
Dobrogeni! 
O reclamă inteligentă nu este niciodată scump plă
tită, mai ales atunci când ajutaţi o revista de atitu

dini pur dobrogene. 

Orice distins intelectual dobrogean sau din alt ţinut 
îşi asigură o notă personală prin felul cum ştie să-şi 

aleagă articolele de toaletă individuală 
Cele mai discrete parfumuri evidenţiază o fineţă a 

caracterului. Parfumuri alese cu miazma ozonului ma
rin de primăvară, sau cu miro "ul crinilor palatului re-

gal din Balcic, care predispun sufletul spre orizonturi 

fermecătoare, găsiţi numai la faPIUfflBPla ,,Blltel
u

a fraţilor TIHAN. 

Vizitaţi librăria cNafională» str. Carol. Andreescu şi 
Morărescu. CasJ de încredere şi loc serios de în

tâlnire a corpului didactic primar dobrogean. 

r.r.r.r. 

Redactia şi Adminlstratia: str. I. Lahovari 105, C•ta 

Abonamentul 100 lei. Pentru institutu 200 lei.

-� ���� Corn. �- . 

Jud. Constanta 
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Cuprinsul. 

1) P. Cerna . . . . . . . Ion Micu 
2) Psalmul 49 . . . . . . M. Prlcople
3) Dunlrea şi Marea dobrQgeanl . Or. Some,anu
4) Urme vechi ln stepă Ion Ţlcu-Vald 
5) Movilele din stepă . Oh. Enlchescu 
6) Dobrogea-versuri . . I. Micu 
7) Sublima lege-versuri I\\. Bonjug
8} Asta e lumea . . . . T. Cerglu 
9) Aşteptars . . . . . Aida Petrarian 
10) Folk/or . . . . . T. C. Slbioara

Dorim să contribuim cu toată puterea noastră de muncă 
Ja ridicarea meleagurilor noastre dobrogene, făcând cunoscut 
trecutul, redând prezeatul şi căutând a face şi modeste preco• 
nizări asupra viitorului, situându-ne astfel printre revistele re• 
vistele regionale ale fării. 

Rog ln■lstent pe totl d-nll cetltori ,1 abonati al 
reviatei noastre aă ne trlmltl abonamentul odată cu 
primirea revistei, tnttucit sacrificiul făcut de noi nu

merită hidiferenti din partea bunurilor dobrogeni. 

Cereti numere vechi la redacfie. 

Spedali&t legător de Cărti, Str. Jon Lahovari I 05 Constanta 

lnatltuCul de Arte Oratfce •ALBANIA», - Constanta. 

-,. 

5i oc/4.ii tăi' c"ei · bLdn:z/ .se ;,;,_"nap,taeă, 
> 

�°;_ 9uea ta ,/a 
1

11 . .vi.neţii de chin> 

�i duhul "tău, ce nu p,utea uă tn0aeă, 

c4, uPl'tuLcs din teup, uUASp..in dut1-ă uuup,in ... 
Din poeria „I.BUs" de P. Cer,ia
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PSALMUL 49. 
- Al lui Asaf

S�ăpânul_ �umilor din fire va grăi 
Şi omemrrle spre Sine va chema 
D_e pe Si<?n, la ele Domnul va privi 
Şz n grai �rozav de trăznete le va certa. 
ln fa/a Lu, va merge foc mistuitor 
Iar împrejur Vd clocoti furtună m�re. 
El va chema tot cerul cel srăludtor 
Şi tot pământul nostru, pentru jude�are: 
•Să vie 'ntâi acei ce n'au avut păcate
Acei ce'n via/ă au Jinut cuvântul me� I•
Iar cerurile vor vesti a lui dreptate 
Căci judele acesta este Dumnezeu l
•A�pflţ'aid� popo_r al meu I• El ne va spune:
•Sa 1e1 aminte bme câte iţi grăesc J 
Jn contra ta, am însuşi mărturii a pune J 
Eternul Dumnezeu al tău, Eu fnă numesc! 
Nu vei primi răsplată pentru a ta jertfire 
Măcar că jerfa este vie în fz/a mea /
Eu nu primesc nici fauri dela casa ta 
Nţci /apii nu s a mânei tale-agonisire i 
c, ale mele sunt în codri ori ce fiare 
]ivinile pământului cel vast de lut 
Ori păsările toate câte zbor sub sbare 
Şi tot, �e mţşuf!ă :n câ"}Pii, Eu le-am' făcut! ... 
Eu dac aş h f{amand, fi aş cere oare /ie, 
Când lumea ş, cu toate ale ei, e a Mea ? ..•

N1;1 �arnea u_,nuI taur îmi va place mie, 
Şr mei odaia sangele de ţap voiu bea I 
Să dai lui Dumnezeu doar laudă cântare 
Şi toate câte ţi a sp�s, să le 'mplineşti J '
Atuncea-I poţi chema n necazul cel mai mare 
la_r El te va scăpa, fiindcă L preamăreşt, /•
ş, se va lntoarce către răi ca să le spună: 
•la ce mai predica/i porunca Mea în van?
Şi legea mi-0 purfa/i prin gura-vă nebună ? 
Ur8/i invă/ăfura mea ca pe-un duşman/ 

·· 

T':' te Uf!epti cu ho/ul, dacă ii zăreşti, 
Ş, umbh rn ceata celor ce gândesc păcaie. 
Tu g�ra /i-o fieschizi doar ca să mă bârfeşti, 
Iar hmba ta mpleteşte vicleşuguri toate/ 

ln contra /Junului tău frate, ai şezut
Şi l'ai bârfit pe însuşi fiul mamei tale!
Acestea toate le-ai ftlcut, iar de-am tăcut,
M'ai socotit că sunt tovarăşi pe a ta cale!
Nu /ie astăzi, îndelungi mustrări voiu da,
Dar pun în fa/a ta un munte de păcate ! 
Şi voi to/i câ/i a/i prins pe Domnul a-L u,ta,
Fi/i buni măcar într'aste clipe ne-aşteptate, 
Că nu vreau să vă iau cu-aşa ne-ajutorin/ă !
Aceia cari cu Laude Mă vor primi 
Şi-aceia cari vioşi pe drumul lor vor fi,
Pe aceia-i mântuiesc de•avană suferinţă!"

