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Primul an de muncă 
----♦----

Văd ca acun1a ultimele zile din Octobre, 1924. Con
stanta noastră, inima R"mânici de Est, e năvălită de 
mizerie sălbatică, mizerie în plină activitate. Pentru cei 

multi, nu era apă, nici pâne destulă, nu 
erau lemne şi nici lumină şi nici o nă
dejde. Un îndemn lugubru suna trist, 
ca versul lui Ovidiu : 

"fugi, fugi de această ţară, 
,, Pust,e, tristă, nut.lă, 
,, Tu omule ferice! 

Gânduri mai vrrtl:iice te ţineau totuşi 
pc loc. Ct:m? Să fugi? Asta e re;ic
t:unca cca d1 captă? fuga? Dar iaraşi 
de răm:\i pc loc inactiv, nu i tot un f:.:I 
de fugă? Nu se năruc şi aşa neamul? 
De nu reactionăm, perim I Aşa striga 
tot sufletul nostru. Dai ? Contra cui să 
rcaqionczi? Cine c vinovatul'? Să răs
punzi el! vurbc 1c: conducătorii, politica. 
stăpânirea, nu era drept, fiindcă: o so
cietate îşi arc conducătorii, pc care i1 
merită. 

A!t•nci? Unde c mântuirea ? Carei
scăparea -� E posibi1ă înlăturarea răt:lui? 
Un glas cinstit ne da răspunsul cel 
drept: Suferim pentru că am neglijat 

0\'IOIU +· p I E · ., .... 
St•••• '" piatra dela na,1a cca mare: oporu . ncrg1a am,

•1•1"f1
'"1 m. xv energia umană nu-i pusă în valoare.
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4 

Populaţia cea multă stă încătuşată în ignoranlă, deci: 
Ener:::ic încătuşată: Allii îşi risipesc avutul ş1 sufle
tul tn viaţa uş11r�tecll, deci: Energie risipit�. Iar a treia 
parte, cei mai nobili, îşi risipl!sc sufletul far'dc folos, 
tragic ca legendarul Sisifus. 

Atunci ne-am gândit că mlntuirea stă numai în ,a
lorificarca spirituală a massc'or, pr,n ajutorul cc'or aleşi· 
Cum? lntemeind institujii educative cari să se adreseze 
massclor. Când mullimilc vor fi dina111izatc sufktcştc, 
atunci vom şti valorifica bogăliilc patriei. căci 

/f ara noastră aur poartă 
Noi cerşim din poartă 'n poartă!" 

Atunci, - aşa gântlcarn noi trei ,rridcni: Avocatul 
Bucur Constantinescu, Profesorul Nitolae Zagoicca şi ' 
subsemnatul, - vom avc.:a bog"ătic şi cultură, atunci vom 
avea cctă1cni de ispravă şi conducători de treab:t. a
tunci „Perla Mării Ne.i::n:"- Cunstanta noastră. va fi 
hinc administrat�. va avea l11mină şi apă penti II toti, 
şi pânc pentru toţi. şi c,ltc �i mai multe. 

ln esenţă, gândul nostru era acesta: Mântuirea unei 
societăţi se înfăptueştc prin dinamizai 1�a social;;. care 
crciază mediul necesar pentru dcsvoltarca !-uPl'1ul11i, 
penii u: ,,Dinamism intcricr". fără cuit!1ra cc'or 1i1U lti, 
11u poah: fi suflet social; fără această fnrtă mora 1ă. 1111 

putem avea suflete tari: nici coh!ctivc. nici individuale. 

ln 24 Noembrie, acciaş 11n, 1924, ne-am înlâr,tuit 
l,!ândul, de-odată înţr'o organizaţie modestă ln adevăr. 
sub acoperemântul Şcolii c'cmcntarc d� Coml:r(, · şi a
nume în strada lui Tudor \'ladimirescu, se dcsci1id cek: 
dint,ii cursuri ale Academici Populare tic Comert şi
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Studii sociale. Aceasta a fost întâia concrctitarc a iuea• 
1ului nostru de a : 

,, Valorific� prin cu!!ură o s:4m?. d:n ;;n;;rglik; iiil\Î· 
onale''. 

_Am fi dorit mai mu't: O universitate populară ca 
la Bucureşti, ori Chişinău. Dar, şi cu modesta noastră 
organizare, ne-am aprins pae în cap. U11ii ne-au res
pins brutal: ,,Academie vll trebuie?" Allii ne sfătuiau 
aşa: ,,fiii serioşi ! Nu poate prinde cultură în cetatea 
comertului''. Şi aşa se îndreptau . la apelul nostru, răs
punsuri tot mai blazan_te: 

- N'au oamenii cc mânca şi voi veniti cu şezători
pentru popor ? 

- Nu-i pregătită• Dobro�ca pentru viata spirituală.
- Na,vitatea voas1ră c vrednică de plâns Păcat de voi I

Am avut însă, spre fericirea noastră, şi răspunsuri 
entuziaste la apelul nostru. Colegi plini de drag- sincer 
p.:ntru Ideal şi Naţie, şi-au împletit sufletul cu năzuin
tcle noastre. Jertfa Domniilor-lor nu se poate descrie. 
Ne multumim cu atât: Să Ic mulţumim l:;ii îr.imă "i să 
să Ic înscrim numele în Anuarul Socidăţii. socotindu-i 
drept ctitorii entuziaşti ai instituţiei noastre. Se ţin aşa 
dar. lecţii, seminarii şi confcrinti regulate ir. cursul săp
tămânii, după clim se arată în all:lturatc 1c tablouri, al
cătuite după condica de prţzcntă. In contrast cu aştep
tările unor sceptici, conferinţele erau hrănite de un cn
tusia m tot mai avăntaî. La cursurile de Duminică, se 
înlrăţiau în aceiaşi sală. tinerii, cu persoane din toate 
straturile sociale. Odată cu ascultătorii, cresc şi confc
rentiarii. Ungă scctia comercială, se adaugă nota so
ci.:lă. apoi alta pcdago�icll şi în urmă o notă artistică. 

Trec� o lună. Ascultătorii se înmulţesc tot mai tare. 
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Suntem în preajma CrăciunuluL Academia vrea să gră
iascl cu cei mulţi. Organizcnă la cinematograful ,.Re
gal" v iiiarc vczăioare soc1ala, cu intrare liberă. Pro
gramul prin conftrin\i şi muzică caută să ridice na\ia 
în lumea idealului. Conferentiază domnul Bucur r.ons
tantinesc1.1 (Calea Noastră) şi domnul judecator D. Stoi
cescu (Pacea prin Isus). Ascultătorii gustă artă înaltă 
(Wagner: din Luhengrin; Verdi: din Trovatore; Schu
man: Reverie). Ariile naţionale întregesc muzica ciasică. 
C,intarea României, filiala Constanta, de sub auspiciile 
Fundaiiei culturale ,.Principele Carol·', tşi împleteşte 
munca cu aceia a societă\ii noastr1.: : Academia Popu
lară. Matematicul artist Nic. Zagoic:ca biruie prin munca 
sa şi pe cei mai reci. 

Prietenii noştri se inm11lţcsc. Intre noi vine şi ofici
alitatea. Camrr:i de Comerţ, prin vrednicui ei nreş1::
dintc domnul G. Georgescu, promite în şedinţa solemnă 
din 29 Decembrie I 924, tot sprijinul. ln sear:.! -..cde:.�şi 
zile, se strâng laolaltă D,ictcnii şi ctitorii instit11ţiei -
meii vechi şi mai noi-în marc adunare g___encrală, c,lnd 
se consacră prin statute activitatea Academiei. Ja parte 
Camera de Comerţ cu domnul preşedinte şi do nnii 
consilieri, Ministerul de Instrucţie c reprezentat prin 
domnul inspector Şef al regiunei X-a Consta:1ţa. ln Ia
nuarie 1925. încă un Minister, al Muncii, imhrăţişează 
idcia noastră. Domnul lnsp�i:tor Gh. Narly ·n.: roa�ă să 
organizăm 'o conferinţă- pentru uvrierii oraşului Cons
tanţa. la 15 Ianuarie, se. c!ă întâia şezătoare, cu pro
grarrT' anume pentru muncitori. Preşedintele Academiei 
arată scopul instituţiei noastre, sfătuind pe ascultătorii 
uvrieri, să îmbrăţişeze ideile instituţiei noastre. Prin prof. 
G. Carp şi subsemnatul s'a înrn ţişat viaţa muncitorului
englez şi :imerican. Paralel ·cu :ier.sie rrt1\n(fe-:!i\rt, se
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organizează tot mai bine seminariile şi conferinţele din 
saplămână şi Duminică. Tinerii ascultători a;ată un ad
mirabil simţ pentru cultură ; profesorii îşi c'intinuă cu 
acelaş cald patriotism misionarismul. La 15 Martie, sc 
încearcă un pas înainte. Se dă la „Regal'' a treia şez:i
toare, în care se inrăţişează prin conferinta subsemna
tului „Problema fericirii" personalitatea lui Goethe. Se 
reprezintă din Faust (Gounod) scena dela biserica din 
Aida, Aria Nilului şi marşul Academici, operă originală 
de N. Zagoicea. 

ln seara de 19 Manie, Academia Populară în unire 
cu „Cântarea României'' dă o şezătoare la liceu pentru 
�porirea fondurilor liceului şi ca un omagiu adus neo
bositului pedago� al Couslantci, prof. Gh. Coriolan, di
rectorul liceului. D-l prof. N. Zagoicea a expus confe
rinţa sa „Aspecte matematice tn lumea domeniilor non 

matematice". 

