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FRAŢII LUPU

VIAŢA, INTÊMPLÂRILE ŞI VOIAGIURILE LOR PRIN AMERICA DE NORD

tea scris cu litere mari şi frumóse : Alecu, 
Iorgu şi Miron Lupii.

— Eu de neaşteptare încremenii şi rëmâseï 
cu gura căscată. Cum ? Alecu, Iorgu şi Mi
ron, adică nepoţii mei, să fie în Englitera, să 
fi părăsit România, Galaţii, şcola, rudele şi 
némurile, se póte una ca asta, şi cum, pen
tru ce ?

Nu se póte, nu cred, e cu neputinţă I cine
va are poftă să facă haz pe socotéla mea... 
Eu m’am liniştit puţin, më aşezai binişor în 
fotoliu, pusei ochilariî pe nas şi începui a citi 
scrisórea.

Etă conţinutul ei şi judecaţi, dacă n’avém 
eu dreptate să leşin :

*Ie o lună de <;lile nu primisem nici o 
scrisóre de la nepoţiî mei de la Galaţi.

Să fie bolnavi ? să fie supuraţi pe mine ? 
îmi frământam de geaba mintea, nu putem 
găsi nici o esplicaţie tăcerei lor.

Ceî mai micî, Iorgu şi Miron de la şcola 
marină adevërat nu prea scrieaü, căci de bună 
séma, ce ar putea seri nişte băeţî ca de 12 
şi 14 am, dar cel mat mare Alecu, telegra
fistul, scriea chiar în fie-care săptămână, îi 
plăcea să scrie.

Eu ocupat cu şcola, cu lecţiile, nu le prea 
rëspundeam regulat, dar totu-şî cel puţin 
odată pe lună le scrieam. Şi acu, poftim, o 
lună întrégâ, măcar o vorbă, o veste, ceva 
în sferşit, nimica par’că au dat cu toţii cu 
capul sub denşiî. Cam aşa gândeam eu şi 
chibzuiam pe cine să întreb la Galaţi despre 
denşiî, m’am hotărât să scriu directorului 
şcoleî.

într’o diminâţă cine-va bătu la uşă.
— Intră, rëspund.
Când vëçlul factorul më bucuraiu forte mult.
Iau scrisórea o învârtesc, o sucesc, o prb 

vese în zare şi observ că stampila şi mărcile 
pe scrisóre sunt streine. Ce să fie? cine e 
necunoscutul din Englitera ?

In sferşit rupseî cuperta, scoseî o colă mare 
de hârtie şi întâiul lucru care l’am făcut era 
a privi iscălitură corespondentului. Acolo stă-

Corc-Irlanda, 1SS0, Maiu 20.

Dragă Unchiule,

«Trus trei ne-am sfătuit că Alecu, cum e 
şi mai mare să-ţî scrie în numele nostru, aşa 
ca să priveşti de aici încolo fie-care scrisóre 
par’că ar fi scrise de noi toţi».

Frumos început, dar pungaşu care îmi scrie 
uită că astăzi nu e 1 Aprilie ci 20 Maiü, să 
citim mal la vale... să vedem

«Dragă Unchiule 1 Nu te supëra pe noî şi • 
pe mine mai ales, căci, dă, acu e şi târziii, 
suntem şi departe, maî bine iartă-ne c’am fă
cut un pas atât de îndrăsneţ dar mal cu 
sémâ necuviincios în privinţa d-tale, căci în
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tot-d’a-una aï fost bun pentru noi, şi ne dai 
sfaturi bune şi ajutor material cât puteai.... 
şi fiind-că aşa trebuia să te anunţăm de ple
carea nostră, dar ne-am gândit că nici c’un 
preţ n’aî fi consimţit la asta, ba din contra, 
ne puneai tote pedicele posibile ca se ne re
ţii.... dragă unchiule nu te supëra, mata ştiî 
cât de mult te iubim... dar totu-şî era maï 
pre-sus de voinţa nostră ca să nu plecăm, 
şi ocasia era aşa de bună, căpitanul Garswild 
de pe vaporul «North,» despre care ’ţî-am 
mai scris că voia să ne ia cu dênsul vacanţa 
trecută până la Corc, acu din nou ne-a făcut 
propunerea să ne plimbe... am primit invita
rea şi iată-ne pe bordul lui «North.» Era 
intr’o Sâmbătă, Iorgu şi Miron s’au cerut de 
la directorul şcoleî ca să se ducă să petréca 
Dumineca la mătuşica, eu asemenea liber cu 
leafa de pe Maiü în buzunar, cu geamantanaşu 
sub subţioră i-am întêmpinat în grădina pu
blică şi de acolo trus trei, drept strada Por
tului la cheiü, unde «North» gata să plece, 
fîuerase deja primul signal. De pe cheiü pe 
bord am fost într’o săritură, trebue unchiule 
că noî mai fusesem pe vapor în timpul cât 
a stat de s’a încărcat cu porumb, şi cu d. 
Garswild vorbisem mai dinainte, aşa că den
sul ne aştepta. Cum călcarăm pe vapor, el 
maî flueră încă o dată şi încă o dată, ridică 
ancora, se întorse încet cu spatele spre port, 
salută căpitănia, se îndreptă şi eşi la mijlo
cul Dunărei, unde apucat de curent şi ajutat 
şi de vapori, iute începu a înainta spre Su- 
lina. Adio Galaţi, adio Românie, cine ştie

când te vom mai vedea ... dragă unchiule, 
ştii că când eram pe vapor ni-se făcuse jale 
şi dor numai de mata... dragă unchiule...»

Aici am simţit o greutate la cap, tîmplele 
începu a mi-se bate şi eu perdu-î cunoştinţa. 
Antâiaşî dată în viaţa mea eü am perdut cu
noştinţa, ce credeţi e uşor să pierii de o dată 
treî suflete, pe cari le-aî iubit maî mult de 
cât viaţa, căci băeţiî ăştia, erau pentru 
mine tot şi dacă ceva me mai împăca cu 
viaţa eraü numai eî; trăiam, munceam pen
tru denşii ; mici au remas pe mâinile mele, 
i-am crescut cum am putut, credeam că sunt 
puşi Ia o cale, cu cât greu am reuşit să ’î 
priméscâ bursieri la şcola marină, cu cât greu 
şi cât m’a costat Alecu până ce fam vëçlut 
telegrafist... Când ’mî venii în fire era seră, 
lângă fotoliu se tăvălea o scrisóre. Ce vis 
prost mÜ gândii, însă când ridicaiü scrisórea, 
goliciunea faptului stătu dinaintea ochilor mei.

’Mî-am şters lăcrămile care fără voia mea 
îmi umpleau ochiî am ridicat scrisórea şi 
urme<J a o ceti :

Dragă Unchiule,
«Nu te supëra pe noî, căcî tare te iubim, 

şi ’ţî promitem a ’ţî scrie în fie-care săptă
mână, sau de nu (póte nu vom avea bani), 
atunci negreşit cel puţin de doue orî pe lună 
unde vom fi şi ce ni-se va întêmpia, mata 
vei şti çel d’ântâiü, nu te supëra dragă un
chiule, acum suntem la Corc, un orăşel mi
cuţ din Irlanda, ’ţî trimetem fotografia por
tului (de bună sémü când am întors scrisórea 
din ea cătju o fotografie).
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Am luat fotografia, o privii şi o pusei pe 
masă lângă fotografiile băeţilor mei. După 
asta urmai cu citirea. Sosirăm la Corc după 
15 <^ile de voiagiü fără mari greutăţi, aprópe 
iară întâmplări. Stăturăm numai o <Ji la Me- 
sina, de unde ştii că aduc la noi cele mai 
bune portocale; vaporul nostru luă de acolo 
vr’o sută de lă<JI de lămâi şi către sérâ plecă 
înainte. La Mesina ne dădurăm jos împreună 
cu d. Garswild ; ne plimbarăm prin oraş, tot 
merge bine, dar mata ştii cât e Miron de la
com, îţi poţi închipui că el măncă o mulţime 
atât de mare de fel de fel de fructe în cât 
spre seră se bolnăvi şi noi fuserăm nevoiţi 
din causa lui să venim cât mal iute pe vapor.

Voiagiul e forte monoton pe oceanul Atlan
tic; întâlneam numai destul de des vapóre 
care se duceau sau veneau de la Englitera, 
alt nimic.

La Corc venirăm Sâmbătă séra; o mulţime 
de omeni aşteptau vaporul (Irlandezii Sâm
băta după prânçl nu Iucrâză) şi căscau gura.

Căpitanul Garswild ne luă la dânsul, căci 
tot el ne făgădui să ne îmbarce pe un vapor 
care va pleca la America peste doue çlile.

Suntem veseli şi sănătoşi cu toţii.
Te sărutăm şi te îmbrăţişem de mii şi mii 

de ori din totă inima şi rëmânem tot băeţiî 
tëï, pe care îl iubeşti şi ştim că-I erţî».

lorgu, Miron şi Alecu Lupii.

După terminarea scrisorii n’am putut mal 
mult să ’mî reţiîi lacrimele şi isbucniî într’un 
bocet, că sculaiü din somn pe toţi vecinii.

— c Sërmariul profesor, se vede c’a 'nebu
nit, uite cum plânge, bietul bëtrân!>

Asemenea vorbe autjeam din camera gasdeî. 
însă eu, şi o spuiii iară să me jenez, după 

ce plânsesem bine, më uşuraiu par’că.
Ce putem face alta, se-I întorc? cum şi 

pentru ce? Dumnezeu să-le ajute, póte că 
sorta lor a fost aşa.

(Va urma )

CUVÊNT PĂTRAT ARITMOGRIF
1. Un oraş în Arabia
2. Calitatea d’a ii întocmai ca altul
3. Pluralul unul fruct de toamnă
4. Un <;leu Egiptean
5. Un fruct cu me<;l
6. Numele unul popor antic
7. Un nume german
8. O pasăre călătoare
9. Pluralul unui animal selbalcc, de pădure. 

Iniţialele şi literile finale, trebue să formeze numele a
doi poeţi români.

1. O piesă de teatru cântată.
2. Mijloc d’a trece peste un rîu.
3. Pluralul unei plante părăsite.
4. întemeetorul statului rus.
5. Nume de om.

P O L I N D R O M

Dacă mă citcscl, de la ’nceput spre fine 
Atunci îţi apar, ca un nume de câine 
Dacă din contra, de la fine spre’nccpul, 
Atunci sunt o floare cu miros plăcut.

ŞARADĂ
Partea ’ntăia este numele unuia din fiii lui Noc. Un 

munte în Grecia formează a doua' parte. Ultima parte 
este numele unul rege fabulos, renumit pentru bogăţia 
şi avariţia lui.

întreg cuvéntu, vö arată, una din cele mal mari regine 
ale antichităţii.L O G O G R IF

Cu U dacă mă al, eşti domn în lumea asta 
Nu mă aï cu E, eşti mort. Problema A) : Trei olten* vindcaîi pere ; unul avea în 

coş 50 peri, altul 30 şi cel din urmă numai 10. Toţi 
trei ati vîndut întreaga lor marfă, şi aă dobândit fie-care 
aceiaş sumă de bani. Preţul perilor ţliua era mal mic 
de cât spre seară: ^liua pentru 7 peri să plătea 5 bani, 
iar seara cete 15 bani costa o singură pară. Fie-care ol
tean a dobîndit din vînzare câte 50 bani.

Câte pere a vîndut fie-care oltean ţliua, şi câte seara?
Problema B): Un director de şcoală primară a fost în

trebat, câţi elevi are în şcoală? D-nu director a răspuns 
l/a din elevii mei învaţă acum matematica; lU să joacă 
în curte ; lji a plecat acasă, iar trei sunt bolnavi.

Câţi şcolari avea d-nu director?

ENIGMĂ
In starea el d’acuma,. lumea fără mine s’ar perde, căci 

totul se face prin mine. Toţi cel renumiţi, prin mine s*aă 
. distins. Regii, principii, şi toţi cel mari al pământului, 

ar fi rămas necunoscuţi fără mine. Comerţul, industria, 
poşta, telegraful fără >mine ar sta pe loc.

Pe mine zăresc! oraşe şi sate.
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(Urmare).
Newarca 

U. S. of. Americaf Dragă şi scumpule unchi !
De sigur, neprimind de la noi atâta timp 

nici o linie, te-aî fi gândit: bieţii mei băeţî, 
vor fi pierit, căci ce însemnézâ acéstá tăcere 
lugubră? Dar, unchiule, suntem vii şi sănă
toşi, şi nu ţ’am scris numai din cauză c’am 
ajuns cam târziu la America, şi încă nu 
acolo unde aşteptam că vom ajunge. ,

Dar credem, unchiule, că nu te plictisim 
dacă ’ţî vom povesti tóté de la început.

Cu mare nerăbdare aşteptam plecarea. 
nóstrá din Cork. Cäpitanu Garswild aştepta 
sosirea amicului seü din Liverpool ca se ne 
recomande luî, şi pe urmă din noü se plece ■ 
spre Marea Négrá.

In sfârşit după trei <Jile aşteptare sosi şi 
„ Pensii vania“ un vapor enorm pe care co
mandant era cäpitanu Djoe Borcf amicul că
pitanului Garswild.

Unchiule, asemenea vapor n’ai vëzut nici 
mata dacă n’aî fost pe aci. Inchipueşteţî un 
vapor colosal cu trei caturi cu patru ca-, 
tarde; cele Palte vapóre bunoră ca cele 
a companiei (Lloyd) se par ca nişte pi
tid. „Pensiivania" are douë maşini cu o 
putere de 2500 cai, pe bordul el era înbar* j 
câţi 1,200 suflete numai pasageri clasa 3-a 
emigranţi, cum îl numeau mateloţiî, şi ^ <
vr’o sută clasa I şi al 2-lea, plus o comandă 
de 280 inşi echipagiü.

upă primirea primei scrisori trecu 5 
săptămâni. Intr’o sérâ şedeam cu feres

trele deschise ca se respir puţin aer ; întréga 
zi sórele ardea-cocea, aşa că numai sóra târ
ziu după ce se mai potolise puţin căldura 
mai puteai trăi.

Şedeam adâncit în gânduri. Unde se fie bă- 
eţiî mei, dragii mei băeţl? Cine ştie, póte 
deja nemilostiva mare de mult ia înghiţit 
şi corpurile lor aü servit ca prânz la nis- 
ca-val dihănii de mare. Aşa sădind mă gân
deam ce se fac eu, singur pe lumea asta, 
tot ce am iubit e departe de mine, póte 
chiar mort. Nici scrisóre, nici veste... De 
o dată văzul factoru, care ţinea o scrisóre 
şi privea numërul casei.

—„Domnu Lupu, domnule, nu ştiţi aci 
stă?“ am o scrisóre recomandată.

— Parcă un nor mi s'a pus' dinaintea o- 
chilor, inima îmi bătea, de auzeai fie-care 
pocnitură a el în piept.

— Aici, domnule, aici, răspunsei eu re
pede, şi cum fuse! în pantofi şi scufie, aler
gai se deschid factorului portiţa.

— Oscrisóre din America, vă rog iscăliţi. “ 
Cum iscălii, cum baga! mâna în buzunar! 
pentru a mulţumi factoru, cum intrai în 
casă, abea îmi pot da séma. In sfârşit sunt 
singur, deschid plicu şi citesc.&

. ... .v. ;
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In sfârşit ce se maî zic. „ Pensii vania“ 
póte încarca 10,000 tone fie-care tonă 1000 
de chilograme ce va face 10,000,000 chilo- 
grame. Din Liverpool vaporu a sosit deja 
încărcat şi plin de pasageri, emigranţi de 
tote naţiile, la Core saü mal îmbbarcat ca 
vr'o 200 de Irlandezi, şi vr’o 100 de Sco
ţieni. In totul pe vapor se aflaü peste 1800 
de suflete. Un oraş întreg, populat forte cu
rios; puteai auzi aprópe tote limbele din 
Europa, dar mal mare parte din pasageri 
erau Germani şi Englezi.

Noi numai trei eram români, şi privind 
cum cele-lalte naţiuni aű aţâţa reprezen
tanţi, i nemele nóstre fără de voie se cam 
strângeaü de un fel! de spaimă de sdrtă 
necunoscută ce ne aştâptă în viitori.

Dar omeni erau aţâţa, atât de diferiţi în 
vorbă, porturi, obiceiuri şi fizionomie în cât 
n’aveam chiar timp se ne gândim la altă 
ceva de cât a privi mulţimea asta atât de 
sgomotosă şi la diferitele scene ce se pe
treceau în jurul nostru.

Familii întregi cu copil sdrenţeroşî, şi 
. morţi de főmé, ómen! bătrâni, tineri, fete, 

copil fără părinţi, toţi se îndreptaü spre 
ţară fericită, ţara norocului unde, ziceaü dânşii 
dacă ax curagiul şi bună voinţă nici odată

Tu ştii, unchiule, ca Gălăţenl, cundştem 
destul de bine limbele, mal ales Miron are 
un dar, unchiule, ne mal pomenit de a în
văţă repede şi bine or ce limbă. Iorgu ase
menea învaţă lesne e mal greü de mine, ca. 
mal prost ştiU englezeşte de cât limbele ger
mană şi franceză. Ast-fell, că noi ne găsiam 
între francezi, germani şi englezi ca şi cum 
am fi fost între români.

In fine, 'dragă unchiule, peste douë câ- 
surî de staţionare „Pensilvania“ ridica anco
rele şi încet începu a se departa de ma
lul verde a Irlandei. O mulţime sgomotosă 
petrecea pe rudele şi amicii cari plecaU în 
America. Câte lacrimi văzurăm cât bocit, 
câtă suferinţă, n’ar ajunge, unchiule, 10 cole 
de hârtie ca se ţi-le descriu tote care se 
petreceau pe ţerm şi pe vapor.

Un vânt rece sufla în pânze, şi colosul a- 
jutat de ele, repede începu a se departa de 
port. La început, merse tote bine, vaporul 
abea, abea se datina pe valuri; dar spre 
sâră când vântul se prefăcu în uragan şi 
dânsu începu a se cufunda până la borduri, 
se fi văzut ce sgomot infernal se ridica din 
tote colţurile vaporului!

Mateloţil începură a pofti pe urmă a 
ghionti pe emigranţi ca să se dee jos şi



FRAŢIÎ LUPU60

preună cu alţii a trebuit se ne ducem pe 
la locurile nôstre. Vai de mine, ce era acolo. 
Vaporu se clătina aşa de tare în cât, tote 
lucrurile care nu erau legate începură a sbura 
de la un capăt a salonului în altu. Mici co- 
faraşe, lădiţi, fäceaü o hodorogélá de te 
asurzea.

Femeile care nu sufereaü de boia de mare 
unele plângeaû altele se închinaü; bărbaţii 
speridţi umblaü de colo colo, sau ţinând co
piii de mână saü în braţe.

Ajutorul căpitanului veni şi spuse se ne 
liniştim căci nu e nici un pericool, că sun
tem deja în ocean, şi că uraganu nu va 
continua mai mult de cât 2 —3 césurï. Ade
vărat din ce în ce vêntu înceta, vaporul se 
clătina mai puţin şi pe la 8 césurï séra sa 
putut deja eşi pe bord.

Noi deprinşi cu marea, căci făcusem îna
inte câte-va voiage până la Varna nu sufe
ream de loc de boia mărei, şi eram bucu
roşi se mai respirăm puţin aer curat, căci 
jos fiind închişi în despărţitura unde eram 
vr’o 500 de omeni, aprópe ne asfixiasem fără 
aer. Luna şi vr’o câte-va stele în apropie
rea ei luminaü creştetul valurilor pe care 
vaporul nostru iute aluneca. îndărătul va
porului un drum lung de apă spumegată 
arata cursul lui. Mateloţii obosiţi de 5 cé
surï de lucru acu se pregăteaţi la mâncare. 
Peste câte-va minute sună clopotul la mân
care şi noi flămânzi, bucuros ne slobozirăm 
în sala de mâncare. Acolo o masă lungă, 
bănci pe amândouă părţile, lampe atârnate 
deasupra mesei şi vr’o 500 de persóne sgo-

motóse şi flămânde şi care vorbeaü tóté 
limbele ’ţi aducea aminte de povestele din- 
tr'o mie şi o nópte.

Fie-care primea câte o pâine caldă, unt, 
ceai şi carne de porc afumată şi fértá, car
tofi; şi nu cu porţia, dar cât le poftea su
fletul.

După masă eşirăm cu toţii afară; luna 
asfinţise, şi numai miliarde de stele atât de 
străluci tőre că ţi se päreaü ca nişte focuri 
mici luminaü cerul, făcând nóptea destul 
de luminosă.

Tóté popórele de pe vapor sau grupat şi 
feli de feli de cântece începu a răsuna în 
aerul umed şi cald a nopţei de Maiü. Nu
mai prima zi şi séra a fost plină de inte
res, cele-laite zile semánaü cu dânsa.

Pe la New-Foundland mergeam repede din 
tóté puterile maşinelor şi a pânzelor mereü 
sunând din clopot şi bubuind din tun; era 
o cdţă atât de mare în cât nu-ţi puteai ve
dea piciórele. Vaporul se grăbea se iasă din 
aceste locuri periculóse unde ciocniri între 
vase, lovituri de stânci în apropierea malu
rilor şi putinţa de a se îngropa în năsipu- 
rile „băncilor“ se întâmplă aprópe în fie
care zi. Noi fericit am scăpat de tóté peri
colele şi séra la 6 Iunie ne-am apropiat de 
„Newarca“, port mic în apropiere de New- 
Iork. Căpitanu avea multă marfă pentru 
acest oraş; pentru a o descarcă îî trebuea 
cel puţin 3 <|ile.

Avurăm scrisori recomandate cătră Bcjim 
Pomp, et Comp. mare comerciant de pei 
de animale cornute pentru Europa. N’a-

^mÊsammmm
-VW

Portul Newarca.“
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veam nici o plăcere se stăm 3 di le pe bor- de cés ocuparăm o odaie cu 2 paturi mari în
dul „Pensilvanieî“ şi luăndu-ne rămas bun catul al 6-lea, ne deghisirăm-şi ne dădurăm
de la căpitanu Borc şi mulţumindu'l pentru jos în sala de mâncare. Pansionu pesăptă- 
bunatate care ne arăta în tot timpul voia- mână pentru noi trei costă cu cameră cu
juluî, ne-am dat jos de pe vapor şi drept totul un dolar şi 50 cent.

Şi aşa, dragă, unchiule, suntem la New- 
Trenui spre New-Iork pleca peste un sfert j I°rc> Post-street No. 86, etagiu al 6-lea uşa

No. 107, veseli şi sănătoşi şi de aci 'Şi tri
mitem sărutările şi îmbrăţişerile nóstre. 

Băeţiî tăi care te iubesc.

la gară.

de ceas şi noi cu biletele în buzunar! ne 
aşezarăm în tren. Era pe la 5 césurï când 
sosirăm la gara de North la New-Iork. Eram 
plin de praf, murdari şi flămânzi. —„Acu, 
băeţi, hai se tragem la vr’un han saü lo
candă sau aşa ceva, că mor de főmé!“ 
spuse Miron numai ce s’a vă(Jut pe strada 
care lungă largă şi frumos umbrită de co
paci se aşternea înaintea nostră.

— „Apoi tu, fometosule, tot de főmé ai 
să mori. îi rëspunde Iorgu.

Alecu, Iorgu şi Miron Lupii.

Inserase de mult, slujnica de trei ori ve
nise să mă întrebe dacă îmi trebue lampă, 
şi eu tot şideam adâncit în gânduri. — Fie 
ce va fi, Dumnetjeü se le ajute. De aci îna
inte nu vă mai citesc scrisorile băeţilor mei, 
ci'voi povesti tóté întâmplările lor în Sta- 
tele-Unite de la început şi până la sfârşit.

(Va urma).

— „Miron are dreptate, la drépta zăresc 
„Bording house" ; Aci vom sta, ne vom 
curăŞi şi pe urmă la mâncare.

Cum clisei aşa făcurăm : într’o jumetate i F. LUPU.

ENIGMĂCUVENT PĂTRAT
înainte de a mă nasce, fac deja să plângă muma mea. 

Sunt fatal pentru ceY, cari prea mS iubesc. Din ce divin 
i maî bătrân, sunt mal bun.

:
Locu unde să danţează 
O pasere fórte frumoasă 
O întindere mare de apă.

Problema A): TreY amicY aü cumpărat portocale. Unul 
a luat g şi 1/.* din restul, ce avea olténul ; altul ^3 din 

: ce a remas şi încă 9; iar al treilea a luat întregul rest. 
I Numărând fie care portocalele lor au văzut că. fie-care are 
! acelaş număr. Câte portocale a avut fie-car.e ?

REBUS-PROVERB

: Problema B) : Băiatul Ionel a primit ca cadou de PascY 
o cutie cu nişte soldaţY micY de plumb. In cutie eraîL 

I mai puţin de 100 de soldaţY. S’a încercat Ionel a le în
şira câte trei la rând şi ’Y a remas 1 de prisos ; s’a în- 1 
cercat să pue câte 4 la rând şi ’Y a remas 2 de prisos ; 
s’a încercai să înşire câte 5 şi aü prisosit 3. AtuncY Io
nel a găsit 3 soldaţY veclit şi împreună cu aceşti a is- 
butit să puie şi câte 3 şi câte 4 şi câte 5 într’un rând.

CâţY soldaţY avea Ionel în cutie ?

' V
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— Lupta pentru traî —

(Urmare) •

— «N’are cum să nu’l doră ; noi nu sun
tem deprinşi a lucra, la început e cam greu, 
pe urmă se dă el omu.

— Ba më iartă, bădiţă, n’am să më daü 
nici odată la căratul lutului, lasă să care al
ţii, cine are poftă...

— Şi tu n’al poftă?
— Nici de cuml
— Dar poftă de mâncat aï, ’ţî-e fóme acu, 

nu e aşa ?
— De mâncat am poftă, ei, şi ce 

asta ?
— «Atunci munceşte, dacă vrei să niă- 

nâncï 1
S’a făcut o tăcere, numaî din când în când

.1ï ce zici, Mirone, mai credeai tu 
că vei săpa la pământ vr’o dată?» 