Mihail I. Pricopie. 

'\ 

Poetul dragostei de viată : 
Cristos e Invlat! 

Panait Cerna.

lntr'una din schiţele sale de cr�tică lit�rară, _/la
rie Chendi prezenta, sub tiOul .D�z p�e/z nouz , c�
acel fin duh de ironie caracterishc lui, pe Panait

Cerna şi Jon Bîrseanu. De sub teascurile poet!�e,. în

191 O fiecare scosese un volum : Cerna, Poezu, tar
1 
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Bî�s�a�u. RcJ.pSodii şi Balade.Chendi le urmărise, cu 
aru ma1_nt�,. m coloanele . revistelor unde colaborau, 
trucţa, hm1d1tatea, ascensmnea. Nu erau prin urmare 
nou1. Cuvîntul servise şi aici, ca şi în alte prilejuri îm
P}lnsă�ra o_bi_şnuită sub peniţa lui Chendi. De�ltfel,
randur�le privitoare _ _  la Cerna se menţin într'o continuă 
depre�1er.e . a valorn sale poetice, limitând constatările
la sţra��m_ta p�etului pentru munca de atelier a pro
ducţ1un11 �1 I� hpsa_ lu! de spontaneitate, fără tentativa 
un_e1 �xphc�ţn cuprmzatoare. Chendi uită că, la fel cu 
ce1ţalţ1 �oep, ACerna s'a ivit într'o vreme când epigonia
emmes�1ana 1mprumuta aerul unei molestări. Munca 
de !1teher, observată fugitiv de critic, nu era altceva 
de cat rezultatul şcoalei de şlefuire a versului inau
gurată de Eminescu, i�r lipsa de spontaneitat� urma
rea vă_dită a supr�încărcatei atmosfere poste�inesci
e'!e, �m carE:_ a �utat. să se smulgă- însă numai ca 
atitud1�e-Vlahuţa .< • Dm prag•). Chendi insistă asupra 
tonului declamatorie al poezulor lui Cerna deaceea îl 
vt:d�. p_lîr_1gind ca Laf!lartine' reflectând ca

1

B yron, luînd 
abt�hdm1 ca f aust ş1_ Pr_ometeu. E iarăşi, aici, o lipsă
de mfelegere a luptei lui Cerna de emancipare de 
sub o aJ�osferă, ? e dibuire a unei căi noui, pe care 
o v�r gas1, cu mai mult succes, Coşbuc şi mai pe 
urma, Goga.

.. 
Un lucru !-a îAnţeles Chendi �i a rămas asupra

lui .•..... cand 1ş1 potoleşte avmtul şi speculaţiu
�i!e ymeţafiz�ce,_ cînd intră în rândul muritorilor şi, cu
mim� pioasa_ ş1 ��fl�tul �fios, cere ascultarea pentru
sufermfele ş1 fericmle Im, renaşte adevăratul poet• 

Adevăratul poet. 
Optimismul lui Cerna a fost subliniat de cite ori 

s'a .în�ercat o �elim!tare a poeticei lui î� raport cu 
�estm1şmul emu�esc1a_n,_ sub care a crescut şi a con� 
tm�at

! 
o par�e dm achv1tatea sa, să se desvolte. Dar 

op�mJsmuJ .. �au_ nu ar_e nimic din acea bucurie desle
gaţa de gr111 ş1 suferinţă, cum e la Alexandri. Nici 
chiar ace!i _ bucurie contjnuă şi sănătoasă, ţărănească
rar umbrita _d� necazu_n sentimentale, ca, de pildă, la
Coşbuc. Optn�msmul lm C�rn� e un strigăt de bucurie 
după un rashmp de suferinţa. O eliberare treptată de 
durere .. O speranţă perpetuă în farmecele vieţii, pe 

4 

care suferinţa nu face decît să le evidenţieze şi să le 
întărească. Tocmai aceasta dominare a suferinţei prin 
dragostea de viaţă. acea beţie a fericirii de a trăi 
sfidînd stavila durerii, face din optimismul său o la
tură de precisă diferenţiere între pesimismul motivat 
al lui Eminescu ş� pleiada lacrimogenă, puţin serioa- · · 
să, care i-a urmat. 

f>ragostea lui de viafă, e motivată prin iubire, 
iubirea ca esenţă a fericirii noastre pe pământ. In iu
bire, mergând mai departe, vede Cerna nemurirea 
omenească: 

Se pare că umana nemurire 
Au pus-o zeii în visul de iubire. 

(Şoapte) 
Iubirea, în poezia sa, deşi uneori cu accente ho

raţiane-ai numai o viafă, deci profită de ea (Dura 
Lex)-nu se limitet1ză la două fiinţe. ci trece asupra 
genera fiilor şi asupra întreg ei firi, lucru care face să 
ne gândim la invocaţia din Poemul Naturii 'al lui 
Lucreţiu, în care iubirea pulsează în toată materia, 
sub îndemnul de primăvară al Venerei. 

Nimeni dintre liricii timpului său n'a ridicat pînă 
la imn iubirea umană, nu i-a dat puterea de covirşi
tor elan, izbucnind expansiv asupra lumii, şi n'a făcut 
din ea un crez al vieţii şi un simbol al nemuririi I u -
bire� lui e o largă binecuvântare a omului prin om, 
a omului prin generaţii, a omului prin natură. Adam, 
în plânsul său, va spune : . 

De-a fost păcat iubitul, mărire cui /-a scos. 
El a făcut păcatul atâta de frumos. 
Un farmec, o beţie ce'n veci în tine o porţi.
Pe clipa rătăcirii înduri şi mii de morţi ... 

