, cari vorbeu ce-va. El 
bătu la >r

Ioniţă, suspină şi se intonc la bari
eră spre a păndi, sciind bine, eă al t 
loc de venire de la. Iassi nu este. Jf' 

In fine, şi sara dorită veni. ' 
Ioniţă, imbracat tot cum il 

aşteptând la porta lui Q^Kiac, care 
incă nu venise. .

% Se uită intr’o parte, şi intr’o altă.
Un sgomot de ciocane se amji la colţul

nu

• l
. f
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Acum iubiţii mei, nu maiXVI.

Un fulg de Speranlia
aveţi

teamă de nimic, noi nu vë mai tre- 
buim, deci vë dorim drum bun şi fericit, 
până când D-ţJeu, ye va rechema, in 
patria vostră. — Noi pornim spre Iaşi, 
se regulăm trebile cum vom putea mai 
bine.

palatului. — El înainta şi privi trêi 
inneni spărgând zidul spre a petrunde 
in nAuntru. - Ioniţă, era unul din a-, 
cèi ómeni, ce nu sciu ee-i fnca. — El 
duiţîa o bucurie in peptul seu, şi ina- Se ne mai intórcem la cei-l-alţi 
iută : companioni ai noştri spre a’i privi puoin.

— Hei Jupăne Ï . . . . (lise el unui Era sórele d’o suliţă, cănd Trandafir 
Triumvir ce păndea. tresare din somn, sguduit d’un vis fan-
“ Ce vrei, mojicule.» tastic. — Alergă ingrabă la Viorică
- la se stăm oleică Ia vorbă. o trezi, apoi pe tatăl seu, şi in fine ne
— Spune'mi ce vrei ! toţi caraăradii.
- Ţst! . . vă véd că sunteţi meş- Câni toţi fu pe piciore, el incepu:

ten, ?i pentru aceia cred că o se mă a- _ Se plecăm că nu e vreme de p , 
jutaţi ? _ Da! respunse Ionaşcu, se vedem

fL ' : ' ux ■■ ■ ■ . * ce vesti ue va da Mândru. — Si bătu

ik «Ä «giiSÿï—rs cuiicsr“,iji,',,‘' - Mi"iirn
■“-ÎS., -SM1*''—■“* 
- Si ’naintc arvonă, şi apoi plata cu _ Am fost h p(deca unde 

bacşiş: respuusaIon,ţă, punând o pungă vr’0 şese călări, tocmai aceia care vă 
de aur in mâna celui cu care vorbea cata j-am jnnewt cu cai cu tot am- Băeţi ! strigă acest din urmă, că- venjt acasâ ’ *
^■ClCe5aum °Şia din Pftlat’ iUOâl“ Nu trecu insă mult timp şi mă in- 
caţ^de JSădâciuni. tăluesce Movilă Plăeşul şi-imi spune

Ce e ? striga cei doi; că cine-va a venit la dânsul, i’o luat
- Tăcere 1 un olul,p,r bun, eacă Ju- calul ?i hainele r lâsat à

k ° treabi debaai * straele lui ule, l'a întrebat 
ş apo, plătesce bme ! de p-vostrt, ear Movilă l’a spus că aţi

— Treabă’i mică, adăugi Ioniţă, voi ^ '£?p];a B,,t0?eni> aPoi a PleCilt 
sejnrind pe un bărbitşi o fcraee ce fug. ‘ M'am°repe<iit acasă la el, şi am cu- 

Ha ha ha . atâta i tot. noscut straele celui mai tânăr dintre
Sunt msoţiţi mcă de yrodece. dânşii care .megea inainte.
Ha babai credeam, că vrei se _ şerpe\e venmos de.Ioniţă 1 . , . 

Testorai pe Domn, da ducă i aşa vorba marmură scrâşnind dia dinţi kandúr 
■suntem destul noi trèi. _ Adeverat re Lnaşcu a-
- Ascultaţi, nu semundes, dar pre- cela e un şerpe cu doue-deci şi patrusupun că ar fi m S.potele; unul din de Vieti v F

toi se meargă, se cerceteze, ş’apoi se . _ De cinci ori a fost ränjt ; de a. 
seim ce sc tajem. . tăta ori a scapat viu, adaose Stefan.
- Bine, rl.se unul d,n ei, ce părea a _ Trebue iuse se j ;capitan, eu plec in cercetare ; tu O- Andrei F F

duTu"m“releCacisTnU1, *“ ““"k* ~ ?a’ da! resPunse W * cor.
s <1U lucruşoreie acm. — Inse nu pe drumul ß )toşenilor,

C a a întrerupse Mândru cu sfieală, căci el 
buf'u"'îe Ie \l J“as®- ■ , , ., CU posderea de bani ce avea, potea
arl se Lep“ veidrea respÎnsMui" CUmpâpa pe cine-Ta »* atUDoi " reu-
fmbii erau fsteuiţr^e lăsase pe ^ ataacl Pe. -de se
iarba verde, să se odihnească • iar un _.. Pria Pătuleni. 
grăunte de somn h pică pe ochi şi i fă- _ E cam , drumul,
«cuse nu se mai gândească la espediţi- __ Lung dar |igur

Cântase cucoşul, şi acum alburea deTuuÎ'LLfpasă, LXe^inse noi 
fonie cănd e, fu treziţi, de zguduitura ainguri se ^ őmeni vom fu_ 
lui Pascu, tovarăşu şi căpitanul gi ca fulgenll şi nici jnaruicul nu ne

“ Ei ce ai fă.- ut ?.. . întrebă cu Ya cun5sce urraa> 
grăbire Ochincă. _ Feréscà D-çleu, respunse Miniştrii,

—.Nimic altă decăt cu vai nevoie lloi şi slugile tale, te vom acompania;
• .şi primejdia capului, am aflat c a pornit slugile nóstre varemâne aci drept padă! 

*^ri la graniţă. Trandafir, nu se mai opuse, ci se
V- Pe-MCi ? întrebă Ioniţă spëriat. prepară de tóté, apoi toţi se aruncară 
\ Nu! pe la Pătuleni, de-abea de pe ^ şi porniră spre Pătuleni. 

seanl^c’or ajunge la Mihailem, undei Cănd mică Ca/avană ajunse la Pă- 
trecătore la Galiţia. , tuleni, era pe la araeadă ; ei poprire

— Atofipi, pe lucru stngă Ioniţă. cajj puţin> reîncepând apoi cursul lor. 
— Aşa cred şi eu. Viajiară ci pêne la miedul nopţni,
— Dar Niţu^unde’i ? . cănd descăleca in orăşelul Mihailem
Iatăma’s şi eu, respunse Niţu ceve- de lângă frontiera Poloniei, 

nea de acasă cu patru cai. Ei traseră la o mică casi, a unei vă-
Isti patru indivizi incălecară şi ne- duve, pentru a se odihni de bunul drum,

mrjB nopţii ii răpi din ochiul privi- ftCU8e.
* I După ce termină o ipică masă, Io-

haşcu, se* sculă şi incepu :

— Mulţumesc, pentru bunăvoinţă ce 
ne’aţi arătat, de a ne scapa viaţa şi 
fericirea, şi căt vom mai trăi, vë vom 
mulţumi şi ruga pe bunul D-ţleu pentru 
fericirea vieţi vóstre. —

Astea dise Trandafir, şi apoi inpreună 
cu Viorica se plecară şi serută manile 
rudelor lor, care le respunse cu câte 
un ser ut depus pe frunte. — 
trenul Dragoş, se serută şi el, cu ambii 
Miniştri $i lacrimile de fericire, ii i- 
nundau blânzii sei ochi.

Andrei şi Ionaşcu, incălecară şi se 
făcurără nev0(luţi, printre stânci şi 
dealuri.

Bă-

XVII.
Cursa. — Scrpcle Triumfal or.

Trandafir, Viorica şi Dragoş se cul
că pe prispă casei şi adormi

Era aprópe de rliua, cănd Sandu ser
vitorul ii trejii spre a porni. —

Toţi se sculară şi erau gata de drum 
când un om, in costium de vânători 
cu puşcă, torbă şi 2 câni mari, se W 
la casă unde ai noştri popăşia.

— Bun i ţliua boerilor, çhsc adrè- 
siuduse către Trandafir.

— Mulţumesc, dar ce voesci.
— Am cinci răţi sălbatece împuşcate 

şi’aşi vre se lç vând.
— Cât cei ?
— Câte 30 parale pc fic-care !
-- Ţine, şi Trandafir numera bani.
— Cuconc, reîncepu acel vânător, 

mai in vale am incă zece răţi împuş
cate, dacă vroiţi se vi le luaţi.

— Bine, tot ne va trebui pe drum,
— Atunci faceţi bunătate de vă sco- 

boriţi cu mine ici după dealul ista, şi 
vi le oi da

— Trandafir era m prea curios, asţ- 
fel u, e’l porni fără multă invitare, in 
urma Vânătorului.

! (Va urma.) N. A.-B.

SPRE SCIISŢÂ

' Cedând dorinţei es primată de 
cea mai mare parte din abonaţi, 
ne am decis ca se imprimăm, 
cîte-va numere (3-4) pentru a 
fini Komanul Trandafir. — D-nii 
Colaboratori, pre mm şi cei-l-alţi 
domnii ce ne au trimis articule 

rugaţi a scuza acésta intăr-sunt
<?iere.

I^T^fínd.-

TIP0-LÍT0GBA.FU •••
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Niţu ajunsese aci.
— Mă rog boerilor, care’i cucóna Vio

rica a cuconului Trandafir?
— Eu sunt, dar ce vrei ? întrebă 

Viorica sbătându-i-se inima.
— Vă chiamă CC. Trandafir, se vë 

plimbaţi cu luntrea pe lăc.uşor se păs- 
cuiţi nisce pesci frumoşi.

— Bine merg, dar D-ta bunule mergi ?
— Merg şi eu, respunse Dragoş.
Ambii porniră după Niţu şi in câte-va 

momente era lângă lac,
Ei asceptară pc Trandafir dar, tres

tia incepu a foi şi Ioniţă apăru înain
tea lor.

La vederea ăstui spectacol, Viorica 
-dădtrw'pîpet ' de 'grósü şi'pi'câ leşinată. 
- Ioniţă apucă in braţe corpul surorei 
sale şi incepu a fugi urmat de Niţu.

Bătrânul Dragoş remase d’odată exta
ziat, dar nu trecu ţlece secunde şi for
ţele îi reveniră, căută arme dar îi tip
sia ; neavănd ce face, luă o peatră de 
pe marginea lacului, asvârli iu grupa 
chior trei ce se departa, şi väflu pe Niţu 
rostogolinduse la pământ.

