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ANUL I. NOEMVRIE No. 8 

1 Decembrie 1918� 

0 zi măreafă, care 'a lăsai F ĂURlTORUL UNIREl

unne neşterse, în sufletele 111=
sângerafe ale Ardelenilor a::
suprifi, şi bucurii neuitate în 
sufletele fra/ilor din Vechiul 
Regat; cari prin sacrificiul lor .fii.t�f \

.
. -:·:-.• ...... -;❖.!.-: suprem au clădii aşezămân: #F ·

:,:.•.•,':(.❖ 

ful nostru na/ional, în limi::-�;4{: 
iele fireşti ale pământului ro::-\}@}' 
mânesc. t1 ·'

Este ziua în care acum 11 
ani s'a dai strigătul de alar.: 
mă al liberfă/ei şi s'a inve::
deraf solemn că, o· via/ă paş::
nică nu poate exista decât 
pe temeiul unei vie/i na/io::
nale, condusă de un adânc 
spirit de drepfafe. Regele · Ferdinand I

Este ziua în care s'a încununai cu coroana aurie a 
unui succes deplin, o năzuin/ă de veacuri, o vreme în::: 
delungafă de grele încercări şi nenorociri, în care ac/ele 
Unirii .Principatelor, Războiul independen/ei, şi lupfa ne-=
invinsă penfru renaşferea na/ională, au fost mefamorfoza, 
perfecfiunei unui idea/..sfânf ·şf <lrepl.·

Esfe ziua, când mjndrii · soli ·ai Ardealului răspun-=' 
zând unei necesită/i istorice, au prezentat gloriosului Regtt 
Ferdinand I

J 
expresiunea„ bucuriei, � întregului popor ro. 

mânesc, din Ârde".l, 'penfr1J' măre/ui ·aci al desrobiui, şi 
mimile lor plintr d� recunoşfinfă, pentru căldura cu care 
(IJJrina mam� şi::.il .imbră/işal Ar(kalul, crud încercai. 
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ln această zi, lupta seculară a tuturor românilor, a 
cules roadele binemeritate, ale unor trude şi suferin/e în.: 
delungafe, cu care au· dus la iimanul dorit, barca româ::
nismului, învingând vijeliile crude ale vremurilor. 

Este ziua, când mărea/a clădire începută de marele 
Mihai Viteazul, şi visată de genera/ii dearân du/, s' a in= 
făpfwt în ciuda nemiloşilor duşmani seculari. 

In această zi sau pus temeliile puternice ale unei Ro::
mânii noi, şi a unei viefi na/ionale pe întregul pămânj 
moştenit dela glorioşii noştri strămoşi, unde sacrificiul u::
hui întreg şir de genera/ii, au botezai cu sângele şi sufe::
rtn/ele lor, fiecare bucă/ică de pământ, cuprinsă între 
Nîstru::-Tisa::-Marea Neagră. 

Şi aslăzi când se împlinesc 11 ani dela mirajul u::
nei înfăptuiri, aşa de mult dorilă, sim/im o adâncă emo.: 
/iune în sufletele noastre, gâridindu.:ne la tofi aceia caâ 
sau sacrificai fără preget, penfru realizarea unui ideal. 

Acelor apostoli, să le închinăm recunoştin/a noastră, 
iar noi · românii de prel�lindeni să · ·slăriJ unf fi în i urui, 
sfântului aşezământ al Româniri Iniregfle, pe care să.:/ 
întărim, cu fortăre/ele piepturilor şi sufletelor noastre, pen.: 
iru a::'/ lăsa măre/ şi înfloritor urmaşilor noştri, spre a pu::
lea .i. denmi de recimoştin/a unei conşliinje cu datoria 
Îinplînifă. 

. 

Unifi în gândut] şi sim/iri să zicem: 
,, Vivat, ttoareât, �tescat". 

L T. F'ILlf:> AUREL 

· .. : .� .) 
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PA GINA CULTURALĂ 
----·-----

ASTRA. DOBROGE.&:NĂ 
(Pl'ecizări asupra rostului nostru) 

Ideea infiinţărei unei asociaţiuni de PROPAG ANDA 
CULTURALA pe meleagurile provinciei Transdanubiene, 
este o necesitate imperioasă, 

S' a simţit şi aci nevoia unei instituţiuni culturale, 
apropiate de aceia dela care şi-a împrumutat numele, unde 
.să vegheze candela culturei şi a vieţei. Româneşti, căci 
cultivând limba naţională, istoria, obiceiurile, portul, i:n
seamnă, să se pecetluească vitalitatea românească. 

Nu este însă mai puţin adevărat că ea nu putea fi 
născocită aici Ji mai ales, nu-şi putea lua extinderea Ia 
-care a ajuns azi, fără impulsiunea şi avântul imprimat
·tutul01· membrilor ei de actual prezident, D-1 General
Vlădescu I Comandantul Trupelor din Dobrogea.

Era ·şi natural, ca acel care ani de-a-rândul- putem
spune o viaţă de om-prin muncă continuă şi neobosită,
călcând piatră cu piatră şi potecă cu potecă, aceste ţinu
turi, trăind clipe de mulţumire sau de groază printre lo
, cuitorii satelor Cadrilaterului şi Dobrogei şi înălţându-le
moralul prin cuvinte al căror paţriotizm sgudue cea mai
nepăsătoare fiinţă, era natural ca acest om să năzuiască
a gândi că aceste 2 provincii vor putea intra şi face corp
-comun cu Statul şi Neamul nostru pe cale de PSIHO-
LOGIE ŞI l.ŢNIFICARE SUFLETEASC_A.

Astfel că, scopul acestei asociaţiuni, aşa cum prin„
cipial a fost enunţat şi hotărât de intemeeţorul ei este :

l). Ridicarea hi:•:·a�elaf u�o.n · de,-:gândire ,i simţire
românească a tutu!01:.· celot ·ct., locuîest aceste două pro-

.. vincil.
2), Crearea unei, niar'i JCOl;i„ cu ··fabere şi câmpuri 

•organizate pentru e.d4caţia ·fizică·.,::'... •···
Această asociaţtune · desbrăcată compltt de cforinta 

·unui profit materfal · sau moral persana� îşi -pirbpune a 
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organiza în centrele populate a acestor provmcH, focare 
de cultură şi înălţare �uflet_ească_ de care- �ste atât de do
ritoare popula,ţia satelor. Un sfat bun asupra felului cum 
trepuie să ne iubim- tntre !?oi, � cum să cinstim memo-_ 
ria părinţilor şi strămoşilor şi celor ce s' au _ jertfit pentru,
liniştea noastră - un sfat bun despre felul cum trebuie. 
să ne creştem copii şi să ne păstrăm gospodăria şi a
vutul - despre trăinicia menţinerii credinţei strămoşeşti· 
si datoria fiecărui cetăţean ce respiră aerul acestei bine
cuvântate Ţări, de-aşi adora pe Rege şi conducătorii ei,. 
iată activitatea ce-=şi propune a desfăşura „ASTRA 
DOBROGEANĂ". 

_ Pe măsură . ce posibilităţile vor permite, ttAS TRA. 
DOB�OGEAl'iA'' îşi propune a se ocupa şi de_ fiii şi 
fiicele membrilor ei, ajutându-i din fondurile asociaţiunei. 
pentţu dobândirea carierei către care dovedes� aptitu
dini, căutând a-şi construi localuri proprii, în cari ei vor 
găsi -atât posibilităţile de trai · cât 'şi · prof�sorii necesarf 
instruirei {or;-· iar pentru reculegerea suflet�_as�ă, : pentr� 
odihna trupului,· fiecare \�at va avea biblioteca :ş·i un - lo
cal, unde se vor organiza serbări cu · program artistic,..

muzică şi cinematograf, • etc. 
Astfel că, Astra Dobrogeană vine astăzi să satisfacă 

una din ce�inţele cele mai accenţuate ale- unei Ţări în
tregite cum suntem noi unificarea sufletească a păfurei
€etăţeneşti, şi „ care nu se poate face decât prin imnurile 
eulturei. 

ln baia culturii� cetăţenii, indiferent d.e origină şi:' 
eonfesiune. cunoacâncl adevărul, cunoscând lumina,· în
vată a se iubi, respecta şi sprijini. 

Drepturile şi ·îndatoririle fiilor unei Ţ.ăd se obţin,· 
scormonind trecutu! ei car� ascunde lmen·sa CO�Oat"i ai. 

virtuţilor lăsate moştenite -ttouă�-. · . 
Jn Dobrotea; noastră Âu · ftte co:1pfO,r ae$:;il.ut, CU;,. 

·-

' 
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·sânge, nu este monument care să nu premărească trecutul.
Aceste comori ale neamului nos� vor fi cercetate

şi împărtăşite populaţiei, de către Astra Dobrogeană, in
diferent de neam şi de credinţă, dar devotaţi fii şi cetă
ţeni ai acestei mult încercate Tări.

Iată scopul care a dat creaţiune acestei binevenite
Asociaţiunî.

Drumul spre ideal este greu şi cere muncă, muncă
şi iar muncă, dar totul se prăbuşeşte in faţa zăgazului
de neînvins - voinţa - împletită cu simţire.

Este suficient să se ştie că con�ucătorul ei în Do
brogea şi Cadrilater este Domnul General Vlădescu spre
a se putea vedea siguranţa celei mai rodnice activităţi.
Are prea multă putere de muncă şi toate simţurile lui nu
'respiră decât. ,,DRAGOSTEA DE ŢARA" pentru ca să
-nu-şi poată ajunge ţelul pe care-l va înfăptui, în ciuda
tutulor celor cari ne pândesc din umbră.

