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Abonamentele de · încurajare se vor anunta la -o ru� 
brică specială. 

Cărţile şi publicaţiunile trimise revistei, vor fi recenzate 
şi anunţate. 

MANUSCRISELE NEPUBLICATE NU SE ÎNAPOIAZĂ 

Colaboratorii noştri, vor fi publicaţi în mod permanent la 
această pagină, cu înce.pere din numărul viitor. 
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ANUL I. 

RO ST ll f_. N OST R U 

1'1ulte veacuri dearândul, românii de pretutindeni 
au luptat „UNrfI IN CUGET ŞI SIMŢIRI" pentru 
acelaş ideal sfânt al înfăptuirei României de azi: 

Lupta a fost dusă cu atâtea sacrificii, că azi nu. este 
palmă de Ioc din patrimoniul naţional, care să nu fi fost 
botezată cu sângele glorioşilor noştri, strămoşi şi părinţi. 

Sunt zece ani de când Dumnezeu ne-=-a hărăzit, să 
vedem România de _azi aşezată în hotarele idealului 
nostru împ1init. 

Dar, nu este destul, sii fim stăpâni, fiecare cum în.= 
(e:e�e el, ci frebue să stăpânim şi să conducem în aeelaş 
fel, în aceJ.-=:-ş gând şi cu acelaş suflet. 

Graiul şi scrisul nostru să răsune dela un capăt la 
celălalt al tării într'un singur fel şi inima noastră să aibe 
aceleaşi palpitaţiuni. 

No. 1 
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Pentru a se ajunge la această UNIFICARE A 
SUFLETULUI ROM)\NESC, multi români inimoşi au 
ales şi practicat multe căi. Totuşi pentru motivul că, nu 
au lucrat uniţi a trebuit să.:i vedem pe fiecare în 
parfe în drumul lor că au căzut învinşi de greutăţile 
insuportabile. 

Bătrâna „Astră Ardeleană" · dându=şi cea dintâi 
seama de pericclul ce ameninţa unirea n�astră, ne=a che= 
mat la datorie, şi ne=a cerut şă strângem rândurile pentru 
a învinge din timp orice piedică ce se pune în calea 
,,unificării ··noastre sufleteşti" de zece ani încoace. 

Mulţi au susţinut că", rolul ei s'a stins odată cu unirea 
de acum zece ani; azi tocmai aceştia aleargă sub 
cutele drapelului său pentru desăvârşirea unităţii sufle,=
teşti a neamului nostru. 

»Dobrogenii" şi=-au dat dela început seama de marea
operă săvârşită de „Astra Ardeleană" în pregătirea unirii 

· şi mai ales de marele rol ce va trebui Să· I joace în opera
de unificare sufletească a tuturor românilor.

Duşmanii interni şi externi atât de puternici nu vor
putea fi învinşi decât atunci când vom trece peste orice
considerent personal şi ne vom aduna cu foţi într'un
singur mănunchi, luptând cu puteri unite pentru unificarea
culturală şi sufletească a românilor de pretutindeni.

Cărturarii Dobrogeni, dându=-şi primii seama de
această mare nevoe a neamului, s' au grupat cu un sen=
timent patriotic potrivit momentului,_ în jurul nostru, pu=
târid astfel în 1927 înfiinţa „Astra Dobrogeană" sora
„Astrei Transilvane" iar astăzi împreună dăm la lumină
cartea de aur a românului Dobrogean prin care urmJrim.

Reînvierea datinilor strămoşeşti potrivit spiritului
ce le=-a creat.

- • Potrivirea sufletului poporului. Dobrogean cu su.=
flet�l poporului român din celelalte provincii pentru for=
marea uriui tot sufletesc al întregului neam românesc.
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,......, Creiarea unui organ cultural pentru mândra 
noastră Dobroge, alături şi la înălţimea celorlalte provincii 
surori, făcându-=-ne cunoscut poporul şi pământul nostru 
.atât în tară cât în streinătate. 

:-- Să luptăm contra tuturor duşmanilor neamului 
-din afară şi în interiorul ţării împotriva tuturor viciilor ce
periclitează caracterul nobil al neamului nostru.

,_, Să creiem un organ ştiinţific popular, prin care
:poporul Dobrogean să aibe la îndemână toate îndrumările
moderne în agricultură, creşterea vitelor, şi în celelalte ra-=
muri de activitate zilnică.

,......, Să îndrumăm graiul nostru, spre adevăratu] 
-caracter latin, eliminând streinismele cari s' au strecurat
.sub diferitele dominaţiuni streine.

Să fim legătura de unire· între Şcoală, Biserică, Ar= 
rpată şi opinia publică, prin scrieri; permanente in acest 
domeniu. 

,......, Să încurajăm talentele evidente ale fiilor Dobrogei 
-deschizându.=le drumul spre calea menirH lor adevărate.

,......, Şi în fine, să creiem organul oficial al Asociaţiunii, 
-care să cuprindă activitatea crganizaţiunii noastre în
Dobrogea şi să ne informeze asupra activităţii „Astrei"
în ţară.

Astfel grupând în jurul nostru pc tcfi românii avem
,convingerea, că vom corespunde în totul speranţei, ce şi-=a
pus neamul în noi, şi că, vom servi în cea mai marc
măsură interesul uniEcării sufleteşti a poporului român.

,,ASTRA DOBRO&EANĂ" 
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Credem, de datoria· noasJră sa· inaugurăm începÎ1tul acti-=-
vităţii revistei „Astra Dobrogeană'� cu principiile pe_ qaza cărora; 
distinsul nostru· preşedinte d=l General Ion Vlădesc{ţ: a. �reiat· 

' 
" .. J,,Asociatiunea" în Dobrogea: ·' -� 

Sunt sfaturi, menite a închega sufletele tuturor fiilor Do.;:
brogei într'un mănunchiu puternic, care să l�pfe cu izbândă 
contra tuturor· relelor, ce pericliteaiă viata noastră trupească ;l 
sufletească de. neam nobil şi popor mândru. 

. Ascultaţi=le iubiţi cărturari ai Dobrog;ei, şi le transmiteţi 
orăşenifor şi sătenilor, în acdaş I. gând curat, cu acel aş suflet· 
românesc, cu care vi se dau. ' 

Iubitii noştri săteni! Nu lăsaţi · pe nici· unul din voi' fără, 
cunoaşterea cuvintelor, .cari au făcut „Astra Dobrogeană" •şi„
cari vor fi aducătoarele de bi'ne pentru sufletul vostru şi al 
familiilor voastre. :r ·

· Uniti în gânduri şi si'mfiri, urmând sfaturile de mai jos,..

vom· aju�g� · cu adevăr.ii, să aju'tă�•·Neamul şi 'Patria noastră, 
precum ne.:ra9 lăsât:..\:, strămoşii noştrii eroii şi bunul Dumnezeu. 

