
,\;-1·1. l 15 l)EUE)lBHlE 1898 - 1 lAJl.'t;ARlE 1899 . �o. 7 8 

PRTMA REVISTA LITERARA DOBROGEANA 

NUMER FES'f�VAL CU ILUSTRAŢII IN ŢEX'l' 

ColaboratorT: (lri).(ul'i1• T1wibrn. I. L. l'araµ:i,111•. Ha1l11lr�1·11-.\iµ:t>r, El1•unorn I. P . .\uur . .'in�i 
T1tlli1t \liht11•s,·11-.'iiµ:rim, Li. \I. lJ. ln11t>�1·11, Al��- �imio11e�1·11 (1lol'lor in <lri•pt 1. 

JI . .\a1111. li. t'ornlli. li. l'rnl'i1111p�1·11. (i. P,•traru. fon ll1•rheria1111,
l•-�11ra E11f. :\l<,1oi11, 1:1•ond11 �toil'.i, .\le.I'.. \'1•r11,.�r11. 

CONSTANŢA 

'l'ipogn,l'ia ,._.\unwa·· Ilie �I. n1•igori11 & (',,. 

l',!)S 
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SUlV!ARIUL X o. 7 

Visul mărer (poezie) Peti-u Vulcan.-C11m scrb6ză Cd\cinnul locuitoriT BeUcemnlnI (din confcrinţaj 
P. Vulcan.-Te 'ntrebI (rn1·sm·I) N. Mihăescu-Nigrim.-Colin<lclc dnpe M. Stra.ja.n.-Viclemml,
steaua dnpe G. Dem.-Teodorescu.-Obiccim'i'. de C1·ăciuu la t6te pop6rclc crcstine şi în cliforite

. timpnrT (din conferinţaj P. Vulcan.-In 11opţilc acele (versurI) N. Mihăescu-Nigrim.-Cnrg isY6-
rele (rn11,;ur1J Alex. St. Vernescu.-0 scrisurc a 1111 Publins .Lentulns (clin conferinţa) P. Vulcan.
Obic0i11r1'. de annl nort (<lin conferinţ1,) P. Vulcan.-Litcmtnră umoristic.c't de sărbători: Lupta intre 

rl011/\ fab0rc litemre, Iulius Caesar.- Gcucsa şi fos0le CercnlnI (fine) P. Vulcan. 
'So. R 

1899 (\'ersnrI) N. Mihăescu-Nigrim.-F6c ,·erele de la strungă (n•rsm·I) Rădulescu-Niger.- Din 
geografia Dobrogei: Dunărea (l11crărI) Lt. M. D. Ionescu.-1'oca,un 1111 clip. Costache Rădulescu
Niger. - Bobocnl mormîntnlnY (schiţă din Yiaţa de student) Georgiu Stoica.- Dor, of, tlorule ! 
h·ersn6) Rădulescu-Niger.-Bcri.�orI insemnate V. A. Urechiă, Rădulescu-Niger.- Concursul 

no,;trn. Cercul Ovi�iu,.-Cronica t·c1•istc'f «Ovidiu• Redacţia. 
ILUS"J'RA'l'II 

Visnl m?fre'f M. Consta.ntillescu.- Petrn Ynlcan Heitler (Craiom). - 01·idin Magrin.-0 nazari
tencă la mormintnl lnT lsns M. Constant. 

CRONICA REVISTEI „OVIDIU" 

Concursul lnstitutiunei nostre culturale 
. ' 

Cercul literar „OVIDIU". 

Pentru cea maI distinsă scriere cu su
biectul determinat şi anume : 

«Studiu etnografic asupra diferitelor 
populaţiun'i loc11it6re în Dobrogea, cu 
priYire la oi'igine, emigraţiune, limbă, 
port, aptitudini, moravurI, credinţe şi re-

. ligiune, «Cercul Ovidiu-, Ya decerne un 
premiu de una sută Ier. 

Termenul concursuluî se fixeză de la 
data publicărer, până la 1 Aprilie. 

T6te manuscrisele Yor fi .însoţite de 
un plic închis in care se va cuprinde 
pe o car-to de Yizită numele autornlu'i, 
localitatea, strada şi No. 

Studiul va fi lucrare originală şi în 
întindere de cel puţin 2 c6le ele tipar 
formatul reYiste'f «OYicliu,>. 

O comisiune compusă di-n trel bărbaţ( 
competenţ'( YOr examina manuscrisele so
site spre a concura la premiu, care îl. 
vor decenrn pt'onunţăndu-se două părţ'I 
_contra unu. Raporturile comisiunel se 
YOr publica în revistă. In caz când două 
lucrăr'i se vor constata ele o val6re egală 
premiul se va împărţi in două. Stilizarea 
şi expunerea clară a ideilor premiază 
or'i ce altă calitate. 

:Manuscrisul premiat nu so va publica
aiurea el<' P,ât. rh1pă !:�tf'\rP "'l rl -

,, 

Explicarea gravurilor noastre 

Numărul de faţă duplat, în amintirea 
Sfintelor serbătorl l'am editat pe hârtie 
velină de lux, şi în semn de recunoştiin ţă 
câtre numeroşn: abonaţ'( l'am înzestrat 
cu illustraţiuni'. in text. 

Visul mărel 

Talentatul nostru pictor desenator, d-l 
.oI. Constantinescu, autor al ma'î multor 
TablourI, admirabil reuşite, în care fan
tasia şi originalitatea exceleză, cetind 
într'una din zile în manuscrisul volumulut 
«Pontice», despre care am menţionat în 
numerul trecut, poezia QU titlul de ma'î 
sus, pe care o publicăm în fruntea re
visteI n6stre, îl impresionă atât de nrnlt 
în cât acel «iresistibil în artă» l'a de
terminat să concretiseze cu multă artă 
acest subiect. Marea d6rme, zeul undef 
o legănă, deşteptând'o, când aurora bo
relă vine să o trezescă în braţele astrulur
iubit, mirele e'i: s6rele. Ce sugestiv ta
blou ! şi ce armonizare perfectă între poe
zie şi desemn !

Intr'adever, trebuia să avem un talent 
de talia d-lu'î Constantinescu ca să is
butim să înzestrăm revista cu tablour'i'. 
de artă originale. 

Na.zareteanca cu copilul el 

1'-.7:i.Y. t ,•it(� l ) f/\p1ee 'dl;l .1 ·":' ,.,_ 

ti:, <, .;;,re, p:" tl'll"!"'Î th ci,•11ti,:1t J,i •
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up' atâta sbuciumare, 
Dorme şi visiză 'n somn 
Dornică, adînca Mare, 

Pe al valurilor domn. 

Dar în vis amar suspină 
După calde 'mbrăţişăr't 
Şi 'I tot chiamă să mal vină, 
Să o 'mbete 'n sărutăr't. 

Câte ort în serl senine 
Să remâie nu-i a zis, 
Să se culce 'n valur't line, 
Cum îl rogă acum în vis: 

- <;Lîngă mine mi te-aşeză
« Voevod strelucitor,
«Mal' cu foc me 'mbrăţ'!,şiză,
« Tremurând să me 'nfior I 

« Sbuciumată peste fire 
«De-al tlu dor în n6pte plâng; 
«Me înalţ spre tine Mire, 
«Şi de valurl braţe 'm't frîng. 

i.onlfanfa, Noembrie 1898. 

NuşeI, soţiei mele. 

<�Din adincurl resvrătită 
« Cum me 'nalt aşa recad 
« Şi de-amorul teu trudită 
« Val vertej restorn în vad: 

«Multe vase şi corăbit 
«Ce de lume na înghit; 
«Inainte-m't tun şi săbil: 
« Tot se sf armă... biruit ... 

D6rme, singură 'n palata-l 
De mărgean nepreţuit 
Şi mi-o legănă 'n crivatu-'t 
Zeul undel ne-adormit. 

- «Aurora· boreală
S' a ivit la resarit:
Mare, haide mi-te scotă
Al teu Mire a sosit».

Somnor6să ea 'ş't 'ntinde 
Braţe ·mol şi stravezi't; 
Pe când Astrul mi-o cuprinde 
Cu a lul' raze auriL 

PETRU VULCAN 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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DIN CONFERINŢA O-Iul P. VULCAN 

Cum serbeză Crăciunul Iocuitorll 

Betleemulul. 

I 

răciunul este serbăt6rea cea 
ma'î mare a BetleemuluI, căc'î 

=-'-"i, aci e locaşul sfînt, unde s'a 
născut Isus Hristos. 

Slujba religi6să de Crăciun începe 
la orele 10 din n6pte, celebrată în 

biserica franciscană, care depinde de 
Catedrală. 

Pod6bele preţi6se, car'î infrumuţeseză, 
în aceste imprejurăd, pe preoţI şi asi
stenţa lor, uimesc ochi'i streinuluI. 

Acestă primă ceremonie se termină 
apr6pe de miezul nopţeI, după care, un 
lung şi luminos cortegiu se formeză· în 
spre peştera naştere'î. 

In frunte merge ·un preot cu crucea 
în mână, urmat fiind de elevi'i franci
scan'î, de seminarişt'î şi de corul cate� 
draleI. 

Toţ'î aceştia p6rtă în mână câte o lu
mânare mare de ceră aprinsă, iar Pa
triarhul încheie acest cortegiu ·mareţ, 
urmând după el alţ'î asistenţi. 

Patriarhul p6rtă în braţe, cu o grije 
nemărginită pe o ieslă un copil feeric, 
adică efigia lui Isus de ceară; copilul 
divin se odihneşte în acea ieslă pe pernă 
de metasă roză, brodată în întregime 
cu fir de aur, la pici6rele luI sunt scu
tece de dantelă fină, iar de desuptul 
perne'î se află un pat de ·paie, carr ne · 
amintesc sublima tradiţiune. 

Cortegiul parcurge Catedrala şi se 
scob6ră în peşt'eră, iar patriarhul se o
preşte înaintea locului de naştere. 

El predă iesla şi copilul unui diacon, 
şi începe să psalmodieze evanghelia de 
la naştere, de Sf. Luca. 

!naltul Prelat ia apoI copilul şî-îl a
şeză subt o stea lumin6să de argint, 
când zice: 

«Şi aci a pus .în lume fiul ei, prirnitl 
născitt». 

Din nou ia copilul, îl înveleşte în dan-
telele cele fine, căutând : 

«Si aci l'a invelit în scutice». 
Pe urma se îndrepteză în spre locul 

iesle'î şi aşezând pruncul acolo, zice: 
«Si aci l'a citlcat în iesla, pentru că 

n' a avut şi n' a găsit nici un loc de 
ospitalitate». 

Intocma'î după cum am vezut credinţa 
poporulu'î din legende. 

Cântecile se prelungesc până la 2 ore 
din n6pte şi se termină printr'un Te
deum în Catedrală. 

Tot Betleemul veghiază în acestă n6-
pte şi se odihneşte visator în contem
plare, la lumina lumânărilor în imensa 
Catedrală şi dependinţele sale. 

PretutindenI nu s'aud de cât cântece 
de bucurie

1 munţi'î resună de cavalele 
pastorilor, de imnurr sfinte şi fumul 
smirne'î şi tămăeI întunecă aerul.· 

La intervale so obijnueşte a se gusta 
puţin şi însăşi preoţi'î pun la disposiţia 
celor veniţ'î din afară oauă fierte, hur
male şi alte dulceţur'î. 

II 

Impăratul Adrian în cursul veaculuI 
al II-lea de la Isus a împrejmuit locul 
naştereI cu un lemn sfînt dedicat luI 
Adonis şi pe ieslă poruncise să se adore 
zeiţa Venus. 

MaI pe urma Sf. Impăratesa Elena a 
ridicat în secolul IV-lea o Catedrală. 

Fanatismul şi ignoranţa diferitelor po
p6re a distrus acest sfînt locaş, care e 
cel ma't vechiu al creştinătăţeI şi ast-fel 
jumătatea aceste'( Catedrale, care a fost 
sbuciumată în timp de 15 secole, se află 
şi astă-z1 în fiinţă şi o p6te vedea fie
care nou venit. 

In al XVI-lea secol reporteză o cro
nica, că tm Sultan Egipţian vroind să 
răpescă din frum6sa Catedrală câte-va 
colonade roşil'. pentru a-şI împodobi pa-
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latul seu din Cair, la prima tăiătură a 
instrumentului'., un şarpe monstruos se 
ridică de asupra zidulul: şi imprăştiă pe 
devasta torr. 

Sultanul atunc'î speriat de dihanie, re
nunţă la proectul seu. 

O altă legendă, care se referă la Isus, 
spune: 

«Nu departe de locul naşterel: se află 
o altă peşteră, un fel de sanctuar, pen
tru care femeile Betleemulu1 au o ve
neraţiune cu totul particulară. Peştera
acesta se numeşte Grota laptelui. Le
genda continuă:

«Maria s'a refugiat acolo, stând as
cunsă · cu copilul pe care îl lăptase 20 
de zile. 

Câte-va picăturl: din laptele eI curat 
au căzut pe jos şi zidurile triste ale 
groteI au luat imediat o înfăţişare albă 
ca laptele. 

După acest miracol, acestă petră, unde 
au ,căzut picăturile de lapte, spune tot 
legendă, are o proprietate particulară, 
şi anume : câte-va fărîmiturl: disolvate 
în apă curată, dau mame'i'.. care o bea, 
lapte abundent. 

Printre Arab'i'. există o legendă: 
,Când Maria e.ra gonită de toţI, aler

gând pe cărarea nesfirşită, i se facu o 
sete grozavă, şi intălnind un. om Î11

drum, care scotea apă dintr'un puţ, îl

rugă să-I dea şi el: puţină apă. 
Omul însă· '1 respunse într'un ton ne

cuviincios : 
- Dar eu nu ţi-am golit puţul de

apă, femee; mai e apă în el destulă, 
poţi să o bel: _t6tă, ca să-ţl: astîmperI 
setea, dacă pofteşt'î. 

Maria în durerea el: avu credinţa în 
D-zeu şi se apropie de puţ să bea.

De odată apa crescu până la margi
nea celm mat de sus ghizd, şi ast-fel putu 
să bea fără nic'î o trudă. Şi după ce 
Maria îşi astîmpără setea, apa iaraşI 
scăzu la niveiul obijnuit. ' .. 

Te întreb'î ... 

u singur te întreb'f de poţi
Cum-va iubirea 'ţi s-o împac'f;
Să vez'f că 'n suflet nu mal zac

Amare taine ce te fac 
Nebun să te socoţ'f. 

Senini... ln sufletul senin 
Nic'f visar'f triste nu răsar 
Şi nic'f iluzi'f în zadar; 
Căc'f toate, toate ţi se par 

O viaţă dusă 'n plin I... 

Dar cînd în inimă stă 'nchis 
Un dor adânc far de noroc: 
Un suflet al şi-ţi arde 'n foc 

· O minte a� - nu 'ş'f află loc
De cât într an abis ... 

. . . . . . .

Şi-atanc'f te mal întreb'f de poţ'f 
Cam-va iubirea 'ţ'f s-o împac'f? ... 
Dar nu zăreşt'f că 'n suflet zac 
Amare taine ce te fac 

Nebun să te socoţ'f ! ... 
N. Mihăescu·Nlgrim

(După M. Str,�an1 fostul meu profesor de literatura) 

La toţi creştini'î orto
doxr se obijnueşte în 
seara Crăciunulul: să 

plece copii, pe une locurI 
chiar 6men1 în verste, după 
colinde. 

Ce sunt colindele'? 
Colindele sunt cântece re

ligi6se. Unele sunt religi6se prin cuprin
sul lor, altele prin refrenul lor vechiu 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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şi prin împrejurarea, că se cântă la ser
bătorile crăciunulur, anulur nou şi bo
boteze'i. 

După-cuprinsul lor colindele. se pot 
împărţi în mar multe categoriI: în co
linde religi6se propriu zise şi în colinde 
istorice, familiare, agricole, venătoreşt'î, 
după felul ocupaţiuner pers6nelor în o
norea căror se cîntă. 

Colindele se raporteză maî t6te la na
şterea lur Isus şi celebreză felurite scene, 
fapte şi pers6ne din acea epocă, cum 
sunt: Isus, persecuţiunea lu'i de către 
Evre'i, fuga lu'i Iosif şi Mariei cu fiul 
lor, magi'i, sîntul I6n, apostolir etc. 

I�tă buni6ră o asemenea colindă: 
NoI umblăm să colindăm 
Pe-astă n6pte 'ntunecată 
Şi zapadă necălcată 

NoI umblăm, 
Să colindăm 

Şi zapada s'o călcăm ; 
Că azI s'a născut Hristos 
Domnul cel.prea luminos 

Şi umblănd 
Şi tot umblăncl, 

Ne 'ntălnim cu D-zeu 
Cn vestmîntu mohorit, 
Lw1g din cer pân'n păment; 
Şi pe 'ntinsul hainelor 
Şi 'mprejm·ul p6lelo1·, 
Luceau stele mărunţele 
Mar iri i os rnaI măricele, 
Şi pe cer doI nmercI 
Luccan c1oI lucefereI; 
Lucea luna cu lumina 
Şi s6rele cu căldma. 
Cmcea 'n stinga că-I lucea, 
Iar în tlrepta maI ducea, 
Ducea verde busuioc 
Floricică de noroc ; 
Busuiocul fetelor, 
JJ_aghiran ne,1estelo1·, 
'.l'ă.măiţă babelor, 
Bnlg de am j1rnilor 
Şi crncea batrînilor. 
Şi 1101 tare ne-am mirat 
Şi prin lume c'am plecat 
Taina s'o istorisim 
:\Iiuunea s'o povestim 
Ş'actun bine am nemerit 
La ca&'î. de om cinstit 
Tot cu feţI şi fete marl 

De 'nsmat 
De măritat, 

Că e ziua lnI Crăciun, 
Moş ·Crăcitul celuI bătrin. 
RemăI om bnn, să.netos, 
Ca tm trandafir frumos, 
C'aI fost gazda luI Hristos! 
RemăI casă sănet6să, 
Ca un paharel frum6să ... 