Datoria noastră a tutulor cetăţenilor Dobrogeni, care
'înţelegem să ne bazăm viitorul pe trecutul neamului nos
tru, atât de bogaţ în fapte, este să lăsăm deoparte inte
ttesele personale şi intrigile şi să sprijinim din tot sufle
tul această acţiune culturală şi să facem cerc strâns în
t·urul Preşedintelui care luând în mână stindardul cultu�
. .rei, ne cheamă la luptă.

Acum să fim treji, acum când duşmanii ce ne în
Gonjoară zăngănesc armele şi-şi îndreaptă tunurile contra
noastră.

lnvingem duşmanii, cultivându- ne sufletul şi mintea
şi învăţând să ne iubim Ţara şi Regele.

Maior MUNTEANU 

•·
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�-g���,JJJ Jt���QJ:�l 
Nici9da.t4 ,r.omâp.irqea din. drţapta_ Qunărei n,'a, înţeles să 

.... . . ... . . . 
încnrajţ_ze .enţ�giile_ ră.sl�ţe .da,r, bine înzestrat�, aJ.e · p-uţi!1ilqf 
ci .îacfori culturali. . _· . . . . ' , . . ' ,:,,;\ N1ci�nd oosmopolita omenir,e a antic�)ui .. ,�Tppzis�', _p'a cu
tezat s.ă îşi sacrifice' puţin· d'in m ultul timp ce'l are manifestărilor-
spirituale .pentrucă baza educaţiei ce-i corespunde :,tă în' �lasfouf 
şi ,cunoscutul ,,hom0 tconomicus".

Şi ig.enerajjile �-o rn9ştene,c ·au însuşirea . pă;_tintea3Lâ, pen
trucă deşi bizar, dar rar se ,întâmp,L� ca pârinteJe să. QU-şi. 

-,�unoască 1)ul. 
Dar până câno? · 
Ctino�ti ;la un OOIVlf tn�i faze: fază războinică, fază. eul-'): r- l..,....., � 

tµrală şi. fază · economică. 
Cth: două .dintâi sunt indtpendente de .:ea din urmă. 
flZţ leconorpjq1: � faţa c_or�5puryzătorire satisfacerei nevoi� 

lor maţeriale fără de care nu se oo:1te face nici ră,zboiu . şi 
,t • , . • • 1 ,l • • � • _,,. . 'I , • • , • '� -

nici cultură. . . ·. 
, Un 'popp�; <;-u _·âemn:1tâţe,. ��tt--���i)li�l e Jp' :} 'Jiţ�tins 

tr.b· ··- . ă,..,, .. �f� � .. r. }�,�-itb�·1Jic§, ... r-"""1 .,., r-"tt.":c.4,,- '" -•�'!.- " _, .e me ·s ac 1vere· ş1 • .... uhura lli..;t:sle� · :"" . · .... ·: ' , · .- -·: ,. - · 
.' -ln �esfub pto,�•irudaot nkasff{ într',fdev1/:po!J!Q�d'.'.i' ,p1is }a

},µ,::qt.. 
pe coa�ţa veşţtţ4 ·<-!- qră,rei e Îl) -�mn acjânc, pier;clut fn visul 

<�(4ml�i şi lf!Mnat appi q�_ v�l��ţle nq:ăintţţ. 
_ 'Şe !�P.ţ !-=� ţr��Hi<J. nmltirne,i a c4:�i · şdnteiete cultuqJ� 

�e aftă îi1' ceaşca 'dle cafea„ golită; şi întoarsă, cu şţiinţ.[iic4ţ[ 
exotic. 

�i masa rorrtî.nească, ves.elă din ffre, se pierdle în atmosfera 
pţ:ţa sfintei vieţi patriarhale. . 

Ea ştie îns.ă să-şi conser·;e ener�ia în cadrul !egiior_, mal-· 
tusiene. 
i 't • t > ( ţ , ' I :t_ 

Desigur că nat!lr� ţ{iţ_ţ stni!lrn c� i s'� îngrijit �insHţ cţ9,: 
viitorul astei naţfi. · · ·· ·. ·· 

: Ititeli�riţa �Intân:ea� apar� numai" la r�spântii să -în
rlrepte strică<;iuni pe .care inspiraţii babiloniene !e-atţ _ comis. 
Iar iConştiinţa-i inyizibiU · t�'°'t·· "5€oµul_ suflde$Q� al rasei. 

. Astfel fiind vreţi voi �. �iţi Consta�ţa? 
iVreţi ·s.ă treziţi aci un seri. 'lmen� umanitar sau vreti s'atin

ltt-i · punctul nevr.alg.ic al naţi unei noastre? 
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Logic .ar fi atingere în masă. 
Există,, -Ţ.nsă _ o inent::îlirate a .c:.ă.rei preschinrb9Te rn greu 

se poate face. 
Cu toate astea soluţia-i tot omeneas'că, Providenţa· jucâu:di 

doar ţolul' rde arbitru între inteniiunea celor ce vor ·să n -'ata;c� 
şi ,între r�pr,ezentanţii 1ntici -�cţuali. 

Prol:>lema stă cam asţfe!: cu A - însemn particf4 regene
ratorilor de orice sex sau virstă -- dar cu <l,ţ::'.ţleaş q�ncenţţţ 
civilizatoare, cu B - partiduţ btţn.ilor răm-qşi sţilpi <1ci• credjn
klor .patriarhalţ. Peci, ce prq!J'abiţiţ.ăţi de pţf!-!inţi:j. ar fi? 

In st.iriga Dun,i!rei �i în v�stul României ..\hri, de-,igur, 
că partida A - i at,â,1! - isbânditoare. 

In dreapta Dun.ărei şi cqa,s tcţ ves<tică a m_ră:r�i, e o cqnceptiţ 
distinctă ce mi s'a confirmat în numeroase .rânduri, de rparH 
noştri ,cărturari.. 

Şi nu este exd,us ca după cum la Adriatica există, forţa. 
amatorilqr de. lucruri vechi, păstr:fod1 Cil nţatinst: cet�ţi fosiJ.i

. , zate, departe de. făcliile civilizaţiei contimpoprie;,· s·'avem şi nHi 
a,ceJeaşi 'inspiraţii. 

Prietenri din Amfioxusul la Adriatica pornind în parca, ltti
Cristofor Columb ar merge zi şi noapte; şi ajungdnd pe 
coasta rnărei npastre, 1.mue şi-ar reg11si aceeaşi atmo;fera,, şi-ar 
zice: .,)ntr'adeviJr pii[nfintul. e rot�nd;", crţzârictu-sc �_1cas1, în

Amfioxus şi neştiind că le-ain furat secretul şi .=tm j•at Const:a,nţ:ţ 
cu zece srcole înapoi. 

♦• Prof. �e�rQe g��ŞQfn.ir�scu 
----4i♦•--- -

R'eg:imul · aieti.ta1 al' strâmtorilor e statna:t de Conv:enţiai 
II, anexă ia tr-ata:tului - de· pace, semrtată îrt 24. VII. 923, J� 
Lausanne, .între reprezentariţfr, 

,Turciei, � o, ·pf-,fte,' şi 
An�liei, 1F..ranţei • ltalie;i, Jap:oniei, Greciei, României;

_ Jug'O-Slaviei; Bulgariei, Rusiei, de alta .. 
Prf,ncipiul: · Libertatea .de trecere şi - nay,igaţie pe mare 'şi îh aer, 

în · Dardanele, 
Marea de Marmar,a şi 
Bosfor. - (Strâmtori, într'un cuvânt). ' 

' , 
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'l?.eg ulanien:fUJ'iea: / 

A. Vapoare d1'e com:1H'ţ, pesr.ait, fJpilat, yachturi }"i

d:IP'orzttve n-emilitare: 

a) /n timp rde pace:

Deplina libertate de navigaţie şi de trecere, ziua şi noap,tea,
oricare ar fi pavilionul şi încărcătura, făr;ă vre-o formalitate, 
taxă sau impunere oarecare, sub rezerva: dispoziţiunilor sanitare 
internaţionale şi afarl numai pentru 5ervicij aduse d'irect, pre
cum şi taxe de pjlotaj, faruri, remorcaj sau altele de aceiaşi 
natură şi făr1ă s;l adud vre-o ştirbire drepturijor exercihte 
în acest sens, de către. Serviciile şi Intreprinderile actualm,;ente 
oonct'date de cătne. Guvernul Turcesc. 

b} '/n tintp 'de r�b-oiu:

- Turcia neutl'ă:

Deplină lib'ertate de narigaţie şi de trecere, ziua şi aoaptea.
în aceleaşi condiţiuni ca mai sus. 

D11epturile şi datoriile Turciei ca putere neutră nu o îndrep
tăţesc să ia nici o, mă.�ur� susceptioilă' de .a împiedica n_a
viga.ţia în striîmtori, ale căror ape şi aer Jtrebu·esc să rămână! 
-cu totul libere în timp de răsboiu, Tu:rcia fiind neutră, în
tocmai ca şi în timp• de prace.