,,ASTRA DOBROOEAI'!Ă" 

Iubiti locuitori ai satelor, 
, 

Ca._ preşedintţ ,?-1 Asociaţi unei 
Culturale ,;A,stra Dob1:ogeană" 
al cjre1· · _sco:p·· _esle· · d'e a învia· 
oatinel�. strămoşeşti şi a ne în
�oar.:e fa' dnsfea şf ·omenia ·ae:i..
mului nostru, cu dra_go;;te şi ne.-
ţărmurită iubire vă trimit prin . 
graiul d„lui Invăţător dteva 
sfaturi pe care vă rog să le 
luaţi aminte şi nede.spărţiţi să 
fiţi de înţelesul lor, căd toate 
sunt st,re binele şi folosinţa 
traiului vostru. 

De la â vreme încoace, v;:ajba 

şi ne::irstea au pus' stăp�nire pe· 
sufletul vostru. 

Procesele s'e ţin · lanţ, · beţia 
este în toiu, fudulia se întinde 
ca râia, curvăs::îrîa nu mai esie 
o ruşine, rnrba nu mai este le-
gămfot şi kg\mântul nu mai
este sLnt. Pe Dumezeu 1--am ui
tat, iar biseri'.:a--i pustie... şL
dacă la a::este morarnri ale firei
se mai adaug.ă încl şi zizanb
ce s'.a introdu.5 la sate din cau
za politi:::ei, precum şi goana ne
bună dur,1 câştig, este uşor dar
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·ca să vă - daţi 3eama care ne
va fi sf?r�Eul.

Vom pieri, mîncindu-ne în
tre noi - şi ne vom ucide

·singtrri prin păcatele noa3tre şi
este păcat de D-zeu, să piară
,un neam ca al nostru şi mai
cu seamă s1 p-ierim _acuri1a, când
prin jertfele ·noastre am isbân
clit,. să refacem moşia str1.mo
şeas-că şi s.1 adunăm tot Nea
.mul la un loc.

Este .cazul, dar să ne trezim�
şi această trezire trebue si por-
nească de la sate, căci din ţă
rani se compune armata. cu ţă
�ranul am.- isbutit şi tot cu el
vom face faţă la duşmanii din

'afară.
Ca om bătr{tn şi mai încercat

în ale lumei ca voi toţi vă tri
mit dar vorba: Uniţi-vă,· jubi
ţi-.vă ş:i aJutati--\iă "-între -voi,
Iertaţi pe cei ce v� greşeşte.
Nu_ vă lăsaţi� să vă prindă mânia
f'ugiti 'de procese. căci v'.i · mă
-n:î.ncă şi frnpul şi banii şi viata
,opriţi pe femeile voastre de la
fudulie, că:i fudulia usuc�( pun„
ga şi dăr:âmă căsnicia.

Op.riţi-vă cei cu beteşug de
la băutur,ă, căci băutura întune-
că mintea şi trezeşte p·ofte şi
gdnduri nernrate.

De p•olitică s'î vă ţine:i sau
să nu vă ţineţi ; cum voiţi, dar
bine· ar fi să vă lăsaţi, iar dacă
o faceţi, atunci credinţele voas„
·tre p:olitice să nu vă de3partă
în viaţa <v·oastră de 

1
toate -zilele,

,-căci voi cu fotii sunteti fiii sa
tului si în httnă frătie ati fă-
.cut .cop•ilăria.. 

" · 

. De -ce d'at: să vă pi.smuiţi şi 
:să vă ur:îţi? 

Prin î11fan ţa.rea Ast1;ei vă ciau 
-dar p,rilejul împăcăciunei dintre
woi toti.

!n Transilvania, - p;� vrerne'.l

5 

l.J ngurilor, ·Astra a · ro.st -steaua 
ce-a luminat P'e Români şi i-a 
dus către mântuire. Faceţi şi 
voi ce--a făcut ai voştri din Tran
s:lvania, luaţi--vă după A3tra Do
brogeană, care ca şi mama ei 
Astra Transilvăneană, vă lumi-· 
nează căile ce co:1duc că'.re fră
ţie şi bună propăşire.:. 

Daţi-vă dar mâna şi s.trân
geţii a frăţie - căci nu este is
bândă în \rraj·b;ă şi desmăţ... ci 
în cinste, armonie şi dragoste 
între toţi. 

Cu aşa suflet si pornire în
scrieţi-vă cu toţii sub steagul 
Astrei şi faceţi din satul vos
tru o armată de suflete împo-
triva căruia, să· nu .isbândeaseă 
răul. 

Cu Jnvăţătorul în capul vos
tru, daţi iureşi învăţăturilor ·cele 
bune-iar p,rin preotul satului, 
deschideti-vă drumul către raiu. 

Iată, !Ce cere Astra de la voi� 
şi ce povaţă vă trimite bătrâ
nul său preşedinte. 

Ce înfliptuiri materiale vro
ieşte, 'sli S\W,:rş:eascjiJ Astra. · 

Gândurile mele sunt multe şi
mari, dar singur nici când nu 
le voi împlini. 

,Vi· le spun ,dar, ca să le .a
flaţi, să le judecaţi şi cântăriţi 
şi ap:oi să chibzµiţi la înf,ăp
tuirea lor. Ele s<: împart în două 
şi anume: 

A) Infăptuiri locale srrtului.
B) Infăptuiri Regionale la :Con
stanţa.

J)· !nfăptuiri locale: Casa de
ceiire a satului 

'M'am _giândit si-mi dau -bine 
cu socoteala că, ,d'aca: oamenii se 
aoună la oârciumă, aceasta o 
fac ce este dreptul, uflii din 
dragul bău-turei, dar cea . mai 
mare parte din cauză d n�u 
\mde să se ducă în alU. parte-
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prin urma,re ,ri'au un local und;e 
să se â.du11e, să stea de vorbă

1 

să citească o carte, să scrie o 
scrisoare, etc. etc. 

De s'ar umP'le, dar a�est gol 
şi această lipsă, atunci c1 şi la 
oraşe, s:itenii în loc de cârciu
mă, vor merge în casa lor: cu
râtă, cu •scaune, cu masi, cu 
cărţi de ceti:e, cu cerneală şi 
hfrt :r-: de s:ris iarna la căldură, 
vara .suh umbră şi aşa mai c;le
parte. 

Acolo cei tineri vor învăţa 
multe din gura celor bătr:îni, 
iar ,.:ei bătrâni vor afla multe 
din cetirea cărţilor de către cei 
tinrri. 

Nu esţe nevoe, cred, să mai 
zic 111m1ca despre binele ce ar 
aduce satului asemenea case. 

, . i ll/ ăiptuirea este simpl!i: 
-a) ✓ ConsUiul comunal hotă

ra_şt�: şi ap:robă loc.ul şi chiar 
ai�tă .. ci! o. sJJmă: pugetara. 

b) Centrala Const-an ţa �i irn.i�
te planurile. 

c) Un �omite·t ai construcţiei
sub preşediinţia· învăţătomlui va 
strânge fond.urile şi va sup1a
veghea lucrarea. 

d') Intregul sat, unul cu ca
rul· şi altul cu mâna, vor lucra 
ca însăşi pentru ei, căci casa 
nu este a. nimănui în p-arte, dar 
es.te a tuturora şi pe vecie. 

Aş fi fericit să fiu ascultat 
şi până la toamnă; să le putem 
tidiica şi deschide. 