(Plânsul lui Adam) 
Descătuşat de înnoratul pesimism al epocei, Cerna 

îşi afirma concepţia despre fericire prin imensitatea 
dragostei sale de viaţă, al cărei poet va rămâne. 
Dacă, dobrogean fiind,• nu şi-a clădit poezia pe nimic 
dobrogean,-una din scădertle lui,-a înălţat gînd cu
prins în slove pentru marea iubire a vieţii, deasupra 
suferinţei, dincolo de nimicnicie: «Nu iL'emurăm la gin· 
dul nimicirii, noi suntem mai puternici, noi iubim•, 

Ioan Micu. 

5 
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Dobrogea ... 
Spargi în ape lună şi stele, zob 
dosfoi galben din bălţi nenufarul, 
cămara liniştei ţi-o descue în scorburi tufarul, 
ridici visul spre cer cu palme de rob, 

Dobroge, pământ de amintiri şi scai ... 
Dimineaţa o trezeşti cu nechezări de cai, 
Seara o culci pe nisip, printre pietre� 
unde ţiganii tăi fumegă vetre. 

Destăinui din colb şi clisă, prin vrajă, 
ui1at trecut în ruine şi moschei; 
haina în colori de stepă o închei, 
pomilor uscăciune le pui sub coajă. 

Salcâmii, singuri pe margini de drum, 
în toamne cu ploi şi neguri de fum, 
însoţesc - rari - păcăneli de care 
adormite în mers sub ponoare. 

Pe malul mării, unic rapsod, 
nisipul uită în el scoici şi meduze ;
cu tristeţea în păr şi mîna pe buze, 
întinde liniştea sub ape năvod. 

Ioan Micu. 

Ceiace Dumnezeu vrea ca un om să facă, n� 
i-o spune prin alt om, ci i-o scrie în gândul inimzi

Rousseau. 

Omul are trei comori: iubirea, lumina şi fru
moasele gânduri. 

Coleridge. 

Luaţi natura ca maestru, sentimentul călăuză, 
iar pe marii maiştri ca sfătuitori. 

Topffer. 
6 
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Dunărea şi Marea 
Dobrogeană ... 

MOTTO: 
Dobroge, cu atâ/i stăpâni 
De prin ueacurf de urgfe; 
Azi, sortită eşti să fii 
A Românului moşie I 

In cete ce urmează - iubite cititorule - voiu 
să-ti arât, ce însemnătate mare are pentru noi şi pentru 
toată România, aşezarea acestui colţ de ţară, tocmai 
aci la răsărit, între Dunăre şi mare. 

Vom încerca să înstrunăm mai mult coarda sen
timentală a acestei fericite aşezări - între Dunăre şi 
Mare - şi, pe cât se poate să aţâţăm cât mai intens 
iubirea, ce trebuie s'o avem - noi dobr�genii- faţă 
de acest dar al naturii, hărăzindu-ne, pe noi, să-l ducem 
plocon, întregei noastre ţări. 

Dunărea (Danuvius sau lstros1 cum îi ziceau cei 
vechi) este râul nostru sfânf; de care se leagă întreaga 
noastră viată istorică, în Joate manifestările ei, bune 
şi rele; cântat de poezia populară, este, fluviul, care -
din timpuri străvechi - a strâns în cursul său o o
menire întreagă, ca broaştele în tău (Ide) Unind Ş�Qfe 
s1ate şi udând trei capitale de ţări, acest fluviu, leagă 
apusul cu răsărilul, printr'o cale lesnicioasă, ce taie 
Europa'() curmeziş, cu vărsarea în Mârea Neagră. De 
�ceea şi marele Napoleon-cunoscându-i însemnătatea 
i·a zis .regele tuturor fluviilor europene•. 

Dunărea dobrogeană, ne căptuşeşte pela spate, 
dinspre apus (-fata fiindu-ne spre răsărit, spre Mare 
-) dela satul Turk-şmil-Turtucaia, curgând în direcţie 
nord estică şi nordică până la Galaţi, de unde o câr
meşte brusc, încunjurând dealurile Măcinului, cu direc· 
fia spre răsărit, ca să se verse în Mare, printr'o fru
moasă deltă. 
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"" Apele fluviului,-lovindu-se de •horst--ul (ridică
trui) dobrogean, cu maluri înalte şi pietroaşe, - în 
cursul lor, se vor desface în dotlă bălţi (a Ialomiţei 
şi Brăilei); lo!=uri binecuvântate pentru viaţa omului. 
Păşune totdeauna verde, lanuri de grâu şi porumbişti; 
gârle şi băltoace - la năvălirea apelor - înfesite cu 
peşte; iată rostul acestor cdelte interne». Dar pădurile 
de sălcii şi stufăriile cât le vezi cu ochii;-aceste bălţi 
--au. fost totdeauna primele locuri nimerite aşezărilor 
omeneşti, ca hrană şi adăpost; după cum acelaşi rost 

\J-au avut şi limanele (lacuri) din sud-vestul Dobrogei 
(Gârliţa, Oltina, Mârlea nu, C ochirleni ş. a.) 

Una, din marea minune, ce umple de groază şi 
admiraţie sufletul fiecărui trecător, este şi falnicul pod 
Carol I, între Cernavoda şi Feteşti, care leag� pe
vec„e, Dobrogea de ţara-mamă! Mândria noastr� e şi 
mai mare şi încrederea în forţele noastre crei�toare 
trebuie să ne bucure pe toţi Românii, când ştiu� este, 
·că această importantă operă arhitectpnică, unica pe
lume, s'a făcut de către inginerul român Saligni, cu
braţe româneşti; iar piatra s'a adus din stâncile de
granit ale s.cumpei noastre ţări! Nimic strein, şi to
tuşi ce măreaţă clădire! Ceeace înseamnă, că şi noi,
Românii putem face ceva buo, trainic şi majestos,

.când vrem!
Malul nostru dobrogean, mai ridicat şi mai semeţ,

a fost presărat, încă din cele mai vechi timpuri, cu o
mulţime de cetăţi· greco-romano, ca: Traus-marisc.a
(Turtucaia) Durostorum (Silistra) Oltinum (G>ltina)
ScpriJlus (Raşova) Axiopolis (Cernavoda-Hinog) 1Capi
dava (Capidava) Carisum (Hârşova) Cius (Eschi-Sarai)
Troesmis-lglifa. An'ubium-Măcin, Dinogefia-Bisericuţa
Noviodunum-Isaccea; Aegpssus-Tulcea;. Salsovia, etc.
Acest cordon de cetăţi• şi cetăţui s'a continuat şj pe
litoralul Mării Negre, unde avem: Histr�a-Istria, To
mis-Constanfa; Callatis M�ngalia, Tirizis-Caliacra, Bi
zone-Cavarna, Dionpsopolis-Balcic, penfruca prin mij
locul Dobrogei, Scythia minor, cum o numiau Romanii)
în diagonală, dela nord la sud, şi la o egală distanţi
intre Dunăre şi Mare. să se ridice un alt şir de lo
calităţi, ce-şi schimbau între ele belşugul ·şi-şi apăra·
seră moşia de duşmani.