- :
T

urcia be/igl{!rt1ntJ,: 

Libertatea. <fu navigaţiune pentru vap;oarele n'eutre şi, pen
tru aeronavele nemilit.are neutre, dacă vaporul sau aeroncliYa1 
nu ajută pe duşman în sp:eci3.l, transportând contrabande, trupe 
s'a.u supuşi inamici. Turda va avea dreptul să viziteze zisele

vapoare şi aeronave şi în 2,cest scop, aeron.ţvele· vor treb1ui' 
'Să p.tetiseze sau să ameriseze în anumite zone �are vor fi
fixate-şi amenajate în vedere:1 aceasta de către Turcia. 

Nu se adu.ce nici o ştiroire 'd'feprt:u:rilor Tur.c;iei de a 
aplica vapoarelor. im�miee măsurile .admise de- dreptul inter-. 
naţional. 

Turcia va avea deplină; libertate de a lua acele disroziţiun!Î. 
pe icare le va judeca· nc-cesare -pentr:u a îrrlpre'd'icia. vci!,jcia� 
rele iinamioe ·de a se folosi ._ de strâmtori. 

Totuşi, a<::este d'ispoziţ'iuni nu vor fi de natură a intertic� 
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libera trecere a vapoarelor. neutre, şi în acest scopi, tur.da st 
angajează să procure acestora instrucţiunile sau . piloţii nece:'.;a.r( 

• B. Bas'tim1en'te de r{fr,boiu, raponre auxiliare,· transp'nriuri de
trupe, 1bastim�te. purtăio.arci a'e aviorin-e şi aeronrzve militare.

a) / n tim1J. de pace:

Deplină libertate de trecere, ziua ş1 noaptea,, oricare .ir
fi pavilionul, făr.ă nici o formalitate, taxe. sau impunere oare-
care, klar sub rezervele de mai jos: referitoa're la totalul forţelor.

Forţa maximă pe care o putei:e va putea să o treacă r,rin 
strfî.mtori cu destinaţia pentru Marea Neagră, nu va depăşi pe 
aceea a flotei cele mai puternice aparfinandr put,erilor_ river:a.ne 
�,tării Negre' şi existând1 în această M13.rre în momentul trecerii;

totuşi .puterile îşi rezervă dreptul de a trimite. în Marea Neagră, 
în orice timp şi î11 orice circumstanţă, o forţă · ce nu va 
trece de 3 bastimlente, dir.tre care nici unul nu va depăşi 
10.000 tone. 

Nici o' răspundere nu sr va atribui Turd�i în ceeace 
priveşte numărul bastimenteior care traversează strâmtârile. 

b') 1n tim'p de r�boln: 
•·

Turcia neutră: 

Deplina libertate de trecere ziua şi noaptea, oricare ar � 
fi pavilionul, fără nici o formalitate, taxă. S<IU impunere oare
care, ·sub aceleaşi îng-răd1ri ca acele prevăzute fa paragraful 
de trnai suş. , i 

Totuşi aceste îngrădiri nu. sunt aplicabile puterilor .belige
rante �n paguba drepturilor 1or de beligeranţi în Marea Ne:i.:gră. 

Drepturile ş.i datoriHe. Turciei ca putere n'eutră. nu pot 
autoriza s-ă. ia nici o m'ă,s;ură susceptib'ilă de a împ,iedica na
vigaţia în strâmtori; ale căror ape şi aer .treb'uesc să rămână

în 'Întregime libere, în. timp de năsboiu, Turcia; fiind .neutră,

tot aşa ca şi în timp de pace. 
Turcia bieliglerantă: 

Deplină liqertate penti:,u trecerea bas1im !entelor de .r:ăsbbiu · 
neutre, fără nici o formalitate; taxă sau . impunere 03..recan\. 
dar Ctl aceleaşi' îngr,ădiri ca cele prevăzµ:te, la _p:1ragra.ful ar .

de mai. ·sus. 
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Măsurile· ce ar lua Turcia pentru a îm'pie.dica h-r:;timenfelţ 
ş1 aeronavele inamice de a utiliza str;1mtorile nu {·or -f, c1e 
natură a interzice libera trecere a bastimentelor şi ,3.c:-onavelor • 
neutre şi în acest s;�op Turcia se anga:jead a ·procura lnsH
mentelor •şi - aeronavelor instrucţiunile sau p,i\oţii 11cces,1ri. 

Aeronavele militare neutre vor efedu:a_ · trecerea stdmto
rilor pe riscul lor şi vor fi supuse dreptulu·i dre ·anchetă în 
ceea-ce . priveşte caraderul lor. In acest scopi a,eronave1'e vor 
trebui să ateri1-ez-e sau s\ ·unieriseze în anumite 1.0ne, care 
vor1 fi fixate şi amenajate anume de către Turcia. 
C. Dîverse.

a) Submaiririele puterilor stare dţ pace cu Turcia, vor
treb1.1i să se traverseze strâmto rile numai fa suprafaţă. 

b') Comandantul unei forţe naval·e sfreine, venind fie din 
Mediterana, fie din Marea Neagră, va com1unica fără a fi silit 
să se oprească, unor staţiun, de semnale la intrarea Darda• 
nelelor · sau a Bosforulu·i, numărul şi num-eJ,e hasti111entelor 
de sub ordinele„ sale cari urmează să între în std m tori.

. _Tt�rcia va ·a�uce -�a- cunoştint� �ce��e s:taţiuni df semiwJe
ş1 pană ,ce aceasta nohfrcar.e,,-va - .f1 facuta, libertatea de trecere 
în strâmtqri pentni ,..b'astimentele. 'tle. ribO}J:! .. _ .str.ei'n'e'.:' se va 
menţine, intrarea în str1mtori neurmfod a: fi înbî.rziaiă.-

c) At1torizatia pentru• aeronavele militare şi nemilitare ele
a sbura deasHpra strâmtorilor în condiţiunile prevăzute prin 
�egulile de faţă, imp<lidt pentru zisele aeronave: 

1) Libertatea de a sb11ra deasupra unei făşii dţ teritoriu:
de 5 km. de fi�rare parte a strîmtqritor în locurile 

I 
un·ie ele 

se ,îngustează; 
2) Facultatea, în caz de p,tilă, de a ateriza pe litoral slu

de a ameriza în apele teritoriale ale Turciei, 
D) Limitarea duratei de trecere a -fY.Jstimentelor rJe riîr;hotu,

ln nici un caz bastimentu)l de răsboiu,·· în - tranzit prin
strâmtori, afar.ă numai în <:az de avarieri sau de evenimente 
rnaritime, 1nu vor _trebui să stea în ele mai mult dcdt timput 
care l,e ·,este- treb1uit1dos pentru a-şi efectua trecerea, ·cuiprin
zândti-se în el şi durata staţţionă-rii în timpul nopţii {facă sig'ul
ranţa 'navi:gaţunei o cere. 
E) Şn

}

er�a în porturile strâm'torilor şi ale Mării .Vegre. 
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a) Paragrafele A, B şi C ale p,r�zentei an�xe se a.p,lică
t;.ecerii vapoarelor,. bastimentelor de r:faboiu · şi aeronavelor . prin 

Lşi pe deasupra st.dmtorilor ·şi r.u aduc ştirbire d'repitului Turciei, 
de a edita anume regulamente pte care ·ie va cred'e necesare, 
în 1ceeace ,1priveşt.e num'ărnl bastimentelor de răsboiu'. şi aerooa
velor militare ale unei aceleiaşi puteti, care vor. putea vilita 
simultan porturile şi aerodrom urile turceşti, precum şi du!ata 
şederii )or; 

b) Puterile riverane Mării Negt'e · vor �vea acelaş drept
în !Ceeace priveştţ por+urile ;şi aerodromţtrile lor; 

c) . Bastimentele uşoare pc· care puterile · actualrn,ente re
prezentate în Comisia Europeană a Dună,rii le întreţin ca sta
ţţionare la gurile acestui fluviu· şi p-âpli la Galaţi, se vor1 ;1d1ăoga 
oelor 1prev.ăzutie la paragraful B şi. vot p,ut_ea. fi înlocuite în 
caz Ide nevoe. 

F) :DeinilUafi::..area zonei Strlrmtoritor. ·

Vor fi de-militarizate torie'lie' şi insµlele de mai jos: ,·, 

i) Cele 'două '.ţărmuri ale strâ�torilor · Dardanelelor şi
ale sţrâmtorii · Bosforulyi pe' întindepeţ zonelor' rleliµiitate
mai jos: ' -· · · 

D�rdanele: la Nord-Vest, peninş1,1la Gali poli şi regiunea 
la Sud-Estul unei linii pleMnd dintr:'un punct al golf,ului Xeros, 
situat Ja- 4 km. Nor'cH:st .de Bakl�-.Burp:u, ţermini_ndu-se Ia 
Marea ide Marmara la Karnbaghi -şi tr,e_e,fod - la Sud' d1e Kavak 
( această locafitate exdusiă). r

La Sud-Est, regiunea cuprin:s'.ă între coastă _şi o linie trasă 
la 20 km. de coastă, pled11d de Ia capul Esld�Stamb'ul în faţa 
Tenedos..:uJÎ.li şi_ termin.indu-se la Ma1;ea · .d!e Ma'rmara la un
punct a] ,co3istei situat i11).ediat ta· Nord de Kar.ab'ig·ha. 