întrebarea a fost făcută de Iorgu, care în 
apropiere de fratele sëü resturna róba încăr
cată cu nisip.

— «Să fie afurisită de Americă, Americă 
ne trebuia noué 1 Nu şedem binişor la Ga- 
laţ... acu poftim... më dor şelile de nu më 
pot mişca...

Iorgu zâmbi, privind pe Alecu care în a- 
cest moment se apropia de dânşii.

— «Despre ce e vorba? întrebă el.
— «Miron zice că'l dor şelile.

e cu



AMICUL COPIILOR 81

ţelege onorabil, ce va ieşi înainte de lucru, 
să nu lăsăm.

Şi pe urmă, primo : părăsim, acest palat, 
căci e scump pentru buzunarul nostru ; se- 
condo : mâncăm ce putem, numaî mai eftin 
să fie : tertio : căutăm să câştigăm bani. Sun
teţi de părerea mea?

— Suntem, respunseră Iorgu şi Miron s 
c’un ton sombru — hotărîtorî.

— Bravo, băeţl, acu vëd că aţi devenit 
adeveraţ! Lupi, adeveraţ! romani.

Peste un cés după conversaţia făcută, a- 
micii noştri! se mutară tocmai la marginea 
«Green Pointu — aşa se numea partea asta 
a oraşului New- Yorck, într’o odăiţă curăţică 
cu doue paturî, un scaun şi o masă.

— «Ce lucraţi? ’! întrebă proprietarul ca
se!, un om gras, după ce ei plătiră înainte 
pe o lună 5 dolari.

— Nimica ! răspunse Alecu, cam încurcat.
— Auzi, frate, ce obrăznicie, zise Miron, 

ce nevoe are grosu dracului să ne întrebe 
ce lucrăm 1

— Cum, nu lucraţi nimica, atunci din ce 
trăiţi ?

— «Tréba nostră, pe noi ne priveşte, 11 
respunse Miron furios.

— «Dumnéta, crez! aşa, dar eu altminte- 
rea, trebue să ştiii cu cine am afacc.

— «Va să zică, vrei să şti! mijlócele n<5- 
stre de trat, întrebă Miron môle.

— Da, domnule.
— Atunci ascultă. Suntem fraţi! Lupu, 

renumiţi! fraţi! Lupu din Galaţî...
— «Ol Galaţi! 1 Galaţî... am auzit... este 

în Turchia nu e aşa ? sunt acolo mulţî ro- , 
mani şi moldo-valachï 01 Galaţî 1 ştiu, eu 
când eram în Hanover ştiam despre acestă 
ţară... bună ţară... Miron întrerupse pe vor
băreţul n0mţ şi’şî urmă recomandaţia ; — 
Ascultă dar, domnule Millier.

— «Nu sunt Millier şi sunt Bekker cu 
do! k se scrie, Franţ Bekker, if you please.

— «Scuză-me atuncî, d-le Bekker, cu do! 
k, suntem fraţi! Lupu din Galaţî, oraş renu
mit prin bogăţia locuitorilor, no! posedam 
odată acolo 32 de case, fie-care cu 4 catur!, 
şi din venitul acestor edificiur! trăiam, şti! 
acum cum stă tréba 1

La conversaţia asta lua parte numaî Mi
ron şi proprietarul; Iorgu abia se ţinea să

bulgări! de lut aruncaţi c’o repeziciune neo
bicinuită Iu! Miron, arată că junele marinar 
e supărat.

Fraţi! Lupu au găsit în sfîrşit ce aii căutat.
Treï sëptamânï de zile tus-tre! cu gurile 

căscate căuteră de lucru, căc! puţini! ban! 
ce avură sau sfârşit, şi fómea nu le dădea 
pace nie! un moment ; trebuia sau să găsescă 
de lucru saii să piară.

O lună de zile de când au sosit la New- 
York, şi norocu care credeau e! că numaî 
de cât aii să’l gâséscâ aie!, nu’l găsiră.

Peste tre! zile după venire schimbară lo
cuinţa din «.North-strect», căc! după ce nu
mera bani!, vezură că au nie! ma! mult nie! 
ma! puţin de cât 20 de dolar! şi 50 de cen. 
sumă forte modestă pentru tre! stomachur! 
cum aveaii fraţi! Lupu, fometoşl, ca adevë- 
raţi! lup!.

Alecu le ţinu un discurs cam ast-fel :
— «Dacă tu, Iorgule, ve! bea pe fiecare 

zi de un fr. soda-wáter şi tu, Miróne, ase
menea te ve! îndopa cu prăjitură plus I d. 
50 c, otel pe zi, atunci avem tocmaî pentru 
10 zile cu ce trăi ; e! şi pe urmă, ce vom 
face pe urmă ?

Promisiunile care ni le făcu căpitanu Gars- 
wild, că numaî de cât casa Dgim Pomp & Co. 
ne va găsi ocupaţie, nu s’aii înplinit, prin ur
mare trebue singur! să ne gândim, cum să 
ieşim din încurcătură...

— Ce e de făcut ?
— Eu nu ma! beau nie! un strop de soda- 

water, spuse repede Iorgu.
— Şi eu nici <3 farămiţă de «pie saü pâ- 

stry> O nu pui în gură, adăogă Miron.
— Bine, forte bine, numaî de cât se vede 

că începeţi a fi gentlemeni serioşi, dar to
tuşi scâzênd 2 fr. din cheltuelï ne va ajunge 
pentru 15 zile, eí, şi pe urmă ?

— «Pe urmă, ce va da Dumnezeii, spuse 
într’un glas amêndoï fraţi!.

— Bine, aşa e, dar Dumnezeu te va ajuta, 
dacă ve! vroi tu, căc! dacă vom sta cu mâi- 
nele încrucişate, şi nu vom căuta de lucru, 
sau, în sfîrşit, să facem ceva, atuncî şi Dum
nezeii se va lepăda de no!, trebue, prin ur- 

, să căutăm ceva, or ce, numai, se în-mare

i) Pic — pastry=präjiturä.
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lurî, valuri trecea pe d’asupra eî la fie-care 
adiere de vént; sus în. cer cânta ciocârlanu; 
în depărtare de peste rîii sgomotul surd al 
colosului de oraş cu miile de fabrici, rësuna 
neobicïnuit în urechile băitanului. Lui i se 
fëcu jale.

De cine şi pentru ce tocmai în acesta di- 
minâţă frumosă? Póte că cântecul ciocârla
nului, póte că câmpia de porumb îï aduse 
aminte de altă ţară de alţiî omeni.

— Da, aşa este, are dreptate băcanu, să 
încercăm singuri póte că vom putea găsi 
ceva... şi dacă nu, atunci... vom vedea.

El scóse din nou foia de anunţuri şi citi : 
«Se cere un băet între 14 — iß ani la de
poul de cărticică de ţigară, Fraţii Bins & Co. 
River-Street No. 7. N, I; 5 dolari gaj, iu0 
la sută. Dacă persona va fi abilă póte câş
tiga de la 1 — 2 doi. pe zi.

Alecu reflectă : «dacă va putea Miron că
păta locu ista... bine ar fi.

El din nou deschise gazeta şi citi : La 
Circu Barnuvi se căuta un îngrijitor de cai; 
să fie robust, tare şi curagios ; preferinţă se 
dă celor cu exteriorul plăcut. Plată după 
aptitudine.

El strânse foia o puse în buzunar şi re
flectă din noü : eü sunt după specialitate te
legrafist, dar vai cum cunosc şi specialitatea 
asta! «mi-e ruşine şi să zic'că cunosc tele
grafia, mal bine tac, şi or ce ar fi dacă m’aşî 
prezenta la Mr Barnum.... parcă aşi putea 
corespunde celor trei cerinţî, in eeia ce pri
veşte al patrulea... ştiu eü... póte că nu voi 
plăcea... în sfârşit vom vedea, când vom fi 
la faţa locului... acuşica se scol pe leneşii 
mei...

După asta intră repede în casă. Fraţii 
dormeau duşi. Scândurile patului acoperite 
numai c’un cearceaf nu li se păreau vîr- 
tóse.

nu pufnésca de rîs ; Alecu facea semne lui 
Miron să înceteze cu glumele şi să lase ndmţu 
în pace.

Dar se vede că Bekker se interesa mult 
de Turchia cu Galaţii căci întreba. — «Cât 
al zis, 32 de case ?

— Tocmai, nici mai mult nici mai puţin.
— «Sunt casele asigurate, întreba naivul 

neamţ.
— Nu sunt.
— «Atunci, n’aveţî nimica.
— Cred şi eü, căci ne fiind asigurate, n’am 

primit nici un ban după ce ele au ars.
Bekker privi încă odată băiatul, tăie din- 

tr’o bucată de tutun presat, puse în gură şi 
spuse.

— «Nu eşti prost, aï să ajungi departe, 
dă mâna şi rămâneţi cu bine, dacă vë trebue 
vr’un sfat, Bekker e la dispoziţia domnielor 
vóstre.

Şi aşa Lupii nu numai că au găsit o lo
cuinţă ieftină, dar şi un om cu inimă.

A doua zi dimineaţa Alecu intra în băcă
nia de desuptul locuinţei lor ca să întrebe 
unde e proprietarul caseî. Bekker şedea ră- 
zemat de părete şi citea o foie-gazetă de o 
mărime colosală, «New-York Gerold».

— Domnule proprietar, să te întreb ceva...
— Se póte, dar aşteaptă până ce ispră

vesc articolul despre Chinezi şi pe urmă bu
curos, întreabâ-më.

Alecu scóse şi el o fóie de anunciurî şi 
începu a ceti cererile şi ofertele. Peste un 
sfert de oră, neamţu îşi isprăvi articolul.

— «Eî, bine ce vreï de la mine?»
— «Lucru d-le Bekker, ne trebue lucru, 

cé sfat ne daî, unde să găsim de lucru? 
Neamţu îşi încrucişă sprîncenele, se gândi, 
dădu vălătucu de tutun pe care îl rumega 
în altă parte şi răspunse: — «înainte până 
ce nu-ţi încerca singurî tóté mijlócele de a 
câştiga onorabil bani, înainte până ce nu va 
remânea un dolar, un singur dolar în punga 
vôstrâ până atunci, nu vă adresaţi la mine... 
La revedere.

După asta luă din nou gazeta în mână şi 
se adânci în cetire.

Alecu maî stătu un moment, se mai gândi 
; puţin şi ieşi din prăvălie. Erâ o zi frumosă, 

cald şi bine, împrejurul lui o tăcere, câmpia 
cu porumb de după casă încet se clătina; va-

Alecu deschise fereastra din partea gră- 
dineî. Aerul recoritor al dimineţeî şi sgomo
tul produs de Alecu trezi pe dorminziî.

— Eî deschise ochiî, şi încă buimaci de 
somn privea camera chiorişî şi fără aşi da 
seama unde sunt.

— Am visat pe unchiü, óre ce face, săr
manul bătrân, tu nu i-aî scris încă Alecule?

repede— Va fi timp pentru tóté 
sculaţi-vă : tu Miróne, dute după adresa, care

acu• • •

.

I
m

'
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mal $ cent. bucata ! Iorgu scóse capu pe 
fereastră şi văzu pe Miron care c’o cutie 
atârnată de grumazi pe care era întins un 
strat de cărticele, asurzea lumea lăudându-şî 
marfa.

— Mirone, aï reuşit ? îi strigă Iorgu de sus.
— Cum vezî, răspunse băetu... Cărticele 

bune fi eftine s’auzea de departe deja gla
sul ascuţit al vânzătorului.

’ţî voi dau o, se cere un băiat să vîndă căr
ticică, eu asemenea alerg după altă ocupaţie, 
să vedem, póte vom avea noroc să căpătăm 
de lucru... tu Iorgule, rămâi acasă, şi fiï 
gospodar...

— Cum, bădiţă 
apoî eu acu mor de fonie... eu să mănânc 
ceva şi pe urmă mă duc, protesta Miron.

— Iorgu pufni de rîs, Alecu se supără.
— Iar cu mâncarea! numai aï sgâit ochiî 

şi deja la mâncat!
De întâi dute de vezî, póte capeţi de lu

cru şi pe urmă te veî sătura. Miron nemul
ţumit se înbracă şi ceru adresa: «Să fie a 
draculuî de Americă, naiba ne o adus pe 
aici., bodogănea el ieşind din cameră. «A 
dresa locuinţei' nóstre o aï la tine? II întrebă 
Iorgu. Ce să fac cu adresa ? Ştiu eu cum să 
viü acasă.»

— El crede că e la Galaţî ! scrie prostule, 
adresa : Green-Point, 56 Street hause N. 100

După plecarea luî Miron, Alecu zise : «tu 
dute de caută vr’un birt maî eftior... unde 
mănâncă lucrătorii... după asta să cauţî să 
cumperi dou£ saltele şi douë perine de paie... 
derdică în odaie, cumpără o mătură, fă fru
mos... când vom veni să găsim curat... Ră 
mâiî sănătos ! Alecu pleca la Circ.

Iorgu rămase singur. Gândurî triste roiurî 
îi trecea prin cap: póte ca nu găsim de lu
cru, póte că ne vom bolnăvi, póte că ne 
vom rătăci, vom muri, cine ştie unde şi cum. .

Dar Iorgu de natura sa n’avea înclinaţie 
să fie trist, de asta peste o jumătate de 
ceas el deja privea căsuţa vrebiilor, atârnate 
de copac de lângă fereastra odăiî lor. — 
«Auzi, ce onóre ! vrebiile nóstre în aseme
nea locuinţe ! Americanii sunt cam într’o 
ureche se puie pe cele maî ordinare păsuri 
într’o asemenea colivie !

Când nu era cu cine, dânsu vorbea singur 
cu sine, el continua : să las la ciorî vrăbiile, 
vrăbiî n’am văzut, să alerg să cumpăr ce 
mi-a zis bădică Alecu.

Sórele se ridicase sus deasupra capului, 
când Iorgu isprăvi de dâidicat în odae, el 
făcu aşa cum îî spuse Alecu.

De odată s’auzi un glas care i se păru 
cunoscut : Cărticică bună, parfumată, nou
tate de ziua de azl3 ne mal pomenit de ef- 
tin! cumpăraţi, domnilor, bun fi eftin,

mâncaţi să pornim ?ne

— Bun, spuse Iorgu, acu să reuşâscă şi 
Alecu... se găsesc şi eu ceva... lucrăm cât 
lucrăm, adunăm banî şi marş înainte... că 
dor n'am venit să petrecem întréga viaţă la 
New-York 1

Către seră sosi Alecu, după dênsu în cu
rând şi Miron, amândoi prăpădiţi de obo- 
selă, prăfuiţi şi murdari, dar veseli şi ra- 
dioşi.— Crăp de fóme Iorgule, ai găsit tu 
ceva eftin, vr’un birt? strigă el cum intră în 
odaie. — «Este, este, dar să te speli mai în- 
tcï, eşti zoios ca un ţigan...

După o jumătate de ceas tus-treï erau în- 
tr’un birt în apropiere. — «Ascultaţi, le spuse 
Iorgu, în birtu ista fie care muştiriii se ser
veşte singur, chelneri nu se află, şi din causa 
asta tóté sunt mai eftine, afară de asta, am 
auzit că birtu ista îl ţine o societate care 
este contra băuturilor spirtóse, aci afară de 
apă nu găseşti nimica de băut; şi încă una, 
aci alte mâncări nu se gătesc de cât de 
peşte şi de stridii ; e cel mai eftin birt, cum 
mi-a spus D-nu Bekker, daca va plăcea vom 
mânca aici.

Fie-care din Lupi a luat câte un blid de 
fer alb, şi sau dus la un geam pe care a- 
târna lista de mâncări şi pe care sta : stridii, 
supă stridii, stridii cu orez, stridii prăjite, 
stridii fierte, stridii copte.

— «Ce dracu, spuse Miron numai stridii 
şi iar stridii, apoi cu stridii omu care alérgâ 
12 césuri póte fi sătul, nu cred dar... să 
încercăm... Dă’mi mie o porţie de stridii 
cu orez, cel puţin mai adăogă el, dacă nu 
vor fi bune stridiile, voi mânca orezu şi tot 
mă voi alege cu ceva.»

Alecu şi Iorgu luară ca 50 de ^stridii 
crude şi câte o lămâe.

La masă se începu vorba.
— Ei bine, Mirone, povesteşte cum ţi-a 

mers treaba ?nu-
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— «Prost, prost de tot; să vë spui de la 
început : am găsit biroul depoului de cărti
cică, am depus 5 dolari, şi am luat cărticele 
de ţigară de un dolar, pe care dacă aşi ii 
vândut’o câştigam alţi 5 dolari, dar fiind-că 
am vândut numaï 10 cărticele am câştigat 
50 de centuri însă am marfă de 4 franci.

— «Vă place?
— «Nu ştiu, răspunse, Alecu, vom vedeai
— Dar tu, întrébâ Iorgu, ce aï făcut la

circu tău?
— M’am angajat... odată pe săptămână 

trebue să viu... se cer omeni pentru pánto
mmá, căci ca să fiu rândaşî m’aii găsit prea 
tînăr.»

— Zece, nu, dar cinci dolari iam dat de 
sufletul dracului.

— Cum aşa ?
— Iată aşa !
— Spune nu fiï prost, ce ţi s’a întâmplat, 

aï perdut ceî cinci dolarî ?
— Nu, nicî de cum, dar depoul de căr

ticică, cu fabricanţii cu biuroul şi cu aï meï 
cincî dolarî au sburat, nicî urme n’aü rernas ; 
acolo e acu poliţia, dar ce să facă cum să 
ne ajute, unde sunt pungaşii? încă vr'o treî 
patru sute de băeţî se plâng ca şi mine că 
sunt furaţî : nicî marfă nicî banî. — Se făcu o 
tăcere. Cincî dolarî era coşcogea sumă pen
tru d0nşiî carî aveau încă numai cincî dolarî.

Sâmbăta viitóre Alecu aduse de la circ 
ceva banî şi cu baniî remaşî fraţii maî trăiră 
doué săptămâni. Când le rămase numai vro 
câţî va cent. Alecu se duse la proprietar şi 
îî spuse :

D-le Bekker, să ne daî de lucru, sau să 
ne recomanzi, căcî altmintrelea vom muri 
de fóme.

— Bine, răspunse proprietarul.
A doua zi cu recomandaţia luî eî aii fost 

trus treî primiţi ca lucrători de pămînt la 
gara de «North».

*

A doua zi diminéÇa fraţii ceî maî marî 
încă dormeau când Miron plecă cu marfa sa ; 
peste un ceas el veni acasă îndărăt forte su
părat şi cam zăpăcit.

Alecu numaï de cât luă séma că Miron 
are ceva; el când făcea vr’o prostie în tot- 
d’a-una faţa sa purta asemenea expresiune.

— Ce aï frăţicule? îl întrebă Alecu.
— Eu? ce să am, n’am nimica.
— Apoî ce eştî aşa de posomorit, parcă 

ţis’au înecat vr’o 10 vapórel E. LUPU.

REBUS

\
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— Dacă ştii acésta, atunci află că 
dênsa a fermecat pe Faraon şi’l îndu
plecă a se lepăda de religiunea nostră, 
a renega pe zeii noştrii şi a crede în 
zeul Iehova al ovreilor.

— Să fie cu putinţă una ca asta ?! 
esclamă tremurând de emoţiune bătrânul 
Bocacamon. Ceia ce’mi zici regină, e 
fórte grav... sunt egiptian, şi ca egip
tean urësc din suflet pe ovrei, cari din 
sclavi ce eraű, au devenit un popor li
ber, pe care nu ’l-a putut cuceri nici

marele Ramzes-Sezostris... Dar ce avem 
de făcut ? Cum să scăpăm ţara de pe
ricol ?

— Să ne adresăm la zei, ei ne vor 
ajuta ! respunse Tia. Să consultăm pe 
zeiţa Sohet, mama zeilor.

— Să fie, precum zici. Mâine chiar 
voi consulta pe Ira, marele sacerdot al 
templului Sohet, iar rëspunsul sëu ţi’l 
voiű comunica.

X.(Ya urma)

Deslegarea rebusului şi problemelor din No. 4

Problema B : Ceasornicul înainta cu 3 minute în 24 
ceasuri,

Nimeni n’a deslegat bine.
Problema C: unul avea 35 porumbel, altu 25.
A deslegat ; d. I C. Bistriţeanu, d-ra S. Chaborski. 
Problema D: 7/a.
Nimeni n’a resolvat.

Rebus: Marte din post nu lipsesc:.
Nimeni n'a deslegat.
Logogrif silabic: Argint fi Argilă.
Aü gâcit : d. I. C. Bistriţeanu, Bërlad ; N. I. Geor- 

gescu; d-ra S. Chaborski)
Logogrif: Roma, rima, rama;
Aü gâcit d. N. 1. Georgescu; I. C. Bistriţeanu, d-ra 

Aurelia Năsturel; d-ra Ecaterina Vespea ; d-ra Cicilia 
Daborcicî; d-ra Ana Mcrctif.

Polindrom: arama , amară.
Aü gâcit: d. I. C. Bistriţeanu; N. I. Georgescu; Ci

cilia Daboricl; Ionel Petrovict; d-ra 51. Chaborski, Bër
lad, Alexandru Drăghict; d-ra Ana Mercuf.

Aritmogrif : Volga, exil. Sezostris, Piemont; Siria, Artur, 
Israel, Asti Nirvana; Vespasian-Australia.

A gâcit: d. I. C. Bistrifianu; d-ra Ana Mereu;, Eca
terina Vespea.

Enigma: călăreţ. ~
A gâcit: d. N. I. Georgescu.

Cuvânt patrat : sora, olar, raza, Arai.
A gâcit : d. N. I. Georgescu; I. C. Bistriţeanu, d-ra 

Sofia Chaborski, Alexandru Ritter von Musteaţă (Sada- 
gura), Costică Cru'ţeanu

Problema A: Întâiul a avut 18 nuci, al doilea 36; al 
treilea 63, al patrulea 81.

Nimeni n’a deslegat acéstâ problemă într’un mod ade
vărat.

PROBLEMA CUADRATĂ

A să umplea tóté cuadratele cu numere cari în diago
nală precum şi 1n direcţiunea de la stânga spre drépta pre
cum şi din sus în jos şi vice-versa să compună suma de 
15, întrebuinţând esclusiv cifrele de la unu pênîi la 9. 
Nu este permis a întrebuinţa aceiaş cifră de douë ori.

1
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VIAŢA, ÎNTÂMPLĂRILE ŞI VOIAGIURILE LOR PRIN AMERICA DE NORD

— Schimbarea —

(Urmare)

porul rîul Gudson, se puneau în tramway şi 
soseaü la Centrá.1 Park, un fel de grădină 
zoologică, zic un fel, căci acolo sunt cam a- 
mestecate obiectele ştiinţelor naturale.

Aşa de pildă, se află un fórte bogat muzëü 
meteralogic, pe când botanica lasă mult de 
dorit; în ceea-ce priveşte zoologia, unele ra
muri sunt forte înzestrate, altele atât de së- 
race, în cât te miri, cum americanii avênd 
atâta bogăţie, nu pot să complecteze aceste 
neajunsuri. Aşa de pildă paleontologia, ştiinţa 
despre pasërl, este representată printre câte-va 
zecimi pe vulturi, ciori, şi câte-va sutimi de 
papagali, Cocadu etc dar cu asta încă nu 
poţi représenta clasa pasërilorl Clasa am- 
fibiilor de asemenea e cam slabă. In ceea-ce 
priveşte clasa Cuadrumenilor-maimuţelor, nu 
lasă nimic de dorit. O despărţitură, o parte, 
o grădină separată, un edificiu întreg, sunt 
la disposiţiunea acestor animale. Familii în
tregi de orangutangl, şimpanze şi altele se 
găsesc aprópe tóté, şi chiar din cele mal rari.

Ceasuri întregi se preumblaü Lupii prin 
iCe7itrál Parki, mal cu sémá îl interesau 
animalele carnivore. — »Ce zici, Iorgule, în
trebă Miron pe frate-sëü, dacă o asemenea 
dihanie te-ar apuca în ghiarele sale, ce al 
face? In colivia lângă care stäteaü băeţiî se 
găsea un urs american din munţii Pietroşi

%
reçu o lună de zile într’o muncă obosi- 
tóre. La început, până ce Lupii s’aü de

prins, li se părea forte greü întréga zi de vară 
de la 6 césurï diminéja până la 6 séra a 
încărca şi a descărca nisip, lut şi bolovani 
de piatră. Insă fiind-că erau copil şi inginerul 
lucrărilor, rudă cu Mr- Bekker îl protegia, îl 
puteau încărca róbele numai pe jumëtate.

O lună de zile de lucru cu braţele la aer 
bun pe ţ0rmul oceanului, băile făcute de douë 
ori pe zi întări sânëtatea şi forţele băeţilor 
într’atât în cât bëtrânul Lupu din Galaţ abia 
îl putu recun0şte după fotografiile trimise lui 
cadou de ziua lui. Mal cu sâmă se schimbă 
Miron. După înfăţişare trebuia să’I dai vr’o 
15 ani aşa era de înalt şi tare.

Băeţiî câştigau câte un dolar pe zi, fie-care, 
adică 15 franci 1 sumă enormă pentru Europa 
şi forte modestă pentru America unde lucră
torul cu braţele, însă nu strein, póte câştiga 
5 dolari pe zi. Dar fiind-că denşil petreceau 
viaţa cu totul în alt mod cum petrec băeţiî 
de versta lor în Statele-Unite, lor le ajungea 
cu prisos pentru trei, ba încă la sfârşitul luneî 
aveau 30 dolari puşi la o parte. Unica dis
tracţie care şî-o permiteau el, era Sâmbăta 
după prânz, când eraü liberi, treceau cu va-

1633,222. Amicul Copiilor Anul I. No. J.
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se culcau pentru ca Luni diminâţă să fie la 
lucru.

Intr’o Duminecă Alecu se dusese singur 
Ia Circ, căci Iorgu era cam bolnav; s’a lo
vit la un picior, surpându-se un mal de lut 
sub densul şi Miron rëmase a casă cu bolnavu.

