
ANliL II. 

Revistă ştiinţifică şi ·literară 

SUB DIRECŢIA UNUI COMITET 

Alcoolismul Coufciintă tlo 
Fatalitate. Poesia d(> 
Educa/ia antică şi modernă (le 
Schilozi Poe.�ic <le . . . . . . 
Origina Românilor de Traugotf Tamm rle 
R/Jspuns lur Viran de • . 
Mănăstirea Răteştr . . . . 

Pe drum Poesie ue . . 
Fecioara. Recenzie de . 
Roze de toamnă N U\·elă de 
Vorba rea Poesie tle 
Rolul mumelor ,le . . .
F"Q!Jăduiafa Tiganulur A-necdotc ·,1e. 
Cer patru oaspe/1 Fantasie <le 
Affred Poem eheţ:ian de 
Nocturne Rc,'l'n:;ie tk 
Ma,cu Haiducu Balladă tle 
Orgie Poesic de . . . 
Şoada r,gănească . . 

Invocaţiune Din Lucrefiu rle 
Un discurs funebru de 
Poez,1 populare 
P�a RedacfieT 

Dr. Al.� 
·o. llif-r 
„ A . .. kic
,. Or. IH/itt#Cu 
.. Cdgtudo 
.. YiJln,-_ 

•. v;,,itiu Alldroneffll 
.. llrger 
,.c.n..-

.. lligtr 
,. c. Cnlcill-u 
0-ra t. I. •ofolu 
D. rnan

., Ytl'fUI 

y (!r. •a11aucu 
., P. c- -

„ C. Drd1ut 
. , P. An tone.cu

•
• •

. Scalpel 
D. EM. 11166.iteffll 

"
� .

COJl'STAJl'ŢA 

Tipografia • Aurora, Ilie I. Grigoriu 

1000 

' 
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OVIDIU 
REVISTA. LITER��RA ŞI ŞTI1NŢl}:1...,JCA

ALCOOLISMUL 

! 11 a,.,..a,:tă d1<'�ti11nc. care. ac11111, ocnpă ,..pirit<'I,· 
,j în R,rn,:inia. fiind. în tClflt(' JHi,·inţele. •IP c<>a 
inai m:uv import •nţ;., dăm. aci. la ),x:11I de ono.:11,, 
tn fr1111tc-;� r.,...,·i:-ih. . n)-dPrile Jurninatf• ah> t.'rnincri
t11l11T ,-,c1,·an1 romu11, U. I::>r .. A. Ol>rei;tea. 

S1111t cu,·intclc r-o.-titc în una dm �tralucitloe sale 
confercnte, atJt Jc !(u�tate ln elita c,dllL 
. Şi ,nnt_cm <le<:T. ,i�ml că facem plăocr-· cf'tito

r1Jr,r noştri. pul,hc,L '111-lc. 
"-· 

CONFERINŢA 

Prima acţiune a alcooluluI in
gerat este o escitare a păreţilor
caviU1ţel bucale şi st-0machale, care 
se simt-e sub forma unel încălc;lirr. 
Apol, absorbit prin vase, alcoolul 
întră în eirculaţia sângolul, unde 
produce o încălQiro generală prin 
ardere în toate părţile corpulul şi
o stimulare a sistemului nervo�.

Alcoolul fiind volatil şi lesne oxi
dahil, această încill(,lire şi stimulare
vor fi însă de scurtă duratil, şi YOr

lăsa în urma lor o depre:;iune în
semnată a puterilor şi n sistemu-
Iul nervos. 

Cu cât cantitatea de alcool în
ghiţită est� mal mare, cu atât mal
int-ensă va fi escitaţia tr�t-0are, 
dar ·şi mal profundă' va fi depre
siunea finală ce urmează. 

0in aceasta vedem, că încăl(Jirea 
şi întArirea produse de alcool, sunt 
numai aparente şi trec�t,oare; rc
sultatul f.;nal şi durabil e în tot
d' a-una rl:ciren şi· sleirea organis
mulul, care trebue să recurgă la 
noul cantităţl de alcool pentru a 
;;e stimula, formând ast-fel un cerc
dcios. 8� verlem acum mal dP

aproape oo alteraţii se produc tn 
corpul nostru prin Jntrebuinţaree 
continuă a aloooluluI. 

Gura şi papilele gustative sunt 
arse; o sete continua apare. recla
mând noul cantităţi de Mutură. 
Organele gustative nu mal simt 
de cAt lucrurile exoeeiv de tari : 
de aceia MutoriI preferă mâncă
rile foarte sărate. ardeiate i,i Mu
turile tot mal tarl. Stomachul. cu 
fina sa membrană digestivă, este 
iritat şi ars. 

Sucul gastric î�l alterează cali
tatea, nu mal poate digera bine, 
iar o parte d.in alcool, tn căldura 
stomachulul şi după legile bine 
cunoscute ale chimiel, se trans
formă în, oţet acru: de aci, acreala 
din stomachul twţivilor, care lejrită 
stomachul, dând bale acide, oo se 
urca pe gât, cn răgăiturl şi arsurJ, 

Aceste arsurl dureroase oonsti
tuesc ceia ce ţăranii numesc j� 
şi vătămătură; ştiut esţe, că mel 
bine de jumătnt-e din �ranil noş
tril se plăng de aceste lucruri. 

Alcoolul absorbit în stomach 
trece la ficat� pe care îl irită. işi
produce cirosa. De aci. spirtul se 
<luce la plămâl şi la inimă, prin 
vasele marl, iritllnrlu-le şi âr(jen
du-le preste to�. Plllmâil fac oxi
darea unei părţ.l din 8pirt, sub 
forma aldehidă, substanţă volatilă 
cu miros greu, care se eliminea:zA 
iritand bronhiile şi căile aeriene 
până la nas. ast-fel că Je oonges
tioneaza şi le înroşeşte; de unde 
culoarea stacojie a nasului la be
ţivl. Oe aceia plămânil sunt foarte 
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iritabili la alcoolici şi foarte puţin 
resistenţl: nimic mal frecvent şi 
mal periculos do cât pneumoniile, 
hronchitcle -ehronico şi tuberculosu 
ln alcoolici. Aceasta ,, chiar cea 
mal hună exvlicaţio a intin<lerel 
tuborculoscl între lucri\torl şi ţA-
r-iinime. ·•· 

GreR ş: periculoasl'i etite alteraţia 
produsa ele alcool asupra inimoi 
şi a vaselor arterialf' in general. 
En explică sci'id<>r<·ll ·:italităţef in
dividulul alcoolic; Mtcl, după ex
presiunea \'estitulul chimist france� 
'frousseau, versta nonRtrA depind<> 
d<' acea n art-erelor. 

ArtC'rele, la alcoolici, sunt curînd 
dilatate, sclerozute, imhătrînite şi, 
cu t'oat:"l aparenţa lor \·oluminoasă 
şi apri11$ă la faţă, alcoolicif, la cea 
mal mic�, l>oalu saf1 loYituri'i, ca<l 
pC>ntru a zace indf.'lung şi aci<'sea 
a nu He mal ridics. 

Ct-a mal grav.:\ dintre losiunile 
produse de intoxicarea prin alcool, 
t•ste asupra si�temulul nervos. Atât 
nervir periferici c;H, şi meduva spi
nărel, dar mal aln� crierul sunt 
atacatl şi alteraţl de cfitră această 
funest;) otra\'ă. )Jultc paralisil ale 
mâinilOl' şi maî ales ale picioare
lor se recunosc pe fie-care Qi mal 
mult cil derivă din alcool; dar cu 
dcosohire crierul este ntinR în pilr
ţilc sal<� cele mal înalte şi nobile. 
Chiar la beţia acută lucrul este 
evident: pe când tot restul corpu
Iul se ţine ,bîne, crierul sucombă 
prin perderea conştiinţel şi ame
ţeală. Puterea do judecată şi de 
Rtăpânire de sine se stinge repede 
la aburii alcoolulul ; de aceia be
ţivil devin impulsivl, puţin chib
zuitorl, gata la ceartă şi la b:ltae, 
şi în acest din urmă cas ajung re
pede la rănirl gra vc şi omor. 

lată crirninulitaten explicată. Şi 
n'avern dE> l"ât �:'i citim expunerile 

cjilnice din rapoartele poliţillor ti 
mal ales faimosul diecuni al dom
nulul procuror genei-al de Galtff, 
I. Bastaki, ca sA ne oonvingem el
alcoolismul esw principala caual
a sporului grozav oi neqteput ce
se noreazA tn criminalitatea popo
rului nostru, de obioeio a,a de blfnd
şi primitor.