La 3 .Mai, Academia popularizează op1:ra şi viata 
lui Ovidiu, în legătură cu bimilenariul naşterii marelui 
poet, care a trăit şi murit în Tomis, strabunka Cons
tantei. Se ţine o conferintă de către subsemnatul, 
după introducerea făcută ele d-l 8. Constantinescu. 

La 17 Iunie, Academia îşi încheie activitatea prin 
ultima şezatoare din anul c1ccşta, în sala .Arena Grand" 
în foloslii Şcoalei e!cmentarc de comcrt, sub acoperă· 
m,1ntul cârci;: �i-a tinut cursurile. la aceasta D-l Prcr. 
G. Toma, desvoltă conferinţa n Din prohlemele vieţei de
azi". •

:\cademia şi-a pus ca 1111 punct esenţial din pro
gramul ci, fncurajarca munci creatoare din oraşul Cons
tan1a. De aceia în buletinul ei, a deschis o pagină pe-
d,,gogică, în care se publică mici creaţii literare şi şti

intifice, venit..! dm lum\!a şco!arilor şi a tineretului. Co-
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laboratorii harnici au fost premiati în cursul anului. 

Mulţumim pe această ca'e tutuwr doamnelor şi dom• 
nilor, cari ne-au ţinut conferinţi şi seminarii, ne-au dat 
ajutor pentru partea artistică, punându-şi cultura şi ta
!entul îu slujba -cca adevărată Nu voiu uita pe ascultă
torii noştri, îri special pe viitorii ecunomişti ai Dobro
gei; sunt sigur că inarmati prin cunoştinţele căpătate 
dela cursurile noastre, vor face din comerţ o nobilă 
artă, o artă socială, prin care să organizeze viaţa mate
rială, dând astfel prilej sufletelor să crcicze în lumea 
ştiintei şi artei. Evotutia Academici noastre să le fie 
exemplu. 

Ca şi ta noi, să împletească în programul vie\ei tor 
1,ota economică cu cca socială şi să Ic ridice pe a
mândouă în haina ştiinţei, virtuţii ,şi artei. 

Şi mai ales, se cuvine să aducem omagiile noastre 
acelora cart ne-au ajutat la nevoie. Numele lor sunt 
trecute în capul anuarului ca membri:, donatori, ctitori, 
alături de colaboratorii noştri Nu vom uita nici odată 
că atunci când Buletinul Academici era ameninţat să 
dispară, D-l I. A. Rudic ne-a spus aşa: ,,Purtaţi griJă 
numai <le partea ideată a institu \iei D-v ! De viata ma
terială, mă interesez eu!• Ş1 nu numai atât, a primit 
slujba de --ac;lministrator al Bulctinulu1 şi casier al socic
tăţci, ca să muncească continuu atMnrca de noi . 

• 

Academia Populară rămâne deapururea recunoscă-
toare generoşilor donatori şi colaboratori în toate di
recjiunile. în fruntea cărora stă: D-l Ilie Mecu, I. Pe
trescu şi A. Solacolu. 
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Inima �mea se întoarce încă odată la cei dintâi a
scultători şi studenţi. Prin munca lor şi a altora. se va 
ridica o lume mai bună; atunci va fi mai mult interes, 
interes pentru viata sufletului, cum şi pentru progresul 
Patriei. Atunci, nu-şi vor mai risipi oamenii atâta ener

gie pentru viata materiali. Idealul pentru care ne tru

dim noi acuma, cultură pentru toli din această Ţară. 
prin cei mai buni din această Ţară, care să lu111ine1.c 
şi conducă poporul. idealul acesta va fi atunci real_itatc.

Prof. C. MUREŞEANU 
Conferentiar la A. P. C. 
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· CUVÂNTAREA
ţinuti la 21 Decembrie 1924 la sala „Re1al" din 
Constanţa, de Preşedintele Asociaţiei Culturale 
,,Academia Populari de Comerţ" dia Constanţa, 

avocatul Bucur Constantinescu. 

Onorat Auditor, 

Mulţumesc din suflet tuturor celor de faţă, cari in 
număr aşa de mare au căutaţ să incurajeze iniţiativa 
celor. câţi-va intelectuali, cari au înjghebat această a
sociaţie culturală pe care am numit-o „Academia po
pulara de Comerţ ... 

Cuvântarea mea, va arăta in cite-va cuvinte scopul 
pe care şi-l propune această instituţie social-::ulturală. 

Iniţiatorii îşi propun a facilita necesităţile culturale 
ale oraşului şi portului Con.ta�ţa printr'o şcoală liberă 
de cultură generală la nivelul academic şi pe cit posi
bil la îndemâna tuturora. 

Asociaţi:i'noastră abia embrionară, s'a născut mai 
mult din dorul de a se face ceva c� un ceas mai de 
vreme în direcţia cultural.,, iar iniţiativ„ o datc!im mun
cei desinteresate a doi buni profesori: N. Zagoicea, de 
matematică şi C. Mureşanu, distins literat şi pedagog, 
cu ajutowl celor ce i-au înţeles ji i-au încurajat. 

Gazeta Matematicelor, ce apare in Constanţa, este 
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11 

întiia îndrumare după normele �coalei moderne, sub 
co,1ducerea D-lui N. Zagoicea. D-sa a făcut sa se deJ
tepte in devii săi interesul de studiu, desvoltarea iniţi
ativei Ji înlesnirea de a simţi bucuria acelui care des
coperă c.eva prin sine însuşi. 1n aceastl directie D-sa qi 
alătură mai mulţi colaboratori. Şi avu, rcz•.,ttate din cele 
mai fericite. 

Tot în felul acesta, D-l profesor C. Mureşanu, cu 
educaţie profund occidentală din Germania ş; Anglia, 
începu să ţină în localul Şcoalei Elementare de Comerţ 
un ciclu de con!erinţe cu subiecte de psihologie, de Ia 
;;are numeroşii auditori au aflat în scurt tanp multe 
chestiuni grele şi nepătrunse până acum în marele public. 

Astfei, cu concursul acestor doi distinşi profesori am 
organizat dmburcle unei 1coli libere in scopul propus. 

Mica noastră ş:o;:li 3;: •:omplel.i şi cu alte cmsuri, 
seminarii şi conferinţe. A�: D-l D. Stoicescu, magis
ţrat şi literat, ţinu conferinţe de educaţia cetăţenească; 
un curs de economie politică şi legislaţie comercială 
predat de mine; alt curs de limb.1 engleză cu D-l Ing. 
Stoenes:u-Dunăre; comptabilitate cu D-1 Octavian Vă
leanu şi Aur Alexandrescu profesori la şcoala superi
oară de comerţ, Seminarii de calcul algebric w D-nul 
prof. N. Zagoicea, Căpitan Marw şi H. Mihalcea ţ In
treprinderi cu D-1 V. Dumbrăveanu, Stenografie cu D-1 
J. N. Duplorcn, Medicină. popul,irl cu D-l Dr.Rădu
lescs; Lcclc1râ şi di;\iune c-..1 D-l Prof. G. Carp. 

Când dar in fapt ar.1 aj:sns să. avem ace�te. cursuri 
destul de frequentate, noi iniţiatorii, găsirăm că acestei 
instituţii ii putem da denumire., de „Academie pppU• 
lară". 

Pe frontc,nul portei grădinelor lui Akademoi: de !a 
Atenieni, sta scris: ,,nimeni nu latr6 daci nu e ge-
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ometru•. Ac:olo era rr,are restricfie, aci nu e ruc. una, 
Urmlnd pilda bi Iisus, vom căuta ca pe dt ne vor 
permite puterile 11 facem educaţi.i maselor, s1 formăm 
catactuelt:, s1 dăm putin� minţel ori-cui să creeu ceva 
original fi să simt.l mulţumitu suflet�ascl, d poate 
produce o notă nouă; să inspir1m· iubirea de aproapele, 
iubirea de neam, de religie, de Jtiioţe, de litere fi de 
arte şi pe clt posibil tot_ ce se apropie de comerţ fi co
mercianţi. 