— «Băeţi, ştiţi o noutate, spuse Alecu 
fraţilor, întorcându-se de la Circ, o noutate 
şi bună şi rea, cum veţi voi s’o luaţi. Circu 
Barnum pleacă pentru Europa, eu sunt an
gajat, dacă voesc pot să iau parte în calitate 
de gimnastic; se înţelege am refuzat, au mai 
refuzat încă unu anume Good, Dgems Good 
din Pensilvania, care poseda o forţă colosală, 
voi l’aţî ve<^ut e grosu cela care ţine opt 
omeni pe urner în piramidă. Copiliţa îmbră-

numit de americani Greezli, urs sur, unul 
din cei mai periculoşi din întréga speţă de 
urşi. Era de mărimea unui juncan, c’un cap 
mare stufos, cu nişte ochi mici şi plini de 
rëutate, ghiarele de lungimea unui deget, cu 
nişte colţi rînjiţî, lungi şi ascuţiţi, Greezli 
şchiopăta, căci era rănit la piciorul stâng de 
vânători, care l’au prins şi l’au făcut dar mu
zeului din New-York.

— întrebi ce aşi face? repetă Iorgu, de, 
ştiu şi eu, e cam greu de scăpat din labele 
lui..., când îl vëd în colivie, m’apucă gróza, 
dar încă să’l ve<Ji cum se năpusteşte asupra 
tal... cred c-aşî croi-o d’a fuga..,

— Am citit că Greezli e un fugar bun, 
cu tóté că se pare greoi, se zice că călare 
chiar pe un cal de rasă abia poţi scăpa de 
dânsu.

— Ce spui, frate!
— Aşa am citit...
— A fi minciună?
— Nu pot să’ţi spui, dacă a fi minciună 

sau nu, dar aşa ştiu c’am citit...
— Atunci să ne feréscâ Dumnezeii să ne 

întâlnim vr’o-dată cu dênsu.» — După asta 
trecură la lei, la tigri şi în fine se opreau la 
caguarî care se mai numesc de mexicani şi 
huma sau leul fără comă Mulţi mai sunt 
zicea de obiceiü Iorgu, şi nu 'mi se par aşa 
de grozavi, cum îî descriu voiagioriî.

— Apoi domnii voiagiorî, mai spun şi 
năzdrăvănii, vroind să devie mai interesanţi,

— Cred şi eu, se amesteca Alecu în vorbă, 
căci acolo unde se află aceste carnivole există 
o clasă întrégâ de omeni, care îşi agonisesc 
pânea, omorând aceste fiare şi care se nu
mesc tigrero; sunt nişte venătorl, de multe 
ori înarmaţi cu puşti cu cremene; pe urmă 
în America de sud, în Brasilia de pildă acolo 
ciobanii de pe la turmele de oî sau văcarii, 
Guacios prind caguariî cu arcanu cum prind 
pe la noi caii din herghelie ; nu e rar a ve
dea pe pieţele oraşelor din Brasilia sau la 
Plata Guacios tërând după denşiî caguarî 
prinşi cu ajutorul'arcanului lasso.

In asemenea petreceri se petrecea Sâmbăta 
după prânz. Dumineca şedeau acasă, scrieaü 
scrisori saü citeau ceva. Seara tus-treî plecau 
la Circul Barnum unde Alecu trebuia să fi
gureze în vr’o pantomină. Têrziü soseaü a- 
casă căcî Circu era în altă parte a oraşului,

ii£
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cată în alb cu aripi şi care face vêrful pira
midei e fiica sa; ei bine, acest Good, auzind 
că refuz a pleca şi ştiind că am fraţi, ne o- 
feră nouă tuturora a face împreună o trupă 
voiajoră de acrobaţi, î-am zis că voi nu cunoş 
teţî arta saltimbancilor, însă el ’mï rëspunse 
că peste o lună face din voî nişte gimnastici 
de prima calitate. Ce ziceţi?,., am zis să vë 
întreb pe voî dacă voiţî. Băeţiî tăceau adân
ciţi în gânduri. Alecu reluă din noü cuvêntu. 
Good înainte de a intra în trupa lui Barnum 
avea trupa sà de voltijorï, adevërat, mică 
trupă, dar totuşi era director, ï-aü mai rë- 
mas încă ^măşiţele acestei tiupe : o căruţă, 
furgon, mare, spaţiosă, care In timp de iarnă, 
de vreme urâtă, înlocueşte o casă, mai are
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doi cai, doî cânî, un papagal şi o maimuţă. 
Voeşte după ce vom sta vr'o lună unde-va 
la ţară, ca să nu ne coste scump traiul, şi 
voï vë veţi deprinde cu arta gimnasticilor, să 
facem un voiaj prin totă America până la 
Aleasca, trecênd prin Sant-Louis, Cicago, 
Canzas-Sity, şi alte oraşe până la Sant-Fran- 
cisco, şi de acolo până la Aleasca. Ce cre
deţi, primim invitarea sau refuzăm?

După un moment de tăcere, Miron spuse: 
de fóme nu vom muri nici aici nici în alt 
loc, dar noi am venit la America nu pentru 
că totă. viaţa să cărăm la lut, ci să vedem 
locuri noi, omeni, în fine să voiajăm; propune
rea lui Good e. te forte a-propos, căci unde 
vom putea găsi noi altă ocazie, ca fără bani 
să voiajăm şi toţi împreună, ba încă póte 
chiar bani vom putea câştiga, cine ştie? Şi 
ast-tel eu sunt de părere să nu scăpăm ocazia 
şi să intrăm In viitórea trupă sub firma: 
iLupu et Good». Bravo, zise Iorgu, şi eü 
sunt de părerea lui Miron...

Atunci, n’avem de cât deseră se ne du
cem cu toţii la M-r Lood spuse, Alecu şi 
trdbă e ca şi făcută.

A doua cji dimineţă în loc să se ducă la 
lucru se duseră cu toţii tocmai la New-Gersey, 
Moonstr. unde locuea Lood. La vederea fra
ţilor Lupu, Grosu începu a sări de bucurie, 
le strânse la piept, că bieţii băeţi abea nu-şi 
dădură sufletul, îi săruta şi râzând mereu spu

nea: ce trupă minunată voi constitui! a ce 
trupă!’ întrcga trupa lui Barnum va fi un 
fleac pe lângă a nostră. Hai, repede acasă, 
aduceţi băgagiul vostru, şi mutaţi-vă la mine., 
va costa mai eftin... peste o săptămână vom 
pleca la Dikson-vill unde viaţa e forte bună, 
acolo vom da şi prima reprezentaţie.

Cum s’a vorbit aşa şi s’a făcut. Peste două 
săptămâni Alecu Iorgu şi Miron făceau parte 
din trupa de voltyorï «Wolf et Lood» şi dă
deau prima reprezentaţie la Dikson-vill.

E. LUPU.

COPILĂRII

— Ei bine, mămiţă, atunci haide să mân
căm prăjiturile ce ai lăsat pe mâne !

Dómna X. cumpără nişte prăjituri pentru 
micul sëü Ionel şi dându-Î doue, ca să le 
mănânce, restul păstră pentru mâine. .*

— Ce vrei să fii. Titi, când te vei face mare ?
— Soldat.
— Dar vei fi în primejdie, poţi fi omorât.
— De cine ?

Seara îndemnând pe Ionel ca să’şi ispră
vească lecţia dată la şcoală, mama zise:

— Ionel, ce poţi face astăzi, nu lăsa nici- 
o-dată pe mâne. Iar Ionel cu gândul la pră
jiturile rëmase rëspunse : — De duşman. 

Titi, după ce cugetă un moment, rëspunde : 
— Atunci o să fiü duşmanul.

-
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dar de acu acésta nu se va mai întêm- 
pla nici odată... nicï odată! — şi ea por- 
nesce în fuga mare, alergând liberă şi 
uşoră, ca şi cum nu i s’ar fi întâmplat 
nimic.

să se vaete în <Jadar, de óre-ce un pe
ricol serios o am en iţă. Densa ia de o- 
dată o hotărâre desperată şi-şî taie cu 
dinţii piciorul.

-— Am fost înşelată... îşi 4'ce vulpea,

E. A.

FÁRÁ PÂRINŢÎ
(Cântec popular din Basarabia)

Frunză verde de agude 
Şi ma! réu-ï fără rude. 
Când străinii staü la masă, 
Eu le ţin lumina’n casă ; 
Când dau să me pun şi eu 
Străinul se uită rëü,
Când iau o îmbucătură 
Ajung lacrămile’n gură 
Dumnezeu de mila mea 
M’au făcut o păsărea 
Şi-am sburat, sburat la cer 
De străinul ochi să pier.

îrunză verde trei aguzT 
Sus în munţi la nalte curţî 

La părinţi necunoscuţi.
Sus în munţii cei de piatră 
Doamne rëu-ï fără tată ;
Sus în munţii cei cu flori 
Tare-ï rëü fără surori;
Sus în munţi! cei cu brazi 
Doamne rëu-ï fără fraţi. 
Frunză verde trei aguzi 
Tare-ï rëü fără părinţi

ENIGMĂCUVENT TRIUNGHIULAR
fac niciCu ajutorul racii ómenii se omörä. Când nu 

un rëü sunt întemniţaţii într’o temniţil fără ferestre. De 
ruşine eü singurii -roşesc, şi atunci ómenii më curăţit.

Rendül I. — Oraş în Europa 
> II. — oraş în Europa
» " III. — măsură
» IV. — în mitologia indiană
» V. — verb
» ; VI. — literă din alfabet.

/
Ş' A R A D Ä

întâiul meü resună în pădure,
Al doilea nu trăesce de cât douë-spre-zecï luni; 
Iar întregul meü e o carte 
Sfântă la Mecca şi mai departe.întrebare istorică: Cum se numea cuceritorul sălbatic, 

care ^icea că iarba nu va mai cresce p’acolo unde a căi- 
• cat calul sëü ? '

CUVENT ROMBIC; întrebare fisică: Pentru ce pe munţii 'nalţi trebuesce 
së vorbeseï tare, ca să te p&tă auzi cine-vai

întrebare geografică : Numele a două mări, ale căror 
ape să comunică şi din care una ’ş! are suprafaţa mai 
Înaltă de cât cea-l'altăi

x 'l - Rând 1. — literă
> II. — rîu oriental
> IIT. — lac în America
» IV. — o carte scrisă de Dante (româneşce)

V. — consună.> .

;
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— Pe drum —

(Urmare)

vină? Publicul credea, că voeşti se te ascunzi 
în pâmênt de ruşine.

Fetiţa îl privi crunt şi spuse încet între 
dinţi: «Pigl»(0

— Aï câştigat? de ce nu-î da! pace, îi 
zise Alecu româneşte.

— Mai trebue puţin cioplită. Se crede că 
cine ştie cine e, că póte juca pe frânghie; 
taci azi, tacî mâine, şi dumneaei tot işt ia 
nas; e o prostă !

— Fii tu mal cuminte:

»
hRntr'o odăiţă cu păreţii văpsiţi prôspët cu 

oleiü la o masă lungă de brad erau aşe
zaţi cu toţi amicii noştri! fraţii Lupu. Aştep
tau numai pe James Good, care era dus se 
facă nişte cumpărături.

— Ore ce nu vine <ifather?■* aşa numea 
întréga trupă pe colosul Good. Mi-e fóme de 
te aşi mânca şi pe tine, Nelli, zise Miron, 
care şedea alăturea cu fiica lui Good.

Fetiţa îl privi cam posomorât.
— Incércâ, îi rëspsunse ea dacă vrai să-ţi 

trântesc un box drept între ochi...
— Auleü nu te face, că îmi vine să fug 

nemâncat de frică ; să póte o domnişoră să 
fie atât de rea? Aşa de mică, şi deja cu 
pumnii 1...

— «Ce tot nu-mi dai pace?., ţi-am spus 
verde că nu mal voesc să discut cu persona 
d-tale, şi basta ! Din pricina d tale am căzut 
erï sérâ de pe .sârmă, de eram să-mi rup 
capu. Nu ştii până acuma să ţii cercul când 
lac salturi mortalei

— «Mii de scuze, d-şoră Nelly, dar alal- 
tăeri când ţinea cercul părintele d-tale şi o* 
norabilul director al trupei de echilibriştî <kLupu 
and Good», şi ai căzut tot de pe sârmă, 
lăsând chiar urmă în pâmênt tot eu eram de

Iorgu rîdea, el de obiceiü nu să prea ames
teca în conversaţii, dar îi da totă dreptatea 
lui Miron. Fiica lui Good era un mic tiran
pentru întréga societate. Adorată de colosul 
Good, ea face din tatâ-sëü tei din curmei, 
cea mai mică voinţă, cel mai desmăţat ca
priciu se înplinea de dênsu cu sfinţenie. Şi 
ast-fel cocolită şi alintată, ea încerca să facă 
robi şi pe prietinii noştrii, cum făcuse deja pe
părintele sëü. Alecu şi Iorgu se supuseră de __ 
la început. Copila era mică, nervosă bolnavă, 
cu fel de fel de capriciuri, dar n’avea inimă 
rea, şi dânşii îi ertaü slăbiciunile. Miron însă 
n’o putea suferi. El zicea că fiinţa asta îi mă
nâncă viaţa, şi că dacă când va plesni de 
năcaz fierea într’însa, cauza va fi Nelly.

HA,

«g

.
.

i) Pig-porc.

■
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După mica scenă povestită, la masă să făcu 
o tăcere. Nelly îşi ştergea ochii Mrs Eva, 
sora lui Good, o consola încetişor, spuindu-ï 
că nu şade bine unei d-şore atât de mare să 
plângă.—«Da, mătuşică, rëspundea fetiţa, ştiu 
că nu e bine să plâng, dar bâétu me omoră 
cu prostia lui....

Vorbele astea fură spuse atât de pe neaş
teptate, în cât toţî iară de voe isbucniră 
într’un rîs nebun.

— Iţi mulţămesc, d soră, dar buna opinie 
ce ai despre mine, zise Miron ştergându-şi 
ochiî de lacrămî, atât de tare rîde.

— Nu te supăra, d-le Miron, Nelly astă-zî 
e nervosă, zise Mrs Eva, voind să înpace 
lucrurile.

Miron se ridică, de pe scaun, făcu o salu
tare către d-şora Nelly.

— Cer ertare, Ms. Nelly. Fii sigură că de 
azi înainte më voi păzi să te mai fac nervosă.

— Da ce, Dumnezeu, de ce nu mai des
chideţi ferestrele. E o căldură aci de ’ţi vine 
sa leşini! Cuvintele astea le spuse directorii 
trupei, abea intrând pe uşă.

— Uf, crăp de căldură, băeţî, un scaun şi 
pentru bătrânu (îi plăcea să şt dea numele de 
bătrân) şi altu pentru mititica!

Numai după vorbele spuse băgară de semă 
că el nu era singur şi că ţinea de mână o 
fiinţă omenéscâ naltă, subţirică, c’un për ne
gru vâlvoi, cu o faţă ndgră-roşcată de culó- 
rea scorţişoreî. Fiinţa asta era o fetiţă ca de 
vr’o 12 ani, o 'tmetisăvi0. Vëzând o socie
tate necunoscută ea se genă la început, dar 
după câte-va momente, după ce se aşeză pe 
scaun, începu să privescă cu interes pe ceT 
din jurul et

— Acu băeţî, la mâncare, şi pe urmă voi 
spune întâmplările mele... Uf ce căldură 1 
Dracu ne a adus pe noi tocma! la Portsmauth. 
Inchipuiji-vë e luna lui Noembrie, însă sunt 
240 la umbră, cum vëzuï când treceam pe 
lângă o farmacie

In timpul acesta 6 <t,mulatran{2) întră în 
cameră c'un teanc de blide. După ce aşternu 
o faţă de masă albă înpestriţată cu stele al

bastre mari cât portocala şi puse regulat di
naintea fie-căruia câte un tacâm, afară de 
fetiţei metise, ea să adresă către lames Good 
socotindu 1 ca stăpân.— Sir, se vede că sun
teţi strëinï şi nu cunoşteţi obiceiurile ţârei. 
Almintrelea, n’aţl pune la masă alăturea cu 
d-vostră pe o schârbă de metisă. Ruşine pen
tru întregul neam alb! Vë compromiteţi forte 
mult; aci în statul Virginia omenii de culóre 
n’au drepturile celor albi...

Toţi remaseră cu gurile căscate. Se póte 
ore în America, unde e atâta libertate, să-ţî 
fie ruşine să şezi la masă c’un óm de culóre!

lames Good, de origină din Canada, unde 
omenii de culóre nu sunt despreţuiţi ca în 
Statele Unite, mai ales Ia Sud, nu vedea ceva 
rëü în faptul că puse cu dânsul la masă pe 
o biată fetiţă găsită lepădată pe stradele o- 
raşului Portsmauth.

— Apoi, dta, nu eşti însăşi de <s.cul.óre*t 
cum ziceţi voi aci, şi n’ai atâta demnitate 
ca să nu vorbeşti asemenea lucruri înjositore 
pentru întregul neam omenesc? Ce e cu asta 
dacă fetiţa este metisă şi d ta mulatră, şi cel 
alt negru sau indian, eu alb. Nu suntem toţi 
omeni făcuţi după chipul celui de sus?

— Aşa e, dar obiceiurile ţăreî sunt mai 
presus de cât legile Domnului.

— îmi pare rëü de próstele obiceiuri ce 
le aveţi, însă pe d-ta te poftesc să nu mi faci 
morală şi să pui în faţa metisei, care e ós- 
pele meü, un tacâm. Scurt ! nu vréü s’aud 
nimic. Te rog să aduci de mâncare.

— Óre e drept ce spune dóra? întrebă 
Miron pe Good.

— Cu ruşine trebue să-ţi rëspund, că tot 
ce spunea mulatra e tristul adevër, omenii 
cu pielea négrâ sau roşie sunt socotiţi în sta
tele de Sud ca fiinţe mult mai jose de cât 
cei albi ; în timp de un ,secol şi mai bine cet 
negri aü fost aci robi; cumpăraţi în Africa 
şi aduşi pe pieţele orăşelelor ca Ricimond 
Vermont şi altele, nenorociţii de negri , să 
vindeau aci ca dobitocele.

Numai 20 de ani aü trecut de când el au. 
fost liberaţi,' şi cu ce greutate, şi cu câtă 
vărssre de sânge 1 Din cauza asta negrul aci 
e încă tot privit ca un sclav, un dobitoc;

Ómenii se schimbă, trec secole, dar 
obiceiurile rëmân încarnate în moravurile po
porului.

1) Metis, un copil de mamă Indiană şi tată ne
gru safl vicc-vcrsa.

2) Mulatra, femeie născută din mamă négrâ şi tată 
gib, satt vicc-vcrsa.

4
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— Prósta ţară, próste obiceiuri, să plecăm 
de aci, Mr. Good, zise Miron.

— Vom pleca peste o săptămână. Dăm 
încă trei representaţiî, strângem bani şi pe la 
20 a luneï plecăm spre partea muntosă a 
Virginieî, unde are o fermă un amic al meii, 
canadienul Davy Fleent.

— Acu father(0, povesteşte unde găsişi pe 
acest mic mostru ? întrebă Nelly, pe tată seu.

— Şi de ce adică mostru, d-şoră? nu putu 
să nu se amestece Miron.

— Din noii începeţi ?..- nu vë mai certaţi 
copii, zise Mrs Eva.

— Nu se certă ; aşa e conversaţia lor rës- 
punse Alecu.

— O sută de mii de draci, voiţi să vë 
spui în scurt istoria fetiţei ăsteia saii ba? a- 
tunci ascultaţi, răcni Mr. Good trântind cu 
pumnul în masă şi spărgând douë farfurii... 
Poftim ! acu din pricina mucoşilor, să mai 
plătesc şi farfuriile... N’aveţi altă treabă de 
cât să vë dondăniţi totă ziulica... Ascultaţi:

— Mergem pe strada Portului. Vëd o glotă 
de omeni şi aud rîsete şi sunete de tobă. uu 
glas bărbătesc cânta, acompaniat de tobă... 
Curios m’apropii şi vëd pe un negru mare, 
zdravăn, cu nişte muşchi, că zeü aï mei în 
comparaţie sunt nişte aţe, îmbrăcat într’o că
maşă albă, adică care a fost albă odată, cu 
un celindru pe cap, desculţ cu nişte panta
loni roşii milităreşti, până la genunchi, cu o 
cravată albă, şi c’o mănuşă pe mâna dreptă. 
Acest monstru cânta, şi dumneaei juca %Gigm. 
După terminare negru, scóse cilindrul şi în 
cepu a strânge bani prin public ; ce e drept 
nu prea să adună mult în pălăria muzicantu
lui. Ast-(el dânsul şi cu copila; trişti, plecară 
mai departe. Modul cum juca micuţa, forţă 
care trebuea s’o aibă gigantul de negru, fi- 
sonomia lui bună, măcar că slută, şi mal 
ales iubirea care să vedea între tată şi fetiţă, 
căci negru e tată-seu, purtarea lor, spui drept, 
m’au încântat atât de mult în cât am rëmas 
uimit şi îndată le-am propus să vie să trăâscă 
cu noi şi să călătorim împreună. Pe fetiţa o 
învăţa juca diferite danţuri, iar bătrânul Sălii, 
adică Solomon, va arăta minuni de forţă. 
Inpreună vom fi cei mai puternici ómeni din 
t<5tă America.

— Vë place ce am făcut, cum ţliceţi? Eu 
totuşi le am spus că nu sunt singur, şi dacă 
tovarăşii mei vor vroi, atunci numai vor fi 
primiţi ca companioni...

— Bravo, bravo, bine ai făcut father, stri
gară băeţii în cor ; să trăâscă Solomon, şi 
fiica sa... dar cum se chiamă mica denţătore 
M-r. Good, nu ne-ai spus...

— Nu ştiu, dragii mei, dar vom boteza-o 
noi singuri, la priviţi-o şi spuneţi fără să vë 
gândiţi mult. Cel mai mic de ani începe... 
tu. Nelly...

Nelly spuse de odată: Bianca 1
—<Acum tu Miron!. Miron repeta: Bianca 

e nume frumos şi original, să fie Bianca l
Toţi cei lalţi spuseră: — Dacă vë place 

Bianca, n’avem nimic în potrivă. Haï se fie 
şi aşa.

— Acu să trăâscă Solomon şi Bianca, 
fiica sal

Toţi râdeau şi erau veseli, dar bëtrânu 
James le întrerupse veselia zicând :

— Nu e terminată întâmplarea mea ascul
taţi înainte.....

— După ce terminai cu Solomon, apucai 
pe o stradă îngustă care dă spre port. De o- 
dată un om, după înbrăcăminte vânător, tra- 
per(0 pdte să apropiă de mine şi, c'un aer 
obraznic, zise:

— D-le păiaţ faci negoţ şi cu sclavi ?. Nu 
ştii că la noi e oprit acest trafic ruşinos. 
Dacă aï fi mai tênër ţiaş arăta eu sclavi, dar 
fiind că eşti bătrân neputincios ’ţi voi tăea 
numai o mustaţă, şi cu cuvintele astea scóte 
din brâu cuţitu şi sări asupră-mi.

— Oh, o sută de milióne de draci şi cu 
tóté némurile lori Lui James Good sei $ică 
cine-va, că s’a făcut cumpărători de sclavi, şi 
că e paiaţ şi că îi va tăea mustaţa 1?

— C'un pumn, c’un singur pumn l’am a- 
runcat la çlece paşi şi îi strigai : Stăl locu
lui, mizerabile. Numai cu viaţa ta ’mï vei 
răsplăti vorbile spuse despre James Good, ţi- 
ne-te... şi n’apucă să sé înţepenâscăs pe pi
cidre, şi îi mai trânti un pumn, şi încă unu 
şi tot aşa până ce Tarn făcut vânăt ca-varza;

:

\ V-SSţ*

i) Traper se numesce In statele Unite om curagios 
care parcurge locuri incit necunoscute’ cel dintKiü, se sta- 
bilcsce acolo şi dupîl dönsu sosesc deja coloniştii.

i) Falher-latlt.
Gig-dans naţional american, dansézií câte o persónS. 

SS,322. Amicul Copiilor Anul I. No. 6.
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— Bob Cook, din Canada, dacă ’ţî plac!..
— Vino, în braţele mele, dragul meu de 

Bob... ’Mï eşti şi maî drag acum căci şi eu 
sunt din Canada... Remâî cu noi la prânz, 
nu e aşa ? Nu te grăbeşti cred ?

— Frumosă cunoştinţă, puţin cam origi
nală, tjise Iorgu rîzînd.

— Aşa îmî place şi mie, să vede că e om 
cinstit, răspunse Miron.

Băeţiî n’avură timp, mult să discute, căci 
se auzi glasul bătrânului director :

—«Băeţilor, veniţi încoce cu toţii, aduceţi 
întregul personal ca së-1 facem cunoscut d-lui 
Bob Cook.

Băeţiî eşiră împreună cu cânii, maimuţa şi 
papagalul. După ce cu toţii îşi dădură mâna 
tînërul vânător s’apropiă de dobă pe care 
melancolic se aşezase maimuţa.

— Vë recomand şi pe Jaco, tjice Iorgu 
lui Cook.

Credeţi póte că mai avea ochi, sau nas? Aşii 
lames Good când e supărat nu lasă aceste 
podóbe pe faţa omului. In sfârşit am isbutit 
së-ï pun şi o pedică şi Tarn trântit jos la pă
mânt; am pus piciorul pe pieptul lui şi i-am 
spus: Cere ertare, mişelule, pentru că ai in
sultat un om nevinovat, căci nu sunt nici 
n’am fost neguţitor de sclavii— «Iartă me 
abia putu îngâna nenorocitul, căcî de bună 
sémâ, după ce’mi trecu furia, ’mi era şi jale 
de densul; era prea tênër şi îndrăzneţ.

—«Se ştii că te ert, dar cu condiţie se vii 
mâne la mine să ne împăcăm şi să faci cu
noştinţă cu întréga trupa mea... A făgăduit 
că vine, să vedem, dacă e om cinstit vine, 
de e un pungaş nu-1 mai vedem....

Mâncaseră când veni şi bătrânul Solomon, 
tatăl metisei Bianca; dânsul n’avea alt ba- 
gagiü de cât un sac de piele cu nişte scule, 
pentru ferărie, o vioră cu trei corde făcută 
dintr’o tigvă de dovleac şi o puşcă mare şi 
ruginită. Toţi îl primiră cu bucurie; mai ales 
Miron era încântat de persdna lui, de mo
dul cum vorbea de vidră şi de arma pe care 
abea o putea ridica, atât era de grea.

