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Marin Marinescu-Mureş: ,.Crini şi Spini". (Colectia "E
Yului Nou" 1940). 

Un volum cu versuri care desfată orice suflet. dornic de 
[rumos şi visări poetice. Gustând poeziile d-lui Marinescu-Mureş. 
te simti mângâiat peste necazurile vietii, te simţi odihnit în sfere 
de artă lirică, unde cugetul respiră şi sayurează vers cu ,-�rs, 
ca o băutură dătătoare de linişte şi visări cu adevărat poetice. 

Nu avem decât să aducem sentimentele noastre de admi
raţie poetului· atâtor versuri cântate în cea mai clară melodie de 
muzicalităţi poetice. 

Petru Stati : ,, r.a Poarta Visului". (Colecţia Cuget Moldo-
venesc 1940). 

D-l Petru Stati nu este la prima d-sale afirmare literară.
A mai scris versuri frumoase în „Licăriri de Stele" şi . proză în 
„Poteci albatre". Armonia şi claritatea versurilor ce ies în lume 
pe „Poarta Visului'',- ne dă siguranţă că autorul îşi va cuceri un 
Joc de cinste între tinerii ·poeţi din provincia d-sale. 

Versurile ultimei căr(i de poezii ne dă o realiza, e temei
nică a poeziei tinere. li urăm tot succesul. 
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Cu .... ânl maiule.

Cu acest număr intrăm în al patrulea an de 
existenţă. Cu aceleaşi intenţiuni sincere şi devotate 
colţului nostru de ţară, dorim să contribuim şi de 
acum înainte cu b:,ată puterea noastră de murcă, la 
ridicarea meleagurilor noastre dobrogene, făcând cu
noscut trecutul, redând prezentul şi căutând a face 
şi modeste preconizări asupra viztorulur: situându-
11e astfel printre revistele regionale din ţară, printre 
care am început încă de anii trecuţi să ne bucurăm 
de aprecieri mai mult oecât măgulitoare, cucerin
du-ne locul ce-l merităm printre publicafiunile regi
onale din ţară. 

Anul acesta când valuri de foc cutremură nor
dul lumii, şi Oceanul Atlantic este răscolit de bom
bele şi torpilele ucigătoare, când svectrul hidos al 
războiului rânjeşte dela a VII-a granifă spre Nord şi 
Vest, noi nu putem decât să ne facem datoria înainte 
îndemnând, ca buni români, pe toţi dobrogenii noştri 
să ajute ţara prin subscrieri şi donaţiuni pentru în
zestrarea scumpei şz apărătoarei noastre armate în 
care tcebut: să ne punem toată nădejdea zilei de azi şi 
a zilei de mâine. Dobrogeni, daţz pentru înzestrarea 
armatei şi sprijiniţi-ne, ajutându-ne la ridicarea 
s,;umpei noastre Dobrogi, cuib al belşugului, la care 
duşmani ingraţi pândesc ca laşii, să ne răpească ce 
ne-au lăsat strămoşii noştri milenari şi voevozii 
seculari. 

Când zicem Dobrogea să înţelegem trei lucruri 
scumpe: 

t) Frumuseţea ţinutului dintre cele mai frumoase
ape ale ţării. 

2} Bogăţia documentelor ei de proprietate ro

mânea�că şi 
3) Cel mai frumos hotar de apărat dela Turc

şmil la Ecrene cu o puternică graniţă de beton ar
mat şi de piepturi viteze în care bat inimi de eroi. 

Dobrogea Ţara Soarelui Răsare, din poveştile tra
gediei zilei de azi, trebue iubită, îngrijită şi apărată ! 

111111!;• n•1r r e 

1lu•tS1-•:) r.,i;_:,,(c� 
'M ·1nl 
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•Istoria Dobrogei•

Conferinţa d- Jui prof. î �. Iorga 
la Fundaţia •Carol I• din Bucureşti 

-- O putet"nică manifestare românească --

Joi scara. 4 Aprilie a. c„ s'a deschis la _Fundaţia Carol I

din Bucureşti, ciclul de conferin(e „Dobrogea j:ara soarelui i-ă:-are•, 
or�anizate de d-na şi d-l Dîmitriu-Serea doi animatori ai , it•µi 
dobrogene, cu scopul de a evidenjja frumusetile şi im_oortonja a. 
cestui colt de (ară. O selectă şi numeroasă asistentă a parlidpat 
la descbidere"8 acestor coniermţe. 

D. Prof. �. Iorga. consilier regal. a făcut cinstea de a inau
gura acest ciclu, vorbind des1>re: .,J;,toria Dobrogei u .

Conferinta d-sale nu trehue înteleasă in legătură eu împre
jurările de acum. cu realitatea de astAzi, care nu se cere nea
părat corectată, ci evocând trecutul Dobrogei dela _ �c�ihia t\li
noră" şi căutând a ne lămuri, sensul acestui trecui, sensul geo
grafic şi istoric. fiecare ţară are un sens : J se pot adăuga l<'
ritorii cari nu SU.Dl ale ei, dar dacă aceste teritorii nu intră in 
sensul ei. cad del11 sine. după cum poate să se răp1>a,.,l·a unei 
ţări părţi din ea şi. dacă aceste părţi Iac parte intej?rantă din 
sensul ei, c;e vor întoarce fără greş. 

Dobrogea înseamnă ,,ţara lui Dobrotici�. acest Dobrotici 
cărora multi îi presupun o ori�ină pur „1a..-ă. dar "l' parc că 
mândria acestui stăpânitor care ,·orbea �ect•ftc !ii cine, a apar
tine mai pulin rasei sale de naştere decât rasei din care ar , rea 
să rac.ă partC"-aceslui de--pot hizamin n·a avui nimk de alace 
t·u ideia naţională bulgarn. �Dobrogi-ili�. pentru turci, ini=eamnă 
ţarn unui stăpânitor şi ei n·au prhi1-o sub raportul naţional, ac;a 
încâl no "e poate adtuite că Dobrogea ar Ii fost o formaţie na
(ională. 

CP a fost în trecut _Sf'} tltia �Tinor· 'l fn primul riind şi pe 
(ărmul scilit al Dunării. erau aceiaşi locuitori ca şi pe malul 
stâng. fiindcă Dunărea îşi cerc aceiaşi locuitori pe amândouă 
malurile. De aceia Dunărea e s1răjuilă şi de o parte şi de cea
laltă de o populaţie densă romanească. Dobrogenii ,-uni : unii 
Dunăreni altii oamenii mării, rămăşite a coloniilor 1,.rrece�li ale 
Pontului Euxin, care priveau nu spre vecinii de neam tracit. cu 
care totuşi aveau legături. ti căire Olbia. Phanagoria şi Sioope. 
Tracii mergeau la aceste târguri greceşti unde-şi vindeau pro-
• 

dusele .• Vară de aceste două cat('gorii de oameni mai este un4 
aceia a ciobanilor tram,humanli. 

ln sensul pemianent iu rândul întâiu, iiindcă celelalte sunt 
derirnte-esle �drumul-. drumul de uscat clin mijloc, drumul de 
invazie, căci drumul de comerl era Ma.rea. 