Bravul Dragoş se înfuria, îşi luă cu
raj şi porni spre răpitorul Vioricăi,—II 
ajunse, puse mâna pe el, şi’l rostogoli 
la pământ.—Dar simţi d’odată că ferul 
unui pumnal îi străbate bătrâna lui mâ
nă,—hu mai avea nici o putere, siuge- 
lei curgea cu abondenţă şi remase jos 
privind pe acel hoţ ce’şi reluase prada 
şi se departa.

Biëtul Dragoş stătu trântit la pământ 
aprópe o jumătate óra neviind niinine 
se’i dea ajutor ; el îşi legă mâua cum 
putu şi porni apoi încet spre casă.

Servitorii sei îl căută pe-s-tot locul 
nesciind unde e; câud văţlu pe stăpânul 
lor în ast-fel de poziţie şi mai ales as
cultând trista istorie ce Îi se comu
nică, ci încalecă şi porniră spre locul 
arătat.

Dar !
vântul ce vájna teribil la ureclii-le, pe- 
trecură mulţi iiori de colb şi vaduri a 
apelor, trecură1 stânci şi prăpăstii şi ni
mic nu mai afla.

Obosiţi, cu vana In inimă, nu mai 
avea ce face şi porniră înapoi.

XVIII.
ăi »naşti rea.— Moarta reinciata.

(lîoman Original)
Sórele ostenit de privirea sa luminó- 

să îucepu a se cobori pe după dea
lurile laşului făcând loc negrei nopţi 
spre a cuprinde câmpiile şi munţii cu 
lntunerecul ei.

Hlincea era pe atunci un schit mic 
dc călugăriţi din cele mai bine îngriji
te şi privigheate.

Murii sei tari făcea pătrunderea în 
întru imposibilă. Biserica de şi mică 
însă (Jidită cu gust dădea cel mai 
frumos aspect. Sunetul clopotelor clie- 
înu pe călugăriţi şi preoţi la rugâciuneit 
de sară. Toţi înaintau în linişte spre 
Sf. Locaş spre a depune su venirile lor • 
la piciórele lui Crist.

Sora Irina ţinea loc de portăreasă şi 
numai singură nu acompania pe cele
lalte surori in biserica, ci şidea luge- 
nuuchiată Înaintea cruoificsului chiliei 
şi depunea în ferbinţi lacrimi, rugele 
sale cătră bunul Creator.

Era pe la mijlocul rugei sale, câud 
un sunet se au<;li In poarta Monastirei.
Ea se sculă, merse, deschise o feres- 
tuică şi privind întrebă.

—Cine e ?....
— Iouiţă Bontă, i se respunse.
La auţlul astor două cuvinte, sora I- 

rina sări cu grabă şi deschise porta dâud 
liberă trecere unei calosce închise.

■ —Aice e Stanţa? întrebă Ioniţă !
- E iu biserică, sevârsesce rugăciu

nea de sară.
—Atunci voi mai sta.
—Trecuţi în chilia de asceptare.
- Nu voi, pot ascepta şi aici.
Sora închise porta şi reintră In chi-

liea sa.
Stări ta nu intarzia de a sosi peste 

eâte-va momente şi câud fu In faţa lui 
Ioniţă, acesta, se complimentă şi începu.

—Maică stariţâ ţ’am adus o fenice 
spre a o îngriji şi a o închina lui Dum
nezeu.

— Eşti un serv credincios a Ziditoru-, 
lui şi tot deauna ai fost aplecat sj 
fapte bune şi eviavióse, de acea 
va înceta de aţi trimete bine-cuvi 
şi mila sa.

—Cred, Maică Stanţă, bwa voesc ca 
rigórea şi paza se fie ţptrebuinţată a- 
cestei nouă serve a Iuî4D-<jleu.

(Urmare 13).

XVII.
Cursa. — Ser pete Triumfător

Scoborl dealul ce i se aratase şi a- 
junse lăngă baltă.

— Uude’ţi sunt răţele, întrebă Tran
dafir.

Drept respuns Vânătorul puse dege- 
•tele’n gură şi dede drumul unui şuer 
sinistru.

Trei omeni se văţlu eşind de după o- 
stâncă şi venind spre el.

Ochiul pătrunzător a lui Trandafir 
■citi din depărtare pe faţa unuia din cei 
Ctâre alerga, numele lui Ioniţă.

— aşh e vorba, strigă el cu furie, 
primesce... şi un pumnal intră in pep- 

1 tul Vânătorului cc nu era alt cineva do. 
cât Hoţul Paşcu.

Când Trandafir scosese pumnalul din 
trupul lui Paşcu privi un hanger ce 
plutea deasupra capului lui. — El trase 
iute sabia din teacă şi printr’o lovitură, 
asvârli hangerul inprcunâ cu trei de
gete a lui Ochincă. Vroi se urmeze 
operaţiunea înainte, dar o frânghie îi 
înconjură braţele şi puterile’i periră.

Când fu aruncat jos. ol privi pe Io
niţă acărui busc spuma de bucurie.

Simţi cum piciórele şi manele i se lega 
strlns, cum armele şi banii i se luă, insă 
nu mai putea résista contra a doi.

O căruţă trasă de un cal mic eşi 
de după o stâncă şi.Trandafir fu asvărlit 
•in ea.

Ochincă îşi legase mâna. dreaptă şi 
cu stânga luă hăţurile calului şi porni 
înainte.

După cc Trandafir fu transportat la 
500 de paşi, Ioniţă incepu:

Niţule mergi şi pune mâna pe 
•Vionca cum vei şti mai bine numai se 
nu o smintesci cât de puçin.
nind LaS* Pe mine> resPunse NHU Por_

. Viorica şedea lângă bătrânul Dragoş 
şi suspina fără se scie pentru ce.

. Glugile se dusese se hrănească caii 
V1 se pregătiască pentru dânşii de mân- 
•care.

se sbătură ei multe óre cu

ua
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Ambele vere se aruncară una in bra

ţele alteia şi câte-va momente fură ne
despărţite!

— Vai, reîncepu Viorica, ce vis gro
zav am avut, Dumnezeul meu ! credeam 
că numai sunt.

A !... da Trandafir unde e ?... vai !...
- Liniştescete !... Trandafir trăesce, 

e sănătos. Dar tu tot îl mai iubesci r
— Mai intrebi incă? tu singură sciî- 

secretul meu şi apoi mă mai intrebi !...,
— Se eşim puçin afară Viori că se ne- 

recorim.
— Haidem.
Ambele eşiră sprijii.induse una dc alta. 

şi se opri la uşa bisericei.
Cerul nu mai era norat. Trăsnetele' 

şi fulgerele încetase şi inlocu-e apăru 
un azur splendid ornat de mii cochete 
constelaţiuni, in mijlocul cărora suridea 
cu inocenţă d’albalună. Un zefir dulce 
mirositor, mai remase din neagra vije
lie, ce adie prin unde line cu soptu’i în
geresc.

Viorica nu plicea nimic, privea la na
tură şi respira mai liber, ochii sei era 
aţintiţi spre cer şi buzele deschise mur
murau un tainic şopt.

— Irino ! reluă ea, spunemi cum mă. 
aflu eu aci, cum am agiuns şi prin ce 
chip, in acest loc necunoscut ?

— Fii liniştită te rog, nu esci in lo
curi streine, esci in Illincea, te-aadus 
eri loniţă, şi te-au încredinţat Maicii 
Stanţe de a te păstra.

— Dumnezeule repetă Viorica, ger
manul Trandafir trebue se fie mort.
Da !... mort, inima’mi spune că acel cruci 
frate nu s’ar sfii se implante cuţitul iu 
inima surorii... Sermanul Trandafir...

Irina suspina numai, nesciind ce se 
respundă; ea scia că Viorica iubescc pe 
Trandafir, dar ultimele întâmplări îi era 
necunoscute.

— Viorica, începu ea cu un glas ru
gător, spunemi te rog ce ţi s’a în
tâmplat ..

— Irino ! scii cât am iubit acel bar- . 
bat ; m’am hotărât ş’am părăsit casa 
părintească, m’am cununat cu el, ara 
trăit o septămână in fericire. Dar el 
ne urmări şi ne goni • pană la hotarele 
Moldovei şi acolo!... ah!...acolo, călăul 
de loniţă puse mafia pe Trandafir şi pe 
mine, şi nu sciu ce l’a făcut !...

Inima îmi bate grozav... simt că pu
terile mi-a slăbit şi óra morţii adevă
rate pare că s’ar apropia din ce in ce 
pentru a prinde sufletul meu... Ah! 
Domne... Lasa-mö se mai văd o-dată 
acea fiinţă ce am iubit şi pentrif, care 
m’am jerfit şi apoi.. apoi se mor. -
. Buna soră plângea, ea simţia focul 

fintor cuvinte căci şi ea ca şi Viorica 
pătimise şi incă pătimea.

— Ei bine, reluă Viorica desmeţin- 
duse puçin, spune’mi de unde esci tu 
aici ? cum ,te afli ?... ce fel... * ;

—..Tu na’i ghicit unde aş fi?...
— Nu Zßu, te credeam mortă după 

cum mi-a spus muma ta...
— Da! ea ar fi vrut se më .vadă 

mortă, inse DumneZeu vru alt-fel.
Ascultă.; scii că iubiam cu inocenţă, 

iucă din côpilària mea pe Miron Tro

pica cu vuet teribil. Fulgerele scăn- 
teeau In trt momentul prin ferestrele 
bisericei şi bubuiturile trăsnetului face 
pe trustrele surori se tresară cu înfio
rare şi se peardă şirul lucrărilor lor. 
Era om 12 de uópte când sora Ecate
rma rezemată de o ftrană adormi.— 
Cântase cocoşul pentru a treia oră când 
sora Ruxamlra imită pe Ecaterina, re- 
zemătă de o altă strană, începând a dor
mita.

Singuiă Irina nu dormea, inima ei 
simţia ceva mai mult de cât acelor-l-alte 
surori, ea din moment în moment stre
cura prin negri sei ochi lacrimi crista
line, faţa ei era palidă ca ceara, mîne- 
lei Încrucişate Ia pept şi privind înspre 
ceriu, ruga necontenit.