Fibra şi celula nervoasA sunt 
puternic lesate de alcool De aoeia 
�i vedem Jn vechil Mutorf ci se 
produce tremur şi apol paralitril 
in diferite pArţl ; inteligenţa. fa
cultAţile mal tnalte, eentimentele 
<le afe<.�ţiune J>entru aproapele. �
tru familie� ordine oi buni-cuvimţA, 
toate dispar, şi nu remAne 1n ve
chiul t�utor rle cât partea cea mal 
brutală din instinctele animalice 
· pe lângă un egoism nemirginit;
secat de puteri fisioe şi morale,
fără vlagă tn corpul �n. fArA re
sistenţă la intem�ril şi la molime.
cu faţa imbAtrAmtă tnainte de timp
şi diformata de vicia, neplsltor de
datoriile înalte citrl familie şi 80· 

cietate, murdar ca ţinuti; necu
viincios, abrutizat., alcoolicul nu mal
păstrează din foastele sale calitAţl
de cât pofta nesecata de a bea şi
un egoism netnfrinat, care-l face sA
comitll ori-ce acţiune rea asupra
familie} şi societăţel, numal şi nu
mal ca sA'şl procure cAţl-va banl
pentru � �a iar imediat.

ln aceasta. stare, tot felul de
bonle nervoase se ivesc asupra dA
rApAnatulul individ: epilepsia, pa
ralisia. meningita, encefalita, ma•
nia, delirul tremen11. emoragia şi
alte afecţiuni grave. adesea iocu
rahilo. terminându-se prin demenţi.
infirmitAţf sao moarte miserabill.

ln fine, ceia oo este mal grav
pentru 8ocietate, este perspiotiva
înfiorătoare ce qwaptă pe ROţiile
şi projrenitura alcoobcilor.
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Puterea sexuală de procreare 
scade repede Ja alcoolici ; de aci, 
împreuna cu alterarea caracteru
lui moral, o mulţime de .consecinţl 
rele tn viaţa conjugala, care adese
orl se sfărâmă.

Copiii procreaţi de alcoolici sunt� 
în majoritatatea casurilor, nişte
fiinţl nefericite. Adesea liVortaţl, 
uneorl monştri, alteorl de o debi
litato aşa de inare, încât nu a(1 

nicl cea mal mică resistenţA vitală
şi mv • 'in primil anl al copilărieT, 
sucombiind la cele mal mici cause 
morbide. Iată explicarea marei mor
bidităţT şi mortalităţi ale copiilor 
tăranilo,· noştri, cari ar trebui să fie 
mal resistenţl decât toţl ceilalţT. 

Cerceti'\.rl şi studil serioase a(1

dovedit cil, în majoritatea casuri
lor, copiii alcoolicilor preRintă, de 
timpuriei şi în mod graY, tot felul 
de boa le nervoase sau infinnităţI:
abolirea simţulul de frenaţiune, epi• 
lepsia, idioţia, hemofilia, limfatis
mul, într'un cuvînt <iegenerarea 
fisică şi mentah'\; iată partea de 
moştenire ce lasă pilrintil alcoo
licl nenorocitelor lor progenituri.
Aceasta nu n1 aduce nict un SPI'· 

Yicitt societăţel şi familiel lor, ei 
numal miserie şi pericole. In ade
v�r. aceşt1 copil vor nocesita în
treţinerea în ospicii şi asile, prin 
infirmitatea lor, saCI vor produce 
"!i mal mari 1){'rderl societl'.\ţ.el prin 
delicte şi crime, ce mereo. vor 
comite, ajungând în unrn1 n trăi. 
tot în comptu1 socia). prin peni
tenciare şi închisorl. S'a calculat 
in Anglia ci), în cursul unei Jumn
t,ăţl de secol, o singură fannlie <IP 
alc')olicl invedoraţl, cu progenitura 
PI, a adus sooieti\ţel perderl de 
pest•j un mi1ion de lel. Car, la noi 
in ţură, n'avem de cât să ne com
parăm cu populaţiea israelită con
locuitoare, şi ne vom convin�"0 pânll 

la evidenţă de C(>ia ee ar putea �a 
fie populaţia nonstrO �i de cat.814• 
trofa care o ameninţa intr'un vii
tor, val! destul de apropiat. 

Observ1\m datele �tttti8ti<•o ofi•

ciale publicate în Monil1Jr a8upr11 
mersului populat,iunel şi bine re
sumttte în rapoartele airectorulul 
�rviciului sanitar. Dr. Felix. In 
mal toate oraşele şi orft�<>lele .Mol 
dovel şi o bună partll din ale .Mun•

t.enie, doue tablourl cu totul diferito 
ni se înfăţişeaz:1 intre locuitori : 
pe de o parte, populaţia israelită, 
de şi încă necomplect aclimatutil 
şi săraci\. se înmulţeşte intr'un
mod 8păim,.lntător; de altă parte, 
populaţia crcştinfi scnde, ad�seorl
într'un mod întristător. Diferenţa 
şi cnusa caro o Pxphcil nu pot 
fi decât una: vc ci:lnd israeliţii 
nu beau, <'ref';ltini°f, în gP11crP, dmi

pentro beuturi ultimul lor ban. 
Pentru omenirea actual,, şi 111 

special pf>ntn, ţara noastri\, nu 
ponte fi un peri(;ol economie. şi so
cial mal marc• decat acel ni al
coolisrnuluJ. Şi d11ci'I ne �t'\n<lim ci,, 
la 1850, hun:)-oar:"I, în ţara noas
tră, nu ,-,e co11sm11a nicI tnâcar un
hectolitru de nkool inrlustrial, şi 
totuşi populaţiunea era voinico. şi 
produC'ti v:). putem s11::-ţinf• c .. \. şi
astil-Ql, :-:c poale wimit(' ab�tinenţa 
de la spirt, �i atunel pe fie-<•ure 
an !'-'ar economisi suma corespun
<:tNoare <'elor 30 d<> milinune <k 
litri de alcool ah,-.olut. cari �c l�att 
în ţani. Făcentl f'aknlul ci'r at-est 
alcool nu se hea ·a atan'. ci tran
sformat, tliluat :;;i suprataxat de 
cel 27000 de• e,:lt-ciumar\ �a(1 oiră· 
vi/Qrf publici, plus C('l<' 28000 de ca
zane ,·icioasc şi printitiv(•. gă. im 
di s'ar roalisa \l economie du apro
ximatfr 400 1lc milioane de franci. 
La U(,'CSte s'ar mal arluoga îndt.
tot atât. cel puţin, ca echirnlent al 
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(jilelor perdut.e prin înbolnavirc, 
delict.e, crime, poliţie şi ospitalisare. 

Ajungem,decJ, nurnaJ pentru ţara 
noastră, la cifra de aproximativ 
600 de milioane de francl, risipiţl 
pentru un vicin ca acel al alcoo
lismulul. 

DR. AL. 01JkWEA. 

F·ATALITATE 

(!fi/Ka:>lu,Î -maiei tjy,iul 
%' amtijrî'le �, tl,y>tiila,e
(3' �1 Î' tlc·a t'l'ttn1/tn z,ozr 

!iJJz;i 1/1' i II I 

®,y,atle, li c,i111,1>11r :)::J'�,'e.x,
@7/!n, i "I:• a,Pa 1 c/z-1111100:,,,, 
<pt'.a,PIOO,Pr lltflllflf� :>ch,i116�ic1oa.u, 

0,11�r.>r. 

� 111a1, .... i11ec111,- ;>ăl1�n,i11 

@7,, 1>1 � J/11111,ui ;!710Z:1lon1c, 
<;>Jr· ,Pmlea 6;i,,:,pcrlomr 

0 râ ,Ptel 1111. 

®,;, 0111e11r,>frf,',
0

pnl11111� -
!iJJTat lu.ii ,Ir cril n ,:tfii,/â. -
e&mânrm n1t5\ft1n c nlri,f,f. 

efn,i 11c6',,11� 
XrGF.H. 

EDUCATIA ANTICA SI \IODER�A 
, ! 