Sciţii au fost aici numai fiindcă au bătut acest drum care 
le deschidea calea către Peninsula Balcanică - Scvlhia minoră 
fiind prelungirea Sc)-thiei Major, marea împărăţie din Eurasia. 
Când s·a sfârşit aolichitnie..i. oamenii n'au pierit. cei vechi fiind 
atunci romanizau. şi această populatio a trebuit apărată. şi de 
aceia a venii acolo împăratul \'alens. Cât despre oraşele greceşti 
acestea au fost , ii pănă în -.ecolul al \'1-lca. O anwnită şcoală 
is1oriră a pretim, t· 1 1oată ateastă popula1ie a fost distrusă, dar 
de fapt barbarii n',ffeau gând să distrugă. 

Bulgarii n'nu venit in calitate de cuceritori duşmani ai Bi

zantului. ci au format un lagăr în Dobrogea de unde plecau şi 
prădau aiurea. ,;;i Dobrogea nu era pentru ci un loc de aşezare, 
ci un drum elitre splendorile l:Hzan1nlui. Când s'a organizat sub 
Simion, ei au îmetat de a mai fi bulgari. în sensul cel vechi al 
cuvântului. s'au slm,;zal sau. mai bine zis, au intrai în Iormatia 
aşa zisă slavă care de fapt era rea tracă romanizată. Tribut au 
plătii oamenii de aici Bulgarilor. dar o deplină legătură cu Bul
g,lrii n ·a (ost. 

Dar mai f' ceva: niciodată Bizantul n'a rennntat la ntm1c 
din ce a rost al său. şi Dobrotid. c·a şi urmaşul său lrnncu, a
vea pe lângă clansul un s[etnic numai, ca şi noi boierii moldo
Yeni, Cioplan. A fost un teritoriu intemalional aJ l\lării, uncie se 
amestecă şi clementul genol"CZ. 

Şi când românii au avui nel"0e de un debuşeu pentru dru
murile lor de comer1. a (ost [iresr. să anexeze Dobrogea de c.are 
erau legali prin comerţ. 

Sub Turci n·a mai Jost o colonizare de slat, căci nu erau 
un popor comercial ;'Î au impie 1ical numai des.oltarea pro, inciei. 

Dobrogea trebue să fie drumul cărre ,Uare al unei mari Ţ1iri 
.lgricole. 

lnvierea neamului. 
. .Şi ostaşii păzeau lespedEa pusă 
Ca Hristos în veci sâ fie'nmormânfat, 
Dar durerea Cerului de lumină i străpunsă, 
!deia sfântă din nou s'a. înălfat.

Din nou lespedea era pusă peste cuva1d 
Şi peste minunile veacului nou, 
Ostaşii păzeau cu mai mult avânt, 
Unul plângea cu mai îndepărtat ecou! 

Şi totuşi, ca Hristos, Cuvântul a'nviat, 
Ţara �-a'mbrăcat mantia de sărbătoare. 
ln orice suflet credinţa s'a'nffat 
Asta este lnvierea neamului CE-a m11re ! 

George Negt'u 
5 
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6 

Baladă albă. 
Oe caişi livada mea-i o ie, 
Spumă, caş de albă poezie. 
Parcă gluga nelelor s'a'ntins 
Peste fruntea unui veac de nins 
Parcă zorii'n strai de măzărică 
Ţâţa zilei mulg într'o ulcică. 
Nu vrea fata zorilor să-mi creadă 
Şi-a 'mpietrit aci 'n livadă. 
Zâna zorilor, bălaie fată, 
Se topeşte 'n vrăji ca'ntr'o polată, 
Crengi îi ning şi-i bate din aripă 
Câte-o floare, câte-o albă clipă. 

Măre, vântul - el e ? 
Nu, vin niscai târzioare iele 
Pentru vama zilei trup să spele 
Moartei şi să-i bată clopotele. 
Clopote, albi fluturi o bocesc, 
Ison ţine cinul gureşesc. 
Doar.ne 'n volburi zâna cea bălaie 
Ca'ntr'o raclă de lăptie ploaie. 
In peri ielele-i pun câte-o stea, 
Alb comând spre trecerea de nea 
Şi-o pomenesc pe scara cerului, 
Pe trei roate - ale târziului ; 

Cripta zânei decât ziua nu-i. 

Prohodeşte-amin un roi de-albine ... 
Hei, voi iele, -acum vă ţineţi bine, 
Să nu vă loviţi în piept cu mine, 
Că şi eu, pândar de alb la geam, 
Mă colind cu ochiul ram de ram 
Să-mi topesc în neaua de petale 
Zgura de tristeţi ce· mi pasă'n şale. 
Semn să mă culeagă 'n zori-aripă, 
Soare să mă duhănească 'n pipă, 
Până m'oi desmetici din vis 
Cu nămiaza 'n creştet - alb cais. 

Aurel Dumitrescu 

') 

Podişul dobrogean. 
Dobrogea ... .,ţara din poveşti" ... înconjurată de Dunăre 

mare şi pădure, apare sub trei mari aspecte geografice: par
tea nordică sau Dobrogea muntoasă, care nu este astăzi de 
cât o ruină muntoasă, partea centrală sau ,,stepa dobrogeană" 
şi partea sudică sau podişul dobrogean propriu zis. 

Dobrogea nordică este despărtită de Dobrogea centrală 
printr'o linie ce porneşte din dreptul orăşelului Hârşova şi 
continuată pe valea Casimcei până la mare. Ia sudul acestei 
linjj, se întinde Dobrogea centrală, care tine până la o aliă 
linie ce uneşte Silistra cu lacul Mangalia, iar în sudul acestei 
linii, până la graniţă, se întinde Dobrogea sudică. 

Dobrogea centrală şi sudică, din punct de vedere geo
logic, formează un podiş „podişul dobrogean". 

Acest podiş, format din calcar saramatic, se continuă 
şi dincolo de graniţa Româno· Bulgară, până la linia de frac
tură Ruşciuc-Varna (Belidom-Provadia). ln timpul cvaterna
rului, s'a depus peste calcarele sarmatice, loessul sau pămân· 
tul galben (lutul) în straie mai groase în partea nordică şi 
mai subtiri în partea sudică. 