8 

Nici un colt al păm�ntului nostru românesc nu 
se poate făli cu. atâtea reminiscenţe, din !impuri str�
vechi, ca Dobrogea; fapt, ce dovedeşte. ca : 1-r:1s�mna
tatea ei a fost mare în ttecut, este şz astăzz ş1 neş
pus de preţuit rol va avea să ;oace în viitor! 

• 

* * 

Ca o .mamă binevoitoare, cuminte şi bătrână- a
ceiaşi Dunăre măreaţ� ne•nc�rcuieşte� pela. nord, . del� 
Măcin la Mare, resfirandu-ş1 degetele, mai apo1, s� 
ne de� delta: raiul păsărilor, furnicarul peştilor ş1 
bucuria pescarilor. _ A 

A • 

Această bucată de pamant, pe · o mtmdere d� 
2700 km

2 este un 'dar al Dunării, ea a făcut-o ş� _o 
complect�ază cu câte 20 metri în fiecare an, cu na
molul ce- I aduce şi•I depune la gurile sale. Cam 72 
milioane tone de nămol şi nisip, aduce, anµal, Dunărea 
noastră. Pe ostroave şi grinduri sunt şi aşezăminte 
omeneşti ca: Letea, Caraorman, Chilia Nouă, Peri
prava ş,. a. Nem.fmărate gârle şi lacuri cu insule p u
titoare formate din plaur, o împletitură naturală · şi 
încâlcită cu rogoz, papură şi trestie, peste cari se,. 
suprapune acel n�ol "şi ie�buri put�e��te" şi_ stuf 
alintate - în bătaia vantulm - de saleu plangatoare. 
Această minunată panoramă se întregeşte fU stolurile 
unei lumi de păsări, ce foş_T\esc şi sboară, ca Ia ele 
acasă. 

Dar pădurile de stejar, arini şi . plopi şi cele de 
gutui, te fac să crezi, că te, găseşti undeva, în pădu
rile smeilor de-demult 1 ! 

Ce bine ar fi câtă bogăfie nu s'ar pierde în zadar 
dacă toate aceste' daruri natur�Ie s'ar întrebuinţa în 
mod- cuminte şi raţional ?! Dacă, pesc�itul s'ar face I� 
timpul potrivit, cu scule şi mijloace raţionale (omeneşh) 
iar nu barbare; dacă pentru · păstrarea şi prepararea 
conservării peştelui am avea unelte şi. cherhanale sis
tematice şi amenajate cu un utilaj . m�d�rn, în ţo�ul
celui vechiu, de acum I OOO de aru, caşfigul ar fi m
miit. La nQi, lipoveanul prinde· şi prepară - şi azi -
peştele după cum a învăţat dela străbunicut·său. Ace
iaşi lotd şi cârlig, ·aceiaşi vârşă ori volog (plasă) nă
vod şi Jofcâ; ca pe vremea trogJodifilor (oameni din 

9 

" 
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peşteri). Din când, în când - spre ruşinea veacului 
nostru-mai trosneşte şi dinamita, ori se aruncă -o
travă-măsladul, care îmbată şi omoară şi pe micii 
peştişori şi mai ales pe aceştia, cari mâine-poimâine, 
ar fi trebuit să crească în locul celor bătrâni. Nu e 
barbarie aceasta ? 

I 

Dacă rogozul, ce putrezeşte pe degeaba, l-am 
preface în rogojini, pe care le-am şi exporta; dacă 
lemnul tuturor arborilor l-am prelucra într'atâtea unelt 
şi ustensile economice; dacă, . stuful, păpurişurile şi 
trestia le am face împletituri şi am fabrica hârtie şi 
câte alte utilităţi .necesare nouă şi altora - cari n'au 
asemenea lucruri - în ce Canaan s'ar transforma lunca 
şi delta Dunării ?! 

fluviul acesta mare-din cele mai vechi timpuri 
-a fost şi un minun�t drum de transport. La început
cu burdufuri, lotci şi bărci, mai apoi cu corăbii, iar
astăzj prin vapoare, ce se'ncrucişează şi străbat în
sus şi josul lui, duc, dela un capăt la altul, avuţii şi
comori. Poporul a păstrat în cântecele sale dragostea
faţă de această nepreţuită cale, ieftină şi uşoară, zi
când: ,,Dunăre� Dunăre, drum fără pulbere ...

* 
• • 

Şi acuma ceva despre însemnătatea Mării N.egre, 
în partea clobrogeană. Dela început vom putea spune 
că litoralul (ţărmul) nostru e cel mai important. Astfel, 
a fost pentru cei vechi, tot atât de însemnat este as
tăzi şi cu perspective cât mai înflorito.are în viitor. 
Cetăfile, pe care vi le-am arăfat mai înainte, toate au 
fost ora·şe înfloritoare şi bogate, cu mii şi sute de 
ani înainte de Hristos; un fel de oraşe-porturi unde 
se încărcau şi d�scărcau mărfuri şi avuţii, ce ieşiau 
şi intrau pe acest pământ. Câtă lume s'a abătut pe 
aici, câte comori s'au strecurat pela noi şi câte lupte 
s'au dat pentru stăpânirea acestui colt de pământ, 
numai bunul D-zeu ştie !? 