11·rnmre şi sfirşi11. 

Putinile r�mă�iţe preţioase din viaţa 
p0poarelor anticităţ.el scapate din nenu
meratele cataclisme socialP, ne aduc to
tuşi la cunoştinţă că în deparlata :rnti
citate educaţiunea a fost o chestiune 
capitală, care a atras în toate timpurile 
şi locurile atenţiunea deosebită a cuge
tătorilor. De aceia găsim in remăşiţa de 

legiuiri a Indiei ajunai la noi auh epi
tetul de codtd Ma1t11, legi cari lmpan 
omuJuI o viaţi cumpAtatA ca unic mijloc 
de triumf io luput.pentru exia&enţ&; pre
cum în cartea IV, 8loca 12: •acela eo� 
doreşte fericirea treime •ă ca•k woul• 
mirc(l duăver1ită 1i. fti'1i dăpf,ef/ltJMld 
simli,:ile; căci fericirea are de bază 
11111/ţumirea, 1i ,eenorocirea conlNJriMI •• 
iar stoca 15 din aceiat carte p�f': 
citi prosperUute ori î,e ne,wrocire, ,.. 
treime se cm,te at•11ţia cN prea mNltă 
lăcomie, nfri pri11 acte iHl.er</,i�e, Nici a 
o • pri11ii de la ori-ci„c•. Simplicitatea
traiului a fost dar cuvlntul de ordine
morală al anticităţ.el ti această au8teri•
tate a dat omenirel tn diferite epooo na•
turi entuziaste, ca Buda in India şi <;:hrist
în Palestina.

Buda mal cn eeamil uimeşte mal mult 
prin ontuziaemul lui pentru causn eflntA 
a saraculul. gemând sub jugul tiranic 
al Regilor şi BramaniJor din timpul Iul; 
pentru că Buda este un ilustru descen• 
dent al familiei princiare de &Ir.va; pe 
când ('hrist esto (iul unul nairnrenean 
din popor. �T bine, acest principe de 
Snkya din rea mar fragedil tineret.A 9'a 
rnanifostat la curtea tatălui Rilt1, cu por
nirile lur entuziaste J:>entru popor şi un 
dispreţ prouunţat pentru viaţa resfoţatA 
a palatului princiar. De timpuriii părin
tele Iul ii căsători cu cea mal frumoosA 
fcmoe, tinăra G6pa; sperând că lanţu
rile iubireT ii W)r pironi lilngă această 
femee şi ,,a renunţa la idealurile lui de 
reformator. 

Dar nicr farmecul femeel Iul, nici iu
birea copilululuI care 'I ani curând de 
la frumoasa Gopa, nu 'l abătură de la 
măretul ideal al copilăriei sale. Ast-fel 
intr'o noapte principile de Sakya p:'lră
scştc cea mal desihi,,şită desfatare uma
nă, imbrac:1 hain::; de umil cerşitor :şi 
pleacă în lume, ca să lupte pentru re
formarea mor:n-11rilor patriei Iul, pentru 
emanciparea asupritilor: a căror sufe
rintI 'I-oii amării frumoşii ani al tine-
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'. 
O VIDIU • 

reţel Iul Şapte ani el duce o viaţi de 
privaţiuni. filcAnd aspre reprimande tn 
cursul propagandei sale puternicilor Regi 
şi BramanJ; fără a putea reface mediul 
social în care virusul brnmanic ajunsese 
prea adânc. Revine ln sinul familiei ser
bătorit în lungul lui parcurs şi dupll o 
viaţă familiară modestii, el se retrage·ta 
bătrîneţe in singurătate, unde se stinge 
în meditaţiunI. Supra-numele de Buda 
ce i s'a dat la finitul propagandei Iul 
însamnă îu limba sancrita tnţelept, de
rivâ1. iu-se din bodi înţelepciune. 

Christ este cel mal ilustru martir al 
omenire!, care pentru cel asupriţi fşl sa
crifica în mod sublim viâţa lui ; dar 
astil.-qI t.!in milioane de adepţi al doc
trine! lui entuziaste, prea puţ-inI, ori mal 
bine cjiccnd nimene, nu va merge cu 
abnegaţiunea până la sacrificiul suprem 
al vieţeI pentru o idee ! Astă-qI abne
gaţiune p,ină la martiriu este imposi
bilă, pentru cil educaţia modernă inspiră 
oroare de privatiunT. Naturile viguroaso 
ale anticităţeI so datoresc deprindere[ 
omului cu prh·aţiunl, des,·oltărel fizicu
lui prin <'reşterea atletică a individului; 
iar pe atarl baze solide se puteau clădi 
<'etăţeniT savanţT şi lupt,1torii neobosiţI 
preg.HiţT pentru orT-ce lupte. 

Licurg impune prin legl Spartanilor 
rnoravurT austere în secuiul al IX-iea 
înainte de Christ, iar Solon prescrie .\te
nel ace)eaşi principii morale ca bnzi!. a 
educnţiuneI în secolul al VII-iea înainte 
de era creştină. Romu de sigur că m1 
s·a înrtepartat do morn\'urile străvechi
lor AricnT, străbunii popoarf'lor indo
europene; iar în epoca de propăşire 
rulluralii HomaniI îşl asimilează î11 mare 
parte viaţa elenică. 

\"iata austeră a Spartanilor �i Roma-
111lor nu este un mister pentru lumea 
mt <Iernii, cu toate acestea nol no dcpiir
Lăn mereu de acel frumos ideal de edu-
1·aţi1111e, nol uitarăm aproape viata mo
destă a părinţilor noştri; creştem tinerele 
generaţiunl in prea mult 1·onfort, din 

care cau.d numa) ideia prinţiaul.lol' fi 
a abnegaţiunet inepirl oroare lmenNI 
majoritAţJ a tineritului. 

Scumpa noastrl persoanl formeaal un 
adev�rat cult pentru o�toriI n(Jftri 
1i aceută solicitudine �d practicatl, 
face ca egoismul să meargA proplflnd 

- tn lumea modernă ; iar fie-caro iodirid
fn parte pr�upat numai de eMl lui.
n'are timp nicl sA cugete la abnegaţiune,
nicI să caute a practica o ,'iaţl altntl11-
ticl1, să încerce certe acte de abnega
ţiune pentru interenl familiei, a pa
triei, ori a omenirti. De aceia ideia de
căsătorie inspiră oroare, daci perspec
tiva unei dote nu aprinde entuzia,mul
viitorulul părinte. care voeşte să se de
voteze vieţel do familie.

Tot din causa pornirilor egoistioo mo
derno ,•edem căsătoria descrescând con
siderabil, acolo unde cercetarea pater•
nită ţel este intorqisă; pentru că viaţa în
concubinat este preferită de egoistul care
poate sacrifica fără remuşcare o familie
de bastarcjl; iar atare creatură sclav al
stomahuJuI şi al pornirilor: destrabalate,
sboară din orgie în orgie, semănând fn
cale-T desonoarea şi dezolarea! In lumea
antică, în societatea părinţilor n°'tri, nu
s'a cunoscut ororile concubinatu.lul; de
aceia legiuitorul român a introdus în le
giuirea noastră, cu o culpabilă uşura
tate, intenJicern1 cercetărel paternităţel.
Cine nu este capal>il de abnegatiunea
redamat.ă de la uu părinte de familie,
în interesul ,·ădit al moralităţeI sociale,
acela nu va fi în stare sll se ri\dice la
înălţimea martiruJul or1 a eroulul; pen
tru eă el tri1eşte sub imperiul legilor
care guvernează materia in toate fazele
evoluţiuncT. De la atarl indiviqf societa
tea nu trcbuo se reclame acte de abne
go ţiu ne, pentru că mama e0111uua ""'
1ioflte pretind,: ,.,: recolte=.-· tfr ,;{tt e9oix-
111ul CC {t IU:lll(ltiaf. 

Să fim dar atenţi la educaţiunea tinc
rimel, să lucrăm pentru a turna in fizi
n1I COfJilulul vigoarea atletică a omului 
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anticitlţe( : iar ln acest material cu ID• 
grijire pregătit, să semlnim aemlnţa 
aleasă a abnegafiu„ei, aaltuiamud1d, 
devotamentult1i şi eroi,mudt1i; fiind de
plin incredinţaţl cA semlnţa cultivatl cu 
sfinta iubire de ţari fi de omenire, ne 
va da de sigur atletf capabil! sA refaci 
mediul social, după măreţ11l ideal a,etic ! 