Peste păturile de loess se mai află şi alte pături mal 
subfiri formate din cernoziom degradat sau din sol castaniu, 
argilo-nisipos. 

Privind pe o hartă topografică întreg podişul dobrogean 
constatăm că înălţimile lui, nu sunt peste tot la fel. 

ln partea nordică a podişului, deci în Dobrogea centrală 
înăltimile nu ating decât 100-150 m., pe când în sudul po
dişului, în Dobrogea sudică, ele ating chiar şi 500 m ină!· 
time. 

Din cauza inăllimilor, aspectul podişului este diferit. Do
brogea centrală, deşi are o inălfime de 100- I 60 m., pare 
totuşi ca o adevărată câmpie, căci dealurile sunt aşa de slab 
ondulate, încât spinările lor sunt adevărate şesuri. 

Lessul a reuşit să astupe toate formele de teren, încât 
pe toată această întindere de pământ, nu se văd alte forme 
de relief, decât şirurile de movile, clădile de mâna omului, 
pentru c1 servi de morminte sau de pază în timpurile înde
părtate ale istoriei. 

Singură valea Karasu (apa neagră) schimbă pufin mo• 
notonia acestei întinderi de pământ prin adâncimea ei. 

Din cauza lipsei de variafie a reliefului, a lipsei de apă, 
a pădurilor şi a aşezărilor omeneşti, Dobrogea centralâ a fost 
numită ,,stepa dobrogeană". 
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Numele acesta de ,,stepa dobrogeană" şi·l poartă pe 
drept cuvânt, căci pe toată această parte a podişului nu în-
tâlneşti decât aspecte stepice. . Toate văile sunt seci, fiindcă izvoare nu sunt, iar precip1-
tatiunile sunt foarte slabe (sub 4CO mm. anual). Ochiuri de 
apă nu întâlneşti decât pe malul Dunării şi pe ţărmul mării. 

Fântânile sunt rare, căci pânzele freatice se coboară 
până la 70-80 m. adâncime şi pentru a putea ajunge la ele, 
trebue să sapi de multe ori şi în piatră. Acolo unde se în
tâlnesc ele sunt făcute din piatră, ca nişte adevărate monu
mente (buoare), căci Turcii, au păstrat şi ei „cultul apelor'', 
ca toate poparele orientale de stepă. 

Lipsa de apă aduce după ea lipsa de pădure. Toata 
partea aceasta a podişului este lipsită de păduri. . . Călătorul nu întâlneşte nici o umbră de copac, nlCl un 
izvor răcoritor, pământul ii arde sub picioare, iar aerul frige, 
in depărtare „fata morgană'' cu fantasticile ei vedenii, îl ade
meneşte să meargă mai departe. 

Când vântul începe să bată, praful este răscolit în nori 
ce întunecă vederea, iar lanurile de graminee îşi înconvoae 
spicele ca valurile mării. Pe marginea drumurilor, _ c�lelia, 
pfanta caracteristică a stepelor, îşi face loc printre scaet1, pe
lin şi lumânărică. . . Chiar şi neamul cel mare în număr al rozătoarelelor 1t1 
spune că te afli în step;j, căci la lot popasul popândăii se ri
dică în două labe, iar şobolanii îşi scot capul, fricoşi, din gău-
rile ,cr. 

Satele suni rare şi sărace, pentrucă Lemn!11 de c_onstru_ct_1e 
e destul de scump, iar lemnul de foc, a fost 10locu1t cu t1z1c, 
pae şi CC'ceni. . . . ... Singura aşezare mai mare dm „stepa D�brog11 e �ed: 
gidia, care s'a putut dezvolta mai mult, datontă aşezăm e1 
la răspântia drumurilor m�ri. � • . . . A • 

lmprejurul satelor abia daca se zareşte m ş1 colo cat1va 
salcâmi şi oteta.-i, care să umbrească ciardacurile caselor. 

Alături de târlele mocăneşti, Turcii, Tătarii şi Găgăutii, 
popoare de stepă, iubitoare de pământuri întinse, au căutat 
să-şi facă sălaşe pe aceste locuri, dând o înfătişare şi mai 
accentuată de stepă regiunii. . 

Peisagiul acesta, ne indreptăteşte să considerăm Dobro: 
gea centrală „stepă", dar o stepă de podiş, căci înăltimea e1 
de peste 100 m. 

Partea sudică, sau podişul propriu zis, are un aspec! 
mult mai variat, căci cu cât me:-gi mai înspre sud, constat1 
că monotonia peisagiului începe să dispară pe încetul. Dea
lurile încep să se ridice, ajungând in sud până la 450 m. şi 
chiar 500 m. 

Văile care şi aici sunt mai tot timpul anului seci, au 
maluri prăpăstioase şi adânci. ca nişte adevărate canioane. 

ln partea vestică a podişului văile s'au adâncit aşa de 
8 
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mult încât au reuşit să străbată pătura de loess ajungând 
pân; la temelia calcaroasă a podişului. Dealurile din această 
parte a podişuiui sunt mult mai înalte şi ondulate. 

Din cauza înăltlmii dealurilor, precipitatiile sunt mai 
dese, iar reteaua hidrografică mai bogată. Pânzei� frea
tice fiind mai la suprahfă, îngăd11e creşterea pădurilor pe 
toate coastele dealurilor. Pădurile din sudul Dobrogei ocu · 
pau odată suprafete mari, dar din cauza groazei ce le inspira 
această „Pădure nebună" Turciloi, popor de stepă, care tot• 
deauna s'au ferit de ea, au tăiat-o fără crutare, ne mai ră
mânând astăzi din mândru codru al Deliormanului, decât pe
tele de pădure ce străjuesc graniţa sudică. 

Această pădure, formată din stejari şi arbuş1i ghimpoşi, 
te anunţă că eşti intr'o regiune cu un climat mai dulce -
climat seminiediteranean. Oda:ă cu aparitia apei si a pădurii, 
satele încep să fie mai dese şi mai compacte. Gospodăriile 
înstărite ale coloniştilor macedoneni, îti atată imediat că a, 
ceastă parte a Dobrogei este una dintre cele mai bogate. 

Spre est, podişul Dobrogei sudice, se termină printr'o 
splendidă faleză. 

Coasta de argint şi Coasta de mărgean cu minunatele 
lor aspecte, te fac să uifi de monotonia „stepei dobrogene" 
şi să te crezi în cel mai pitoresc colt al ţării. 

Prof. Vasile A. Cocoş 
----

Sbucium 
E linişte pe 'ntinderea de ape 
Şi luna �vârle-o lungă cărărue 
Ce tremură, coboară şi se sue 
Şi par'c'ar vrea să vină mai aproaDe. 