Când ea observa că colegele sale dorm 
se ridică încet din locul unde era, păşi 
lângă Viorica, plecă din nou buzele sa
le spre galbena fadă a cadavrului şi 
începu a depune mii de sărutări ardin- 
te, ea împrejură manele pe după ca
pul Vioricăi şi ridlcând’o pe jumătate 
în sus începu a plînge şi a murmura :

— Viorica !... scumpa Viorica... An- 
gere dulce... Ore pe tine te văd, in 
mijlocul astei boite fioróse... tu nu mai 
vieţuesci ?... Tu nu mai esci Viorica 
mea... Tu ai murit ? Ah D-Zeul meu...

Viorica... prietina meu reînvie !... mai 
veZi o-dată pe Irina care te-a iubit !... 
mai veZi o-dată pe Irina care a com
pătimit cu tine...

Biata Irina era ca o nebună, stringea 
cu forçiâ corpul Vioricăi şi nu’l mai 
dislipea de la peptul ei. Trecuse ju
mătate oră cănd, ea simţi o adietură fer- 
binte lângă peptul ei, observă puçin şi 
simţi din ce in ce crescând o palpita- 
ţiune.

Se’nfioră juna soră şi depuse incet 
cadaverul. Privi şi văZu pe faţa Vio- 
rică’i strëcurânduse mici nori de ro- 
şeaţă şi un un mic respir ce începe a 
furnica prin gingaşele ei buse. Bucu
ria şi fiorul o cuprinsă de o-dată, ea 
intinse mânele’i tremurlnde şi ridică din 
nou corpul Viorică’i ‘şi văţlu, că copila 
deschide strălucitorii sei ochi, începe a 
privi speriată in jurul ei.

Tot singele Irinei se sui in cap, pă
rul i se sburli şi un fior îngheţat cu
prinse inima sa ; apoi o ferbinteală ar- 
Zetóre începu a fumega pe tinerii sei o- 
braji şi câte-va momente stătu exta
ziată ne putând murmura un singur cu
vânt de spaimă sau mirare.

Viorica reînviase !... ea se uită cu 
spaimă la tot ce o inconjora şi ereZu că 
se află in cça-1-altà lume !... frica 
prinsese ! eâ tremura grozav, se ridică 
incet şi puse piciorul pe petre ! un ţi- 
pet eşi îndată (lin slaba sa voce, zerind 
pe companioiia sa, sora Irina.

— DumneZeule !... murmură ea !...
~ ^N’ai frică Viorica, începu Irina.
— Irino!... tu esci?

. — Da. !... eu sunt scumpa mea vară, 
eu trăesc şi tu trăesci incă, esci in Bi
serică... fii liniscită !...

DumneZeule !... Mai trăesc eu 
incă?... mai sunt incă pe pământ?

— Da Viorico.

—Acest locaş sfânt a fost tot dea- 
la înălţimea cea mai mare şi cred 

că singur ştii despre aceasta.
—Bine, bine, Întrerupe loniţă, las pe 

socoteala d-tale, vei da respundere; 
tot odată nimene se n’afle despre dânsa 
şi numele ei : vei transporta-o Intr’o 
chilie departe de contactul celor de 
afară. . .

—Prea bine, respunse Stanţa privind 
cu mirare figura lui I miţă care, des
chise uşa calcascăi şi scóse din ea cor
pul unei femei ce nu dădea cel mui mic 
semn de viaţă.

—Vai! strigă Stariţa retrăgându-se.
—Nu te speria, aşa lunt femeile, le 

i apucă câte o dată ferbinteala, dar pen
tru un scurt timp.

Stariţa nu mai adăugi nimic ci dădu 
mâna, şi transportă ] e Viorica In chilia 
de primire.

loniţă nu mai asceptă nimic, eşi pe 
uşă, intră în călească şi pomi !

Stariţa strigă îndată şi mai multe că
lugăriţi se prezentară.

începură de a stropi şi freca pe bia
ta copilă cu felurite arome, dar In de
şert.

a
una

Sermana Viorica nu mai dădea nici 
cel mai mic semn de viaţă.—După vr’o 
jumătate de oră de lucru, toţi perdură 
speranţa de a mai vedea respirând cor
pul ce’l avea dinainte. O creZură mortă 
şi începu ai pregăti cele necesarei— 
După ce o scălda şi omirui, o întinse
se pe o masă mare ce sta în mijlocul 
unei chiliuţi din grădinăi, ş'i aprinse o / 
mică candelă la capul ei.

O soră tânără era ţinută de a o pă
zi şi a îngriji de cele necesare.

înspre sară corpul trebuia a fi con
dus în biserică; patru tinere surori ri
dică pe sermana Viorică şi pornind prin 
curte se opresc înaintea bisericei.

Un'şir de 24 călugăriţi urma acestui 
cortegiu şi bătrânul preot adresă o ru
găciune creatorului pentru ertarea su
fletului reposa tei, dupA care o transpor
tă în interior pe un catafalc, pentru a 
mai sta încă o ţii ş’o nópte până la în
gropare.

Clopotele suna trist şi plângător che
mând îndurarea cerului .asupra servito
rilor lui.

O aglomeraţi une de nori acoperea de 
dimineaţă Întregul horisout al laşului ; 
diua era negurósá şi noaptea fără stele. 
Paserile ţipau cluióse în cuibul lor şi 
bunile Maici ale schitului plângea lân
gă corpul rece al junei femei.

Sara veni, maicele eşiră din Biserică 
şi în locul lor intră trei surori spre a 
veghea asupra mórtei.

Şora Irina era una din aceste trei ; 
eâ se,apropie de cadavru, privi câte-va 
nomente, apoi se plecă de serută faţa 
ÿiorica
ïïime ferbînţi ce pică pe paliţUi obrazi 
ii mórtei.

Sora Ruxandra çetia necontenit lângă 
oatafacin, iar sora Ecaterina îngrijea 

“[.de lumânări şi de. celelalte trebuitóre. 
% Noaptea se adâncise.r Norii cei groşi 
rÿise.ori ce raţie luiiiiriósá de a se a- 

pămânfc, o plóe mare începu
s'-. • î</'. •

o cu-

d drumul unui riu de la-

v;r.
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tuşeau u; îmi plăcea aşa de mult in cât 
mi’aş fi dat viaţa pentru el j stăruii la 
părinţii mei se mi’l deie de soţ, dar ei 
refulară sub cuvânt că nu e boer; nu 
mai ştiam ce se fac, inebuneam de do
rul lui şi hotărăi se fug cu el Reuşii 
şi mersei la o moşioră a luî unde trăi- 
răm inpreună pe braţele fericirei o vară 
întreagă ; dar tomna trecută o slugă më 
vându cătră părinţii mei şi aceştia mă 
furară din acel loc şi mă isbiră in mij
locul întunericului acestor chilii. Eram 
nebună, nu sciam ce se mai fac, nu mtn- 
cam zile întregi, devenisem fără leacă 
de putere şi cădui la pat ; din norocire 
insă, veni in monăştire in acea vreme 
sora Varvara. Ea fu una din cele mai 
bune prietene ce putu’i primi de a mô 
mângâea, vorbele ei erau dulci şi mi- 
lóse, lacrămile ei curgea la cea mai 
mică amintire a trecutului meu, şi ea 
ca şi mine găsia o plăcere nespusă in 
prietenia nóstra.

mai leşinată; Dumnezeu a vrut ca se 
mai văd această lume.

—Nu sciu ce minune se fie asta res- 
punse preutul, dacă eşti cu adevăr vie, 
apoi esti angerul lui Dumnezeu.

— Sunt vie privescemă părinte repli
că Viorica sărutând din nou mâna preo
tului.

Preotul cu cele două femei Intră In 
Biserică. Sororile Ecatèrina şi Ruxan- 
dra se frecau la ochi şi căscau a lene 
la intrarea acestora.

Clopotele Începea a suna cu chemă
torul lor ton şi servitórele lui Crist sub 
conducerea stariţei veneau de a lua par
te la rugăciune în sfânta biserică.

Când ajunse în mijloc, maica stariţa 
se uită pe catafaclu şi nu ţleri nimic ; 
ea ridică ochii în sus şi văţlu pe Vio
rica. Ea remase încremenită împreună 
cu di sei aulele ei care privia pe acea fe- 
mee veţuind şi fiesând astă grupă né- 
gră ce vin a se adapa de la altarul divin.

Sora Irina povesti totul cum se în
tâmplase şi toţi începură a se linişti.

Serviciul divin se fini şi servitoarele 
Domnului începură a se îndrepta fie ca-, 
re spre chiliele lor Viorica luă braţul 
Irinei s’astfcl sprijinită ajunse la chilia 
aceştia.

Puţină mâncare uşoră fu gustată de 
Viorica spre a linişti imensul gol a sto- 
înahului seu Apoi se culcă pe un pat 
căci puterile îi lipseu cu totul.

XIX-
Condemnfirea

Se ne mai transportăm, iubite lector 
In ale regiuni, în alte locuri, pentru & 
privi şi altă ceva !...

Era într’o Mercuri, sórele şedea pe 
vârful cerului lăsând ferbinţi raze să. 
străbată pământul. Mare îngrijire pre
domina între tot poporul si vorbele de
şerte şuera ca plumbiidintr’o gură înalta.

Cunoştem de mai înainte sala cea 
mare a Tronului ia care Vasile Lupul 
ţinea sfat cu curtenii sei.

Dc astă dată ea era plină, toţi la 
locurile lor, Vodă, în mijlocul lor gândi
tori şi cu capul între umeri îşi fremân- 
ta minţile sale în tóté părţile.

— Boeri, începu el, auţlitaţi voi din 
vremea vechiă cum că ţara noastră să
dită de Traian. fu mare şi bogată dia 
Nistru şi pănâ’n Tisa.

— Am auzit şi seim Măria Ta, res- 
punseră d’o dată toţi boeriî.

— Ei bine, astăţli mi-am pus în gând: 
se reunesc tóté aceste locuri a nóstre- 
sub un singur cap şi sub un singur 
nume !î

— Porte bine, forte bine, strigară 
boer ii.

— Spre acest scop am trimis carte 
lui Matei să se unească cu mine si 
să domnim împreună, dar el nu se u- 
nesce cu această idee.

— Se ne resboim, şi să’i alungăm 
atunci.

— Aşa se facem, şi după ce vom lua 
Valahia, mai uşor ne va fi de a lua şi 
Transilvania cu tóté ţinuturile ei.

— Aşa este M. Ta !
— Atunci Hatmane Andrei, până mi

ne să dai prruncă în tot cuprinsul ţe- 
rei Moldovei eă toţi căii pot purta ar
ma să fie în două septămâni înarmaţi 
şi se purcedem in contra Munteniei.
’ — Aşa va fi M. Ta!