Trebue sl!. mal aemnalez tn treaeit ci 
în indepartata anticitate n'a f08t cunoe
cut alcoolul, că prin urmare omenirea 
n'a suferit de gTOzavele urmlrf ale be
ţiei alcoolice. La Yechil Egipteni o beu
tură analoagă cu berea modernă tte pre
para dintr'un ferment de orz. Tot la 
acest popor alimentaţiunea consista mal 
de ordinar din o' fertură de orez, ali
ment salubru şi eftin; ceia oe r9<iucea 
la sume cu totul modeste hrana fami
liel egiptene. Champollion Figeac care 
descifră cel intlH ierogrifile egiptene, 
afirmă că alimentaµu11_ea unul copil egip
tean costa în medie anuală 20 lei. De 
aceia nu este greu de admis ca Egipte
niT fură col mal dguroş[ oameni al nn• 
ticităţeI: iar îndelungata prosperitate a 
Egiptulul nu gilseşte un termen de com
paraţiune în lumea ontică şi moderni. 

Dacă plogn akoolulur merge cu pafl 
uriaşl şi ameninţă cu degenerarea în
treaga lume modernă, causa este e�ois• 
mul capitnlistuJuf moderri;'--.in a cărui 
rnânl e aproape exclusiv încredinţată 
puterea legiuitoare. Parlamentele mo
derne nu eau m6sllri de riţoare în soop 
de a combate întinderea beţiei, penlru 
rii capitaliştii ţin ca si! nu impedooe 
YÎn(jarea Muturilor, care rentează enonn 
bogataşilor noştri. 

:\lei mult. Intre lucrările legislati\"e 
ale RonuioieI moderne găi,im legea re
pausului duminical, care intef"(jice rigu
ros munca în (jilele de serbătorf; dar 
legiuitoml a avut grija ca cârciuma din 
oraş si(remfină în pennanent-ă deschisă; 
iar economiile muncitorulnI realizate în 
<·nnml septAmilnel, să se strecoare la
cârciumă în (jilele de serbâtorl; de sigur

________ ......,. ....... 

pentru 1neura,_,... IM w1lltel h I 
lui ti a eelor-l'ahe blutall MII 5 111 
lltf eeva care na ■e patea a...- dl 
nici un geniu al aatkillt-1: oon.e■ WH 
rea ,...,.eri i11 tlile � _.cilori " ,._ 
ca,rajarea bhlorilor, prin ae,la el • 
bitele de bhtur1 t'ftlln ln .,...._ .. 
deechule, Io 4ilel• Io care JUC!l'UI .... 
proibit Nu pot admite ci IIC8Mti as--1
legi11latid atlt de mult eclama&I de ..,. 
tllliatUI n°'tri deraocnţl. ar ft tn ad.
v�r o oonchiaU democratici; penlnt ci 
eu unica IDMtll'I oe ee111nale1 aal --. 
ea tnlean�te epecula nedemni a mun• 
cltorulul inoonttient ; numai fn benefi
ciul unei clase COlllpuae din produeltort 
ti vtncJ�tor- de Wuturl. Apoi a face ca 
un mic numllr de cetl.ţeof al ae loav11-
ţallCI tn dauna mnJţimel. nu este a al· 
vt�i o lă1'dabuă operă CUfNM!Nlioti .' 

Ştiinţa a dovedit tn mod nedleeutabU 
elt sunt de nefute urmi.rile Wutunl 
aloooliee, atAt pentru acel robit de acest 
viciu, cAt ti pentru progenitura JuL Cu 
toate aoot1te nu 110 recurge la mhurf 
energioo, 111pre a tmpedeca cit mal CU· 
rând ruinarea fizici ti morali a omeni• 
rel. Ba din nenoroci.re, vedem indif� 
renia legiuitorilor tnle.nind propl.flrea 
reniul, aşa el viitoarea ·lume moderni 
o putem fotrevedea. 8bătâ"d"••e abă
lHlâ de aloovl ittlre Hehtt,eie li cri•ă !

Modul cum individul et1te pregAtit pen
tru lupta vieţel, traiuJ care el cautl d'l 
adopte Jo 80cietate, are o hotl.rftoa.re 
înriurire asupra familiei t,i a Statului; 
ast-fel cA nenorocitele porniri citrl ego
ism şi vicii ale indiYiduluJ se reeimt 
profund în toate păturile sodale; iar 
pentru a Jndrepta al8rf �le, mal multe 
generaţiunI trebue sl eheltut,ad ener• 
gie tî nestrămutată ,·oinţl ln lupta de 
regenerare. 

De aceia pornirile ilpre egoiiUll trebue 
tndreptate la timpul oportun, clcl daeâ 
m�urile de reprimarea �ului lntlnjit>, 
nici o regenerare nu mal eate posibili. 

Pentn1 a ilustra cu exemple 11firml-
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rile mele, rM void raporta la proeperi• 
tatea şi dedderea a doul mari popoare 
ale anticitAţel : Egiptenii ,i Romanu. 

Egiptenii mal cu aeaml ocupi eu viaţa 
lor sociali proeperlndl o aerie de mal 
multe cjecl de veacuri, <'Acl monumentele 
lor datlnd de mal bine de patru mii de 
ani înainte de era creştini. probeazHn 
mod indiBCutabil, cum pro8peritatea ace11-
tul mare popor apune abia cu trei 88· 
cole înainte de Christ; când clasica vale 
a Nilului e cucerită de Alexandnt regele 
Mac..- ioniel. In acest imens interval Egip
tenii se impun atenţiunel ,i admirşţiu• 
nel anticităţel, atât ca cuceritori cAt ,i 
ca cugetAtorl indrAzneţl. Cu toate că fa• 
taJmenh. nu cunoaştem în amlnunte is· 
toria Egiptenilor, t-0tuşl din monumen• 
tele lor noperitoare ca globul care le 
poartă, din diferite papirurl ajunse plnă 
la noi; putem constata uimiţi, cA pe 
lângă educaţiunea lor austeră, ei mer
"eră cu fricile 9e;neroase până lrt ega-
1 itatea fcmeei, baza morali a familiei 
�i a societAţel ; pe când noi modernii 
ouropenl fncă discutăm, dacii trebuo să 
permitem femee1:·sii vină alăturl cu ti
nerii studenţl universitari, ca el se adape 
de o potrivi la.., fecundele sorginţi ale 
ştiinţei moderne! Dacii m'aş încumeta 
să arăt cât de sumar, cum se înţelegea 
la Ei,,riptenI iubirea aproapelui, aş -pu
tea proba că in certe casurl găsim nă•" 
zuinţl egalitare, care lasă în urmă con
chistele democra,iel moderne. Dar atare 
digresiune n'ar fi la locul el 'în această 
modestă disertaţiune. De aceia las pen
tru altă ocasiune se f1_1c paralela con
chistelor _egalitare moderne, cu organi
sarea sociala u anticitAţel egi.ptene,- din 
care roo;w r.huintele entuziute c4trA 
egalitate, meritând şi admiraţiunea şi 
omagiile noastre. 

'-'rosperitatea Egiptului a durat atât, 
cât timp austera viatu de familie a dat 
sucul de vitalitate fftatulul, atât numai 

_ până ce conchistele de o parte şi co
rnerţul de alta îngrAmldlnd în valea 

Nilului avuţi) imenae ; fac ea auatenal 
egiptean sl ui&e Yiaţa de munci ti pri
vaţiuni ti ae alunece la lux fi trtadl
,·le ; ,·!cil care •lparl pe oMÎJDţlte mo
ravurile familiei egiptene ,1 o dati cu 
deciderea familiei provocart o repede 
prlbotlre a 1tatulul 

eeta- ce ae lnilmplA ln Egipt aproape 
de epoca care · trebuea ae vad I euoeri
rea Egiptulul de eltrl Alexandru, ■'a 
repetat la Roma cAnd Romanii sunt c& 

pletiţl de porniri egoi1tice ale epocel de 
loavuţire prin cuceriri; şi atarl eYeni
mente sociologice Ml vor repeta merea 
în orl-oo 110Cietăp. fie ele cAt de pl"08-
pere; câr,d viciNl trdndăviei fi al I• 
xtdui va INa locul mu1tcei ,i a rJÎqei 
r,101tpătate în familie. 