Pustiu tăcut; dac liniştea aceasta, 
O veche aducătoare de furtună, 
Pe cer, încet, un pâlc de nori adună, 
Iar valurile 'ncep să 'nalfe creasta. 

Deodată, prăvălită'n fund se sbate 
A /unei cărărue peste care 
Talazuri uriaşe 'n frământare 
Saştern şi se alungă înspumate. 

Stingher şi trist rămân la ţărmul mării: 
Tu, vânt, prăvale'n vuet mii de valuri 
Să tot izbească'n stâncile din maluri 
Ca'n sufletu-mi noianul sbuciumării. 

I, O. Frasin 
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BAL O IC. 
- Ai mai fost la Constanta ?
- Nu.
- Cum! N'ai vizjtat până acum Dobrogea?

Discutia se purta într'un Pulmann, intre doi călători, 
cari luaseră loc la aceiaşi masă. 

Am prins aceste cuvinte, fără să vreau, tocmai când o 
rază de soare m'a isbit în fată, privind cu nesatiu apele Du
nărei, tulburi, care erau tot una cu cele ale bălţilor dela Cer
na Voda. 

Perspectiva era măreată şi domnul cu barbişon nici nu 
o lua în seamă : Celălalt o sorbea ca şi mine.

Trenul işi încetinise mersul şi fierăria podului trecea pe 
la geamul nostru ia pătrăfele, împerechindu-se cu huruitul 
roţilor. 

- N'am avut până azi ciCeastă curiozitate, reluă şirul
vorbelor domnul cu ziarul în fată, căci cu o sumedenie de 
treburi pe capul meu, un functionar ca mine nu mai are timp 
să se gândească şi la desfătări. 

- Păcat. Dobrogea e o tară de vis. Ca să i simti fru
musetile trebue să iubeşti soarele, spafiul, nemărginirea. Nu
mai aici, te afli în harul lui Dumnezeu, dind ochiului înari
parea z3rilor şi sufletului alinare. 

- N'am putut, domnule, să vizitez în viata mea decât
Sinaia şi Predealul, ca să spun că am şi eu ideie de munte. 
Am auzit că demn de văzul, în această parte a jării, e Bal
cicul. 

- Balcicul ! E o feerie din basm. Orientul se oferă aici
din plin şi a rămas încă tihnit, cu tot occidentalismul adus 
vara de tinereţea şi toate costumele plăjii. Marea albastră, 
soarele şi cadânele, turcii bătrâni cu bărbi şi turban, apoi 
glasul muezinului din turla moscheielor ce se pierde în depăr
tări, constituie o viziune din alte vremuri,-viziune din orient 
care a atras din mijlocul civilizatiei celei mai înaintate, pe 
un Byron. 

Apoi, marea l Nu ştiu cum s'o înfătişez, dar reflexele 
cerului în apele ei albastre, d-au o fascie de culori care în
tr'adevăr te fascinează. 

Când soarele iese împurpurat cu acel nimb de irizări 
crepusculare, nemărginirea devine o apoteoză a celei mai 
mari minunălii-
ui 

') 

Simti parcă cum toate sunt făcute numai de mâna lui 
Dumnezeu. Zadarnic omul a vrut să se ia la întrecere cu Na
fura, căci cele mai mari taine îi vor rămâne pe veci necu
noscute. De câte ori mă duc la Balcic, de atâtea ori culoarea 
lui locală se sapă în sufletul meu şi durează înaripată ca şi 
credinta în fata altarului. 

Un răsărit de soare pe coasta de argint, nu e asemu_i
for nici cu taina insângerată a vreunui vârf de munle, care 
se ridică spre cer şi care e cu drept cuvânt grandioasă. 

Deaceia, marea noastră regină din poveşti, zână intre 
zâne, şi-a ales ca loc de recu_legere Balcicul. Cuibul ei cu 
Stella Maris, unde i se odihneşte inima întt'un potir de aur, 
trebue să rămână ceeace e, o Meca a românismului. 

Domnul cu barbişon, la auzul acestor cuvinte, a holbat 
ochii mari şi apoi şi-a păturit ziarul. 

După o pauză de lungă tăcere, el a încercat să spuna 
ceva, dar trenul a ajuns in Constanta. 

Valerian Petrescu 

BALCICUL 

Când luna aruncă argint pe valuri 
Şi licurici răsar pe maluri, 
Deabia s'aude un glas discret 
De muezin la minaret. 

Iar lângă poarta Aziade 
O vezi pe palida Faime 
Cu paşi felini, ca de sultană, 
O naturală balcicană. 

Şi această umbră din trecut 
Te atrage cu un farmec mut, 
Făcându te ca să admiri 
Un cuib al foştilor emiri. 

Şi astfel Balcicul e o feerie, 
On cuib de vis şi poezie, 
Jn care poţi visa mereu 
La artă şi la Dumnezeu. 

Titus Cergăa 
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Dobrogea şi vechile sale nume. 
Pământul dintre Dunăre ;i Marea Neagră- dmpll

nire flrească a cetăţli carpatice ;t a ţinutului dJmprcjor» 
(C, C, Glurescu)-poartă un nume, Dobrogea, care nu 
e prea vechi. Pentru lotâia oară aceat uume apare în 
1cc. XIV, când întregul teritoriu Intră lo 1tăpâolrea o
tomană. 

Ce nume purta mai inalote ? 
Antichitatea a cunoscut pământul dobrogean sob nu

mele Scpthia minor, adică S:iţia mkă, 1pre a se deo
sebi de marea Sciţle, Scpthia major, nume sub care se 
înţelegea regiunea de stepă dela nordul Mării Negre sau, 
cum li spunem noi azi, stepa rusească. Fără îndoială 
numele, precum arată iasu;i eJ, i a'a tra.s dela populatla 
scitică, stăpână peste ţinuturile nord-pontice. A;a cum 
arată însă;i configuraţia geograflcă, Dobrogea este mal 
firesc legată de câmpia munteană,-cu care Iarna, când 
Dunărea ioghe,ţă, îşi mărturise;te 1l mii mult legătura 
-Iar la nord de cea basarabeană, decât de sudol bulgar.
Anticii ;t-au dat sema de lucrul acesta şf, de aceu. l-au
pu1 numele regiuneî care cuprindea tot lungul de mi•
zăzi al Rusiei, ţinutul de pe coaata Mării Negre şi de
Azov. Mai mult chi r: «lmpăraţii romani, spune Vaaile
Pârvan_, văzând firea ciudată a fătU acesteia, care nu
1e putea de fel lega cu ţinutul de miazăzi. au despăr
ţlt�o ei singuri de ţara care se chema Tucia (azi Bul
garla de răsărh) prin ş1nţuri şf valuri mari trase dela
Dunăre până la Mare, cam intre Cernavoda şi Cons
tanţa de azi. Sclfla mică tte întindea, fireşte, mult la
miazăzi de llnia aceasta, tocmai până unde aunt azi Sl-
1istra, Bazarglcul şi Balclcul nostru ... >