Bosfor: 
La Est, zona întiRzin'du-sc până fai o linie trasă la 15 k1i1. 

de !('oasta orienfal1 a Bo:sforuluJ. 
La Vesi., zona intin:zlfodu-s'e · pâ_nă. la o linie tra.să la 15 km. 

de wasta occidentală a Bosforului. 
2) Toate insule1e dfn Marea de Ma,rmara! afa�ă de insula

.Emiiş-Ali-Avasi. 
3). In Marea _E�e, insulele Şamothrace, Lepmos, :_ In1bros, 

Jenedos şi insul�le ,,'Cu epuri de casă". 

� In zonele şi irn,ulde ;d,e!'J1iljtcp:,i4lte s� nu ?e g,ăs·e_ască, nici
o ţortifi:t,atJe, nici O, -instala:Jiun� pţr,m�l.l;en_� Jle -�i#lţrtei �n_sfr'u"I

f 
- . . 

j 
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mente Ide acţiune submarinli, altele 'ded.t bastim�ntele submarine, 
nici un fel 'de instalaţie de aer'C>nautică militară, nici un fel 
de baz.ă navală. 

Nici o forţă armatl nu va putea săi jtaţioneze afar.ă de 
forfele de poliţie şi de jan<larm,ede · care sunt necesare menţi
nerii ordinei şi_ al căror armarn>ent nu· se va comyune dec:ît 
din revolver, sabie, puşcă şi 4 puşti mitrali_ţre la o, sută ele 
iOameni; cu iescluderea oricărei artilerii. 

In apele teritoria1e ale -zonelor şi insulelor dernilitariz1te 
nu se va putea găsi nici un instru.ment de acţiune submarinii, 
afară. .de bastim'entele submarine. 

Cu to.ate aliniatele ,care proced, Turcia va păstra dreptul 
de a trece, în tranzit, forţele s·ale arma'te prin zonel_e şi in
iSulele {iemilitarizate :dle pe teritoriul Turc, precum şi prin apele 
lor teritoriale pe care flota tur cească. are drep,tul d'e a s'taţiona. 

In plus în ceeace _priveşte stnfrmtorile, giuvernul turcesc; 
va avea facultatea '.de a suprave�hea, p-rin mijlocul avioanelor
sa_u baloanelor, suprafaţa �i fundul mării. 

.-

'Aeronavele turceşti vor i)lut ea $ă sboare oricând :ap-ele strâm
torilor şi 'Zonele .demilitarţzate de pe teritoriul turcesc şi �;ă ate
Tizecc sau · •S.ă. ancoreze peste tot în deplină lib'ertate. 

Turcia şi Grecia, vor putea deasem·enea, în zonele şi insulele 
!demilitarizate şi in c1pele lor teritoriale, să facă mişcările d•c
person,al riecesitate de instruirea; în afara acestor zone şi insule,
a oamenilor cari vor fi recrutaţi.

Tur:eia şi. Grecia vor avea libertatea de a organiza în

zisele zone şi insule din teritoriul 101� ţespectiv, orice sistem
de observaţie şi de comunicaţie telefonic'e, telegrafi_ce şi optice,
Grecia va putea trece flota sa în apele teritoriale ale insulelor
Greceşti lclemilitar'izate, dar nn · .. a putea' întrebuinţa :1ceste ape

ca bază de opePaţiuni · contra Turciet, sa,u pentru vre„o concen
trare jna\0aLă sau militară ,îi:i acest sc0p.

O) Comisia 5:trâţntorilor.

Va fi instituită· la Con stantinopple o Comisie Interna
ţionala compusă 'din reprezentanţii Franţei, Mate; Britini\, iialiei, 
Japoniei, Bulgariei, Greciei, Rorn1foiei, Ru�iei şi Statului Serb'o
Croato-Sloven, sub condiţiu;1ea d� P,uterii Sem'natare· ale con
veriţiunei ide faţă şi p{! măsur.� ce ac;e:a�ţăi convenţie va fi rati-
ficată de t'.ătrţ acţ.,ste put.e_ri. i . 1 
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Scopul ei estţ. să asigure_ :respectarea 0uvenită a dispozi
.- ţiunilor pdvitoare la tre�c_r;ea, ba_sfliii�tetot de· .r�sboiu- $i aero

navelor militareh· . dispozi'ţiurii făcâ_nict: ob1iic_tuf. p1anrg�afelor A, 
_ .6 şi C -de mai sus. , 

· · · ' 
Comisiunea strâmtorilor · îşi va ex,et,cita misiu'nea sa sub 

· (auspiciile Societăţii Naţiunilor,· căreia Ji va adresa în· fiecare an
un raport prin ca1�e 'Va· da. seama d�� 'în���lfinirea · ·misiunei
s:.i.le şi dând pe alocuri, orice inform1aţii din punct de vedere

;.I ;eomerţului şi al il1-avigatiunei; în acest �cor, comisiuinea
"'se va pune în rel.aţiun,e cu serviciul Guver nului Turcesc care

se ocup:ă cu navigaţiunea în strâmtori. 
Clauzele paragrafelor de m•ai suS'., oglind'.esc o situaţie ere 

garanţie în timp de p1ce '?i r.ăsboiu, a libertăţii strţrntorilo,r. 
Ele înlătură putinţa ca vre-o putei:e să devină, în l\li·n:ai 
Neagră, atotputernică, în dau,n,:1_ statelor- riverane. 

In ,ceeace ne priveşte p•e noi Românii, care avem, un atât 
de :covâ(şitor. interes s'ă · nu ve·dem porţile Mării Neg,re în
chise putem fi mulţumiţi, pen trucă, în trăsă,turi generale, sta-
tu tul ·actual al strâmtorilor tă S:piunde acestui' interes.· 

Constanţa, Noembrie 1929. Căpitanul BUDIŞ 

-----♦:♦---

Trebile gospodăreşti in luna Noembrie 
Până nu dă zăp;a.diă, ar.i ·mereu pentru primăvară, cară

1>;unoiul,- îngrijeşte-te 1de lemne pentru iarnă,, fă-ţi şi drege-ţi
gardurile şi grajdurile, curăţă coteţele. Mai poţi sădeşte pomi 
şi 6ap:ă p·ământul în grrădina .ele legume. 

' K::urăţ,ă pomii' de ou.ă,le ide omizi, care se văd' învelite în 
frun

.
zele ţ.ămasie. f1ă apJ(r'ători la a1tQii tineri· s·ă• ·nu-i roadă 

epurii. Sapă în. jurul ippmilo.r· şi pu.ne-Ie giunoiu. -C·ercete:1,ză 
poamele pus'e 1� p:ăstrar.e' şi a1egie p:e' cele putrede. Impriştie 
m"t1şuroaiele de pe fâneţe. 

.·se. 'ingroapă via. Se aşează vitele la iernat şi no.:i,ptea nu 
se imai lasă afară. Porcii se· pun la îngr.ăşat. Strâ_nge' uneltele 
fa a·dăpost _ ca ··si nu · le bată pfoile şi hinisoarea. Pun/e-le 
î:ntr'un foc anµme şi primăvara dnd' ţi-a,r trebu( nu •.vei umbla
mâine_ .Ic.lupă .ele_. 

- �  
-··· .... ·� .. ---
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DUNĂREA 
Duioasă în jalea-ţi adâncă şi 'n veci sbuciumată tn cale, 
Tu Durulre, duci către Mare noianul durerilor tale
Şi viaţa eternelor vise!... şi frunza 'n copac se 'nfioară 
In vraja amurgului tainic! ... şi 'n calme 'nserării de vară, 
Tu smii intristata-ţi poveste, născută 'ntr'o zi de durere, 
Şi cânţi suferinţa ta mal'e din nopţile lungi de veghere 
Şi slava trecutelor qlorii tu cânţi... şi'n pierdutele văi, 
Din c."ânguri sălbatice vântul, uimit în pustiile căi
Ţi-au.de cântarea şi cântul tl poartă 'n pădurea căruntă, 
ll şuierâ 'n dealuri.. .. c;i-l ·t1uce d�parte pe câmpuri ... şi-l cânta 
In noaf)tea tăcută şi 'n noapte stingându-se stelele cad! ... 
Şi vântul mai jalnic doineşte prin umbra nădurli de brad, 
Şi 'n cale-ţi se 'nchină seninul şi ceru 'nainte-ţi se inchină, 
Şi valul în razele lunei se joacă 'n sclipiri de lumină 
Când treci tulburată pe vale! ... Oh, Dunăre - atuncia când treci 
Reverşi furioasele-ţi ape pe 'ntinsul câmpiilor reci, 
Şi'n sbuciwnul undelor tale atâtea dureri se frământă ... 
Şi jalea-ţi atât e de mare tn noapteâ adâncă şi sfântă!! ... 
Dar iată! s'arată puhoiul, cuprinde Întregul pământ
Şi flăcări prin negura nopţii se 'nalţă 'n vârtejuri de vânt ... 
Duşmanii's la graniţi, duşmanii, şi's mulţi ca nisipul din mare, 
Ard satele 'n văile-afunde _şi cerul s'aprinde · în zare,· 
Şi'n -ropot nebun de copite ei vin furtunos. Şi acum 
E plină câmpia de vuiet, de oşti, de strigare, de fum, 
Şi iuţi, ca furtunile mării, pe caii lor repezi ca vântul,
Ei vin să ne calce moşia!... Să-i laşi să ne fure pământul?! ...
O, Nu ! tu puterea-ţi adună şi - atuncia oh ! Dunăre - atunci, 
Fierbând de mânie qrozavă, cu furii nebune s'arunci 
Năprasnic potopul de ape în clocot; în goana-i nebună 
Scufunde-se 'n cale-i pământul, şi'n strigătul trist de· furtw1ă, 
Ca 'n ziua grozavă din urmă, să vină, să crească mereu! ... 
St ura, - adunată de veacuri, din fundul adâncului tău, 
S'o zvârli cu mânie! .. : Duşmanul cu o.i;tirea-i zdrobită de valuri, 
Sâ. µiară 'n adâncu-ţi!!! ... spre ziuă,.. când luna coboară pe dealuri, 
ln razele zorilor triste ce-aprinse ieşi-vor din nor, 
Să văd pe 'nroşitele-ţi valuri cum saltă cadavrele lor, 
Cum plânge în zări aurora şi vântul pe valuri cum plânge ! ...
Să fie pe vale un fluviu cumplit de cadavre şi sânge, 
Si plâns ... şi durere!! ... de milă „ treziţi din locaşul de veci, 
Să plângă cu hohot şi morţii în umbra ,normintelor reci !!.. 