Cel mal impunător exemplu de viaţa 
austeră romană ni'I tran11mite iBtoria din 
timpul republicet LttciwJ QuiniiN8 Ci1t
cinat"8 consul ti dictator la Roma t:rA• 
iod intre anii 519-439 înainte de Christ, 
deeoendent dintr'o avuta familie patri
ciană ; în repeţite rânduri fiind chemat 
la cele mal înalte demnităţi ln stat (con
sul ti dictator) ; a fost g48it de lictorii 
carl veniră sll'I comunice noutatea nu
mirei lui, conducend plugul pe domeniul 
de care se despărţea numai atât, cAt 
patria avea nevoe de preţiosul Iul spri
jin. O dată liber de atare misiune, el 88 
reîntorcea <'U dra�ă inimă le iubitul lui 
plug. 

Căt timp Homa a 8\"Ul atare patri
cienT, a,·intul care a luat cuceririle a tre
buit de sigur să ·y proeterne la picioarA 
întreaga lume cunoscută atunci. CAnd 
în locul austerit.ăţel romane, apare tru
dă \"ia si desfătarea fllră pudoare, ca şi 
Egiptul, colosul roman s'a prăbuşit pen
tru tot-d'a-una ! 

�11 fim dar atenţi noi modernii, carf 
înclinăm prea nmlt cătnl ,,ia\a volup
toasă. SA nu ne închipuim că maximum 
forţei sociale rezidă în maximum al avu
ţiei ; căci atare rătăcire ne ,,a perde 
pentru tot-d"n-una. A naţia nu este de cât 
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\ 

98 OY1D111 

un factor, care facilitearA proeperitatea 
sociali; dar acut factor Mi Ntt'I htlre
buin/ăni spre sleirea vilaliiălei 01,su/11:i 
în. orgii! 

Din avere omul modern 11A'ol facă 
pârghia cn al cărei ajutor 11A ioainteie 
mereii, spre cucerirea bun.el stlrt_desl
virşite · a societăţel din care face parte. 
Omul avut numai intr'atAt ii putem con
sidera ca un element de propăşire, Intru 
cât cu averea lui oontribuo la buna stare 
genoralll. Acela care din n,·ere îşi face 
unicul Iul ideal final, acela care cu a,·e
rea Iul dil nenorocita pilda a d011trAbA
Jll.rel şi a orgiei ; trebue sll fie conside
ra;I ca nişte disolvenţl al societAţel,contra 
cărora orJ-ce măsurl de rigoare ar fi 
bine-meritate ! 

Mal înainte de a încheia această lu
crare, trebue să m&l semnalez, că anti
citatea n'a cunoscut nicl nenorocita pa
siune a joculuI, ruinătoare pentru omul 
modern sub raportul economic, moral şi 
fizic. Nefasta pornire car se aoontueaiă 
tot mal mult în pătura a�.ută a lumcl 
moderne, pasiunea necumpătată pentru 
joc, judocatll în cele mal indepArtate 
oonsecintT ; este de sigur după beţia al
cool.ică, cea mal grozadi plagă socială! 

Legile care o condamnă tSunt nepu
tincioaso în contra�ce tul Dagel mo
dern, pentru că nimenNiu va incor-ca se 
aplice legea contra seme11ilor flei, cu cari 
este îu contact (jilnic, în legiltm I intime. 
Educaţiunea ·singură, scoula şi o asiduă 
propagandă contra tuturor ră.lelor socie
tăţel, ar ;putea parveui a ne intoaroo de 
pe maJul prăpăstiel, spre unica cale a 
sahărel, spre vi<tla cump<ilata tti spre 
munca regcn.erătoan· ! Fi-vom oare des
tul de hotăriţJ in deschiderea luptei fă
ţişe. contra viciului trandilviel şi contra 
Yietel rlisfăţate care ne isto,·eşte „ l\11 
ştiu. 

Din ei:punerea faptelor făcută până 
aice, putem pune ca conclusiune temel
nică, că individul lumeî moderne intră 
mal puţin pregătit în mar('a luptă µen-

tru nia�nţt de eAl .-..i a„dt 1. el 
eel dlntll mb lapillor tbtde la mllri
rea loculul unulprotwod •ftllt; pe eled 
cel din unnA atul """'1rir,il. •-- __. 
mt1lti 60rli de a h•ri11ge ,i •• ,.,,., 
pcrtlr11 trai li lrt otft1ff'irM .,_, · fCNMI 
de et1.JU}fti,tli Ptat iAalte.. __ _ 
. A vuţil se ruineul ut141. fiak e,te tl 
moraliceşte prin tmbulbare. lfa4lmN M
racil ti inooriştienti prim9'te eu .....
napune starea decadenti Io can o paoe 
organiMarea egohti a lumei IQodet"De; 
iar clagele oondure&oare nedlnd man 
atonţinno nici 8008lel dteanulul, nici atl
rel luJ economice, nici igienei utuluJ, 
nicl boalelor care bllntue tn mod con
stant tAră.nimea ; neaparat � deciderea 
ameninţă djn fundament lumea noul, 
clădită pe egalitate lnaintea legeL Peaie 
atiltea mizerii oopl8'itoare, exploatarea 
capitalistului cu alooolul dl lovitura de 
�raţie proleta.riatulol gol fi fllmlnd ! 

O p!irinteascA Iogrijire tN.ltlue dar sA 
aibă conduciltoril lume[ moderne allt 
pentru educaţiunea ,•Utoarelor genera
ţiunr, cAt şi pentru combaterea atlnai
toare a atâtor rAle care amenlnţj cu 
dellă\'irşită ruină m&.11ele populare. 

Să nu uităm eA ln pregltirea tineri-
mel pentru lupta \"ieţel, mal lntll trebue 
să lucrăm pe11lrH t/e,tţă1•âr,ila denwltarc 
a atlc/11/ui si 1uwu.,i pe atare hază �e 
,·ăuta.m a clădi ,,c ;,ava11t11l modtt"fl !

Cel n,chl să ne fie dar cMluze tn pre
gă tiroa operei de regenerare a aodetl· 
ţel moderne. După modul lor de a pro
ceda să ne orientăm in pregAtirea vii
toarelor generaţiunl ; pe care d ciutlm 
a le cn,şte în cumpătare, sA le deprin
dem cu pri,·aţiunile, să facem 81. renaacl 
în lumea modmă natu.rele entu&iaa&e 
ale a.uticităţel ;.căci numai ast-Cel luertnd, 
,·om bine-merita o piOllfl4 an1intire de la 
acei ce ne ,·or urma in marea lupta a 
vie\cf, AL. BELCUL 

(
°

()11,t,1nţ;.,. IS9'.I O<-tombrie �-

---
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Unii _vintarr'l s'adllll4 
Cugetele, şi le sllnd 
Ca un şaer 11mg. de grier,· 
Iar poelal ni le seoate 

arbitrari moderni, ele care·-__.. 
tn reg�tul Rombiel. ...... 1U'I 
unde romlniamul •'• ridioat la o
viaţi falnici de aine .u&I� -
se servi numai nobilii ti . � ta.
struiţl; ţ6ralill ti muncitori} N ••

Cu viea/4. . trierate 
ln simţirea Iul şi' n crier. 

Şi e, ca şi mindra floare, 
FărlJ miros; /4ri1 SO(lf't!, 
ln veşminte purpuni 

- -mese� el Romlnl, &otUfl mal mul&
pentru indicarea stlrel fi a mea.
riel precum : t.t\ran,. indigen, pi·
mintean. Şi s'·ar codi al 1111PJM80I
«Român pe· proprietanal 'ior, pe
boier.

De hărtie,-:,versul prozd 
F4rd flac4ra cea roză 
A div,�ul poezii. 

-

Şi sînt m.ulţl cel ce· se'ncearcă 
Jn algebra /,or cea seacă 
Să în.săile un cuget; 
Dar, pe când îşl tot inalţă 
Oindu/ fără de vieaţă, 
El rămin schi/ozl În suflet. 

Gr. llilin81CU.