Aci nu ne n interesa aUt formalismul, dar glodul 
de a• aduce clt mai m.ue folos prin răsplndirea cunoş
tinţelor utile in masele• populare, 

Voim, cu alte cuvinte, ca· aci în oraşul �' portul 
Constanţa, si se producă o m11cart sufleteasci tocială, 

• • 

S:mtem intr'o epoci de prefacere, într'o epocă nouă: · 
Focul dogoreşte şi mistue azi temeliile unei vechi 

alcătuiri, noi principii ne vor cârmui de aci înainte ba
zate pe dreptate JÎ solidaritate şi de aceea in cupa erei 
noi, să t..1rnăm tvt ce e mai curat, clei nu trebue să ui
tăm cl ideile noi ne-au găsit oarecum nepregătiţi pen
tru ele. S'a produ, un mare desequilibru şi ideile mari 
ale timpului sunt încă in luptă cu elementele din tre
cut. L:-na de oţel vibrează bcă 1i mai avem până la 
cquiW:ra-te, 

D:: :,.ceia matele şi suHctele lur, trebuesc educate �i 
puse la înălţimea Înisiunei ce au, 

Prin urmare, vedeţi, Onor auditor, ce sarcină grea 
se impune. 

A îavăţ.l şi educa pe cei mulţi nu este aşa de uşor. 
lnv1ţ1torul, Iisus, intrebuinţa pilda, spre a lumina 

pc cei slabi şi nepregltiţi, S:>crate, cu 50J ani mai ina-
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intt, a intte'l:sintat dialo lui fÎ dcsvolta a1a in mod pl1-
cut � neobositor o filozofic intreag1. 

Tot ata noi cei dda academia no.istr1, cari nc-ăm 
luat aceasU ins.ircinare, vom umu sfaturile lui Hora
tiu· Ji nu vom trece nici odaU piste puttti.lc noastre, 
ci fadndu-ne cursurile, in mod conştiincios, �.:. •• 1 c1uta 
pc dt pvsibil să umplem golul simţit de noi fÎ D-v. 

Vom .1 v1..: multe greutâţi, dar totdauna mulţumirea 
suflett!•SC.Ă '!Ste m;ii mare aiuuci, c.ind învingi mai multe 
obstacole. 

De aceea noi suntem hoUriti a lupta cu tot su
fletul, dar firă ezitare vom face locul altora cu o mai 
mare pregătire, sau ii vom asocia Cc• multă ,;,!acere. 

Suntem mulţumiţi el am stabilit ideea, ideea care l 
nă'ICul fapte şi acum a�teplăm ca faptele sl dea re:ui
tatul dorit, ideallll ce ni l-am propus. 

Doamnelor şi Domnilor, 

Am dat proi;ramului serbărei de a:i un caracter a
dequa zilei apr::>piaie a na�terei Mântuitorului. 

D-v. cari lua1i parte la această şe:ăt::>are, �unteţi şi
Ion Bote:ătorii, naşii Academiei Populare din Cons
tanţa, şi ctitorii acestei instituţii. 

Poporul român, s'a manifestat in tot trecutul să11 
printr'o mare răbdare, prio bun simţ şi mai ales pr-'-r. 
adânc.& solidaritate naţi:>nală, la ba:a căreia a stat reli
gia şi iubirea de neam, şi de aceea socotim ci '11 ast-fel 
de suflete vom sokdi upr cele neceiare timp:sbi. 

Pvporul are nevoe de educaţia sufletească şi pentru 
aceasia exemplul serva de minune. C.ind vom reuşi să 
dăm exemple de virţute, de resemP.are, de iJbîrea a
proapelui, de credinţl şi de exem_?k dio acelea care s.i 
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ne întoarcă în Io: şi să M fa::a �l plc::im fetele la 
părn1nt, opera va fi terminat.i şi ne vom crea mai de
parte alte orizonturi. 

De ocam:latl ne treb:.iz aezi muc Mantuitor al tim
p�slui, sau o p1.1terc morali care s.\ ne înalţe pe toţi şi 
care să ne dea directivele. 

Oticlt de puţin ar parca, ,uoci.i;ia noastră înfiinţată 
c o necesitate pentru edu::aţia sufletelor şi „lumina", 

va înlătura „tntaaerecut•: cum a zis şi Mântuiton,1 
„Eu lumina am venit ta lume, ca t,.,t cel cc 
crede tn mine, sl nu rAmana latru întunerec". 

Dacă pentw unitatea generală sufletească a pc.po
rului nostru întâmpinăm diti::ultăţi, dar cari trebucsc 
învinse, nu mai puţin ni se cere nou.\ aci în Cons
tanţa, care e metropola Dobrogei, 

Pe bl::a m::i::aicului di? fond �tnic, treb:.se cultivat 
sufletul românesc şi înălţat la înălţimea care i se cu
vine, iar celor cari se vor ad;\pa din luminile acestei 
academii, le dorim iubire de muncă, din care să răsară 
alte lumini mai luminoase spre desăvârşirea neamului 
nostru, 

Să nu doruscă 1,i111rni diplome fără cunoştinţe, ci 
cunoştinţe şi suflet nobil, chiar Liră diplome. Eminescu, 

Caragiale şi Creanga, genii ale neamu1u, nostru, 
n'au avut diplome mari, dar suflet marc, 

Aci dar la Marca NeaP-ră, unde se adună într'un 
sirlgur ba:in năvala de ape din tot coptinsu! României 
'Întregite, să aprindem 1111 far luminos din suflete curate 
şi cultivate româneşte, care si lumine::e când-va, cât 
mai departe şi cât mai intens, 
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ACTIVITATEA 

Academiei Populare de Comert Jin Con:.tanţa 
pe anul l9H-2 5 

( după registrul de prezenţă) 

(Profesorii şi conferenţiarii onorifici) 

a) SEMINARII

C,1lcul Algebric 41 şedinţe D-l Profesor N. Zăgoicea 
(Prof. şcolile de corn., liceu, 
Dir. şc. Elem. şi A.P.C. C-ţa 

,, 

,, ,, 

3 

3 

Contabilitatea 17 

,, .2 

,, 

,, 

,, 

" 

D-i Căpitan Marcu, prof. li
ceu şi Şc. navală.
D-1 H. Mihalcea Prof. Şc.
Elemeutară de Comerţ.
D-1 Oc!a,fan Văleanu Prof.
Şc, Superioară de Comerţ. 
D-l Aur Alex.indrescu Prof•
Şc. Elemc11t,1ră de Comerţ,

b) CURSURJ

Limba cng-le:.l l Q şedinţe D-1 hg, St.-Dunăre Prof,

Intrc;,::ndcri 3 

-� tenog-rdie '1· 

,, 

,, 

Şc. Sur, de Comerţ, 
D-1 V. Dumbrăycanu Şc. 
Elem. de Comerţ. 
TJ .f I. N. Duployen-ziarist. 
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Legislaţie comer-
d.111 6 tedinţe D-lAvocatB.Const.antinescu, 

pr eşedi ntele „Academie i  
Populare: de Comerţ". 

Economie Politică 7 ,, Idem. 

c) CONFERINTE

Ed. ce tăţeneas::i 5 şedinţe D-l D. Stoicescu, Magistrat. 
Psihologie J J „ D-l C. Mure�anu, Profesor 

Medicină p:>p. t 
Etnograf;e 2 
Lectură şi dicţiune 3 

Muzică 3 

,, 

,, 

,, 

,, 

la liceu, 
D-l Dr. G. Rădulescu, Medic.
D-l St.--Dună!c-Inginer.
D-l Gh. Carp, Profesor h

liceu. 
D-l Pmfesor N. Zăgoicea
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� UMAJtELE 
iBV�?ltnn.Ult ACADZll1IBI 

IANUARIE-FEBRUARIE i925 
J) Noua noastră directivă Prof. N. Zăgoicea 
2) Activitatea „A. P. C." Constanţa pe Sem. I. 

(l4 Noembrie J 924, t5 Martie t 925).
3) Cota burselor de cereale. Uzanţe D. Constanţiu
4) Problema llufictuiui. Conferinţă

de inaugurarea Sem. II, al cursu
rilor de Psihologie ţinut la . \.
P. C. Pro!. C. Mu:eşeanu 

5j Din Anchetele Pedagogice ale 
,,A. P, C". Copiii care învaţă, ,, ,, ,, 

o) Problc,ne Re:o!vate, Mentionate, şi Propuse

MARTTIE-APRILIE t9l5 

J) Portul Constanţa
2) Proble!_ne de Seminar.
3) Bursa Mărf1.1rilor

Ing. Cr.Bedre�g 
Prof. N. Zăgoicea 

D. Constanţiu
4) Activitatea „A. P. C." Constanta

pe luna Martie c.
5) P:obleme p:oouse
6) ,, ri::.:ilvate 
7) Omul manierat la masa

,, 

,, 

T rad, de fordan A. 
8) Academia Populară de Comerţ

Constanţa A v. B, Constantinescu 
9) Inelul lui Giges T rad. de Gh. Cosmescu 
10) lnformaţiuni ,, 
J J) Creaţii pedagogice „ 

J2) Menţionate „ 

J3) Statutele A:ociaţiei „A. ?. C." C-ţa „ 

l4) Lista membrilor Aso:iaţiei, ,, 
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BUGETUL 

A�ţiei „Academia PopularA de Comerţ" din Constanta 
pe exerciţiul J lanu.arie -31 Utcembrie 1925 

Vout de Adunarea Generala în şedinţa din 2 Mai l 925 

BUGETUL ORDINAR 

VENITURI 

l} Cotizaţiile membrilor a
lei 20 iun.ir Lei 6000

Total „ 6000 

CHELTUELI 

l) Registre Lei lOOO 
Z)Chelt,decancel,,, 1000
3) ,, ,, reprez, ,, 4000

Total „ 6000 
Adică la venituri şi cheltueli lei şase mii. 

m.JGETUL EXTRAORDINAR 

VENITURI CHELTUELI 

I) Serb. Şe:ători Lei I OOO
2j Subvenţiuni „ 3000
3) Coti.:aţii benev,,, 6000

I) Chiria pianul, Lei 4500
2) Diverse „ 5500 

To tal „ I 0000 T ot.1! ,, 10000 
Adici !a venituri şi chelttieli lei :ece mii. 