Cum se vede din colinda cetită, ori
gina lor e f6rte veche. Ca şi bazmele şi 
descântecile, ele se trag din timpurile 
preistoice ale religiune'i n6stre ; origina 
lor trebue căutată în imnurile vedice, 
imne religi6se, pe carl Arii, strebuni'i 
pop6relor indo-europene, le adresau fo
cului, s6relu1, zorilor, cerulu'i şi altor fe
nomene lumin6se a le naturer, pe carl 
le adorau ca divinităţi sub numele de 
Agni (s6rele), Indra (cerul luminos), Va
runa (cerul înstelat), Usha (aurora). 

Aceste cântece, împreuna cu <latinele 
rituale remase din cultul primitiv al_na
ture'i s'au păstrat la urmaşi'i Arilor; 
însă au primit spiritul religiunilor des
voltate din religiunea naturală. 

La întroducerea creştinismulu'i, imnu
rile cântate după acest vechiu obiceiu, 
aplicat nouer religiun'î, primiră spiritul 
şi multe suvenirur'î de fapte, impreju
rărl şi pers6ne din istoria şi legendele 
creştinismulu'i. Insă fondul a remas tot 
cel vechiu. 

Cele l'alte colinde: istorice, familiare 
sau de felicitare, venătoreştr, sunt imi
taţiunr ale colindelor religi6se, modifi
cate după împrejurările în a căror laudă 
se cântă. Buni6ră în colinda «Ler, ler-oi 

Doamne» pare a se invoca un zeu mi
tologic, care simboliseză s6rele şi a căru'i 
suvenire creştinismul a şters-o din me
moria poporulu1. 

(Din conferinţa P. V.) 

1 
,, 
., 
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VICLEIMUL SI STEAUA 

(După O. Dem. 'l'eodorcs�n) 

In toţI timpi! şi la t6te pop6rele, re
presentaţiunile dramatice au avut mal'. 
ântăI un caracter sacerdotal, sacru, preo
ţesc; apo! au trecut la aristocraţie sau 
oligarhie, fiind practicate de 6menI culţ1; 
în cele din urma prin lung us şi prin 
abus, au ajuns populare, până a fi pă
strate numar de treptele cele maI de jos 
a-le Societăţe'i'.. 

Prin aceste fase au trecut Vicleirnul 
şi Steaua la no'î ca şi la alte pop6re 
creştine. 

Vicleimul, numire dată după oraşe
Iul Betleem, e o represenfare compusă 

din 2 părţI : una tristă, 
în care vedem atât pe cer 
trei magi aduşr înaintea 
lur Irod, ispitiţi despre co
meta ce urmăreau, ademe
niţi să afle totul şi să se 
înt6rcă spre a-l informa, 
cât şi găsirea, apoi uci

derea unuia dintre prund, care sim
boliseză pe Isus. 

Alta comică satirică, de mare interes 
social şi etnologic, în care ni se dau ti
purile cele maI importante dintr'o epocă 
sau din viaţa actuală, sub forma unor 
păpuşl'., carr în dialog biciuesc defectele 
pers6nelor, apucăturile claselor, relele 
moravuri. 

E f6rte preţi6să acestă remăşiţă din 
teatrul ambulant al evuluI mediu, în 
care sunt concentrate doue acţiunI suc
cesive, una sacră, alta profană, impor
tante pentru istoricul religiunei, pentru 
studiul societăţel, pentru limbă şi lite
ratură. 

Steaua a fost numai pentru propaga
rea şi întărirea credinţe! creştine, care 
aminteşte exclusiv naşterea lui'. Hristos 
şi represintă căletoria magilor sub con
ducerea uneI comete, care anunţă ma
rele eveniment. 

De acea la început Steaua a fost în
tocmită de clericr, colorată şi impodo
bită, cât mai'. strălucit, însoţită de trer 
preoţr îmbrăcaţI ca ponteficii astrologi 
ar Persiel'. antice, sc6să în mijlocul bise
ricer ca şi crucea cu Isus restignit, la 
Pasc!, apoi ocolită cu cântărI în jurul 
credincioşilor, căc1 frigul erne'î nu per
mitea o procesiune în jurul templului. 

Cu timpul clerici'î au purtat-o pe stradă 
până la locuinţa familiilor pi6se şi bo
gate, iar în cele din urma, tre'i'. patru ti
nerr, la no'i'. azr şi copil de la versta de 
12 ani, strigă şi întrebă binevoitor'i'.: 

Cino primeşte steaua frum6să 
Şi lumin6să 
Cu colţ,nrI multe 
Şi mernnte 

De la na.�te1·ea lnI Hristos darnite. 

Aci se găsesc acumulate t6te ideile 
de capetenie despre origina creştinismu
lui, celebrate prin imnuri versificate, prin 
ode sacre, aşa cum au existat la t6te 
naţiunile catolice din occident: vechI 
monumente literare a-le limbilor, vesti
gie a-le căldurer religi6se de odini6ra. 

La Stea nu există acţiune dramatică, 
ci simpla simbolizare, la care s'a asociat 
pictura, ma'î nainte şi costumarea, cu deo
sebire însă poezia şi muzica. 

Cîntările de Stea se găsesc în manu
scrise din secolul XVI, copiate în seco
lul XVII. Singur Anton Pann s'a hota
rît a-le culege, complecta şi tipari mar 
ântăr între anii 1821 şi 1822, apoY 1830 
sub titlul de « Versuri Muziceşti» înso
ţindu-le de note muzicale după psal
tichie pentru ariile corespunzăt6re. 

Ele presintă interes literar şi teologic 
când sunt comparate cu «cantica» din 
biserica catolică, cu imnurile religi6se 
a-le diverselor rituri, cu ceia ce la Fran
cezY se numeşte «Chansons de Noel» şi
«Callenes».

Fiind-că o repede evoluţiune a adus 
în alte ţărI căderea în desietudine a a
cestor <latine, fiind-că numai la no'i'. ele 
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i02 OVIDIU 

'şi-au păstrat încă existenţa modestă şi 
deplin populară, prin urmare cu atât 
mai înteresantă pentru studiile folclori
stice, avem datoria patriotică de a le 
sprijini, de a le încuraja prin t6te mij-
16cele, considerându-le ca cea mai pre
ci6să moştenire naţională. 

(Din conferinţa P. V.) 

Crăciunul la diferite Popoare Cr�tine 
si în diferite timpuri 
' 

Crăciunul în evul mediu a fost ser
batorit f6rte mult, fiind cântat, jucat şi 
povestit, în cât în timpurile medievale, 
în Franţa, când se suia regele pe tron, 
i-se cânta cântece de Crăciun.

Carol cel Mare hotarîse, că de la cră
ciun să începă anul, dar acesta neprin
zend, a remas obiceiul în Franţa de a 

. se cheltui mult în ziua de Crăciun. 

Crăciunul ln Germania 

In Germania ma'i' cu semă se _ obijnu
eşte că de Crăciun să se facă prin fa
milii un verf de brad avend atârnate 
de crengi jucăril'., lumănăd colorate, bom
b6ne şi beteală, care obicei l'am ado
ptat şi noI Români'i'., în cât nic'i'. eu nu 
m'am lăsat ma'i'. pe jos, oferind copiilor 
mei un pom de Crăciun de t6tă frumu
seţea, împodobit cu fructele pe care le 
cun6şteţI şi Domniile v6stre. 

In n6ptea Crăciunului copii'î se adună 
în jurul pomului şi cântă diferite cântece. 

Atuncl'. se pune în vatră o buturugă 
aprinsă, pe care copiir o stîng, turnând 
vin peste ea şi după asta aşteptă ca să 
li se împartă ce e atârnat pe pom. 

In Franţa 

In Franţa de jos, bradul e înlocuit 
cu un trunchiu uscat de maslin şi stin
gerea buturuge1 se face cu vin fiert şi 

copil'. inecă focul ca să incălzescă pe toţ'i'. 
nenorociţi'i'. şi să lUJT1i�eze calea celor 
rătăciţ'i'. pe mare. 

In ziua de Crăciun săracu cerşesc t6tă 
ziua şi copi'î le aruncă bani'i'. puşi într'o 
pungă, pe care o aprind la un capăt. 

A treia zi de Crăciun tot în sudul 
Franţe'i'. se obijnueşte ca să se facă o 
pâine în formă de ploscă, care, se zice, 
că are darul de a tămădui m�gari'i'. de 
colic'l'. şi câinii de turbare: 

In alte vremud, în ţările catolice, băr
baţil'. şi femeile se strîngeau în bisericr 
în jurul unu'i'. legăn de copil, represe:µ
tând ieslele în care s'a născut Isus şi 
cu toţi steteau în biserică t6tă n6ptea · 
dânţuind şi• cântând şi pentru ca ve
gherea -să nu fie obosit6re li se permi
tea să bea şi să mânânce. 

De atuncr s'a născut reveionul ·,de 
Crăciun cu masă şi cu beutură. 

Singuri! creştini'., car'i'. nu serbătoresc 
Crăciunul ca ce'i'. l0alţi' de cât ca o, sim
plă serbât6re, sunt Calvini'f. 

In Armenia 

La Erzerum, capitala Armeniei, există 
un obiceiu, care seamână în cât-va cu 
cel din Rusia. 

Când începe anul nou, în zor de zi 
fetele fac o mamaligă, apoI îmbrăcate 
în hainele cele ma'l'. frum6se se urcă pe 
terasa case'î, unde pun mamaliga. In
dată ce vine un corb, fetele se arată şi 
sperie paserea, care sb6ră. Dacă,se duce 
şi nu se vede unde se scob6ră; fata 
nu se va mărita în acel an. Dacă se 
lasă pe casa unui flacău, acela va fi 
bărbatul eI. 

In Rusia 

In Rusia e obiceiul ca fetele să se 
aşeze pe o bancă cu faţa acoperită cu 
un şervet. Flacăii stau în altă odae şi fie 
care este reintrodus pe rând în cea în care 
se află fetele. I se spune să aleagă una 
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şi după ce a desemnat'o, se ridică şer
vetul. Din acel moment fata este logod
nica sa. Dacă nu voeşte să o ia, trebue 
să plătească o amendă. 

In Bosnia 

In ziua de moş ajun «Bojic» (micul 
zeu) sătenfi din Bosnia şi Herzegovină, 
merg în pădure, unde aleg trer crăc'î de 
stejar, pe carr le înseamnă cu nume
roase cruciuliţe, se îndreptează spre re
sărit închinându-se a por fie-care tae cră
cile însemnate şi le aduc acasă la er. 
A doua zi, când soarele apune, ciobanul 
urmat de oile sale vine la casa stâpă
nulur seu. Acesta îl aşteaptă pe prag, ii 
dă o plăcintă de făină şi un pahar de 
vin. Densu şi copil fin asemenea o lumă
nare. Pe pragul uşer se pune un topor 
între doua jumătăţ1 de gloanţe. Ciobanul 
salută spunend: «Bună seară stăpâne 
fie-ţr Baduycwi şi serbătorile cu feri
cire». Stâpănul aruncă orzul pe cioban 
şi respunde: «fir fericit». 

Stâpăna i'i dă plăcintă, el rupe o bu
cată cu dinţfi, o aruncă in orz, ia vinul, 
bea puţin şi cu restul stropeşte turma. 

Ciobanul moae apo'i în vin pâinea 
care era în orz şi cu ea stinge lumănă
rile. Apo'i intră în casă, stă pe un mo
şoroiu de paie, la locul de onoare şi toţY 
se pun la masă păstrând tăcerea. La 
miezul nopţe'i'. stăpănul se scoală, fără 
a vorbi, ia cele tre'i'. crăc'i'. şi le pune pe 
vatră, în mod paralel. le dă foc şi din 
acel moment devin veseliaci, (lemne de 
veselie). Nimen'i'. nu trebue să le atingă 
cu picioarele, nici să le rupă. Cenuşa este 
adunată cu respect şi aruncată pe pomi. 
Ciobanul are şi el trer crăc'i'., pe cad le-a 
aşezat în formă de cruce şi va conduce 
turma, în timpul anuluL Dacă una se 
rupe trebue să o ascundă imediat în po
dul casei, căci alt-fel s'ar întempla o 
mare nenorocire. 

După terminarea serviciulul religios 

spre ziua, totul e gata pentru cina fami
lie'L LumănărY sunt aprinse la fie-care 
colţ al mesei şi în faţa fie căru'i'. oaspete� 
La mijloc se află o ciaşcă de orz, vin 
şi o ramură de ederă. 

Stăpănul casei'. intră cel dintâiu, ia lu
mănarea sa, o aprinde şi cu ea aprinde 
pe acelor l'alţ'i'.. Apor sărută de tre'i'. od 
pe nevasta sa spuindu''( : «Pâcea Dom
nulu1 fie cu tine, Christos s'a născut să 
îngenunchiem înaintea lu'i'. Bojic», să
rută în urmă pe copil pe frunte şi aceştia 
ir sărută mână. Toţ'î cei'. l'alţ'i'. se sărută 
spunend «Pacea: Domnulu'i'.». 

Stâpănul frănge atuncY plăcinta de 
Crăciun, o moae în vin şi cu ea stinge 
lumănările, pe care le pune în ceaşca cu 
orz împreună cu câţ'i'.-va baru. 

Acelu'î a căru'i'. lumănare se isprăvesce 
întâiu va muri în timpul anulul'.. 

La prănz stâpânul caser se servesce 
cel dinâiu. In acea zi nimen'i'. nu trebue 
să ce certe, nici să bată copii'i'., căd în 
acel caz va fi bolnav tot anul. 

Primul care vine dimineaţa în casă se 
numesce Colajnic; dacă e o femee, ne
norocirea va cădea asupra caser, dacă 
este un flăcău, va fi fericire şi belşug. 
De acea să iau măsurr de cu vreme ca un 
flăcău să vie. 

Când intră salută ast-fel: «Bună ziua 
şi bune sărbătod», Ocolesce de tre'i or'i 
camera, ia o cracă aprinsă şi lovesce cu 
ea pe cele l'alte spuind: «Câte scănter 
atăţY ca'i'., vacr, mer şi copil'., atăte fericirY 
şi bine cuvîntăr'i'. ale Domnulu1». Pune 
apo1 pe crăcile de stejar o portocală 
sau un măr, în care a ascuns câţ'î-va 
ban'i'.. Toţ'î se sărută din nou şi se .p.au 
darurr oaspe telur; se trage şi vine în 
urmă un bou pe care stâpănul îl pri
mesce cu aceste cuvinte: 

«Bună dimineaţă şi bune serbătorI», 
stâpăna adaogă: «Fericire şi bun suflet» 
se aruncă orz pe capul lu'i'. şi pe coarne 
se pune o plăcintă rotundă. In tot tim-
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___________ �o_v_·I_D_· _I_U ___________ -,-__ 

pul ziler oaspeţi1 cad sosesc sunt pri
miţl toţI ast-fel: 

Căntecile de crăciun bosniace sunt 
foarte variate. 

Cântece de Crăciun din Bosnia. 

Boio, Boio a Yenit: 
Poartă nn buchet de anr 
Spre a ne anri poarta; 
Arc tre'i'. cuţite mici; 
Uonl spre a tăia plăcinta 
Altnl spre a tăia untul. 

Al treilea spre a tăia friptma de Crăcillll. 

II 

Crăciunu are tre'î surorI 
Una o trimete să sădească viţa; 
Po cea l'all:,."i. să păstreze tmma, 
P'a treia să semene grilul. 

Ce11 care a sădit viţa spune Crăcimrnlu'î: 
Vino Boio, scumpe frăţ.ioare, viţa a rodit mult; 
Ciorchinele snnt ca tunuri şi boabele ca ghiulele. 
Sora caro a păzit ttu·ma iI spmie: 
\

T

ino Boj(), scnmpul mou BojO, oile au mulţi mei; 
J•'io-caro oaio are doI meI şi cea maI dragă are trei. 
Sora caro a semănat grâul ii spune : 
Vino Bojo, scmupul meu frate, gr'ăul este abondent; 
Spicu e cât gătu şi snopul cât protopopu. 

Cea mai frumoasă poetizare a naturei'. 
cele mar frumoase speranţe de un viitor 
apropiat, a une1 primă ver'i'. gingaşe, a 
uneI verI abondente după cum am amin
tit de la început o legătură nesfărşită 
de obiceiud la toate popoarele creştine, 
carl pornesc din acelaşi isvor strămo
şesc : triumful lumineI asupra întune
ricului'. 

(Din conferinţ:a P. V.) 

----�---

ln,r în nopţile acele ... 

ar în nopţile acele 
Când de-asupra gr6pe'f mele 
S-or înshide 'n ambră flor'f,

Ah, aş vrea ca dintre nor'f 
Să răsară două stele: 
Ochi'f blânz'f al drage'f mele! ... 

N. Mihăescu-Nigrim

Curg isv6rele la vale, 
Ea pul dorul meu pe ape 
Intr' o mare să-l îngr6pe, 
Să me scap de atâta jale. 

Şi al apelor şivoiu 
Nu se mal opreşte 'n cale, 
Nama'f dorul meu, agale, 
Iar se 'nt6rce înapo'f. 

Alex. St. Vernescu 

O SCRISOARf A lUI PUBllUS ltNTUlUS 
Prin care zngrăreşto portret.ul 1111 Isus 

Publius Lentulus, guvernator. al 
Iude':î pe timpul lu':î Isus, adreseză 
Impăratulu':î roman Tiberiu, ur
măt6rea scris6re, care s' a găsit 
în archiva Oesarilor din Roma: 

Sire, 

Am aflat că doreştr să ştir cea ce acum 
îţl: comunic prin această epistolă. 