2) Instalarea,, instrumente
pentru edu.-aţ'ie. fizicii, 

Creşterea tineretului în sgrin
fenia .şi tăriia 'fiziciă es1e tot. âtât 

: c.fe -riecesată ca şi înv,ăţătura, iar 
îndrumarea tutuiai exercitiilor 
către 'p:reg.ătirea ostăşească ' este 
de�·folo·s fiec:ăruia, căci toţi vor 
ri1�r�ţ fa armată, iar cei ce ati 
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' 
facut-0

1 
nu trebue săi uite în- · 

văţHurile ei. 
De aci · necesitatea unor mici 

şi neînsemnate instrumente ca: 
armele qe Jemn _ pentru instruc
ţie, mingi pentru haină ; bas
toane _şi ghioage pei1tru gimrn-· s. 
tică. 

Instalaţie. Pvli_gva�e; b mică· 
norţiune de te�en la margihea 
satului sau în curtea unui sătean 
sau la şcoală, cu bare de sărit 
cu şanţuri, cu pa··apet. etc. vezi. 
rr.oclelul. 

,JManeiuri. Un loc la câmp, pe
islazul comunal sau dacă în s1t 
este vre-o piaţă, unde săt facă 
călărie tineretul: 

Toate acestea nu necesitează' 
atâtia bani. cât voif}ţo, şi ho-• 
tărâ i·ea de a se face. 
. ·voinţa şi stăruinţa să fie a 

d-lui Invăţător, hotărârea a Co_n
siliilor comunale, iar sumele ne„ 
cesare, prin cotizaţia tuturora. 

3) lmbriica1 ea s,}racitor si a�
;ut�rea ta ,p1lţiptdut:l.i ·_'(1. ,;o,qiilor 
silitori 

Nu e faptă cr.eştineasd mai 
bună şi mai primită de Dumne� 
zeu de cit să dai săracului co
dru de p--iine şi învăţătură ce
lui pe care Dumnezeu l-a dă
ruit cu duh alţs. 

Domnul Isus� Hristos 2ice: 
,.Iuoeşfe ·pe 'aproapele tău11 iar 
1�eamu1 nostru este renumit în 
cl1anie, prin urmare f..ăcând ·ca ei,
nc facem demni de ei şi de 
iubirea lui Dumnezeu.-
. _Socotesc 'bine că ajutorarea 
s'ar f!lce djn belşug şi · pe ne-

. simţitele pentru fiecare q;acă în 
fiecare sat s'ar :'nriinta o cutie 
d'e fier .cu un lacăt' cu dou,1 
'chei · şi pecetluit în·, care să-şi 
pună· fiecare banul său în zi-· 
lele de sărbătoare. 

Cutia se ţine la pre()t, care: 
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'este preşedintele comitetului de 
ajutorare. 

C:nd cutia se umple atunci 
se de.;chi<le în faţa întregului 
comitet, încheindu-se 2 procese 
verbale. Unul rămâne la arllÎ
va Astrei locale şi al doilea e
xemplar va fi trimis centra_lei, 
iar banii vor fi detJuşi la Ban
ca· Naţionaiă pe numele asocia-
l iei , locale. , · · 

Cu cutia se poate drcula prin 
�2.t ori de c1te ori :- 1� v_.i_ crede 
necesar .. 
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Imp:ărţirea ajutoarelor se va 
face: 

a) Pentru săraci la· Sf. Du
mitru al fiiecărui an şi s·e va 
compune numai din haine şi 
încălţăminte. . i ,
· b) Pentru copiii săraci .sili
tori la finele anului şcolar _şi
se va corn pune din cărţi, o biet�
te de şcoală şi Încăltăminte.

Distribuirea se va face cu so
lernoi�atc, cu îm:i1eerea d-c. prn
cese verbale şi cuvântări · de 
îmbărb:ttare. 

(Urmare în No. viitor) 

Datorită câtorva oameni de inimă, mai cu seamă d.;-Ju-i. 
General I. Vlădescu, de câfi.=-va ani s'a impus, atenţiunii 
publice din provincia noastră de · peste Dunăre, societatea 
cultu_rală Astra Dobrogeană, o ramificaţie însemnată a ve.c

chei şi ·marei noastre societăţi culturale de · peste Carpaţi 
Asfta, adică Asociaţia t�ansilvană. 

·· 

Conferinţe, şezători culturale, concerte, reprezentaţiuni 
teatrale, biblioteci populare şi acum o revist�, un orga� g.e 
publicitate -cu rosturi deosebite,� iată câteva din înfăptuirile 
de ·căpetenie ale tinerei, dar viguroasei organizationî' culturale 
dobrogene. 

Se pare, că �ceastă societate găseşte în Dobrogea con�· 
diţiuni · de desvoltare tot atât de prielnice, ca .şi în patria ei
de origine, în Î ranşilvania. 

Şi n' ar fi .nici o mirare, dacă această_ simplă presupu,::' 
nere a noastră s' ar adeveri în totul. Chiar dacă admitem, 
cum tre�ue s� admitem, că ex�gerat au afo mat u�ii despre 
Dobrogea dela începutul veacului trecut că, luată în între,=' 
g1me, ea părea o imensă târlă ar_delenească, totuşi trebue să 
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recunoaştem ca m mai bine de 80 din cele o sută ( 100) 
de comune ale acestµi judet se poate arăta statistic prezenta 
şi importanţa · elementului românesc din Ardeal. · 

In judeţul vecin, Tulcea, unde avem şi sate botezate 
atât de semnificativ ca Făgărâşul Nou, Mocanii ş. a., si-=' 
tuaţia e aproape la fel. · 

. De aceea aflu nemerit, să reamintesc tinerei· organizaţii 
culturale dobrogene şi mai ales organului ei, care acum în-='

cepe calea lungă· şi anevoie de străbătut a publicităţii, câte-=' 
va din înţeleptele sfaturi date de întâiul vicepreşedinte, mai 
apoi· multă vreme preşedinte şi una din gloriile cele mai 
curate ale Românilor de pretutindeni, Timofei Cipariu, pă-=' 
rintele filologiei române· şi unul din cei mai învăţati dascăli 
pe care l'au avut vechile ,şcoale româneşti dela Blaj. 

In cel dintâiu congres general al Asociaţiei transilvane 
ţinut la Braşov. în 1862 sub preşedinţia Mitropolitului Şa-=' 
guna, între altele spunea înţeleptul dascăl : Oricât ne des=

parl munţii şi văile, şi ne împart stările politice şi confe-=' 
siunile religioase, totuşi noi una să fim : o naţiune, o limbă, 
o literatură. Şi, dacă- pe alt tărâm românul e divizat şi
merge pe căi diferite, uneori cu fotul contrarii, cel puţin în
1 i t e r a t u r ă şi în cultură să fim numai un trup şi nu-='
mai un suflet. Atunci oricâte nuante politice, sociale şi re=
ligioase ne-='ar desbina, spiritul naţiunii şi geniul român. va
întinde aripile sale ocrotitoare peste toţi fii lui Traian şi=i
va ţine uniţi în legăturile păcii, frăţiei şi unităţii naţionale.
Aşa să fie în veci ! Amin.