Un uşer, intră, şi anuDţă.
— Logofătul Bonţă şi Iouiţă.
— Se între, strigă Vodă.
Uşerul eşi şi cei anunţaţi păşi sme

riţi înaintea tronului unde pică în ge
nunchi.

— Ce vroiţi, îi întrebă Domnul cu. 
blândeţe.

— Maria Ta, începu, Ion iţă acel hoţ de 
Trandafir după care ai trimes ói te, s’a 
împotrivit grósnic, a ucis potira întré- 
gă precum şi alţii soldaţi cari mai Ye- 

în ajutor şi pe noi cât pe ce era 
se ne ucidă.

— Ce ţliceţi? cine-va se împotriveşte 
Pomniei-Mele ? .. Hatmane, cazarma în
treagă trimete-o după acei hoţi şi fără 
leac de milă sei árun-aţi in ştreang.

— L’am prins eu, M. Ta !
— L’ai prins?

Da M. Ta !
La aceste cuvinte Hatmanul incepu a 

tremura, ochii i se încruntă şi puçin lip
si dea nu scote un ţipet teribil^ p

Ioniţă eşi şi după pucin ti 
mat de Trandafir ce avea^. 
ffâtc cu grele lanţuri ear m*“
csele încătuşate la sp»fe. Sermanul om:

;__•_

Acum o lună servitorea ei ce-o vi
sita la fie care săptămînă, se schimbă, 
veni alta, juna fată frumosă, şi demnă 
de încredere.

Sora Varvara citi in faţa ei inocenţa şi 
in adoua ci venire îi încredinţa o treabă 
forte mare, acea de a conduce o mică 
serisóre a mea, lui Trotuşeanu !...

Juna fată ceru voe de la stăpâna sa 
pentru trei (Iile, şi plecă la moşie ; aci 
dădu serisórea şi primi un respuns, Mi- 
ron perdusd ori ce speranţe de mine 
credea că m’a furat nişte hoţi şi tote 

— căutările lui fură deşerte; la citirea scri- 
sorii mele prin care îi anunţam tóté 
cele întâmplate, un fior îl cuprinse.

, Spunea servitorea, că el pică la pă
mânt fără simţire şî nu se retrezi de 
cat după un şfert de ceas. — El ’mi scrie 
să am rabdare se mai aştept incă o 
lună in interiorul astei cuşti şi el va 
urzi tot ce va putea spre a mă scapa !

Ei bine ai speranţă dragă Viorică că 
f t .Dumnezeul cel mare va găsi şi pentru 

^ tine un călăuz credincios şi te va lu- 
lumina pentru a putea scapa din a- 
ceasta suferinţă.

Viorica stetca resemată de piatra u- 
şei şi asculta cu atenţiune tóté cele ce 
se spunea. Buzele ei laşa diu când în 
când câte un respir suspinător şi la 

' stfrşirea discursului junei surori ea re- 
‘';Jvinasă mută. nerespuwjând nimic.
'gr Strelucitórele ţii o ri începură a revar- 
..>sa o lumină purpurie asupra tutulor un
ghiurilor obscure. ţ)iua se strecură in- 
^cet-incet şi atmosfera se lumină ; tóté 
^fiinţele începu a. mişca când junele fe

mei stătea încă înbrăţişate.
Părintele Grigorie preotul bisericei 

/So a pro pria spre a veni se depue ru- 
^ ^gile sale pe altarul lui Crist

—Vioricä !.... murmură sora Irina.
> — Ce e? ,
* —Preutul s’apropie, dute de’i serută 

^nnua...
Viorica păşi fără multă zabavă.
Preotul se .speriă şi un ţipet se stre- 

"vcură din vocea lui, Viorica alergă îna
inte şi’i ţliso.

—Nu te teme sfinte Părinte, eu nu am 
*fost mortă, după cum aţi crezut ci nu-

Irina eşi în curtea monastirei pentru 
aşi căuta de cele necesare ş’apoi so.pu- 
se~ se inai respire' pucin aer curat.

Stariţa se zeria înaintând cu smere
nia ce o caracteriza şi curând ajunse 
în faţa Irinei.

— Ce face Viorica?—întrebă ea.
—E bine ; s’a culcat pucin căci e prea 

slabă.
— Ce ţlice ea?
—Nu ţlice nimic.
— A mâncat?
—Forte pucin.
—E sama, veghiază bine, dăi ce va 

trebui.
—Voi face tot;
- Tot odată, róg’o să se mai pnm- 

ble împreună cu tine prin grădină.
—Ii voi spune îndată ce sórele se va 

potoli, sunt sigură că va voi a face o 
mică preumblare.

—Sc privighezi asupra ei însă să nu 
eşiţi clin curte afară.

—Nici de cum 1 .
—Voi se <Jic, se ei sama forte bine 

prin vr’o viclenie să pota
nea

ca nu cumva 
pătrunde unde-va afară.

-O iau pe sama mea.
—Drept acest scop trimet pe maica 

Evdochift se fiţi mai sigure.
— Forte bine, respunse juna soră căr

ui nd pucin diu 
— Atunci e sama bine la ce fam

i «•

nas.

.spus.

pe buze contra ultimelor cuvinte ce a- 
u^ise din gura stariţei.

păru ur- 
irele le-

'
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cu apă; o mică ferestuică umplută de roşi, şi sprincenéle ridicate in sus; 
gratii de fer dădea o lumină de abia stătea tremurând şil ia lumina ce pro- 
zeiitoare. El şedea jos culcat şi ge- ducea felinarele voia par’că ' să se as- 
mea sub inpresiunja crudelor dureri cei cundă şi scormolea iu păretele impe- 
sfâşia corpul. j tritö.

— Dumnezeule murmură el, cât sunt Cei trci ostaşi ce intrară, privi cu duio- 
de nuri faptele tale, ai ajutat pe mulţi *ie căte-va momente acest tracic tablou, 
de pe acest păment, ajutâ-mă şi pe mine, ^poi s’apropriară de miserabila lor vic- 
lasă-mă Domne se mai văd o-dată pe timă, luă mânele’i, le lega in lanţuri, 
iubita m h, se î m.u şoptesc două vorbe pieiórele aseminea şi începură al im- 
ce şei pe mimi mea, ş’apoi fă ce vei pinge, scoţindul pe uşă. — Suiră vr’o 
şti, ia-mi viaţa căci nu- mi va mai trebui, trei-zeei scări, trecură mai multe chi—

Un nor bubuitor se présenta inain- cşiră intr’o odae mare şi aci fu 
tea cugetului seu, scântei electrice îl îmbrăcat cu niscc haine albe şi dândui 
pătrunde i şi fiorii-* morţii se părea că 0 cruce iu mână incepu din nou a merge, 
vrea sc şi facă loc in recele seu corp. jn unna lui mergea doi-spre-dece călări 
El căzu intr’un delir gro'.av şi remase cu suliţilc in mâna stângă şi pistólele 
iâiă simţire, de tot ce se petrecea in jn niâna dreaptă împreună cu şese pe- 
jurul lui. Trecu trei zile şi trei nopţi destraşi ce ţinea puscele întinse asupra 
şi bietul Trandafir se hrănise cu o oca sărmanului impotent, 
de apă ce din când iu când o aducea 
la bu'.elci ard in te spre a in ii • re cori 
sufletul seu.

Era dimineaţă, ziorile se arată in faţa 
micei ferestrui, Trandafir abia se putu 
ridica de pe piele sale şi’şi resemă co
tele de gratiile ferestrei.

— Domne, începu el, li ce mă mai 
laşi ii această iu tu ac cós i şi fiorosă 
temniţă... nici o-dată, nici rana glon
ţul ui,'ni ci tăetura sibici nu m’a durut 
aşa tare, ci osia11 intre aceşti reci 
muri. — Ea’mi viaţa te rog, nu m ii voi 
nimic, nu voi se inii trăesc.

Sernnnul prisonier îşi perduse în trei 
de detenţiune şi mintea şi. puterea 

şi ••curai ui seu Ramau esc, se sculă de 
lângă /ereistâ şi Taă cana, aduse Ia 
buse ?i deşertă restul de apă ce ea mai 
conţinea.

— Aii! zice el, tu cană, eşei singu
rul mijloc de a mă scapă de această 
viaţă mişeleascâ.

El ridică cana şi vroi s’o isbească cu 
forçia ce inii avea in capul seu spre 
aşi curma suferinţele, clar un sunet ce 
din ce-in-ce s’apropria de temniţă, 11 
făcu se’şi atragă atenţiunea şi se as
culte la uşă.

Nu mult, şi nisee paşi zurăitori se 
aüziau.

El tremură dc frică, credea că vin 
torturătorii spre a’şi începe operaţiunea, 
se retrase intr’un colţ întunecos şi in
cepu a strânge umedele pae in jurul seu 
şi a se acoperi cu ele.

— Ah ! ţlise el eşit diu sine, eată’i 
vin !... vine ucigaşul meu !... vine !... o 
scumpa mea Viorica !... şeiji !... linişte- 
scete !... lângă mine nu’ţi va fi nimica !... 
incredite in braţul meu !... sunt in stare 
se’ra perd viaţa. Dar tu vei scăpă,!... 
vei scana o scumpa şlilelor melc !... o 
scumpă Viorica !...

Şi sennauul coiulemnat strângea ca
na sa cu atâta forçià in cât se sfârmă 
in inâuele lui.

Uşa de fer se deschide şi trei inşi 
armaţi şi cu câte un felinar in mână, 
se iviră şi privi nemişcaţi spectacolul 
ce li se presintă inaintea ochilor lor.

Era sermanul Trandafir, fără cea mai 
mică haină, pe el, cu corpul sgăriet, şi 
plin de singe, cu părul incălcit, faţa gal
benă, slebănogită şi încreţită, ochii mari

8ch:rabase roşaţa ce’J caractérisa într’o 
galbineală profundă şi truou’i slăbit şi 
sfrobit de greutatea ferului, abea S2 ur
nea împins fiind de un servitor.

— C.ne eşti tu hoţule ? Întrebă D )in- 
nitorul furios.
* — Nu sunt hoţ M. Ta, sunt om bun 

care u’am căutat a răpi nici o dată drep
tul altuia.

— Dar pe sora mea? începu loniţă.
— Taci! strgă Volă, spune’mi cum 

te cliiamă şi din ce familie esci.
— Mé chinină Trandafir Dragoş fiu 

lui Ştefan Dragoş, nepat lui Bo'dan al 
cincilea.