In adevăr, cei vechi şi-au dat scama de legătura a
mintită, căci dacă ar fi fost să o numească după popu
laţie, apoi numele de S-::iţia nu i s'ar fi cuvenit, deoa
rece S:iţU, ia Dobrogea, reprezentau în statistica etnică 
un nu�ăt neîntrecut mal mic decât populaţia de baştlnl 
Geto-Dacii, cu care au sfârşit prin a se contopi. Acest 
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fapt-anume că străbunu noştri, ,.Dacii noştri din Dacia" 
(V, Pârvan), au stăpânit-o prin mulţimea lor-îl dove
desc nu numai Istoricii anUch1tăţU, d însăşi numeroa
sele descoperiri arheologice. Despre Sciţi şe ştle că l!lu 
trăit, prln meleagurile noastre de lângă marc, între Get¾ 
aşa cum Io Rusia meridională -unde erau ci în mare 
număr-au fost în strânse legături cu Grecii din colo
otite pontice. Se ştie de asemenea c§, prin părţUe Man
ga.liei ş{ Cavarnd, prinţu Sciţi au Izbutit să intemeeze 
câteva state mici, despre a căror e:dstcnţă ne vorbeşte 
1eda de moode descoperite şf studiate de numismatul 
Şuţu. TumuHi-acele D"ovlle sau go!'gane ale stepelor 
pontlce-nu-s uneori altceva decât adevărate morm'nte, 
sub grămada lor de pământ odihnindu se de s1:cole 
morţi în haine alese, împodobiţi cu bfJuterH, ca nişte 
t"egl marl şf avuţl. Sunt morminte S:Ukc. 

Ţinând seamă de ace,1stă •1mbioză daco-scftică, pre
cum 1t de vecinătatea mării, Vasile Pârvan propunea 
numele «Dacia Scpthică» sau «Dada Pontică». 

Un nume tot atât de răspândit, lo vechime, pentru, 
a designa Dobrogea· era acela de Pontul Stâng, a dlcă 
ţinutul care se află la stânga corăbierului Intrat în os
pitaliera, mare, Pootos Eu:xlno1. Grecii i-au pul numele 
acesta, Iar Romanii l-au lntrebulntat 11 d. mai aln după 
cucerire. 

Ptfn crearea unul comandament al Dunării de fos, 
operă a lui Domiţlan întâmplată ia intervalul dfatre anii 
83 �i 84 d. Cr. Moesia se împarte ln două: Superior 4i Infe
rior de sus şi de jos. (Gr.Todlucu) MoesJa de Jos uiprhide 
tocmai părţile dobrogene, întreaga Dobroge de azi cPăr
ţUe tătăreşti>, din titulatura Basarabtlor, (adică ?Cca 
porţfune moldavă de până la valurile romane din Mol
dova şi Basarabia, ocrotită de lmpăraţU Romei), iau 
numele «ad Moesiam•-t•ra adăugată Moeslci (V, Pârvan). 

S •b aceste nume, aroiotitc: până acum. este indkat 
ţinutul dintre Dunăre şt Mare. Io veacul XI şi XII, 
cronfcaril Imperiului bizantini pomenesc adesea un ţinut 
dela Dunărea d� Jos, ce corespunde Dobrogei actuale. 
cu n•Jmele Paristrion, «pământul de lângă Istro�•. A
cest ţlnut ei arată că începea din sus de SiHstra şi ţinea 
până spre gurile Dunării, fiind mereu puzcotat ca uni
tate admfniatratlvă 1t militnă «a oraşelor şi ţinuturilor 
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dela Dunăre> ff având ca reşedinţă a comandantului 
admlnlstr&tlv bizantin cetatea Silistra, pe atunci Dristra 
sau DorJ1tolon (N. Iorra şi N. Binescu). Numele bizan
tin P1.rl1trfon trebue consfderat, după N. Iorga, nu o 
simplă lodicaţfe geografică, -aşa cum este întâlnit ,, 
pentru alte părţi de lângă Dunăre-ct un termen mi• 
Utuo-adminlatratlv. 

Geograful arab Edris'. care a trăit ia ttc. XII la 
curtea regelui Rogu I al Sfcillel, atrJbue t(ritorlului de 
care vorbesc o denumire pe care profesorul C. Brăte1cu 
o consideră «mai mult o curiozitate•: Bergean. cPentru
noi, spune d. C. Brltescu, numele de Bergean este încă
o enigmă. Când citeşti aceste relattuni arabe detpre
Bergean, al impresia că-ţl pluteşte îo zare nelămurit!
Fata Morgana ..• Ceeace e sigur, este că niciun alt po
por afară de Arabi n'a intnbulnţat acest nume..

1n sec. XIII. călugărul minorit Wilhelm de Rubru
quis, 1n lnUnerarlul său-povestirea călătoriei ule la 
Tătuil de curând aşezaţi ia stepele pontice-afira,ă că 
regiunea dela gurile Dunării spre sud se numea c Vila

chia lui Asan•, iar cronicarul francez Geoffroi de Vll
lehardouln, că era locuită de Ro mâot, « VJahJ» (C. Bră
tescu). 

Din aec. XIV, cum am arătat la începutul acestor 
rândud, Pământul ponto-danubian lncepe sl fle numit 
cu numele de azi. Asupra odglnd acestul nume s'au 
dat până acum dest..il de multe sugestii, Ji de către aa
vanţli noJtrl � de către cei bulgari. Cca mal iodrc:ptă
ţltă este aceea care pune numele Dobrogea in leiăturâ 
,::u despotul blzanUn Dobrotid. Acesta stăpânea terito
riul în posesiunea căruia lntrând Mircea cel Bătrân îşi 
adăugase Ia titlurile sale şi pe acela de c Terra rum 
Dobroticii Despotus•. Numele provlndd-decr. în tim
pul acesta, era • ţau lut Dobrotki", Iar ln diplomele 
iaUne «terrae Dobroticii• sau Dobrugi-illi din cele 
turceşti. Pentru a arăta trălrucia acestei afirmaţii e dea
juns să ne amlntltt analogia altor provincU româneşti, 
numite Ia fel, după numele stlpânitorului: Bogdan, 
Cara-Bogdan, Bogdan-flii, i,entru Molcov,, Basarabia, 
pentru Ţara Românească (V. Bogrea). 
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OVIDIU. 
(Faste IV vers. 747-776). 

Ruga păstorilor către Palia. 