BUGETUL BULETINULUI 

VENITURI CHEL TUELI 

J) Abonamente ş; . I) Imprimatul Lei 20000 
coti:aţii Lei 4503() 

To tal „ 45000 

2} Corector „ 

3) Premii elevi ,,
4) Diver�e

_5) Divm� ,, 

Total :, 

6000 
0000 
7000 
6000 

45000 
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Lli1'A 

Membrilor Asociaţiei „Academi, Populară di: Comerţ" 
din Consl.lnţa 

MEMBRI IN COMITET: 

I) Preşedinte, Bucur Constantinescu, Avocat
2) Vice-preşedinte Dim, Stoicescu, Magistral
3) Secretar-Comptabil H. Mihakea, Profesor
4) Casier I. A. Rudic, Agentura
5) Cenzor Al Butză, Profesor
o) ,, C. Nicolatt, ,,
7) Director N. Z.\goicea
8) Membrii: C. Mureşanu •
9) Locot. Colonel Al. Blrbian

MEMBRI PROTECTOR.I ONORIFICI:

J) Georg-e Gcorges::u, Prc�edintele Camerei de Co
merţ Const:inţa. 

• MEMRi ONORIFICI:

J) Ilie Me:u, Inspector al R.tncei Naţionale şi Pre
şedinte al Casei de Gaj 

2) Colonel Aurel �olacolu

MEMBRI CORESPONDENŢI: 

J) C. Bratescu, Profesor la Universit„tc:i din
Cern.iuţi. 
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MEMBRI ACTIVI: 

U O. Mironescu, inspector Şef ai regiunei X-a

JCO.lare Constanţa. 
2) Gh; Carp, Profesor
3) Jun Stoenescu-Dunăre, Inginer
4) L N. Duployen, Publicist
5) Dr. I. Themo, Medic
6) Soleiman Abdul Hamid, Proprietar şi Consilier

Camera de C,:,merţ Constanţii 
7) V. Dumbrăveanu, Profesor
8) Zain,a T opcir, Director F eciecala ConstanţJ
9) Aur Alexandrescu, Profesor

JO) Sub-lt. V. Ştefan
li) I. N. Ionescu, Secret.1• Genera.I Camera' de Co-

merţ Constanţa 
J2) O. Văleanu, Inspector Comercial al _Dobrogei 
J3) Dr. Gh. Rădulem: 
J4) Şt. Sandu, Avocat 
lS) G. L. T orna, l'rofesor 
J6) I. Fodor, Profesor 
J7) N. 'fim.iraş, Avocat 
18) Fl. Cioroianu, Profesoară
J9) N. Constantinescu, Avocat
20) C.---(;_ornăţeanu, Profe:.or
2J) N. Josăn, Profesoară
22) P. Ciupercescu, Farmacist
23) Preotul L Roşculeţ, Profesor
24) Preotul C. Popescu, Defcmor eclesiastic
25) C. loncscu-Dobrogianul, Avocat
26) log. C. Bedreag
27) O. Goruneanu, Avocat
28) Scipi.o Vulcan, Avocat
29) Ing. C. Hanard
_30) Constantinesc.1 N., Avocat
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�DATORILE 
.\J 

LA 2J DECEMBRIE 1924 cu următorul program: 
J) .,Imnul Reical"·cor mixt,Corul Acaden�iei.condus

de D-l N. Zăgoicea directorul şcoa[ci. 
2) ,,Calea noastre" câteva cuvinte, D-I Av. li. Cons

tantinescu, Preşedinte. 
3) .,la pace Intraţi" cor mixt, din „Op. Lohengrin"

Corul Academiei. 
4) Pacea prin Isus•, D-l Jud. D. Stoicescu, Profe

sor la Academie. 
!:>J „Solo de vloarA", D-l Aur Alexandrescu, Pro

fesor la Academie. 
6) ,,Oragll tatei" s�hip de Cra:iun. de Prof. C.

Mureşeanu dela Liceu şi Academie. 
7)

.,
Reverie" violin.i de �:hum1n11, D-f Prof. N. 

Zăgoicea. 
8) ,,Distribuirea da"urllor" (elevilor ş-::>alei elem.

comerţ) sub in�r;:irea D-nelor Col. Barbian, Dr. Bote: 
Av. B. Co:i�11nt:nescu. 

9) ,,Scena: Corul Ţiganilor" din Travatorc An•
samblu '" i:iano, orchestra, r.cr şi solo. 

LA l 8 IANUARIE l 9 .25, a vând programul urmat or: 
9) ,, tn pace latrall" cor mixt din opera ,,Lohcn

grin" corul Aca::icmiei condus de D-nul Prof. N. Ză
goicea dela Liceu şi Director al Academiti. 
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2) .,Cavaat de deschidere", D-l Av. B. Consun
tinescu Prc:fedintclc: Academici 

3) ,.lteverle" violinl cu piano de Schumann, D-1
Profesor N. Zlgoicc:a. 

4) ,, Muncitorul Eaclez" confc:rinţl de d-1 Profesor
C. Mureşunu dcla Liceu şi Conferenţiar la Academic.

5) ,,Leeutrl16 din JEAN BART (Etsi?• Bottez Direct.
asist. sociale:) din Ministerul Muncii, D-�u! Profr.sor G. 
Carp dc:la Liceu. 

6) ,,Oia auz!te" violină, Ctsle5eri din Ardeal de
Pwf. N. Zăgoicu. 

7j „l(ecrcaţll", de D-1 Prof. G. Carp, 
8) .,.Dans ŢAraaesc• din C. DUMITRESCU, de D-1

Aur Alexandrescu Profesor Şc, C:>merţ şi Academie, 
9) Scena „Corul Fierarilor" din opera „TROV A

TORE" ansamblu de cor şi or;:hestră in roluri : A::u
ccna ! D-na Mold:lVl Alexandres::1, Trovatoa: D. Nal
baut D. Un fierar : D, F. Schmidt, (condu:erea mu:i
cală oe Prof, N. Zăgoicea). 

IO) .,Cuvânt de îochldc:ţe'' de O-nul G. Narly 
Inspectorul Muncii. 

LA 15 MARTIE 1925, cu următoareie: 
1) ,,Marşul Ac. Pop. Corn.•' ansamblu cuvinte,

şi orchestraţie de N. Zag.:iice,1., (Industria: D-ra Iosif L., 
Comerţul: d-1 Nica; Corul: ,,P -• Pop, Cvm,"; Orhestra: 
,,Cânt. Rom."). 

2) ,,Probu:ma f(r/clrel, conlcrinţ:11 cu aplicaţie:
Interpretarea Subiectului şi per •. , ,agiilor operei „Faust" 
de „ oethr''t d-l C. Mureşanu, profes:>r la liceu şi 
Conferr.nţiar la „Ac. Pop. Corn.". 

3) ,,Scena c!da Biserica" :ins::imblu din opera
�,Fau:.t" de (muzica) ,,Goundo"). Margareta: d-na Mol-
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dova Alexandrescu i Mephisto ·: d-1 Butnaru, Corul : 
,,Cânt. Rom.''; Orchestra: ,,Clnt. Rom.''). 

4) ,.Balada•' violina de C. Porumbescu, d-l A. A
!ex:andrescu, prof. şc. elementară de Comerţ. 

5) ,,Lectura'·, d-l prof. Gh. Carp.
6) ,,Berceuu Slave" violină de .,Fr. Neruda op,

O", d-1 prof, N Zăgoicea, Direct. A. P. C, şi Şc, el• 
de Comerţ. 