— Ei biue şi cum ai îndrăsnit se u- 
cizi armata mea şi se’ţi baţi joc de po
rán .ele mele?

— M. Ta, singură armata sa bătut 
între ea.

— Şi ai răpit pe sora lui Ioniţt.
— M. Ta, eu am iubit acei cop.laşi 

ea aseminea m’a iubitşi amân loi am mers 
înaintea altarului unde am legat sutié
iul nostru in facia lui Dumnezeu.

— Aşa, strigă loniţă in desperare, 
M. Ta ! nu laşa acest hoţ că, de va 
scapa te omórá şi pe II. Ta şi pe noi 
pe toţi.

— Minţi juvinâ spurcată, strigă eşit 
din sine Trandafir.

— Şi pe mine M. Ta, adougi Logo- 
fetul Bonţă, m’a făcut se’ini rup cóstele 
alergând pe un cal şi indreptul Şipote- 
lor am picat huştiuliuc intr’o baltă şi 
noroc că era calul de de-subt că alt-fel 
intram intv’o ţapă de stejar;

— Ha, ha, ha ! zimbi Vodă, dacă ar 
£ fost pre vremea lui Ţepeşiu ar fi cre
zut cineva că te-ar fi iufepat el, ei şi 
cum ai scăpat ?

— Mu scos loniţă şi in’a lăsat tot 
la pâmênt de unde abia a loua (li m’a 
•táráit nisee ţerani pănă la Eşi.

— Bine !... Ce ţliceţi sfetnici şi boeri 
că i se cade acestuia?

— Mórtea, mórtea, strigară cu toţi.
— Libertatea, strigă Hatmanul şi Lo

gofătul lui Vodă.
— Cum, ^liceţi voi libertatea ?
— Da, incepu Hatmanul, el n’a bă

tut oştea Domnească, ci numai slugile 
lui loniţă, căci Tradatir după cât am 
aflat fugea atunci pe la pipote.

— Şi toţi vornicii mia dat de ştire 
că pe unde trecea nu făcea nici un rea, 
adaugă Ionaşcu.

— Atunci pentru ce fugeai ?
— Ca sc nu mă prindă loniţă şi se’şi 

bată joc ca acu.
— Cu tóté aceste Boerii suut mai 

mulţi, spuneţi ce merită.
— Mórtea de puşcă ?
— Móltea de. puşcă se fie, repetă 

Domnitorul, şi doi gardişti luă pe Tran
dafir şi’J, scoseră din Sala Tronului.

el

Cortegiul ast-fol format plecă din cur- 
tea numită St. George care servea 
de penitenciarul tuturor hoţilor diu Iaşi, : r 
şi ajunse in Curtea Palatului Domnesc.

O companie dc militari se afla gata 
la ordine sub comanda u iui căpitan ce 
se rotilea în fruntea ei.

s

Trandafir» întiă in mijlocul companiei 
şi cei cc’l iisoţiră pănă aci dispărură 
sub bolţile casarinei.

Escorta porni pe portă despre apus 
şi apucă strada Socolei.

Toţi omenii femeile copiii şi bătrânii 
eşiau din casilo lor şi priveau cu lacri
mile* în ochi pe nenorocitul condemnat.

El ridica 'din când în când norósa sa 
frunte şi aruncă câte o fixat ore privire 
tuturor. Sermanul credea că va re- 
cunósce in vre un chip portretul scum
pei sale soc i, portretul nenorocitei Vio- 
rică dar vai ! dc câte ori fierea un 
chip strein de atâtea ori speranţele îi 
fugea, aplecă ochii In jos şi lacrimi
le îi curgea ca părăile.

Voia şi doria sermanul proscris aşi 
reversa ultimul zimbet nl sufletului seu, 
ultimul adio, acelei femei ce ia răpit 
iubirea, fericirea şi viaţa, dar niiăiri nu 
întêluia macar o rază a eăutătorei sale

El mergea fără a se opri, ajunsese 
întreaga escortă pe strada Frumósei. Tre
cură cu repegiune şi astă stradă şi a- 
junse la locul unde, zorea Intunccâuc 
vederile sale.... 'negrul eşafod

El se apropia din ce In ce, şi sol
daţii se desfăcu in două colóne făcăn- 
du’i loc lui, de a sui trei trepte ale eşa
fodului.

Acest scaun a pjcăinţei era inalţaţ 
de la pământ de jumătate stânjeu ; trei 
scări imbracate in negru înconjura pic- ^ 
de stalul. — Când Trandafir era aşezat 
deasupra,- un calau îmbrăcat tot in roş ^^ 
se arătă lângă el şi deschise lanţurile 
ce înconjură manile şi pieiórele lui.—;
Călăul se retrase, un preot bătrân ŞJ 
plin de respect păşi treptele eşafodul111 
şi s’alatură de condemnat.

(Va urma.)

%'

&

XX.
închisoare*.— Eşafodul.—Er Iar ea.

?.IU..B.Trandafir fiind transportat din sala 
Tronului se trezi intr’o chilie mică, rece 
ai intuneeósa al căria mobilier consta 
numai iu câte-va pae şi o cană de lut TIPO-LÍTOGRAFIA Bl
\ ■
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TPMiDAÎin ochii sei ce păreau că vrea a căută spre 
ceriu...

— Hai ! strigă el, daţi o-dată, daţi 
insă bine drept in inimă, ca.se nu.ma 
chinui mult, filele mele nu se mai pot 
numera, Yiaţa incă câteva momente ’mi 
este nesuferită, ‘daţi fraţilor şi buuul 
Dumnezeu uu vă va conderana pentru 
aceasta, căci faceţi din ordinul celui 
mare.

Abia fini aste din urmă cuvinte şi un 
tropot sgomotos se auzi la spatele e- 
eşafodului.—Toţi întinse capul şi privi 
pe Hatmanul Andrei urmat de cinci oş- 
taşi cari alerga in góua cailor purtând 
flamură albk—Refrenul Juocen[ei.

La vederea ăstui ..specţacoJ, ua stri
găt de "bucurie eşi din peptul tuturor...

Hatmanul s’aproprie, dcscălecă, sui 
treptele eşafodului şi scóse o hârtie mare 
incheeată de o pecete roşă; dând ce
tire următorelor cuviute :

Eu Vasilic Lupu VV.
Vădind pricina lui Dragoş Trandafir 

şi cercetările, deodată am socotit că 
trebue cu morte pedepsit,—ear după 
stăruinţa mai multor sfetnici şi boeri 
mari, Domnia-Mea ş’au făcut milă dc el 
şi l*au ertat, şi am ^lis Hatmanului se’l 
scotă de la astă pedepsire şi se’l lese 
in voea lui.

Iscălit, Vasile Lupul Voevod.
Toţi salutară astă strălucitore veste 

cu unanime strigăte.
— Trăiască Vodă !...
— Trăiască Hatmanul!...
— Trăiască Trandafir!...

XXI.
tar in trista re !..:

(Roman Original)

Când astă mică trupă ajunsese Ia 
Bârnova, găsiră murii dărâmaţi, palatul 
ruinat şi prefăcut in cenuşă, totul dis
trus şi deşert incât inspira g roză ori
căruia vizitator.

Trandafir surise trist la vederea ăs
tui spectacol, şi intră sub boitele rui
nate, percură mai multe strâmfcori şi a- 
juasc la camerele secrete; intră prin 
ele şi se opri in sala Tronului.

Când Trandafir intră aci, vë$u pe 
părintele seu căruia lacrimile ti şiroia 
din ochi şt cruda desperare se zugră
vise cu cel mai tragic penel pe in cres
tăturile veteranei sale feţe.—Lângă el 
stătea juna Ruxandra cu soţul ei Bujor.

El se aruncă cu grăbire in braţele lui 
Dragoş şi’l stringea cu totă puterea ne^ 
putând a murmura un singur cuvânt.

— Părinte, începu Trandafir, unde 
e Viorica ?...

— Scumpul meu fiu, nu sciu siugur 
unde’i ea, D-ţleu scie !

— Nu scii ?! ! !
— Nu, sciu atâta că au răpit’o şi 

pe ea ca şi pe tine, şi numai sciu ce 
a făcut’o.

— Dumnezeule ! şi scrmanul soçiu 
îşi trecu mâua pe frunte ştergând o 
sudóre rece. ■

— Privescc mâna mea drept dovadă 
la răpirea ei.—Dragoş arătă mâu’ai ră
nită, şi Trandafir era in momentul de 
a turba, simţi că tot sângele ce’l mai 
poseda i se rescolă şi puterile 11 în
soţesc.

— Voi pomi spre a o căuta macar 
de’mi-aş perde viaţa.

— Ce ^.ici copile, începu Hatmanul, 
uiţi pe semne cum ai scapat ? 1 ! !...

— Ei bine cum!... nu sciu nimieă.,*
— Nu scii nimica ? atunci ascultă r .
„Când tu ai fost adus legat înaintea 

lui Vodă, atuuci de abea am aflat ceea 
ce ţi se întâmplase; in zedar au fost tote 
stăruinţele şi rugămintele mêle şi ale 
lui Ionaşcu pe. lângă Vodă, câci, Bdnţă 
are hatăr mai mare de cât noi.—Neam 
hotărât , cu ori ce chip se te scăpăm. 
Am trimes nisce slugi de a ucis pe 
Bdnţă bătrânul, dar Ioniţă tot mai este^. 
apoi am cumpărat pe cafăucascintăr^

(Urmare 14).
XX.

Închisoarea.— Eşafodul.—iertarea.

— Fiule, începu el, omenii au ho
tărât ca pentru faptele tale se’ţi perfli 
viaţa... dar bucurâte, căci păşind de pe 
.acest pământ plin de reutăţi, vei ajunge 
înaintea Judecătorului celui mare care 
"va erta pe tóté făpturele sale şi Ie va 
•da mila sa.

Dacă eşti pedepsit pe pământ, in ce
ruri Yei fi răsplătit...

— Prea sfinte părinte, mor nevi
novat...

Astea de abea Zise Trandafir şi două 
pârae de lacrimi amestecate cu sânge 
isvoriră din ebcnul ochilor lui şi picau 
în valuri ferbinţi pe pământ.

Preutul murmură o rugăciune sântă, 
şi apoi întinse spre buzele condemna- 
tului Sfintele Taine.

Trandafir înghiţi şi apoi serutând 
«fanta cruce incepu cu un glas ce vrea 
se’l ară te plin de curaj.