Şi iată-ne astăzi pe noi, stăpâni "ici şi stăpâni 
vom fi dţ-apururi, dacă· vom fi• în şfare să păs.frăm · 
prin munca cinstea· şf curajul nostru,�ceeace 4vem:

. Ţărmul dobrogean al Mări�. e cea tnai insemnată 
lO 

parte a pământului româ.nesc, eăc-i, de pe acest tătm 

\ 
privim cu ochii şi_ ne duce ,alea. nest� ţări _şi mări 
De aici ni se âeschide larg plămânu! tării, ca să res
pirăm în voie noi şi avuţia noastră. Pela noi, pela 
Constanţa, intră şi ies miliardele afacerilor comerciale. 
Tot pe lângă acest fărm, al nostru, se înşirue, ca măr-
gelele în salbă, mulţimea lacurilor, unele cu apă dul--� 
ce: Taşaul, Siut-Ohiol, Oolovifa, Razelm, line cu 
� iar altele cu apă sărată şi tămăduitoare de 
felurite boli, ca : Techirghiol, Mangalia, Duiugii etc. 

.Lacurile acestea, cu apele lor vindecătoare, le 
putem asemăna cu .lacul Oiei• (Vitezda} din Biblie, 
în care s'a tămăduit ologul din naştere. Câfi nenoro-=
ciţi, infirmi, aproape paralizaţi nu se'ntorc sănăîoşi şi 
teferi pela casele lor-�r; pentru noi, riveranii, acest 
dar însemnează un c.1iştig în plus, căci aducându-ne 
venituri neprevăzute printr'o bună gospodărie privată 
-şi comunală, se pot ridica: palate, vile, btock-haus-uri,
·se pot repara : drumuri, şosele, indigui ţărmuri şi alte
multe îmbunătăţiri, ca să ne fălim astăzi cu plaje de
1oată frumuseţea, ca: Mamaia, Eforie, Carmen-Splva,
Balcic şi Ecrene.

Renumele acestor Jocuri şi localităţi, astăzi_, e cu
noscut de toată lumea; iar vara sunt cercetate de o
mulţime de streini, cari ne admiră Marea şi ne invidi
ază situaţia. Cât n�ar da alte popoare, să aibă, tot
aceea, ce avem noi?

De aceea, să păzim bine ceeace avem, să fim
cuminţi şi cumpătaţi în vorbele şi faptele 11oasfr�,
căci, streinii şi pismaşii, atâta aşteaptă să ne vadă
desbinaţi şi sar ca lupii în stâna de oi, asupra noas
tră şi a ţării.

Să fim cu ochii'n patru, iar iubirea de moşie
,şă ne fie un crez, căci ceace se pierde cu greu se
mai recâştigă, demulteori, niciodată !

Aşa că: Sfânt pământ, din moşi-strămoşi 
Dumnezeu ni te-a dat nouă·: 
Coif de raiu, cu feţi-frumoşi; 
'Intre Dunăre şi Mare, 
tinde soarele răsare,. 
Peste România-Mare! -

Prof. Or, S,omeşan-.. 

C)u ( (,l.,Y '� V-V.._ 
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· Sublima lege.

Coborând din cer Prea sfinte, 
ln sodoma omenirii, 
Pcin divine 'nvă/ăminte. 
Ai schimbat mersul gândirii. 

Ai dat lumii pildă vie, 
De credinjă şi iubire, 
Făcând ca să reînvie 
Şi sperar./a 'n nemurire 

Dar în cale-Ţi ca o stâncă, 
Stând cei răi şi fără minte, 
Zid făceau, cici voiau încă 
A fi tot ca mai 'nainte. 

Si convinşi c'a Ta putere, 
Nu e de cât pământească' 
Ne crezând în învieu, 
Au pus să te răstignească; 

Căci altfel vedeau că piere 
Si puterea şi-a lor lege; 
Suflul nou de re'nviere, 
Nu-l puteau ei Fn/elege. 

Si când Tu cu-a Ta moarte, 
lnsă'şi moartea ai învins,· 
Ei luptau de·altă parte, 
Să reaprindă focul stins. 

Dar zădarnică 'ncercare ... 
Legea Ta fiind divină, 
Străbătea fără 'ncetare, 
Ca o rază de lumina, 

Ce în mersul ei desprinde 
Negura din văi întinsă, 
Si treptat treptat cuprinde 
Zarea lumei necuprinsă. 

Si va fi 'n cele din urmă, 
După voia Ta, Prea Sfinte, 
Să rămână doar o turmă, 
Cu'n păstor a tot putinte. 

Mihail Bonjug. 

Nu poţi stăpâni pes�e omeni când nu eşti stă
pân peste inimile lor. 

Lacordaire. 

A atenta la legile ţătii, este a împlânta cuţitul 
în inima patriei. 

Leveque. 
·12

Ur�e Tecl.i in stepă 
Răsfoind de curând paginile acestei interesante re

viste, am întâlnit undeva sălbătlcul �f suavul nume 
de „Stepă• care exprimă infăţt�area geografică a locuri- -.. 
lor ce ne 1unt leagăn. afet, Ia •Marea cea mare». 

.,Stepă• l Frumos, romantic �t răacoHtor nume. 
Pentru o cultură poetlcă Ji o inimă romantică, vi

sltoare, ar fi o focundă muză.
Chiar pentru noi cei mici, dar cu datoru naţionale 

fi 1ocfale mari, având piec{e.atal cultural umil �i poslbi5 

lltăţi materiale Infime, Stepa Dobrogei noa�trc scumpe, 
poate fi focar de lumină Istorici. 

Iar dacă sufletul simte setea trecutului, adâncurile 
stepei pot U vast câmp de ccreetări pe urmele atrăbune. 

Când energia tinercţd, trezttă de un na ţlonalism 
integral, ne mână să arătăm duJmanilor milenari como
rile ce trebuesc ■c�aae Ia lumlnl,-cu un hârleţ, cu o 
întrebare ;I cu o vc;nică cercetare prin 1ăplturlle ape
lor ;t printre fU stepei,- vom reu:,l 1ă arătam tuturor 
teatamentul Iăaat aci nouă, de Sey�, Giţl, Romani. 