Intr’aceiaşi zi Sally se făcu bun amic cu 
toţi. Unuia îi spunea o glumă; altuia îî da 
vr’un sfat. Sera, întréga trupă fu încântată 
de sonetele admirabile ce le esecuta pe cele 
trei cdrde întinse pe dovleac.

A doua zi de dimin0ţă, pe când sdrele a - 
bea ’şi arăta primele raze, cine-va bătu în 
uşa furgonului « Victoria* unde dormea în
tréga trupă. Solomon, care se sculase, scote 
capu pe feréstrâ şi întrebă pe necunoscutul 
cu faţa vînëtâ ce voesce?

— Să vëd pe d-nu Good, directorul aces
tei trupe.

— Aştéptă puţin, Sir, că va Teşi numai de 
cât, poftim un scaun.

Peste câte-va minute se sculă şi directorul. 
Cum vëzu pe musafir numaî de cât îl cu- 
noscu.

Fraţii Lupu din dispărţitura lor auziră:— 
cHolo, ho, bine aï venit amice, fiî bine cu- 
vêntat, credeam că eştî vr’un pungâş, acum 
văd că m’am înşelat, fii-mî amic şi tuturor 
alor meî. Iartă më că puţin cam rëü te am 
peptănat, dar $ëü, aï fost şi obraznic... Cum 
te ctiiamă, adică, më înţelegi... cum îţi (Jic 
pe nume?

—■ V8 recomand şi pe Jaco, zise Iorgu lut Cook,

— Imî pare bine de- cunoştinţă ; cred că 
vom fi bunï prietenî cu mister Jaco.

După recomandaţie, toţi împreună se du
seră la dejun, afară de Solomon şi Bianca, 
care nici c’un preţ nu voiră să se ducă.

— Lasă, Sir, zise bătrânul negru, colo, peste

■
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munţî, departe de locul robie!, vom dejuna 
împreună; aici însă puindu-ne împreună la 
masă, numai vë faceţi duşmani cu publicul, 
şi de densul avem nevoie!

— Bătrânu are dreptate, hotărî Alecu ; 
cu toţii plecară capetele, căci tânărul român 
era considerat de toţi, mai cu sémâ de er- 
culul director, ca om cu carte şi forte cu
minte.

— Aï spus bine Aliek, (0 tu vorbeşti pu
ţin, dar bine, forte bine, şi cine nu te-ar as
culta pe tine ar fi un neghiob.

La dejun conversaţia continuă:
— El, Mister Cook, ce aï de 

gând să faci? Aï ceva afacerî pe 
aci? Iartă-mc că te întreb... dar 
am o propunere pentru dumnéta...

— cN’am ce face; am fost pen
tru nişte daraverî familiare, pe 
care le-am terminat şi acum sunt 
liber ; plecam póte chiar erï dacă 
nu se întêmpla afacerea cu d ta.
Aï dracului pumnï maï aï, d-le 
Good...

— Da, da., pumnï am, n’am ce 
<^ice, slava luî Dumnezeu... banî 
n’am, dar pumnï cât pofteşti 1

Toţî rideau de vorbele directo
rului.

e înbracat? rëspunse repede Miron. 
— Tu tacî şi nu te amesteca în vorbele 

celor mari, îl spuse încet Iorgu, fă-te că n’a- 
uzï nimica şi ascultă' cu amêndouë urechile 1 

— Bre, da cuminte te făcuşî, ce schimbare !
Dacă te-ar auzi moşu din Galaţi, ce bucurie ! 
— Nu tocmaî venătorî, de meserie sunt 

<.Gambuzino-iT>y^S) dar, de când s’a întâm
plat cu mine o istorie forte tristă am pără
sit acéstâ meserie şi am devenit < tigrero*. (2) 
După vorbele aste tânërul vânëtor a devenit 
un personagî interesant pentru băeţiî noştri.

cum

— Acu se-ţî fac eu propunerea,
M-r. Cook... dacă n’aî ce face aicî 
şi eştî dispus să facî un voiagiu 
spre *Far West» atuncî dă mâna 
încoce; îţî vom fi tovarăşî, căcî 
ţinta voiagiuluî nostru este Os- 
moky-Vill, orăşel în Virginia de 
Nord pe malul rîuluï Tennessee 
dincolo peste munţiî Blue M-sAl2)
Acolo am un frate fermier la care 
vreau să petrec iarna şi la primă
vara viitóre plecăm spre Canzas,
Colorado, Utahşi California. Voeştî ' 
să el parte la acest voiagiu?

— Cu mare plăcere, răspunse tênërul 
— Cred, însă nu ştiu bine, eşti de 

rie venător ? întrebă Alecu.
—«Apoî nu vezî, după faţa luî, şi după

Victoria se urca încet pe poteca stâncôsâ a acestor munţi.
— Cât póte câştiga un bun tigrero? în

trebă Iorgu.
— De la 20 până la 30 dolari pe <Ji, câte 

odată însă lunî întregî nicî o para, ba încă 
plăteşte cu pielea sa.

om.
mese-

x). Pe englezeşte Alecu se traduce— Aliek.
2). Blue M-s. Munţiî Albaştri, un lanţ al munţilor A- 

palaches.
1) . Gambuzino—se numesc în Mexico căutătorii de aur.
2) . Tigrero—vânător de tigri. - s

; :Jfg
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Aşa vra se <Jică, ne am învoit ? întrebă 
Good.

— Da, da, cu plăcere, mâne sunt cu d-ta.
A doua cji Bob Cook, era deja în socie

tatea B-s Lupu and Good, angajat ca vânë- 
tor şi conducător, căc! dênsul cunoştea ste
pele Vestului Americei, până la graniţa re
publice! Mexico. El avea cu dênsu doi ad

mirabili câni dresaţi la vânătorea după jaguari.
încă peste doué çlile * Victoria» încărcată 

cu proviziune îşi lua rămas bun de Ia publi
cul oraşului Portsmauth şi se îndreptă spre 
Nord-West ; iar peste alte 8 çlile ajunseră la 
pólele munţilor Apalaches. Victoria se urcă 
încet pe poteca stăncosă a acestor munţi.

E. LUPU.

HIGIENA PRACTICĂ
DINŢII

bine a’I curaţi o dată în doué çlile cu o pe
riuţă séü cu o cârpuliţă curată de pânză ţ2- 
răndscă.

Prin acest mijloc să scote de pe dinţi tar- 
trul séü aşa numitul sediment calcar, ce să 
depune zilnic pe dinţi la nivelul gâtuleţului 
fie-cărul dinte. Dacă ’1 vom lăsa să se în- 
groşe acest strat de tartru devine tare ca • 
piatra şi nu se mal póte deslipi de pe dinţi.

Dintele se compune din trei părţi : rădăcina, 
înfiptă în carnea gingiei, gatulcţul şi corona.

Tóté aceste părţi sunt formate din ma
terii deosebite : pe suprafaţă dintele e aco
perit cu smalţ alb şi tare, care forte lesne 
să strică la copil, când aceştia aii urîtul obi- 
ceiü de a sparge alune cu dinţii. Sub smalţ 
să află fildeşul dispus în fol strânse în jurul 
unei cavităţi umplute cu pulpă—partea sim- 
ţitore a dintelui. Când smalţul să şterge, fil
deşul începe a crapa şi pulpa să descopere.
Iar imediat ce pulpa rëmâne golă o durere 
groznică de măsele ne face mult a suferi. O 
dată dinţii stricaţi, nu mal putem mistui bine, 
şi d-n acésta cauză stomacul să strică; mân
carea nu ne folosesce, şi ósele, cari la copil 
sunt în formaţiune nu mal pot nici cresce bine, 
nici deveni de o tărie trebuinciosă.

Aşa dara, copil îngrijiţi-v6 de dinţi, căci 
cel 32 dinţi ce avem în gură ne sunt de cea 
mal neapărată trebuinţă: cu opt incisivi noi 
tăem mâncarea, cu patru canini o rupem, iar - 
cu ccî 20 molari (8 mici şi 12 groşi) sfărâ
măm mâncare.

€opil, voiţi să trăiţi mult şi bine ? înve
derat că dai

!LI bine, pentru acésta de neapărată tre
buinţă este, să fiţi sSnătoşT şi să aveţi un 
bun stomac. Dacă sSnătoşî veţi fi, corpul vos
tru se va desvolta normal, pe tot timpul cât 
cre:ceţl.

Dar pentru acésta înainte de tóté îngrijiţi 
bine de dinţi. Mal cu sémâ îngrijiţi’! de la 
8 ani şi până la 10, când să schimb dinţii 
de lapte; acest moment în viaţa omului e 
cel mal important pentru dentură.

Obicinuiţi-vë, fără ca mama să vë amintéscü 
mereu, a îngriji zilnic de gură, a spăla dinţii 
cu apă curată de doul ori pe zi. Cine póte, 
e bine să adaoge la acea apă câte-va pică
turi de spirt de mentă séű alcool séü puţină 
sare de Bertholet, (luaţi de la spiţerie de 20 
bani şi va fi destul pentru o săptămână de 
(Jile). Bună e şi Apa pentru dinţi a d-lul 
Alexandriu, farmacist român.

O spălătură a gurel cu apă, după mâncare, 
este un obiceiu forte sănătos atât pentru gin
gii cât şi pentru dinţi şi stomac. Fără acéstá 
precauţiune fórte simplă, şi care în sine nu 
e un lux nici pentru cel mal sărac om, între 
dinţi rëmân fărîmăturl de mâncare, cari să 
descompun, dênd ún amiros rëü gurel, iar la 
urmă producând stricăciunea dinţilor şi prin 
urmare durerea lor.

In afară de spălarea dinţilor cu apă, e

'

A
■D-nu B.

îi'.

m.
v V!
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— Vénátórea dupâ „passum“ —

(Urmare)

— Tare ’mî e fóme, bădiţă, spuse băiatu 
încet lui Alecu, care mergea alăturea cu 
densul.

— Mai rabdă, dragă, trebue numai de cât 
să stăm la popas.

— Mai rabdă! cât dracu să mai rabd, 
m’am sgârcit de fóme....

— Nu ’ţi-am spus că vom sta la moment? 
ascultă I

De bună semă, departe, departe înaintea 
lor o voce striga: hola... ho-o... hola... hola... 
sto...o...op, sto...o...op !

— Well! (bine) răspunse James Good, care 
mergea înaintea cailor.

—: Stăm aici, băeţi, s’auçli glasul luï, se 
vede că vânătorul nostru a găsit apă şi 
iarbă pentru cai... repede o piatră supt rótá... 
aşa... bine!

Se făcuse întuneric cu desăvîrşire, încă un 
sfert de ceas puteai zări ceva şi acu abea, 
abea se cunoştea carul, caii şi grupul de 
óment împrejur. In depărtare lumina o schîn- 
tee, la început mică, * care din ce în ce se 
mărea; paşii greoi pe drumul pietros răsuna 
în tăcerea nopţeî, fie-care sgomot ajungea în 
vale în ecouri repetate. O umbră ţinend un 
smoc de beţe aprinse se apropia repede de 
car ; era Bob, el găsise şi alesese un Ioc pen
tru a ’nopta.

murgea. Sórele s’ascunsese după valul 
'uriaş de stânci ce se înălţa spre apus, 

şi numai cele din urmă raze, sclipind, lumina 
poteca îngustă pe cóstele muntelui, grupuri 
de braçlï mict şi strîmbî, cari creşteau prin
tre stânci mat sus de poteca pe care se afla 
furgonul Victoria al amicilor noştri, acestea la 
drépta, iar la stânga o vale mare adâncă acope
rită de un codru bătrân de bra<Ji 'nalţi şi 
drepţi ca nişte coló ne într’un templu antic.

Trecuse <Jece <^ile de când Compania <aB rs 
Lupu and Good» se afla pe drum spre Os- 
moky-Vill. Se grăbeau să ajungă mai curând, 
căci de pe la jumătatea lunei Noembrie se 
începe în regiunea asta timpul ploilor. De 
două <Jile de când urca lanţul muntos Blues 
M*ts; încă o <Ji de drum şi vor ajunge la 
punctul culminant al munţilor Green-Rock, 
aşa spunea venătorul-conducător Bob Cook, 
şi de acolo se începe scoborîrea în jos 
durăză cinci <}ile cel puţin;' tără întemplări 
iată-i şi la locul dorit.

Sórele asfinţi. Umbre mari, lungi acoperi 
. .drumul. Carul încet, pas cu pas, înainta. Toţi 

de prinprejur tăcură. Nu mai cânta

ci

care

nici
Miron; întunerecul şi rgcörea nopţii par’că 
îi încleştase gura.R ■

w:
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— Deshămaţi, domnilor, caii, puneţi sub 
fiecare rotit câte-o piatră mai măricică, le
gaţi cânii de trăsură şi purcede-ţî după mine; 
la io paşi de aci avem tot ce ne trebue : 
lemne, apă şi iarbă. El vorbea repede, po
runcitor, lumina cu făcliele de brad îmbibate 
în smolă, întregul cerc unde se afla căruţa, 
caii,, câinii şi omenii, ajuta când unuia, când 
altuia, glumind şi tot odată dând ghionturi 
în stânga şi în drépta. In câte-va minute tote 
s’aü fócut după placul sëü. Acu el mergea 
înainte, luminând drumul, dupë densul mer
gea Solomon cu caii de căpăstru şi în urma 
lui directorul trupei cu ambele fetiţe de mână, 
urmaţi de fraţii Lupu, cu papagalii şi mai
muţa pe umeri.

— Ce bine, ce frumos şi poetic! esclamă 
pe neaşteptate Iorgu.

— Auçli, bădiţă, auçlï! rîdea Miron trăgend 
pe Alecu de mânică — tăcutul nostru — 
l'a rësbit şi pe dênsul frumuseţile munţilor 
•kBlues M-ls».

— Miróne, nu fii obrasnic şi nu uita că ’ţi 
sunt frate mai marel rëspunse Iorgu.

— Auçlï, bădiţă? Ei, şi dacă ’mï eşti frate 
mai mare? forte bine! dar dacă ’ţi-aşi cere 
vr’o bucăţică de pâine, sau chiar de mămă
ligă, ce-aï <^ice?

— Aşî çlice, că eşti un mâncăcios.
— Lasă gluma la o parte, dar ce gândeşte 

Mr. Good, să facă din noi... se vede pesmeţî?.. 
mâncăm numai o dată pe <Ji şi prost, mer
gem totă Ziulica ca nişte smintiţi, nóptea nu 
dormim; căci abea rësare luna şi pornim din 
noü, înainte ! Ce Dumnezeu, ore suntem noi 
ca! de poştă! Am să-î çlic eu, dacă tu nu vrei să-i 
spui şi te genezï, de cât aşa, mai bine ro
mâneam la Galaţî, apoi ăsta-i trai? Dragă 
domne, voiagiăm şi noi, apoi voiagiü e ăsta? 
Ma! rëü de cât în Ocnă? Ç)ëü aşa, tu Ale- 
cule şi tu Iorgule, tăceţi dacă vë place, eu 
însă ’i spui...- o hol «Da ce sunt eu sclav? 
să-şi pue d-lu! pofta ’n cuiul

— Tac!, bre, ce tot spui, par'că el trăeşte 
mai bine de cât no! ? îi rëspunse Alecu, nu 
ve^i că densul se grăbeşte să ajungem mai 
curênd Osmaky-Vill, se teme să nu ne apuce 
ploile pe drum, de ne vor avuca suntem perduţiî

— Nu e tocmai adevërat cum spune Mis
ter Good, ’mï a povestit el tóté Solomon.... 
dacă vom sta douë-treï <jile pe drum nu-ï

mare lucru, chiar ploile să ne apuce, în vale 
n’avem grijă, căci e uşor de tras harabaua 
asta, şi apoi în vale se găsesc deja ferme, 
aşa că vom putea tocmi câte-va părechi de 
boî să ne tragă afurisita asta de broscă, care 
çlëii, nu ştiu pentru ce o mai numim trăsură?...

Directorul au<Jea vorbele rostite ale celui 
mai mic membru al trupei şi întrebă: Ce 
este Mr. Miron?

— 'Ţi voiii spune, Sir, când vom sta la 
masă.

— Well!
Se coborau în vale, flacăra făcliilor lumina 

când o stâncă mare care o înconjurau, când 
vr’un trunchiu de brad că^ut la pământ, peste 
care săreau....

— Stop, aici, am ajunşi Par1 că în urma 
vorbelor unui vrăjitor de odată de după o 
stîncă mare apăru un loc destul de spaţios, 
fără de copaci, acoperit cu iarbă ; lângă un 
işvoraş (căci se auzea sgomotul apei), ardea 
un foc mare, enorm de mare, buturugi în
tregi erau aruncate pe foc şi lumina un cerc 
ca de douë-<jlecï de metri împrejur.

— Aici, domnilor, vom sta forte comod, 
« Victoria» e în apropiere, d’asupra nostră, 
ve-ţ! observa mâine la <Jiuă... cai! aii ce paşte... 
şi noi... póte vom găsi şi pentru stomacu
rile nóstre ce-va mai bun de cât pastramă, de 
care cred că v’aţi săturat în timp de lojile? 
Focul e făcut.. Ms. Eva se va ocupa de maize- 
bread (mala!), mister Good de cai, domniş0- 
rele de cafea şi Sally va îngriji de foc, pe 
când noi, cei ma! tineri, vom căuta să pro
curăm carne prôspëtâ... ce Ziceţi băeţi ?

— Da, da, da, Mr. Bob ! strigară Lupii 
în cor... ne vom da tóté silinţele, dar de 
unde naiba vom găsi nóptea carne, asta nu 
më pricepi îngâna Miron.

— E forte greii, rezonă Alecu.
— Mr. Cook glumeşte, ca să ne mai îm

pace cu fóme, spuse Iorgu, îmflându-şi buzele.
Bëtrâriu negru rîdea de se prăpădea. 

— Ge glumeşte? Massa 0 Cook nu glumeşte, 
glumesc numai copiii, massa Cook e om se
rios şi venător distins, bëtrânul Sally înţelege 
ceva...

-

i) « Massa > cu vint stricat de la mister, saü m'a! bine 
de la my sir = domnia ta;-negrit nict odată nu ţlic: 
mister şi massa, — domnule.

‘-V.V .-•*

21Sjjóy. Amicul Copiilor. Anul /. No. J.
V •
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— Ştiţî, că eu m’am depărtat de dumné- 
vostră încă înaintea prînzuluî, reluă Cook, 
prin stàncele astea nu se află alt vénát de 
cât « pass um 0». Cânii aü dat de urmele lor,

— Uf! nu mai pot! ce grea meserie e a 
fi tăietor de lemne, abia putu bolborosi 
băiţandru.

— Acu dă-mî toporu mie, şi feriţi ve, aud 
cum pârăie copacu, va cădea la drépta.. . 
feriţi-ve !

N’apucă Cook bine a (;lice cuvintele astea 
şi de o dată colosalul copac c’un sgomot asur
zitor se rostogoli la păment.

Cânii atâta păzeau. O dată copacu jos, eî 
numai de cât au alergat spre vêrful lui. Acolo 
pe o cracă grosă şedeaii agăţaţi duoî passumî. 
In întunerec se auZeau nişte grohăituri, ca 
cum ar fi făcut nişte purcel mai mărişori, după 
asta, o schelălăitură de câne, un lătrat teribil 
şi din nou o grohăitură. . . .

— Aprinde-ţî făclii maî multe, răcni Cook, 
băeţilor şi adunaÇi-vë cu lumina împrejurul 

. câmpului de bătaie.
La flacăra maî multor torţe, la vr’o Zece 

paşî de la arborele cätjut o masă negră de 
piciére, capete, cozi se tăvălea, se învêrtea şi 
se grămădea, silindu-se tot-o-dată a se risipi; 
vênatul încerca să o ia la fugă. Câniî însă 
nu’l lăsa. In sfârşit fie care din câni isbuti 
a apuca câte un passum de după cap şi’l 
ţinea strâns, de nu se putea mişca.

— Acu e rolul nostru, strigă Cook, şi luând 
o prăjină pregătită d’inainte, lungă ca de 2 
metri şi despicată la un capët, se apropie 
de locul luptei.

— « Ari, ţine-1 bine, să nu’l scapi, că te 
ia dracul» vorbea el cu cânele.

După acesta apucă coda animalului, o codă 
ca de o palmă, grosă de un deget şi acope
rită de solzi ca la guzgani şi o vîrî în des- 
picătura prăjineî pe care o legă cu o sióra,

— Poftim, Mr Miron, ridică ţi marfa!..*
— Acu Hector, ţine şi tu, să nu mi scapi 

vênatu.
Acelaşi lucru se făcu şi cu al doilea pas- 

suin, pe care îl ducea Iorgu. .
Putem să mergem la popas, căci ne aştâptă 

aL,noştri! Cânii lătrau, sărind's’apuce vênatu, 
care grohăia mânios, băeţiî rideau, torţele 
trosneau, arzênd cu o flacără gălbuie şi răs
pândind un miros de dohot, şi d’asupra fa' 
tregeî privelişti luna, majestos se ridica d * 
supra orizontului, căci printre copaci se zărea 
dungi alburii de lumină; nişte sgomote ne 
obicinuite ureche! omului crescut în oraşe»

Ziua am însemnat copacii sub care se gă
sesc vizuinele lor şi acu e tocmai timpul să

Nu luaţi nimica cuplecăm la venătore. 
d-vostră, nici puşcă, nici chiar baston... fie
care să aibă sub subţioră legătura de făclii de 
brad pregătite şi aseZate colo la drépta lângă 
nucu cela.... sunteţi gata? bine, acu marş
’nainte....

Tînërul venător ’şi chemă câinii şi se în
fundă în pădure, avênd într’o mână o făclie 
mare aprinsă şi în alta un topor; băeţiî cu
rioşi de a vedea încă ce-va nevëZut îl urmail
pas cu pas.

Peste vre un sfert de ceas de mers, câinii 
se opriră la un brad gros şi 'nalt, începu a mi • 
rosi trunchiul, a ’1 sgâria cu ghiarele şi a urla.

— Aici, staţi... daţi-vâ la o parte. Mr. Miron, 
ţine făclia aşa ca să pot vedea cum lucreZ ! 
După vorbele spuse, Bob Cook luă toporul 
de pe umër, scuipă în palme şi începu a lovi 
în copac. Aşchii mari săreau în drépta şi ’n 
stânga la fie-care lovitură.

— Acu d-ta, Mr. Alic, încércâ să veZ» cum 
se tae bradul din Verginia.... spuse el dupë 
vre-o Zece rninute de lucru.

Alecu luă şi el toporul şi începu a da.... 
dar, numai de cât osteni.

— Ce, e greu, Alecule ? întrebă Iorgu.
— încércâ şi vei vedea !
Iorgu începu şi el a tăia, dar măre trébâ 

n’a făcut.
— Daţî-mi mie, Z*se repede Miron, Ior- 

gule ţine făclia, să vë arăt eu cum se taie 
copacii, mai ales când pe vêrful lor şade un 
passum bun de friptură. Miron începu a. da 
repede, numai toporu îî era prea greu, asta 
se vedea, dar înorï-ce cas băieţandru tăia bine, 
bucăţi mari de lemne, săreau cât colo.

— Bravo Mr. Miron, nici n’am creZut că 
voiü face din d-ta un tăietor de copaci, şi 
încă atât de abil ! dai cu toporul par’că eşti 
un adevërat squat er ! 2)

1) «Passum> cuvînt stricat de la opassoum, un inie ani
mal din familia racunilor.

2) Squattr.—Curăţitorii locurilor virgine în Statele-Unite. 
Un tip de óment din cei mat îndrăzneţi şi cei niai abili 
lucrători.

-
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vestea tovarăşilor sëï diferitele întâmplări din 
viaţa sa de venător. — «Destul, băeţî, acu 
dormiţi, se auçli glasu lui, la viitorul popas 
vë promit să vë povestesc cum anul trecut 
pe timpul ăsta am scăpat din ghiarele unui 
urs-greezly. »

Se făcu linişte. Numai caii din când în 
când sforăeau, încetând a rumega.

— Mr. Alic, te rog, mai aruncă în foc vr’un 
lemn, douë să nu se stingă focul, trebue să 
fie vr'un lup în apropiere, caiiï daü de ştire

sgomotele codrului de brazi seculari predo
mina peste tot şi fără de voie apăsa asupra 
inimelor cunoscuţilor noştri, nedeprinşi cu 
asemenea tablouri.

— «Porculeţii», (aşa i-a numit Miron) sunt 
buni, gustoşi la mâncare, zicea Miron la 
masă, înghiţind bucăţi mari de carne, eu sunt 
mulţumit de băbaca c’a stat aci şi lui Mr. 
Bob că ne arătă venătorea după «passum», 
dar spuiu drept, nu mai pot merge înainte 
şi nu më mai mişc din loc, 
dacă băbaca nu va sta aci 
cel puţin o çli, ca să ne mai 
odihnim! Voi ce ţliceţi, 
băeţî?

— Copilaşii a înebunit, rës- 
punse Mr. Good rîtjênd, nu 
înţelegi tu, neastempăratule, 
că fie care ceas, minută, se
cundă ne este scumpă căci 
dacă vor da ploile, nu mai 
scótem « Victoria» din nomol, 
pentru acésta trebue să ne 
grăbim.

— Putem sta o çli, dacă 
băeţii se simt obosiţi, îngână 
Bob, mai avem încă vr’o io 
ceasuri de urcare, după asta 
începe valea şi vom merge 
mai repede... me prind că în 
6 <Jile socotind şi pe aceia 
de mâine vom atinge ţinta 
nostru.

— Atunci, dacă creçlï,.... 
să stăm mâine caii mai cu 
semă au trebuinţă de odihnă, 
cum Ziceţi, băeţî?

Băeţilor nu le trebuia alta, 
de cât vorbele astea.

— Bravo 1 ura 1 să trăiască 
băbaca, răcni întréga com
panie într’un glas.