Rogu-te, fii pe urme de turme cu ochii şi pe 
stăpâni; apără stînile depiaza-rea I Cu turma mea de
am mers fără minte pe câmpuri sfinte,-sub copac o
prit de m'am umbrit,-iar oile de-au cules iarba lor 
pe vetrele morţilor, - ori codru oprit de-am căJcat, 
NirrJe de-am deochiat, ori pe zeul cel jumătate-fap,
ori cu cosorul de-am făcut jaf în sfânta mlajă deasă, 
să fac oii bolnave-leasă; asemeni păcate nu bate; 

Ori că turma mea, pe când grindinea, găsi adă
post şi har sub vr'un altar! Ori că (Nimfele ierte iară) 
oile ape turburară şi mişcând picioarele, le-au întune
cat isvoarele t 

Tu, zână, toarnă senin în fântână,-pe zeii finfînii 
alină şi pe cei ce fug de lumină prin cele păduri ! 
De nor să nu te'nduri către Driade-a ne duce, - nici 
unde luce b.ai3 Dianei din undă, nuri să-i ascundă,
nici unde Faunu-i domn şi la amiază cade de somn! 

Bolile-alungă departe de strungă şi mai departe, 
-dă'n vită şi om sănătate ! Dă câinilor veghe deş
teaptă, să ţiu turma dreaptă, - cu cite-am plecat oi,
să fiu seara, napoi,-să nu mă vaet gemând, cu Jupii
luptînd, să scot mursicat, ce mi-au furat! foametea,
du-o'n pustii, cu noi darnică fii, din belşug înghiarbă
frunză şi iarbă, dă apă, ce spală şi-adapă!

Tu, zînă, dă-mi pe mână, să mulg tot ugere pline• 
s'aleg caşul bine, şi-brînza s'aibă pref sumet, - zer 
cit mai uşor prin strecurători I Pune foc în berbecii de 
soi, să-mi fete oaia câte doi, să-mi umple stîna de 
miei şi să am parte de ei. 

Iar turmei dă lână moale,-copilele torcătoare să 
se bucure la tors că degetele nu şi-au ros ! Şi ce te 
rugăm-să fie,-ca'n fie ce an fie, Palie, aduce-om 
daruri bogate din bucate, din ce ne-ai fost cu spor, 
doamnă-a păstorilor 1 

Trad. de D. Stoicescu. 
� � fl! .., i ·••li� .,.. ____ ...., __ 

� �\. IHbllot1caMan.C..�:nta 
aa•,M "\ - Nr. -Jriv. el· '° 1
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«Arheologia Dobrogei» 

Conferinţa d-lui profesor universitar 

Scarlat Lambrino la Fundatia Carol I. 

ln cadrul_ ciclului de conferinte •Dobrogea tara soareJu; 
răsare», organ12ate de d na şi d-l Gh. Dimitriu Serea din Ca
varna•C�iac�a, la f'und�lia ��rol I din Bucureşti, cu scopul 
de a ev1dent1a ţrum�sef1le ş1 importanta acestui colt de tară, 
d-l profesor uru_v�rs1tar .scarl�t ţambrino, membru corespon
dent al_ A�d_e�e• Romane_ ş1 director aJ Muzeului Nafional 
de Anhch1tafi dm Bucureşti, a vorbit Joi seara despre •Ar
heologia Dobrogei». 

Distins!Jl �orbit�r a arătat �ă : felul cum ni se prezintă 
Do�rogea dm hmJ?ur1le cele mai îndepărtate are pentru noi 
un mteres deosebit. 

Atât teritoriul cât şi populafia Dobrogei intră în istoria 
odat� cu v�ni�ea col�niştilor greci, care s'au aşezat aici în• 
temeind f1Jsifta, Jom1s, <;_:allatis, Bizone, Dionysopolis. 

Grecu s au instalat 111 Dobrogea şi au exercitat la înce
put o influentă comercială as,Jpra Gefilor cu care au venit în 
co�ţact �ci, însă influenţa lor nu a mers mai departe, datorită 
spmtulut de conducere a Grecilor, conducere care se efectua 
între z�durH_e ce!ătii, fiecare �etate consti!uind un stat. După 
aceasta perioada, Dobrogea miră sub stăpânire romană cu
n�s�ând � ��o.că de înflorir�. pentru ca apoi să sufere' din 
P!1C1Da navalmlor barbare ş1 să renască în secolul al X-lea 
ş1 al XI lea în epoca bizantină. 

_ <=;u toată prezenta grecilor şi stăpânirea îndelungată ro
�aoa, JDformafule acestora asupra băştinaşilor sunt restrânse. 
:>•luata la nordul cercului de activitate al poporului grec i-a 
mteresat pufin pe istorici. 

' 
ln schimb pământul Dobrogei păstreaz_ă urme care i com• 

oletează tabloul! istoric şi prin ajutorul cărora putem studia 
în m�d amănuntit diferitele ei etape, dela începutul aşez1rii 
Grecilor până la sfârşitul slâP-ânitii romane. 
• Cu _oc-a_zia războiului Crimeei, atenfiunea savanfilor 
indreapta catre monumentele Dobrogei, iar în secolul al XIX
lea, _ îoyătatii fran_cezi. trimişi de Institutul Francez, fac
săpatur1 la Troesm1s, slfuat în N. W. Dobrogei, dând la iveală 
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ziduri, clădiri din interior şi foarte numeroase tttonulbente e
pigratice. 

După 1877 au început savantii noştri, Gr. Tocilescu, că
ruia i se datoresc săpăturile dela Adam-Clisi, Axiopolis, pe 
malul Dunării şi continuarea celor dela Troesmis 

Sub conducerea urmaşului acestuia Vasile Pârvan, să
păturile din Dobrogea capătă întindere şi coeziune. El începe 
lucrările dela Ulientum, unde instrueşte în acelaş timp ti
neri elevi care aveau să-i continuie activitatea pe tărâm ar
heologic. In 1927 nenorocirea a făcut să-l pierdem pe acest 
mare savant, dar dela el ne-au rămas descoperirile dela Ul
metum, Histria, Capidava, Callatis. 

Anul trecut cercetările au luat o mare extindere când 
s'au efectuat numeroase săpături îo Dobrogea. Astfel s'au a
dăugat la vechile cetăfi săpate, Abritus, în jud . Caliacra şi al
tele din nordul Dobrogei, ca Dinogetia, Arrubium, Troesmis 
şi Enisala. 

Şi astfel, în cursul celor 60 de ani, dela 1880 încoace, 
am putut dobândi un foarte mare număr de monumente mul
tumită cărora, istoricul Dobrogei ne poate fi cunoscut. 

Trebuie însă să facem o deosebire intre diferitele epoci 
prin care a trecut Dobrogea. 

Grecii găsesc aci GefH, semnalafi de Herodot în secolul 
V. a. H.