Amintind aceste sfaturi ale unui patriot încercat, fac 
cele· inâi călduroase urări pentru o izbândă deplină. 

Nicăieri mai mult ca pe tărâmul_ culturii nu se adeve= 
reşte zicătoarea� Câmpul e larg, lucrătorii puţini. 

ION GEORGESCU 
Profesor secundar 
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Mareşalul Foch. 
Geniul lui F och _ a încheiai cel mai glorios capitol 

al istoriei confimporane. S' au întâlnii în rândul drepjilor 
cei ma[ bravi luptători pentru sfânta cauză a dreptă/ii şi 
liberfăjii popoarelor subjugate. F och şi Eroul Necunoscut .. 
Concep/ia omului „mesia" şi puterea ce a dus la înde: 
plinire g4ndul său. 

'Astr�· care şi.:a realizai idealul său sub sculul şi cu 
ajutorul victoriei militare a gloriosului <5slaş şi otn, depune 
azi omagiul ei pios la mormântul marelui Coman,danf. · 

lncepem acjiun-e·a· no-astră cu exemplul virfujilor ma.: 
relui dispărui, şi:/ aşezăm în sufletul· nosftu ală/uri de 
marii Cezar şi Napoleon.-

,,ASTRA DOBROGEANĂ" 

Cine a fost Maresalttl F 01ch. 
I 

Astăzi când nu mai este, imensitatea golului pe care-l 
fasă, ne dă măsura gigantef sale personalităţf. Vafoarea 
lui este perfect definită în formula condofeanţelor Minis-
trului Angliei Ia Paris : 

· · 

,,Regretăm că ţa:ra noasfr·ă nu are' drtsfea de a nu
măra prtntre fii săi pe mat'ele dispărut·; totuşi pop:oral 
nosfru îl va regreta ca pe uri erou naţional''• 

ln cele ce urmează, voi încerca să schiţez, în câteva 
finii, viaţa mare-şalului, doctrina lui şi rolul imens pe' care 
l'a avut în războiul mondial: 

Foch, s'a născut la Tarbes (oraş· în regiunea Pirinei
foi-) Ia 2 Octombrie 1851. Primele· studii Ie-a f.ăwt 
în diferitele oraşe, pe unde cariera adm-inistrativă a tafălai 
său, care era funcţionar de stat, îl d-ucea. Spirit silitor 
şi studios, cu aplicaţie pentru ştiinţele pozitive, tânărul 
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Ferdinand Foch, merita aprecierele profesorilor săi, care 
vedeau în el pe viitorul politehnician. 

In adevăr, în l 87 J, după ce răsboiul, pe timpul că
ruia se angajase voluntar, era isprăvit, intră în şcoala 
Politehnică. 

Un an mai târziu, optă pentru trecerea în şcoala de 
aplicaţie din Fontainebleau, din care," în 1874, ·eşi subl�
cotenent de artilerie. 

Cariera şi-o făcu în diferite oraşe ca ofiţer de arti
lerie şi ofiţer de stat major, după absolvirea şcoalei de 
răsboiu, în l 887. 

ln J 894 a fost numit profesor de istorie militară, 
strategie şi tactică la şcoala de răsboiu, unde a stat 6 ani. 

ln l 907 reveni, de data aceasta cu gradul de gene
ral, în funcţia de comandant al aceleiaşi şcoale, iar în 
J 9 l J, când F och fu înaintat general de Divizie, i se dete 
comanda Diviziei l 3-a. 

Doi ani· mai târziu, era.. Comandantul Corpului 20 
Armată, la Nancy; in această · comandă l' a găsit isbuc
nfrea l ăsboiului. 

lnainte de a trece Ia faptele de răsboiu, care 1' au 
imortalizat, câteva vorbe despre doctrina lui, despre ideile 
ce le avea · asupra răsboiului modern. 

Dela început, o deosebire se impune între el şi marii 
căpitani ai istoriei: aceştia au câştigat întâi victorii şi apoi 
unii din ei au explicat cum ( de ex. Napoleon în memo
riile scrise la Sf. Elena), pe când Foch, el a făcut. teoria 
răsboiului întâi, şi �poi, când împrejurările i-au permis, 
a pus-o în aplicare. · 

In două volume mari : ,,Des principes de la guerre'' şi 
,,De la conduite de Ja guerre" şi-a condensat teoriile sale, 
a căror idee dominantă, asupra căreia el insistă mai mult, 
se poate reda altfel : . 

Victoria este rezultatul bătăliei şi numai al ei, In 
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consecinţă toate forţele materiale şi morale, trebuesc să 
tindă spre bătălie. 

Intrebuinţarea şi coordonarea lor, sunt acţiunea şe
fului, căruia Foch, îi atribue un rol preponderent. 

In toate bătăliile, Marna, Y ser, Somme, în marşul 
biruinţei din J 9 J 8, cum le plac francezilor să numească 
bătălia i;are a adus sfârşitul răsboiului, aceasta. a fost 
doctrina care a inspirat şi influenţat întreaga strategie. 

Şi acum să�i vedem faptele: 
Până după bătălia dela Charleroi, Foch a luat parte 

cu Corpul 20 la ofensiva din Lorena. - In plină bătălie 
însă, fu chemat Ia M. C. G. (26.VIII.J 914); Ia această 
dată, retragerea generală a trupelor franceze, cari lupta
seră Ia Charleroi, fusese ordonată. 

Fără a mai vorbi de operaţiunile până la Marna şi 
împrejurările care au dat Ioc acestei bătălii, pe Foch îl 
găsim Ia centru dispozitivului francez, în timpul bătăliei 
dela Marna, 

Se prevedea o sforţare formidabilă a germaniior în 
acel punct şi era nevoe de un om Ia înălţimea încercărei. _ 

Acolo, în preajma mlaştinelor St. Gond, patru zile, 
armata sa, a IX-a, a fost ţinta atacurilor furioas·e ale gardei 
imperiale ger1nane. Se ajunsese şi deoparte şi de alta Ia 
epuizare aproape, când, pentru a s�ulge victoria, Foch 
manevrează ; în pHnă activitate a inamicului, duce o Di
vizie dela aripa stângă 1a cea dreaptă, realizând în acest 
punct ceace Napoleon cheamă un eveniment; trupele 
franceze îmbărbătate, atacă în flanc inamicul ce înaintase. 
Efectul acestei intervenţii a fost decisiv. 

Iată un· strălucit e&:emplu de acţiune a şefului, iată 
şi factorul moral ce intră în joc. 

ln bătălia din Flandra (Octombrie şi Noembrie 9J4) 
care urmează bătăliei dela Marna şi prin care Germanii tin
deau să pună mâna pe Calais, pentru a stăpânii canalul 
Mânecei, F och a fost coordonatorul acţiunei armatelor 
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aliatet Belgo Anglo Francezet cari au înscris prin rezistenţa 
Iort victoria dela Y ser. 

Deopotrivă bravurei sublime a soldaţilor cari au 
luptat . sub ordinele rale, e de ad.:nirat energia lui F och 
care a convins pe şefii armatelor aliate (Regele Albert 
şi Mareşalul French) de importanţa păstrărei frontului.
Şi Germanii au fost opriţi şi acolo. 