DESPRE ORIGINEA ROMÂNILOR 

Cu toate acestea numele � noo
e de preferat celui obicinuit . Jn
trecut în mod general «Valah'• ·ti
mal ales din acest punot ,te ve
dere, că ai;-atl chiar ti celui profan
că poporul de la gurile Dunlrel
atît de nAzuitor tri timpul dili
urmă, este un membru al marei
familii romanice. ·

Cât timp· nu era vorba de lup
tele naţionale de azi, trecea ca
ceva convenţional, ca valabil d
trag deadreptul din · oolonittil. _pe
cari i-ar fi adus odini6rl tmpl-

Contribuţie la etnografia EuropeI Sudestice ratul Trlljan în Dacia cuceritl. 
DE TnAn;oTT TAM� Chiar T1uuuluuu, la drept vor-

JC:11trod.'1o•r• 

Nu e de mult,, de când numele 
de «Român. România · Rumăne, 
Rumanien 1) şi-an cd_ştigat rost în 
limba şi atlasurile noastre, cel pu
ţin ca nume de popor şi <le ţară, 
s'ar putea chiar numi o născocire 

'l )laT 1Ji11P �·ar qioe •Jmmunc. Romunien• i.aii 
irn_1re11nă 1·11 rcimmitul sla,·ist Miklosich •R11-
m111 irn cil<'Î ,l tlin R'lmân. România, <'l'll' rm s11-
11Pt flltural i11d1is. can, stând Intre ,. inchi,- şi i\ 
,,,-1 ..c.1miină maî r.nrdnd 111111T 11 Mii i1 <Iar tn nil"î 
nn 1·,1� 1111 p,.ite fi reilat printr'un :l /('l Cf. f'iha<'. 
Uic·t. ,l'(·lrrnt)I. Dac�•-Rnrnam• 1 11. z;t.ţ3t_ 

qind, fiind cel dAntliu. care fleu 
cunoscuţi pe Romanii de "ft&lrit 
Europei scienţifice, !) nu edruncinl 

1) Cea cP no "° niaI-p6te deduce• de eYideat
clin • WllM:b • al nostru. (){lini<>m ln I. Ila� • Vlaclt• 
Probabil cA OennaniI numeau lnd dio veclli.ae• 
I)(' ,·eciniI lor Celţi. maJ tinlîi.i oi pe veci.ni lor 
romanici. qa ln althocl1dcutsch, (<lialect1al "'" 
chiu cu.lt) Walah. ln llitelhochdeutecll (diaLClllt 
mijlociii) Walich, Walch, Walhe. De la.el,-..._... 
oiemunire trecu la Slavi rus. V-lach=Romln, Vid= 
Italian. boem: Valach=Romh. Vacb=llalilln apoi 
t1i ln Grec: ID.âxo;:=Romln. Ung. OWl=Boala, 
()la.qz-lbJian. Torc. Ifl.llr=Romin. 

2 J Cn cei oetirile • Mupra iatoriel pop6ftlor ele 
rt......ilrit ale EuropcT. l...ipeca 17!M. De lisar ••• ._ 

· el primnl ·CN'e· a tratat ln special aoellllA :t iw.
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această · părere, ba o întemeie şi 
mal· mult, po cAt �ra cn putinţâ 
atunci; dar deja Salur) nega. că 
poporul românesc ar fi băştinaş 

· în Transilvania. tot aşa şi E,rgel')
: ' De· când cu principiul naţiona•
litâţeJ, o întreagă se�-de ceroo
tătorl so ocupară de această ches•
tiuri� ·_cari în majoritate fac sit

·te simţl că stol pe un teren alu
necos; «ba Maghiari!• - «ba Ger
mani!-. - «ba Slavl h r�sunA din
toate părţile; atât din cercurile
stăpânitorilor, pânii acum prive
ligiaţT, cât şi din ale naţiunilor
subjugate apărură o mulţime de
teorii 1) şi ca exemple t1ipico pen
tru prima categorio trebuesc ei
taţi: Rocsler) reprcsentantul teo
rie! saso-transilvănene şi ffunfalvy
al celei Maghiare; �) iar pentru a
<loua: Schafarik') sai:'1 Pic'') repre-

. sentantnl teorioI slaviste şi în spe
�ial al celei Ceho-Slovace, Petra 
!,-fajor';) sai'I Cogălniceanu;) al t-eo
riel române. 

:-n liesch. d,, ... Tran.ilpini,:;: n Dal'Î•·n�. \"i,,na 
1881. 

.. . 4) Commcnlatio de cxpellitionilm.� Trai:11,i ail
Dannbinm i,t origine \'alahomn1. Yicna li� şi 
O=l!iche dor MoMau li. W11Jar.l1e1. Hallt> tooi. 

ll O pri,·ire generalll. a teoriilor existente p;inl\ 
aci asupra orisiuei Românilor se giseşte la Tnnţ
Dil' Anfllnge der Rumllnen. Zeitscb. fnr d. O!'str. 
Oymnas 1876 p. 1-10 ţii la I. L. Pic. liber die 
Al>,;tammuns der Bum.'lnen Llp;.ca ltl80 p. 1- 1J. 

2) Romanische Studien Lipsea 1871.
3) Etnographie �on Un@!llm tr.vl. (le Scln.-i,·kPr .

.. �taum. 
,) SlaTil!Cbe Altertilmer Lir-•,1 Jx,-,.'{_ 
5) S. ·A. 4.
8) Istoria pentr11 ln<'epnt11I R, rn:inilni- clin D:K-ia

Ol.!o·-1812. 
7) Hii<toiro oe la Dacie ci de l,l Yalachi!'. Berlin

l!rl5. 

Indiscutabil, oA ool mal tnsem
nat dintre toţi este Roesler şi 
pentru combaterea ipotesel sale 
clădită cu mult.A cheltuială de spi
rit critic şi cu puternic aparat 
scienţific, sunt dedicate cele mal 
multe foi ale espunerel ce urmeazA. 

lpooosa Iul Roesler tinde tn mo<i 
esenţial a demonstra că RomAnil 
n'ar fi autoctonI la nordul DunArel, 
ci tocmai po la snrşitul secolulul 
al Xii-lea saO începutul celui de 
al Xiii-lea ar fi emigrat din pe• 
ninsula Balcanică în principatele 
Dunărene, în lransilvania. în Un
garia r�săriteană şi în Bucovina. 

Ca urmare cel mal mulţi cerce
tători s'an dat mal curând sau 
mal tarzin de partea Iul Roesler 
şi în deosebi la Pc�ta s'a căutat 
a se doborî ori-ce contrazicere a 
acestei t-eorif. Chestia la drept vor
bind, n'ar fi trehuit privită ca 
coaptă pentru discuţi<>,, cât timp nu 
s'a ocupat cine-va cu studiul nu
melor de localităţi: până în pre
sant nu există nici măcar în Ro
mania primele şi necc arele înce
puturi pentru aşa ceva, aşa că 
de o cam dată, do vooştl să aduci 
problema mal aproape de resol
va.rea el, nu 'ţl rem:\ne alt-ceva 
de făcut, de cât s:1 supul încă o
dată materialul_ existent şi deja 
cuno. cut la o dreaptă judecată / 
critic;1. 

Cercetătorul însă va face bine, 
dacă ,,a cilu ta înainte de tote să'şl 
asigure un punct de plecare, care 
sil nu 'I poatil fi tras <ie sub pi
cioare de nicl o critică, alegerea 
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!,8 nu va fi nici lungi oier ane
voi6să, căcl i se infAţişează nu
mal douA fapt.c cu adev�rat sta
tornice, pentru ori-ce cas încă de 
controlat, asupra cărora ou mal 
e posibilă vre-o deosebire de părere 
serioasă. 

El poate pleca, sao de la certi
tudinea oeîndoelnică, că limba ro
manească cst.c sora oofel latine 
sao de la expansiunea de astă-zl 
a po

1
JoruluI românesc, car� de a

semenea ar fi de cercetat cu bă
gare de seamă. 

In }).'imul cas o nevoit în chip 
logic- să se întoarc�1 la timpul în 
<·arc Romanii apărură mal întâiu
în l'egiunile de la Dunăre şi la
modul cu care, fără int.cnţie con
şticnt:l, di\dură impu)g la forma
rea limbel romanice de rt'!s�rit, va
trebui apol, fără de a luneca pe
clH rătăcite, să r�sbată prin întu
nericul veaculul de mijloc, lipsit
de isvore şi de urme, pâna la pre
:;;entul mal luminos, străduindu-se
cu grije să lege din non firul con
d urător, unde s'a rupt.