Cultura din oraşele de pe coastă a rămas încontinuu 
închisă între zidurile cetăfii, iar populatia de baştină a fost 
admisă cu timpul in oraşe. 

Stăpânirea romană începe în Dobrogea prin cucerirea ei 
de către Lucullus la anul 71 a. H., care înglobează oraşele 
pontice până la gurile Dunării, şi o inscripţie găsită la Cal
latis ne arată textul tratatului de aliantă dintre acest oraş şi 
romani. Stăpânirea această romană a durat 10 ani, până la 
6J, când guvernatorul Marcus Antonius este izgonit; urmează 
acum războaiele civile, când romanii îşi macină tortele şi nu 
se gândesc la Dobrogea cea îndepărtată. 

To:mai când Augustus dă noua formă statului roman, 
la 28 a. H. apare în Dobrogea Crassus, care o cucereşte şi 
o retribuie regatului Traciei, din Balcani, pentru ca apoi, la
26. să revină Romanilor.

Autoritatea romană se exercită acum din plin; Romanu
pe lângă flota care avea să păzească aceste coaste ale Do
brogei, aduc două legiuni, a V-a Macedonică la Troesmis şi 
a XI Claudia la Durostorum. 

ln acest chip, iau naştere în Dobrogea aşezări de ve
terani proveniti din aceste legiuni ; ei aduc aici cultura şi o
biceiurile romane şi astfel se întemeiază aşezări cu caracter 
specific, având o constituţie după aceea a Romei, un senat, 
compus din fruntaşi şi c!.uoviri, cari nu erau altceva decât 
consulii romani. 

lncelul cu încetul, băştinaşii sunt primiti alături de ce-
77 
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1ăte�i, duc _ aceeaşi viată cu aceea a romanilor, ei aspiră lamagistraturi. 
. La încrucişări de drumuri iau naştere aşe2ări importanteş1 pe lângă ele lagăre militare. 
.. O�la sud la nord, pe o cale ce străbătea Dobrogea prin m11loc, ldU _naştere _Tropae�m Traia�i, Ulmetum, dar afară de ace-a_sta, ch�ar vechile c�t�t• greceşti se fortifică prin ziduridupa tehntca romană, 1ş1 clădesc Jocuinte turbe. Cultura ceanouă modifică felul de viată. ' 

. Dar_ ':Jetii nu-şi pierduseră limba atâta timp cât dăinu-1ser_ă ceţat•.�e greceşti. Acum ei însă ridică morminte de piatrăcu mscrtptu, după modelul rowan, în limba latină. Stâpânirea romană Jjne 7 secole. 
. Od�t� c� năvălirile barbare, în secolul VII d. H. Dobrogea mtra 1ntr o epocă tulbure, pentru a renaşte cum spu-neam mai înainte, în secolul X şi XI.

. Apoi d-l Profesor S. Lambrino trece în revistă - confe-rinfa a fost însoţită de proectiuni-cele mai interesante monumente desgropate din .:etătiJe dobrogene. 
A 

9 deosebită valoare are_ tezaurul dela Dinogetia, constand 10 106 monete de aur dm timpul impărafilor Vasile II Bulgaroctonul, Roman III şi Constantin IX Monomahul. ln _sfârşit o deosebită importantă au cele două tezauredela E1_11safa-cetate aşezată pe o insulă din fata GalaJilor, al căre! n�me rom?n �u-1 cunoaştem încă, cuprinzând mo• ne�e din timpul lw Mircea cel Bătrân şi Petru al Muşatei, al treilea domn al Moldovei. Manetele acestea ne arată că Mircea era stăpân până la marea cea mare ba mai mult că aceste oraşe din Dobrogea aveau legături comerciale c� Moldova. 
. Din examinarea acestor monumente, putem trage con

cluzia că în timpul stăpânirii romanilor Dobrogea a avut o 
stare de ferţcifă prosperitate şi civi/izatf e; poporul roman işi 
are d�epf!Jc zle sale a!e�tate aici şi dacă e vorba de regăsit 
o �tr:_al!J��re cu/tur-ala '!1 Dobrogea ca un ecou al timpurilor 
stapamru romane, apoz acest ecou începe odată cu alipirea 
Dobrogei la România. 

Conferinţa d-lui profesor Universitar Scarlat Lambrino 
a fost urmărită cu un viu interes de numeroasa şi selecta a
astenfă dela fundatia Carol I şi a fost rt.splătită cu lungi 
pl auze. 
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Un anticar. 

ln sat era un om de vreo 5� ani de meserie cojocar. 
Eram prieteni. Dela o vreme se mutase în casa unde mă năs
cusem eu. Moş Niculae era un om cu o fire cam ciudată. 
Până a nu veni în Zorile, a mai fost în câteva localităti ves
tite prio urmele unor vechi aşezări antice : Mangalia, Callatis, 
Istria, iar acum în preajma lui Tropaeum Traiani dela Adam
clisi. 

Ceeace m'a interesat la anticarul acesta, era spiritul lui 
setos de relicve cu trecut de mii de ani. 

Aş fi stat o veşnicie la moş Niculae. Chiar mirosul a• 
cela caracteristic de piei şi argăseală te predispunea la vi
sarea unor vremi uitate în noaptea celor câteva mii de ani. 
Povestirile lui mă pasionau atâta pentru trecut, încât mi 'n
chlpuiam adesea că spiritele noastre călătoresc prin locurile 
pomenite de el în povestiri. Auzisem şi eu de Constantino• 
polis, Adrianopolis, Dionisopolis, Tomis, Callatis ş. a. dar, 
până la el, nu mi-au rămas multe lucruri. Cu fiecare nume 
rostit, scotea dintr'o pungă, altădată dintr'o cutiuţă, sau de 
sub rogojina patului tot felul, de monete vechi : de aramă, de 
argint, de aur, greceşti, romane, de impărati de care mai au
zisem, sau nu auzisem: Licinius, Luculus, Aurelianus. Hadri

anus, Oomitianus, Constantinus ş. a. Şi nu mi le arăta pe 
toate intr'o zi. De câte ori mă duceam pe la el, scotea câte 
o monedă sau altceva, descoperite de curând. Avea şi o
carte veche de Plutarch, unde scria de Solon şi Lycurg car
tea era scrisă in limba română cu litere cirilice. Nişte răi fă· 
cători i-au furat odată oişte monezi de aur. lui moş Niculae 
nu aur îi răpise, ci o lume de amintiri l La o zi două 
după vreo ploae mare, mă duceam pe la el. 

cAm mai găsit ceva, d-le lnvătător>, imj zicea el şi scor
monea cine ştie pe unde, zăbovind parcă'nadins, ca în acest 
timp să producă în mine un efect şi mai mare. cAm găsit-o 
pe derea şi am mai găsit şi altele mai mici, dar le·am pus 
în ojet să se ia rugina depe ele>. 