După masă voiagiorii noştri începură pre
gătirile pentru culcare. Bëtrênul Solomon, 
directorul Good cu sora sa şi cu fetiţele au 
plecat să ddrmă în Car-vagonul « Victoria*. 
Lupii cu venătorul au rëmas şă pâzéscâ caii, 
căci se temeau de urşi.

Deja luna se ridicase sus pe cer, şi arăta 
că miezul nopţei trecuse, dar în stanu băeţilor 
se aucjeau sgomote şi rîsete. Bob Cook, po-

(

(

■

Miron sărea ca un smintit peste trunchiurile căzute la pământ.

înaintea câinilor, s’aucji încă o-dată glasul 
lui Cook.

A doua zi de diminéçâ, încă nu se făcuse bine 
çliuâ, şi Miron era deja sculat. — «Ce cred, 
d0nşii, gândea el, degiaba am venit în A- 
merica ca numai să më supuiü? Să-şi mai 
puie pofta in cuiü 1... am zărit eu eri ceva... 
nu spune adevërul M. Cook, când <Jice, că 
prin locurile astea numai passuml se găsesc...
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erí de pildă pe la asfinţitul soréiul un stol 
întreg de porumbei sëlbaticï au sburat pe 
dinaintea nostră ; trebue să fie în apropiere cui
burile lor... acu tocmai puii trebue să fie mă
rişori... ce friptură pe frigare!... aii să caşte 
gurile când voiîi scote vr’o zece bucăţi. Şi 
pe urmă Ms. Nelly va crăpa de ciudă...> El 
iute se îmbracă fără să facă cel mai mic sgo- 
mot; îşi încolăci împrejurul sëii o frînghie 
tare şi porni printre stânci pe o potecă în
gustă, abia zărită.

Pe la rësâritul sórelui se găsea departe în 
vale, într’o poiană. Uitându-se pe sus să vadă 
ceva asemănător cu cuiburile, el nu luă séma 
că schimbase cu desăvârşire, direcţiunea luată 
de la început. Lângă o stâncă de sub care 
curgea un izvoraş, băiatul stătu să bea apă

şi să se odihnéscâ puţin. — Până acu nici 
urmă de porumbel sau pasere!... dar nu se 
póte, trebue să fie !...

De o-dată ve<Ju o umbră care îi trecu pe 
dinaintea ochilor şi o pereche de porum
bei s’au lăsat jos să bea apă. O lovitură 
bună 1 . . . şopti el, şi, luând o piatră, o 
aruncă în direcţiunea paserilor. Piatra lovi 
pe una drept în aripă şi o culcă la pământ; 
ea însă se ridică, voind să urmeze pe tova
răşa sa, care sbura, şi într’o clipă era de
parte de nefericitul izvor, şi din noü cătju. 
Se începu o gonă, turturica ajutată de o a- 
ripă, se ridica, cădea, din nou se ridica, lă
sând pe băiţandru departe îndărăt. Miron sărea 
ca un smintit peste trunchiurile căzute la pă
mânt; cât pe aci să puie mâna pe dânsa....

E. LUPU.

Deslegarea, şaradei şi a problemelor din No. 5.

Ghicitori: Isufletul: n sunetul] III cósa; IV curcubeul. I
Aü ghicit: D-ra Angelina Rudinescu, D-ra Margareta J 

Medemniteur] Alex. A. Moldovanu] Blaj; Alex. Ritter- i 
von Mustea ţa; Nicu Bursan; Petre Achimescu ; Eudocsiu ■ 
Ţurea; Ion C. Russu.

Problema cttadraiă : rendül I: 8, 3, 4; rendül II: 
i, 5i 9! rendül III: 6, 7, 2.

Au deslegat: cu un succes deosebit micuţa d-ra Vic
toria Făgărăşan din Tür, care va priimi cu poşta capre^ 
miü un album cu tablourile colorate din voiagiul lut 
Stanley în Africa. Despre priimirea acestui album, ieşit 
în editura d-lut Socecü rugăm a ne insciinţa ; AL A. Mol
dovanu, Blaj ; d-nu Heger Johann ] d-ra Margareta Me
demniteur.

Cuvînt In zig-zag: < Amicul Copiilor» e o revistă folo- 
sitőre orl-cui.

Au deslegat: d-ra Margareta Medemniteur; Petre A- 
chimesai, Eudocsiu Ţurea, Alex. Borş, Victor C. Vadea, 
d-ra Caterina Onufriu, d ra Maria Olschewsky ; d-ra Lu- 
creţia Agudi.

Şarada : Top-olog.
Au deslegat d-rele : Margareta Medemniteur, Angelina 

Rudinescu.
Metagrama: Huni, buni, juni, luni, nuni, puni, suni. 
Aü deslegat: d-ra Margarita Medemniteur, Alex. A. 

Moldovanu, d-ra Angelina Rudinescu.
Joc de Acrostihuri: speranţă şi Anton Panu.
Aü deslegat: d-rele Margarita Medemniteur, Angelina 

Rudinescu, Caterina Onufriu, Maria Olsckewsky ; d-ra A- 
Petcuş, d-nit Alex. Borş, Axentie Vioreanu, Solomon 
Schafkopt.

Problema A : in portmoneu erau 74 let 95 bánt. 
Problema B: numărul este 20.
Problema C: eraţi. 70 mere.
Problema D: 450 livre silitră; 60 livre puciósa; 90 

livre c'ârbun.
Aü resolvat probleme d-ra Margarita Medemniteur; d. 

N. N. Preşbeanu, Al. A. Moldovanu, Angelina Rudi
nescu; Heger Iohann, junior; d-rele Maria Morţun, Au- 

• relia A. Kenti, Aurica Tudoráéin.

Deslegarea întrebărilor, cuvîntuluî triunghiular etc. din No. 6.

Cuvîniul triunghiular (de d. Mauriciu Cohen)
W A G R A M 
A GR À M 
G R A M 
RAM .
A M 
M -

întrebarea Istorică: Athila; întrebarea fisică : aierul ra
tificat ; întrebarea geografică : Marea Roşie şi Mediterana 
uniţi prin canalul Suez.

Aü răspuns la întrebări : Alex. A. Moldovanu, N. Strâ- 
tilescu.

Enigma: Sabia, Spada. -
Aü ghicit: Al. A. Moldovanu, N. Stratilescu.
Şarada: cor-an.
Aü ghicit : Al. A. Moldovanu, N. Stratilescu, d-ra Rosa 

Aufbergher, d-ra Maria Tufelésca, Eleonóra Albinescu, 
Petre C. Duca.

Cuvînt ronibic : (de d. Mauriciu Cohen).
C

I L I
C I. E A R 

IAD
R

Nimeni n’a deslegat.
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Mis Flinc din aceste puţine cuvinte înţe
lese întréga întâmplare.

Ea săruta copila şi îî maî dete puţină apă.
— El, acu linişteşte-te, musca aï scăpat-o, 

problema aï înecat-o în marea nâgră... bine 
că nu s’a întâmplat ceva maî mult !

— Nu ştiu, <Jëü, Mis Flinc, ce să fac cu 
problema... totă cernéla s’a vërsat pe densa.

— Nu’i nimica, răspunse guvernanta râ
zând, probleme maî găsim noî... dar acum 
dacă te simţî bine, se-mî descriî cum aï scă
pat musca.

— Bravo, striga copiliţa, ’ţî descriu acésta 
şi pe urmă ’ţî fac câte probleme vrei...

Mis Flinc chemă slujnica, care aranja tote 
lucrurile la locul lor şi lăsă din nou feţiţa 
singură.

Luţa se apropie dee masă, se aşeză, luă 
o cola de hârtie şi scrise deasupra cu litere 
marî :

Cum am scăpat musca!
(Poveste)

diî Luţa Istrati.
Ş. BESAH ABEANU.

O ! R É M Ă ÏS...

«Şi privind în luna plină 
«La văpaia de pe lacuri,
«Anii tëï se par ca clipe,
«Clipe dulci se par ca veacuri«.

! rëmâï, rëmâï la mine 
«Te iubesc atât de mult ! 

«Ale tale doruri tóté 
«Numai eű sciű să le ascult; Ast fel <Jise lin pădurea 

Bolţi asupra-mi clătinând — 
Şueram l’a ei chemare 
Ş’am eşit în câmp rîqlend.

«In al umbrei întuneric 
«Te asamën unui prinţ 
«Ce să uit’adenc în ape 
«Cu ochi negri şi cuminţi;

Astăzi chiar de m’aşi întorce 
A ’nţelege n’o mai pot.... 
Unde eşti copilărie,
Cu pădurea ta cu tot.

«Şi prin vuetul de valuri, 
«Prin mişcarea ’naltei erbi, 
«Eü te fac s’autji în taină 
«Mersul cârdului de cerbi.

scrisă de Mihail Eminescu născut
la BucurescI

Acéstîl poezie e 
BotoşanÎ la 1849, mort în casa de nebuni«Eù te vëd răpit de farmec 

«Cum îngâni cu glas domol, 
«In a apei strălucire 
«Intinçlênd piciorul gol;

la 1889 derneî
Eminescu e cel maî mare poet al României mo

dênsul a scris puţin, dar tot ce a scris e scris ^ ^
limbă neobicYnuit de frumösä, şi versul sëü e
armonie fermecátóre. Poetul a murit în mizele, ^
sindmşi pâinea cu munca grea a ziaristului.
amiciï sëi dênsul s'a stins într’o casii de nebunY.

%
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— Vênâtôrea de urs —

(Urmare)

ii
ţJILrinărind porumbelul, vânătorul nostru 

I trecu délül şi se coborî într’un defileu. Pa
sarea obosită se vîrî sub o buturugă putredă 
?i se asunse. Cu mare greutate Miron o putu 
scote. — «Eî, al dracului porumbel, nu faci 
tu câtă ostenclă mi-a! dat ! Acum, să ne 
gândim şi de’ drum, trebue să fie târziu ? 
Vorbind aşa, el ridică capul şi observă ső
réié. E forte târziu ! să më întorc îndărăt, 
numai să nu më rătăcesc 1 Ţinând porumbe
lul în mână, se îndreptă spre intrarea în de- 
fileü. Merse tot urcându-se ca vr’o jumëtate 
de cés, până ce se vëzu în vîrful déluluï.— 
Acum sunt pe cale, să më mal odihnesc 
aci 1 — şi se puse jos pe iarbă Ia umbra unui 
castan.

-1- Tare mi-e fóme, aşi mânca şi pe M-r. 
Good, cât e de bătrân 1 — o bucată de pâine, 
măcar cât de uscată, n’ar strica ; să beau 
cel puţin apă, slavă Domnului apă e‘. bere
chet 1 şi cu vorbele acestea se ridica şi se 
îndrepta spre micul isvoraş, pe ,care, vr’o 
câte-va minute în urmă, îl zări la rădăcina 
unul cedru. Ahl ce bine e, esclamă iubitorul 
de porumbei fripţi, aci më voiü repauza pu- 
î*n» şi marş, repede îndărăt, Mr. Good, şi toţi

noştri! trebue să fie îngrijiţi de lipsa mea.

— Dar, dacă aş! căuta ceva fructe sălba
tice ? cred că voî găsi, am vëzut o viţă sël- 
batică... ore ce să fie colo pe piscul cela, 
ore nu zmeură... să vedem...

Intr’adevër pe marginea piscului o mulţime 
de zmeură coptă, ba chiar rëscôptâ, aştepta 
numaî să fie culeasă — Ah, ce noroc, acum 
cel puţin nu voi suferi de fóme I

Miron cu amêndouë mâinele culegea zmeură 
şi îşi umplea gura. După ce’şî astâmpără fó- 
mea, el începu a alege pe cele mai copte, 
apoi începu a ochi când la drépta, când la 
stânga să vadă, dacă nu va zări vr’un cuib 
de pasëre. De odată se auzi o mîrîitură, -ca 
cum ar mîrîi o pisică ; însă cam tare pentru 
o pisică. — Mi se pare că mârîie ceva ? se 
întrebă Miron, dar de unde pisică aci ; póte 
sëlbatïcâ? atunci e periculosă... dar ce să 
caute pisica în zmeură, doră nu mănâncă den
sele pe aci şi zmeură 1 mai ştii? póte... nu 
isprăvi bine vorba, şi în tufiş o crengă ruptă 
de un picior saü mână greóie trosni, în urmă 
mîrîitul s’auzi şi ma! tare.

Miron încremeni loculuï, dar acésta a du
rat numaî un moment. — Ce să fie ? vr’un 
om póte culege zmeură, ia să më dau în
dărăt...

De odată, fără voie, voiagiorul nostru dădu 
un ţipet uşor. Şi era de ce să dea ţipete şiaï

WBB
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mai mari. Un urs mare, mare, sur la për, 
cu botu aprópe negru, pe la urechi mai des
chis, apuca cu labele de dinainte smocuri 
întregi de zmeură şi le baga în gură, la fie
care înghiţitură el morăea de plăcere. La ţi- 
petul lui Miron animalul dându-se la o parte, 
se ridică cu dóul1 labe şi 
rânji nişte colţi înspăimân
tă torî.

— Tu mârîiaî drăguţă, eu, 
prostul, credeam că’t vr’o 
pisică ! şi cu vorbele acestea, 
sări peste un butuc, sări 
peste altul, şi cât îî lua pi
ciorul o croi la sănătosa.

Ursul nici el nu sta la 
gânduri şi porni după băiat, 
care auzea în urma sa cren- 
gilepârîind sub piciórele di- 
hanieî. Tntr’un timpdat, bă
iatul simţi aprópe-aprópe su
flarea adversarului, el întorse 
capul, ursul era la io—15 
paşi de densul.

— Acum, dacă nu m’o 
prinde, nu më mai prinde 
nici odată 1 şi iute, în fugă, 
desbrăcându’şi jacheta, o a- 
runcă departe de sine, ur 
mând poteca înainte. Fiara 
se opri, mirosi haina lepă
dată, o apucă cu gura, o 
sfâşie în câte-va bucăţi şi 
c’un sbierăt mânios se porni 
din nou după băiat, care a- 
junsese acum în vârful mun
telui.

— Acu e mai uşor, sunt 
la vale, gândi el, şi îndată începu a coborî 
délül. Se vede ursului nu îî era mai greu 
să fugă la vale, căci distanţa rëmânea aceiaşi 
după cum vedea băiatul, din când în când, în- 
torcându şi câpu.

— Nu merge aşal încă douë trei minute şi 
crăp, să fac alta... şi pe când iugea supt un stejar 
cu crăcile lăsate în jos, fócu o săritură, atinse 
cu mâna dréptâ o créngâ, o apucă repede şi 
într’un moment fu în copac. Băiatul dispăru 
aşa de iute şi pe neaşteptate din ochii ursului, 
în cât densul în fuga sa trecu copacul, pe

care se aşezase Miron ; mai fugi o mică 
distanţă şi stătu, nevëzênd vênatul.

Miron nu se putu opri de a rîde zărindu-i 
mutra atât de prostă care o făcu. Dar con- 
fuziunea animalului dură numai un moment; 
Miron, care credea că a scăpat îl vëzu, cum

îUrsu se ridicît în douë labe rânjindu’şî colţii înspXimântütorï

se întorse îndărăt, mirosind pământul şi se 
cam apropie de copac. — M’a descoperit, le- 
ghióna djaculuï ! zise băiatul supcrat, dar 
ia-më dacă poţi 1

Parcă răspunzând la gândurile lui, ursul să 
ridică în douë' labe, cuprinzând trunchiul co
pacului, şi ajutat de gheare, încet începe a 
se urca în sus, mârâind din ce în ce mai 
mânios.

Pe când ursul atinsese jumatatea copacu
lui Miron începu şi dânsul a se urca în sus,

saledin vârful stejarului se deschise privirei

'
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un orizont mat larg, dacă iar fi venit în gând 
să o facă acésta mat înainte, ar fi vëzut că 
numai o vale adâncă îl despărţea de drumul 
unde se afla şi se vedea Victoria.

Jos în vale se afla şi se vedea între arbori 
se aşternea un fumuleţ albastru, locul unde 
petrecură cu toţii nóptea.

Dar ursul se urcă mat sus, şi mat sus, ur
mărind băctul. Ca se scape, Miron a schim
bat tactica, acum el nu se mat urca în sus 
ci apucă pe o cracă orizontală, destul de 
grosă şi lórte lungă ; la vêrful et, el se opri ; 
să fi fost ca vr’o io metri de la pământ. 
Ursul începu a sbera de mânie, observând 
manevra băetuluî.

Miron nu perdu timpul. Iute îşi desfăşură 
frânghiea, lâgă un capăt de crângă şi într’un 
moment îşt dădu drumul în jos; capătul frîn- 
ghiet n’atingea pământul, dar óre nu föcea 
el parte din trupa voltijorilor tB* Lupii and

cap, fiiind într’un moment era în picidre, el 
o croi Ia fugă. Ursul rămase sus pe crângă 
ne pricepând ce s’a făcut cu prada. * Miron 
ajunse iute în vale şi la apropierea stanişteî, 
obosit de acea fugă nebună căzu jos pe iarbă.

In timpul acesta se auzi un sgomot de 
paşî. Miron ridică capul. — Ce dracu, óre 
afurisitul cela de urs cu tot din nadinsul are
de gând se më aibă la desert, la masă, după 
ce îşt umplu burta cu zmeură? se întrebă bă- 
etul, şi încetişor ridică capul din iarbă, dar 
în loc de urs vëzu dot óment cari se apro-
pieaü de dânsul. Miron îî a recunoscut nu-
mat de cât: era Bob Cook şi cu Alecu.

— S’apucăm p'aci, spuse Kook lut Alecu, 
fugarul nostru trebue să fie peste deal la 
zmeură... dacă numat n’ar fi dat vr’un urs
peste dânsul.

Miron nu se putu ţine derîs. — Cum de 
nu 1 ;rn’a [dat£ursul'peste mine ci eu^arn dat 

peste dânsul, răcni el din iarbă.
— «Ah! şiretule, te-at as

cuns, ca se ne facî sa murim de 
grija ta, îf rëspunse tânărul vâ
nător.

— Nu ţi-e ruşine, Miróne, 
se ne fact se ne perdem cu 
toţii capul din pricina ta; cre- 
zurăm că tea sfâşiat vr’o diha
nie; se póte se pleci ne spuind 
nimăruî nict o vorbă, frumos îţî 
şade?!

— Iartâ-më, bădiţă, n'o se 
mat fac nict o dată în viaţa 
mea...

El se sculă de jos şi începu 
a săruta când pe Alecu când 
pe Kook şi a plânge în braţele 
lor.—Era cât p’aci să më prindă, 
nici nu ştiu cum scapat din 
ghiarele lut; un urs mare, sur, 
cu botul negru, şi care fugea 
ca un cal, era së më înhaţe, 
spunea băiatul plângând !..

— Vezi, frate, dacă facî după 
capul tëu !

— Ţ’am spus că nu mat fac 
nimica ; fără voia ta, destul !

— Unde a rămas ursul, M-r Miron? întreb^ 
repede vânătorul.

i

S'apucîlm p'aci —? spuse Kook .lui Alecu.

Goodi> ? O săritură de treî nietre de înălţime 
a făcut’o uşor; numai odată s’a dat peste
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Colo în deal, pe un stejar, cred ea sa dat i vitura nu e considerată ca mare lucru, de 
jos, căci nu va şedea întréga sa viaţă in pom 1 adevăraţii vânători, dar pentru un începător

In timpul acesta s’auzî lătratul câinilor, în- e bună; în ochi e greii să’l loveşti ne fiind
tr’un tufiş de alun.

— De sigur e ursul leii M-* Miron, se te . 
ţiî, te rog, în dosul nosttu.

— Bine, bine! îngână băeţandrul.
— Primul foc al d-tale va fi, M*r Alie, 

s’adresă Cook către Alecu, al doilea al meu, 
şi numai al treilea din noii al d-tale.

' diprins... ne-am înţeles ?
— Da, M-r Cook...
Lângă o piatră mare, în dosul unui copac 

stătea ursul, prietenul lui Miron, şi cu amân- 
doue labele de dinainte se apăra de câinii 
cart se învârteau se suceau ca să nu capete 
vr’o palmă de la dânsul !

— *Welll, răspunse Alecu. Apropiindu-se la vr’o io metri, vânătorii
Câinii lătraii, când mal tare când mal în- se pregătiră. Ascunşi în tufiş!, dânşii privea

cet ; deprinşi la venătorea de animale mari, | cum se apăra ursul.
el de şi curagioşî, ştieau bine că în lupta — Nu ţ’am spus eu, că având cânii nu e 
pept la peps vor fi zdrobiţi. Câte o dată nu- nici o greutate... ial la ţintă: una, doue, trei, 
mal Ar/, mal tânăr şi mal nerăbdător, urla trage !.. 
de necaz că nu póte s’apuce vânatul.

— Cu asemenea câini e uşor a vâna ori j mul acoperi tabloul întreg, însă când vântul
şi ce animal, M-r Alic, el îl ţin locului şi d-ta îl risipi, vânătorii vezură ursul trântit la pă-
al timp să tragi cu sânge rece şi să neme- mânt şi cânii deasupra lui.
rescl. M-r Alie, ţinteşte supt laba stângă, lo-

Í

Bubuitura răsune departe între munţi, fu-

E. LUPU.

FLORI DIN LACRIMI ŞARADA

Spre drépta însemn in cetire 
Un lucru ce aduc 'liKsnirc 
La trecerea apelor mart.
Spre stânga mc află orl-cine 
La buţT, ce le-astupă cu mine 
Cu grija ort-carc cârciumar.

îîl lume întunecoasaTprjintr’o 
1 Aï venit aici sub soare,

Şi am versat în a ta cale 
Multe, multe lăcrămioare.
Şi de atunci. în lumea ’ntreagă 
Au crescut şi flori din ele 
Cari aű miros mai dulce 
De cât mândre viorele.

i

GHICI!

Sunt prin-ape de aflat 
Dar trăiesc şi pe uscat ; 
Insă de më cap mal bine 
Sunt în casă şi la tine.

. 1 SSL
ADA N. CULIANU.



UN PRÂNZ CHINEZESC
N’am nici o pretenţiune cam carac

terizat adevërat fie-care mâncare; spun 
numai cum mi se părea mie, maî adaog 
încă că mâncarea se uda cu oţet şi că 
după fie-care trebuea să bei un pahar 
mare de rachiű de orez (maîhalo).

După prima serie de mâncări reci, 
ceştele nóstre din noű fură umplute cu 
oţet şi începură a aduce mâncări calde :

1) Nişte aluat cu carne de viţel mă
runţel tocată şi fiartă (vorbă să fie că 
era de viţel ! ştiam bine că carnea e de 
câine, şi cu nici un preţ n’am vrut să 
manênc, chiar şi cu oţet);

2) Prăjitură cu carne;
3) Un fel de pastet;
4) Găini ferte cu sos de melci. (Din 

noű mi-a venit să vérs, melcii -se păreau 
a fi vermi; chiar după doue pahare de 
rachiű de orez n’am putut înghiţi nici 
o îmbucătură ;

5) Un fel de slănină;
6) Carne de purcel mic prăjită in 

unt (cea mai bună mâncare);
7} Felióre de carne de berbec, fripte 

la grătar (miroseaű greű);
8) Pâşte prăjit cu sos de mosc ;
9) Orez fiert cu cépà şi dulcâţă;
10) Nişte bucăţele de un fel de lemn 

c’un sos acru ;
11) Macaróne subţiri şi lipicióse;
12) Creste de cocoşi şi diferite supe.
După mâncările calde masa pentru a

treia oră s’a curăţit şi s’aduse desertul : 
diferite legume ferte în zahăr, fructe, 
ceai şi în fine vin de Champania.

Prânzul a durat 4 césurï. Fie-care din 
noi a gustat, dacă n’a mâncat din 30— 
40 feluri de mâncări, înghiţiră 3—4 
ceşte de oţet, şi beură 25—30 pahare de 
rachiű de orez si la sfârşit se otrăviră 
cu legumele fierte în zahăr, cu. 6—8 
ceşti de ceai şi cu 4—5 pahare de vin.

Cum n’am murit după un asemenea 
prânz ştie numai cél de sus!

Dacă fie-care chinez prânzeşte în aşa 
mod më mir cum încă n’a (degenerat—- 
acéstû naţiune!

kl^ată cum povesteşte G. Ken nan, re- 
'mumitul voeajor, despre prânzul la care

a fost invitat de un chines bogat.
«Ne aşezarăm vr’o opt inşi, toţi pof

tiţi de Hai-lu-ko, la o masă rotundă, 
destul de josă pentru a fi comodă. După 
ce gazda ne recomandă să fim fără genă, 
sluga aduse o butelie mare cu un fel 
de oţet şi fie-care dintre noi turnă în 
câşca lui puţin licuicl arzător.

—- Ce întrebuinţare are oţetul? între
bam pe vecinul meű.

— Chinezii înting într’însul tot ce 
. mănâncă —rëspunse densul —nu e lucru 

réű, gustă.
Şi fiind-că eű n’aveam nici o idee de 

acel «tot» despre care vorbea vecinul, 
m’am hotărît să mai aştept cu oţetul.

Aduseră după acésta, prima mâncare. 
E greű de spus ce era, totuşi se părea 
că e o buruiană saü iarbă de mare, la 
gust amară şi sărată ; dacă ea era fiartă 
saű prăjită nu pot spune, ştm atât că 
avea un aspect respingător şi se mânca 
rece, mueată în oţet.

Abia n’am versat după prima înghiţitu
ră, şi nié uitai să véd ce simt cei-l’alţi 
meseni, şi m’am liniştit după ce vëzui ce 
grimase făceaţi şi denşii, ca să nu verse.

Se aduse în curând alte mâncări, cari 
eraű următorele :

2) . Bucăţele de carne rece, înfăşurate • 
într’un fel de aspică;

3) Mănătărci de o colore négrà, şi 
de un miros de ploşniţe;

4) Salată de ceapă" amestecată cu 
bucăţele de iarbă;

5) muşchm muiat în apă sărată, la 
gust iute;

6) Felii subţirele de un fel de cârnat, 
aceste felii eraű albicióse şi c’un miros 
care fără voie te făcea să te ţii de nas;

7) Bucăţele mici de ouë ferte şi boite 
în fel de fel de culori;

8) Gâturi de omari, arse pânâ la 
cărbune ;

9) Iarbă de mare, de o culóre verzue ;'
10) Nişte bucăţele de iarbă, tari ca 

talpa de ghete.
V. C.
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plecă la Galaţi pentru câte-va zile şi 
mama-sa, supărată nu voia să-l pe- 
trecă, ca deobiceii!, până la trăsură, 
Elena privi lung la muma-sa, apoi zise:

— Nu vrei să’l petreci, eî bine, 
îl voiţi petrece eüL. Iar tu rômâïL 

adăogă densa tristă şi cu lacrimi în 
ocliî.