7) ,.Arl11 Niluluf" .1nsamblt1 din opera „Aida" de
,,G. Verdi", (Aida: d-ra Paula Negulescu ţ Amnerisa: 
d-ra Mihale; Pt'eotul: d-1 D, Duma; Corul: ,,Cânt.
Rom.''; Orhestra: ,,Cânt. Rom.''),

LA 19 MA 'RTIE ! � .ZS, la Liceu! cu programul at,î'1ător: 
J) � Aspectele matematice" db lumea domeniilor

110n matematice, Conferinţă de D-l N. Zăgoicea Profe-
sor la liceu. ' 

2J �Scena dela BlserlcA" ansamblu din op. ,,F aust', 
:ie Gounod : Mar sareta: D-na Mold!'.lva Alexandrescu 
Mephistu ; D-l Butnaru Corul: Orhe.,tra : ,,C.intar.?a 
României" Piano: D-l Claubitz, 

3) ,,Lectura" de D-l G. Carp Profesor la liceu.
4) ,,l\rla e Mt ·erere" .tnsarnblu din op. ,,Tr0va

tore" de „G. Verd1": Elcollo�a: D-ra Paula Negulescu 
T rovatore; D-1 D. N albant Con!! : Orhestr.i : ,,Câ ni a
rea Rcmâniei" Piano: D-l Glau:>it::. 

5) ,,Idila ţArAneasca" ansamblu culegere naţională
armonizată de N. Z. Sol sopranno ţ D-ra Mihale, Solo 
te:10r; D-l D. Nalbant, CJrul; Ac.id. Pop, Comerţ, 
Orhestra : ,,Cântarea României", Piano: D-l Glaubit;. 

6) ,, Mar�ul A. P. C. u ao3amblu de N. Z:tgoicea :
Industria: D-r.1 Iosif. Comer1ut: D-l Nica, Corn! : A, 
P, C. Orhe�tra : ,,Cintart:a României", Piano : D-1 
-Glaubitz,
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· . LA 3 MAI l9l5, comemorarea lui OVIDIU, cu pro
gramul următor;

l) ,.M.,.rşol A. P. C." ansambfo de N. Zăg:>i,;ea,
Cor A. P. C. ;i „Clntarea României". 

2) .. Cova"t d" deqhldere" D, Avocat Buc1,,1r Cons
tantinescu, Prqedinttle A. P. C. 

3) ,.Imnul G,.rlb„ldfH" A. P. C, Cântarea României.
4) ,,Ovldlu11 in Cultura Romani, D-1 Profesor C.

Mure�.anu. 
5) "Lanzzonetta de Ambrosto• (Solo Violini) D-l

Gh. V asifescu. 
6) ,.Le:ctura" de D-l Profesor Gh. Carp.
7) ,.Din op. Trovatore" de G. Verdi, Anaamblu în

rolul Atucenei D-ra Negulescu. 
lS) ,,Maarşul A. P. C ... Ansam:ilu. 

LA H IUNIE }9l5, cu ucmătcrul program: 
J) "Scena dele Biserica" din opera ,,FJ.ust" de

,,Gounod": ansamblu, în roluri, Margareta: D-:1a Nata
lia Vasiliu, Mephisro: D-l Al. Butnaru,' Ansamblu ,,Cân
tarea României". 

2) .,Din problemele zile! de azi", conferinţă de D-l
Profesor Gb. Toma (Liceu) 

3) .,Cos fan tutle" de „Mo.::art", orchestr.\ s:..ib con
ducerea D-l Edrron Pioelis. 

4) • Cântareaţa" (Prelucrare) d1,p;\ Samin declamaţie,
D-na Natalia Vasiliu Laurc:tt.1 Conservelor B·.,cnreşti.

5) �Sonata de Ceecert" de „V crac.::nl" violina Con
cert-maistru Gh. Vasilescu. 

6) .Par'ca ea n'a fost ca mine :u de „H G. Leca''
declamaţie, D-na Natali� Vasiliu, 

7) ,,Aria c:ln Baletul PestlşorUor" de „Miocus''
violoncel, D-l N, A. Bo�teanu. � 

8) .Fragment din op-tta „Dragoste de Ţigan"
(Pasagiu pe motive naţionale) drcor şi costume naţionale: 
ansamblu Zorica: D-na Natalia Vasiliu, Ionel: D-l 
H. M., ansamblu: ,,C.h�t.irea României''•

,. 
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Societaţei corale „Cântarea Rom.iniei" filiala Consbnţa 
de sub auspiciile Fundaţiei culturale ,,Principele Carol" 

pe anii J9l2-25 (pâol la 21 Maiu PiS) 

COMITETUL DIRIGIUTOR PE ANUL 1925 

Preşedinte de onoare D-l Geor�e Georgescu 
Vice-pre�td,,, ,, ,, Colonel Al. Barbi an 
Preşedinte activ „ Preşeătnt al „Academici 

Vîcc-pre�edinte 
Casier 
Director 
ecretar-b,biliotecar 

Populare de Cometf' (d-1 av\lCJt 
B. onstaotmcscu
!).{ profesor C. Mureşanu 
„ G • .Bu:lrnesw 
,, • Zăgoicea, pro esOf 
„ H. Mihalcea

C. Nicolau
Cen:ori 

Membri 

V, Dtunbrlvcanu
L. Codreanu
D. Duma

COMTTETIJL TEt-INIC

Director de .insamblu D-1 N. Z,\goicr.a 
Dirijor de orchestra „ Edm. Pinellis 
Concert-Maistru „ Gh. \' agilcscu 

Membri: D-nii G. Bu:.tri,.scu, Aur Alt'Xdndr.:scu, 
Bur,;har, StephJ n. 
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In decursul ac.estor 3 ani de activiUtc s't<J t.Tecutat din urmltorii autori t ( dupl alfabet). Beri6t (conc:crt 9) (violină} Brldiccanu „Ontcc Haiduces,.. voce Bohm Stil w:e die Nacht voce Catalani Waly voce U.Ntl1-.r Rondo Briliant piano Corasati Donăctti 
Diatt Eliad Gounod 
Lowe Lehar 

,, 

Mayerber Neroda Offenberg Paderevski Paladilhe Paschill PL�ellis Ed� Pucini 
,, 

,, 

Habanera Coro e cavatina din op. Lucia de Lammermoor 
pi�:10 
ansamblu 
voce Arioso de Benvenuto Revederea Scena dela Biseiicl din opera „Faust<+ Tom der Reincr 24 pasag•i din opereta ,,Zigeunerliebc" 

voce 
ansamblt> 
voce 
ansamblu 

l2 pasagii din opereta ,,Contele de Luxemburg'' Afriicano o Paradis 
ansam lu 

Berceuse Slave Meditation Menuet Pairie Cine n'are dor Menuet pasto!al Tosca Fanciul4 dela vest 
Bohema-Raconta Ave Maria Căi torul 

voc� violină & piano d•.•et vioW1l &. piano orchestră 
voce 

voce orchestră. 
I voce 

vnce 

„ Moment muzic.1t voce Schumann Grenadirii 
" 

,.,., .. . 

l f4\nlio;io;i 

VOCI?. violină & piano 
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Toseli Serenade Flaut-duet 
Verdi Coto di Zing,ri e C n::one 

din opera „ T rov�t•.>re" 
,, li figlio dela Zingaria 

dm opera „ T rovatore'' 
;, Scena e Raconta r•mblu din opera „ T rovatore" 
,, Aria e Miserere 

din opera „ T rovatorc" 
,, Aria NHuiui 

din opera „Aida" 
,, Celeste Aida 

I din opera ,,Aida" voce

,, Don Carlos voce 
., Ri�oletto voce 
,, Ah forse lui 

din opera „ Tr1viata" voce 

Vidu Negruta cor mixt 
,, Trecui valea cor mixt 

Zăgoicea Lelrţo cu ochi ca 
(culegere) 

mura cor mixt 

" Au:it'am nu ştiu bine cor mixt 
(culegere) 

,, Eu mă duc codrul ramâne voce 
(culegere) 

" Cu cofiţa subţioară cor mixt 
(culegere) 

,, ln pidurea intunecoasi cor bărb, 
(culegere) 

" Coasa cor mixt 
(culegere) 

" l'oae verde bob mărunt cor mixt 
(culegere) 

,, Din poiana vadului voce 
(culegere) 
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" Pc plaje 
(original.\) 

Maqul ,.A. P. C." 
(original.\) 

Zicbrcr ' Vcrlicbt 

1n total deci 23 autori cui 
2 J piese voce 
2 ,, piano 
J „ terţet voce fi orchestră 
3 ,, violină fi piano 
l „ duct flaut 
3 ,, orchestră 
7 „ coruri mixte naţionale 

„ cor bărbătesc 
36 pasagi: ansamblu de operetă 

t ter1et voci 
l şi orches.

\ ansamblu 
I 

orchestr1 

7 ,, ,1ns.1mbluri: scene complete din opere 
J pie:ă ansamblu diverse 
In total 34 piese muzicale executate de mai multe 

ori 'timp de 3 ani. 
Societatea a păşit şi marg:nile Constanţei dând con

eert.: la: T echirghiol-M::.vili. Baurgic, Medgidia şi 
Cernavoda. 