După fiecare ploae căutam şi eu manete, însă nu gă
seam. v�zi că spiritul lui moş Nicolae era mai aproape de 
duhul lumii vechi, care a fost odată aici. De săpa el o groapă 
sau un şant, trebuia să găsească câteva. Mi-a arătat odată şi 
nişte cioburi de vase de pământ cu inscripfii greceşti. 

- Cum au ajuns pe aici moş Nicolae?
- Ei, cum l La Callatis sau Tomis veneau negustori
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greci sau genovezi şi aduceau cu ei fel de fel de vase sau 
alte obiecte casnice, iar locuitotii de pe aici Getii sau Ro
manii le cumpărau. 

ln altă parte unde mai stătuse cândva săpând, a găsit 
câteva sute de monete de aramă, el însă le-a îngropat iarăşi 
zicând că ce era să facă cu ele căci avea destule. 

Nic. Cojocaru-Cobadin 

DOBROGEA ROMÂNEASCA 

Frumusetile naturale 
-

ale Dobrogei. Con(erinfa d-lui Prof. Univ.
I. smnO�ESCU

la Fundaţia Carol J. 

ln cadrul ciclului de conferinte „Dobrogea Ţara Soare
lui Rilsarea organizate de D-na şt D I G. D1mitriu-Serea dir. 
Cavarna-Caliacra, cu scopul de a evidentia frumuseţile şi 
importanta Dobrogei, D-l Profesor Univarsitar, Ion Sitnio
nescu, membru al Academiei qomâne, a cor.ferentiat Dumi
nică 26 Mai a. c., la Fundatia Carol I în fata unui public for
mat din elita intelectualităfii Capitalei despre: .Fmmusefile 
naturale ale Dobrogei". 

Distinsul conferenţiar mulfumind publiculuj care a răs
puns într'un număr impresionant, începe interesanta sa con
ferintă arălând ca cDobrogea este un imens muzeu natural 
cu o varietate neasămuită a elementelor ce dau un farmec 
deosebit regiunei - varietate în forme, culori, floră-faună şi 
oameni 

ln Dobrogea găsim o tonalitate mediterană îmbinată cu 
una orientală. ln Dobrogea poate fi organizată şcoala turis
mului fiind nu numai tara contrastelor dar prezentând şi re
lief muntos. Aci, Dunărea cu băllile şi Delta ei, cuprind tine
retea cu viata care gâlgâe: alături, ciotul unor muati străve• 
chi a căror origină nu de mult timp părea o enigmă. Mai de
parte, întinsul stepelor cu forme uşor ondulate peste care 
vântul suflă aproape fără încetare, iti dă impresia unui apus 
de viată, iar spre răsărit, Marea tumultoasă mereu în mişcare. 

Spre Dobrogea duc multe drumuri. Drumul de fier dela 
Cerna Vodă-Constanta; drumul Brăila-Filipoi-Măcin, dru
mul Galati-Vâlcov cVenetia Românească> drumul Oltenita
Turtucaia-Silistra. Dela Vâlcov se pot face mici drumuii cir
culare cu câruta Dobrogeană drumul duce în lungul coastei 
marine trecând prin pădurea vestită a letei cu arbori Medi• 
teranieni din pricina climei, cu liane; e o miniatură de pă
dure tropicală. Găsim aci minunate motive picturale ca şi de 
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altfel peste tot în Dobrogea. Ajunşi la Sulina „Europolis" ora
şul în care pâlpâE ultimele licăriri de vială, oraş ce moare 
,plin de pitoresc. 

De aci pătrunzi în inima Deltei, o varietate nebănuită a 
faunei, raiul păsărilor, mai bogată ca cea din Delta Nilului. 

Conferentiarul, cu o putere de evocare remarcabilă te 
fttce să călătoreşti cu gândul prin minunatele colturi ale a• 
cestei părti din tară. 

Razelm, unde găseşti în mic, caracteristica coastei Bre
tagnei. 

Sinoe la marginea căruia străjuia odinioară vestita ce

tate Histria, astăzi ruini date la iveală de savantul Părvan, 
cu muzeul bogat întocmit de D na şi D-l S. Lambrino. 

Hărşova, cu contrastul intre pământul ars de soare, cu 
balta plina de verdeată, iar mai departe câmpia muntenească 
pierdută în ceata nemărginirii. 

Babadag - împădurit cu EnisaJa în apropiere. 
Maidanchioi cu pădurile de tei care ia Iunie te îmbată 

de parfumul florilor şi cu drumul şviterian spre Nicolitel. 
Viile ::iin Sarica. 
MăcinuJ, cuib de verdeaţă şi de caişi înfioriti, cu silueta 

miractelor. 
Beştepe de unde privirea alunecă peste întinsul nesfâr

şit al Deltei 
Ţărmul Mării dela Mamaia-Mangalia unde pământul şi 

apa îşi dispută întâietatea. 
Mai la sud lărmui înalt 11 Surtuchioiului cu stâncile ro

şii rostogolite parcă de giganti - e coasta de mărgean. 
Capul Caliacra, promontoriu impresionant care desparte 

două luni - la Nord ţara Crivăţului şi al talazurilor spume
gânde, la Sud tara liniştei, a soarelui şi a smochinelor-fărm 
de argint. tărm de smarald, ţara soarelui. 

Cavarna-Balcic-Ecrene-VaJea Batovei... 
Varietate de forme şi culori ... 
Câmpiile de maci ş1 bujori, liliecii îniloriti, câmpurile de 

la Caliacra presărate cu asfodele, emisarele orientului, sunt 
stropi de vegetatie exotică. Smochinii trag dungă catifelată 
pe tărmul dinspre Balcic. 

Dobrogea este trunchiul prin care seva rădăcinilor res
firate în întinsa stepă eurasia!ică trecea spre cununa frun
zelor şi a roadelor desfăşurate în Sudul Europei. Era pun
tea, pe unde, mai ales iarna, veacuri peste veacuri, nu mai 
contenea furnicarul omenesc. 

De trecut se leagă prezentul: prin acesta zjlele de mâine. 
Dobrogea cu gurile Dunării şi Portul Constanta fereastra 

pe unde se aeriseşte cuprinsul tarii, altfel o clădfre bogată 
dar izolată, în care s'ar întinde mucegaiul grânelor putrezite. 
Fără Dobrogea ne-am înăbuşi in săul nostru. Ea e priete
nia cu lumea depărtată. Drumului dela Nord la Sud din ve
chimie s'a substituit cel dela Apus spre Răsărit. Puntea de 
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