Trăieşte aci un om, care se bucură 
de o mare reputaţie de om virtuos, anume 
Isus Hristos. Poporul îl numeşte profet 
al adeveruluI, iar discipolii ser susţin, 
că e fiul lui D-zeu, acelui care a creat 
cerul şi pământul şi toate ce au existat 
şi vor exista în univers. Şi în adever 
o Impărate, în fie care zi se aud minuni,
din partea acestui Isus !

Prin unul şi simplul cuvînt dă viaţă 
morţilor şi sănetate bolnavilor. 

Este de o statură mijlocie şi de o fru
museţe uimitoare. Privirea lul: e atât de 
măreţă, în cât inspiră respect în toţI 
aceI cari'l privesc şi care se simt atraşi 
ca prin farmec să-l iubescă şi să-l temă. 

Perul lut are cul6rea alunel'. c6pte, 
adică roşcatic, cade până la umed, şi se 
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împarte în mijlocul capulu'i'. după obi
. ceiul Nazaritenilor. 

Fruntea Iur este lată, demonstrând ino
cenţă şi linişte. Nic:î o pată sau sbăr
citură nu se vede pe faţa lu!, puţin ru
menă. Nasul şi gura Iul'. nu procură 
nic:î un argu
ment spre o cri
tică logică, iar 
barba lu'i'. cea 
deasă semănă 
cu perul capu
lu'i'. seu. Ea nu 
este lungă şi se 
împarte în mij
loc. Privirea lui 
este forte mă-
reţă şi severă. ,, 

Are och'i'. stre
lucitor'i'.. Lumina 
ce revarsă faţa 
lu1 este ca lu
mina soarelu'i'. 
aşa în cât este 
cu neputinţă a 
fi privită de ci
ne-va mult. 

Inspiră spa
imă acea lucire. 

Când însă po
veţueşte blînd, 
atrage iubirea 
şi respectul tu-
turor. 

Dacă Majestatea vostră doreşte să-l 
vadă, precum mi-aţi scris de unazi, fa
ceţi-ml'. cunoscut acesta, şi îndată îl voiu 
trimite. Cât despre învăţătură atrage 
admiraţia întregulu'( Ierusalim.-Cun6şte 
perfect t6te ştiinţele. Călătoreşte desculţ 

şi descoperit. 
Se vorbeşte 

pe aci că ase
menea om nu 
s'a mar vezut. 

MulţI din Iu
de'( îl conside
ră ca D-zeu, alţi 
însă îl denunţă 
că lucreză con
tra legilor Ma
jestăţeI-vostre. 

Me revolt f6r
te mult contra 
acestor Iudei 
pismaş1. 

Omul acesta 
n'a cauzat nic'i'. 
o nen'rnlţumire
la nic'f un om
nic:î odată.

Toţr câţi l'au 
cunoscut, asi
gură că au pri
mit de la el bi
ne facer'i'.. 

Cu t6te ace-
ste · sunt gata 

Se asigură că 
nu l'a văzut nic'f PETRU VULCAN 

să îndeplinesc 
cu smerenie tot 
ce Majestatea
V 6stră îmi va 

o dată vre-unul
rezend, dar lă
crimeză.

Pondatorul Director al primel reviste literaro dol>1·ogone „Ovidiu" 

Preşedintele Cerculul Literar Cll acelaşl nnmo din Constan(a. 

Posedă nişte braţe şi mânI forte fru
m6se. Este f6rte plăcut când vorbeşte 
dar f6rte rar se vede. E cel ma'i'. mo
dest când discută cu alţi'i'.. Este cel mai 
frumos bătbat pe care 'l p6te închipui 
mintea omenescă şi seamănă perfect cu 
mama Iul, care este cea mal frum6să 

din lume. 

ordona. 
In Ierusalim Crugul al 7-lea lumina 

nouă. 
Al Majest:ăţeI Voastre prea supns 

şi smerit servitor 

PUBLIUS LENTULUS 
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OBICEIURI DE ANUL NOU LA NOI IN ŢARA 

Pentru că pop6rele păstreză cu sfiin
ţenie od ce datinr pe el să-l vizităm şi 
în ajunul anulur nou. 

El nu se face câlâul nimenur şi ded 
îl lasă să se stingă în pace, mar mult 
părendu':i rău, p6te de anul care se duce 
de cât bine de acela care soseşte. Cu 
t6te acestea, datoria, e datorie, şi fără a 
batjocori pe bătrîn el salută pe copil. 

Cete de flăcă1 rumeni'. cu plete fălfă
inde, tărînd plugul după el'., plesnind 
mereu din bice lungr, cu sfîrcur:r de me
tasă, şi zîngînind din clopote, inveselesc 
ferestrele colibelor de pe linia satulur, 
salutând pe cer din casă cu mâne anul 
nou ne soseşte, Leror D6mne, şi florile 
d'albe. Apo'i'. lăutaru satulur unir cu Va

silca, alţir cu Brezaia, adaogă prin scăr
ţăitul viorilor, cobzelor şi ţimbalelor la 
sgomotoşia anulur nou. 

Colo, grămădite în jurul une'î vetre, 
fetele topesc plumbul, care turnat în apă 
le va face să creză că ghicesc din for
mele ciudate ce va prinde o parte din 
viitorul lor, altele tot spre acest sfâr
şit, îşr aşeză punţile prin gardud şi 
prin streşine, ferindu-se de ochi'î flăcă
ilor, cad ar putea să le fure reutăcioşir '? 
Căc1 aşa sunt flăcăii'., e'f caută să năcă
j escă fetele. 

Dar iată ziua de 1 Ianuarie! Copilul 
anul nou se plimbă pe strade şi cu el 
cete, cete de copi'î cu sorcove pestriţe, 
sorcovind pe toţ'f câţ1 întălnesc, şi pe 
toţr câţ'i'. u găsesc şi cu mâna şi cu gura: 

Sorcova 
Vesela, 
Să 'nfloreştI 
Să 'mbătrăneştI, 
Peste-vară 
Prima-vară 
Ca nn mer, 
Ca un per 
Ca un fir 
De trandafir 
Tare ca petra 

Iute ca săgeta 
Tare ca ferul 
Iute ca oţelul 
La ·anul şi la mulţi aru. 

Cuventul sorcovă este slavon, dar tre
bue să amintim că obiceiul este român. 

Scriitorul Macrob zice că Romanii la 
anul nou urau an fericit cu o ramură 
de dafin. 

Iar un alt scriitor: Du Cange, zice că 
pe la 180 după Isus, în ziua calendelor 
copir cu ram ud de oliv mergeau din casă 
în casă urând an fericit ast-fel: 

In casa asta să fie 
Bucurie şi veselie, 
CâţI mititeI 
At'tţia purceI 
Şi tot attţa mieI. 

________ ... _______ _ 

llHRAîURA UMORl�îlCA DE �tRBAîORI 
Articol scris în stil rezboinic, 

în scopul de a combate în contra viţiulniîn literatură 

Lupta între două tabere literare 

N n.mele armateI amice 
e «Florea Albastrh şi e 
pusă sub comanda gene
ralilor colaboratorI: St. 
O. Iosif, Al.Antemirenu,
D, Nanu, C. Sandu, Toma
Florescu, Piron, Hialmar
î\fadan, I. Adam, Elvira
Santorino (generalissimă
şi în fine.

N nmeloarmateiinimice 
e «Adeverul de joT • ele ori
gină ilustră, şi e pnsă 
sub comanda generalilor: 
Arthur Stavri, Saniele
vicI, G. Ranetti, Dimi
trie.A.nghel, I. Teoclorosou 
Astru· şi un 6re care In
dex cine o mar fi şi 
ăla. 

* * 

In ţara n6stră, care din fericire. de o 
decenie de anr s'a îndrumat cu multă 
rîvnă pe calea progresulu'î, ţinend în ul
timu an'i un paralelism perfect cu multe 
ţărl înaintate, a fâcut un pas şi în do
meniul literaturer, orf ce or zice ateii a
cester opiniunr. 

Capitala ţărer, cu deosebire, este un 
fel de arsenal al activităţe'i literare, de 
unde resare din jo:i în paşt'icâte un pro
dus de o val6re artistică, printre sume-
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denia de zarzavatur'i'. de tot felul şi aceştia însă în tot de una sunt adeve
unde emulaţiunea de a ajunge unil mar raţil'. gazetari. 
curînd de cât alţi'i'. la ţintă, la sup1·erna Când însă luptele literare ajung o 
fericfre, se învedereză în articolele ce concretă păruială, cum se întâmplă dese 
zilnic cad sub impresiunea vederilor orr în ţărişora n6stră, în cazul acesta 
n6stre. suntem îndreptăţiţ1 a crede că între ad-

Tineri'i'. generalr prin articole de 'fond versaril ajunş1 vrăjmaş1,n'a existat mult 
înserate în revistele ce le dirigeză, ne talent, ca şă nu zicem de loc. Incăeraţi'i'. 
dovedesc cu prisosinţă că posed o eul- aceştia sunt pseudo literaţr, carr pot să 
tură suficientă, că sunt băeţl'. cetiţ1, şi că aibă orr câtă vechime o vrea în armata 
şi-au fărămăntat creerul să producă ceva· 'literară, totuş1 pentru faptul că nu s'au 
mar de seamă. simţit capabifi de a mânui pana de gîscă 

Se mar încaeră e'i'., nu e vorba, îşl'. mal'. orl'. de claps pentru on6rea literaturer 

aruncă dfn avîntul sborulu'i'. unul altuia şi a lor, ci au înlocuit'o prin boxul en

câte un graţios epitet; dar aceste miel'. glezesc, străin şi departe cât ceru de 

mizeri! nu au alt scop de cât: intrecerea pământ de literatură, de acea nu ne ocu

şi câştigarea terenulu1 de luptă, ce îm- păm de aceşt.l'. litaraţ!'. aci. 

plică indirect condiţiunea banµlu'i'., sin- E vorba de tinerimea cu talent şi 
gura care p6te şi aci ca în orr ce altă lupta acestora m'am hotărît să o descriu 

luptă, să'!'. garanteze triumful, să''i'. pre- să nu se pearză în negura uităre'i'. ca 
lungescă durata. Lupta pe terîmul literar orr ce fleac comun, ci să remăie ca un 
devine adesea or'i'. mar înverşunată de obeleisc istoric, în care să se citescă is
cât cea de pe pe câmpul de resboi', pen- pră vile glori6se ale generalilor litera
tru că comandanţi'i'. cele!'. de întâiu nu turel'. de talent, repet, şi în care să se 
sunt salariaţi' de stat şi singurul lor mij- zugravescă şcenele de seamă. 
loc de existenţă, adesea orr vremelnică, Iată dar un nou geniu de a discuta 
arare or'i'. veşnică, stă condiţionată de chestiunileliterareşide a cerceta adeverul. 
însăş1 fiinţa lupte'i. Indată ce lupta înce- Prin urmare să intrăm în descrierea 
teză, generam colaboratori'. sunt ame- lupte!'. : 
ninţaţ'f în propria lor existenţă şi de Reduta 'fabere'i'. I-a p6rtă numele ar
acea în luptele literare armistiţiul nu'şi'. mate!'. «Florea Albastră», redută puter
are nic'f o raţiune precum n'areco cauta nică, greu de luat şi păzită de generam 
nicl' alianţa. amintiţr pe frontespiciul obeleisculu'i'. 

Dar şi în cazul acesta cel mar tare e menţionat. 

favorizat de noroc să ridice castele de Reduta tabere!'. a II p6rtă numele: 
aur pc ruinele adversarilor, carr ne mar «A deverul ele joi» a parată de g-li amintiţ1 
putend ţine pept, se declară învinş'f, de- în drepta obeleisculu'i'.. 
pun penele pe masa biuroulu1 patro- Primul care dă semnalul de atac este 
nulu'f şi 'şl'. ved de alte nevol'., căutând inimicul «Adeverul de joi». Ziua acestă 
vre-o slujbă prielnică desvoltăreI talen- pentru inimic are o însemnătate deose
tulur tor, or'f făcendu-se gazetari furtu- se bită, e ziua naşterel'. sale şi statul ma
noş1, resbunăndu-se acum de înfrîngerea jor crede că e nimerită să dea primul 
suferită, pe t6tă lumea, căcl în gazeterie atac. Trompeta sună, soldaţiI (literaţl'.) 
nu vom găsi în majoritatea cazurilor sunt gata de luptă cu arma în mână (pana 
de cât generan: învinşl în luptele literare, de nichel or'i'. de gîscă). Generalul cu
od veteranl al ·condeiulur gazetăresc, vinteză : 
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FiţI curagioşI băeţI ! Aduceţr-ve aminte de glo
ria timplll'ilor trecute, când strebunul nostru «Ade
verul Ilustrat» întra triumfător în chioşcurile Capi
talei. Nu uit.aţr minunatele lui'. s11ccese pe câm
pul de luptă-gâncliţi-ve la aceI solclaţI viteji ale 
căror nume vor remâne neşterse printre pagini. 

Avem şi noI V altern: noştrii .Mărăcineni, cari 
murind de f6me, n'au lăsat condeiul clin mănă ... 
Trebue să sfărămăm, puterea inimicei, care-I năs
cutc'i clin •Flori• fără nicI un trecut glorios şi care 
s'a încumetat să ·se cocoţeze pe şpinarea n6stră. 

Pe ea copii, strenepoţi demni ai «Adeverului ilu
strat» ilustru între ilustrii, şi soldaţi credincioşi 
ai «Adeverului de joi» 

l1ţ urma acestu'i'. discurs celebru ata
cul îpcepe ca şi cum m.il: de gl6nţe ar 
porni dintr'o singţ1ră dată la comanda 
generalului Astar. 

Iată refrenul acestu'i atac: 

Joi'. 5 Noembrie 1898 BucureştI 

•Eram mar deunăzI la o berărie împreună eu
un bun şi spiritual prieten: V orbeam despre noile 
reviste apărute. 

- Cine e director la •Florea Albastră»? întreb eu. 
- •Antimirenu•, îmi respuude prietenul.
:-- • Cine mai scrie acolo ?
- «Antmirenu.
- �De sigur; dar cine face criticele?
- •Antimirenu.
- «Am văzut că se fac şi polemic!. De cine

ar fi scrise 6re• ? 
- De Antimirenu.
- Şi articolele ele estetic!•?
- T.ot de Antimirenu.
- •Bine, dar poeziile•?
- De Ahtimireun.
- Cmn asta? zic eu-; un l'am vezut iscălit la

nici o poezie, 
- »Să vezI•, îmI respunse prietenul: poeziile

le iscăleşte cu pseudonimul Elvira Santorino. 
Aşa că p6te singur să'şI facă criticele şi să pole

miseze cu ace! care-I atacă producţiunile poetice. 
- Dar oare dece şi-a luat un nume de femee?
- «Vezi, Antimir�nu face ca şi faliţii: cu banii

smulsI ele pe mma falimentului, deschide prăvălie 
pe numele nevestei.• 

Pentru a ,complecta tabloul lupte'i tre
bue să adaogăm că generalul Astar 'ş'i a 
aşezat lângă redută o baterie puternică 
cea din urmă perfecţiune, sistemul Bra

gadiru la Carul cu bere, vis-a-vis de 
palatul Poştelor din Capitală. 

In urma acestu'i. refren plin de invi
nuir'i şi calomni'i nejustificate, orr cum 
am zice în limbagiul resboiulu'i, în urma 
acestor salve mortifere, o tăcere gr6z
nică urmeză în rîndurile adevăraţilor 
strenepoţ'i a'î «Adeverului ilusfru», în 
timp de 3 zile, când în ziua de 8 No
embrie ţ898, armata inimică, numită 
«Flo1·ea Albastră» comandată de gene
ralul Alant, îş1 începe operaţia de 
cucerire. 

De altmintrele numele generalilor de 
Alant şi Astar pare ne ar aduce a
minte de mari'i generan din vre
mea resb6elor cartagineze lucru, care 
face ma1 înt�resantă lupta, ce ne 'ncer
căm a o descrie· în culod naturale. Iată 
refrenul respunsulu'i împotriva atacului 
îndreptat de generalul Astar: 

Enciclopedicul nostru confrate care. domiciliază 
în strada Restaurantului Cosma, publică, în ulti
mul număr, o bucăţică de cea mai prozaică proză, 
în care vroind să facă spirit cu orI-ce preţ, 'mi 
atribue, intre alte bucaţi publicate in Flore-Albastră 
de aiţii, şi poeziile Elvirei Santorino. 

Aşi fi îmbdicat deci o fustă, ca sş.'mi acoper ... 
ruşinea unor verslll'I şi spre a putea «să polemizez 
cu cei cari 'mI atacă producţiile poetice•. 

Pentru acest clin mwă '.lucru. nu era nevoe să 
iau un pseudonim, şi încă un pseuclonim de fe
mee. Când mi s'ar ataca •producţiile• de ori ce 
natlU'ă ar fi ele, aş putea să resptmz tot aşa ele 
lesne cum am respuns pentru Elvira Santorino. 

Me îndoesc însă clacă insinuaţia aceea e făcută 
în mod serios sau .... pur şi simplu spre a umplea 
un sfert de col6nă. 

In ori-ce caz, prietenii de la ziarul enciclopedic, 
ar putea să aibă puţină răbdare, şi să nu se pri
pească atît de mult cu insinuaţiile baroce şi atît 
de puţin leale ... 