Director, 
N. ZAGOlCEA

P. S.- Societatea a expediat cu oca::ia implinirei celor
3 ani o telegramă A. S. Regale Princ�pele Carol moş
tenitor al Rom�niei, la care s'a răspuns : 

A. S. R. Principele Moştenitor, vă mul
tnmeşte pentru arările ce i-ati adresat în nu
mele Societăfei Corale „Cântarea României". 
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RI 
' 

OCRBZU li.A. TB 
de J'nd. !D. s;•l'OICBSC'C 

Poate- că ar zice cineva: Nu eşti d-ta cel chemat a 
vorbi de-o chestiune religioasă. Aci trebuc credinţi I 

li voiu rispunde: Omul, oricare, pistrează în sufle
tul său vibraţiile atavice ale generaţiilor trecute ! 

Mi-amintesc că am au:::it, copil fiind in satul meu, 
o legendă : Pc locul unde se intinde in cadru verde
Baha-Albă era un sat c:.: bsmoasa biserică cu t:.:m 1i 
clopote. Au năvălit tătarii arz.iod, omorând şi robind. 
Oamenii satului au fugit, numai o văduvă şi cele trei 
fete mari ale ci nu au putut tugi. Ele s';w ascuns în 
bislrică şi s'au rugat si fie mântuite. Atund cutremur 
mare şi furtună s'a fk ,t, - apa Bu::ăului s'a oprit in• 
loc, a rupt :::ăga::ul malurilor şi-a acoperit satu! şi bise
rica cu văcf uva şi cc!c trei fete şi-a rămas acolo Balta
Albă, lac vindecă lor de sufer•n\i ! Dar, când-şi-când lu
mc.t satelor rtimprejur ,\Ude in mie:::ul-nopţei glasuri 
cari cântă şi sunetef armonioasc de clopote cari strlbat 
tăcerea de-asupra Băiţei-Albe! Că de-asupra acestui lac 
io fiecare suflet cântă glasurile �i armonia clopotelor le
gendelor ce i-au fermecat copilăria. 

Io fie-care suit.zt oricât l'ar fi. acoperii s,w năbuşit 
formele noi ale vieţci a rămas ceva din credinţele stră
moşilor! 

I 
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Deci,· nici eu nu pot fi socotit strtiu de ce vorbesc 
nici d-vs cari ascultaţi. 

Lum« veche care ne-a :!at c:.iltura, lumea E1er.! a 
avut fi ea legendele ei. De şi s'ar părea că înainte de: 
;rqtinism nimeni nu se glndu la suflet, totu;i n'avem 
de cit s.i ne amintim scopul educaţiei ele:ne care era 
.calos c'agathos" - frumos şi bun I Dacă frumos se ra
porta la corp, bun se raport.& la suflet, de care şi ci se: 
îngrijau. 

V'amintiţi, apoi, legenda lui Prometheu? Ce? Ve-
deţi în e:a pe: rtsvrătitul pedepsit? Pc omul ce-a voit să. 
fure: puterile cerului şi care: a fost înlănţuit pc- ,m munte 
şi blestemat st-i fie: măruntae:le: sflşiate de vultur? lfl 
această legendă tre:bue st vedem alce:va. Să vedem pe: omul 
care tinde a pătru„ut probicme:ie naturei şi '-lrc este: vecinic 
chinuit de: setea perfec�une:i. Vulturul care roade cele 
dinăuntru ale unui om! E un simbol. V ul turul e sim

bolul inălţărei, cele dinău:1tru simbolul sufletului. ln to
tuli sufletul chinuit de dorinţa. perfccţiunei, - accast.1 
trebue să vedem în legenda elenă I 

Legenda aceasta n'are, precum vedeţi, un înţeles 
tocm.ii păgân ! 

Dar noi vedem astăzi în muze.: marmorele senine 
ale vechimei şi exclamăm : Cc splendoare' dr forme ! Ce 
suUcte senlnc trebue să fi fost cei cc le-au conceput �i 
modelat! 

-- Greş :rr. ! 
Cei vechi erau mult mai chinuiţi, mai obsedaţi de 

groază in raporturile lor cu zeii. Amintiţi-vă numai cum 
a fost sacrificat.\ Ifigcnia, ca să se imblân:cască :eii la 
începutul unui ră:boiu. Amintiţi-vă de cultul strămoşi-
1or noştri Daci, cari la inceputul unei lupte aruncau în 
pân:a suliţelor pe: cd ce: trebuia să predispună în favoa
•ca lor pc ingro:itorul zeu ! 
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De-auca crqtiniamul a fost mlntuire! De-aceea c:Ancl 
a venit Galileanul a fost l,ucuric ! 

Sl treum la Isus fi la timpul alu: 
E timpul primilor impiraţi romani. Stlplnca Auguat 

' 

cinel �a nlscut Isus f August. era chinuit de iclcea po-
litici a unificltei matdui imperiu. A ţine prin puterea 
brutală atAtea popoare intr•un singur stat aa o ��•1-

tate supra-umană. Trebuia fi o legltur.t sufleteasc.t. 
Majestatea poporului roman nu o putea impune, ea 

in�i ingenunchiase în faţa majestlţei impltatulu,. 
Jmprejurul imp1tatului fi tronului alu era totul. 
Din ce s'ar fi putut alc.ttui aceast1 legitură sufleteasci? 
- Dintr'un cult unic, dintr'o credinţi unic.\: Ado-

rarea ca zeu a împăratului! 
Atunci tuturor templelor s'adăogara statua impăratu!t,i. 
Şi ce zeu poate fi mai teribil ca cd cc se .tfl.\ în 

carne şi oase, în scopuri şi patimi, aci pe pamântul nostru? 
z�ul acesta işi reglementa cultul prin· o lege a ma

jestaţei, căreia, cine aducea atingere .:ra pedeps:t, iar 
intre pedepse era şi confiscarea averilor, din care o tre
ime se cuvenea denunţătorilor! 

Iată un c,t:; din timpul lui Tiberiu: Cavalerul Fala
nius îşi vându grădina. ln grădină însă era şi o statue 
a lui August. De-aci proces de lcs-maiestie I Pi:itorii 
cultufoi augusta! răsăriseră de ori-onde putea rasari ne-
s.,iţ1ul de îmbogăţire! 

Imperiul Roman ajunsese insuportabil pentru suflete, 
ln acest timp s'a născut şi a crescut Isus. 
Locul ? - In Galilea, pe târmurile Iordanului şi ale 

la:;ului Genisaret. Lltr'o rară cu a!rul uşor şi totdeauna 
improspătat de răcoarea munţilor vecini, cu "ri:ontul 
piin de lumină �i împodobit de grădini şi live:i, - ţară 
în ::.ire smn::hinul şi via domneau, ţar1 de flori c1ci pe 
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, munţi- crinii, pc cimpii - trandafirii şi 'n ape - laurii 
rozi puneau bucurie• in otice suflet. 
' - Origina .luH - Poporul Galilean era de neam arie:. 

lnT1ţ1tura lui?-Totul dimprejur ii dicta invaţătura. 
Aci era drumul dintre Egipt ;i Cbaldeia. dintre Grecia 
şi India. Se incrucişeau aci patru culturi, pairu experi-
enţe sufleteşti. · \

lnvăţltura „ceasta trecdtă prin sufletul lui trebuia să 
insernneu măntuite, pentru c.\ ea implc:a pe om cu :eii 
omul devenea fiul lui Dumnezeu. Ea 1mblân:ea relatiilc 
dintre oameni: fii ai lui D-zeu, oa1nenii erau fraţi. 

Ideea era aşa de simpli că apostolii au putut fi baţi 
dir,tre pescari. Daci deschidem Evangheliile vedem ma
cifestările unor suflete foarte puţin complexe şl lipsite, 
de iscusinţa, nişte însemnări de cronicari. Dar tocmai 
această simplitate il învins, ea aducea deslegare tuturor 
sufletelor, aducea; Pace tHturor ! 

•
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Din problemele zilei de 111 
1IIEZU■-T) 

Se Ci'-:dc că prot>lemele 7.ilci sunt cele de ordin e
conomic şi linandc11 '.;)i în această directie este îndrep
tată in mod umlatera ! atenţiunea ;mblicului. 

ln realitate chestiunile cari trcbue să fie puse în 
primul pan ele di cu\iune sunt cel•! ele ordin mural :;-i 
S{1Cial. 

Trei unt problemele cari trcbuc �:'I formeze obiec-
tul de di tu1iunt actualmcnk. 

Acc"lc pr!'h!�me a1c zilei unt. 
I) Problema pol,tică.
21 Prnbkrna colară.
3) Problema n:'ig1ua ii.
fiecare din acest· probleme p1 c.,upunc n:z01vată

cca următoan:. 
I) lncep cu problema politlcd.

rn adoptat si temu! cd mai i11:iint;it ele rqm:zrn
tare: ulrn�iul un vcr�;il. l);ic pentru \:c! ci {1 dea roa
dele a tt:ptatc tstc 111.:voc de o cducaţ:t politică a po

poru lni şi a celor cc-I reprezintă. 
ln orice direqiunc a activ,tătei omeneşti SL cere o 

practică, arn de tudii, examene. în sfârşit selecţiune. 
Spre a f; rreot, dascăl, judecător, doctor, inginer etc. 

e cer să îndeplineşti II muijime de condiţii. 