Trecând peste anii J 9 J 5, J 9 J 6 şi J 9 l 7 t ani de răs
boiu de uzurăt cu încercări ici colo de străpungere şi 
din o parte şi din altat · să reţinem două date : J 5 Maiu 
19 J 7 zi în care Foch e numit Şeful Statului Major al 
Armatei şi 26 Martie J 918, când atât de mult discutatul 
Comandant unic se realizează în persoana Generalului F och. 

Era şi timpul: von Hutiert t,specialistul surpripderi
lorH spărsese frontul englez pe o lungime de 80 km. 

ln Aprilie J 9 J8, adică o lună mai târziu în regiunea 
Ypres o nouă ofensivă germană cu succesvri importante 
la inceputt dar care o dată mai mult fu oprită de ero
ismul· armatelor engleze şi ajutorul fran:ez sosit la vreme. 

Deasemeni în Maiut cu aceiaşi metodă Germanii 
înaintează prin Chemin des Dames, atingând din nou 
Marna la Chateau Thery. 

Situaţia era foarte gravă însă Foch îşi cunoştea 
adversarul. Ceace-1 liniştea era că Germanii erau aproape 
epuizaţi. Işi baza această credinţă pe faptul că între cele 
trei ofensive care nt au putut fi exploatatet a trecut prea 
mare interval de timp, atunci când s'ar fi impus contrariul. 

Planul său era făcut: defensivă, cu scop, păstrarea 
poziţiilor şi economisirea rezervelor. La început acest 
rezultat obţinut şi atacurile inamicului înfrânte, trecerea 
la ofensivă. 

Lucrul s'a petrecut întG>cmai: Ia JS Iulie ultima o
fensivă a germanilor eşuiază, iar în noaptea de l 7 l J 8 
Iulie ordinul de pornirea ofensivei franceze fu dat. 

Surpriza germană a fost complectă şi se manifestă 
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prin începerea retragerei care durec;1ză până Ia armistiţiu. 
In timpul marşului către Rin al armatelor victorioase 

conduse de Foch, lucrurile se precipitară şi aduseră cu
noscutul sfârşit al răsboiului. 

Şi acum, căutând cauzele înfrângerei germanilor a
jungem Ia acest rezultat : 

Superioritatea morală a aliaţilor şi superioritatea in• 
teligenţei şi talentului m,ilitar al şefilor aliaţi încarnate în 
generalismul lor: F och. 

Ludendorff adversarul său în campania din 19 l 8 
atestă această afirmaţie scriind Les deux batailles de la 

Marne Payot 1928 page 156: 
,.,Numirea lui F och la Comandamentul suprem al 

armatelor aliate, a fost unul din factorii esenţiali, dacă 
nu factorul principal, cari au făcut să cadă planul meu". 

CXPITAN BUDIŞ 

Cuvântare ţinută cu ocazia tnfiin\ărei 
,,Astrei Dobrogene" 

Din trecutul „ASTREI" $1 contrlbutla pe care 
o. societate culturală o -dl în viata nouă 

natlonală pe care ne-am crelat-o 
de Prof. Negulescu 

Cu o deosebită emoţiune încep cuvântul meu de 
a·stazi, fiind vorba de o activitate nouă care ia fiinţă ad, 
de o activitate care porneşte din îndemnul, şi subt im
pulsul vechei şi mult contribuitoarei la progresul culturei 
româneşti în Ardeal, al ,,Socielăf ei pentru literatura 
romllnă şi cultura -poporului român" ,,Astra'' sau 
pe scurt • Asociaţi unea" din Ardeal. 

Şi emoţiunea- mea_, ca şi a Dv, sunt sigur, este jus-
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tifica tă; căci pai ticipăm la inaugurarea „Astrei Dobrogene „

în care noi trebue să vedem o rouă punte de unire sufle
iească, care ni se întinde de Ardeal, şi în care nu se 
amesteca nimic pasional, nimic de interes individual material 
sau dt! grupă de aceleaşi interese altfel decât de ridi
carea celor mulţi la un nivel cultural şi moral aşa 
cum naţiunea noastră o merită şi cum obligaţiunea 
către civiliz..iţla mondială ne o Impune. 

,,Astra" coboara din plaiurile Ardealului către câm
piile dobrogene şi a.duce cu ea îndemnul şi hotărârea de 
ajutor pentru ridicarea culturala a mulţimei acestei regiuni. 
Ardealul vine azi să amintească pr in ea că a mai venit 
odată pe aceste meleaguri sărăcite şi pustiite prin fiit pe 
care el i a trimis, atunci ca prin braţele lor, prin puterea 
lor de voinţa, prin îndărătnicia lor de bine, să transforme 
aceasta regiune într'una, care să constitue o adevărată 
forţă economică de reazăm a statului românesc. 

Şi în trecut în această regiune şi mai ales în acest 
oraş, au fost îndemnuri şi iniţiative culturale. Ele au fost 
reduse mai mult Ia o activitate oraşenească. ,;Astra" năs
când „ Astra Dobrogeană" îşi va urma tradiţia ei din 
Ardeal şi va avea o activitate culturală la sate aşa cum 
iniţiatorul ei d-l General Vladescu a arătat. 

Un prinos de recunoştinţă catre „Astra" ma obliga 
ca să schitez î11 câteva cuvinte activitatea sa din trecut 

• 

şi numai apoi sprijinit pe trecutul său, sa arăt „Contri• 
butia pe care o societale culturali o are azi 
in noua vială na11ona1a ce ne-am crelat". 

„Astra• înfiinţată la 1861, deci cu o vechime mai 
mare decât »Academia Română" corespundea unei nevoi 
naţionale acolo, atât de mari, încât marele Gheorghe 

Bariţiu, fost secretar al „Astrei" în cei d'intâi 30 de ani 
scrie despre ea : ,, De nu ar mai fi făcut nimic Românii 
în 1860 spre dezvoltarea şi consolidarea vieţii lor naţio-

. nale, urmaşii lot }e ar fi datori cu recunoşti ni ă
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pentru infiintarea „Asociatiunfi" Şi mai departe pentru 
a arăta ce a facut ea în acei 30 de ani el spune că din 
citirea „Actelor acestei însoţiri" s'ar afla: .Imprumu
tarea de idei între cetaţenii cari vorbesc aceeaşi limba ; 
dezvoltarea simţimântelor umanitare; dezvoltarea tot mai 
solidară a conştiinţei naţionale ; înavuţirea, netezirea şi 
purificarea limbei ; unificarea ei precum nu mai fusese 
niciodata, pentru ca sa o ştii cu - atât mai mult stima şi 
iubi, câştigarea convingerii c� în această limba poţi cul
tiva prea bine ştiinţele şi artele, -- cum şi legifera şi 
administra o ţara, un stat ; în fine intrarea naţiunii noastre 
cu limba sa în concertul popoarelor neolatine, al �elor 
mai civilizate din Europa". 