Deci cu această datorie, cu gâudul cA pagina acea
ata ar atârni oarecare curiozitate ;i cu datoria expre1l 
de a răspunde în mică măsură D-lui • Moto;eni> din 
9/ l 0/ J 937 îmi permit al prezint acl celor dorruci urmele 
unui hârleţ pe meleagurile satului meu, 

E vorba de satul Cotu-văil-aituat pe linia Man
galla Cua-omer-Sit dobrogean de stepă, a,czat exact 
în cotul mare, pe care valea fostului râu «Cerbyds» 
din epoca .ţomară, îl face: tn calea 1a 1pre mare. Azi

eate pe valea lacului Mangalia. Dela acest cot al văii, 
. numele satului Cotu-:văfl, dat de D-1 Prof. Uruveraitar 
Const. Brătescu, Salsovia. 

V alea aceasta ne apare ad s�aci, cu sălbatice şi 
pietroase maluri, cu minunate meandre dăltuite fi tntor-

1s 
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tochlate de apele c Cerby1usuluh dJspirut fi atât de vi
treg, că n'a · 1asat nlcl măcar numele alu vlU ce l·• fo_st 
cale .... -Părăslre crudă de care e vfoovat numai timpul 
-aceat netmpăcat du1man al tuturor.

Frumosul fi măretul .nume «Cerbyrl1» ni-l mai 
tran.smit doal' filele din. studiile savante, ale marelui
Vasile Pârvan. Odată cu el ne vine întreaga reografie 
veche a ţinutului cu cerbt-piduri-râurl. 

Volu remarca a�i numai numele atrlbune pe cari 
ni le Indică minunat săgeţile, monezile fi mormintele 
strlmo,Uor, rămase mărturie a. unei glorioase ,t labo
rioaae 1tăpânlri. 

Ml-a atras atenţla taci din primit anl de apoatolat 
1igeţlle, moneztle cu diferite cltlpud anUce pe cari le-am 
descoperit la copii fi Jocuttorl. Toate gătite prin 1lpă
turile de ape, pe brazda plugului. Am colectat tot ce 
părea interesant fi am gbJt astfel monezi antice cu 
chipul Impăratuluf Traian, cu chtpul «Consta.ntfn-ilor> 
dln Byza11t,-far una de proportU mari cu lnstrnele «S. 
C.» -dupa aparenţa «Secolul lut Cristos».

Toate Indica aici o 1tăpânire romană începută tn 
vechi timpuri Jf c:u o prelungitl per1f1tenţl. 

Din 1ăgeţfle răaite prin locuri cercetate personal, 
păatrez două-dintre cari una lată iar alta t.rlunghiulară. 
A treia, tot triunghlulară, am trimis-o d-lui Prof. Iorgl!, 
împreună cu alte obiecte. 

Ceiace voiesc ■ă prezint ca o notă caracteriatlcă fi 
demni de luat mal în serto,, este săpllura executată în 
două movile de pe aceate meleaguri. Imprefurul aatului 
Ji văU; pe dealurile tnconfurltoare, răsar fel-colo movile 
de diferite mărimi ,, toate pe createle mai înalte. Toate 
par a fi morminte de clpetenli a1e trecutului omenesc, 
daca conaiderim •dovada ce o fac sapiturile pe c:arf le 
vom prezenta : 

In l 909-19 J 0-s' a aipaţ de un oarecare «căutător
de comori» Niehlta-o movili dintre aceste,, care părea 
maf mare, situată în partea de sud. Nu cun,p1c în amă
nunţime rezultatul lăpăturel deoarece eram c:opll - dar 
Jtiu că a'au găsit în adâncurile el: oase, arme, monezi, 
c:e_ramka. 

ln l 935 toamna, ml-se prezintă ocazia de a li de
legat dln partea D-lui Prof. Iorg•, al �sfat la alp�rea 
14 

unei alte movile in apropierea celei sfredelltă, pe care 
o cerceta un alt «căutător de comori».

Rezultatul a fost- următorul : 
La adâncime de 4 m. din vârful movllcl, 1'a dea

coperit un «cavou» în formă de hrubă, lung de 4-5 m. 
-1ăpătură orizontală 1emLerculară de l 1/2 m. fnălflme•
până la tavan. Nezidită cu "piatră sau cărămidă. Peretti
aunt însă arfi cu foc pentru a li-se da o oarecare tirie.
Poziţia ei: est-vest.

Am cercetat, prin săpătură, plt'tca de Joi a hrubei 
fi am găsit acolo sub un rând de pietre late, oaaele 
putrezite în parte, ale unui om. Craniul lor _ne-a atras 
din nou atcntfunea prin proporţUle avute. Cu înfitif•rca -
unul craniu, cu trblturi regulate de altfel, dar deo1ebit 
dt mare. Printre oase ff pietre am descoperit un oblect 
de aur făcut din placă subţire, in formă dreptt10ghiulară, 
cu înfăţişarea unui talisman dacă conaiderăm faptul că 
era cu 2 agătătorl iar în partea de Jos, exact la mijloc 
avea aglţat cu llnflJor un bob rotund-lungucţ, �e formă 
exactă a bobului de orz. Placa avea reliefud ln forma 
UnUlor romboidale. 

Tot în pământul de f os, 1'ă găsit un vas de lut f. 
bine ara, negru la culoare, fi cu ţezonânta tuciului. 

Avea forma rotundă ;i întors-cu asemănarea unui 
ceatnlc ordinar de zi-capacitatea ½ litru. După apa
renţi Jl prin comparaţie cu alte vase ce-am vlzut prin 
muzee fl 1crierl, aceata era un opaiţ de caracteriatica 
celor Bizantine. 

Am găsft încă un vas mai mare, de aceiaf cons
tructle dar de forma unei cratite de azi; era spart. 

Toate acestea erau printre sumedenie de cioburi 
de diferite forme fi mărimi, iar alături de oaie un vârf 
de aăgeată «Getică• triunghiulară Ji foarte ox(detă. 