Sînt atit de eftine glumele acestea ! E atît ele 
uşor să spuI •la o bere• sau •la un capuţine1·•: 

- Cine e director la Adeverul de Joi? ...
- D. Sache Petrenu.
- Cine ma'i'. scrie acolo ?
- D. Sache Petrenu.
- De sigur ; dar cine face criticele?
- D. Sache Petrenu.
- Am veznt că se fac şi polemici. De cine or

fi ... scrise? 
- De d. Sache Petrenu.
- Cine ilustreză Adeverul de Joi?
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D. Sache Petrenu.
Şi aşa mai'. departe ...
E spirit aici'.? E umor? Răutate? ... Şi mai'. ales

Re permit ru,emenea lucrm·i'. într'o publicaţie seri-
6să, fie ea chiar enciclopedică ? ... Ne abţinem de 
la ori'.-ce răspuns. 

Facem însă confraţilor de J.a, Adeverul de Joi, o 
simplă întrebare : 

- Vă convine să mmaţi'. tradiţia. naţională de
a intra pe Gal.ea insinuaţiilor, a personalităţilor şi 
a înjmătmilor •democratice•? Pentru acesta aţi'. 
scos Adeverul de Joi?

AL ANT. 

Şuiţ'i'. pe o înălţime, nor ceştia pictorl 
talentaţ:r, am putut prinde momentul de
cisiv al lupte:r, şi al schiţa cu multă artă 
aşa în cât să remăie posterităţel'. un ade
ver istoric. 

Respunsul generalulu'i'. Alant deşi mo
derat, ca să'1 nu zicem înverşunat, to
tuş:r a fost bine indreptat, cu multă tac
tică şi cunoştiinţă de strategie. 

In urma acestel'. lupte desastr6se pen
tru arma-ta «Adeverulu'i'. de jo1» gene
ralul Astar sucombă grav rănit şi azr 
e cu desă verşire infirm. Reduta «A de

verului» redusă la tăcere, «Fl6rea Al
bastră,,, în ziua de 22 Noembre. mar 
mult de curiositate, să se convingă, dacă 
inimicul a părăsit reduta, sau nu, tri
mite o salvă de mitralieze furnisate 
de la fabricantul In, al căror refren îl 
reproducem prin ingeniositatea · fono
grafulul'. literar : 

.ALEXANDRI LA POŞTA REDACŢIEI 

Primim următ6rea scris6re, pe care o public.'im 
ca o cmiositate,fără să ne asumăm vre-orespundere·.: 

Domnule Redactor, 

Mirat de o critică ala.ndala făcută de •Adeverul 
de Joi'.• uneia din poeziile publicate în onor. Re
vistă a d-v6stră; mi-a venit în minte să pun la 
încercare pătrunderea estetică şicunoştiinţele lite
rare a1e:<1-lorcari'. dirijeză numitul •ziar enciclopedic•. 

Drept aceea, am luat o poezie de Alexandri în
titulată Noptea la ţară, din Lăcrămiore (vol. 
I) şi am trimis-o •Adevărului'. de Joi'.•, semntnd-o
A.le.rancfru. Tot de-odată am scris în băt&e de
joc o iută poezie, N6pte, iscilită cu iniţialele nu-

melui'. meu; şi, ce găsesc în numărul6 al ziarului'. 
enciclopedic ? 

Moftul meu publicat ; iar Alexandri a fost pus 
la •poşta redacţiei'.» şi producţia lui'. calificată ele 
«beltea»! 

EI, ce ziceţi'. de cunoştiinţele literare ale redac
torultu. de la ziarul enciclopedic? 

Se înţelege, Alexandri are şi el multe bucăţi'. 
slabe, dar ca să publici'. o inepţie cum e N,oapte

a mea, şi să tratezi'. de beltea scrierea unui •mare 
poet•-asta e prea-prea, pentru un recla�tor lite
rar, al unui'. ziar care pretinde că face şi literatură 
seri6să printre legumele enciclopedice. 

Sperînd că veţr bine voi a publica acestă scri
s6re a mea, ca un simplu document, dacă vreţI, 
daţi-mi'. voe să ve mulţumesc de mai'. na.iute. 

I. N.
Bucureşti'. 1898 Noembrie 19. 

Inimicul, fără a părăsi reduta, însă 
primejduit în situaţiune, respunde cu o 
salvă anemică de «Beltea» (literară), în 
care armata inimică e poreclită ciupercă 
iar generalul Alant: «Sictimirenu şi câte 
alte aiurărl desperate nu se cuprind în 
Beltea, iat-o: 

BELTEA 

Un tinăr probabil plin de spirit, probabil admi
rator al CiuperceI .Albastre, ue trimete o poe
zie intitulată «N6ptea la ţară• pe care poezie o 
iscăleşte «Alexandru•. Am citit-o şi, la •poşta re
dacţiei'.•, i-am resptms scurt: Beltea. 

In numărul trecut al Cf.upercei .Albastre sub 
iscălitm-a I. N. se publicii o scris6re prin care să 
arată că aceea poezie e de .Alexandri, şi eu sunt 
acusat că am iudrăsnit să spun despre o poezie a 
lui Alexandri că ar fi beltea. 

Reproducem poezia trimisă : 

O noapte la ţarii 

Frum6să e cîmpia cu dulcea-i'. liniştire 
Pentru acel ce fuge de-a lumei'. amâgire, 
Pentru acel ce c.-iută un traiu neînsemnat! 
Plăcut, plăcut e ceasul de griji'. neîntunecat. 
Şi dulce este viaţa. ce curge lin, departe 
De-al omenirei'. sgomot, de-a er ftunm·i'. deşarte. 

Am reprodus o ştrofă ( •Adev�rul• o reproduce 
t6tă) pentru ca ori'. cine să judece dacă puteam 
răspunde altă ceva de cît cea ce am răspuns. 

De şi de Alexandri tot beltea rămine. 
In ceea-ce priveşte afirmarea că poezia el-sale 

a d-lui'. I. N,. ar fi o prostie crasă, răspundem că 
d. I. N. se crede mar mult de cit e.
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Rugăm pe d. A. Sictimirenu s,li-ş'i'. astîmpere 
coteiY ce ne tohlatră de o bucată ele vreme, căci 
orI cât ar dori eI, noi nu le mar răspundem ele 
acnm înainte. Prea sint copii şi prea sînt ... 

De şi în acestă luptă, care are loc- în 
ziua de 26 Noembrie, inimicul nu se 
alege de cât cu «Belteaua>> , totuşi la fi
nele aceleiaşi zile, mai încercând noro
cul armelor, sistemul claps,isbuteşte prin 
generalul Nicolae aristescu ( ce păcat că 
numele acestui brav e prea comun) să 
desichilibreze armata «Fl6reI Albastre». 

Două obuze (epigrame) îndreptate în 
inima redutei cu multă dibăcie (artă) 
determină pe statul major al Florei Al
bastre să ia mesur!'. seri6se. 

Iată refrenul obuzelor generalului 
Hristescu. 

Ziarului «Ciuperca-Albastră 

I 

Vi l'ar fi dat vouă «Piciorul de lemu• 
CăcI ve e prieten Ranetti, imY pare; 
Dar iI fuse milă şi_ şi-a zis solemn: 
•Nu e cap acolo .... şi-I vai de pici6fe !• 

II 

«Sădeşti trandafiri şi es măcieşi•, 
Bună zicăt6re fără pic ele greş ; 
Câţr-va tineri nostimi, zău, tot ast-fel fac: 
Sădesc Fl6re-Albastră şi ese .. spanac! 

Nicolae Hristescu. 

In fine în ziua de 29 Noembrie, care 
ne aminteşte solemna zi a întrege'î naţi
uni româneşti:, când bravul ei Căpitan 
a înfrînt puterea semilune'î, ziu·a luărei 
Plevnei, statul major)! «Fl6rei Albastre» 
trimite inimicului de pe culmea unui 
munte «un vingalac» sau mai nimerit 
în limba resboiuluI un obuz cu puteri 
explosibile, care duce ravagiI sănge
r6se în rîndurile inimicilor. Iată refre
nul vingalacului: 

•Enciclopedicul ziar•
Ne 'njură crunt şi furios;
Ar trebui să-I dăm respuns,
Dar nu se aude atfLt de jos.

Cum vedem, caracteristicul lupteY des
crise până acum, în tabăra «Fl6rei Al
bastre» : este puterea talentuluI ; iar în 
tabăra (<Adeveritlui de joi»; infirmitatea 
acestu'i'. dar, cu excepţia arătată ma'i'. sus 
în ,pers6na d-lui N. Hristescu, care însă 
şi el pare molipsit de microbul insul
telor, ce bîntue acel' stat major. 

Vom urma a descrie cu multă rîvnă 
peripeţiile acestei lupte cele:bre în ana
lele literaturei n6stre culte, 

Marr surprize pregătim viitorime'i'.. 
IULIUS C:AESAR 

(de bello cliscipulis literis) 

1 Decembrie-1898.- Bucureşti, Str. Pitar Moşu. 

GENESA SI F ASELE 

CEBCtrL 'UI LITEBAB „OVIDIU" 
Al 

Tinerimt1i Române din Constanţa 
de Domuul 

PETE'l.'1:J" V"1:TLC.A.N' 

Preşedintele Cerculu"i „Ovidiu" 

, (Urmare şi fine)

Prin bună înţelegere cu socie
tatea Românilor Macedonen'î am 
închiriat localui din Strada Tra
ia_n _25, pe un termen de 8 lun'î 
de ,zile, în 9are timp Cercul urma 
să plătescă muna'î 250 le'î. Fiind-că 
am putut obţine un local conve
nabil pe 8 lun'î, pe un preţ rela
tiv eftin, ne ma'î remâneau ban'î 
şi pentru mobilier, adică primele 
necesari'î, să cheltuim maximum 
până la suma de 200 le'î. 

Cum însă onoratul nostru con
frate d-l St. Simionescu era nerăb
dător să vază Cercul restaurat ma'î 
cu voia câtor-va din no'î, ma'î cu 
curajul seu de a lua pe respun
derea sa un mobilier demn de ins
tituţiunea nostră, s'a înţeles cu 
trel negustor'î din localitate în pri
vinţa mobilierulu'î necesar şi a ri
dicat din a-le lor respectabile ma-
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gazinur'î, achitând fie căruia câte 
un acont, următ6rele obiecte: 

O duzină de scaune, 
O masă sculptată cu planşe. 
Un pleş de şters ghetele. 
O lampă policandru de atârnat. 
Una metalică de masă. 
Alta de perete. 
O tavă, sticlă şi pahare de apă. 

. Două perechi de călimărY- de 
metal. 

Patru fumiere, o chibritelniţă, şi 
un cuţit, un etajer pentru pe
niţe, două tamp6ne, sticle de cer
nelă, tocur'î, peniţe, de tote nemu
rile, o cutie uriaşe pentru scrisor'î 
şi reviste, ciocan cleşte şi cue, 
poligraf. 

Din lista obiectelor enumerate 
se vede că confratele Simionescu 
intrase în datorie grosă pentru iu
bitul seu Cerc, vre-o tre'î sute de 
le'î datorie rotundă. 

La aceste obiecte trebue să adăo
găm bibliotecarele achitate ma':i'. 
de mult cu din bani':i'. cotizaţiunilor, 
tabloul pictat de d-l M. Constan
tinescu achitat cu 50 le':i'. autorulu':i'. 
şi 6 tablour'î representând încoro
narea Regelu':i'. Carol, donate de d-l 
G. Şerbănescu, alte tre':i'. represen
tând pe, Suveran':i'. şi Cogâlnicenu
precum şi harta Românier şi încă
tre'î donate de d-l Ciurcu inramate
de Cerc.

Tote bune, însă cu datoria de 
300 le':i'. ce ne facem no':i'. confraţir 
me'î, le zic eu � 

Tre':i'. sute de le':i'. pentru no':i'., car'î 
n' avem moşit şi nic1 alte isvore, e 
mult. 

Nevoia ne a inveţat în tot dea
una să găsim mijlocele de înfruntat 
pericolele. 

Achitarea mobilierulu'î a dat naş
tiere idei de a da o representaţie 

teatrală din produsul căreia să ne 
achităm datoria. 

Zis şi făcut. O singură dilemă 
şi aci din care cu răbdare am 
scăpat şi de astă dată. Se ştie că 
asemen':i'. daraver'î, cer concursul 
graţios şi din cale afară preţios 
al d-ş6relor. Dar de unde să le gă
sim, D6mne ! Or'î unde ne-am a
dresat pentru acestă însemnată afa
cere, am fost întîmpinaţ':i'. cu pri
soselnicul refus. Unele au rîs pe 
sub nas, altele ne-au privit cu pro
tecţie şi în fine pretutindenr fu
găriţ'î. 

Dar or'î-ce piesă e ştiut, că fără 
sexul frumos este cu neputinţă. 

Ne gîndim şi ne resgîndim să 
aducem din Bucureşt'î o artistă: 
da, dar transportul şi şederea e)'. 
până învaţă piesa, plus onorariul 
Dumniae'î în total aprope 500 le':i'. 
şi nor nu suntem sigurl'. nicl'. de 200 
le':i'. de ne ar remânea produs net 
în casă. 

E, dar ce-e de făcut� represen
taţia trebue dată. O idee circulă 
din cap în cap : să radem pe cel 
ma':i'. june dintre confraţi'î noştrir, 
el cu perucă şi pudrat cu pepţr 
artificialr să j6ce în rolul de D-şoră 
graţi6să. La sorţ'î cad fraţir Ciurcu 
dar din fericire, când în dispera
rea nostră să procedăm la acest 
act contrariu naturer, apare o 
D-ş6ră necunoscută până atunc':i'.
Cerculur şi. .. ne dă graţiosu-':i'. con
curs leşinând de voe fără voe pe
scenă.

S' au jucat cu alte cuvinte 2 piese 
din care a rezultat un produs net 
de aprope 300 le':i'. tocmar cât ne 
trebuia nouă să ne achităm mo
bilieru. 

Şi ast-fel l'am achitat. 
Dacă insist asupra acestor amă

nunte este că pe de o parte ţin 
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să-m1 implinesc făgăduinţa dată Poni, N. Xenopol, Tache Ionescu 
de la început de a arăta scenele Ion Calenderu, B. St. Delavrancea 
umoristice ale istoriore1 Cercului C. Disescu, Iosef Vulcan, G. Coşbuc
al doilea de a descri în mod fidel I. L. Caragiali, Balş (inginer), M.
:fasele şi activitatea aceste1 insti- Strajan, Iulius Zanne, Teodor Za
tuţiun1 în ramurile prevăzute în dic, cap. Ionescu, cărora li s' a 
programul e1 din statute. adus la cunoştiinţă prin adrese. 

De aci încolo un nou câmp de Statutele s' au c�tit, revezut şi a
activitate se deschide în sinul aces- daogat în tre1 şedinţe consecutive 
te1 instituţiun1. şi s' au votat definitiv împreuna 

La câte-va şedinţe posteriore se cu un regulament sau desvoltarea 
proclamă Preşedinte onorific ilus- în parte a fie cărui articol. 
trul nostru arheolog d-l Gr. Toci- S'a votat de asemenea şi bud
lescu. La adresa nostră prin care getul de venitud şi cheltueH pe 
i facem cunoscut decisiunea adu- anul corent. 
năre1 generale din ziua de 31 Ma1, Cum se vede dar într'un scurt 
D-sa respunde Preşedintelui activ timp am dotat acesta instituţiune
al Cerculu1 prin scrisorea publi- cu un aparat complect, care va 
cata în No. 3 al reviste1. funcţiona de aci nainte cu multă 

Venirea d-lui Tocilescu în mij- regularitate numai bună voinţă şi 
locul nostru şi a studenţilor - sec- dragoste să fie la mijloc. Dosarele 
ţia istorică - cu ocazia exsursiu- arhivei nostre sunt martorele unei 
ne1 de la Adam Clissi, a fost o munc1 asidue desfăşurată cu tot 
serbetore adeverată pentru Cerc, devotamentul sufletesc. 
putem zice o nouă eră. 

· 
Inaintea de a termina expu-

Manifestaţia nostră la gară, cu- nerea mea ţin să amintesc, că la 
ventarea preşedintelu1 activ al activul instituţiune1 nostre avem 
Cerculu1 adresată profesorulu1 To- revista actuală, operă demnă de 
cilescu şi studenţilor pe peronul luat în semă. 
găre1, participarea cetăţenilor şi Ma1 avem însă la activul nos
societăţilor sosite la gară din ini- tru serbarea de la 8 Septembrie 
ţiativa Cerculu1 «Ovidiu», tote a- 1898 una din cele ma1 însemnate 
ceste au avut un efect salutariu · pentru Dobrogea, .când se face un 
pentru instituţiunea noastră, de- pas hotârît spre progres. 
terminând pe d-nu Tocilescu să Eu unu nu me îndoesc de fructele 
vie cum am zis în mijlocul no- ce va culege neamul pe urma mun
stru, să ne încurajeze şi să se in- ce1 nostre. 
grijescă ma1 de aprope de no1 ca Să dea D-zeu ca în curînd să 
un destoinic părinte sufletesc. se pue temelia unu1 Ateneu în 

, Tot în şedinţa de la 31 Ma'î sunt Constanţa, aşa precum fie-care din 
proclamaţr membri'i onorificl'.: M. nor am gîndit şi gîndim de la fon
S. Carmen Silva, D-na Dr. Tur- darea Cerculu1. 
nescu, D-na Zoe Sturdza şi D-ni'î Să ve dea D-zeu sănetate scumpir 
B. P. Hajdeu, Gr. Tocilescu, Gr. me'î confraţi şi terminând ve zic 
Stefănescu, Culianu, V. A. Urechia, să trăiţ1. 
Titu Maiorescu, P-pe Gr. Sturdza, 
Dimitrie Sturdza, Spiru Haret, P . 