— Trageţi in mine, căci mi e des
tulă viaţa...

Preutul scobori de pe eşafod, toţi se 
«dete’n lături şi făcu loc călăului care 
suinduse iar pe eşafod, legă mânole şi 
•ochii lui Trandafir şl după ce’l rezemă 
de o scândură se scobori, şi mergând la
două-Zeci de paşi, ridică puşca ş’o in- . . . . _
•dreptă spre inima lui Trandafir. Călăul lepădă araa’i şi sui treptele,

O voce comandă. deslegă manele şi ochii, luă hainele albe
— Foc !... * de pe el, şi’i dădu pe cele a lui Tran-
Şi o bubuitură sinistră isbi la ure- dafir, apoi se retrasă.

/•chile tuturor spectatorilor/apoi un nor — DuraneZeule, incepu Trandafir in- 
4$ros se arată si mii de suspine se năs- genunchind, mari sunt lucrurile tale, 
cèau in pepturile tuturor ce asistau la îţi mulţumesc... pentru că mă laşi 
ast banchet infernal. se mai văZ o-dată scumpa mea soçie

Când fumul şi buimăceala se mai li- ce atăt am iubit-o şi pentru care m’am 
uişti puçin, tóté privirile se aţintiră jertfit... ' '
«pre eşafod. Hatmanul 11 luă de mână şi’l îndemnă

Dar extaziarea veni in locul suspinu- ,să încalece pc un buncursier, Tranda- 
lui se cuprindă şi mai mult simţimen- fir cu t6tă slăbăciunia’i ascultă, şi ast- 
Uele tuturor. fel aceşti doi urmaţi de cinci călăreţi,

Trandafir sta neclintit, drept in pi- porni spre Bârnova. 
ciore $i; numai nişce lacrimi cristaline 
se vedeau eşind printre petica-ce’i lega

• \
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— Nu mă prea tem de glonte căci 
am şi eu mulţi, dar spuneţi’mi cine sun
teţi şi vă spun de unde vin.

— Vino’ncóce, flisei şi’l trăsei la o 
parte spre a vorbi in patru ochi.

Merserăm după portă.
— Sunt trimesul lui Trandafir, tu , 

vii de la Viorica, spune’rai unde’i ea.
— Cu ce’rai dovedesci că esci omul lui 

Trandafir ?...
— Sunt chiar păriutele lui...
— Atunci primesce, respunse el dân- 

du’mi o scrisorică in mână, n’o deschide 
ci o du d’a dreptul lui Trandafir.

— E adevărat ?
— Pe viaţa mea.
Vrui sei dau o pungă de aur, el inse 

nu primi. Eşii de sub portă şi cu fraţii 
pomii aci.“

— Undei serisórea, întrebă cu gră
bire nobilul Polon ce nu era altul de 
cât Trandafir déguisât.

— Iată, şi Dragoş iuaintă fiului seu 
o mică serisóre.

Trandafir desfăcu cu mare iuţelii seri- 
sorica şi ceti :

„Iubitul meu Trandafir !
„Vei soi că sunt aşezată in Chiliele 

monastirei Hlincea,—scapă-mă căci nu. 
mai pot suferi acest traiu, insă ast-fel 
ca nime se nu afle despre aceasta. Res- 
pundemi prin omul ce |i-a dat serisórea.

„Viorica.“
— Èa la Hlincea ? şi eu nebunesc 

cătând prin Iaşi !... Aşi fi scapat’o pană 
aflu de o mie de ori, un singur cuvânt 
se fi auflit.

Trandafir serea ca un nebun, şi eşi a- "i 
fără urmat de colegii sei. —Un om ne
cunoscut li apăru in faţă.

— Respunsul!... flise el.
— Aha !... incepu Dragoş, respunsul 

e că vom împlini acea ce scrie !
— Dar un semn !...
— Primesce şi Trandafir întinse o 

mică cruciliţă cunoscută Viorie ăi.
Omul necunoscut sbură preste strado 

şi se făcu nevăzut.
— Pe lucru ! sttigă Trandafir sărind 

pe cal.
— Cu toţi, repetară toţi in cor, şi 

cn fulgerul ce dispare cu iuţeală din 
nori in nori, Trandafir se făcu nevăzut 
inpreună cu ai sei.

— Mai sciu eu.
— Se póte se nu fi venit pănă acum ?
— Póte lucrează !
— Se póte dar, n’am inţeles nimic 

până acum.
— D’acum vei înţelege!...
Ambii cavaleri se intuiseră pe golul 

pat cu care era ornat acel bordei, spre 
a se odihni de o vădită cale lungă.

După câteva minute uşa se deschise 
şi un bătrân soldat apăru iu cadrul ei.

— Astăzi se va mântui căutarea nós- 
tră care era zadarnică.

— Ei bine?...
— Ascultaţi !...
Toţi se aşezară şi făcu tăcere iar 

bătrânul mcepu :
— „Căutam in deşert şi la deal şi 

la vale, am rescolit tot laşul cu fundul 
in sus şi nimic n’am putut afla.—Um
blam ţii şi nópte lângă casa răpitorului 
şi mă frecam când de un flid, când dc 
altiul, căci nu zeream ţipenie dc om !... 
Mă hotărâi in sfârşit să rup de capăt.— 
Vărâi câţi-va tăciuni ia dosul hamba
relor de lângă palat şi văflui in câte-va 
minute că o mare flidire sc prefăcu in- 
tr’un stâlp de foc şi fum,—eu stăteam 
smerna la pórtá cu cei doi tovarăşi, 
şi aşteptam ceva; şi drept toată ur
marea văzui două babe că rup de fugă 
pe pórtá; câte c’o legătură in cap ţi
pând cât Ie lua gura.—Alergăi după ele 
şi le intrebai.

— Cine sunteţi 1
— Cine se fim, ca nisce fimei creş

tine cu frica lui Dum...
— Nu te’ntreb de creştin şi frică, ci 

de unde sunteţi?...
— De’n palatul ista !
— Cine mai e ’nuntru ?
— Nime 1
— Dar voi cura aţi şezut.
— Ne a lasat Logofetul se păzim.
— Logofetul Ioniţă undc’i ?...
— S’a dus cu Vodă la resboi, şia luat 

tote lucrurile bune temându-se se nu’i 
le fure tâlharii.

— Nu te’intreb d’acea, spunemi un
dei Viorica acu J şi’ţi voi da cinci pungi 
de argint...

— Nici eu singur nu sciu unde’i ; 
dar sciu un. mijloc de afla.

— Spune’mi!
— Aţii e Duminică, in totă Duminica 

vine veste de Ia Viorica prin un sluji
tor, trece pe aici de e amănunte ş’apoi 
se intprce fără a putea noi să scótem o 
singură vorbă din gura lui.

— À vènit' aţii ? !...
— Taci !... eaca acu vine !...
Tus-trei ne uitarăm spre răsărit şi 

văflur&m Un călăreţ ce abia ridica potica 
de pè deal.

■—i Buna ţlioa, ne dete el întâi.
— Mulţumim! respunsem.
—. Dar cea păţit palatul Logofetului.
— Se preface în scrum !.
— Dacă avea drept, căci era prea 

bătrân.
— Dar de unde vii călăreţe?
T- Dar d-vóstrá cine sunteţi?
— Vei şti după ce- vei spune.
— Dar dacă n’oi spune ! j
— Privesc© pistóiele mêle !...

zie lucrul pănă voi veni eu ; acea po
runcă de ertare este mincinósá ; este 
făcută de mine ; Vodă sau pornit din 
Iaşi şi nu am teamă, Ionaşcu e lângă 
dânsul şi la nevoe va drege treaba.“— 
Ai iuţeleş acum? _

— Va se flică nu sunt ertatde Vodă 
şi va trebui ear se fug.

— Cam aşa.
Trandafir oftă şi se aşeflâ pe un scaun; 

■gustă apoi puţină mâncare şi se puse 
intr’un pat spre aşi aduna puterile, ce 
le percluse in ultimele flile de locuinţă 

-a temniţei de la Sf. George.

XXII.
Cautarea si aflarea.

Mai tóté stradele laşului erau tra
versate de cât-va vreme de doi cavaleri 
sprinteni la trup şi voioşi ca ceriul u- 
nul mai nalt şi delicat, altul scurt şi 
robust.—Casele erau pe rând viflitate 
de ei, şi puçinii locuitori ce remaseră 
in urma expediţiunei, se miră de aceste 
curióse vidite, fără a putea înţelege a- 
■devăratul lor scop.

Trebue se spun că cavalerul cel nalt 
purta un costium extraordinar. - EI a- 
ducea aminte tuturor bravilor moşteni 
de strălucitorele luxuri ale nobililor po
loni.

Calul seu alb vaTsă tot drumul nori 
groşi de fum din nervósele’i nări şi să
rea uşor ca pana neputând aşi opri 
sburdaluicul séu mers.— Cavalerul purta 
o mantie mare albastră, garnisită cu 
fxumóse ciucuri şi blană de samur ale 
cărei pôle acoperea tot trupul seu ş’al 
calului; o cascheta patricornă lucrată in 
catifea, samur , şi fir, orna frumosul seu 
cap, fiind aşezată pe nisce bucle crpţite 
ce strălucea şi flutura pe catifelaţii lui 
umeri; o frumosă barbă lungă orna o- 
brajii sei şi tristefa inpreună coresbu- 
narea era zugrăvite ca de penelul ilus
trului Rafael pe bruna sa faţă.

Cel-lalt cavaler asemenea costium po
lonez inse cu manta neagră, cu calu 
roib, cu caschetă galbenă faţa rotundă 
şi rumenită, nisce musteţi enorme ce se 
resùcea după urechi şi tristeţa şi res- 
bunarea era oreş cum mai puçin sédite 
in el, de cât in companionu’i.

— Sermane copile, incepu primul Po
lon ce avea aerul de stăpân, tu nù mai 
simţi nimica, şueri cât Iţi c gura şi 
gândésci cine scie pe unde, ia sama 
mai bine ca nu cura-va se dai intr*o 
gr6pă privind mereu la stele.

— E laş frate nu trebue s’avéra uh 
aer aşa posomorât c*al teu, căci atunci 
lesne ne-am înţelege, ci din contra, când 
fi treabă, treabă!,—când hu, nu !...