In cel )'alt cas are înaintea sR 
drnmul opus şi din punct de ve
der0 metodologic ar trebui să fie 

. tot una <le umhlă pe unul sM1 pe 
n·l l'alt, căci marea sărituri'\ de la 
trl'cut la present nu' "'<' poate o
coli şi rămâne deC'l de o potrivă 
d<' depărtat şi de periculos de în-
1•parcă în colo sao în coace. 

Spre a fi pregătiţi pentru ori-ce 
!"ăl-itură. ne-am hotărât să luăm 
in ,·edere de acum, t.crenul ambe
lor t�rmurl atît punctul începă-

tor c4�şi cel terminal al proce
sulul romAnesc de desvolta.-e_ .cu 
alte cuvinte, să urmlrim imediat 
în cursul el lucrarea de aaimil•� 
a Romei în peninsula Balcanici 
şi în uncia veche, apol al circom
scriem aşezările actuale ale Roml
nilor, din ramura principali nor

dicii, ca şi ale celor din ramura· 
secundară sudit:.ă. Prih aceastl ape. 
răm să ajungem la resultat.e. cari 
să ne uşureze legarea neailitl ·şi
consequentă ·a începutului' cu sftr• 
şitul. a trecutulul cu presentuL Şi
de 6re-ce Roma a prins rldlcinl 
cu mult mal înainte in • peninsula 
Balcanică, de cittn regh.inele de la 
nordul Dunărel, to ţara Dacilor, 
ne vom ocupa în aooastil lucrare 
retrospectivă cu romanisare� pe
ninsulei balcanfoe.

, ,. a 111·11111) 

BESPUlfS LUI VDlAll 
\'ezf xo. 1 şi No. -J.. diu a. <• •T•••I•• De la 

Bh,triţa · .şi ele Virau 

Ci. lasă-ml, Vun� 
Că m·ar inebunill 
Vorbind lot de satane, 
Şi ta t.e-aT indn'Icit. 
Că Bistriţa i' n sănge, 
Cu ponos pe femei, 
·Nu le miro, ea plânge
Că' 1 foc in apa el
Dar lu să pul saiana.
Tu care amăgeşti
Pe Ana ca Su/Jana?
Al dracu/ul chiar eştl!
Desc.operind că rana
E' n infidelitate:
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,Fwit, laSetua· 

x � zid Se poak. 
$111,,._,..� 
,.,,,,. .,,,,, .,..

. Şi ·111111 di/111i s4 Dai 
:AlllllMIII eomorat.' . .
. C4Nl � fad tu ciorlJ4 · 
De vmun &U ardei,
De ce nu seoţl din tolbă 
S' arund ai şi' li femei, 
Vf:' 1111 ./ulgtr şi' 11 b4rbaţl, 
O I jupiler m«Jem.

• De oarr ce 's caza/I,
Cu de, in infern?

· C4 an doar eu cine,
Cu brun, cu roşcovan,
Cu care s4_se 'nclune
Femeia la Saian.
Şi a.un iul 1 din poveste
Ca pupi la �murire
Pt Frosa, undi ţl �te
A ··ta dumnnein?
ffel ! prea"'tşfl, niâri {raf,,
Din jirm ta motan,
0e iici c4 eştr departe.
la dram, de Satan.
Şi, ded,!amice drag�,
Din raiul tlă de-al vTN
Sit ml soii ceva de şagd,
Poftim adlTSa: mea:

'f'Wetlnn (Belgique). 

Nu departe de schituJ Borhi1, 
oam la cinel chilometri, se află 
mlnlstirea Rătestl. Aşe<J.ată pe o 
oostă de deal. ce lin se povârneşte 
din sttnga înaltului vîrf, Şoimul, 
tnconjurată de toute părţile cu pă-

. 
durl ti plantaţ11, e aee_llnel ctJ to
tul vederil cllAtorulul i-ce ar urca 
ooseaua. ce iuneeă re malul Bu
�uJuf tn sus. 

Urcând şerpuitul drum c,, merge
la sf Ilotul locaş al plcel, abia du pi 
ce.al ajuns la poartă-l, poţl sl'ţl �•I. 
seama d.e: fruJ_nuseţea posiţiel ule. 
Vi'3itând'o în in.terior, f4ră să vrel 
�ţl pul î�trebare(: Oine să;:fi fost l 
fericiţii muritori carl an alee a
acest loc î Cine an construit-o. 

Cestiunile• acestea sunftnsflcate 
de vreml ş( foarte cu gr,eil poţi a 
străbate trecutul îndepărtat dar a
ceasta numal în cazul când ar lipsi 
probele corespun(l�toare acestor 
întrebărl. M� voiu încerca însă a 
r�spunde în Umitele posibiJe, adu
când şi, mal multe docume�te.

îrarliţiunea poporană fiind îm
brăcâtă în o formă mitică, nu ne 
permite a pune mare bazii pe ea, 
O resumăm ast-fel: Din vremurl 
uitate, au venit_ în_ partea loculul 
3 călugilriţe rtis6ice dinspre Mol
dova. Ele adusesii o iconă a Mai
cel Domnului, ce ora făcăt.ore de 
minuni şi aşe<,l:lnd'o lângă crucea 
din vârful Şoimului, atl făcut o 
chiliuţă în cai:o se rugafi la Dum
ne(leu. Locuitorii din împrejurimi 
veneau cu darurl, şi toţi cel bol
navl se tămăduiau. Cu timpul ' li 
s'a dăruit piscul Şoimul_cu crucea 
Danuluf, unde ele ridicară o bi
sericuţă de lemn. 

Dacă tradiţiunea nu presintă ceva 
serios. scim însă că mănăstirea 
exista pe la începutul secolulul al 
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18-lea, însă ca metoh al mănAsti
rel Poiana Milrulu'J. Pe un manus
cris bisericesc «.Kiriacodromionii
scris pe la 1691 de Neculae Grl-

Seciteşte ast
fel: KirK/emmt 
ispisa, s4 dea la. 
sjmta bisericâ ci-l 
de lemn. zis4 mi
toc11 'Rătesc'l i Po-

iana Măru/ul, să

Această notiţă ne dovedeşte cu 
priso:::,inţă că la începutul seco
lulul al 18-lea, mănăstirea exista ca 
metoh, sau ca filiallt, de 6re-ce 
\·edem că 'i se face danie această 
c·arte, la anul 1731. Aceaşl afir
maţie o aflăm şi în următorul 
hrisov domnesc de la 1734, prin 
care se ajută călugări. de· la mă
n:.'istirea Poiana Mărulul, ca să re
construiască schitul metoh Ră
teştI care fusese ponorît din causa 
ploilor şi izv6relor ce brăzdau pl'i.
mântul, fapt ce se vede şi a{jl. 

/ w Grigor.ie Ghica voe11od, i .... ..._' 
gospodar Zemli Vlal�scoe=� 

Fiin-c:i 1xtrinteli- Cravril. CftlllUennl măn�,,til'•i 
Poiana )I.irului ot �oh Buzr.ii. ne faci- cnoos-· · 
,·inta ea metrobu >'Chitu H.,1t;>f.t•l1 nt s11cl Rnzt'.111. . ' 

I\• ·r int0<:mit prin hanii şi miloşlt•nia Jmnina• 
tilur '"l(•r-i. logofiit11l Nicolae Pă!!li:mul i O-lui hi,· 
Yorni,·111 llălr.c-calll\ în 1.îlell' lnminat11l11T domn 
::;1..fau ,. 01la'1 ,. �,mrpai din t·nn,-.,. măwnulnf lle
plnî. �i •·im;tiţiT ciiln!!l1ri Jl ·an 1·n <·e ,;li faci\ 110 nit 
I,�,�: huind pliroforie şi !le nl'1·oile hinc c1-e.lin-
io�il11r ealui,iirî, a.�ijdC't-ea şi de mp:ikiuniJC' 1-(1-

1 111,•lui 1l ihail <>gnmennl ,-:chitnlui CioL-inu ot ;.1:<I 
li 11.i\1i: 1lăm acc,<t 1:in,tit 1lonm('S(;1t! 110,-1111 hri!-<>v 
-.., aibă w,c a lua l"mne din pă1h1rro C'iollin<>nilor 
1••111111 ca ,-ţ inlrJ1.·D1ea,,,<-il ,1„ ÎZll(l\·ă t·in�titul m<'
t11li 1·,'�1 •·11 lu-._nnul s•. Troiţă şi s.1 fi•· Y<'jni<:ă 

milticul 1), aflăm unnltdna no
tiţă pe care o dim to clifMII ele 
faţă, t>.opie sood · prin fot.ografte 
după original 

r,omt'.•11ire. iar pentru obicla ue no ar.a ci 11l'i ; Iii 
nibii 2 liodr. !>Cutit'f de po5lul)llnîe, ca' Iii aen&d. 
după <.-e ,·or lua 1iooetl11iturT de la i,1<pr'ăYUicic. Şi am 
întllrit hJi!'l>rnl ace!lta cu tusufi credinţa fi dmtita 
mânil DomnieT Vele„ Im Origorie Ghica voeTotl i 
gosf)oclar, la leatul de la fac.erm lumei iz.12. iar 
•Ic la naştcroo domnu]uT şi mlnhutoru.lui nostn, 
lsu,Q llristo�. leat ti:tl, Xl'l!iţa lnnie 26 dini. • 

(u)l,o.,,,.,,.,._...,.. 