Căpitan l."J. PALOŞEANU 

• 
,. 

.
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DOBTUL V.llJ 

,,Şi mort vreau să :fiu vin" 

1'l1SION�B
i

JL DBEPTĂTEI 
tj 

GEORGES CL�EMEN-CEAU 
. Invingătorul morţi, ,, tigrul" s' a stins. Moartea, - pe 

care a sfidat.:o · --- toată viata s.:1, în fine l' a răpus pe cel · 
mai puternic dintr' e vii. 
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Figura impunătoart, a acestui mare om politic, se 
conturează, glorioasă, pe temelia tratalelor de pace, cari au 
schimbat fata lumei. 

Această energie neînvinsă şi necruţătoare, pentru cei. 
cari, se· abăteau defa calea adevărului, a fost · de un pţ1.trio-=
tism viu, dela a cărui căldură şi lumină s' au alimentat 
sufletele Aliatilor, în momente de grea cumpănă pentru, 
sfânta lor cauză; adânc zdruncinată, în temeliile ei, de cei 
mai puternici duşmani, cari pretindeau fără drept puterea · 
asupra lumei. 

Acest „Messia" al democraţiei care a făcut legătura 
într' e expansiunea scânteei de libertate, pecetluită d.e revolu-=
tia din 1789 şi războiul · cel mate, a fost o figură unică. 
Jn ea am văzut întruchipate, în întreaga lor splendoare, 
cele· mai supreme calităţi şi energii ale unor talente, hără-=
zite, a fi făcliile dătătoare de viaţă, ale unei ere noi, ale unui 
uriaş pas spre cucerirea superioară la care tind toate năzu,.. 
inţele, clădite pe cele mai mari sacrificii, ale unor generaţii 
ce se sting în spasmul, unei ideologii în plină floare. 

L�cest animator al conştiinţei unei răsbunări drepte şi 
juste, � cerută de însăşi braţul echilibrului dictat de soarte, 
Jsupra nelegiuitei creaţiuni istorice din 18<1 �· a turnat 
în sufletul gintei latine, acea palpitatiune de· gândire unică, 
de înţelegere mutuală, cari a dirijat puterea neînvinsă ·a 
nobilei rase, spre învingerea coalitiei barbaro-=-tentone. 

Acest prim pas istoric realizat, energia uimitoare şi 
nebănuită a unei vârste înaintate, a pus pecetea de aur care 
a consacrat sfânta dreptate a celor aleşi dintre cei chemaţi. 

Ducându.:ne cu gândul la cripta unde doarme rece 
şi satisfăcută umbra creatorului unei istorii, nu ne putem 
opri fără a-=-ne aduce · aminte de iubirea cu care ne-=-a îm,::'
brătişat, desavuând pe promotorii procesului „memorandfr# 
lui" şi nu ·putem trece pe lângă ea fără a .... ne închina· cu 
smerenie şi recunoştinţă nemăr�inită, în fata mat�rializărei ·. 
celei mai divine creaţiune contimporane. , · · ' 

,,Asira Dobro�eană" 
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Notiţă din viaţa lui „ VASILE CONT A". 

Cu profundă um'i!inţi m'apropii ş.i încumet a vorbi de 
memoria şi neîntrecutele opere ale . lui „V.asilt Conta", pnmul 
care a dal bazbî şi a )Jus tem'eliie filozofiei rom1i1e�ti, in tiiltp 
num'ai de trei decenii şi jum'ătate; atit' cât destinul· îi pr�;
crisese �ă. trăiască. 

Vasile ·Conta, aşa cum' ni-l descrie d-l Scraba,, din · fami.lie 
de r:azeşi, fiul preotului Origorie Conta, se naşte la 15 Ncen1-
hrie 1846, în satul Ohindă-0ani din judeţul �-ieamţ. De 111ir., 
încă fiind scepltic şi · plin d'e sârguinţă, îşi face şcoala primară 
in Neamţ, apoi trece şi-�i face liceul la Iaşi, unde fiind internat� 
trăeşte într'un mediu �ver şi restrâns, făcându-l să filozofeze 
mttlt, luptind cu sărăcia ş1 cu lipsa. 

Aici după cum ni se spune, încă _drn ultima das.J. :n:::e� 
să sublinieze profesorii săi; ţinând· o conferinţă despH „fa
talism'·,· ;colegilor„ prin care făcea să fie cunoscut _şi simp1tizat 
ere toţi profesorii şi camarazii săi. ( 

Luându-şi bacalaureatul la 1868, face un an dr'ţpitul la 
Uui\'usitatea din Iaşi, de unde apoi este trimi5 de o. :::o:.:idate 
la Anvers, să studieze 

1
,Instii.r1tul Superior de Comerţ" luân

du-şi totodată şi dreptul. Aic:i
1 

duce şi . se b_ptă adeseori cu 
lipsa şi 1mize_ria. 

Venind în ţară - ,dti'p:i' ce stă' dtva· 1imp· ţ)olll'av, 'trimis 
.fiind �i prin Italia de către dodoti - oeup:ă prin concurs 
dltedra dee dtept civil de la. U ni-_,ersitatea din Iaşi. In acest 

"' timp trăeşte ,cU se p-oate de restrâns şi mediţeaiăl ani dea
rândul asupra fil_ozofiei; publică în convorbiri literare ·- um
ptâ:nd publicul d� entuziasme şi ovaţiuni: 

,,T�1:}a Fatalismului" şi „Teoria, Ondubpei Universale" 
pe la 1875_c.1876. 

După icum îl' citează atâţia, Vasiie Conta era un om fnaJt� 
v.iân,jos şi puternic, <:u faţa blandă _şi _plăcută, cu inimă1 ·bun�
,calităţi prin care îşi !Câştiga imediJ.t sim_r-?..tia. Cu foat� d'nrerile 
ce. Ir .avea, era vesel şi dispus oricin.:i', ştiind s:i-şi conserve 
$i nutrească atât corpul cât şi sufletul. Cu toate acestea � fost' 
şi aventuros; pe când se afla la liceu, a plecat cu o irujlă .de 
Actori la Botoşani, jucând diferite roluri: pe Chiriţă din Baba 
Hârca, pe Patinarul din „flo1:in şi• Florica" etc. Cânta frumos 
şi, improvi,:ează' cuplete de actualitate,· făc:m.du-le şî muzică. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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A urmat violoncelul, la cops.ervator
1 

mânuia foarte b ne vioarar

punea la pian tot ce auzea, iar la urmă ·a compus - ş un ma_rş 
eroic, .despre care se spune ca a fo3� Jat si se .,;crie pentru
orchestră şi care se crede că s'ar fi niedut. 

Relu:ându-şi apoi -�ursutile se ;;1leşte şi câştigă t�t cţ ptr:!us�
Vasile Conta un argumentator profund, neputîn-d' răbda 

cel•� peti·ecute in prezentul său, )a_ cuvâritul în to,tţc, ţin� dis
cursuri, �onferinţe rwlitice reuşind în toate, c:îştigiindu-şi. dra
g.astea şi par"tizanii p:e orice tărâm, nemaiţinând _$eamă de d1u-- -
rerile ce-i aducea vorbirea mult;:ţ şi 1Je:11oragia Cl" nu-l slăbea 
veşnic. Astfel ajunge dep,tţtat şi apoi „Ministru de Instrucţie_"� 

line în acest timp nişte disrnr;:;uci răsunătoare. asuprci 
modificări unor articole din Constituţie, ia parte la proda,
marea Regatului la anul 1881, redactează proectul de legţ �t 
învă.ţănmntului etc. Apoi lovit de o boală, pl::acI :n Italia sp;re 
vindecare, de_ unde se întoarce şi •noarc la 2. Aprilie 1882„ 
numai• în vârstă, de 36 d:e ani, -l�strându-i-se rărn�şiţele şi azi 
în cimitirul din laşi. 

A trăit pec1sătorit proorqc fiind --· nevoinp s4 neno-
rocească pe jumătatea oe-i S:e cuvenea, ca 01111 compet�nte _pe: 
acest 1păn14nt. A trăit_ puţiq şi· a Pfodus ·;u�lt, atin�-,în�· rpa;}lm<l,: 
,,Şă tră�ştţ să, �ai rnaxinî'lil qe .prpdus· cu minimul de sfpJ·ţarie;' 
5au proverbul vechiu: ,,Puţin Şi bun''. 

Vaisile · Conta, este unul c: =n cei mai idealişti oameni, clin 
câţi i-am avut până azi, geniu în filosofia -sa, :n des.t:op�rirea 
şi ri,ânuirea adevărului. 