D. Iuliu Maniu. fost director al despărţamântului Blaj

al Asociaţiei, rezumând. activitatea rin trecut a „Astrei" 

scrie : ,, Activitatea din trecut a "Astrei" înseamna lupta 
conştientă şi stăruitoare pentru emanciparea culturala a 

neamului românesc . şi pentru ridicarea cullurei ro

mâneşti prin o muncă purtată din inlţlatlvl 
-socială ,1 parllullară ' d-sa insistând asupra acestui
punct în mod special pentru ca să arate că numai prin
organizarea _forţelor particulare se poate ajunge la o viaţă

culturală solidă a neamului românesc.
D-l Nicolae Iorga în 1905 precizează încă un

rez!.!ltat al „Astrei" demn de reţinut : O-sa după ce arată
că Asociaţiunea s'a născut dia curentul către lumină al
poporului românesc „pentru a sta alături cu alţi locuitori
ai acelui pământ" zice „Ea s'a ·adus la îndeplinire, într'o
clipă rară, când amintirile unor primejdioase lupte, purtate
împreună, uniseră îfl inimi pe credincioşii celor două
Biserici, rivale totdeauna din nenorocire, duşmane uneori,
în care anumite împrejurări au împărţit neamul nostru
din acele părţi ameninţate. Dela început Asociaţiunea
a fost şi a lui Şuluţu, şi· a Blăjenilor şi a Sibienilor, şi
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a 'Uniţilor şi a neuniţilor. Şi aceasta alcătUeşte însuşirea 
ei de căpetenie şi cea mai scumpa .•. Unde desbină le

gea, uneşte cartea, /umrna". 
(Urmare în numarul viitor 

COMORILE NEAMULUI 

Arta şi Geniul Naţional 
Reînvierea, vechimea şi caracterul sfânt al muzicei 

şi jocurilor r.omâneşti 

· ARTA NOASTRĂ VĂZUTĂ DE STRĂINI

Asupritorii noştri de eri nu ne-au îngăduit, sa ne 
ocupăm mai deaproape de trecutul sufletului nostru, deşi 
este cel mai bogat, cel. mai sfânt şi produsul caracteris
tic absolut propriu. 

ln coloanele • Mării Noastre" începusem sa carac
terizez origina Daco-Romană, a diferitelor obiceiuri şi 
mat ales a diferitelor cântece naţionale al caror izvor 
toţi autorii de până acuma, I-au explicat numai ca pro
dt1s · propriu al sufletului poporului. Voiu continua a des
crie aceste comori ale neamului documentând cu însaşi 
scrierile marilor savanţi străini pe cari voia întâmplării 
i-a facut să se trezească într'o tară cunoscuta dar în fata

I I 

unui popor necunoscut şi foarte interesant pentru studiile 
ce urmăreau. 

Este ştiut ca, Ungurii ne sunt cei mai mari duşmani 
pentru motivul simplu ca, aspira la cel mai frumos şi 
scump pământ al nostru „Ardealul". Ori mulţi din autorii 
maghiari influenţaţi de puterea orbitoare a iredentismului 
caracteristic Ungurilor, recunosc şi au o deosebită con
sideraţie pentru muzlca şi dansurile naţionale româneşti. 
Astfel cel mai mare artist al Ungurilor, Bartok Bela care 
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are un renume mondial pus alături de Von Dierer şi 
Schoenberg, în diferitele sale_ producţiuni nu uită nici
odată muzica româneasca. Nu este un simplu gest de 
curtoazie, pentrucă acest mare compozitor· este recunoscut 
ca, un foarte bun maghiar, care viaţa întreagă nu a făcut 
altceva decât sa cerceteze frumosul sub diferitele sale 
manifestări, şi ţSt.! cel mai sincer şi obiectiv critic mon
dial, în această materie. Deşi originar din Banatul Sâr
besc, el a colindat cele mai interes3nte părţi ale Ardea
lului, ca Bihorul, Salajul, Maramureşul, etc., de unde a 
cules mii de. cântece româneşti şi ungureşti în domeniul 
popor�n. Aceste cântece publicate în diferite reviste din 
străinătate nasc vii com �ntarii din ·partea duşmanilor re
naşterei noastre. Bartok Bela în replic.ile sale sus
ţine că, muzica rom�neasca, este cea mai fermecătoare 
depe întreg teritoriul Ungariei (Veche) şi că, este demnă 
de a fi studiată şi luată în seamă. de savanţii muzic�i 
europene. El ajunge până acolo că, pentru iubirea mu • 
zicei româneşti· ajunge şi un perfect literat român. 

Un alt autor care nu s'a ocupat în mod special cu 
muzica, dar care a studiat întreg ·pământul din punct de 
vedţre etnografic, aduce aceleaşi elogioase . aprecieri la 
adres� . caracterului muzicei _ şi · poporului nostru. Astfel 
unui din cei mai mar� geografi şi etnografi germani, 
Hoffmann W. în lucrarea sa asupra pământului, dă o a
tenţie deo�ebită românilor. El prevedea depe atunci (1832), 
marele . nostru act al Unirii.- Totul documenta în mod 
ştiinţific pe baza anum�to_r �aruri dela natura, ce nu le 
au .alte. neamuri. At�t ciobanul simplu cu ciomagul lui 
încrustat în flori pâna la tradiţionalul ulci�r de pământ, 
şi poarta în flori, :nu este. altceva decât un p,rodus al unei 
arte. şi al unei priceperi inăscute în sufletul românului. 

Qacă reaminti�n ca, poporul nostru nu este,· sau cel 
puţin _nu a fost un pop.or- de cărturari, vedem ca, tot ce 
a prodt;t�. în domeniul_ artei şi muzicei, nu este up. produs 
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al învăţăturii ci un produs propriu sufletesc, ce la prima 
vedere îţi face impresia că, te găseşti în faţa unui po
por cu adevărat cult şi emancipat. Apoi Avarii, Hunif, 
Grecii din Tessalia, Ungurii din Ardeal, etc., cu toate 
măsurile lor meşteşugite nu au putut strica nimic din 
caracterul sufletului neamului nostru. Ba, chiar contrar, 
multe din obiceiurile noastre au fost împrumutate de a
ceste neamuri s_ub propria lor dominaţiune, fara · ca, cel 
puţin conducatmii lor să fi prins la timp de veste. Daca 
cineva nu aprofundează felul vieţii · şi caracterului ·popo
ruliti nostru, foarte uşor este înşelat de aceste neamuri 
cari însuşindu-şi multe obiceiuri, opere de artă ş,i chiar 
cultură, susţin azi că, ei ni le-au împrumutat. Este sfânt 

. şi .constatat ca, numai. prin caracter şi perseverenţă, sub 
orice asuprire poporul nostru a rămas neinfluenţat şi ne
păsător faţa de orice au facut cei din jurul lui, şi-a dus 
viaţa atât de amărâtă şi prigonită de toate liftele păgâne 
după îndemnul propriu al sufletului sau, cu prisosinţa 
dăruit de Dumnezeu, cu frumuseţi şi bogăţii. 

. . 