N' am găslt nJci o inscripţie. 
Toate obiectele găslte ,1 craniul, au fost trimise la 

comiaiunea monumentelor istorice, d-lui Prof. Iorga. 
Movile de acest fel sunt foute multe imprefurul 

satului nostru. Cred că ia viitor ele vor atr,ge atenţi
unea săpătorilor ;i căutătorilor de Jtlinţă cari să înlo
cuiască pe aventurieri ce nu dau importanţa. cuvenftl 
comorilor istorice Jl sociale din interiorul lor. 

Pentruc:ă apaţtul unei reviate nu-ml permite afet o 
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descriere şl un comentariu mal larg tn furul acestor re
velaţiuni ce par nelnsemnate preoetJpărilor dtn zilele 
noastre, voiu continua în viitor cu descrierea altor con
statlri de acelafl naturi, din 1ânul •stepei• noastre. 

Doresc prea iubite «Motoşeni» si fac subiect so
cialului pe care-l abordczl-si stau mai aproape de dis
cuţiune asupra «stepei» ce ·nu inspiri prea mult, dar 
desvalue pentru mai târziu un crez aocial ce nu ae 
poate ocoli. 

«Stepa Dobrogei• noastre este o •muză istorică 
şi socială• cu multe adevăruri pentru prezent fi vUtor. 

Dai Stepa noadră este «muză• fecundă fi comoarl 
nesecată, Iubite «Moto1enh. 

Io 

Ion Ţicu-Vald. 
învlfător 

UN· V I S. 

Zbătea amar prin neguri 
<JeZ fluture de noapte 
Şi tu erai aproape. 
Cd.1:Use floarea noaatrll, 
Şt dollu scutura 
Iubirea de pe ea. 

�şi strtinge o floare de Za tine
Să a-tmt soa'>·ele pe mme, 
Peste viaţa-mi fără rost, 
Unde f-ngeri:i, au fost. 

AIDA PETBABIAB. 

• 

cccccccccccccccccccccccc· 

Despre movile. 
O cu�iozitate a plmiintului nostru sunt moTilele. Dlo. tot 

ceuce formează relieful Dobrogii, ele sunt aingunle Iuc�uti flcutc 
ele mlna omului şi deci smgurele mlrturii ale existenţii popoare
lor ce au trăit pe locurile noastre, din timpuri foarte vechi. Io 
mai toţi dfo noi subsi&tl ,deia el, movilele n'ar fi altceva decât 
Tcchi puncte de observaţie 1' semnalizare, penttuca prin ajutorul • 
lor, •l se fi putut comuoi.:a cu ajutorul focurilor, cc se aprindau 
in asemenea o;aziuni, peii.:olul navălirilor, cc veneau pc negândite. 
Ele deci, ar fi îndeplinit rolul telefonului din ziua de azi, Altu, 
ued el sunt semne ce au delimitat hotare de ţa1ini, comuae, ju
deţe etc. Movilele au iniluentat şi legendele ia marc parte cu ca. 
1acter local. Gisim denumiri chiar in judeţul nostru ca t Movilele 
iadiaate. moTila paşii, movila verde, movila mltesti etc. dar fi 
legende ec trlesc cu is.od4 poporului nostru ex. Lcgcna Movila 
lui Burcel, şi al cărei J-ol poetul Bolintiaeanu o sintetizează cu 
CUTlntcfc: 

Şi'n Tirf 1ă te aşi.zi 
ca un zid 1ă -privirhe:ti etc, tocma.i cc spuneam mai sus. 

Din cercetările cari a>au făcut, s'a constatat că rolcsl lor a 
fost cu totul altul. Movilele sunt mausoleuri, semne funerare, ri
dicate de mâna omului deasupra şefilor sau pe1soanelor impor• 
taote ai unor popoare cc au trăit pe aecste locuri din epoci isto • 
rice foarte înaintate şi diferite. Spaţiul de întindere al movile
lor este sudul Rus.id-Ubaina-pi11i. la Nistru, sudul Basarabiei 
fi al MoldoTei, Jud. Ialomiţa şi Btlila şi aproape întreaga Do. 
broge mai ales în reg-iunca de stcpl. la Dobrogea se găsesc su
medenie de movile unele mai mari, altele mai mici, unele foarte 
iarrămăditc, de unde vine şi denumirea de movile incb.inatc, al• 
tele i:to�tc. Aşa de ex. in jurul oraşului Mangalia numirol şi 
mirimea lor te pun ia mhare, intrebându•te care si fi fost rolul lor. 

Multi Tr�me nu a'a putut da nici un rhpuna, pentrucl 
n'au fost cercetate. � n'au fost cercetate penttucă ele n� prczlo.t1 
o cwiozitatc arheologici aşa de mare. mai ales fa noi, unde
inel atâtea cct.\ţi vechi zac sub praful trecutului. firă a fi dcs
rropate din diferite motive, eclaţi cari tcnteuă mai mult pc irhe
ologi, cld o piatri cu iJ:uGripţil, un vas, o monedi, un obiect de
artl atc mai multi impottaiiµ, decât aceste movile unde aae
m,nea lucruri de importanţă lipsesc. Ruşii, � al clror pămlnt,
civilizapa veche a Elenilor 1i R o m a n i  I o r n'a Wlorit
şi-au îndreptat cercctlrife asupra siogurclor lucruri Tcchi, asupra
moTUclor s'au rorgandor, cum Ic �ic ei. Din ccrcctirilc flctitc 
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de ci s'a aj<1ns h. concluzia că aceste movile ou sunt dcc!t mor
minte dia epoci diferite. la multe din ele rlsincfo.se urmele ris• 
boinicilor iaarmaţi chiar cu cai şi harnaşamentul lor, La noi nu 
s'au Ucut cercetlrf decât incidental. Una din slpăturile cele mai 
interesante este aăpltura dela Plopeni, satul meu natal, deasupra 
cetiţii bizantine aş& zisă dela Sofolar, ca însuşi oeindentiUcatl şi 
necercetată. Slplt<,ra s'a flcuţ în una dintre cele trei movile ce 
strljue io1pre Estc�tatea. 