'r* Ásta im e treabă ?...
— Treabă e, cu tóté aste nu ë vre

mea !..v
— âcoborâm aci !...
Äinbli cavaleri ópri căii şise BCQbori 

înaintea unei căsuţe mici şi tupilată 
pământ; intraÂ in intru şi nu'gă- 

«Ä pe hiine.
-Orfle insahmă :uformmiXibüiaJ

XXIII.
Pregătiri de salvare.

r

Luna călătoria incêt dintr’un punct 
până la altul pe limpedele orizont lă- 
sind palidele! rafle se privească cuge- 
losie două femei cari, împreunate in
tr’un singur suflet, se strângea cu ami
ciţie şi’şî revărsă focul inimilor lor.

Ele se afla intr’un mic rond a unei 
inmense grădini a eăria muri sozereau 
in depărtare ca nisce grele lanţuri ce 
apasă pe scrmanul sclav, şedeau am
bele sub un mic arbore, pe un scă- 
unaş de1 iarbă.1 Dav-ele se păreau prea 
nenorocite, suspinurile spumegau prin- ; 
tre rubinÓBéle lot buze şi ini mele lor. 
scântiëaù la cda inai inîcă ădietură a 
fleföralúL- 1 ; ••••'«•• "

I
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— Dumnezeule, incepn cea mai juni, 
punic nu se inoeşce; fetiţa nu mai vine, 
inima pare că’rai spune că i s’a în
tâmplat ceva; a trecut trei ceasuri 
de când trebue se fie aci şi cu töte as
tea n’a mai venit.

— Fii liniştită scumpă soră, inima 
Îmi spune că sa’ntâmplat ceva, cari ne 
procură bucurie, iar nici cum scârbă.

— A Ï... Privesce, strigă prima femee 
arătând cu spaimă un ce negru ce fo- 
şăia prin iarbă.

— Ce să fie, adăugi cea altă por
nind spre acel punct.

Acel punct ce foşoia se văzu că se 
transformă intr’o fantomă neagră ce 
porni la fugă printre arborii cei deşi.

— Ne pândesc, incepu.adoua femee. 
— Da, şi bine că n’ara vorbit ceva 

mai mult.
— Se trecem in chilie.
Ambele femei porniră încetişor şi era 

se deschidă portiţa, când o vóce tre- 
murândă adie in urma lor murmurând: 
Staţi !

Ele se’ntórse şi bucuria li 6e inprimă 
cu grăbire pe palidele lor feţe vădind 
pe cea ce ele ascepta.

— Ce ai făcut, FI o rin o ?
— Pine şi Reu !...
— Cum ?
— Trandafir a primit scrisörea dar 

a aflat spionul din ogradă de aci şi a 
trimes de scire la Ioniţă !...

— D-<Jeule !... începu, vechia nösträ 
companioni —Viorica— incă piedeci, 
încă dureri. —

— Aşa, repetă Florica, Trandafirii 
primit scrisörea prin frate-meu Mihaj şi 

făgăduit cu ori ce preţ că va veni se 
te scape; drept respuns bun eată şi cru- 
ciliţa asta.

— Dar nu iai spus sp nu facă vuet... 
—Ba ia spus fratemeu şi el a făgă

duit că nu va face nimic reu.
După ast«ă mică convorbire sermana 

Viorică, cu inima pe jumătate veselă ear 
pe juiuat&te întristată intri in intune- 
cósa ei chilie, se aşeză pe patui şi a- 
dorrai.

Des-de-dimineaţă Irina alergă la pórtá 
aurind un sunet ce se repetă de mai 
multe ori.

Deschise, şi vii ţiu o femee slabă şi 
cu vesmintele rupte, ce se năpustea se 
intre uumai de cât în intru.

— Ce vrei, o întrebă Irina 1 
— Voi se mă călugăresc!
Irina rise de dânsa creţiind’o scóse 

din minţi, şi o luă de mână transpor- 
tând’o in chilia sa.

— Vei şedea aici, ţlise sora, pănă ce 
se va scula, Maica Stariţa, când voi 
face se te primească.

— Nu se póte se merg puţin prin o- 
gradă se văd ce aveţi pe aici !...

— De ce nu, dar după ce s.e va treţir 
töte Maicele, căci mai înainte nu se 
poate.

Juna femee Îşi muşcă bubele ca când 
ar fi găsit calea ce apucaBe şiaeaşe$ă. 
pe o laviţă de lemn cu care era ornată 
acea chiliuţă. .. ;

Viorica tresări la ultimul dialog şi 
qrtfncă O’ privire prea fixätöre asupra

Bujor se reintórse la Palatul úrnő
vel, şi găsind pe rudele sale incepn ai 
spune resultatul.

— Ei bine, Bujore pregăteştete de
seară, vom merge prin canal.

— Prin care canal?
Tu nu scii nimica, vei vedeû iu 

urmă... in dosul caselor mele prin râpa 
cea intunecosă este gura unui canal ce 
dă tocmai la Hlincea, nimene nu*l ştie 
afară de mine... el e făcut de multă. ’ 
vreme şi păstrat in taină de Domnii 
Moldovei. Eu l’arn luat moştenire de 
la tată-meu care nu mi la arătat de cât 
cu câte-Ya ţjilc. înaintea morţei...

Când mântui aceste cuvinte, Stefan 
Dragoş luă de mână pe Trandafir şi’J 
duse in odaia sa.

Când söreié seturat de lucrul $ilei şi 
tristeţa lumei Îşi ascundea incandescenta 
faţă după verdile şi romanticele pis
curi ce inconjoră laşul, lăsind in urma 
lor o umbră roşiă ce abia lumina ca slaba 
palo re a felinarilor;-

Trandafir, insocit de tatul seu Dra
goş şi vărul seu Bujor, descindea pe 
scara cea mare a palatului, armaţi biné, 
cu felinare in mâni şi deosebit câte o 
mare casma şi inaiută in fundul curţei 
pe după palat — Aci ca un munte de 
piatră era clădit un zid ce sprijinea in- 
tregile jlidiri şi la acăruia piciére şer
puia, pnn muşchii şi mărăcinele de ani 
necalcate, un mic isvor in care perpetuu 
se adapă paserile ceriului singure stă- 
pânitore pe aci.

Stefan se părea călăuz celor doi. El 
inaintă şl din slabèlei puteri lovea de 
când in când cu cazmaua sa câte un 
bolovan de piatră, ce cădea dea rosto
golul in albea argintosului pârâoş fă- 
cândui loc de a pune piciorul şi a urca 
povârnişul petros.

Un murmur şuerător se aufli in a- 
propriere şi cei trei so aproprie de el.
O mare boltă se ivi in faţa astor spec
tatori, sub care micul povârniş făcea o 
rotă picând din înălţimea lui intr'o a- 
dâncime de 2- 3 stânjeni spre a merge 
in basinul care fam văţlut mai de îna
inte. Dragoş lovea înainte cucazmaoa 
sa, şi ast-fel făcea loc scoborind incet — 
incet pe sub acea boltă părăsită şi ne
umblată, cine scie de când, până ce a- 
junse la locnl unde apa intră in ţevi ele 
sale.—Cazmalele a tus-trei începură a’şi 
juca rolul, căci bătia in piatra ce ső 
fărâma şl cădea la piciórele lor. - O 
zingăitură se auzi şi Dragoş dădu or
din ca lucrul să contiueuscă, căci caz- 
maoa sa, se lovise de o uşă mică de’ 
aramă pe care rugina îi dăduse aspec
tul unei petre de rând.

nouei venite fără înBe sfe fie observată 
de dânsa.—O culóre mortală incepu a 
se zugrăvi pe façia ei şi un suspin stre- 
bătu fără voe printre încleştaţii bcî 
dinţi,—apoi o raflă a sórelui ce se in- 
nălţă asupra câmpiilor, străbătu pănă 
la dalba sa faţă şi aceasta îi redete o 
privire ameliorata; un riu de singe ru- 
bino8, incepu a percurge iu delicata sa 
façiâ, ochii ei cei negri se umplură de 
lumină, buzilei surideau in loc de a 
suspina şi inima ei ce mai înainte zăcu 
sub grelele lanţuri ale sclăYiei, sălta in 
prada bucuriei, căci ea !».. sermana pri- 
sonieră ferise in conturul feţei nouei 
venite, trăsăturile cele abile şi sincere, 
ce o-dată erau desenate pe faÇia ami
cei sale nedespărţite, pe façia scumpei 
sale veriş0rc, liuxandra.

Privi dar cu uimire in façia Ruxandrei 
şi aceasta drept respuns puse un de
get pe bnze spre semn de tăcere şi pa- 
cienţă.

— Nai teamă scumpa mea Ruxandră 
incepu Viorica, suntem la un adăpost 
sigur, sora Irina e vara ta şi a mea.

La aceste ultime cuvinte cele d<uă 
femei începură a se privi extaziate şi 
după puçinâ fixare se aruncară una iu 
braţul altia, dând drumul la mii de se- 
rutări ce la un loc cu lacrimile ferbinţi 
ce se vărsa din gingaşii lor ochi, produ
cea balsemul amiciţiei, acel rar efect pe 
acest pământ.

Viorica se aruncă intre ele şi începu 
a contribui la astă scenă virtuosă prin 
depurrereă"buzelor, sale înfocate pe pa
lida façiâ a verii sale Ruxandra.

Când aste trei june surori se mai li
nişti, Viorica reîncepu.

— Ruxandră, tu’mi aduci v’ro veste 
ferice sau scârbită...

— Ferice, vara mea !...
La acest cuvânt scena de mai înainte 

se reiuoi * şi ficele Evei se stiingeau 
ast-fel ca se nu se mai potă despărţi I 
nici o-dată. I

Trecu ş’acest moment de fericire şi 
Ruxandra incepu.

— Mâne dimineaţă Ia órele f, înainte 
de a răsări sórele, trebue* să fim la ste
jarul cel măre din • grădină şi acolo vom 
fi scăpate.

—Vom finiseră ambele fete de o-dată.

a

XXIV.
Subtetana.—Salvare,

Trandafir ajuns acasâ in câte-va mo
mente, incepu a se consulta cu amicii 
sei despre noua strategimâ ce trebuia 
a păstra.

Trecu tótá nóptea fără ca cineva se 
închidă ochii, eară in dori se vădu dropt 
rezultat a deliberaţiumlor, pe Bujor de 
a cărui braţ se atârni Ruxandra deghi* 
zată precum aţi Yă$uţ, că înaintează 
spre Hlincea; se opresc la pbrtă luân- 
duşi unul do la altul $ioa bună, Ru
xandra femâfie bătând ta p6xtă earBu- 
or dispare.