Operile sale: ,,Teoria Fatalism;ului" şi „On<luiaţia Ui1i
versală" au fost tipărţţe rn�ţ întiiu în franţm:eşt.e, de L!n.tje 
Urziu sunt tra.'duse şi în romtineşte. Astfel în modul acesta1

fUqzoţu\ rom{tn este cl.1ţsat printre cei mai mari f ilowfi ai 
timpului, de dr. Ed. Reiei; în revista, ,,Athaeneum" n·rin_tre 

- , , 

p,ţrfizanii materialismului dt :;i ai pozitivismului lui. ,,Aug:uste
Conte" adµcânidu-ţ lande, p�ntru .erudiţia adâncă şi solid�, _ cu
noscător des�v:îrşit a} ar�1.1rnentelqr daj:e d'e către ştiinţele na
turale �i cele sociale, 'ajur,1g1ncl p ină la înăltimea marel�f Sprtrner:.

In ziaristică a publicat articole politice la ,,Steaua Romî
niei", ţ1poî a,jte articole- de acdaş cc¼rac-ter. pţ. la ,,Viitorul Ro�n�
niei" şi „Presă''. A 'ţinut il-PQÎ mai multe confq·inţţ, pFirţ 
9-r,� şi-a câştigat toată sţima ca. llrtli\l d-in-ke cei mai mari Qfa: 
tari, ţinând audiţia încordatâ tot timpul. 
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Acest, m_are om al ţJ:-ii. noastre, a cuno:;cut :;;i :1. lucra:t: 
de toate. A. lucr:at versuri la început, de · WJ. lirism; şi colo�it,. 
cu imaginaţii de adevărat poet. 

.Ca artist al cug,etării ne lasă un bazar întreg, de cugetări 
dtând câteva din cele postume: ,,Poeţi Moderni" în lipsa ideilor 
au căutat forma şi-au g:ăsit-o _: E sonetul - formă maft'.�1 
matică ,- în care tot ce vre:i trebue să fie măsurat şi c4m_pfoiţ 
şi pentru poeţii de azi fiind o distracţie şi o p.lăcere. iar în 
altă parte adaµgă: 

„Azi să scriu versuri h masa' de lucru, cu d'icţionar4l de 
rit111e şi de cuvinte ... Poezia ;,u 111ai vorbeşte imag1inaţiei, să. 
mângâie sufletele noastre, nu mai au un ideal ca pe timp;ul 
lui Byron, Leopardi şi 1-k!n�•· 

Alhi dată zice: ,,Subiiniul nu poate fi a.tins dec.:î.t îq 
miptea genială a artistului, şţ dupăi el' nu se poate. atinge 
într'o pper.ă de artă: ,,oa.ci (.'.C-i sublim nu-i omenesc". [c!-r Tn 
alta ne vorbeşte astfel: ,,ca· să descrii şj să iub�şti natl!r�, 
trebue ca tu mai întii să fii amantul ei". 

··

Precum vedem, acest genera tor „al renaşterii filozofiei ro-
mJneşti" merită să se scrie şi să se vorbească Je:,pre el şi 
despre viaţa şi apern lui, trecând alături de ,,Eminescu. şi 
Alexandri", acolo unde şi-a dat :produsul vieţei sale, până � 
ultirirn secundă şi unde îşi păstrează. şi rămă,$iţele trupeş_ti 
în vechiul şi frumosul Iaşi, capitala M9ldovţi şi primul focar·
cultural al ţării noastre. 

· •·· ' 

Omul din memoria căruia s'c.u · i1rănit atâtea suflete ome-
. neşti ridicându-ne nu cu - o .treaptă ci cu două,. trei d!eo.dată! -
cultrra şi ciyiliiaţia Românească; împărtăşind-o şi făc�nd CU-· 

noscut la întreaga lume, rodul şi ro.dusul acestei ţări, azi:. 
,,România Mare· '. 

-�·

\ 

-,. .· 

,., �.� 
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PAGINA GOSPODARULUI 

�Sădiţi dealurile· şi locurile râpoase cu salcâmi 
Sădiţr dealurile şi locurile râpoase c:u S>alcârni ca_re creşte 

foarte repede şi uşor, aproape pe fiecare părr�bt. 
Ca să reuşiţi mai bine, fac.-eţ:--d o răsadniţă de pui de 

�kâm, semănâncJ sămânţa lui, ca oricare sămânţ.>.(
t 

�poi · la 
anul al doilea răs'ă.d'iţi pueţii acolo unde vroiţi. 

Salcâmul v:ă va da· lem'rte el:� ioc şi d� construcţie, va 
mtări dealurile şi rlpile, care de multe ori nu v:i aduc nib 
un ţol.os. 

Să ştiţi un lucru, că cu clt vor fi copaci n;ai mulţi cu: 
atât :e mai bine, pentrucă copacii în timpul i<er11ei, opies=c 
�pada şi deci p·ămintul va fi primă.vara mai ljogtat în ap;:î, 
iar rsemănăturile nu vor sta _goale - să, degere; apoi, în tim'pttl 
verei, copacii răcore5e vremea, iar D-voastră! veţi avea uncte s1 
v,ă adăpostiţi, când faceţi amiaz-Ai într'o1 zi din i.una Iulie. 
când soarele te arde d'e-ţi cojeşte pjelea� deasemenea: veţi avea 
unde ad:ăposti animalele, cari şi ele au nevoie de umb'r,?j şi 
.adăpost. 

Apoi, 1cop.acii răcorind vremea, atragi ploile, d'e ,; .. cera acolo 
'Unde sunt păduri, totdeauna ploui maf mlt1aţ şi dacă; ast:1?:i� 
.plouă la noi ma.i puiţin ca· înainte, se datoreşte faiP(tului că, 
_pădurile s'au tăiat, s'au î111Filf,1at şi altele la loc nu s'1.u p;u'5. 

Malurile apelor p,lant.ati-1:> ::u răchită. 
lng. agr. MARTA VASILIU Profesoară

--�(+---· 

-.Operaţiunile cari au loc uara şi toamna 
în apicultură 

La jumătatea lui Iulie, în unelie părţi şi mai târziu, dtrp:ii 
,ti;,eceratul grâului în general, urmează încetarea mai:ei recolte 
de miere şi aceasta prin împuţinarea; florilor ce nasc şi us.c,i:rea 
'telor existente. Nectarul ·pe tare-I mai. pot găs'i albinele este 
abia suficient - afară · de . cazuri r<!re - pentru trebuinţete 
. �ilnice ale lor. , L ( 

Pri�ele ·�mne în stupi. sunt: vân;ătoarea trântorilor, inac.;. 
tivitatea �lbinelor, ce stat1 ;J:. pragul. stupilOT; �căderea v�'ită: a
'"puilor î'n celule� ·. ·· · · · 
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Jn această epocă. este nemerit să: recoltăm ,_;eeace mai 
i.ăsim în compartimentele de miere extr,�ânid atit fagurii cu.
miere cit şi aceîa goi. I'n stup-ii sistematici americani, s-e va
lua dea<lreptul_ întreg, catul· cu miere pumîndî coperişul. deasu.pr�
ţompartimentului imediat i;1ferior. Aceiaşi operaţiune Q · vom.
tace la stupii cu fa1?,'llri fixi r,revăzuţi cu calotă„ va fi înStăi
prudent a tntJ._rzia opernţiunea până· fn, eppra revizuirei de
1oa:mnă a .stupilor în c-are. mai bine ppa,te fi precizată cantitatea.
de miere de;_ prb'Os. In stupii cu fagurii fixi cari sunt de.3tinaţ�
a 'C!ispărea e !rine a face numai dedt transpunerea lo{J reunin-
du-i cu, alţi stupi, recoltând apoi în mo,d complect mierea
şi ceara conţinută în ei.

In această ultimă rec:olt.'f de miere e nevoe să conservi;n 
mare parte din fagrurii cu 1,;'.cre pentru a, ajuta �familiile ce
le vom găsi_ în lipsă la epo�a revizuirei de toamnă.

Se întâmpl.ă dte odată la sfirşitul· recoltei în anii slabi 
că, vre-un. stup; găsindu-se lipsit de provizii fuge, lăsând stuJ)!UJ 
:Complect gol. Albinele pier'd :în asemenea -cazuri_ afecţiuredt 
ce au de ·obiceiu faţă d'c lot uinţa lor şi o p1rasesc din cau:za. 
foamei şi a disperării, c.-ăuEnd alt acili:post în o ·1ocaiita;tc
chiar depărtată dar cu o florJ mai întîrziat'î; pient:ru, a-şi putea. 
procura cele necesare pentru iarnă. In general adevărata cauzâi
a ,acestei fapte este apkultz:,rul care a săricit p:rea: mult de· 
miere stupii sk 

Când albinele '1ncep v:înătoare-a contr.'.1î tr_ăntoriJor e bine' 
să le ajutăm în această: lucrare aplicând obişnuitele cur.3e sa11. 
plăci de zinc prin care nu trec dedt albinele lucrătoare. '(ot 
aşa vom căut-a a f.eri coloniile de fluturele cfe ·ceară ca;_r.c se 
·inmulţeşte prea mult în aoe,;t timpi, afacânq,' mai cu se.im� stu:piir'
cu :numărul albinelor mai mare.