Ioaiate de răsboiu O.lui Profesor Tzigara Samurcaş i s'.1 
propus de către un iasoţltor ce semnează sub pseudonimul Iade:::ic: 
a săpa una di.a aceste movile. Stlruiaţa d-foi I. a fost iacoronatl 
de succes; căci s'au rlsit cinci sarcofagic contiaând 5 schelete de 
blrbaţi de: femeie şi unul de copil. Dealtfel sarcofagiile rudimeotâr 
flcute inclusiv capacul, din pietre brute:, ncciopliti,, aşezate una 
lâară alta fără a H nici lerate pri.a tencuială, iar capacele: tot 
deaiemeoea făcute di.a buclţi de piatrl suprapuse aşa ziselor sar� 
cofagii, La început D. l T zlgara. a crezut că e vorba de oişte 
morminte bltaotioe, iasă niciunul o'avea mâinile aşezate pe piept 
-aşâ cum sunt aşezate la creştini - ci dealungul corpului inclioate
uşor spre buin. Nu a'a găsit ia el nici monede, nici un giu
vaer de pre.t, aceasta oe.a adus la convingerea, spune O.I I., că
ne afllm in faţa unor morminte din epocl 1triveche.

Singurul lucru de preţ a fost o ukicl de pământ ars prost 
fabricatl şi aşezatl intre tălpile picioarelor unui birbat, precum 
şi o bucati de lut pe care era imprimată forma unui gard de 
nude, aşa cum le fac sătenii noştri astlzi. 

Din explicaţiile date de O.I prof. Tzigara cu ajutorul unor 
fotografii şi a oalei glsitc, membrii cong-reaului de arheolog-ic, 
care se ţinea io acel an la Nureaberg. au fost de părcr.l: că mo
vila tliată era un mormânt aotcistoric:, deoarece oala era facuta: 
cu mâna şi nu cu roata, a cărei iatrebuioţarc oamenii o euoosc 
de vreo şase mii ani. Col_egul Ţicu dela Cotu-văii (Chirari) a 
făcut o 1lpătură iatr'uoa din movilele din jurul satului său gă
sind lucruri foarte interesante lucruri pe care Ic-a trimis O lui 
profesor N. Iorga şi dela care n'â primit nici un răspuns deşi il 
interesa ca curiozitate:. Sfituesc pe colegii ooştrii mai alu când 
au la dispoziţie mâna de lucru gratuitl, premilitarii, sl facă săpl• 
turi, iar lucrurile: găsite impreuoă cu o dare de seaml asupra 
descoperirilor facute sl Ic: iaaintezc muzeului nostru rcgioual din 
Constanţa, O.lui I. Micu, iar ceeaac: priveşte un indemn ia a. 
ceâStl privi.aţi aşttptlm cuvântul O.lui profesor C. Br;\tesc:u sin
gurul Dobrogean, pc c:irc I preocupi trecutul provinciei noastre 
fi graţie clr1Jia avem frumosul ioceput de muzeu regional din 
Constanţa. 

Oh. Enăchescu 
înv. Constanţa. 

Dacă ai mult, dă din prisosul tău_: dacă ai pu4 
ţin dă din inima ta. Proverb arab.
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Polklor pobrogean. 

C â n t e c. S t r i g ă t u r i. 

Foaie verde fir mohor Dar bobocu-i fără pene 
Toată lumea vrea să mor Bădifa-i făr'de ismene 
Să le las iubita lor. B'are dar nu le-a tras 
De-aş şti Leano că mor mâine Le a pus puica sub obraz 
Iubita o iau cu mine. Să mai uite de necaz. 
Să ştiu Leano că mor Joi • 

Iubita n'o las cu voi. Auzi mândro popa toacă 
Ştii Leano când ne iubeam Eşi afar� şi te roagă 
Amândoi un măr mâncam. Roagă-te la Dumnezeu 

Pentru sufleţelul meu. 
Iar acum fie şi zece • 
Nici de sete nu ne-ar trece Pirinte Sfin/ia ta 
Şi tu Leano când plângeai Spovedeşte pe mândra 
Când plângeai şi suspinai Dar nu-i da păcate grele 
Că nu este om pe lume Căci şi eu-s părtaş la ele. 
Pe noi să ne desproune 

· • -
S'a găsit un om din sat Mă dusei pân'la fântână 
Pe noi ne-a despreunat Cu cămaşa soacri'nmână 
De bogat nu erai bogat O frecai şi o spălai 
Pe la noi pe la hârtop Şi o dădu şi prin /ărână 
Este-o gâscă şi-un boboc Na sineală soacră bună. 

Ghicitori. 
Ce nu se poate pune 'n cui 

(oul) 
Ce nu se poate face 'n pod 

(groapa) 
Când poţi să aduci apă 'n ciur 

(iarna) 
Când ochiul stâng vede pe cel 

drept? 
(când priveşti în oglindă) 

Când tragi zece din zece şi ră
mân tot zece ? 

(când scoti mănuşile din mâini) 
Dece vulpea întoarce capul în

dărăt când o fugăresc câinii? 
(fiindcă n'are ochi la coadă) 

Ce pasăre dă lapte la pui? 
(liliacul) 

Ursul şade şi urechea-i bate ? 
(uşa şi uşorii) 

-Scurtă bearcă und'te duci?
-Arsă'n fund la ce mă'ntrebi ?
Căci unde mă duc
Tot ţie ti· aduc.

(cofa şi ceanul) 
Am 1 O surori : 
Cinci aleargă peste câmp 
Şi sunt tot uscate. 
Iar cinci stau sub straşină 
Şi sunt tot ude 

(degetele şi fuiorul) 
Plete peste piele 
O mie 'ncuiete. 

(ghemul) 
Cine suie'n pod fără scară ? 

(fumul) 
Nici în casă 
Nici afară 
Nici în cer 
Nici pe pământ. 

un 
Gândul gol, fără poezie şi viaţă fără 

peisagiu fără cer: te înnăbuşă ! 

(fereastre) 

infinit ca. 

Amiel. 
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