____ .. _._. __ _ 
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III 

Fantazie, fantazie, 
Cum m'f-arăţ't tu anul nou? ... 
- Plin de vis şi poezie! ...
- Fantazie zventurată,
Tu mă minţ't ca şi-altă dată;
Căc'f din cite valur'f sînt
Trecăt6re pe pămen4
Peste verf ul lor smerit
Numa'f umbre ml-au plutit:
Pentru ele an cu an
M'f-am aprins dorul în van:
Umbre-au fos4 umbre-auremas
De şi ele pas cu pas
Al meu suflet m'f-au atras,
Pînă cînd de-o vreme ' nc6ce
Amării şi Jăr' de pace,
Văd că sufletu 'm'f cercat
Intr'o umbră s'a schimbat!

N. Mihăescu-Nigrim
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Foe verde de la strungă ... 

oe verde de la strungă, 
Cine-o zice ploe lungă, 
Dărui-'z-ar Dumnezeu 

Focul sufletulu'f meu ... 

Numa'{ pir în bătătură 
Ca să' ş'{ facă urzitură, 
Şi dudae în ogor 
Ca să-'{ fie case'{ spor ... 

Că, din secetă abraşă, 
Cât o fi de pătimaşă· 
Holda 'ntregă, tot socoţ'{ 
M unea plugulu'{ să scoţ'{; 

Dar când vez'{ din zare 'n zare 
Dintr un ochiu de apă,-mare,
Nicr de-o lege nu ma'{ şti'f 
Şi te-al duce,- dus să fiL 

Oliolio, mer codru verde, 
Spue frunza, că se pierde, 
Spue frunza, că se 'ntorce, 
Cine rostul lume'{ torce? 

Că de-aş şt4 întins m' aş duce 
Pe cărăr'f făr de rescruce, 
Să mi 'l chem la luptă dreptă, 
Cum e lupta înţeleptă,-

Şi cu-atât amar din mine 
L' aş turt1: făr de ruşine; 
Cât mi-'{ viaţa de turbată, 
L' aş ucide dintr odată ... 

Şi de-a fi ma'{ grea robie, 
Fără cârma lume� -fie I 
Or'{ pzeire de s' ar face, 
Uite, prară 'n bună pace I 

1897 N. Rad. Niger

.. ·�-

DIN GEOGRAFIA DOBROGEI 

D"'CTN".A.R.E.A. 

Comisiunea Europeană Dunareană 

LUCBABI 

(Urmare) 

Se ştie în general, că fluviile 
carr se varsă în mărr închise, fără 
flux şi reflux, cum eMarea Negră, 
depun la gurile lor o parte din 
materiile mobile ţinute în suspen
siune şi că aceste sedimente gră
mădindu-se la gură, f6rmeză nişte 
depozite, car'i'. opun dificultăţY, dacă 
nu impedică chiar navigabilitatea 
gurer fluviulu1 1). 

Dunărea, cu un debit de apă de 
9.200-28.000 metri cubicr pe se
cundă, aduce în fie care an, ma'i 
mult de 60 mili6ne metri cub'i 
aluviunL 

Acestă enormă cantitate de ar
gilă şi nisip fin, a dat naştere sub 
acţiunea vînturilor de la larg, şi 
a valurilor, la o plage sub marină 

1) Ed. Engelhartd. Les embouchures du Danube
p. 88. sqn. şi A. Delappasent. Lecons de geogra
phie phisique p, 275. De acela.� Geologic p' 230-231.

Dificultăţile la gura fluviuluI maI proveniau 
şi din diferite vase naufragiate. şi înămolite, fie 
întămplător fie înadins, aci, de puteriile veci.ne, 
tot de una rivale, Rusia şi Turcia. 

2) S'au urmat discuţii, Comisiunea nu era decisă
la care din cele 3 braţe să facă îmbunătăţiri, mai 
înt.liu era vorba de braţul Sf. George, dar pentru 
că era prea lung ( cu 12 mile mai lung ca bratul 
SulineI ; o milă ma.rimă - 1852 m.) apoi din causa 
marilor cheltuelI ce trebuiau făcute cu deschiderea 
acestui braţ printT'un canal artificial (a ecluses, 
care c6stă 17 ½ mili6ne) şi în fine temereI con
curenţei ce-i-ar fi putut face linia Cerna-Voda
Constanţa,, hotărî comisiunea a amâna deschiderea 
acestuI braţ şi a face lucrărI provizorii de im
bunătăţfre la gura SulineI, carI în urmă se trans
formară în definitive. Primele lucr-lrI se începură 
la 21 Aprilie 1858 şi se terminară la 31 Iulie 1861· 
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pe o depărtare de mat mulţI chi
lometri de la ţerm. 

La Sulina, înaintea incepereI lu
crărilor, adâncimea apel nu era 
mal mare de 9-10 pici6re (un pi
cior O m 304 794. 

Cred inutil a reproduce aci stu
diile şi observaţiunile făcute de 
Comisiunea europenă2), e de a
juns a menţiona unele din mijl6-
cele · incercate de mal 'nainte chiar 
spre a face gura SulineI accesibilă 
navigaţiunel. 

Urmând o tradiţiune populară, 
se zice, că mal 'naintea tractatelor 
car1 au scos gurile fluviulul de 
sub controlul Turcilor, un Paşă 
obligă fie care vas, care eşia să 
tragă după densul o grapă grea, 
şi· ast-fel a reuşit a menţine la gură 
o adâncime de 12-14 pici6re:

Acest mod de îmbunătăţire însă
puţine r6de trebue să fi dat, de 
6re ce după experienţele făcute de 
comisiune, o dragă care putea 
sc6te ·100 m. c. pe oră nămol şi 
care a funcţionat de la Mal şi până 
la 11 Iulie 1857, totuşl n'a putut 
lăsa măcar urme de vre-o îmbu
nătăţire. 

S'a convenit în urmă a se lucra 
numaI în zilele liniştite, cel mult 
50-100 pe an! nicI acest procedeu
însă nu dete resultate satisfăcet6re,
căcl venturile ce suflau de la larg
aduceau prin talazurl nisipul la
gură.

S'a găsit în fine mijlocul cel mar 
ingenios şi raţional, acela de a forţa 
fluviul- să-şl adâncească singur 
matca. 

Prin construirea digurilor para
lele repeQ.iciunea apel mărindu-se 
considerabil la gură, materiile alu
vionale erau transportate la marI 
depărtărI. 

De la 1858-1860, comisiunea a 

construit la gura SulineI, două di
gurI, cel de la N. lung de 4631 pi
ci6re şi cel de la S. lung de 3000 
pici6re, pentru care s'au între
buinţat 12,000 piloţi şi 68.000 m. 
c. piatră, cheltuindu-se suma de
2.100.000 lel şi ast-fel adâncimea
de 9 pici6re de mar 'nainte s' a mă
rit la 173).

In 1864 digul de la Suds'a maI 
prelungit cu 500 pici6re4). 

S'a îmbunătăţit trecet6rea Ar
gagnis de la mila 44, la punctul de 
desivaţie al unuI mic braţ lateral 
Papadia. Adâncimea apel aci, îna
inte de 1857 era de 10 pici6re şi 
câte odată chiar 8; după lucrările 
comisiunii s'a ajuns la adâncim9a 
de 13 pici6re. 

Acestă îmbunătăţire ·s'a făcut 
mal întăl prin dragaj, apoI prin 
corecţie, care a constat în închi
derea derivaţiet de laPapadia prin 
barage şi în construirea pe ţer
mul stâng a câtor-va pragud pre
cum şi într' o căptuşire cu pietre, 
pentru a proteje acest ţerm con
tra acţiuneI curentuluI. 

Acestă lucrare a costat 180.000 
leI; dar la 1861 canalul navigabil de 
la Argagnis stricăndu-se, se repară 
în 1862 şi se cheltui pentru acestă 
nouă lucrare alţI 25.000 leI. 

Tote lucrările de la acest punct 
ţiind a da albieI fluviuluI lărgimea 
sa normală, care înainte de 1857 
era prea mare şi în disproporţie 
cu volumul de apă ce debiteză. 

Punctul Batmich-cavak, de la 
mila 19 a fost supus corecţiuniI; 
pentru bas-fondul acestul punct 
se ridicase aşa de mult în cât în 

") Aceste diguri sunt operile ingincrul11I Comi
sinniY, d-luI Ch. Hartler. 

') Detalii asupra cliforitclor sisteme propuse a se 
vedea cap. VIII din interesanta scriere «Les cm
bonchtu-es du Danube par Engclliarclt. 
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timpul apelor j6se apusese la 12 
piciore. 

Acestă lucrare a costat 157.000 
leI. 

Lucrările de artă de corecţie şi 
de curăţire la Ceatalul Sf. Gheor
ghe, la Gorgova (mila 30) şi la 
micul Argagnis (mila 42) 

S'a scos în 1864 numerose ba
stimente naufragiate, cu care lu
crare s' a cheltuit 31.000 le'L

S'a instalat un sistem de butoie 
(bouees) arătătore vaselor canalul 
ce trebue să urmeze între Isaccea 
şi Mare. 

S' au stabilit corpurl' morte, des
tinate a înlesni legarea vaselor cu 
funir în portul Sulina sau a per
mite vaselor a se îndrepta în di
recţia ventulul în curbele anevoir 
de ocolit, mar ales Oiatalul Sf. 
Gheorghe şi în faţa Tulcer. 

S'a reparat şi întreţinut drumul 
de halaj în lungul braţulul Sulina, 
s' au aşezat 400 stâlp I de amaraj, 
50 semne miliare şi repere pentru 
constatarea nivelulul braţulur Su-
lina. 

S' au construit cincr faruri la 
gurile Dunări'i : 

I.) Farul Sf. Gheorghe (cons
truit de Turcl în 1861) aşezat pe 
o mică insulă de nisip în faţa văr
fulu1 meridional al insuleI înfe
riore de la Olinka şi menit a lumina
vasele, ca să evite pericolul uner
marr ridicaturl stăncose formate
la costa occidentală a M. Negre în
direcţia E. ½ N E., farul e la 40°

511, 511
, latitudine şi la 29°, 36', 5211

, 

longitudine grenwich.
Focul se întorce din minut în 

minut cu luminl alternative roşil 
şi albe ca eclipse totale; duce lu
mina la 10 mile, e de al IV-lea or
din şi se p6te deplasa uşor spre 
a fi aşezat definitiv la punctul cel 

mal favorabil în casul deschideri'î 
braţulul Sf. George. Costă 50.000 
lel. 

II.) Farul din insula Şe1pilor 
aşezat pe 45°, 16', 171

1, latitudine şi 
30°, 141, 2311

, longitudine (Grenwich) 
cu foc alb, întorcendu-se din 30în 
30 secunde cu eclipse, puterea 18 
mile, e de al Il-lea ordin. Farul e 
aşezat pe un monticul al insulel, 
la 120 ¼ pici6re d'.asupra nive
lulul măril (Covverd op, cit. 65. 

III.) Farul Suline'î aşezat pe 
ţermul al gurel cu aceleaşl nume; 
laţit 45°, 09 1, 371 1, cu foc alb fix, 
puterea 15 mile, e de al doilea 
ordin. 

IV.) Farul din capul digulu'î de 
Nord la gura Sulinel, foc roşu vi
zibil la 8 miile. de al III-lea ordin. 

V.) Farul din capul digulur de 
Sud la gura Sulinel, foc scânteietor 
la fie-care secundă şi jumătate al
ternativ verde şi alb. 

De şi administraţia centrală a 
comisiunil europene se află în Ga
laţl, totuşl punctul seu de activi
tate este în Sulina; aci 'şI are ins
talaţiunile technice şi proprietăţile 
sale; aci se încaseză taxele de na
vigaţiune etc. 

Tot în Sulina s' a construit în 
1861 un spital pentru marinariI 
bolnavl şi naufragiaţl şi pentru 
personalul inferior al corhisiuneI; 
tot aci este şi un serviciu de Sau
vetage (lucrăr'î de scăparea vaselor 
de înecare). 

Portul Sulina e a pol forte bine 
îngrijit şi preveq.ut cu chel tot cu 
cheltuiala Comisiunel. 

In 1857 Comisia construi cu chel
tuiala sa o linie Telegrafică între 
Sulina-Tulcea-Galaţl pe o întindere 
de 200 k. 

La ceatalul Ismailulul, la punc
tul unde Dunăre se desparte în 
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trel braţe, făcu în 1872 lucrăr'l în 
scopul d' a indrepta apele mai mult 
în direcţia braţului Sulina, la 3m66 
înălţime d' asupra nivelului măre'i. 
Depărtarea de la Mare de 55 mile 
(105 k), panta mijlocie este de 
1/21.875. 

La ceatalul Sf. Gheorghe a fă
cut asemenea lucrăr'i pentru aceJaş 
scop. Depărtarea de la Mare de 
57 ½ k. în linie dreptă: înălţimea 
d'asupra nivelului mării de 3u•, 05 
iar panta mijlocie de 1/22.000. 

O mare lucrare de îmbunătăţire 
s'a realisat prin facerea unui ca
nal între a 8 şi 18-a milă, scurtând 
ast-fel drumul cu 10 mile. 

Lucrarea s' a început la 3 Iunie 
1890 şi terminat la 15 Mai 1894, 
când acest nou canal s'a inaugu
rat în presenţa M. S. Regelu'i. 

Prin acest canal se evită ocolul 
ce se făcea în a 2-a parte a lui 
M. descrisă de braţul Sulina.

Acum se lucreză la un nou ca
nal între milele 18 şi 27 pentru a 
scurta prima parte a lui M. 

Comisiunea, pentru trebuinţele 
sale şi pentru ajutorul de dat în 
cas de pericol vaselor ce intră pe 
Dunăre, posedă următ6rele basti
mente: 

Iachtul Oarolus primus, vasele 
Petrel şi Monnette. 

Drapelul comisiunii este compus 
din 5 faşi'i orizontale cu colorile : 
roşu, alb, albastru, alb, roşu. 

Făşia albastră mar lată de cât 
cele I' alte şi portă iniţialele : O. E. D. 
Oomission Europeene Danubienne. 

(Va urma Marea Negră) 

Locotenentul M. O. Jonescu 

Şc61� 11upert6rl de rtabo! 

TOCANA LUI CAPITAN COSTACHE 

Rezboiul se sfirşise şi Vodă Carol se 
întorsese în Bucureştr. 

Armata însă era t6tă peste Olt de 
unde aştepta cesul să'şl'. facă intrarea 
triumfală în Capitala Ţerel'.. 

Ast-fel, garda civilă făcea serviciul de 
pază şi la palatul domnesc. 

La câte întîmplăr'î, care de care mai 
plină de nostimadă, a fost pricină a
stă gardă civilâ, de hazlie memorie! 

Aşa, într'una din zile, se vedea în 
dreptul corpului de gardă, un reteveiu 
de om, scurt şi gros, cu chipiul dat pe 
cefă şi cam plecat pe urechia dreptă. 

Il simţeî numa\'. de cât că nu e la locul 
lui în tunica ceea, ameninţată să ples
nescă pe la t6te încheeturile. 

Totuşl'., îl vedear în acelaş timp că 
umblă să se arate ţanţos, grozav, mar să 
vîre un dram de frică în paci'.niciI tre
cetor'.i de pe podul Mogoşoae1. 

Dar mar ales când îş1 ştergea de pe 
frunte şi de sub guşă, o nobilă sud6re 
de erou, tuşia apăsat şi cu atâta ifos, 
în cât soldatul din prejmă era gată să-I 
prezinteze arma ... plin de respect şi de 
teamă. 

Acest grad arătos, avea o frunte ve
duvită de per până la creştet; nişte 
sprincene ca două lipitori' sătule; o pe
reche de ochr de un verde şters, micr, 
neastîmpăraţI şi viclenL 

Obraji! il erau bucălaţi'. şi roşi\'. ca două 
părj6le gata de pus la grătar; mus
tăţile, cât vrabia de t6mnă, înt6rse a 
oală; iar musca de sub buza de jos 
o purta despărţită în două.

De altmintrelea era pururea ras bine,
cu perdaf, de-r sta pieliţa linsă, cu lucid 
albastril, şi cinstita guşă, ca o guşă de 
somn. 

In dealul Spirer îl cunoşteau toţr ca 
negustor de ispravă, drept la cântar şi 
păstrând ocaua Iur Cuza. 
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II chiamă Costache Miresmă, iar de 
când cu gvard'ia ţivilă, toţi'. i'i'. ziceau 
scurt: don căpitan Costache. 

Să nu credeţ'i'. că don căpitan Costache 
nu era om cu lipiciu. 

Dimpotrivă ; şi lipiciul n: stă în alu
niţa din stînga gure'i'., o aluniţă mândră 
c'un smoc de per negru, şi care, pe vre
mur'i'., furase multe inimr simţit6re. 

Atunci chiar, aluniţa cu pricina, era 
dragostea cuc6ner Firiţei, jumetatea după 
prăvilă lrn don' căpitan Costache. 

Ma'i'. ales cănd c6na Firiţa avea şi dinsa 
nevoe de do'î, trei poll'. pentru vr'o «tua
letă», era destnl să'l pupe odată pe alu
niţă şi să-I zică : 

-. Of! Costache, o să me omorI cu 
· aluniţa ta, şi, numa'f de cât poli'i'. îş'f arij
tau r6ta lor de aur şi treceau din cec
mageaua prăvălie'î în palma la dumneaer.

* 

* * 

Care va să zică, don' căpitan Costa
che era om cu dare de mână, cu vază 
în mahala, şi cu aluniţă lângă -guşă. 

Ce-l'. ma'i'. lipsia? o cinste mare, de care 
să mergă vestea ca de p'opă tuns ... 