·pre a fi alegi1ttir, sau ales. 1111 se r.crt.:' �ă ai cu
noştinţe de politică, ştii111a cca mai complicată. 
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Pe llngi aceasta diferitele legi a.le, unei ţări ar trebui 
si ·fie · opera unor specialişti în materie.

Nu insist asupra ha�lilui parlamentar. las să apre-
cieze fiecare incoheren1& legilor cari se votează . astăzi. 

Se cere deci o educat1c politică.
Cum s'ar putea realiza ? 
!n p!'imul rând prin ŞC()ală,
Şi acum vine rândul al doilea probltrntl şcolare.
Este nevoc: de multe şcoli.
Şi autoritătile şcolare se străduesc să ,clădească tot

felul de şcoli, fiind ajutate de bunavointa poporului în 
deosebi a celui dela tară. 

Dar �uflctl!I �coalei este dascălul, care trebue bine 
pregătit, spre a face educaţie nu numai ·copiilor dar şi 
oamenilor formaţi. Trebue să li se garanteze condiţii 
acceptabile de trai. El va fi luminătorul poporului, cu 
adevărat El va da generaţiilor viitoare pc lângă cune5-
tinte elementare, 3faturi şi indrum:iri, va face biblioteci, 
şezători culturale, va desv01ta initiativa particulară etc. 

Cand ·săteanul şi orăşanu\ vor fi în stare să urmă
rească o chcstiune de ordin politic-social-ec:o110mic în 
ziare, în întruniri, atunci politica va c�i din starea ne
buloasă de azi şi buna stare a tărci SI! va resimte în 
to2.te celelalte manifestăii al-.! vieţei sociale. 

A legători conştienţi vor cunoaşte mai bine nevoile 
ţărci, �i 'vor, şt, să aleagă reprezentanti destoinici. 

Dar şcoala singură ne va putea face totul? 
Ea va avea m:voc de spriJinul şi col�horarca Bisericei. 
Dar. vine pc tapet 111) prob,ema rtllgioasd. 
Pc lângă instrucţia dată de şcoală, este nevoc de 

o educaţie morală, pe care numai prin intermediul sen
timentului rc 1igios. care va fi cultivat de preoţi luminaţi,
o vom putea face să fie de o cov,îrşitoare importantă
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în �duca\ia poporului. Un pr:eot bine pregltit de acord 
cu un vrednic învăţător vor izb11ti să ridice nivelul 
cultural al poporului. 

Spre a fi rcspt:ctate legile nu-i deajuns să fie pri!
văzute sancţiuni penale, rolul principal ii va avea clrma 
morală. 

Preotul pe lângă ipostaza de slujitor al altarului, va 
fi ţinut să adopte ipostaza de. pr'.!dicator moral în di
recţia vieţei practice 

lnvăţătorul şi preotul bine aleşi şi bine răsplătiţi pen

tru munca grea, vor da tarei cetăţeni conştienti de 
drepturile şi datoriile lor cari vor trimite în parlament 
reprezentanţi efectivi şi capabili. 

Pintr'ânşii ţara va propăşi şi va fi pusă în locul de 
frunte, pe care-l merită în civ11izaţia universala. 

-·--- ··---- -:: 

GH. TOMA 

Profesor 
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CBEAŢD PEDAGOGIOE 
- DIN LUCRARILE ELEVILOR -

PATRIA MEA 

după H. Noffman V. Fallerleben 

Prinos dt glorie. şi slavă 
Ţi-aduc l11tr'rm sur,rtm avânt 
Ş1'n dragosttn Ct·Jl port dt-apururl 
Credinţă 'f1 jur pân' la mormânt. 

Nu n11mnt '11 cânturi şi 'n cuvinte 
Ci: inima-ml, in veci s'o ştii 
De jertft gata-i pe altaru-ţi 
Şi'n lupte. - 'n aprigi bătălii! 

Că 'n suferin/i şi ·n bucurit 
Striga-voiu până' şi la g11şma11i: 
Untrtu noastra-i TJt i•ecie 
Şi va străbate şir de ani ... 

Căci lu doar, patrie mult scz1mp6, 
Cu plaiuri drnl!i ca prin poveşti: 
Pe. lume, sfântJ mân}!vere, 
Vtoţo, - to! doa; noroc11-ml-e�1/ !! 

MUCHE C. ALEX. 

ci. III A. (L. M. B.)

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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GHICITORI 

Trad. din L. germani de eleVt!I Ţimiraş A. <'I. li A. (I.. M. 8.) 

Vc1nt şi apd-ml trebaac 
Ca sd pot sd vtfuesc. 
De cc1nd sunt ea n'am mc1ncat : 
Hrand •n schimb v'am prtparat 

1E 

lntnl sunt albd ca omdtal 
Ca şi trifoiul tnverzesc, 

Apoi mă tnroşesc cu total 
Şi toJi copili md dortsc. 

E!tt 

Ea patru ani rdmâne-afard, 
Apoi se retntoarct-acas· 
ŞI se aratii atuneea lard 

Surorilor ce au rdmas. 

'eHf 

El ziua 'ntreaid nu lucreazd 

Şade 'ntr'un col/ tn al sdu i.:>c. 
Dar cum a/ard se 'noplează, 
Jnghite flac,lrd şi foc. 
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lntr'o zi un puia dt cuc 
Can mic graur se'nttJlnl 

dup1 GELLERT 

Şi cum stau aşa pt-rm nuc 
lnupură a vorbL 

n 

Cucul strlgd-atund prosttşlt :
„ Despre a noastrt mtlodU 
la spunt-ml ct st vo,btştt 
ln oraşul dt undt vt, ?" 

m 

.Dnpre bldnda /llamtlă 
Ct st spune ';i oraş r
- .E Iubită ca şi mltrla
P4nd .... 11 de copllaJi• •

IV 

- .,Dar la sou�cuma mit•
Strlgd el „ct st �orbtŞtt
Duprt m4ndra docdrUt• ?
- .Tot oraşul o lubt,tt•.

V 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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- ,,Stal•, mii 101, n'a111 ltrmlnat•
Zlu caca atancl 111dhnlt-
„ln ora1 t4t al ambtot
Dt mine CNJl ar,zlt ?"

VI 

- ,,Dnpr, aita n'a,n Ct•II spant I
Cd 'n oraş cdt timp-am stat
CtU prlvtştt dt-al ttJu n11mt
Nld-o vorbei n'am aflct•.

VII 

- ,.Dccd dt numtlt mtu
Nlclodatd nu vorbesc
sa mtJ laud atuncla tu
ca tl poate nu 'ndrdznesc

. Nae N. Ale:z:andru 

CI. li A. (L. M. 8.) 
Constanta
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limilHIHI .,toloi �fl�io 
• 

OMAGII 

Cu un fast deosebit, A. P. C., a comemorat 
ia 3 Mai a. c. bimilenarul marelui poet al lati
nitaţei, Ovidiu, în localul obicinuit al instih.:ţiei, 
din str. Tudor V!::irlimirescu. conform initiativr.i

comitetului de conducere al academiei.' La a
ceasta solemnitate, a binevoit sa asiste şi 0-1 
Ferrero, consulul Italiei din localitate, alături de 
un public numeros şi select. 

Serbarea începe printr'o conierinţa. introduc
tiva, ţintita de D-l „vvcat Ea.cur Cons tanti•

nescu. D-s:1 aratr1 rolul şi rostul pc care-l aic
Academia populara de comerţ, în ce priveşte 
saroatonrea marelui poet al Romei ; mulţumeşte 
publicului constanţean care a luat parte la fes
t ivitate şi în special d-lui Consul al Italiei, care 
priil pre"":enta D-sale a racul u ut!OSehita cinste 
academiei. 
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RUINELE rASEI LIJI OVIDIU DIN SULMONA 

Arată apoi împrejurările venirei poetuiui O
vidiu 1 Tomis, relaţiundl! sale c11 populaţia 
gcta di11 aceste loci1ri denumite µe atunc; 5ci
fla minor şi scoate în evidenţa ca acest prim 
pionier al lali11itaţei - exilatul poet al Curţ i lui 
, .u�ust- c. fost stimat şt onorat i� Tomis. To
tuşi nohilul din Roma civi'1zata, sufere în Sci
tia aceasta lângă o populaţie care daca avea oare
cari începu!uri cultt1rak, era departe de civili
;!aţia Rumci. r Tristele" şi „Ponticele" sunt 
ecoul vir.ţei sale aci, departe de patria unde-şi 
petrecuse tinereţea şi sunt p1 qioase documente 
rentru istoriograf. 
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Corul a executat apoi imnul Gatibalctian, sub 
conducerea D'.'lut Prof. N. Zagoicea. 