Reunirea .stupilor slaoi ori orfani de regin� Vai fi bi�
vl"nită în această epoca• fie penţru ca a.lb'inelor să; - profite ma.î:
bine de ultimel-e resurse- ,d� nectar, fie pentru -.� ti ::;cutit· d1e.
ingrijirile de apăra.re contra inamicilor} etc.

Stupilor rustic,i ( primitivi sau bt.Jduroaie) k vom· 1a cam-. 
•cdeaşi îngrijiri ce dăm l!>'tu.pilor .sistematici. ţ· 

in. vară vom fine cqI'lt c�. albioelt au m
w

: muJtăl ue,roie 
c..c aer�,, deci fe \/om:_ ţţ�w:a ventilaptlrie, -,r_ecdbrt. Vom1 avt.tt. · 
·!li� ;il.1S'.eµenea gr,)i .1e, a · te ��]8jil \ăl);l �� :, V'.Qtlll 
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·veghea mai cu seamă la terminarea recoltei de pe dmp, să nu:
!se· ;iv,ească furtul :între stupi.· 

De pe la jum·ătatea lui August, regina d'ep-une din ce în
ce mai puţine ouă, iar pe la finele lui Septembrie ou'-1.tul înce
teiză. Pr.ima lucrare de toamnă este revizia gieneralâ a 'stu-
pilor, :pentru a cunoaşte puterea fiecă1;ei colonii şi, cantiţatea
d:e provizii ce are.

Cfrnd găsim un stup orfan, treb'uie,. ori să-i dăm o reginJ,
dacă ;avem . re,!?;ini de rezervă, ori să-l împreunăm cu 2.ltul.

In caz cind 'linii stupi n'au hrană; în;dea.iu'ns, iar alţii
au prea muită, se va lua de la aceştia d:in urmă cate o r'a.ma
sau idou.ii şi se vo,r da ce!e,r în l'ipsă; pentru ·aceia .se reco
rnand.ă, că într'o stupină si' fie numai stupi d'.e acelaş sistem.

Dacă nu sunt rame de prisos, se V'a da. numai decât ';irop
in cantităţi mari, 2-3 kgr. deodJată şi numai seanr

Intre 15 Septembrie şi 15 Octombrie, s'e pregătesc stuJ}ii
. pentru iernat. Lucrarea aceasta e din cele. mai importante,
. t,ăci <le ea attirnă reuşita în primăivar,ă.

-�--♦:♦----

SPERANŢA 
. ·. Sp�rap.ţa. este" ,ştept_areţt cu. jncr�dere. şi sigurantă ·

. dela Dumnezeµ. Ea este tot aşa de necesară pentru 
mântuirea omuiui ca şi credinţa. Susţine mult pe om în 
viată şi ne face să aşteptăm trai mai bun. 

Spera!'lta îndulceşte amărăciunile vieţii omului şi•l 
fâce să ralide pâriă la sfârşit pentru m.ântuire şi să în• 
fr'iinte toate necazurile spre a ajunge la iimanul cel muli 

.-dorit şi âşieptăi. 
Spefăntă că să aibă bune efecte, tre,buie să fie tare 

şi şt�tornică, adică întotdeauna să sperăm cu tij.rie în 
· titttffltaf ea. ltii I1umriezeit, atâl îrt n�rior9ciri, norocrri şi
�azuri. Sp�rârl\ă trebuie -� he p9sibilă adicâ'. : . i.�. spf ..
l'Îfu. 'lucruri c:af� s� pdf r�âilzţi.. . , , . . . ' . . . . . ·. 

. .
Pacă n'am . at�il gp�rlinlâ îh viitorul nqstru, . n'âm · · ·

lu6r� .itilhit . şi W s1ţ(f othitie pentru · a _rie ·asigura =ac��1ţ
0 viitor.- , : · ·· · · · . .  , ,

De trceeâ· speran{a; �e caleîi dteapt�· :şi_ li�teijă pe• . . 
. cere ne 'duc�m suftetill spre tbânhllrti Dunitf�ee�I.: . 

'., . . ,. ; .';. ' •. ·,.. 
. .. 

' ''1i;i,, :
. .  ·. ' . 
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�ăsuţa publicaţiilor 

fvl NEGRU: EUROPA ÎN SBOR 
Raidul Continental al Avionului „ROMANIA-SFÂNTA-MARIA" 

- Editura ziarn!ui „Universul", Buctireşti -
FIGURI RARE 

Ilustrul gazetei M. Negru 
Volumul D-lui Negru poate_ 

fi privit din dou:ă puncte de
vedere: literar şi din punct de> 
'V(;dere -al mijlocului oe l'a creat. 
.Să vorbim despre amândouă: 

De.şi autorul, în „In Memo
riam ... " care· ţine loc de pre
faţă, m·ărturiseşte dă nu este li
teratură ci, - d'ar să-l l.ăsărn 

pe autor:-,,cuprinde î.nfii{işarea 
unei ·mărturisiri die credinţă a 
mea, în aviaţip, românii, nţiirtu
risiri făcute pe · cont prop:riu şi
cu riscul propriei m"el!e· vieţi .. ;'' 
este ·;neadevărat. 

Io pag,inelţ acestea -am. Sav.u� 
ra't câteva ore de seară, o lite
Tatată . parfumată - şi plin,� tfe 
spirit sănătos, vreon'id?1 de stat 
,dăfut•i dţ' :proza ·lui lJifavr�rîc'ea 
1r ·,fcir�ire. 

Deşi uneo1i la cumpene grele, 
!a trei mii de metri înălţi1ne
-?i sub un frig nu prea mâng:t
ios, nu este aşa ele uşor să-ţi
vină inspiraţi-a pentru a scrie
literatura, totuşi D-l M. Negru
a scris-o, pentru că a simţit-o,
pentru că a trăit-o, şi, nu inspi
rat de nu ştiu care mruză, pe
care, la o astfel de înălţim� a
uitat-o chiar si d-sa.

Literatura d-lui Negru este 
spontană şi reală, stri.siă după 
motive pipăite şi controlate, u
neori, ·nu prea plăcut, sub' ve
derea groazei. Cele mai mici a
mănunte ale raidului sunt re
date în mod fidel, presărate cu 
mici aluzii şi humor. De cele 
mai multe ori g<ăseşt.i în aceste 
,,11:ote ·zilnice", booomacuri as·
cuţite la adresa indolen_ţii ofi
ciale. 

Din pilind de vedere al mijlo
cului care a creat această I.una
re, se poate . spune mult.

Raidul, rextrem de important,.
efectuat din initiativa inimosu
lui romiân d-l ·Mihail Nţgru,
ne-a făcut, în primµ! rând, a'
fâta reclamă, cât nu a puttrt 

· face fo dnci ani,. douăzţci . de
. IŢIÎSÎO�aŢi .. pr.��ntjjşti,. �1:1,�Şjîn mod: ofic1al ş1 cu, mult sgu�
· mot. D-l Negru· ne-a- făcut ţara
cunoscută în toată Eur.opa, dar 
cunoscută ca o ţară de ispravă: 

· si ,chHHzata. � 
' .. Şi„ câ11cd · ţe �n.âeştj; cţ a 
făcut-o rietriri1is de nimeni, .pe 
rizku:1 său personal,. cu ,/iuion 
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tnchiriat fiidt., 1tiâ o centimi{t, dt 
ta Stat", însit cu tot feluf de 
şicanii din partea anumitor _i1t 
te:resaţi ! ... Cu toate acestea, con
ititu-e ,,cea mai imporialltă rea
lizare a avia(iei române, de c;'t:nd 
există ea". 

,,Plecarea celor tr,ei «viatori, 
ca trei g:eam&aşi", a dat mult de 
vorbit gurilor rele, dar cari a1:t 
avut fericire.a de a le-o închide 
prin realizarea scopului într'un 

, mod atit de strălucit. Este o 
ispravă şi un merit nemăS:urat. 

24 

pect.ru aviatorii rom'âni, · doar 
s:.ublecfr d:e discursuri, la zile 
"'cari". 

Cu această ocazie, ţinem � 
m•ai aducem odată, mulţumiri!� 

1 
noastre :d-lui Mihail Negru, care

în 'ziua de 26 Mai cor., înainte. 
de a apare volumul despre care 
vorbim mai sus, a ţinut o !ru
moasă conferinţă sub auşpidile 
asociaţiunii noastre, despre a
cela.ş subiect, conferinţă, .însoţîti 
de minunate proiecţiuni farni
noase 1uate din avion. 

Volumul se glăseşte la -zi;i.n.il 
,,Universul" str. Brţzoiaou · No: 
9 Burnreşti, şi costă 50 leL_ · 

Volumul „Raidul continental 
al avionului „Roniânia-Sfânt.a 
Maria'' poate fi citit de ori şi 
cine, dar, mai ales-, este reco
mandabil ,,celor cari jac din 
interesul · lor p'lmtru aviaţi,e şi JARGAKY LEOSSATOS. 

----+-�-

,,România •Ilare''.· 
In noianul de lucruri ce•ti m,işcă sufletul, te opreşt,i. 

plin de duioasă emotiune la vraful slovei, _care. a' 'itnpti-· 
mat gândului putere nestrămutată, în lupta ce s'a încu

nunat de succes. Această luptă_- care a fost cea mai. 
sfântă în opera de prefacere a idealului nostru - a fost 
câlăuzită de lungul şi;- de lucruri ce s'au desprins din 
vârful. penitei ce transporta în domeniul "nemuririlor"· 
.cugetele celor neasfâmpărati în realizarea năzuinţelor se--·. 
culare. 