Dovezi despre aceasta influenţa a românilor asupra 
străinilor ne dau tot ei. Astfel cronicarul ungur Kezai 
Simon din secolul al Xii-lea arata pe secuii de azi ca, 
rămăşiţe de-ale hunilor ce auzind de sosirea ungµrilor la 
hotarele Panoniei le-a eşit înainte şi au ocupat împreuna 
Panonia. Ei neavând un alfabet propriu au adoptat în 
curând li terile Vlachice cari· nu erau nici chirilice, nici 
greceşti. Tot asemenea în 6 scrisoare apostolica a Sfân
tului Heronim din timpul Hunilor se vorbeşte de nişte 
Daci bălani cari au învăţat pe Huni, sa-şi, prefacă· cortu
rile în biserici şi sa cânte psalmii lui David. Tot acest 
sfânt arata ca, ,începutul de îmblânzire al Hunilor l'au 
făcut Valachii prin cântecele religioase cceace denotă ca, 
aceste cântece aduse până în zilele noastre au chiar un 
caracter sacru şi -nu este influenţa nici a culturii Ro
mano-Traiane şi nici a altei influenţe năvălitoare. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Dacă am continua pe calea aceasta am avea sute 
şi mii de dovezi că, tot ce avem în sufletul nostru şi 
ca produs al lui este o proprietate sfântă a noastră, dă
ruită de Dumnezeu. 

Gentalul Principe Dimitrie Cantemir în operile sale 
asupra tv1.oldovei explică origina „Doinei" în zeul raz
boiului la Daci. Faptul este just, dacă ţinem seamă de 
cele spuse de scriitorul grec Teopompu (350 în. Chr.)· 
ca, Dacii pe acele timpuri nu m�rgeau decât cântând. 
De aici reese că muzica româneasca în originalitatea sa 
este mult mai veche decât coloniz·uea Daciei de catre 
RomanL 

Dealtfel viaţa artistică a oricărui popor a început·· 
cu muzică şi dans, deci această muzică la Daci a existat· 
dela început, iar Romanii au provocat numai o evoluţie 
în ea. Dacii nefiind însă susceptibili transformările au. 
păstrat-o în originalitatea sa. 

Privind apoi această muzică, din punct de vedere 
al cauzelor creaţiei o găsim ca, este un produs al cre
dinţei în Dumnezeu, fiind însuşi o manifestare a cultului. 
divin primitiv. 

Documentarea larga a acestor cercetări voiu continua: 
să o fac, pentrucă numai atunci vom preţui comorile 
noastre sufleteşti când vom vedea părinţii şi stramoşit · 
noştri cât au suferit pentru ele timp de mai bine de• 
2000 ani. 

Nouă nu ne ramâne decât o sfântă datorie de a 
cerceta, aprofunda, cunoaşte şi desavârşi ceeace am moş-
tenit pentrucă numai atunci va şti sufletul nostru pentruce: 
lupta şi care-i idealul menirii noastre. 

Lt. FILIP AUREL 
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Pentru scumpa noastră armată 
M'am gândit mult,. până m'am pufut hotărî. să scriu 

.ceva asupra Armatei. Cauzele sunt mai multe. Războiul 
.abia a trecut şi toată lumea crede„ că, armata a fost cauza 
.războiului. De aici un desgust şi o oroare, se vecte în o-= 
ipinia publică. Tribunalele _militare sunt ticsite d� · procese 
:iar pe orice drum întâlneşti pe_ câte un moş, o babă, o 
,doamnă, un domn etc. cari îşi fac fel de fel de planuri ca 
.să.=-şi scape odraslele dela acea datorie care era ce_a. mai 
.sfântă pentru strămoşii noştri ce au creiat R,omânia Mare ? 

De unde 9ceastă frică, această teamă faţă de · instituţia 
.,care veacuri dearând ul ne:a reprezentat şi apărat cinstea, şi 
,onoarea neamului nostru, pâ�ă ne-=a creiat . România:Mare. 
Nu vă gânditi că, duşmanii unităfii noastre urmăresc prima 
"�ată. distrugerea armatei şi apoi pe a noastră �a tară şi neam ?
··Cercetaţi delicvenţii militari şi veţi vedea că, multi din ei sunt
. sau străini sau oameni din mahalele oraşelor fără căpătâiu.
··Omul când nu are ce face ascultă or.ice năsbâti.e şi în su:

fletul său lipsit de ·sfânta hrană a muncii, - prinde ,repede ră.:::
,dăcină orice gând rău şi orice idee vătămătoare, De aceia
.amintesc spusele înţeleptului „Schoppenhaure;, : munca este
cea m�i mare linişte sufletească. Ocupati=vă de ea şi veţi
Ji mulţumiţi şi feriţi de gândurile răsădite în sufletul vostru
ide aceia care ne pândesc la graniţe.

·,,Astra Dobrogeană" urmărind o conlucrare unită, a
Juturor fiilor neamului nostru pe lungul său drum al publi:
.cităţii pe lJngă munca culturală ce o va depune, va căuta
să ·arate tuturor gloriosul trecut al. armatei noastre, pentruc�
.alături de carte, credinţă şi suflet să avem .şi puterea în su:
fletul nostru, pentru a n"e închega· în poporul cinstit, învă:
Jat, credincios şi puternic, aşa cum ne:a sortit Dumnezeu,
:să· conducem pe alţii, pe acest pământ.

Fi-=vefi oare suflete româneşti alături de noi ? 
O vom vedea ! Ardeleanu 
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OĂSUŢA REVISTELOR 
, 

Ne ridicam cu un gând curat şi un idealism potrivit· 
cerinţelor timpului. Prin directiva noastra avem o îndru
mare de dat, şi în special o luptă de dus. Rolul nostru 
este greu pentruca, nu suntem nici critici ai moder
nismului sau semanaforismului, -· cele doua curente ale 
literaturei noastre ae azi _, şi nici reprezentanţi exclusivi: 
ai acestor doua curente. Trecem în această casuta cu un 
caracter, întâi educativ şi apoi literar. Ne naştem prin 
o nevoe adânc resimţita în provincia 11oastra, şi voim
sa-i dăm un organ de viaţa naţionalâ, literara şi ştiinţifică.
„Suntem reprezentanţii puterei „Astrei" care a luat fiinţă
din aceste nevoi ale provinciei noastre. Şi vom duce o
lupta demna pe acest ter�n. Surorile no.astre de luptă
să ne îmbraţişeze în acest vesmânt, şi atunci• vom fi
alături în faţa oricărei lupte .protivnice.