Ceea ce B’a petmnt cu Ruxandra 
3C1ÏD.

Dragoş meşteşugi vr*o trei minuté en 
mânele gólé lângă acea uşă, apoi dădu 
incă o lovitură din instrumentul seu 
forte, şi arama se dădu in lături, dând 
drum liberu celor trei căutători de 
a păşi intr'un canal întunecos, umed şi 
friguros — toţi îşi aprinse tăuarele ş* 
continuă drumul iuainte — merseră mult, 
descuiară şi stricară multe uşi> dând 
când de puÇh%to*ninà şi un »er mai 
dămol, când doVfta-itencbru ncBţderit ce 

.îngheţaşi incleşta» singele şi âsele iiv
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cereşti începu fâlfâind, a se înalţă că- 
fcră a tot puternici creator, care’i des
chisese a sale salyatóre braţe spre al 
primi.

Asistenţii nu se putură opri de a 
scoate lungi suspine din pepturi, şi 
lacrimile începură se curgă din o- 
cbii lor.

Păşi in subterană căci vremea nu era 
de peni ut, trase oblonul asupra căruia 
se aşeza prin meşteşug pământul ne lă- 
sind nici o urmă de bănuială unei a- 
tare uşî, şi ei porni inainte şi mer^e — 
merse până se opri in vechiul şi rui
natul palat in care se adăpostea suve
ranul tron a lui Bogdan Dragoş.

rupte pe f .in cât li se vedea mai i„ 
töte părţile pelea, cu liulelele iD guri 
Şl cu câte-o traistă legată de gât- caii 
mergea spre a apuca drumul laşului. 
Aceşt. lăeşi nu era alţii de câtTrlnda- 
fir Dragoş, Bujor, Viorica şi RlIximda. 
toţi ca barbaţi şi ast-fel deghizaţi pen
tru a nu fi prepuşi şi urmăriţi, mer
geau spre hotărârea Moldovei pentru 
o părăsi. .

Şi după trei flile de góna cailor, 
ceşti voiajori erau pe pământul dulce 
fi ne temător a Poloniei !...

Agiunşi la satul Golmescka ei des- 
călic:iră. —Dar iu acel moment un glonte 
şueră cu repegiune la uvechi-le şi intor- 
cănduse văflu pe scumpa lor Viorica 
trântită iu colb şi cu singelei curgând.

Sinistru spectacol mai fu şi acesta ; 
toţi sta increminiţi, afară de Bujor căre 
a croi de fugă printre arbori şi pietre 
intocmai ca un nebun.

Cei trei ce mai remase se necăjiră a 
transporta pe biata Viorica in lăuntrul 
căruţei şi abia o aduse la simţire după 
multă trudă. — Din fericire ea nu era 
rănită rău, glontelei pătrunse mâna 
stângă, insă fără gravitate.

Puţin şi durerile Vioricăi se mai a- 
linară, rana i se obloji cu medicamente 
şi se legă strâns, şi ast-fel ea numai 
simţi nimic.

— Unde este Bujor, iutrebă copila 
observând prin casă.

— Ea-tămă, respunse vocea lui Bujor 
de afară.

Şi uşa se deschise, ear el intră in 
intru, plin de singe din creştet pănă’n 
călcăe, cu hainele rupte şi mâna’i tre- 
murândă ţinea sabia gólá !...

— Ce este,-ce s’antâmplat?...., stri
gară toţi in cor.

— Şerpele, respunse el, m*a muş
cat şi pe mine, dar eu, c’am strivit ca
pul... Fam ucis.

—Pe cine?... strigă Viorica desperată.
— Pe Ioniţă !... respunse el.
Şi biata soçie pică leşinată in bra

ţele lui Dragoş şi Trandafir care se 
repezi de a o sprijini.

inse călători^ nu se oprîa nici ina -cerp,
iniea uniii obstacol, ci mergea—mergea 
prin acel canal subteran iară de tnar-

Intr'un moment privesc că Ii isbesec 
inaiutc un ce miraculos. —Asupra cana
lului se întindea un uluc larg ca de 
patrii palme, şi nalt cel puÇin de cinci 
Stânjini, in vârful căruia se zerea pu
ţine rafle de lumină ce strălucia din 

• pnl’da lună care.ca prin miracol eraa- 
şeflată pe acel punt al ceriului, ce 
vinea fayià in façià cu gura acelui u- 
luc. Dragoş lăsă cazmaoa precum şi 
armele şi felinarul pe manele fiilor sei 
şi făcânduşi cruce, începu a se ac3ţa pe
0 mică scară de fer, ce era atârnată de. 
păreţii acelui uluc, şi intr’un şfert de 
©iă el se văflu la capătul de sus ce era... 
in vârful clopotniţei Monastirei Hlincea...

Bâtrânul inccpu aşi drege glasul seu 
şi dădu drumul unui strigăt.

— Cucuriguuu !...
Lo aceasta nu trecu multă vreme ş!

1 se respunse din josul gradinei prin :
— Cot cot cot cot cot co dac !
Ce era aceste, nimeni nu le scia nici 

le pricepea, căci erau imitate cu o rară 
fineţă, incât părea că sunt vocile coco
şilor şi găinilor Mănăstirii.

După această scenă, Dragoş Îşi dete
«ÄeeÄ cea""« ‘carfse fZ F1“rile reinflorisă, arborii rein veniră 
şi ^ajunse la companii sei.-îşi reluă ale pâserelele reinvicara şi parfumul ames- 
sale şi pomi prin o boltă din stânga tecaf cu .d(ulcele ««K* adormiră abia 
care era mai intonecosă de cât altele. 80Îl
Nu merse mult şi ei începură a sui te era atâta vreme despâiţiţi. 
trepte de piatră iu numer cel puçin de Pentru a mai aminti dulcele şi mă- 
vr’o 30, la acăror capăt o nouă bari- reţele vise ce se strecurară rând pe 
eră se prezentă, prin un zid pietros" ci rând ca un şir de fantome in crierii 
le apărea in faţă, fără a laşa cea mai junilor soçi, cari vedea când corone glo- 
mică rază a luminei de a pătrunde in rióse, când flimbete angereşti, când ce- 
acea obscuritate.—Dragoş cu ai sei re- riul deschis spre ai înghiţi, incă este 
începu operaţiunea de la cascadă, şi in destul de mult pentru slaba mea pană, 
câte-va momente văflură că o uşă se dă Më mulţumesc numai a spune că după 
in lături lăsind ca aurósele raze n pa- două flile de uitare a imenşilor rele ce 
lidei lune să pătrundă in. abkul acelei se peţrecură in cursul flilelor trecute, 
imense subterane. Ei erau earăşi pe du. â două flile de gustare a fericicei 
lumea vieţuitore şi incă mji veseli de mai splendiu de. cum se gustase Vré o 
<‘ât o fli înainte căci se află in verdea dată in această lume, după două flile 
grădină, unde aerul era s rbit de atâ- de iubire, rugăciune şi mulţumire, Trân
tea gingaşe fiinţi... dafir se afla din nou in façia părintelui

Când ei ajunseră in cadrul acelei uşi seu, vrednicul călăuz unui asemenea 
ferate, văflură inaiutea. lor trei tipuri june, consfătuind earâ, plănuind eară. 
augel«*sti ce se aruncă in braţele lor.
Abia câte un serut se depuse pe frun
tea fie-căria, şi ei începură a so retrage 
in neagra subterană. — Dar 1... d’odată, 
ca un trăsnet teribil, se aufli o detună
tură a unui glonte ce pătrunse corpul 

m ultimei temei - acel al Irinei.
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XXV.
Laesii.—Sora raniţa.

Peutru a mai descri bucuria ce cu
prinse fie-care inimă la intórcerea in 
acest dulce loc, pentru a spune enta- 
siasmul şi extazul fie-căria la strânge
rea iu braţe a iubirei lor, mi-ar fi ceva 
prea mult.

Sórele lumina cu dulceaţă întreaga 
fli, şi incălfli şi reanimă totă fiinţa ce 
resufiă pe pământ.

(Finea va urma). N. A.-B.

BIBLIOGRAFIE.

Lă Tipografia Buciumului Român, au 
apărut: Geografia Ţerilor Române de 
C. G n Ilin, in soçită de o des criere a 
Dobrogei, cu preţ de 60 bani. ^

istoria Românilor de G. Ilrisosco- 
leu, preciul un franc.

afla de vânzare la Librării.

— Nu e Yreme de pierdut, zicea bă
trânul părinte, trebue se plecăm căci 
urgia, acum sau mai târfliu, ne urmă- 
resco de uprópe şi póte se cădem iară 
in ghiarele ei. — Se plecăm deci pănă ce 
lumea e liniştită fără se fim cunoscuţi 
fără să scie cineva.

— Părinte !... tot de-a-una m’am su- 
pus voinţei tale, mô supun şi de astă 
dată, vom pleca - cât mai ingrabă fâră se 
gândească cineva la noi.—Inse vei sei 
că nu voi merge fflrä Verii mei care 
m’a scos din atâtea primejdii.

— Nu l, vor meige ţi ei.
Afloua-fli des-de-dimineaţă pe când 

nici sóreie nu reprise, pe poteca ce 
scobôrâ din dosul palatului, inaintâ spre 
vale, o haraba trasă de doi cai proşti,
in care sta cinoi lăeşi, toţi negri ca tă- , ____ _— .,. t
ciunele, sburiiţi şi bărboşii cu nisce rofe TiPP-LíToanaFiA buciumului roman.

Toţi privi cu spaimă ast momentan ta
blou şi numai Bujor mai vieţuia incă căci 

cu un glonte din pistolul seu, 
ţă< neagră ca nóptea cea intu- 
‘ gepu;a,se svârcoli pe pământ 
«Inse in ringele seu.

de meu L. murmură Irina

AVIS. Au Început a apare in Bucu
reşti,. un interesant Roman intitulat : !

DOMNUL COQUELET
SPIONUL

şi
necósa«.« 
svârcoli 

• — O
cu vôeeai awrţală, mai ucis !... D-fleu 
4ţi va resplătl W «Adio !... Scumpe ru- 

!,-v iei*. D-4eule prtmcBce sufletul meu!...
&e^iafliifeaKman& muribundă 
gfóftra virgh purtat pe .crinó- 

Heruvimilor şi Serafimilor

Esă de două ori pe septămână in fa
scicole ilustrate a 10 bani una. Abona
mentul pentru întreaga operă 3 lei.

Treäucätor J. J- Roşea Calea-Spirea 
No. 24 Bucureşti. ^
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