Şi te mişcă, îti tresaltă inima, când curiozitatea le 
îndeamnă să cercetezi pe cei vechi. Dobrogea, _ acest. 
af&nt pământ românesc de pe malurile Mărei Negre, . 
a avut o prefacere · şi o luptă pe cât de . acerbă, pe-· 
atât de rapid!. Mulii se numiră :intre apostolii acesl�i 
mari opere. Noi ne vom opri asupr� fiecă,ruia. la aceasta 
rubrică.. ·eeeace ·ne•4tl pu1t la dispoiiliţ. colecfii}e sunl _· 
demni de ,remarcoţ. _Oe �• ,om mce.pc cu inimoasa,· 
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revistă. ,,România J\1are" de sub condl!cerea d�lor C P

Dem-efrescu şi loa.-n JY/. Borcea, care a apărut tpt timpul 
războiului naţional. Dela prima privire ne· oprim plini 
de p.dmiratiune la caracterul eminamente „nafional" ai 
publicatiunii, în care s'a concentrat tot focul sacru pa
triotic. al tuturor scriitoriilor cari în decursul timpurilor 
au condus torta ce a luminat sufletele celor cari s' au 
stins în spasmul aureolei învingătoare1 sub cutele drape� 
!ului care fâlfâie recunoscător şi glorios pe întinsul
pământului sfânt al României întregite.

Acest caracter „national" a îmbrătişat îmbelşugatul 
produs al întregei gândiri şi tuturor vibraţiunilor româ
neşti ale nemuritorilor, Eminescu, Alexandri şi ale so
borului „Junimei". 

:s:-

Noi �e facem o datorie sfâi:iră, să dăm exemplu ge-
neraţiei „Unirii'' pe toti purtătorii de cuvânt, pe care valul 
cernit al uitării încearcă zadarnic să-i treacă în rândul ce
lor de . toute zilele, sub povara atmosferei materiale şi 
lipsei de recunoştintă, ce însoteşte criza de ideal a fim· 
purilor noastre. 

, _I�umai atât şi este destul� pentru a fi datori o veş• 
nică recunoştinţă, luptătorilor, premergători. · · Li. F. A.

DELA ,, ASTRA" 

Luminătorii satelor 
Asociaţia n��stră înde)Jlindu-şi_ încă un · punct · din programul 

său privitor . la propaganda c�lturală în massâ p�porului, s'a înzes
trat cu un aparat cinematografic, pentru a rufa prin satele Do_bro
gei, filme cu caracter educativ şi 1noral .. Pentru · aceasta ne-am a-. 
dresat d�lor' lnvătători ..;._ s-ingurii ,·sfătuit.ori ai· sătenilor .-"- spre a 
ne da -.Q , m�nă de .. �jutor î�. înf�ptµireş_ S<;?pului>n9ş.tru s.ubli1!1.
Acest. aJuto,r consta m a aduna populafia sateasca la şcoală m 
ziua şi ·la ora· hotărâtă pentru rularea filmelcfr: ,. · :· ' · · 

· Ca atare, mistonarii' noştri" s'au· pornit · pe Jtmncă cu tot
devotamentul. 

' _: .Ei· bine,. în cele vre-o 25 de· sate' în \::are :a.'popâsit pan:ă.
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acum cinematograful nostru, învăţătorii, au răspuns în mod stră
lucit la apelul nostru. 

Vom remarca pe cei mai buni sprijinitori ai noştri în spe
ranţa că, şi cei cari au fost reţinuţi de diferite nevoi personale 
vor alerga să răspundă chemărei sacrificiului cultural, cu atât mai 
mult că, atât Rţvizoratul Şcolar cu No. 6418 din 13 Septembrie 
a. c ,  cât şi Prefectura de judeţ cu No. 7818 din I 3 Septembrie
a c ,  în vită pe toţi d-nii lnvăţători, Primari, Notari, Şefi de Posturi,
etc, să dea tot sprijinul acţiunei noastre culturale, ca o datorie
sfântă a oricărui patriot, pentru ridicarea la lumina învăţăturei, a
neamului nostru

Astfel, bătrânul dascăl din Agigea, d-l C A. Popescu, nu 
numai că a aşteptat c.:u bucurie anunţarea sosfrei noastre în sat1 

dar ne-a chiar invitat cu multă insistenţă cu adresa No. 117 din 
14 Octombrie 1929 Intre pauze, d-l Popescu, ca adevărat bun
român, a arătat sătenilor ce-a fost „Astra'' în Ardeal, ce este la 
noi şi ce scop arc Aşa acţiune să fie imitată de oricine 

Nu mai puţin binevoitori au fost dascălii 'Popovici din Pa
zarlia, Stan din Ghelengic, Marcoiu şi Stan din Dorob<mţ, soţii 
Ungureanu din Casapchioi, iar din Techirghiol îi purtăm recu
noştinţă negustorului N Be:an, care cu multă amabilitate s'a pus 
la dispoziţia misiommlor noştri 

Acestor oameni şi al tor ca aceştia, asociaţi unea „Astra" le 
va păstra o vie recunoştin(ă pentru felul cum au ştiut să înţeleagă 
rostul culturii poporului. 

Activitatea Despărţământul ui „ CaHacra" 
Din patrioticul imbold al d-lui Preşedint � . al nesptrtămâniului -

d-l Colonel Stratulat - şl al d-lni Coloni! Costăr-hes!�!l Comandantul
Reg. 40 Infanterie, despărţămân�ul şi-a început actbitate-ai intensă în ve
derea timpului de iarnă. . . _ 

Până acum Scl..ităm cu bucurie activitatea frumoasă a .secţiei Co 
ralea din Bazarglc, iar în numărul ·vmot vom arăta pe larg activitatea des
părţ:imântului. 

* In numărul viitor al revlsiei se va pubtlca un concurs de pro
grame de şezători la sate. Premiile vor consta d!n diplome şi bani. 

* O-nii Preşedinţi al fill�:elor „Astrei Dobr<;gene" oot comanda con
tra ramburs 400 lei, că.rti pentru săteni în valoare de 500 le1, dela Biroul' 
de desfacere al căqllor din editura „Astra" Str. Memor.:.ndului No. 2 Cluj. 

Costul volumelor variază între 3-6 lei buc. 
* Despărtământul Constanţa al .Astrei" aduce la cunoştinţa cercuri

lor săteşti că la sediul său (Serviciul Sanitar al Portului ;) are la dlspoz.
ţh. cercur!lor săleşti cărţi cu care pot înfiinţa 20 începuturi de biblioteci,.. 

dotându-se fiecare cu câte 50 volume.

Cere.rile se. pot adresa direct Desparţământului pentru distribuire. 
* Insistăm în med deosebit asupra rugămlntei noastre de a se tri-

mite de către filiale dările de seamă asupra actîvităţel dela înfiinţare şi 
pânli acum. 

Aceste dări de seamă ne sunt absolut necesare la întocmlrea 1 volu
mului festiv ce se va distribui cu ocazia marei adunăr! generale ce va a

. vea loc în curând. 
Cu această ocazie dorim să nu scape bunei recunoştinţe, n[ci o per-

soană care a binevoit, a sprijini înalta operă culturală a .Astrei". 
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. POŞTA REDACŢIEi 

* Domnii abonaţi sunt cu insistenţd rugaţi a-ne trimite costul abo
namentului. 

* Noua adresă a administraţiei este str. Catomflrescu No. 21,
* Toate reclamaţtunlle relative la neprimirea exemplarelor se vor a

dresa redacţiei. Rugăm a se proceda astfel, căci orice svon relativ Ia ne
primirea regulată a revistei este dăunător bunelor intenţiuni atât a cititori„ 

lor cât �i a redacţiei. Asemenea schimbările de adrese se vor comunica 
redacţiei, prin o carte poştală. 

* Pentru evitarea greşitei îndrumări a corespondenţei rugăm de a se
precis Str. Calomfirescu No. 21. 

* Suntem informaţi că în curând, din initiativa d-lui D. Stoicescu,
magistrat şi scriitor, îşi va deschide porţile, vechiul locaş de cultură .Aca
demia Populară" fondată de d-l C. Mureşeanu şi dispărutul Bucur Cons
tantinescu. 

* La expozltla internatională din Barcelona (Soania) D-na Alexan
drina Melisopol-Rotica, a obţinut premiul I cu medalie de aur pentru ţesă
turile de scoarte naţi nale ce te-a ex�us în pavilionul românesc de sub 
conducerea d-lui Tzigara Samurcas. 

Cele mai călduroase felicitări distinsei premiate. 
� lncepând cu numărul de Ianuarie 1930 revista noastră va suferi 

serioase îmbunătăţiri techoice şi redacţionale. 
* In numărul viitor vom publica o serie de recenzii a volumelor

ilustrului orofesor C. Mureşeanu. 
"' Din lipsă de spaţiu, continuarea conferinţei „Un geniu din lumea 

industrială" al d-lui Profesor Aurel Alexandrescu, o vo:n face tn numărul 
viitor. 

* Redacţia şi Administraţia revistei noastre s'a mutat în strada Ca
lomfirescu No. 21. Toată corespondenţa se va adresa la această adresă. 

* Toate sumele pentru abonamente se vor vărrn numai la adresa
redactorului nostru d-l Locotenent Filip Aurel care este şi unicul adminis
trator al revistei. 

---•!•-----
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