Iacă-I veni şi cinstea, că doar era om 
ursit să se bucure de t6te bunătăţile 
vieţeL 

In ceea zi de atuncea, când era de 
gardă la palat, când se plimba de colo 
până colo. murind de sete şi înviind la 
gândul că s'apropia cesul mesei, eacă se 
pomeneşte Maria-Sa Vodă îl pofteşte la 
masa domnescă. 

Don' căpitan Costache nu mar vezuse 
până a tun cea stele verz'i ... 

In clipa aceea însă, mir de stele de 
asemenea fel, iI sclipiră pe de'nnaintea 
ochilor. 

Auzi, me rog: la masă cu Vodă! 
Câtă cinste pentru tot delul Spirer, 

cinstit în arăt6să luI pers6nă ! 
Acela care-I făcuse poftire din partea 

lui Vodă era un ofiţeraş, un sublocote
nent numaL 

El, coscogea-mHe căpitan Costache, se 
fîstîci într'atâta, de bucurie, că luă po
ziţie şi 'l salută curat după reglement, 
ca pe un superior. 

Mai târziu, când povesti el asta, avu 
prezenţa de spirit să spue .că, în ofiţe
raşul acela, el salutase pe Vodă .. ! 

Eacă'l pe don' căpitan Costache la 
masă domnescă. ! 

Erau: Măria-Sa Vodă, câţi-va ofiţeri 
din ca:sa militară ,a Mariel-Sale, şi el... 
căpitan Costache ! 

Era îndrăsneţ de felul lu'î, era vor
băreţ foc, în mahalaua lui ; stătuse şi pe 
la mese boereşt'i'. în vreme de alegeri ; 
care va să zică era om purtat şi nicăer'i'. 
nu dăduse cinstea pe ruşine. 

In faţa lu'i'. Vodă însă, nu ştiu de ce 
şi cum, sta ca pe ghimpI şi 'şl pierduse 
pofta de mâncare. 

De alt-fel, drept vorbind nic'i'. mâncă
rile ale domneşti nu-I plăceau. 

Fireşte, Vodă prinse de veste că don' 
căpitan Costache numa{ cât 'îşi mânjia 
farfuria şi c:1 nu mânca nici din puţinul 
cât scotea. 

- Dom' capitan, îl grăeşte' Voda a
tunci; dumitale nu'ţi e f6me '? · 

- Să trăeşt'f Măria-Ta ... nu zic că 'nu
mi e f6me ... 

- Atunci nu-ţ'i'. plac bucatele nostre, ..
Spune don' căpitan ...
- Să trăeştI Măria-Ta, eu sînt sincer

de «narurelul meu ... Nu fie Mariei-Tale 
cu superare, eu am stomach delicat şi 
bucatele astea sînt prea grele pentru 
mine ... 

- Grele pentru dumneta... a ! f6rte
bine ... 

Atunci spune, te rog, ce să comandăm 
pentru dumneta ... Nu te sfii, don' căpitan 
Ce mâncări aşa uş6re, pentru dumneta? 

- Apoi, Măria-Ta, vr'o tuzlama de
burtă, vr'o tocană «par egzamplu» ... ştii 
ca pentru stomach delicat ... 

- F6rte bine don' căpitan ...
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Şi Măria-Sa porunci să vie «şeful» 
bucătărier. 

Măria-Sa era f6rte vesel în zilele ace
lea de după rezboiu. şi voia să facă pe 
voia lui căpitan Costache. 

Şeful bncâtărier se ivi sfios şi mirat· 
de cinstea ce i se făcea. 

- Acuma, don' căpitan, porunceste,
te rog, mâncarea după plăcerea dumi
tale, iI zise Vodă. 

- Dacă 'mr dar voe, Măria-Ta, res
punse căpitan Costache ridicându-se, me 
duc eu la bucătărie şi 'n zece minute 
torn o tocană, să ve lingeţ'f degetele ... 
adecăte să fie cu «pardon» că aşa vine 
vorba. 

- Bine, don' căpitan ... duceţi-ve .. ,

* 

* * 

Ce e drept, cam după vr'o doă-zecr 
de minute, căpitan Costache se înt6rse 
şi mar roş la faţă, dar cu ochii umezr 
de poftă. 

După dînsul venia un fecior cu o far
furie lungă plină c'un morman de mân
care de-o col6re cărămizie, care împrăştia 
un abur îmbielşugat şi un miros tare de 
ardeiu. 

- Gata, Măria-Ta, strigă căpitan Cos
tache şi se şterse la gură de poftă, a por 
se aşeză la masă repede. 

- A ! bun, bun... zise Vodă. Şi cum
ar spus că se chiamă mâncarea asta 
don' căpitan. 

- Tocană, Măria-Ta ... Ia numa'f pof
tim de gustă, Măria-Ta, şi să vezi. 

Vodă întinse farfuria şi căpitan Co
stache iI puse o lingură, apor îşr sc6se 
lui jumetate din farfuria cea lungă. 

- O! don' căpitan, esclamă Vodă, după
ce gustă. Ce are tocana dumitale de us
tură la limbă '? 

- Ustură, Măria-Ta'? P6te, niţeluş, ar
deiul ăla roşu... şi zeu dacă am pus mal 
mult. de un pumn ! 

- Şi asta este pentru stomach delicat,

don' căpitan'? întrebă Vodă cu'un zîm
bet ironic. 

- Delicat, Măria-Ta, delicat. mar ales
că te îndemnă la niţică beutură ... 

Zicend, apucă o sticlă cu vin, îş'f um
plu cu vîrf un pahar mare pentru apă 
şi'l dădu de duşcă pe neresuflate. 

T6tă farfuria cea mare de tocană trecu 
în respectabilul stomach al lur căpitan 
Costache, în timp ce Vodă pri via cu plă
cere şi cu haz la aşa eroică poftă de 
mâncare şi admira un aşa stomach de
licat care putea să rumege atâta carne 
şi ma'f ales atâta ardei cât să ajungă 
unur regiment întreg ... 

- Er, don' căpitan, nu mar pofteşti
dumneta şi alt ceva, îl întrebă Voda, 
când îş1 văzu musafirul cu porţia dată 
gata ... 

- De acuma, şi praz, Măria-Ta, să fie
şi nu mar mănânc. 

- Şi cum se face tocana asta, don'
căpitan, întrebă mar apor Vodă cu glas 
glumeţ. 

- Păr, cum să se facă, Măria-Ta .... 
Iacă, alegr nişte bucăţele de muschiuleţ 
de vacă, mor ca bumbacul; tar cepă d'aea 
dulcega, şi o tal'. măruntă mărunţică ... 
Pur de prăjeştr niţel carnea, o aşez'f în
tr'o tingire, cu cepa aea tăiată, apoi'. 
tornr apă, ştii. până o cuprinzr şi o laşi 
să fiarbă la foc iute, când e pe grabă. 

Dacă vezi'. că e p'apr6pe gata, o potri
veşt'i din sare, o rumeneşt'i'. c'un pumn 
bun de ardeiu roşu pisat. O mar laşI să 
dea un clocot, două ... şi gata ! 

Dacă ţi-I pofta, faci şi un pw de mă
măliguţă ... Ştii, îţr lasă gura apă, nu alt 
ceva, Măria-Ta! 

- Vezi, don' căpitan, n'aI făcut şi
mămăliguţă ... 

- Lasă că nu-i'. nimic, Măria-Ta; am
mâncat, curat ca la Vodă ... 

Işr umplu iar cu vîrf paharul, şi ridi
cându-se de-odată, grăi cu foc celor I-alţi 
mesenI: 

- HaI băeţI ! Să trăiască Măria-Sa!
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Să trăieşti Măria-Ta, şi, vorba ăluia : 
când 'ţ'i'-o fi mar reu, ca astă-z'î să-ţr fie! 
Ura, băeţr, ura!.. 

Nu se lăsă până nu ciocni cu Vodă şi 
ieşi vesel, rezend trandafiriu: vinul fu. 
sese vechiu şi paharul mare. 

De-aceea, când trecu de prag, grăi 
ofiţerilor cu glas de om chefliu : 

- ŢiI, mer băeţi, ce om e Vodă ! ce
pui de român ! Dar şi halal tocană ! 

De atuncr, când dai de-o tocană gus
t6să, dar foc de ardeiată, a remas vorba 
să-I zicI : asta e tocana lui căpitan 
Costache! 

Se spune, pe urmă, că şi Vodă 'şl'.-a 
adus multă vreme aminte de tocana luI 
căpitan Costache, dacă nu cumva 'şI-o 
fi aducînd aminte şi astă-zL 

Tot ce-I ardeiat, nu se p6te uita cu 
uşurinţă, în vieţa n6stră. 

N. Radulescu Niger

_,___ _ 

BOBOCUL MORMENTULUI 
(Schjţă din viaţa de student) 

S6rele se cobora încet în dosul steja
rişuluI şi numai nişte raze auri! ce stre
băteau printre crângile despoiate de 
frunze, licureau pe turnul de tinichea al 
bisericei, se suiau pe globul cel galben 
se reflectau pe cruce şi în fine se per
deau în zare.a cerulul'. senin, unde luau 
cul6rea jerateculuî aprins. 

Braşovul era lîniştit ca tot dea-una şi 
acoperit de un cer negru cu puncte ar
ginti!, ce se rezîma de verful dealurilor 
dinprejur. 

Felinarele ardeau melancolic şi tremu
rau la bătaea ventului tomnatic, ce alerga 
nebtin pe strade, se lovia de zidurI, şi 
se întorcea napoi, se suia in sus şi apoi'. 
o lua nebun urlănd către pădure.

Totul era pustiu, nicI o fiinţă nu se
f!răta nicâiri, numa'f o umbră se mişca 
lin în mantfa negră a nopţeI la colţul 

pieţei «Honterus». Ea trecea de la o fe
restră la cea-1-altă a căsci6reI j6să, se 
apleca câtre zabrele, se uita cu c6da o
chiului prin câte o găurică prin care 
strebătea dinăuntru câte o rază de lu
mină ; se ridica în vîrful degetelor şi 
căuta să afle misterul de nauntru. Inima 
i bătu din resputerI, când zări că o mână 
gingaşe, pe jumetate g6lă se ridică în 
sus, se inconvoie lin şi căzu iar în jos. 

Scărţâitul uneI porţi l'a făcut să tre
sară : sări încet de lângă ferestră şi 
apoi privi în jurul lut 

De peste drum o altă umbră se apro
pie cu paşI grăbiţi'., de colţul pieţeI «Hon
terus» şi zărind pe cel dintâI, strigă 
înăbuşit: 

Gogule, tu eşti'.'? apoI după ce s'a asi
gurat de identitatea umbrei, i zise cu un 
ton puternic: evrica! 

Gogu i eşi înainte şi i şopti să nu 
strige aşa, a pol'. luăndu-se de braţ amân
doi mai'. trecură pe la ferestrele casei cu 
pricina, căntănd la pas un duet mut. 

Gogu şi cu Nicu. cel de al doilea erau 
coleg!; ei erau prieten! buni din copilă
rie, de când inima simte prietenia şi în
cepe să iubescă pe apr6pele seu. 

De doispreqece ani de când pentru 
prima 6ră s'au vezut închişi unul lîngă 
altul între băncile şc6lei', şi n'au încetat 
de a se iubi de a-şI împărţi suferinţele 
şi plăcerile; iar acum, când fantazia le 
sbura la acele vremuri şi le aducea amin
tir'i atât de dulc'i despre prietenia lor, e'i'. 
se iubeau şi se ajutau cu atât mar mult 
unul pe altul. 

De când au părăsit satul lor natal şi 
au venit la gimnaziu în Braşov, Gogu 
şi cu Nicu au fost nedespărţiţ'i şi acum 
locuiau la d-na Dora, în strada Ecate
rinei, într'o odae modest mobilată. 

Se apropiară deja de casă şi cu cât 
erau mar apr6pe cu atât pasul lor se 
iuţea. Ajunşi în curte, Gogu lăsă pe prie
tenul seu de braţ şi din două sărituri 
urcă scările şi descuie uşa. 
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- La cât o fi Nicule ? întrebă el;
aprinzend lampa. 

- Ştir la câtu-I '? respunse Nicu: punct
şipte la jumetate şi cinci minute; haide

I 

i�1 

iute să ne gătim. La opt se începe balu 
şi cel puţin cu o jumetate de oră tre
bue să fim acolo. 

Mi-a spus Tincu că şi tu eştl aranjer. 

O Nazarit�ncă cu fiul or. ingenunchiând la morm�ntul Iul Isus 

- Mergem, mergem, numal de cât,
zise Gogu maşinaliceşte, care se învăr
tea prin odae căntând un vals lin şi în 
fantazia-I liberă de student se încerca 
să desluşiaşcă mâna cea de spumă ce a 
zărit-o adineori printre zabrele, chipul 
acela gingaş al fetiţel. 

- Nicule, zise în urma Gogu, deschi-

zend cufărul şi scoţendu-şl o cllmaşe, tu 
la cine eştl invitat la masă? 

- Eu sunt la Miţi.
- Şi eu adaugă Nicu, deşi m'a Invi-

tat şi Tili, dar nu cred să mă maI duc 
acolo. Ah, şi cadrilul al doilea i l'am ce
rut şi mi l'a promis Miţi ! 

Gogu căuta să se încheie la cămaşe� 
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dar n'avea buton; el umbla prin odae 
şi nu ştia de ce; căuta ceva şi nu-'i'. ve
nea în minte ce caută . .Se uita prin casă 
şi privirea-I întălnea în t6te părţile o 
mănă albă de spumă, ce se ridica de o
da tă în sus, apoI se încovoia pe jumă
tate şi cădea lin, iar pe perete i se de
semna frumosul ei cap împodobit de un 
păr negru ca abanosul, care ici se mâ
rea, ici se micşora cu cât se apropia sau 
se depărta de reflexul razelor lampel.. .. 

- Ce păcat ca razele se respăndesc
numaI în linie oblică, cugetă el; alt cum 
aş fi putut zări prin crepătura zabre
lelor pe îngerul visurilor mele, pe D6m
na robitului meu suflet ... 

In sfărşit se opri înaintea unui dulap, 
trase pupitru şi stete nemişcat cu ochii 
aţintiţl pe o cutie de tutun ; pe cutie 
aceiaşi vedenie i se întipări. 

Vedea lumină şi în lumină i se părea 
că distinge o rochie albă de bal, apol 
un pept gol, potrivit de desvoltat, atră
gător ca un magnet puternic, împodobit 
cu flor'I albe, roze şi albastre, apoi un 
grumaz alb şi rotund împrejurul căruia 
strelucia o salbă de margaritare. 

- Ce cauţl Gogule? îl întrebă Nicu
după ce-l fixă un timp îndelungat. 

Gogu tresări, voia să respunză şi min
tea nu-l ajuta. 

Vocea prietenulul seu i reaminti de 
masă... învitare .... Nicu ... cadrilul al doi
lea ... Miţi... 

El închise dulapul şi învărtindu-se pe 
loc, se rupse din braţele acestel închi
puir'I, care-l muncea atât de greu. 

- Nicule, dă-m'i'. un buton, zise el în
tr'un târziu. 

- Pentru manşetă? observa acesta.
N'am ! şi dă mar iute că-s şepte 6re, 

Un buton de un fel şi unul de alt-fel, 
unul de os şi cel lalt de fer!· cugetă 
Gogu, plecând capu şi examinăndu-şI 
manşetele, prea demn de fiu al proleta
riatulu'i'., dar se măngăia zicendu'şI: ni
menea n'are să privescă de o dată bu-

toni'i me'i'., şi privindu-l'. cine-va pe rînd, 
deosebirea va dispare. 

- Te ar gătit Gogule?
- Imediat, respunse acesta; să mă

închel'. la uniformă. Dar mănuşl'.? adaugă 
el speriat. 

Pare ar strigat evrica, când a'i'. eşit de 
la Ţincu. 

Ţi-a dat? 
- Mi-a dat, dar pentru mine şi stal

îţi lipseşte un nasture la uniformă. 
- N'al'. tu unul?
- Ba am, da nu la fel.
- Cum o fi, zise Gogu hotărît ; voind

să scape de atâta încurcătură; părea 
că un spirit reu îl împedica pe bietul 
băiat să'ş'i regăsescă liniştea sufleţescă. 

- Dar mănusl'.? !
Nicu începuse să'I c6să nasturele la

uniformă, apoi rupse aţa cu dinţii'. şi
retregăndu-se do'i paşl'. înapoi, p rivi ga 
leş asupra opere'i'. maestriel'. sale. Era 
într'adever, vrednic de a'l privi cu u n  
ochiu blînd şi sincer: jos un nasture ca
feniu, sus altul cafeniu şi la mijloc unul 
negru lucitor, cusut cu aţa albă, din care 
se observau bine vre-o câte-va fire. 

- Mănuşl'. ? repetă Gogu.
- Apol, ce să facem Gogule dragă,

eu să am din inima ţi-aşi da! 
El rosti aceste cuvinte cu inima tre

murăndă, şi privi la prietenul seu din 
copilărie care lăsă capul în jos şi voi să 
plece. 

Prea iute am <j.is ! cugetă, în fine Nicu 
şi apucându-l de mână adăugă în ş6pte: 

Gogule, şti ce! Ia tu o mănuşă şi eu 
alta şi o punem la uniformă. Cine ne 
vede, crede că nu voim să jucăm cu 
mănuşi, fără a putea pătrunde in mis
teriul nostru, că avend numai câte una. 

El i'i întinse mănuşa şi eşiră. 
Sermanul Gogu, iubia pe Miţi! 

"' 

• • 

Ce dulce e mângăerea unul'. prieten 
sincer ! Şi ce sublim şi armonios sună 
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vocea unul asemenea prieten în inima 
omulul. 