Ţipătul acesta necăjeşte mult pe 

toţi din casă. Elena nu lacea aşa 

nici odată. Densa nici nu ştia ce 

este tivitul, pentru că tot-d’auna îşî 
găsea de lucru. Cea mai mare plă
cere ’î făcea ca să ajute pe slujnica 

şi pe mama sa în ale gospodăriei. Când 

mama-sa saü bătrâna sa bunică o însăr
cinai! cu ceva, erai! sigure că lucrul 
se va face întocmai şi la timp.

Am zis deja că Elena iubea lumea
întregă — dar mai presus de tote densa gâiere, Elena o îmbrăţişa tare-tare, o
iubea' copiii. Cliiar omenii mari, cari strângea cu foc la pieptul sei! micuţ
se întâlneaţi cu densa, duceai! cu cî şi?î şoptea duios la ureche:

— Mamiţo! Dragă, scumpa mea
mamiţică!... Nu fii aşa de tristă, pri-
veşte-mă drep-drept în ochi! Vezi ? !
A! al surîs!.. si mii de sărutări aco- %
pereaU buzele, ochii, pórul şi obrajii 
mamei sale.

Elena iubea mult poveştile, dar nu 

poveştile acelea unde e vorba de strigoi, 
de vîrcolaci, de zmei şi balauri, ci 
poveştile în care se povesteşte despre 

vr’un Făt-frumos, care scăpa pe vr’o 

— Ce al? De ce eşti supérat? fată de împărat din robie şi închisore, 
Pentru ce plângi? întreba densa, nu despre vr’un voinic, care Vi mîntuesce 

doră de simplă curioşi täte, ci pentru néniül şi ţara de păgânii cruzi şi săl
bătici... Şi ascultând la poveşti, Elena 

urmărea firul întâmplărilor cu aşa 

compătimire pentru cei năpăstuiţi, în 

cât adese-ori ochişorii sei frumoşi se 

umpleau de lacrimi
— Mamiţo, pentru ce a făcut aşa 

balaurul ăla?... îngâna densa înghi- 

0 dată s’a iscat o neînţelegere ore- ţind lacrimele, nu e bine, e röü ceia 

care între mumă-sa şi tată-seU; acesta ce a făcut densul !

Părinţii se împăcară şi o strânseră 

în braţe, uitând supărarea lor.
Când mama-sa avea nevoie de mân-

o mângâiere sufletescă, o rază de bine, 
ce le cădea pe inimă din ochii al
baştrii ai copilitei. Cât de tare iubea 

Elena pe muma sa, pe tatăl sei!, pe 

scumpa sa bunică, pe frate-séü, — 

despre acesta nici că pot să ve spun, 
-de <5re-ce rareori sunt copii, cari să 

nu’şî iubescă părinţii.
Elena băga iute de seină, dacă 

cine-va avea vr’ó superare, vr’un chin
pe suflet.

că voia să mângâie pe cel supărat, 
să consoleze pe cel chinuit, să ştergă 

lacrimele celui care plânge. Dacă se 

întîmpla ca mama sa să fie bolnavă, 
densa o îngrijea, o învălea, îi da apă 

şi doftorie, şedea lîngă patul bolna
vei, desmerdând’o şi sărutând’o.

A.
(Fine în numërul viitor)

I
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— Venătorea de urs —

(Urmare)

I cerulorî man aburit plutesc încet pe 
negricios; sórele ascuns în manta lor, 

când apare când dispare; un ventişor răco
ritor abia-abia clătina vîrfurile brazilor uriaşi,
care înconjoră locul de bivuac al amicilor 
noştri. Lângă foc fetiţele îngrijesc de o tavă 
mare plină cu cafea-bóbe ; ele supraveghiază 
prăjirea cafelet. Mistres Eva frământă într o 
covăţică nişte mălai; ea pregăteşte mămă
liga pentru prînz.

E deja târziu, căci din vale începe 
ridica o câţă, dar membrii companiei Brs. 
Lupu and Good încă nu 
tarea lut Miron.

— Priviţi bine să nu ardeţt caféua... nu e 
mat prost lucru decât o cafea arsă... Blanco, 
aldrgă la căruţă, am uitat borcanul cu sarea, 
repede; Nelly, ce tot .îţi ştergi ochit... 
plânge, dragă, să n’aî frică, cu ştrengarul de 
Miron nu se va întîmpla nimica... Ce băiat 
neastîmpărat... să se ducă el şi să nu spue 
nimăruî nici o vorbă, eu să fiu în locul lut 
Mr. George Tasi pedepsi cu ceva, ce băiat, 
ce băiat l...

Nelly vîntură caféua, care prăjită, lăsa un 
miros plăcut. Apoî Nelly îşî şterse ochit roşit 
de plâns.

a se

s’au întors din cău-

nu

Bivuacul comp. Brs. Lupu and Good.

33-734 Amicul Copiilor. Anul I, No. Ç.
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—«Nu vëd, Mrs Good, nu ved... mai er- 
tat, nu e aşa şi tu Nelley?

In timpul acesta s’aü apropiat şi vânătorii, 
ducând vînatul pe o prăjină lungă şi grosă 
care se îndoia supt greutatea ursului. Un ca
păt ţineau Good şi cu Solomon, altu Cook şi 
cu Alecu ; Iorgu mergea alăturea, dênsul era 
încărcat cu puştile vânătorilor pe care 
menea abea le ducea, mai ales tunul lui So
lomon îl disperase prin greutatea sa.

— Uf, al dracului lighióe, striga Good, lă
sând capătul prăjineî şi ştergându-şî fruntea 
de sudóre, trebue se aibă vr’o 800 de chi- 
lograme, cum cre<Jî, Mr Cook?

— Fără îndoeală, dacă nu mai mult. Un 
greezly (urs sur din munţii PetroşT) cântă
reşte de obiceiü 1000 de chilograme, am ucis 
unu, care fără piele cântărea 1200, dar asta 
e o raritate. Ursu acesta de şi nu e greezly 
totuşi e unul din cei mai mari din speţa asta 
pe care am avut ocazia să vëd.

— Acu Solomon şi dumneta dragă Cook, 
vë ve-ţî ocupa cu jupuirea domnului ursachî, 
eu nu mai pot de căldură... şi nici nu me pri
cep în asta...— Lasă, Mr Good, n’aî grijă în- 
tr’o jumătate de ceas îl arănjăm noî cu bă- 
trânu Salley, ce <Jicî Solomon ?

— Nici n’avem ce face în j um etate de ceas.
Şi adevërat Good nu se hodinise bine, şi 

culcat pe iarbă începu numai a adormi, când 
auzi glasu suroreï sale şi simte o mână care 
îl sgâlţiea de umăr.

— Scolă James, masa e gata, te aşteptăm 
să te scolî...

— Bravo, asta îmi place şi mie, striga el 
încă somnoros, la masă darl

Frigăroiu de urs făcut de bătrânul Solo
mon, după obiceiul negrilor diii Sudul Anie- 
riceî, era ceva ne mai pomenit de bun. Costa 
friptă cu cartofe făcea onôre Mrs Evei, pre*

— Nu plânge, zic, prósto, nu face băiatu 
ăsta să’l bocim atît, cât îl bocim noî...

Nelly ridică capul. Stai, mătuşică, nu tot 
vorbi, par’că s’auzi o detunătură de puşcă... 
auzi, încă una 11

— N’aud nimica, ţi s’a părut, doră şi eu 
am urechi, nu sunt surdă...

In depărtare s’auzi de astă dată forte dis
tinct resunatul unei descărcăturî.

— Eî, acum aï auzit mătuşico? întrebă 
Nelly.

— Acum da, dar înainte nu...
— Ms. Eva, Nelly, strigă în gura mare 

mica metisă, alergând spre foc de pe pisc, 
am vë<Jüt cum pe cóstele déluluï din partea 
opusă Mr. Good, Alee, Mr. Cook şi Miron, 
abea târaü ceva mare şi negru... trebue să 
sosâscă numai decât, grăbeşte Mrs. Good cu 
mălaiul ; eu alerg să vëd ce faç caii, — şi cu 
cuvintele acestea metisa ca un epure ţişni 
între aluni şi se făcu nevëzutâ.

— Auz! Nelly, nu ’ţî am spus, că ştren
garul nostru nu se perde aşa de uşor.

Nelly de bucurie resturnă în foc tava în- 
trégâ cu cafea.

— Val de mine, ce aï făcut nenorocito?
— strigă Mrs. Eva— poftim, din pricina d-luî 
Miron să rëmânem şi fără cafea, nu ; eu zic 
că băiatu ăsta tr.ebue luat la serios, altmin
trelea,..

— Ce î altmintrelea? strigă de odată Miron, 
care pe nevăzute se apropiase de onorabila 
matronă şi pe la spate îî astupă urechile.

— Vaî de minei ţipă Mrs Good, maï spe
riat, ştrengarule; nu-ţî ert asta cât vom trăi 
împreună... să ne facî tu să ne perdem cu 
toţiî capul, s£ te duci să dea vre o dihanie 
peste tine să te rupă bucăţele, vaî de mine, 
ce copil neastâmpărat...

— Eï, iartâ-më, Mrs Eva, de acum îna
inte nicï un pas nu fac fără ca să nu te în
treb pe dumneta, eştî mulţămită ?

— Acum iartâ-më 1, când aï făcut pozna... 
-dar dacă s’ar fi întâmplat...

— Mătuşică, nu’l maï năcăji, s’auzi glasul 
Nelley, bine că jnu s’a întâmplat nim;c.

— Bravo, Nelley, acum vëd că mî eşti o 
adevărată soră.. Şi Miron sări şi începu a 
săruta când pe Mrs Good, când pe Nelley.

— Lasă më, ştrengarule, că sunt supărată 
pe tine, nu vezî tu asta ? strigă Mrs Eva.

ase-

cum şi cotletele din pulpa de dinapoï.
— Acu să vë.daü şi eu ceva, care cred 

că n’a-ţî gustat în viaţa vostră, ceva care nu
tânărulputeţî găsi în vechea Europă, spuse 

vânător.
sătuî—«Nu maï mâncăm nimica, suntem 

de plesnim, striga Good.
— încercă d-le Good, şi apoï, dacă nI* j, 

putea mânca, să nu’mî zicî mie Bob. 0 

din Canada.
— Haï, dacă e aşa, să încercăm 1

veî

i
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Cook răscoli cenuşa, o da la o parte, scóse 
cuţitu din brîu şi începu a scormoli şi a sepa 
pămentu ; dintr'o gaură făcută înainte şi as
tupată bine cu ţernă el scóse o bucată de 
piele arsă.

— Ce e asta? întrebă Miron, de obiceiü 
nerăbdător..

— Aşteptă, veî vedea — îi răspunse Alecu.
Bob tăie dealungul pielea tăciunelui; din 

tăetura sa arată nişte zéma grosă şi forte 
gustosă la miros.

— A ce miros 1 — nu răbda să spue Good. 
Cu toţii începu a râde.

— Domnilor, am onóre a vë prezenta o 
labă, saü mai bine un picicior de dinainte de 
urs, copt în gropă după obiceiul indianilor 
din Faar West, cred că asemenea bucate cu 
onóre ar putea figura la masa unui rege.

Cu toţii tăeaii din bucată, mâncau carnea 
gustosă şi nu ziceau nici o vorbă.

— Cum o găsiţi ? întreba vânătoru.
— Eu, pe patul morţei, dacă mi ar da o 

asemenea bucată m’aşî scula ca s’o mănânc, 
şi numai în urmă aşî muri — răspunse direc
torul trupei. Cu toţii erau de părerea bătrânu
lui Good.

— Jur, că më fac venător de urşi — spuse 
Miron iute, numai ca să pot procura câte o 
dată asemenea friptură.

— Dar nu în mod cum vroeai se procuri 
astăzi? rîse Alecu.

— De bună seină, tinere, ştii că eram să- 
crépâm de necaz, când diminâţă ţ’am găsit 
numai locu, ce te-ai făcut ?

— Vroeam să vë aduc pul de porumbei 
sălbatici, şi m’am rătăcit, alergând după dên- 
?ii ; pe urmă, la întorcerea spre tabără am 
dat peste domnu urs, pe care am' avut deo
sebita onóre săi gustăm cu toţii, şi care se 
vede a avut de gând să guste cu plăcere din 
mine, căci ca un smintit să luasă după mine. 
Eu la fugă, şi el la fugă, eu vroeam să stau 
să më odihnesc puţin, dumnéluï -nu vroea, 
eu în copac, şi el în copac, eu în vêrf, şi el 
după mine,, eu pe o cracă subţire, el nu putu, 
eu jos şi la fugă, dumnéluï a cam zăbovit, 
căci cu 800 chilograme carne nu poţi aşa de 
repede să te dai jos. Acu e singur vinovat că 
Mrs Eva a făcut cotlete dintr’ênsu şi Mr Cook 
ia copt laba după mânierea indianilor din 
Faar-West. Cu t0tă seriozitatea pe care so

cietatea vroea s’o conserve, nimene n’a pu
tut să se abţie ca să nu râdă.

— Acu băeţi, aduceţi caii mai aprópe, 
spuse venătoru, éri nópte când caii forăiau 
credeam că miróse a lup, dar vëd că m’am 
înşelat, era tocmai urşii. După luarea cafelei 
cu toţii saű aşezat împrejurul focului, pregă
tind u-se a asculta povestirea tênëruluï venător 
de tigri, când el spuse să ne ducem s’adu- 
cem lemne, căci nu să ştie, póte totă nóptea 
va trebui să ardem foc. Cu toţii saü sculat 
şi cu topórele pe umere aii plecat după lemne.

Solomon şi cu Iorgu rămase se puie la 
cale carnea de urs. Denşii aii tăiat’o felii 
lungi, aii întins o frânghie şi aii atârnat-o; 
supt frânghie făcură un foc de ştejar verde, 
care dă mult fum.

— Pănă mâine diminâţă, carnea va fi bună 
de înpachetat, ca să avem carne pentru o 
lună de <Jile, vorbea bëtrânul negru, fericită 
venătore, bine că s’a isprăvit. Când lemnele 
fură aduse, tăete şi grămădite lângă foc, caii 
priponiţi de un copac, şi cânii puşi lângă 
denşii, atunci numai Cook a cerut încă o 
câşcă de cafea şi s’a prigătit se-şî povestéscâ 
întâmplarea sa din anul trecut.

Povestirea lui Bob Cook
Venătoru sorbi din cafea şi începu: Când 

îmi aduc aminte de spaima ce am suferit 
din pricina urşilor, m’apucă o furie asupra 
întregului neam al lor, am jurat încă de copil 
fiind, să’Î nimicesc or unde voi vedea vr’un 
urs. Dar şotiea care mia jucat’o unu din- 
tr’enşii m’a întărit şi mai mult în jurământu 
meii ; ascultaţi.

Era pe la sferşitul lui August, iarba se 
trecusă arsă de söre, şi eu ca să găsesc pă- 
şiune pentru cal la care ţineam ca la ochii 
din cap, m’am hotărât, de şi amendoi obo
siţi şi flămânzi, să më apropii de regiunea 
muntosă spre Nord.

Locul pe unde mergeam, minat de şobo
lani de câmp, făcea ca să bag bine de sémâ 
căci amintrelea într’un moment, calu póte 
să-şi frângă vr!un picior. In partea asta a 
Statului Canzas moşiroile şi vizuniele de guz
gani fac aprópe locurile astea ne trecătore. 
Peste un ceas de un mers ca vai de mine, 
furios de fóme şi de sete, ajunsei într’o. mică 
vălcică unde mi se păru că iarba nu e aşa
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de prăpădită ca pe şes. A descălica, a pri
poni calul de o mimoză, aï lua căpăstru din 
cap era lucru de o clipă. Cel puţin gândeam 
în mine, calu să fie sătul, dacă eu n'am ce 
băga în gură, dar or şi cum, să încerc póte 
că voi găsi ceva; vr’un ţap sălbatic, vr’o pa
sere, mai ştii póte chiar şi vr’un bizon ră
tăcit, căci pe ici pe colea să zărea iarba lor,

(un feliü de buruiană ţeposă). Şi aşa cu puşca 
pe spinare am plecat. Sórele era aprópe d’a- 
sfînţi şi roiuri de musticî incepu deja am! 
bîzîi pe lângă urechi. Nu cred să fi mers treî 
chilometre, şi înaintea mea ca la vr’o 200 de 
paşi vëzuï un ce negru, care se mişca încet. 
Ce să fie ore? më gândii' vr’un ţap? Nu e, 
prea mare pentru un ţap. Ce să fie alta dacă

Urs griz din munţi! Petroşt — Greezly. (Ursus oribilis).

dică în douë labe şi c’un raget teribil să nă
pusti asupra mea. L’am lăsat ca să se apropie 
de 20 de paşi şi descărcăî într’ênsu arnen- 
douë ţevile, şi ne perzînd timp o apucai la 
fugă spre locul unde lăsaî calu. Să vede că 
fugeam iute, căci când întorseï capu vëzuiü 
îndărătul meii greezly la o distanţă ca de 
50 de paşî. Fără îndoială frica ’mî ajuta la 
fugă, căci almintrelea n’aşi putea explica cum 
lăsaî ursu îndărătul meii. Intr’o clipă eram 
lângă cal, deja calare şi dând pinteni calului 
pornii înainte; greezly se găsea la 10 pa?‘ 
de mine. — Acu nu-mî pasă de toţi urşii de 
pe lume, gândeam bucuros că sunt în ?ea’

vedea

nu vr’o vacă de bizon rătăcită de cirédâ, încă 
e mai bine, vacile sunt mai gustóse ? — îmi 
luai puşca de pe urner, căutaî cucoşile, şi 
înainte să nu scăp vaca de bizon. La o dis
tanţă ca de vr’o sută de paşi më culcă! pe 
burtă şi încet, încet începuiu a înainta spre 
venat. Ventu bătea spre dênsu, amintrelea 
më descoperea iute. Ştiţi că în Sudul Ame- 
riceî maî nu există amurg, după asfinţitul só- 
reluî numai de cât se face întuneric. Să më 
grăbesc, îmi spusei, şi më mai apropiai de 
venat cu vr’o cinc!-<jecî de paşi. Masa négrâ 
acu să ţinea neclintită, dar eu nu ştiu 
făcui un sgomot, la care de o dată lighióia 
sări şi începu a mătăhăi din cap, şi numai 
atunci am recunoscut greşala, nu era nici 
ţap, nicî vacă, sau boii, era un coşcogea urs, 
ca toţi urşii, mare ca o adevarată vacă, dacă 
nu mai mare.' EI la început më privi, să ri-

cum

dar eram încă fără experienţă, îţi 
m’am înşelat amar. După ce m’am depărta 
de urs ca de 4—5 chilometre am lăsat ca 
să mérgâ la pas; avea şi nevoie, tötä 9^ 
lica nu m’am dat jos de pe dênsu, Ş* v
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Iu-mi abea să ţinea pe picióre de oboséla, 
simţeam cum tremură supt mine; era de o 
rasă bună dar totuşi o çli întréga de fugă îl 
sleise puterile. Cu greu izbutii să’l râdic în 
galop, pintinii îi sfâşieaű cóstele, însă în za
dar, peste o jumătate ceas de fugă stătu lo
cului. Privesc cu spaimă îndărăt, nu véd ni
mica, slava Domnului, póte că a obosit şi 

dracului, începui să fiu şi superstiţios.

eam să’l mai cruţ. Lună răsărise şi lumina 
priveliştea tristă ce se găsea înaintea ochilor 
mei: un câmp acoperit c’o iarbă uscată, mo- 
şiroie de guzgani, ici cole câte un copac şi 
altă nimica. Am întors capu ca să véd ce 
mai este îndărătu meu.

La urs nici cu gându, dar în depărtare 
spre orizont vezui siluetul afurisitului animal. 
Am oprit calu ca să véd mai bine. Da, era 
el, fără îndoélà, ce putea se fie aşa de mare 
şi să fugă aşa de iute spre mine ? Din nou 
dădui pinteni calului, şi din noü më depărtai 
de afurisita lighióe; dar de astă dată fuga 
ţinu pănă ce calu se acoperisă cu spume şi 
nu mai putea de ostenelă. — Cred că acu 
l'am dat dracului, doră nu ş’a pus de gând 
cu ori ce preţ să mă aibă la prânz ? M’am 
dat jos puţin, mai ştersei calu, mai căutai 
ceva rădăcini, fómea şi setea îmi sfăşieaîi in 
testinele, totă çliulica

ursu
Póte că nici urs nu e, póte că am afacere, 
cu vr’o dihanie ne mai vëzutâ? Oboséla şi
fómea îm făceau să perd capu. Ca prin somn 
ţin minte cum stăteam răzemat de crupa ca
lului, şi cum bietul Arab, aşa se numea calu 
îşi freca botu de şoldul meu. De o dată el 
tresări şi să uită îndărăt, më uitai şi eu. 
Ursu meu Ia o distanţă de 50 de metri iute 
în fuga mare s’apropiea de mine.

încă odată încălicaT, scosăi cuţitu şi dispe
rat îl înfipsei în piciorul calului. Numai la 
asta nu s’aştepta nenorocitul Arab. C’un ge
met plin de durere el să râdică de o dată 
în galop şi cât ÎT lua piciórele începu a fugi. 
Dar fuga n’a durat lung, din ce în ce mai 
micşurat, ea a devenit şi şovăitore, nu mai 
merge, m’am gândit calu va crapa de sigur, 

stat, l’am desşelat, iam luat căpăstru şi 
iam dat drumu. — Mergi şi scapă-ţi viaţa dacă 
poţi I M’am uitat la drépta la stânga să véd 
vr’un copac. De bună scmă în apropiere să 
vedea un trunchïu gros de un ştejar, cu vâr
ful rupt. încet m’apropiî, fac o săritură, m’a- 
puc de o cracă şi mă râdic în sus. Era şi 
timp, ursu nu era departe. Abea avuiü timp 
să më aşez binişor, iată şi el, şi drept la co
pac; să înălţa în doué picióre, şi cu botu 
më putu ajunge până la pinteni. Aveam no- 

că greezly nu se póte acăţa pe copaci, 
ca cei-ralţi fraţi ai sei, că almintrelea o

mâncasem nimica ;nu
o asemenea çli nefericită rar se póte întâm
pla în viaţa omului ! In cjiua aceia am per- 
dut ce era mai scump pe lume pentru mine, 
în aceia afurisită ç}i eram să perd şi viaţa, 
şi eram póte mai fericit dacă o perdém a- 
tuncî!..

Tânărul vânător trist pleca capu şi s’a- 
dânci în amintiri.

— Ei dar ursu, ce e cu ursu ? nu-şi putu 
ţinea nerăbdarea Miron — de astă dată te a 
lăsat în pace, ţ’a perdut urma?

— Aşa crezui şi eu, dragă Miron, aşa tre- 
buea să credă fie care în locul meu, dar în 
realitate
ceas de curiozitate întorc capu, fiind sigur 
că nu voi vedea nimica... dar şi de astă dată 
më înşălai. La 200 de metre, niătăhăind cu 
capu în tropotul seu obicinuit, tropot pe care 
poţi să’l compari cu a unui fugar bun, să 
apropiea greezly. începui a më despera, ca-

am

era aşa. După o jumătate denu

roc

păţeam.

E. LUPU.(Va urma).
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— Venătorea de Greezly —

(Urmare)

Mânele îmi înţepenise. Simţâm că trebue 
să schimb positia, alt-minterea putem cădea 
jos. Din fericire avém cu mine un brîü lung. 
Intr’un moment Tarn desfăşurat, şi m’am 
legat bine de craca pe care sédéin. Cel pu
ţin nu voiu cădea în ghiarele ursului. La 
mişcarea făcută de mine Greezly s’a ridicat 
din noü în doué labe ; asigurându-se că per
sona mea n'a dispărut de sus, din noü li
niştit se asézâ sub copac, şi reîncepu prin
sul. Adormisem ; prin somn audém clefeitul, 
sdrobirea óselor, mîrîitul satisfăcător şi un 
fel de scâncit, pe care fiara din când în 
când laşa să s’aucjă. Visam că me lupt cu 
inamicul meu, care mă strângea în braţele 
sale. Am ţipat odată şi m’am trezit. Era 
încă întuneric, dar stelele dispăruseră de pe 
cer şi numai o margine de lună se mai ză
rea de după munţi. Amorţit de frig şi de 
şederea unei nopţi întregi pe o creangă, 
abia mă putem mişca. încetam mai slobo
zit nodul, care îmi strângea piciorul stâng, 
şi mă uitai în jos. O masă négrá se mişca 
la trunchiul copacului. Are de gând să mă 
privăscă la lumina soréiul J —M’am gândit la 
puşcă, care o lepădasem când fugeam ca 
să-mî scap viaţa.

— Ţî-aşî arăta eü ţie lumină, obraznicule !
Dar acum ce putém face fără arme, slab, 

prăpădit, descurajat ! Mă uitai încă odată în jos

.Ob-Cook urma: simţind că ursul m’a- 
G\ tinge cu colţii săî de pinteni, m’am ri

dicat pe ramura cea mai superioră, chiar cu 
pericolul de e cădea de pe copac; vă încre
dinţez că vecinătatea colosului din munţii 
Petroşi nu-mî plăcea de fel.

— Ce e de făcut, reflectam eu, abia pu- 
têndu-mï menţine echilibrul, ce e de făcut, 
dacă lui îi va veni poftă să mai stea sub 
copac în două labe?