Urmează apoi cuvântarea D-lui Prof. Con

stantin Mureşana, care desvoltă teza „Ovidiu 
in cultura ,on,and", O-sa descrie în linii largi 
persc:1alitatea lui Ovidiu. 

SULMONA - l'ANOf?AMA 

N;"tscut la Sulmona, în ltaiia, acum doua-
zeci de veacuri, Ov:diu, fu celdântâi 1:rainic al 
culturei latine în ţara noastră. 

A trăit în epoca de aur a civilizaţiei antice. 
Roma imperială atingea în vremea aceea cul
mea dezvoltărei sale. În jurul Cezarului stau 
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.carturarii timpului : Titu Liviu, Horaţiu, Virgil 
şi prea înţeleptul Mecena. lmparatul era protec
'torul lor. Dar catre sfârşitul domniei lui August. 
tirania deschide ochii ; acuma se a_rată şi ne
mulţumiţii. La început August, se face că des
preţueşte. atacurile, apoi razvratiţii sunt pedep
siţi. Cezarul nu mai suferi opoziţie în Jurul lui. 
Tocmai în acest moment Ovidiu este alungat 
din Roma şi isgonit la capătul lumei (Gaston . 
Boissier, L'opposition sous Ies Cezars, Hachette, 
1909). 

P�in urmare, de asta a fost isgonit ; a în
drăznit poetul de neam mare şi omul cu viaţă 
pură, a ;ndra �nit sa protesteze contra tiranilor 
vremii Şi, ascultaţi! sub ce pretext ? Ca a scris 
o carte, ,, Arta de a iubi M !

,, Aci apare ca cel mai modern dintre scrii•
terii antichitc1ţii: un Balzac dublat de Musset" 
ne spune un critic francez. Ovidiu părăseşte 
Roma, cu inima frânta şi ajunge zdrob_it şi îm
oatrânit de durere la Tomis, în ţara strămoşilor 
noştri: Geţii. Aci, în Sciţia a trăit opt ani. ,.A
ici,--ne spune mareic arhco:og Boissier,-a în
văţat OvicJiu limba locuitorilor, cari deşi erau 
barbari, au fost încântaţi, i:a au pus mâna pe 
un poet mare; i-au dat daruri, distincţii. Sena
tul din Tomis l-a încununat cu lauri•. 

Aşa dar, Ovidiu a fost în Tomis, în răstra-
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bunica Constantei noastre. ceiace a fost la Ror:,a: 
. , 

poetul poporului: Ovidiu, alungat pe nedrept 
din Roma, a g:tsit puţina mângâere printre stra
moşii noştri : Geţii. Mai mult, a scris versuri în 
limba geţilor, dupa cum fruntaşii intelectuali geţi, 
au lnvaţat limba latina. 

Ovidiu e prin urmare, precursorul lui Tra
ian. A cucerit capitala geţilor cu o suta de ani, 
înainte de sfarămarea Sarmisagetuzei. A învins 
Tomislll şi ţinuturile vecine prin puterea spirituala. 

Poetul Ovidiu, om înL!ragit u :! ·, ersuri; poe
tul iubirii, poetul celor mulţi şi săraci, cetăţea
nul demn şi r;:spectuos pentru persoana lui, ca 
şi pentru Patrie, acesta e întâiul ctitor al nea
mului :iostrn ... 

Constanţa trebue să fie 111â11Jra ca a fost 
odată locul de adapost al celui mai :;;ncei poet 
latin. 

Aceasta este in ';Scnţa conferinţa D-lui Mu.., 

reşanu, care scoate Î!l evidentă, după cum se 
veue, motivu( adevărat al exllarei poetului, iar 
11u supoziţia ce a dăinuit ani dearândul, anume 
ca împăratul a îndepărtat pe poet din Roma, 
<lin pricina amorului acestuia pentru Iulia, ne
poata sa. Conferenţiarul, presară cuvântarea cu 
preţioase cunoştinţe, arătându-l pe Ovidiu drept 
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... un om cumpatat, fin, dar cu· totul debil şi lip
sit de sensualitate, din care cauza a şi fost 
scutit de a-şi face stagiul mmtar la Roma. El 
era patricianul care iubea pe săraci şi asupriţi 
şi era o stavila pentru apucatnrile urâte ale con
ducatorilor Roml!i de atunci care l'au îndepar- · 
tat din imperiu. 

Ovidiu� descrie înfricoşătoarele erni din Sci

ţia, navalirile sarmate dela Nord când Dunarea

îngqeţa. 
ln acele' tragice împrejurari s'a stins poetul 

tinerilor iubiri, uitat de prietrni şi de Roma pe 
care a divinizat-o pânll în .Cl;!asul morţii. 

„Cât timp vei fi fericit numai, vei aveo 
mulţi amici, a spus poetul exilat în versurile 
sale, cuvinte ce vor rămâne neperitoare, ele po
trivindu-se timourilor. 

lată pentruce, amintirea Marelui cântăreţ la-
tin, are o însemnatate nemarginita pentru popo
rul român şi pentru noi dobrogenii în special. 

A Ufmat apoi, • Canzzonetta de Ambrosio", 
solo violina, executat de cunoscutul violonist, d. 

-

Gh. Vasilescu, care a dat --conrursu! d-sale !a 
acesi festival, şi a carui munca a fost rasplă
tita prin aplauzele _auditorilor. 

D-l profesor Ch. Carp, cu obişnuita-i ,verva,
a citit un fragment din ultimul ace al tragediei 
• Ovidiu•, a poetului Vasile Alexandri. Lectura
D-lui Carp a produs o deosebită impresie _. 

' 
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Corul execută �poi un ansambiu din ,Tro
vatore" de Verdi. ln rolul P rncenei d-ra Ne
gulescu. 

Piaţa lnd ! cr.cl..:;itci din Constanta. ca loc,1I11I prio,arici oraşului 
�1 rno?1umcntul lui Ovidlu. 
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Solemnitatea s'a sfârşit cu câteva cuvinte de 
mulţumire din partea d-lui Bucur Constantinescu, 
care da citire urmatoarei telegrame, ce a fost 
expediat� primarului din Sulmona (Italia), locul 
de naştere al poetului Ovidiu. lată textul acelei 
telegrame: 

„Asociaţia culturala, Academia populara de 
comerţ'' Constanţa, serbând astăzi 3 Mai, în 
îocalul sau, bimilenarul naşterei poetului Ovidiu, 
cel dintâi s0l a: Romei pe malurile marii do

brngc·11e, prezintă din locul unde a trait, a scris

şi ,, m.ir;�, Ci1,�g1i iorului unde s'a nascut. 
(;:;s) C\)mitetul de iniţi:1tiva: B. Constanti- • 

,�eseu, n. Stoicesc 11, C. Mm cşanu şi N. Z�goic·ea. 
La �l't.:i1St� tP:.0grama, s·a primit din partea

Pnm:"!:-u1ui Sui111onei. un raspuns de mnlţ11mire 
chezaşuind prin f rurnuac;e cuvinte legatL11 i indi
solubile între cele dt,ua p poare: ita!::m şi român. 

Sigilii, Univ�rs1!i\ii din Sulmona 
cu ci !rift lui Ovidiu (He X\' �; XVI) 
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Şi acum, duµa •�e onoratul citirur a strabă
tut anuarul nostru, ne punl'm întrebarea: Ce a

vem de împhnit pentru viitorul apropiat ·1 E 
gn:u u1:: µruft!�t in împrejurarile de azt.... lna
inte d'a r� pt:nde la întrebare chemam între 
noi, .:u tot dragul inimei orice ::v�r.: sincer şi
dornic de munca pentru Naţie. Cu cât mai 
multe pateri unite, nadajduim să 'nfaptuirn in 
anul viilur cât ..;� dt mai mult. mai mult decât 
în anul de cxnerientâ. 111 cretlinta aceasta sun
l'.!ill i!itariti d · fapt�I ca am avut în Jurul nostru 
o park lhll tineretul studios din �cc ·r oraş, a
po! () s. arna din cctaţenii Constanţei şi ca o
incuronarc a .;:111,Jdor nua ·trL· pc reprezentanţii
vItţe1 l'Cunomit:e cum şt a c�lor mai serioase m
st1tllţi1: ::r111at,1 i biserica. Cu placere ne vom
a111111ti ca d-l general de D1\ iz,e Vladescu a
fost cel dintâi din înalta oficialitate rare s'a in
tcrcc.at cu tui entusiasmul de progres I aşeza
mclntului no tru. D-l Lt. Colonel Barb::rn a fost
conti1tuu alaturi de no, 1111anndu-ne rându, ii� în
cele mai grele momente. Nu ne-a lipsit nic:
sprijinul mor.sl al bi ericei, care prin µrcotul E
conom C. Popescu, dc:fensor ecles•astic şi Eco
nom I. Roşculeţ, ne-a imbraţişat cauza cu tot
sufletul.
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