«Ia tu o mănuşă şi eu alta». Aceste 
cuvinte l'au atins atât de mult pe bietul 
Gogu, care părea părăsit de orl ce spe
ranţă·, a realisării uneltirilor fantastice 
ce-şl croise deja cu septămănl înainte 
faţă de fata acea în cât esclamă uşor! 

«Nicule! te iubesc tot atât de mult»: 
Nicu emoţionat încât-va de ş6ptele tai

nice ale prietenulul seu, se făcu, că nu 
înţelese şi dorind a pătrunde în miste
rul, care părea a-l mistui pe bietul 
Gogu de câte-va minute, îl întrebă: 

«Ce ar tu Logos, eşti aşa de tăcut, 
par'f atât de superat, vocea ta este atât 
de trecută, trebue să te muncescă ceva 
pe tine. Acesta am observat'o eu de 
câte-va zile, dar de câte-va minute sta
rea ta şi a ajuns culmea şi m'a făcut 
curios! 

- N'am mm1c frate Poetas, numal
vezr şi tu că împrejurările me fac trist. 
Do'f înşl'. cu două mănuş'î la serata de 
încheere !... e prea comic şi nota bene 
aranjeri! 

- Gogu a esclamat acestea pentru a
se scăpa de obligaţiunea unui respuns 
la timp; inima lu'î însă i-ar fi dictat o 
frasă cu totul streină, de acea ce gura 
a intonat. 

Da! dar între amicii intimi cum erau 
el'. do'i'. nu esista secret, şi ce secret să 
fie acela a-ş'i'. mărturisi dragostea'? 

O voce internă îl îndemna: «Spune-o 
Gogule, spune-o lume'i'. întregr că o iu
beşti'., spune-o şi e'i'., căc'i'. eştl liber să iu
beşti pe cine-ţ'î place!'? 

«De ce 6re te-a'i'. jena, să mărturiseştl 
ceea ce peptul teu nutreşte cu atâta ar
d6re '?» De ce să .ţi'i'. ascuns, ceea ce legea 
nature'î apără faţă de tot ce ochi-ţl ved'? 
s'au iubit fete de împerat cu cioban şi 
earăşl fată de împărat a iubit pe schi
lodul de Demosthene·s, se iubesc animale 
carl nu cugetă, nu simt ca tine ; iar tu 
fiinţă nobilă să rămăt indiferent, faţă de 

rugăminte.le inimer tale'? Nu meriţ'i'. tu 
6re iubirea unei fete, pe care tu o ado
rezl şi care e egală în rang cu tine '? 
Nu p6te rivaliza 6re ştiinţa ta, capul teu 
plin cu roiurl de numeri de ai Iul. Schron 
şi îndesat cu sinus şi cosinus, cu miş
cările degetelor e'f ce le preumblă ar
tistic pe clapele rec'î ale unur pian '? 

«Şi dacă ea-i frum6să, ce-ţr lipseşte 
ţie din acest cusur '?» Băiat înalt, o taliă 
mlădi6să, o faţă după mărturisile sincere 
ale oglinzi'i destul de omenescă ! 

Am să-'î spun, şi am să spu'î la toţr ! 
Aci a luat decisiunea şi inima începu 

a-1 rîde, când a ajuns lâ acest rezultat.
«Aşa e Poetas» adaugă el într'un târ

ziu în prima şedinţă tu singur ai să 
ne delectezi, cu ceva : cu un sonet, o odă 
şi idilă sau alt ceva, bine înţeles, su
biectul va fi luat dintre «Gâşte». 

Poetas, era Nicu, şi Nicu era prietenul 
lu'i'. Gogu, căruia i se dăduse porecla de 
«Logos� dela «Logarithm» fiind un bun 
matematic şi fiind că înveţase din 3 6re 
pravila matematică a lui «Schron» loga
ritmii'. de la unu până la sută de a rost; 
iar pe Nicu nimenea nu-l cunoştea după 
acest nume, ci după pseudonimul «Po
etas», fiind şi el unul dintre aceia care 
să îndeletnicesc cu lira. Era însă unic 
în felul Iul Scria sonete sau ode, după 
cum era mar mult sau mai puţin impre
sionat. 

In aceste versurr cânta el pe aşa nu
mitele «Gâşte». Acestea erau Domniş6rele 
braşovene, cari umblau în ghete roşff, 
şi fie căreia din acestea Gâşte îi dedica 
el câte cinc1 sau şese sonete sau două 
până-n trei ode, apo'i'. înceta, le lega la 
olaltă şi le punea· ad acta.

Erau unele Gâşte pe carl Poetas le 
prea mărise în duzine întregi'. de sonete; 
una dintre acestea fericite era gingaşa 
copilă «Miţi» care locuia în colţul pieţe'i 
«Honte1-us» într'o casă j6să. 

Vezr. îş'i'. zicea el: « acel înger de copilă 
·e adorat de toţr, nu me va iubi pe mine
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imbrăcat în uniformă veche cu un nas
ture negru cusut cu aţa albă, cu o mă
nuşă căpătată de la alţil încalţat cu 
ghete vîcsuite, iar nu de lac cum au alţil; 
şi dacă sunt frumos, sunt alţil'. şi mai 
frumoş'î ca mine». 

O luptă se începu acum în inima lm, 
o luptă crăncenă, se lupta el cu sine.

El căuta să se apere, de a cădea cu
totul victima acestu'i demon intern care 
îl acusa şi-l învinuia categoric, dar t6te 
încercările lui erau zadarnice. 

Vocea internă rămânea tot deauna 
eroina, acel înger, aceea zînă din po
veştr care i-a promis quadrilul al doilea, 
dar care l'a promis şi prietenulul seu 
Nicu şi fiind că acesta fi făcea poezii şi 
i le punea pe ferestră printre zabrele, pe 
el o să-l prefere. 

Aici numal'. avea sermanul Gogu pu
ter'i, de a se opune. Părea că sîngele i 
îngheţase în vine şi dacă Nicu nu l'ar 
fi dus la braţ silindu-l să-şi mişte me
canic pici6rele înainte, el s'ar fi întors 
înapor. 

Deodată însă uşa se deschise şi un 
aer cald, mirositor ir lovi peste faţă. La 
scărţîitul uşii privirea studenţilor sosiţi 
deja se întipări pe cer dor prieteni 
nedespărţiµ, carr încă şi acum se ţineau 
la braţ inaintau pe podelele cele de 
sticlă ale săler cele marr. 

«Servus Logos!» «Servus Poetas !» ră
sună deodată din vre-o câte-va zecimi 
de peptur'i şi mânile lor s'au strîns ami
cal pe rând. 

«Cassier ! strigă unul din ceta rume
gătorilor ştiinţe'î: două cocarde de aran
jer pentru GoGu şi pentru Poetas». 

«Mâr preşedinte», întrebă Nicu în fine 
potrivindu-ş'î cocarda pe pept, n'a sosit 
încă nimenea ? 

«Nu!» respunse acesta cu un ton grav! 
«ce ! încă abia-i jumetate la 8 şi 1 O mi
nute, încă nu-I târziu.» 

In acest moment uşa se deschise din 
nou şi făcu intrare unu'i «Trocar» cu 

nevasta sa şi cu o fâtă. Preşedintele se 
repezi să-1 primescă, le mulţumi pentru 
stima ce face corpului studenţesc, de a-i 
onora cu presenţa lor şi în fine căuta 
să-I aşeze unde-va, să scape de er. 

«Poetas» ! strigă Cassierul deodată, ins
piră-te: un sonet, o odă şi o epopee!» 

«O epopee lirică, adause un altul;» O 
dramă în două acte şi o scenă, observă 
un al treilea ; o comedie epică în două 
cântece mari şi într'unul mic, zise un 
altul şi fie care i propunea lu1 bietul 
Nicu câte un calapod de inspiraţiune. 

Gogu se retrase la o ferestră şi sco
ţend o bucată de hârtie din buzunar 
începu a calcula pe genunche resalvarea 
unei « equaţiuni de gradul al patrulea 
cu două necunoscute» temă care interesa 
pe mar mulµ dintre er. 

Cassierul observând işi adună ade
renţii în cerc şi le şopti : «Mar uitaţr-ve 
la Logos că socoteşte câştigul în brânză 
al Trocarului». 

Toţi se grămădiră asupra lui'. Gogu 
şi-l umplură de întrebăd : Logos, care-i 
logaritmul unui burduf? Logos, care e 
logaritmul caşcavalulu1 plus brânza de 
munte? «Logos, care e rădecina logarit
mului unui ciuber plin cu zăr plus jintiţă? 
şi multe de soiul acesta. 

Gogu rămase liniştit şi căuta să'I în
depărteze de la lumină apoi neputend 
scăpa de ei'. uşor, încruntă sprincenele 
şi le zise cu un ton admoniator: Fiţi 
ma'i'. serioşi! Ce are să'şi inchipue omul ! 

Dacă ve va auzi!... Apo'i'. îşi continuă 
lucrarea sprijinit şi de preşedinte şi încă 
de doi coleg'i'.. 

Mar terziu preşedintele l'-a părăsit 
fiind ocupat cu primirea 6speţilor, iar 
Gogu, nevoind să figureze în acest rang 
onorific numa'i'. cu o mănuşă, rămase 
liniştit, ocupat cu resalvarea lucrării !... 
Din când în când ochii lui se ridicau de 
pe hârtie şi se furişau printre stolul de 
domniş6re, carr umpluse sala şi cum alu
necau în ocol pe suprafaţa ca de gheţă 
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a padimentulur. Se părea acum, că acestă 
lucrare de altă dată o distracţie pentru 
el, deveni plictisit6re şi nu-I mai interesa 
resultatul er şi acesta a observat-o el 
îndată ce a început să calculeze cât face 
suma a două quantităft multiplicate cu 
diferenţa lor ; ceea-ce n6ptea-n vis ar fi 
spus-o : este egal cu diferenţa cua
dratelor. 

Adună decr hârtia Ia olaltă şi o puse 
în buzunar observând colegilor se1 cad 
dealt cum nu se aşteptau la asta : «Lă
săm pentru mâine resolvarea mar de
parte». EI au trebuit să se mulţumescă 
cu atâta, se ridicară de pe scaunele în
vălite în catifea roşie şi căutau fie-care 
aruncăndu-şl'. privirea peste furnicarul 
«Gâştelor» să se alipescă unde-va. Gogu 
voi să-i imiteze, se ridică şi în momentul 
acesta zări pe Nicu apropiindu-se de el 
cu Miţi Ia braţ. Fără voe se lasă iarăşr 
pe scaun şi deveni roşu ca canapeaua. 

«Bună sera domnule Gogu, îl salută 
Miţi cu un ton blând «am să-ţ1 desti
nuesc ceva şi în acelaşr timp să-mi cer 
şi scuzele. 

D-l Nicu de 6re-ce ·a insistat cu o forţă 
tyranică să-1 promit cuadrilul al doilea 
m'a silit volens, nolens, să'i i-l pro
mit, cu t6te că acesta o făcusem deja 
faţă de d-sa, in schimb însă primul ca
dril o să fie al d-tale şi tot deauna am 
să dansez cu d-ta o tură mar mult. 

Gogu impresionat până la culme de 
atâta blândeţă, de atâta marinimie din 
partea aceste'i fiinţe, care acum în haina 
cea albă împodobită cu funte de me
tase albastră şi cu o cor6nă de florr na
turale, ce se intindea dela pept peste 
um�rul drept, cu doi och'i, ca două mure 
oopte, cu dor obraj1 rumenl'. ca do'i'. bu
jori, părea mar nobilă, mal'. frum6să şi 
mal de admirat, ca ori când; voia să-i'. 
respunză să-r mulţumescă pentru blăn
deţa el feerică, pentru simţul sublim al

nobilulul s�u suflet, deodată însă sala 
se umplu de sunetul puternic al basuluI 

Capelei orăşăneştr, ce se acorda sus pe 
galerie, şi o cetă întregă de nebunatici 
se aruncă acum asupra d-ş6rei Miţi : 

«Sărut mâna d-ş6ra Miţi... .. idem d-ş6ră, 
acelaşI: d-ş6ra Miţi.... de la d-ş6ra Miţi! 
prima tură de vals d-ş6ră ..... a doua tură 
de vals ... şi aşa fie care propunea câte 
ceva, la care Miţi respundea cu un surîs 
clar. 

Hora începu şi dansatorir se înşirară 
lanţ. 

D-ş6ra Miţi dispăru luată de convoî,
aruncându-şr ultima privire asupra lu'i'. 
Gogu, care remase liniştit, pe scaun, 
mulţumit în sufletul seu de acestă în
tîmplare. 

Sărmana Miţi iubia pe Gogu! 
Petrecerea era animată ; fie care faţă 

era cuprinsă de o nespusă bucurie şi 
când muzica intona vre-o arie, părech'i, 
perechi: se inşirau dansatoril'. în cor6nă, 
şi se alungau uniJ'. pe alţir. 

Tănăra copilă juca încontinu; unuia 
i mulţumea şi cel l'alt eşia din grămadă 
se repezia ca un leu asupra er; «D-ş6ra 
Miţi, me rog o tură�, 

Un al treilea se apropia de ea şi-i ce
rea tura viit6re. Numar bietul Gogu nu 
cugeta acesta. Era prea modest, pentru 
a conturba pe acestă mică zeiţă, care 
părea că nu merge pe jos, ci sb6ră. De 
câte orr Miţi. isprăvea o tură, el era dol 
paş'i'. spre dînsa; până atuncr însă altul 
o cuprindea în braţe. El vedea nereuşita
cauzată de modestia lu1 şi nu cuteza să
se opună, căci v6cea buner cuviinţe îl
îndemna mereu : «Gogule fi modest>.

El primi acestă propunere şi se aşeză 
din nou pe canapea, de astă dată privind 
pe ferestră în curte la lumina felinarului 
care se stingea şi iarăşr se aprindea. 

Vocea lu1 Nicu 'l redeşteptă din acestă 
letargie: 

«Gogule, nu joci Î> 
El înt6rse uşor capul şi pr1V1rea lui 

se lovi de prietenul seu, care sta ne
clintit înaintea lu! cu Miţi la braţ. 
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«Eşti'. indispus domnule Gogu?» De 
ce nu dansezi'. îl întrebă fetiţa cu un ton 
plin de compătimire. 

Gogu se sculă şi voind să nu atragă 
ate'fiţiunea aceste'( copile asupra melan
coliei'. sale, respunse resalut: 

Nu domniş6ră, nu sunt trist, din con
tra me simt prea vesel, apr6pe mângăiat 
de generositatea d-tale. 

EI se strânseră în braţe şi alunecară 
lin pe padimentul, ca de gheţă al săleI 
celeI mart 

«Sunt tare obosită», ir şopti ea «am 
dansat prea mult», 

«AtuncI ar fi mar bine să încetăm», 
adause el». 

«Da, să încetăm». 
EI se opriră lângă Nicu, care sta ră

at de canapea cu capul în mâna stîngă 
şi părea cufundat într'un cuget adânc. 

«Nu ştiu ce aveţi'., vibră glasul înge
resc al fetiţer, când unul, când cel l'alt 
picaţ'( jertfă melancolieI, pare că nici când 
nu v'am maI ,rezut atât de trist, cu deo
sebire pe d-ta d-le Nicu, nicr odată. 

O ! Domniş6ră, omul este supus sorţil'. 
destinu.luI şi acest destin p6te schimba 
în fie care moment fazele vieţH; da! şi 
eu cu Logos avem aceeasi s6rtă; acelaşI 
destin ne t6rce firul vieţir de care ne 
ţinem şi înaintăm orbis pe întunecata 
cale a -viitorului'.. Şi dacă Logos, cade 
într-o gr6pă, în aceeaşI gr6pă trebue să 
cad şi eu. 

Şi într'adever e ceva fatal, de a fi 
silit să păşeştr în urma acesteI sorţI, a 
căreI grea cercare ne-a întîmpinat pe 
amândoI in multe rîndurI, dar nu ! nu 
am forţe de a putea critica natura şi 
trebue să las totului cursul seu. 

Gogu aprobă cu un oftat adânc vor
bele prietenului'. seu şi spre a clarifica 
maI mult respunsul luI Nicu, adause : 

«Cea mar scumpă calitate a omulur 
este modestia şi modestia i-şI are de 
prim factor seriozitatea. Acest factor de 
multe or'i nu voesc să zic totdeauna, se · 

întipăreşte în faţa n6stră şi a-tunet apa
rem melancolicr. 

- Ei bine! înţeleg observă Miţi, dar
nu este aicI locul a nicY unuia din fac
torii'. d-tale domnule Gogu, şi dacă s6rta 
v'a adus· în acestă sală, se fie 6re ea 
gr6pa d-lu'f Nicu? Atuncr şi eu aşI fi că
zut în ea, fără să me in tristez însă. 

- Da domniş6ră, dar a fi melancolic,
nu e tot aceea a fi trist şi chiar în mo
mente fericite p6te fi cineva cuprins de 
melancolie, adaugă Gogu. 

EI ar fi continuat p6te discuţia, când 
muzica intonă semnalul quadrilulnL 

O mişcare ca un roiu se p'orni în sală, 
cavalerii căutau dansat6re şi damele 
vis-a-vis. 

«D-le Nicu» ! zise Miţi, sculându-se de 
pe scaun, cautăţi'. damă şi aI să ne _fi 
vis-a-vis. 

Nicu dispăru şi peste câtva timp se 
înt6rse cu un cavaler, care era legat la 
braţul stâng cu o batistă, semn ca figura 
ca damă. 

In sală se formară două col6ne, carI 
se apropiau şi se depărtau la tact una 
de alta, treceau una prin cealaltă, apoi 
se făceau rondurI mic'i de câte :r>a tru şi 
se învertiau acum în stânga, acum în 
drepta. 