Dar se vede că dumnealui s’a făsgândit 
să nu mă mănânce acum, la dejun, şi m’a 
lăsat pentru masă; căci s’a dat jos, şi tot 
privindu-mă s’a depărtat spre bietul „Arab“ 
care zăcea la 100 de paşi de mine. De pe 
postul meü înalt vedém bine cum ursul în- 
lingea colţii în gâtul calului, rupea din carne 
şi îî lingea sângele ; după asta apucă cada
vrul, ca pisica şorecele, şi veni din noü sub 
ştejar, unde eram eù. El mânca cu lăcomie, 
tot uitându-se în sus, par’că voind a dice ; 
„aştăptă, .ţi-a veni şi ţie rendül!“

Inserase. Pe cer miriade de stele lumina 
câmpia fără margini, la orizont şirul de 

'munţî, la pólele cărora şe desemna codrul. 
Pe ici pe colea grupuri de arbori îşi ridicau 
vârfurile, clătinate de un văntişor răcoritor 
Şi plăcut.

Eü mă prăpădăm de ostenălă şi sojnn..

mî' * ■ •
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Douë stele luci tőre erau aţintite spre mine, 
de sigur el nu më scăpa din ochi, gândii, 
şi din noü am adormit, din noü visuri rele 
m'aü trezit clin somn. Se lumina de (Jiuă ; 
orizontul se aprindea c’o lumină roşiatică, 
pe cerul albastru stéua polară asfinţea. Un 
cârd de raţe sălbatice aű sburat pe dina
intea mea, semn că în apropiere se afla un 
rîü, saü vr'o baltă şi eü aici pe copacul 
ăst afurisit mor de sete şi nu më pot co
borî, căci sunt păzit... cu gândul la urs 
privii în jos, sigur fiind că voiü vedea di- 
hania culcată la pământ. Dar locul era gol, 
nici nrmă de urs, dar nici de cal. Imî frecai 
ochii, më pişcaî ca să vëd dacă nu visez 
şi din noü më uitai în jos. Nu, adevërat, 
aşa este, vederea nu m’a înşelat, ursul dis
păruse ; më desnod repede de brâu, më ri
dic mai sus, privesc în drépta şi 'n stânga,

însă nimic nu se vede asemănător cu ursul ! 
Trei, patru lupi flămânzi gonéü o căprioră 
sălbatică. Më gândém sä më daü jos, dai’ 
frica par’că më ţintuise pe copac.

Aşteptai incă ca vr’un ceas. Primele raze 
ale sórelui de Noembrie, raze slabe, nu-mi 
aduse destulă căldură ca să-mî înmoie mem
brele încordate de frigul nopţeî petrecute pe 
copac. Stomacul gol mi se părea că se lipise 
de şirul spinărei; nu mai putém de fóme, 
pe lângă setea care îmi uscase gura şi gât
lejul. Puterile më părăsise într’atât, în cât 
dacă nu më dedeam jos de pe pom, tot una 
aşi fi că^ut la pământ. Prima mişcare fuse 
spre puşcă, dar numai acu m_ observai că 
perdusem cartuşile; la ce-mî putea servi o 
armă ne încărcată? M’am aşezat pe un mo- 
şorom de lut ridicatele o familie de ham- 
sterî, guzgani de prerie, cum îi numim noi?

O familie de Hamsteres, gusganl de prerie.

Şi m'am adâncit în gânduri triste. In mijlo
cul preriei, cu o puşcă fără cartuşe, fără 
de cal, lipsit şi de provisiuni, în depărtare 
de 800 chilometre de prima locuinţă, situa- 
ţiunea, cum vedeţi, era mai mult de cât 
grea, era aprópe critică; nu-mi fácém ilu- 
ziuni, ştiam forte bine că eram tocmai ca 
un copil lepădat în mijlocul pădurii, lăsat

voei întâmplării. Afară de Greezly, care îşi 
alesese munţii vecini de locuinţă, am au(|it 
nóptea trecută urlete de lupi şi plânsete - 
de şacali (şacalii aü un urlet asemănător cu 
plânsul unui copil de ţîţă) ; prin urmare lo
calitatea era plină de animalele astea; apro
pierea pădurii în vecinătatea unui rîü saü 
bălţi më punea şi mai mult pe gânduri,

S3,Soj, Amicul Copiilor. Anul /. No. u-ia. 31
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plăcere cu povestirea d-tale, clise James 
Cook, acum băeţ! la culcare, Mr. Bob, mâne 
plecăm de diminăţă, nu e aşa?

— T)a, mane în zori de <Jiuă ne ridicăm, 
mai urcăm încă S césurï muntele şi poî-mâine 
vom începe a ne scoborî în vale, ce va dura 
încă doue-tre! dile după care vom ajunge 
la rîul Tennessee.

A doua zi încă sórele nu se ridicase şi 
toţî erau în picidre. Venătorul Bob plecase 
încă de cu sdră ca să găsdscă loc pentru 
popasul viitor, Miron cu Iorgu vroia să mai 
rămâie în urmă pentru a vâna treî-patru 
perechi de porumbei.

— Ye rog mult, d-lor, să mergeţi cu noi 
împreună, n’avem nevoe de porumbeii voş- 
triî, — le spuse Alecu, încă să mai daţi peste 
vr’un urs, nu trebue, haideţi!

Băeţi! cu vrute cu nevrute aü fost ne
voiţi să plece. Drumul era greü, mereü ca
rul trebuia ba ridicat, ba ţinut să nu cadă 
în prăpăstii. întregul caravan lucra până la 
suddre. In (Jiua asta nu s'a întèmplat ni
mic deosebit, se odihnéü la fie-care două 
césurï, slobozeaü caii să mai rcidă puţine 
buruenï, ce crestéü pe marginea drumului, 
singur! mâneaü ceva şi din noü porneaü 
înainte. Cum a dis venătorul, aşa s'a şi în- 
têmplat. Pe la asfinţitul sdrelu! ajunseră la 
Pick-Daw, o stâncă colosală, de la care se 
începea scoborîrea -în jos. In mijlocul drumu
lui stătea o figură de om, răzemată pe

Ca tigrero, nu më înşelam, când më gân- 
dém, că pdte acum, pdte peste vr’un sfert 
de cés, voiü da cu ochii de vr’un eaguar, 
puma cum îl numesc mexicanii. Şi cu ce 
să-mî apăr viaţa?

N’avém cel puţin nie! cuţitu cu mine;în 
fuga sălbatică de Greezly prin erburile us
cate, mărăcin! şi câmpii pline cu răsărita 
sdrelu!, l’am perdut.

Setea însă m’a scos din gândurî. M’am 
ridicat de pe morman şi m’am îndreptat 
spre apus într’acolo zburară. în zor! cârdul 
de raţe ; cel puţin apă, să-mî ud sufletul 
şi pe urmă voiü căuta şi ceva pentru sto
mac. Merse! douë chilometre şi zării supra
faţa argintie a unu! lăculeţ; peste o jumă
tate de cés eram acolo. Ce loc frumos! 
par’că şi acum stă dinaintea ochilor mei 
lacul înconjurat de jur împrejur cu stuf şi 
papură. Papura şi stuful se uscase, dar 
plante agăţătore ' tomnatice pline cu fior! 
roşi! ca clopoţei! atârnaü în mănunchiuri şi 
îmbrăca! goliciunea ţărmurilor.

După ce îmi potoli! setea, fdmea s’arăta 
şi mai puternică. Nuraaî de cât plecaî să 
caut niscaî-va rădăcini, dar pe timpul ăsta, 
când împrejur tot ce uscase, am găsit prea 
puţine, ca să-mî amăgesc măcar fdmea. Ce 
era de făcut? Më gândém la multe: cum 
să-mî procur de. mâncare, dar tdte cereau 
arme, care mie îmî lipsea. In fine m’am 
oprit la una. Dintr’un plop desbîrnaî o ra
mură grdsă, o curăţiî de frunte şi înarmat 
ast-fel, më îndrepta! spre locul nefericit de 
unde venisem. Cu mâinele şi cu crénga is- 
butiî să dărîm o căsuţă, moşoroi! une! fa
milii de Hamsters. Era tomnă şi cunostém 
că guzgani! trebue să fi dormit prin cori- 
ddrele căsuţe! sale. La o adâncime de vr’un 
metru am dat peste celula principală unde 
în somn dulce petrece nenorocita familie. 
Fără multă greutate omorî! pe toţ! ham- 
steri! din vizuine, ba încă în cămara de 
aprovizionare găsi! diferite rădăcini, pe care 
asemenea le lua! cu mine. Carnea celor 
cine! gusganî în timp de o săptămână îmî 

- scăpă, viaţa şi më ajută să ajung până la 
fortărâţa Hamilton unde găsi! o companie 
de vînătorî, Canadien! cu care pe urmă ple
ca! la New-Mexico.

— Mulţămim Mr. Bob, ne-a! făcut o mare

puşcă şi î! aştapta ; era Bob Cook.
— Dar bine aţi venit, î! întâmpină el, 

vë aşteptam peste vr’un cés, aţî mânat să
nătos... Staţî aci, dezhămaţ! cai!, cel ma! 
bun loc e aci, în drum.

El plecă şi se întdrse peste un sfert de 
cés c’un braţ de veascur! uscate.

Focul aţîţat de Bianca ardea vesel, ceau
nul cu apă pentru cafea începu să férbâ. 
Intréga companie împrejurul focului şi dea
supra, bolta.de cer adâncă, întinsă cu mi
riade de stele. La drépta şi la stânga pă
reţi! nalţî de piatră cu nişte săpături şi 
peştere, din care mereü sburaü lilieci, şi 
bufniţe. In vale departe, cine-va par’că se 
bocea şi plângea.

— Ce este? întrebă Nelly, par’că plâng 
copii!, şi aşa cu jale de ţi e maî mare mila.

Miron, n’a— Şacali! în vale, răspunse
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spus Mr. Bob că şacalii plâng ca copiii ? 
Ai uitat Nelly.

— Sunt ei periculoşi, Mr. Bob? N’am vă- 
dut nici o-dată şacal, sâmănă la câine, 
la lup ?

— La câine mai mult, e ca un câine de 
o talie mijlocie, saü mai bine cjis mică... 
lasă că mâine seră voiü ucide eű unu doi, 
ca să-i vedeţi de aprópe... sunt nişte ani
male mizerabile în totă puterea cuvântului. 
Obraznice cu cel slab şi fricóse cu cel tare. 
Urraâză pe vânători, la vână tore, ca să-i 
fure vânatul de sub ochi sau să-i rupă câi
nele. Calul priponit nu-1 poţi lăsa fără pază, 
sigur îl vei găsi muşcat şi încolţit în tote 
părţile, fără foc să te culci în prerie nu 
poţi, îţi fură şi mănâncă provisiile. In sfîr- 
şit e un animal cel mai detestabil.

— Do ce nu i stârpesc? întrebă din noü 
Nelly.

— Nu sunt buni de nimic, blana prostă, 
pielea slabă, carnea c’un miros greü de hoit, 
vânătă şi tare, cu neputinţă s’o mănânci, 
afară dacă nu mori de fonie... -

— Ai mâncat vr’o dată Mr. Cook, întrebă 
Miron.

— S’a întâmplat... dacă voiţi s’ascultaţi 
până s’o cóce malaiul Mis. Good?

— Mai întrebi, dacă voim ? Spune numai.
— Acum cinci ani eram în stepile Colo

rado, făcâm parte dintr’o companie de vâ
nători ai casei de comerciü cu blăni „Clare 
ând 'Brown“. Intr’o ciocnire nefericită cu 
Indienii perdusem pe cei 10 camarazi ai 
mei, rănit în şoldul stâng de o săgâtă şi 
cu capul spart de o măciucă, zăcâm trântit 
în stuf, unde isbutisem să mă pitesc.

Nu pot să-mi daü séma cât timp am stat 
acolo, ţiu. numai minte că m’am deşteptat 
de o durere teribilă care o simţii într’o mână. 
Cu greü ridicai capul şi isbutii să mă întorc. 
La mişcarea făcută, o dróie de şacali s’aü 
împrăştieat prin stuf cu ţipete jalnice de 
copii mici. Atunci, cum am putut m’am 
sculat şi am ieşit pe mal. Şacalii, la o de
părtare de 20 de paşi, aşteptab ca să cad 
din noü să mă potă mânca. Mâna ruptă şi 
încolţită de dânşii, mă durea grozav ; am 
nipt cămaşa, am legat ranele, şi m’am aşe
zat pe o piatră. Capul îmi ardea, cercuri 
galbene umblaü dinaintea ochilor mei, sim-

ţâm o sete pe care n’o putăm potoli cu 
totă apa băută din rîuleţ. Şacalii saü mai 
apropiat de mine, văzându-mă aşezat. Plân- 
setele lor räsunaü în urechile mele' ca un 
cântec de morte. Prin cap îmi trecea: dacă 
cad, mă culc, sunt mâncat de viü; idea de 
a fi rupt, mi-a dat forţă să mă scol şi să 
ţip o dată la dânşii. Intr’un moment aü 
fugit în tóté părţile, dar nu s’a depărtat 
cu totul, căci auzâm ţipetele lor. întune
case. Ce era de făcut în situaţia mea? Ră
nit, fără camaracji, nóptea înconjarat de o 
mulţime de şacali, care de sigur se grămă
dise la mirosul cadavrelor tovarăşilor mei. 
Putâm să fac focul, de care şacalii aü frică, 
dar nu voiam să atrag atenţiunea indiani- 
lor, care putea să fie în apropiere.

Insă cu totă frica către sălbatici, prefe
rai să fiü omorît de dânşii de cât rupt de 
şacali. Am adunat buruene, care le-am pu
tut găsi, am scăpărat şi am aprins foculv 
Să fi aiurit ce urlete, gemete, s’aü ridicat 
din întuneric, după aprinderea focului!

Şi ast-fel ţinând focul aprins totă nóptea, 
am putut scăpa în nóptea asta.

Diminâţa, la lumina sórelui inamicii mei 
dispărură. Ara cercetat prin prejur să văd 
unde mă găsesc, şi ce este de făcut. Am 
găsit 8 schelete, eraü foştii mei camaracji. 
Indienii îşi luase, după obiceiü, morţii lor 
cu dânşii. Localitatea mi se păru cunoscută, 
am mai fost pe aici acum vr’o câte-va dile.
O câmpie întinsă, acoperită cu erburî şi pe 
ici pe colea ştejarî şi castani, creşteafi nalţi 
şi frumoşi. Rîuleţul acoperit cu stuf curgea 
la 100 de paşi. Fómea mă turmenta mai 
mult de cât rănile; am căutat să găsesc 
ceva de mâncare, dar ce să găseşti în pus
tie ? Două cjile am suferit cât am putut, 
dar spre sâră eram aprópe. turbat de főmé. 
De odată auzii un plâns, pe urmă altul, pe 
urmă un cor întreg de copii îşi adunaseră 
vocile ca să mă scótá din sărite.

— Staţi, mizerabililor, că vă învăţ eu! 
M’am depărtat de foc la vr’o două sute de 
paşi şi m’am culcat jos, ţinând mânele la 
îndemână. Peste câtă-va vreme simţii, că 
ceva mă miróse şi mă trage de picior, eü 
n’am dat nici un semn de viaţă; din noü 
ceva mă trase, dar acum mai tare. Am 
deschis ochii şi privii pe sub mână; vre-o
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— Acum şi noi să ne culcăm, spuse 
Good ; când plecăm, mâine? Mr. Cook?

— După ce va răsări luna ne vom căuta 
de drum.

Toţi se culcase, numai bătrânul Solomon 
cântând un cântec trist al negrilor, la lu
mina focului dregea ghetele băeţilor rupte 
de pietrele drumului.

Când răsări luna, Solomon atinse cu mâna 
pe vânător.

— Mr. Cook, luna e pe cer; ce facem, 
plecăm ?

— Da, da, Sally, maî aruncă ceva pe foc, 
sculăm pe Mrs. Eva să facă cafea, şi după 
dejun plecăm.

Intr’un cés aö fost gata de plecare şi 
către zori furgonul Vic
toria începu a se sco- 
borî de vale.

Până la amiazî co
borî o bună parte din 
drum. Aerul se schim
base, era umed şi mai 
rece. Pe marginea unei 
păduri seculare stă- 
tură se facă prânzul, 
hrăniră caii şi din nou 
urmă drumul.

Până la asfinţitul sö
reim erau deja în vale. 
Pădurea se schimbase, 
acum mergeau printre 
nişte ulmî şi stejari 
frumoşi, nalţi şi drepţi.

— Suntem acum în 
alt Stat, (Jise Bob Cook 
lui Alecu, care mergea 
lângă densul, de aici 

se începe Virginia de West, mâine seră vom 
fi la graniţa statului şi poîmâne vem călca 
pământul statului Tennessee.

Fără mare greutate ajunseră într’o vale 
adâncă prin care curgea un rîuleţ printre 
stânci.

— Aci vom sta, zise Cook.
Caii aveaü o păşună admirabilă, apă bună 

şi locul era ales tocmai pentru a face haltă. .
— Miron, dacă ai plăcere, poţi să prinzi 

peşte cât voeşti. Cu toţi s’aü apucat de 
pescuit.

La masă aveaü ciorbă de păstrăvi. Ndptea

10—15 şacali din ce în ce mai îndrăsneţi, 
mă înconjurară. Am aşteptat momentul, 
când doui dintr’ânşiî mai flămânzi, se vede, 
saü apropiat de mine şi într’o clipă am 
apucat pe unul de picidre şi pe altul 
de codă.

Să fi auzit ce mai de ţipete. Speriaţi, ei 
nu cutezaü să më muşte, şi numai se sileaü 
să scape din mânele mele. I-am tîrît la foc 
şi pe cela pe care îl ţindm de codă l’am 
dat cu capul în flacără şi ’i-am dat drumul ; 
cu përul aprins, urlând de durere, bestia 
fugi, şi încă lung se mai au<|ea sbieritele 
ei. Pe cel-l’alt Fam omorit şi Tarn jupuit 
de piele. In fine, după douë dile de răbdare 
avém carne, dar ce carne! Am tras jeratic 
la o parte ^i l’am pus 
întreg să se frigă. Un 
miros greii numai de 
cât m’a făcut să sar 
de lângă foc unde sé
déin şi să më daü la 
o parte. Cu totă fd- 
mea, numai ţinând na
sul cu mâna, putui 
mânca o bucată din 
acâstă friptură sui-ge- 
neris.

Pot dice cu drept cu
vânt că în viaţa mea 
u’am mâncat ceva mai 

.greţos; gustul camei 
acru-amarnu-1 pot uita 
nici odată.

— Ei şi pe urmă, 
cum ai scăpat din ' a- 
cdstă încurcătură? în
trebă Miron.

— A dat peste mine o bandă de sălbatici 
şi m’aü luat cu dânşii.

— Şi nu te-a ucis? întrebă Miron din noü.
— Ba l’a ucis, nu védi că e mort, (|ise 

Nelly, rîtjînd.
— Nu te amesteca, Nelly ! în vorbele 

bărbaţilor, domnişorele bine crescute puţin 
vorbesc şi mai mult ascultă!

— Auijî! ce bărbat mare, of, nu te-aşi 
mai autji mai bine !...

— Iar vë certaţi? Lăsaţi pe mâine, a^î 
e tânjiü, haide-ţî la culcare; şi Mrs. Eva 
luă fetiţele de mână şi se îndreptă spre Car.

Furgonul Victoria începu a se coborî de vale.

•i
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a petrecut’o liniştit, în zorï s’aü sculat şi 
au plecat din nou; pc la prinz terminase des
cinderea.

— Acum încă patru césurï şi vom zăii 
rîul Tennessee, zise Cook.

De bună seină pe la 12 césurï erau pe 
malul stâng al rîuluî.

Miron Lupu, cel mai iubit jongler din în- 
tréga trupă, primul începu a arăta nemul
ţumirea sa cu traiul în micul orăşel.

— Mr Good, când părăsim noi acest oraş 
al vînzătorilor de carne de porc afumată? 
m’am plictisit.

— Ehe, răspundea directorul, maï avem, 
până ce primăvara nu va sufla acestă manta 
de paradă, (directorului iî plăcea mult reto
rica) nu părăsim nici oraşul, nicî pe aceşti 
neguţători de carne afumată, căci dolarii lor 
ne sunt trebui ncioşî.

Miron strîmba din nas şi umfla buzele.
Intr'o zi pe la sfîrşitul lui Martie, Good 

adună la masă trupa întréga, afară de vâ
nătorul Bob Cook, care lipsea de vre-o săp
tămână şi le spuse c’un glas solemn şi ri
dicând majestos mâna drépta:

— Dragii mei colegi, copii şi amici! A 
venit timpul să vă destăinuiesc im lucru pc 
care n’aveam dreptul să vi-1 spuiii mai in- 
nainte de primirea acestcî scrisori. (Aci ono
rabilul director băgă mâna în posunarul vestei 
şi scóse o hârtie mototolită).

Srisórea s’a primit... scrispre de la amicul 
şi camaradul nostru Bob Cook, pe care voiü 
citi-o, dar maî ’nainte trebue să vë spui 
câte-ba vorbe numai.—Uf! ce căldura a dra
cului, el îşi şterse fruntea cu o batistă roşie 
şi începu : — Amicul şi conducătorul nostru 
Bob, îmi spuse într’o seră acum trei sëp- ' 
tămânî: —„Bătrânule, vëd că eşti un om 
cum se cade, voinic, curagios şi bun cama
rad; amicii tëï rumânii îmi plac forte mult, 
în fine, spuse el multe şi mărunte, le las 
tóté la o parte, nu e asta principalul, dar 
iată ce...' De la părintele sôü, Gambuzino 
(miner) ucis acum 6 anî de Indieni, prin tră
darea unul amic; de la părintele sëü, repet, 
află că în partea nordică a New-Mexico (in 
ce loc anume el ştie) se află un platzero bo
gat, adică un pământ unde se găseşte aur. 
Acest loc a fost găsit de densul şi cumpă
rat de la Indieni; vra să zică era proprieta
tea lui. Secretul l*a spus fiuluï sëft şi unu! 
amic, care s’a purtat cu densul ca un inamic, 
căci Ta trădat, dar Bob rămase moştenito
rul aeestuî loc, căci posedă planul locului şi 
actul de cumpărare de la Indieni. De mult 
tênërul vânător, caută omeni cu ajutorul 
cărora ar putea lucra mina de aur. Pentru

Propunerea lui Bob Cook.

Vintul de primăvară, cald şi plin de mi
rosuri de iarbă înconlţită, topea rămăşiţele 
de zăpadă, pe ici pe colea ascunse pe lângă 
cestele şanţurilor. Pâriurile au devenit rîurî; 
ele zi şi nópte clocotesc, spumegă şi duc pe 
creştetele valurilor tulburi, buruenî. tufanî, 

• crăci de arbori şi, chiar copaci întregi, smulşi 
din rădăcini de curentul apelor.

Da, primăvara se arată şi inviâză viaţa 
întrâgâ, adormită subt zăpadă în timp de trei 
Juni.

Densa deştepta şi dorinţa în inimile ami 
cilor noştri, fraţilor Lupu şi a companionilor 
săi do a părăsi cât se pote mai curând Os- 
moky-vill, Statu Tennesse şi pe publicul oră
şelului Osmoky.

Dc trei luni de când eî sunt stabiliţi în 
ferma lui David Flint, care este frate de 
cruce cu bătrânul director,- James Good.
- Trupa făcea minuni dc abilitate, în fel de 
fel de jonglerii, în forţă şi gimnastică. Fraţii 
Lupu aü devenit celebrităţi şi opiniunea fer
mierilor de prinpregiur, a vânătorilor din 
Far-West şi a negustorilor de piei şi carne 
afumată, era, că dânşii sunt gimnastici in
comparabili cu alţii care până acum vizita
seră oraşul. Directorul Good şi negrul So
lomon Kennedy, supranumit şi Colosul Sallijy 
tot de bunul public, arätaü o forţă ne mai 
văzută, ridicând câte 500 de chilograme şi 
phmbgndu-se uşor supt povara trupeî întregi 
pe care o aşezaţi pe umerii lor.

Micele dănţuitore Nelly şi Bianca cule- 
geaü mici buchete de flori aruncate pe scenă 
de public, făcând cele mal grele pas în Dgig{x)} 
şi danţul negrilor.

Cu un cuvênt oraşul era mulţămit de trupa 
gimnasticilor, dar dânşii nu se mulţumeaţi 
cu viaţa pe care o duceaü. Ca de obiceiü

*) Dgig — danţul naţional al americanilor.

I
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asta trebue puţini bani şi camaradi credin- şi mulţimea de flori cu care e împresurată 
cioşî. Noi îî am fi părut anume omenii care ; câmpia, miróse mai tare, şi par'că te în* 
ar împlini dorinţele sale şi iată că el voeşte ! bată.
să ne priméscá ca părtaşi în afacerea asta: Grupul de omeni compuşi din vénëtorï şi
adică găsirea şi lucrarea minei... Ce ziceţi, mineri îmbrăcaţi cam ciudat după părerea
dacă am primi oferta? Gândiţi-v0 însă bine, unui om crescut in Europa, abea străbat
lucrul nu e uşor, a găsi mina, a o scóte din Í desişul zonei ierburilor nalte, aşa se numeşte 
mânele Indienilor şi după asta a o lucra, acéstâ parte a statului Arcanzas, acoperit 
Mórtea ne aşteptă la fie care pas, dar în cu o vegetaţiune de iarbă înaltă amestecată 
schimb, dacă odată reuşim, suntem fericiţi cu răsărita soréiul, mărăcini şi spini, 
pentru totă viaţa. Pe deasupra erbei abia se zăresc vîrfurile

Bob scrie, că dacă ne hotărîm să plecăm căciulelor de castor şi pălăriilor de paie. In*
cu densul, atunci să nu-i dăm nici un rés- naintea caravanei merge furgonul Victoria
puns şi să plecăm numai decât, ca peste al amicilor noştri Lupu and Good, înhămat 
trei zile să fim acum cu patru

poreclii de cai, fă- 
cond un drum 
larg pentru alte 
doue care, călă- 

ŞJjJS reţi şi omeni din 
care se compunea 
caravana.

— Maică pre*. 
P5; cistă! când va fi'•y\\ .
pi sfârşitul acestei 
Wi Păduri erbose, se 
W[ auzi un glas din 
g|j desişul erbei. 
jgr Ca respuns la 

întrebarea făcută 
ţzt de Miron, ci ne-va 
«I rîse.

la Blok-Stan la 
marginea livedei, 
de unde vom ple
ca împreună cu 
alţi mineri şi vê- 
nătorî pe care el 
îi angajază acum, 
căci trebue cel 
puţin 50—60 de 
omeni, ca să reu
şeşti să faci ceva.