Pentru o deplina orientare a cititorilor noştri vom 
spicui unele din reviste_le ce reprezint� literatura noastră. 
de azi, sub forma unei simple recenziii informative. Vom• 
începe întâi cu suronle de lupta -în cadrul ideei noastre· 
şi apoi vom continua cu acelea care reprezinta curentele 
literaturei contimpurane. 

lntr'e aceste puternice organe de luptă literară şi na-· 
ţionala se remarcă „ Transilvania• din Sibiu. Se găseşte 
în al 60 lea an de existenţa dusa c1f trudă şi sudoare 
contra tuturor asupririlor şi ingerinţelor maghiare. Ea re
prezinta năzuinţa Ardealului îr1 dt>cursul a cin\:i. decenii: 
pentru realiza(ea idealului Unirei, ideal în realizarea că
ruia aie cea mc.i mare parte de contribuţ e. fo ju(ul ei 
s'au grupat IHeraţi şi oameni de ştiinţa ai surorei „ Tran
silvania" şi ea a fost faclia călăuzitoare ce a luminat îo 
modul cel mai strălucit calea sufletului Ardeledn, în acelaş 
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, 

: gând cu al Munteanului, ,"v1ofdoveanului, Dobrogeanului, 
Bucovineanului şi Basarabeanului. Datorita faptului ca, a 
aparut sub scutul marei „Astre Ardelene'' a grupat în 
jurul sau dtla cel mai aprig politician până la ultimul 
carturar din Ardeal. Sufletul Ardeleanului astfel pregătit, 
apare în momentul suprem ca cel mai perfoct suflet naţio
nal, în aceiaş sfânta simţire ca, c::crla al 1utu10r, rom·ânilor. 

Dupa aceasta grea lupta „Transil_vania'' se ridica în 
, faţa erei noi ca, un eminent organ lupta pentru unitatea 
sufleteasca a neamului, unit 1n hotarele fireşti, ale stra

-· moşilor. 
Ne asociem cu lupta ce duce şi din momentul apa

, riţiei noastre· vom fi alaturi de dânsa atât în faţa timpu• 
·:nlor frumoase ale unirei noastre cât şi mai ales în faţa
t::ventualelor pericole ce ar ameninţa fiinţa noastra naţ,onala.

La deceniul „Unirei" Truns1/van1a îm;::ilineşte şase 
. .decenii de existenţa. Dintr'un sentiment de pioasa admi
. raţiune î- i uram depli11 succes in realizarea -., Unitaţei 
� sufleteşti a neam ulm nostru•. 

Vivat, floreat, c.cescat. 
,,ASTRA DOBROGEANĂ." 

---,-♦:♦---

Dela Redacţie 

* Distinşii, noştri colabora/ort sunt rugati a
. trimite articolele pentru No. 2 cât mai neîntârziat 
I a tedactie. 

* Numărul viitor al revistei „Astra Dobrogeană" va
. apare cu un bogat material literar şi educativ, într' o e

diţie festivă la JO Mai J 929, în onoarea marilor serbări 
. ale unirei. 

* Rubrica pentru sate a revistei stă la dispo.ziţia
. filialelor. 
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Sărbătoa••ea mnncei 

A fost o zi, când . zorite primă verei şi-au revărsat 
prima dată razele lor pline de bucurie şi vestitoare de 
reînviere asupra omului. Odată cu natura reînvie şi Offiltl. 
De aici o întreagă sărbătoare. Atât intelectualul cât şi 
lucrătorul manual se bucură de puterile noi ale na ture'. 
Nu a fost suflet dela copilul dela ţară până la albitul 
fotelectual dela oraş care. să. no fi primit puteri noi de 
viaţă. Toţi ne am bucurat încălzindu-ne la acelaş soare, 
.şi vibrând la aceiaş natură plină de viaţă. 

O bucurie resimţită după o lungă şi neobişnuită luptă 
cu cea mai grozavă iarnă cunoscută de generaţia tânără. 

Neamul românesc care în mare parte este agricllltor 
şi intelectual iar în foarte mică parte I nuncitor industriai 
se bucură şi sărbătoreşte cu toată căldura sufletească Zilla 
de J Mai, El nu cunoaşte ,Jnfernafionale" şi nu admite 
ca, ziua muncei să fie considerată, ca o sărbătoare a 
,,socialismului bolşevic". SăŢ bătoarea 17-1Un�ei este revăr
sarea puterei divine, asupra întregolt..i neam românesc, 
spre al întărf la noua muncă pe care o începe pentru 
unitatea sufletească şi progres. Rătăciţii în farmecele apa
rente ale „ inferna/ionaiismului" să piară dintre noi. Sufle
tul nostru este unitar, inima noastră este caldă, româ
nească, puterea noastră este vie şi biruitoare, însă numai 

. spre binele neamului nostru. 
Odată cu „sărbăfoarea muncei'' ne ridicăm şi noi 

la viaţă şi pornim pe un drum greu, dar binecuvântat 
de Dumnezeu„ si îndrumat de sufletul curat al neamului . 
noştru, pentru binele tuturor, cari simt româneşte şi spre 
îndreptarea celor rătăciţi. 

„J]niţi în suflete şi puteri" ziua muncei să ne fie 
dăţătăare de viaţă şi să implore pe „Atotputernicul" 
spre a binecuvânta munca noastră şi a neamului românesc. 

,,ASTRA DOBROGEANĂ" 
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Dela Astra 

� Pornind Ia. drum, primul nostru gând se îndreaptă 
spre distinşii noştri colaboratori, cărura le aducem cele 
mai vii muiţumiri şi recunoştinţe pentru gându-I curat şi de
zinteresat, cu care ne-au oferit sprijinul şi urăm ca munca
depusă sa fie încununată de cel mai deplin succes. 

- Cu ocazia zilei de · I O, Mai se vor da mari seJ
bărt, sub auspiciile „Astrei Dobrogene", împlinindu-se 
1 O ani deJa unirea provinciilor cu Patria-Mumă. 

Cu această ocazie filialele sunt cu insistenţâ rugate 
a organiza serbări cât mai bogate şi a explica în mod 
special pooorului marele rol jLtcat' de ,,Atr-t Ardeleană" în, 
înfăptuirea unirei tuturor românilo r, precum şi rolul mare· 
ce-l are, în desavâşit ea unirei sufleteşti a neamului. 

- Domnul V. Papadat cons. la Curtea de Apel şi.

preşedintele· desparţământului judeţean Constanţa a fost 
ales vicepreşedinte al Regionalei „Astrei Dobrogene". 

ln locul d-sale a fost ales preşedinte. al despărfă
mântului judeţean d. Dr. Stoenescu. · 

Felicităm pe nouii demnitari şi le urăm spor la 
munca. 

C,orespondenţa noastră 
.

-

N. N. Si/Jstra.- Mulţumim ·pentru colaborarea 

oferită. Revista noastra tinde la desvoltarea unor comi
tete redacţionale în toate judeţele Dobrogene. Atât idei 2-
cât -şi· noi ca, reprezentanţi ai ei, vom fi adânc recuuos
cători pentrn realizarea grabnica a acelui c·omitet. Dec} 
strângeţi rândurile intelectualilor şi bunilor români. Noi 

vom avea grijl să-vă rezervăm rubricile în locul cuvenit.. 
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Î,<edactia: Filip Â.urel, Constanta Str. Ion Lahovary No. 106 

ABONAMENTE ANUALE: 

Pentru instituţii şi societăţi Lei 500 

Pentru particulari . . . . Lei 300 

De încurajare (benevol) . Lei 500 

Pentru studenţi şi elevi . Lei 150 

ABONAMENTE LUNARE: 

Pe şase luni . 

Pe trei luni 

Lei 150 

Lei 75 

Toată corespondenta se va trimite pe adresa redactiei, Str. 

Ion Lahovary No. l 06 

Numărul viitor al „ASTREI DOBROGENE" va apare 

-- la 10 Maiu 1929 --
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