ToţI erau veseli; Miţi nu ma'i'. era cea 
de mai'. înainte, ea nu mai era bujorelul 
de fetiţă cu ochI ca două mure c6pte şi 
cu obraji ca trandafiriî din cor6na ce se 
întindea de la pept peste umerul drept. 

Ea deveni palidă, nu maI zimbia şi 
vocea eI slabă părea vestejită. 

Câtă mâhnire n'a cauzat intregeI so
cietăţI, retragerea acesteI gingaşe copile 
dela petrecere! Şi a trebuit, căcY e scumpă 
şi mare iubirea mamei; ea i-a zis : Miţi ! 
ţie nu ţi-e bine, eştI palidă, ar jucat prea 
mult. 

Da mamă ! . nu mi-e bine: să mergem! 
«Dintre toţI însă Gogu rămase ca trăs

nit; nu maI era stâpăn pe cugetul lu'i, 
nu mar era stâpăn pe sine. 
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Aşa e lumea asta : când fericirea stă 
la masă cu tine, necazul bate la p6rtă. 

«Nicule! mergem acasă ?» 
«Dragă Logos, căută să-l mângăe Nicu, 

sunt părtaş al suferinţei tale, căcY amândor 
suntem conduşi de aceeaşi s6rtă, 

«Inecă-ţ'i'. necazul sau dacă nu mergem 
să-l inecăm într'un pahar cu bere ! »

Preşedinte ! se auzi strigând prin sală, 
anunţă pauza şi să descuem casa lui 
Drogene, mi-e cam sete. 

Comanda s'a deschis şi s'a început 
adeverata petrecere, ce numai între stu
denţi se p6te intîmpla. 

Dar berea nu l'a întărit pe bietul Gogu 
din contra tristeţea săpa gr6pa din ce în 
ce mar mare în inima Jur 

* • • 
· A trecut şi petrecerea, a trecut şi ziua

a doua, Gogu devinea din ce în ce mar 
mâhnit; el avea o presimţire care-i ves
tea nenorocire. A trecut şi a treia zi, 
superarea H rupea inima. Ce nenorocire 
mai mare aştepta el, când pe lîngă tris
ţeţea care-I.împresura şi-l stringea ca în
tr'un lanţ de fer, vocea remuşcări! s'a 
redeşteptat, a început din nou a-l mus
tra pe sermanul băiat : 

«De ce nu-i-ai spus, că o iubeşti? de 
ce nu a-'i'. destăinuit, căci ar avut ocazi
une, nimimea nu te-a oprit!» 

Oh! nemil6să s6rtă iarăşi sunt sclavul 
teu, am picat srăşi jertfa crudelor tale 
uneltir'i'.; 

«Spune-m'i'., când ai'. să-mi'. redai'. liber
tatea, când ai să mă laşi din braţele tale 
recr» ? Dînsul voi să loviască, apoI căzu 
pe un scaun ascunzendu-ş't faţa-n amân
două mânile. 

Nicu intră. «Ce ai Gogule eşti bolnav?» 
«Ah! scumpul meu prietin, eu nu sunt 

bolnav, dar ea e bolnavă; ţie ţi-o măr
turisesc, că am iubit'o şi o iubesc ma'î 
mult ca tine, căcr eu, nu numa'î lira mea 
-aşl'. face o sclavă, şi pe mine insu-ml'.
im'aş robi

A trecut şi ziua a patra şi a por au mar 
trecut multe zile ... 

Din colţul pieţe'( Honterus un convoiu 
funebru plecă lin câtră Capelă. In sînul 
Cimitirulu'î s'a aruncat, un bobocel, care 
n'a avut fericirea să 'nflorescă, căcY ne
mil6sa furtună l'a smuls şi l'a dus de
parte, departe, l'a ascuns în nemărginita 
mare a uităril'., în mormînt. 

De asupra acelu'î mormînt, cam prin 
luna lui Mal'., un boboc de trandafir res
pândeşte în tot cimitirul un parfum de
licios, care aminteşte vecinic luî Gogu 
de măna cea de spumă, de capul cel 
frumos şi împodobit cu un păr negru ... 
de bobocul din mormînt. 

Iar acum, când s6rele se cob6ră în 
t6tă ziua 1n dosul stejarişului şi întune-
ricul se lăţeşte peste văl'., peste delurl'. şi ;"-,.,1 
munţ'î; în mantia negră a n6pţil'., o um- ',:. ') 
bră apare în Cimitirul Capelei, strînge O·- .-. ,. 

cruce în braţe, depune două sărutărl'. pe '" )1 
luciul rece al pietrel'. şi se depărteză. 

Şi Braşovul e liniştit, că în totdeauna, 
acoperit cu un cer negru, cu puncte ar
gintii, ce se rezimă pe verful delurilor 
dimprejur. 

Georgiu Stci�a 

Dor, of! dorule ... 

Dor, of! dorule păgân, 
Dac' al fi şi tu rumân 
Te-al lăsa de făr' de-leg� 
O raiul meu să 'l întelegl; 
N' al mal face la pecate, 
Dacă mi te-al prinde frate, 
Şi-al chema pe proorocul 
Poreclit de no� «norocul», 
Ca să 'm'f spue unde 'mi-l 
Puicuuţa inimil? 

Şi-aş mal zice: Joe lată, 
la sal dorule, odată 
Şi ml fă dintr'o bucată,
Că de când sînt în bucăţt 
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Numa'f părţ'f de jumetăţ'f, 
M e resjir în lumea totă 
De me p'ferd în câte-o glotă: 
Unde-aş vrea ca să remâiu 
Nu me ţiu nic'f pe-un călcâiu; 
Unde-aş vrea să nu mal plec 
Ca o apă ml petrec ... 

Proor6ce, mel nor6ce, 
la' ţ'f ăl sac şi vino 'nc6ce. 
Şi 'l desligă până-'f vreme 
Pân' mal p6te să te cheme 
Buruina mea de suflet 
Ostenit de-atâta umblet ... 
Buruină,-fie rea,
Numal leac să albă 'n ea: 
Dă-l tu leacu să vrăjiască 
O guriţă fecioriscă, 
Ockişor'f să me zăriscă 
Inimă să me 'ndrăgiască! 

N. Rad. Niger

SCRISORI INSEMNATE 

VIII 

Onorate Domnule Preşedinte, 

Dacă n'am respuns până astă-zi adresei D-v6stră 
din 15 Octombre a. c, causa stă in multiplele mele 
ocupaţi1mI. 

Astă-zi însă me vecl in plăcuta poziţinne de a 
ve respunde şi ele a aduce mulţumirile mele vii 
societăţei «Ovidiu• pentrn on6rea ce'mi făcu de a 
me proclama Membru onorific al cI. 

Dorind isbăndă deplină în scopul ce-şi a pus 
societatea, ve rog, d-le Preşedinte, să primiţi asi
gurarea consideraţiunei mele. 

V. A. Urechia
Bucureşti 24 N oembrie 1898 

IX 

Confratele şi distinsul nostru colaborator, d-l 
Rădulescu Niger. îmi scrie urmăţ6rele rîndurr, 
carI mă incmajeză mult in lupta ce am interprins'o 
pentru ridicarea nivel11lt1I de cultură în Dobrogea 
şi pe cari le inserez fără ştirea D-sale. 

P. V'll'LCAN

Stimate şi dorite confrate, 

AI avut o mare greşelă, faţă cu Nige1·, omul_ de 
litere, căci nu 'i-ai trimis dm capul locuhu un 
asemenea mărgăritar ca revista «Ovidiu•. 

AI creat clin nimic, şi la întim_plare, un Cerc lite
rar şi 'i-ai dat corp, revista. si '1-ai oat suflet en
tusiasmul d-tale, cu atât mai' ele uimit şi mar ele 
luat in semă, cu cât trcbue să se ţie socotelă de 
epocă, de 6meni, de loc şi de împrejurări. 

Am cetit revista cu o pliicere care creştea., la, 
fie-care număr, şi 'mi da nota val6ret sa.le : e un 
început vrednic de t6tă lauda. 

Remâne acum spiritului diriguitor al celuY ce 
are ,espunderca momlă, să caute a cerne bine tot 
ce i se infăţişeză spre publicare, ca nimic făcut 
in grabă, ca nimic slăbuţ, adecă fără însuşirile de 

· capetcnie: stil şi conciziune, să nu se strec6re, pe.n
tru a strica val6rea întreg\1h1L 

Infiinţarea «Ateneului• e iarăşi o idee minunată; 
conferinţele inriuresc de a dreptul asupra ascul
tătorilor, căcI ele, în chip distractiv, biciuesc şi
instruesc: •ridenoo etc•. 

Te ro"' să primeşti acum abonamentul meu şi al 
cl-JnI R.Novian profesor, •Aleea Carmen-Sylva• No. 
5 BncnreştI, pe im an, cu începere de la, apariţia
revistei. 

Tot o-dată îţi trimit ca proză. o nuvelă hazlie. 
Compteză apoi, şi pe viitor pentru materie lite

rară din parte'mI. 
Atât de mult ce m'au impresionat cele făcute, 

mulţămită hărniciei d-tale, că nu ştiu în ce chip 
să'mI pot ar&ta mar bine dragostea si admira.ţ.ia. 

;N'u'mI remâne de căt &'i. le zic acelor ce te se
condeză şi susţin acestă propăsire: trăiască! iar 
isbănda deplină să fie . ' 

Nu me îodoesc de entusiasm vulcanic, ele nemc 
ce dintr'un VnJcan porneşte; doresc însă ca erup
ţiunea să fie incel:<'i. şi să nu se sfîrşiască, iar lava 
să puie o temelie ca de granit edificiului cultural 
cc începe a se clădi în Dobrogea n6stră. 

Te salut cn t6tă n,rnlţumirea şi dragostea. 
Rădulescu Niger 

BucureştI 11 Decembrie, 1898. 
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l•i n11111"n , ,,, ni.·. îi vede blînd, bun
�1 ;;l, •lu,-:itor 5:" Î'J}�·· ,, ·nehiăm împreună 
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:,1<'( 1,11 ,.,,,1 :·1 !,ii · , 1uritor. 
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..!'.lflt ·t d-hd l'f't,•n 1· 

. represintă ima
, despre care ne 

,r�c ·d\1.n d •ptul � ',J .mem, că e om 
t \ n,in,, ii"1 1 F t µ i „ltele, mar e au
t,1rnl ·1 .,, .·1 ·r•1, .-ro 'l't', fii'. ser: Anibal 
''r ii••n, ,,11•• -·1 , . ·r:1.iu, reinvierea 

•• lLl ugu:ll. yvpvl' 1 vuu:ui, ..:u toţr generalii 
împăraţil'. şi poeţil'. lu1, nu este aşa ? De 
acea am spus că are noroc şi pace. E 
în vîrstă de 31 an'f. 

. Cererile de abonament luănd propor
ţiuni enorme, am fost nevoiţl să retipărim 
într'o nouă ediţiune No. 1 şi 2 al reviste'î 
Ovidin. 

D-l Mihail Strajan, doctor în filosofie
şi distinsul profesor de literatură, curs 
superior, la liceul Carol I în Craiova, a 
donat bibliotecer dobrogene,înfiinţată de 
Cercul literar Ovicliu din Constanţa t6to 
operile d-sale de literatură didactică. 

Anunţăm cu plăcere .colaborarea pro
ximă la revista Ovidiu a acester perso
nalităţI distinse printre scriitorii noştri!, 
care onoreză câmpul activităţe'f literare 
de 30 şi mal'. bine de anI. 

In_ număr.ul viitor i vom schiţa bio
grafia, anahsănd tot de odată operile 
d-sale de val6re.

I�r în semn ele omagiu şi recunoştiinţă
c_e 1 dat�răm yoI a_?eştia din generaţia
tmeră, a1 cărui elevi suntem, i vom in�ifra 
· '' · · ·' - .. ,;"tic exec111at la
\ 

lor noşt1:i1 a
Intre clo11ă ·a
ţlindesc 11rnll• 

�Iembriloi •h 
1dreser n, 1�, 1 u 

,ore 

Şi membril 1< •

1şed. de ond• <· I. 

Spiru Haret (Ministrul Cultelor si ins-
trucţiune'( publice). 

I_. L. Cara_qiate (om ele litere).
.-Jon Calincle1·u (Membru al Academiei

române). 
Lt. 111. D. Ionescu (colaborator-fondator 

al revister «Ovidiu»). 
Balf; (inginer). 
Ion Băn\escu (prefesor-A vocat) Cons-

�n�. -
Belcic (avocat) Constanţa. 
Vasile Urechia, (profesor universitar). 
Mihail Strai cinu Dr. în filosofie, pro-

fesor la 'liceul Carol I . 
lzitiits Zanne, (autorul operel'. premiato 

do Academia română: Proverb'ii ?·omănf.
Teodor Zadie. 
Cap. Ionescu. 

BIBLIOGRAFII 

Distinsul nostru colaborator d-l Ră
dulescu-Niger a dat la lumină una din 
cele mar de seamă opere, care va îmbo
găţi literatura noastră naţională. E vorba 
de: «Romanul Căzniciei», apărut de 
curend î1� cuI?rins de 30 de c6le de tipar. 

In legatura �u acest roman, despre 
care vom vorbi pe larg într'unul din 
numerile revister n6stre, d-l Rădulescu
Niger prepară alte doue romane sub 
titlul : Victor Cosniin şi A cui e vina?
care vor forma primul ciclu. 

Pentru moment putem să zicem numar 
o vorbă despre Niger: că e un talent
mare şi cel mar fecund scriitor ale cărui
�roducţiu_nr pot sta în fruntea operelor
literare dm câ�e s'au scris la noi în ţară. 

Rădulescu
_-
N1ger e� un muncitor aprig

pe ogorul hterature1 n6stre şi noi nu 
putem de cât să-1 exprimăm sincera 
n6stră admiraţiune. 

,h 1mim la redacţie primnl numer al  
ii11raşeI r�vişte macedonene Pinclul pusă 
::nb direcţia colaboratorulur nostru d-l 
>;u\,i Tulliu. 

1{1 vista conţine admirabile articole 
sc1 i�.p în dialectul Macedo-romăn, atftt 
p··os,, alesă, cât şi versurl. 

i ·1 ;-,-cestă revistă va colabora cu multfi 
inimt'll•1,:ire şi d-l Petru Vulcan. 

111 1111merul de serbătorI cetim între 
ult�l•� _;i Furlli: Hofi, prima dramă 
sc·r1sa I n dialectul Macedo-român de d-l 
\

0uk:rn. 
g, 11.m Pinduliti viaţă lungă şi făgă

• ,. 1111 'l da pentru propăşirea eI tot con
, u·· 111 nostru moral. 

\/ 
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ABONAMENTELE LA REVISTA „OVIDJ 1 

I.'<' 1111 iu1 in ţară. . . . 
Pe un an în strcinătatc-. 
PI' G 111111 în ţară. 

, .... LeI 10.-= l'e 6 lunI in streinai ; 
. . . . . � fa- · Pc 3 lum Îll ţară . 
. • . . . . ,, 5.- Pc 3 lunI în st.reinăr, 

Cu nnmer . . . . . Len 1.-
un numcr YCGhl. . . Hani 80 

l't•11tr11 l'l'l'T-,·.c fd d<' anunţ inserat în revista •Ovitlin> iu spatin tic lf\ l1 .i 
plăteşte 10 lei antieipafo-. Pentru 3 h1nI 2U le> 

Rugăm pe onoraţi'{ · noştri cetitor� car'f s' au pătram. 
stra, să bine-voiască a înainta . abonamentul pe adreso 
redacţia revistel « Ovidiu», fiind cunoscute sacrificiile moral. şt

facem pentru ridicarea nivelatul de cultură în De-

@ 00000000000()000001)0 

I 
\ 
"'

I 

MAGAZIN DE INCREDERE 

Ornlogorio, Bijuterie �i 0rfrnwic 
CONSTANŢA 

�1-racl.a, Carol �
T

o. li 

::;,, gă,;esC' cadourr pentt-11 annl nott de 
ia 2-1000 lei bucata, cadourI pC'ntrn 
logodne, nnnţT �i botcznr'f cn prrţnrr 

AlhJC'em la . .;:mosc·ii1,, 'i· . 
mer6sci n6strr t:lin11cli, d"tj'· 
pentru allltl. non an ,dus 1m ' 
bogat asorfom ·' Căr-ti de � 
visite pe c•ru:r 1,· ,.,,prirnli.m c11 �
celo ntaT frnm<'- • ·t(" 

1

f, 
de litrrr cn 2 lei s..,, 

f<'.nt0 mo(loratc. 

OO'JOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOOO 

'♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+� 
♦ 11111111mmmm1111n1nnmnrnmmrnmn1mmnnrmrrmmmnununmmmm1111mnunmmnn1n11111nn1111u11111amm1m1m111

NOUA TIPOGRAFIE „AUROR1\"
CONSTANŢA 

Stradfl, Mircea Cel })'lare No. 2!1 

Efrctn�aza 06-co lucml'e atingă.t6ro de al'ta tipografil'li 
Ziare, Afise, Programe, Registre, Circulari, Bilete 

- godna si botez, Facturi, Etichete, Diplome, Cârti dE 
etc. (·11 t·m·ac:tcr<' (h' litero flin rC'nnmitolc h11'11atoriT DclJ<'rn.,· ,
& Gi1';1e(·kt0 din LC'ip,;ic (Germania).

A:-;cmrn<':t a,lnecn1 la ennl'«r·int� Onor. Pnblie (·ă am infii·
Logi'itorie do Că1:ţt ţ<Î n<' . ' ,(•. ,1,i 1 ,. , ,. tiona or'f-(·<• ]11<·
c(•:-:ta hmnşă. , , 

„1 •!.��f!:lrwJ';I �,r:,nJjihijillj,ifUllllllhill 
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