Fraţii s’aü ui
tat unul la altul 
s’au gândit puţin 
şi într’un glas zi
seră : primim, ne 

■ facem şi mineri !
— Bravo, stri

gă bătrînu, bravo, 
vivat, să trăiască 
Canada liberă, să 
trăiască Româ
nia, şi voi dragii 'iffifijjmjÈ 
să trăiţi să mun- ' mlljMl 
ciţi cinstit pen- fsfjpj'i 
tru a căpăta mij- 
lóce de traiü mai 
bun.

r

— Nu rîde Ior- 
gule, sunt plicti
sit şi fără tine... 

I ce cal afurisit... 
mişcă-te diavole.. 

uU, par’că n’a crăpat 
|P de trei zile... de 
JÜ unde naiba a mai 
Pj găsit’o Mr Cook 

glóba asta... La 
fie care cuvênt 
băiatul lovea pe 
murgul, pe care 
călărea, c’unbiciü 

de vînă de boü. Cu mare greutate Miron a- 
junse pe cei patru călăreţi care la cinci-zeci 
de paşi mergea înaintea caravanei.

— Mr Cook, ce pôcate am făcut, că ’mî- 
aţi dat asemenea dihanie, la fie-care pas a-

Bravo, vivat! trăiască Canada liberă, trăiască România.

In mijlocul livedei.
Sórele îşi arăta ultimele sale raze înainte 

de a se ascunde după orizont ; căldura este 
mai suportabilă spre sérá, când un vîntişor 
îţi bate în faţă, erburile clatină vîrfurile lor
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dorine, s’adresă Miron către vénátor, la toţi, Colorado şi alte state. Ea e de o etate egală
caî ca caii, numai mie ca la ne-ómenii. cu a stăpânului sèü şi nici o dată nu s’a

— Ei, frate, singur eşti de vină, aci, în despărţit de densul; e cuminte şi vicléná
livede dumnéta mai curînd te pierzi, decât ca şi animalul al cărui nume îl portă, cu-
colo in munţi... cred, că ţii minte vénëtérea noşte după miros pe Indian la cinci, şese
de urşi, cel puţin, noi cu toţii n’am uitat’o chilometre, se sue pe stânci şi délurï ca o
nu e aşa Mr Alic? capră; înainte cu 10 ani nu era alt cal în

— Mai e vorbă! întregul Far-West ca să-l potă întrece... acu
a îmbătrînit, dar tot încă întrece pe or ce 
cal indian.

— Minunat dobitoc, zise Miron încet, ceva 
mai de sémá de cât catârul meü... de flegh!

Intréga companie rîse de vorbele băeţa- 
şului.

In aer se simţea o rëcôre şi uraezélâ, a- 
propierea Creek-River’ului făcu schimbarea 
asta. Caii de la furgoné grăbesc pasul, de 
diminâţă dobitocele n’aű bëut nici o picătură 
de apă. Apa în livede este de o mare rari
tate. Caii ne deprinşi n’ar fi putut indura 
setea cum o îndura caii caravanei.

— Ei, hola, Mr Cook, ce zici, nu e de
parte apa? Glasul se păru că ieşi din fun
dul pămentului.

— Numai decât, Mr Good, mai dă-te jos 
din carul d-tale, e mai rëcôre afară.

— Nu pot, amice, nu pot, m’am uscat 
de sete şi căldură, afurisitul de sőre arde şi 
cóce, de te faci pesmet.

— Dar acu sórele a apus şi prin urmare 
poţi eşi din colivie.

Bătrînul sări jos, se încâlci în iarbă şi se 
rostogoli.

Toţi începură a rîde, afară de Bili Bent, 
care repede sări de pe cal şi ajută pe fostul 
director al trupei de gimnastică a se ridica.

— Iţi mulţumesc, respectabile domn, n’am 
să uit asta în totă viaţa... camarazii şi a- 
micii mei rîd, pe când d-ta puţin cunoscut 
mie, ai făcut ceea ce trebuia ei să o facă.

Billi Bent şueră de trei ori, mătăhăi din 
cap, zise: Well! şi din noü se căţără pe 
glóba sa.

Mister Good supărat foc rëmase în urmă 
şi însoţi pe bătrânul Solomon, care cu puşca 
pe umër cu cânii după densul mergea la o 
parte prin desişul erbei, cântând monoton 
aria negrilor din Congo.

— Ei bătrîne, cum mai merge, eşti obosit? 
— Mulţumim, sir, nu tocmai... puţin...

Miron umflă buzele.
— Nu te întrista, Mr Miron, la prima oca- 

siune schimbăm calul, n’ai grijă, tocmai du- 
mitale să-ţi dăm cel mai prost cal!

Vorbind despre cai şi despre altele, călă
reţii pe nesimţite aii ajuns hotarul erbui'i- 
lor nalte.

— Slavă domnului, că ne am scăpat de 
drăciea asta de spini, zise vênëtorul, ce creţii 
Billi, vom găsi apă la Creek-River?

Billi Bent, camaradul şi amicul lui Cook, 
nu dădu nici un răspuns la întrebarea fă
cută, şi numai mătăhăi din cap, şuerând ca 
şerpii de baltă.

— Atunci stăm acolo?
- Well !...
— Dute atunci, Billi, şi spune ómenilor 

să’şi mai strângă rîndurile... s’aü întins de 
trei chilometri.

— Well! rëspunse Billi, întorse calul, o 
iapă slabă şi jerpelită şi dispăru.

— Ce om ciudat e amicul d-tale Mr Cook 
zise Alecu, în timp de douë luni, n’am au
zit din gura lui cinci vorbe, mereu e singur 
nu face prieteşug cu noi, nu vorbeşte cu 
nimeni, afară de dumnéta. Se pare aşa de 
nepăsător...

Dar calul, calul lui e interesant, am băgat 
de semă, că la popas nu paşte cu ceî-l’alţî 
cai şi se duce departe, şi când se apropie 
vre un cal începe a da din piciére, a svîrli 
a .necheza de crezi că a dat toţi dracii peste 
densul.

— Bine ai observat, Mister George, rës
punse venă torul, adevërat că Vulpea, aşa 
se numeşte épa amicului meu, n’are vrc-o 
altă asemënare cu dênsa, ea ca şi stăpânu- 
sëü, nu crede în prieteşug cum nu crede 
nici el; asta provine din diferitele întâmplări 
şi suferinţe pe care le a îndurat în nume- 
rósele călătorii prin totă America de la la
curile mari şi până. la Océnul cel mare, prin 
Munţii Perduţi, prin New-Mexico, California,

? •

Li'--.-' ■ •
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— Ce piciére! Cât despre mine pót sä, 
zic că sunt prăpădit, măcar că am mers 
în car.

— Ei, da, eşti nedeprins, pe când eti am 
servit mult timp ca factor poştal comunal.

Se pare că ne apropiem de apă, e cam 
umed?..

— Da, Creek-river trebue să fie pe aci.
— Greü drum, Sally, o lună de când mer

gem prin erbăritul ăsta şi tot nu dăm de 
capăt.

— Yalea Arcanzasulul e mare... dar din
colo de Arcanzas-river, locul se schimbă, se 
încep munţii şi locuri pădurose.

— Aï fost Sally, pe aici?
— Ca fochist pe un vaporaş de comerţ, 

care umbla pe Missisipi, Riul-Roşu şi Ar- 
canzas.

— Sunt frumóse locurile ?
— Bunicele, numai hoţi mulţi, să te fe- 

réscâ Dumnezeü, pe aci s’aü grămădit hoţii 
şi tâlharii de prin ţotă lumea, bieţii fermieri 
ce păţesc! nu pot ţine un cal, o vită, din 
causa hoţilor.

— Şi de ce ore tocmai pe aici?
— Locurile sunt bune pentru a’I ascunde : 

fură calul, trec Arcanzasul şi sunt în statul 
Canzas, fură din Canzas şi trec în Arcanzas.

— Şi nu-î pot stirpi?
— Numai prin legea iuï Liiich... aü puţină 

frică de Linch... cum prind hoţul, cu calul 
sau cu dovezi că el l’a furat, în 21 de cé- 
surî îl iudecă, îl condamnă şi îl şi spinzurâ.

— Ce spui frate? adevërat să fie asta?
— Forte adevërat... am vëzut cu ochiî mei.
— Eată şi Creek-river, am ajuns în fine..
Adevërat caravana era pe malul unui riu- 

leţ. La stânga un şes mare, acoperit cu stuf 
şi papură se întindea până la polele munţi
lor; la drépta câmpia întinsă, acoperită cu 
iarbă măruntă pieria din ochi.

— Hola... ho... stop! s’auzi glasul lui Bob 
Cook.

Caravana a stat. Furgónele aşezate în semi
lună, în mijloc un foc mare, şi alte focuri 
maï mici formaü un cerc; tote fură făcute 
întrio clipă.

In timpul când o parte din érnem se o- 
cupaű cu căruţile, cu tăerea buruenilor us
cate pentru foc, o altă parte, împedica cai! 
şi îl lăsă să pască.

Zece vânători în cap cu Solomon se aşe
zară ca santinele împrejurul lor. Pe la fo
curi se grămădi câte cinci—sése érnem.

Se începu pregătirea mâncăreî. Miros de 
Carne afumată şi friptă pe jăratec se res- 
pândea în aerul rëcoros al câmpiei şi gâdila 
nările ómenilor flămânzi.

La un foc mai măricel de căt cele-lalte 
erau strînşî prietenii noştriî, fraţii Lu pu şi 
familia Good. Mis Eva făcea cafea, copilele, 
una aducea apă, alta pregătea de masă şi 
împrejur bărbaţii aşteptau cu nerăbdare mân
carea.

— Mrs Eva, mor de férne ! se auzi glasul 
lui Miron.

— Morr, să te vedem.
— Fără glumă, sunt pe trei sferturi mort. 
Toţi zîmbéü la vorbele băeţaşuluî, schim

bând din când în când câte o vorbă.
— De ar veni Mr Bob, caféua e gata, 

zise Mrs Eva.
— Trebue să vie numai de cât, îl auzeam 

vorbind cu Davi Flint.
TînëruJ vênâtor ca şef al caravanei tre

buia tóté să le pue la cale, să vadă, să dea 
ordine căci era responsabil de viaţa şi mórtea 
acestor 30 de omeni, strînşî împrejurul lui.

— Haï la masă, Mr Cook, se răceşte ca
féua, zise Mr Good, vëzènd pe vênâtor.

— Cer scuze, v’am făcut să më aştep
taţi, dar locul e cam periculos... trebue ochi 
şi ochi.

— Dar unde e Billi? am cred ut că e aci, 
nu Tarn vëzut nicăerî.

— Pété e'cu caii?
— Nu, el face tocmai al treilea schimb 

spre ziuă, când e mai periculos... atunci toţi 
potlogarii caută să puie mâna pe ce e rëü 
păzit, dar nu’l aşteptăm, mănâncă dênsu şi 
pe urmă.

Cafeaua, carnea prăjită şi căţî-va cartofi 
copţi în spuză era mâncarea.

După masă femeile s'au retras în furgon 
şi bărbaţii remaseră să fumeze ultima pipă. 
Luna ieşi de sub orizont şi lumina grupurile 
de omeni, căruţele şi în depărtare caii cari 
sforäeaü păscând iarba .câmpiei.

In depărtare câmpia îşi clătiua încet ier
burile.

De o dată la lumina focului s’arătă figura 
înaltă, slabă a lui Billi Bent.
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— Ce e noii Billi ? întrebă Cook, şezi de 
mănâncă... unde aï fost?

Aşezăndu-se lângă foc ciudatul om, se scu
tură ca un câne, toţi observară atunci că e 
ud până la brâu.

Tânărul şef arătă cu mâna costumul vâ
nătorului.

Ei făcu din cap un semn şi scóse un urlet 
de eaguar, atât de asemănător că de la fo
cul vecin, omenii într'o clipă întinse mânile 
spre pusei.

— Câţî sunt ? întrebă Bob.
Billi Bent ridică doue degete.

— Bine, şezi de mănâncă şi după asta 
vom vorbi.

Billi rupea şi băga în gură uriaşe bucăţî 
de carne. Fraţii Lupu cäscaü gurile de mi
rare, în viaţa lor n’aü văzut om să înghită 
în cinci minute maî bine de un chilogram 
de carne şi cartofi. Cafeaua a sorbit’o de o 
dată.

— Eî, începe Billi, zise acum Cook, — o 
pereche ?
- Well!
— Cum aï dat peste dănşiî? trebue să fie 

şi dănşiî musafiri pe aicî, cum crezî Billi?

Tigru american sau eaguar.

mâne la drum botu pe mărăcini, şi astăzî 
mofturi! I-am dat un ghiont, sforăe, ’î-am 
dat altul: sforăe... eştî prostă? o întreb: 
sforăe. Nu se pote îï răspund, sforăe; unde 
se află puma (tigru american saü eaguar) 
pe aici? sforăe. Eşti sigură? sforăe. Atunci

Billi a făcut din cap un semn ca şi dînsul 
crede că eaguariî sunt musafiri. După o tă
cere lungă, el povesti :

~ Aü mirosit carne de cal... mergeam să 
văd ce face bătrâna (aşa numia Billi eapa), 
văd că nu mănâncă; iî zic: baram afurisit
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am deslegat’o şi am adus’o îndărătul focu
lui, pentru densa iarba' şi aici e bună. Apoi 
m’am dus singur spre pâriul de sus,’ lângă 
matca veche a Creek-river, şi m’am pus la 
pândă.

Aü eşit doi : cucóna şi boerul... n’am vroit 
să pierd o piele atât de bună am venit şi 
am spus.

El tăcu, stergêndu-sï fruntea plină de su- 
dóre după atât de lung discurs.

— Mergem ? întrebă Cook, luându’şî puşca. 
- Well!
— Să merg şi eü? întrebă Alecu!
— Dacă aï poftă...
— Dar eü? întrebă Miron.
— Copiii trebue să dorină, a fost respunsu.

Va urma).
E. LUPU.

ESPERIENŢA CU BEŢIŞOARE.

alte puse paralel, faceţi ca moneda, ce va 
fi aşezată în mijlocul cruceî, să fie ţinută 
stabil prin cea a beţişorului al şeaselea.

Găsiţi apoi care din beţişore trebuesce 
scos, pentru ca figura întrégâ să fie distrusă ?

H^uaţî şese beţişore de trestie şi o ţno- 
C-'| monedă de 5 parale; puneţi doué din 

aceste beţişore aşa ca să presinte forma unei 
cruce, apoi întărind acéstâ cruce cu douë

\

Deslegarea şaradei şi ghicitórei din No. 8.•i.

Aü deslegât : d-ş<5ra Ada N. Culianu, Angelina Rudi- 
nescu. Mariai Georgescu, Lucreţia Mareş ; d-niî Sever 
Oprişeanu, P. L lorgulescu, C. C. Sevastas ; I. C. Parti- 
bus ; Dumbräveanu Ionel; Mauriciu Arhontescu, d-şdra 
Elena Macrari, C. I. Bistriţeanu.

Şarada: pod-dop.
AU ghicit: d-ş6ra Angelina Rudinescu, d-şdra Ada N. 

Culianu, d. N. Ionaşcu, Felix Wasserheber, Const. I. 
* Bistriţeanu.

Ghiciióre : Brişcă.
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— Vénátórea de Eaguarî —

— (Fine) —

— Ţii minte amice, acu cinci am? ne 
aflam tocmai într’o asemenea poziţie în 
„Munţii Perduţîu.

— Taci, frate, ce ţi e ţie astä-zi... de o- 
biceî nu vorbeşti, şi acu, poftim, parcă n'uî 
a ta limba. Alecu lise, Billi tăcu şi oftă 
adănc. De ce şi aduse aminte omu ăsta a- 
tât de prigonit de sortă?...

— N’um place să vorbesc cu străinii, cu 
tine însă e alt ceva...

S’âuzi de odată douë urlete cu totul din 
părţile opuse. începu bărbatu şi n’apucăsă 
isprâvéscâ, cum soţia lui c’un glas mal 

'subţire ia şi dat de ştire, că înţelege situa
ţia. Urletele se mal auzi, dar acu mult mal 
aprdpe.

Venătoril ie státeaű eaguarilor în cale, 
el nu îndrăzneau încă s’apropie de apă, şi 
mânioşi îşi manifestai! necasu prin urlete.

— Urlaţi, până măne diminâţă apă tot 
nu beţi pană ce suntem noi vil...

Din noü un urlet acoperi glasu vânăto
rului.

‘ — Aha, aţi perd ut răbdarea puii mei, 
lasă că vë învăţ eu cum să fiţi nepoliticoşl 
cu noi...

Alecu şi Cook rîse la vorbile astea.—Apoi, 
dragă, el sunt räü crescuţi saü noi? Cred 
că noi, căci nu’I lăsăm să-şi potoléscâ setea.

— Tocmai acï aü găsit loc s’o potoldscă?

illi Bent mergea înainte urmărit de 
Cook şi Alecu. Matca' veche a Creek- 

Riverulul era în depărtare de 2 chilometre 
de tabăra vânătorilor,, aşa că într’o jumă
tate de ceas ajunseră la locul unde să ară
tase eaguaril.
. — Stop! aci e bine, şopti Billi la ure
chea românului.

— N’am înaintat prea mult? întrebă Cook.
— „Din contra, ar trebui să ne inaï a-# 

propiem, dar luna al dracului, par-că cine
va a afurisit-o, nu-şî arată mutra: e întu
neric, că dacă cine-va ţi-ar trage o palmă 
n'aî vedea de unde ’ţî vine...

— Şi...i...I! n’auzî? întrebă Cook.
. — Audi .

— Atunci ce faci sgomot?
— Ca să terminăm mal iute comedia asta 

simt că mă scutură frigurile... apà a fost 
prea rece...

— Pot să fugă, daca ne vor simţi.:.
— Nici odată... sunt prea însetaţi... aci 

e locu lor... am văzut mal multe urme... 
iată în sfârşit şi luna!

Pe cer s'arată marginea lunel; vr’o câte 
va steluţe clipeaü şi ele de sus ; norii se mal 
răriseră şi acu zăreai pârâul în câţî-va paşi 
şi vârful stufului clătinat de vént.m v

: as
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Setea sä vede devenise nesuportabilă fiare
lor, căci în stuful din faţa vânătorilor s’auzi 
o foşnitură. Bărbatu s’apropia de apă.

— Billi, şopti Cook, bagă de seamă, eu 
cu Alic mă voi îngriji de cucóna, — zicând 
asta el întorse capu în partea opusă făcând 
semn lui Alecu. Era tocmai momentu; la 
10 paşi de dânşii doi ochi, ca nişte scântei 
galbine, luceaü din iarbă aţintiţi drept spre 
vânătorii.

— Vezi, fe
meile în tot- 
d’auna ’s mal 
viclene de cât 
bărbaţii, chiar 
şi la puma.... 
lasă, bine că te 
văd... al vrut 
să-ne joci şo
tia—Mister À- 
lic trage! Alecu 
puse puşca la 
umăr şi o slo
bozi, ţintind în 
mijlocul celor 
doué stele. Pu
ma făcu o sări
tură şi căzu în 
pîrîü. — „Bine 
Mr Alic, bine !

— Bea acu, 
cât îţi place, 
mal spuse el.

In momentu 
acesta să mal 
auzi o descăr- 
cătură, forte 
sgomotosă, 
prelungită.

— Cântă ca
rabina Iul Bent 
mormol Cook, 
se va întâmpla o dată vr’o nenorocire, cât 
praf trânteşte el! Dar asta ce însemnâză? 
Revolvern lui Bent parcă e? „Da! răspunse 
Alecu.

Iată ce se întâmplase. Bent nerăbdător 
ca să curmeze odată comedia, cum zicea 
mal adineauri, lăsă pe Cook să şl termine 
afacerea cu femela şi singur începu încet 

se apropia de bărbat. N’apucă el bine

aţinti, când un corp mare dar în acelaşi timp, 
uşor, parcă sburând, se ridică din papură şi 
un eaguar de totă frumuseţea abea nu căzu 
pe umerele vânătorului, care neaşteptând 
asemenea apucătura din partea eaguaruluî, 
abea avu timp să sară la o parte şi a trage 
aprópe neţintînd în pieptul adversarului sëü.

Graba cu care descărca puşca făcu ca 
glóntele în loc să’l lovâscă în cap îl nimeri 
în umărul drept, făcându-1 să cadă, dar nu o-

morîndu’l. Pe 
când Bent scó- 
se revolverul 
casă tragă, ea- 
guarul se ridi
că şi s’aruncă 
asupra vână
torului. Glón
tele sburară pe 
d’asupra capu
lui. El să dădu 
la o parte mal 
trase un glonţ, 
dar nu nimeri 
nici data asta,
—săfiealdra- 

. cuiul cela care 
va mal avea 
la dânsu vr’un 
revolver ! — zi
când asta, a- 
runcă arma 
departe, scóse 
cuţitu de la 
brîu şi în mo
mentul, când 
eaguarulü din 
noü s’ aruncă 
asupra-î îl în
fipse în piept.

Dar lupta - 
c’un eaguar nu 

trece de gâba luptătorului. Intr’o clipă, Billi 
s'a pomenit cu mâna stângă sfîşiată de col
ţii fiarei.
- Aşa e? Bine, ’ţl arăt eü!
El scóse repede cuţitu şi din noü îl în

fipse, dar de astă dată în costa stângă. Ea- 
guaru căzu jos, dar avu încă timp să’l ră- 
nâscă la genucbiul drept.

— Val de mine, ce s’a întâmplat? răcni

Miss Eva şi cu Bianca îngrijeai! de bolnav.

a
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Alecu, care era înainte şi văzînd pe Bent 
plin de ăânge.

— Nimic grav, Mr Alic ! — răspunse el, 
căzând la pămînt.

Când s’apropie Cook, Alecu îl uda vână
torului capu cu apă adusă din pârâu. Alecu 
era mai palid de cât Bent.

— Bine faci, Mr Alic că îi uzi capu, dar 
la început trebue căutate rănile.

EÍ l’aü desbrăcat, au rupt cămaşa şi legară 
rana de la umăr.

— Nu e nimica, o sgârietură, spuse Bent 
deşteptându-se, am căsut fiind c’am perdut 
prea mult sânge... va trece peste câte-va 
zile... el din noü leşină.

— Nu e chip, trebue transportat la ta
bără, aci nu putem să-l dăm nici un ajutor.

Eï aü tăiat, două nuele de salcie, le-aü 
înpletit cu papură, aü pus stuf, astfel aü 
făcut un pat forte comod pentru rănit.

Când omenii din tabără iau văzut adu- 
cândul pe Billi, aü socotit la început că vê- 
nătoru e mort.

— Nu e nimica, e viü, a perdut numai 
mult sânge, nu vă speriaţi. Adevărat pus 
în pat şi îngrijit de ambele fetiţe, vênâtoru 
'şî veni în fire în scurt timp, dar totuşî nu 
să putea scula de slăbiciune.

Alecu încă cu trei vânători, urmat de Mi- 
ron şi Iorgu saü dus să aducă trofeurile 
nefericitei vănătore.

După o jumătate de cés Billi s’a deştep
tat. Primele cuvinte -spuse eraü.: -- păcat, 
am găurit pielea în două locuri, n’are acu 
nici un preţ!
- Cook îî întinse mâna, spuind :

— Lasă la dracu pielea să fie şi găurită, 
bine că pe a ta n’al lăsat’o în colţii eagua- 
rulul.“

Miron trecea de la un eaguar la altu şi 
• nu-şl putea lua ochii de pe dânşii.

— Ce tărie, priveşte Iorgule, ce gheare, 
destul să-ţl / tragă o labă şi te-aî dus pe 
ceiea lume.
, — Cook spurié că lui Bent întâia oră i 
s'a întâmplat o asemenea nenorocire, cjise 
Iorgu, cum duranezeü, nu la putut lovi el?

— Pentru că nu la aşteptat să vie la

dînsu şi a mers înainte, iacă de ce i s’a 
întâmplat, răspunde băiatul c’un ton ho
tă rît.

— Ce înţelegi tu ? Cauza era că n’a fost 
pregăti t-

— Eü ce zic, nu tot asta? Dacă stătea 
locului avea timp să’l ochiasca bine, dar 
aşa el a mers, eaguaru pe neaşteptate s’a- 
runcă asupră’l, iată că nenorocirea e gata.

— Bravo, Mr Miron, bravo, im! place cum 
cugeţî, să vede că al să devii un venător 
însemnat; adevărat, dacă Bent stătea locu
lui, avea timp săi tragă intre ochi, cum 
făcu Mr Alic, admirabilă lovitură, şi cu ce 
sânge rece!

Miron triumfător privea pe Iorgu, care 
de necaz nu mai putea.

— A fost să se întâmple, răspunse dânsu 
posomorit.

— Tote întâmplările Mr George, depind 
de voinţa nostră şi de ştiinţa nostră.

— Crezi că Billi nu recunoşte greşala fă
cută? O recunoşte, dar nu vrea să spue 
asta, el în tot-d'auna socotea pe un eaguar 
de o pisică mal mări ci că, era prea mândru, 
Şi iată că pisica ia jucat-o.

Peste douë zile de repaos lui Billi Bent 
i-să făcuse atât de bine, in cât putea să se 
ţie pe şea.

— Caută, bătrâno, nu mă sdruncina, că 
.val de pelea ta, ţi-o găuresc ca pe a ea- 
guaruluî, vorbea el cu eapa, ce zici, bă- 
trîno, e ruşine pentru noi ca o pisică să 
ne sgârie atât de räü? Eapa da din cap şi 
sforăia mânios, parcă înţelegea vorbele stă
pânului.

Yom trece cu tăcerea despre călătoriea 
caravanei, făcută prin câmpiile Arcanzasu- 
Îuî, Canzasulul şi New-Mexico, nimic deose
bit saü interesant pentru cititori, nu s’a 
întâmplat cu amicii noştri!.

Yom începe în numërui viitor partea a 
II a acestei povesti, sub numele de :

GAMBUZ1NO
SAŰ

căutători! de aur
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