Domnu St. Bilciurescu 6) ne spune 
că mănăstirea e fondată de boeri 
GrecenJ, ţarl • se· trăgean din· Mi
hal Viteazul. ·părerea aceasta nu 
nu are nicl fondament. Mal tntAiQ 
c:1 din documentul Iul Grigore Ghi
ca ni se indică ca ctitori logofătul 
PăcleanuJ şi vornicul Bă.Ulceanul. 
lucru care după mine nu admite 
cometărl, şi afară de asta boeri1 
Grecenl, sunt aflaţi ca ctitori tn 
pomelnicul cel mare al schitulul, 
cam ceva mal târ(jiO de 1830. 6). 

I l â(·cla�î )ii,·. vr.1111atic:11l a scris �l ,-iaţa l!fin
\ilor la 1687. ean.' ,., afla la Hăte!ltl'. 

2) llanu,-<•ri�ul Kirit1c0t'lmmi,m'. tn 1-iune-.1 
D-lui Ion XrJ<>l-·11 institutor. a\'tirHln-1 tic la ta
t;1J �;:;ii, f)i_trintde Ion •·� �Jujea c.-a preot IA !!Chit ul
fundătura (flnzt\iil. 

:iJ Docnmcntni in po,-,.,.iunca ml'a. 
.n A. D. XcnopoL l:'toria R,,m4nilor YoL Y 

edit. Gllld1tC'r. 1892. Ştefan C'an·tacuzin <lomnii 
in Mnntenin ,J„ la 1714 - Jîl6. c.-ari fiin1l pî
rit la T'Grtă di ţir•' cu a.-trw:·i. 1- mazilit şi 
tle<-:tpitat la C,m:<tnntinopol. 2G )fol t,IG. 
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\ 

"' O't'IDIU 
.....__: __ _ "T"---- ----·-

In arhiva mlniatirel se- afli 4 · vedem clin ainallal Or.- Olaica 
documente� din care 3 domn9'tl, ci unna ca d fie l"800DMl'Dit. 
(se ne aratl lntari&ea milelor ob- La 178'. 1� t'lll, 1711. 1811 
ţinute de la domnitor oi care sunt etc, tn hrie6vele ti oondi4'81e dom• 
la fel în conţinut oi formA.. 7) De neştl. afilm schitul populat cu cl
alt-fel se pot vedea în publicaţia lugAriţe., sub o forml . indepen
V. A. -Ureche � dupl briaovulde dentl nu ca metoh. Deel la 1786, 
la arhiva statulul11). Din tote aces- ID81i0hul Ri�tl e reooo1truit dupl 
te documente vedem el nicl mlcar oslrdia oelor 60 e.lloglriţe cu •ta• 

- se pomenesce de existenţa schitu Iul riţa lor. dupl cum gllauette la o •
Rătescl înainte de Mihail Şuţul l'altă tow documente menţiona&&; 
Ba oeva mal mult, vedem pe a- lucru ce pare a se apropia fm1e 
cest domn spunând «s'ati trudit mult de tradiţia poporanl pome
de a.il făeut un efa\at loeat de nitl mal 11U1L
lemn, acum în c;filele domniei mele» Pe llngA donaţiunile la plmlnt 
Dacă am căuta să admitem firi ale boerilor, Selrtl�tf, PAolenl 
reservă valoarea acestor cuvint.e şi Hrisosoolel, glsim o mulţime 
ar trebui se punem fondaţa schi- de donatorl cu b�ni şi. �biecte, al

tulul la 1784 (plus minus). Oe fli. ci.ror nume de_ ZlBu, 1-"ilipescl, Io

cern însă eu documentele de mal gofitu Tlut ş1 logofe&ea1ut Tlut.

sus oare ne arată cxisţe�ţa me- etc. 90 pot afta tn pomelnicul cel 
tohulul Răroscl f Părerea mea este mare ctitoriceec al Ritîettilor- Bi
aooasta. Ştefan Vodă cel .menţio- serica de a(jl a schiwlul e o zi. 

dire nou6, abia de la 18", clldiU 
nat în hrisovul lui Grigore Ghica pe vechiul a.ltar al oelel de lemn �i 
nu e altul de cât Ştefan Cantacu- care falnic 80 tnalţll luAndu-se la 
zin, care domnesoe la 1714-1716 
decl între aoeştl anl, 1715 san. 1716 

tntrecere cu vecinul pisc, Şoimul 

::s._, 
oe pa.re tot mal nalt. 

trebue să punem prima fondaţie Dăm aci 2 documente aOate to 
a schitulul, oa metoh al mănăsti- arhiva MAnăstirel Ră�tl: 
rel Poiana Mărulul, poziţie de fi
lială ce o ţine până la 17:U când 

51 Ylinlls.airil,· şi bi,,cricile din Rom,inia cu nud 
notiţe i1stori.oe şi gra,·urT. publicate tic Mini.sten1l 
lnstmcţiuneî publil'C. 

6) Dionisie Arhimandritul, Cnvlnt tiuul la în
mormint&1-cn stariiţd Evghenia Gn� 1856 
De<-. 2. Buzl'!u 1800. 

71 Condica domnească XX VI, fila 39 •i collllil'a 
XXIX, fila 127, <'ondica XL fiL'l i7 şi XX\'! 
fila�. 

8J V. A. t:reche. h,toria Romilnilor. ,-ol 4. li\' 
Pll4r. 22 I. o, Y li :.121 <?te. 

9) Brezoianu \'cdule înstitntilml ale Rom.i. iei·

I. lw Mihail umstariti,., Şutttl
voevod, gospodar bojio

1nilosti Vlahi.scoi (') 

Fiind-<'11 în Sud Buzeil.. la RA&e1tl, fiind 
o seamă de c4luglriţe ce cu starjţa lor
prin l'ljutorul şi mila du� la boerl şi
du� la alţi cre,tini, s'au trudit de au fă-

('J No� l'c l'Oltul din '11,�pta al do<;111o.;11tulni 
la luceput. i<tii ..cris.l ln gTOCeŞte n'iiOlntia de n.'
lu!Ari.rea acestui hris.w. llali de• (w A;examln1 �nt•• 
VooH,d. 1�2. 
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cut un sfint lflCat de lemn, acum in zi
lele domniei mele, pentru a )or 90.fte
teascA petrecere. Fiind loo cuvllncioa, la 
care � cinstette ti 84§ prhnueote hra
mul Sf, Troiţe, care sftnt locaf. dupA 
cum luAm Domnia-Mea pliroforie; fiind
că se aUd la loo atrtmt ei cu netndeml
nare Io hranl, şi neavAnd de niclerl ue _ 
un nit ajutor fi aprijineall, tn care al 
se poatA re.zema hrana ti chiverniseala 
lor câtuşi-de-dl; firi numai la mila ti 
ajutorul ce pot agonh1i dupA' la crettinl. 
Am bine-voit ti Domnia-Mea, ca dupA 
cum alte sfinte mlnlstirl ti schiturl afnt 
împărtăşite cu mile şi ajutor de la �ol, 
cAi ce suntem obllduitorl şi atlplnitorl 
creştin,'ştl aceşteia ţ6rl ; ca sl ajut.Am ti 
să hărăzim din domneasca noastrll milA 
şi acest sfint locaş. lată printr'acest cin
stit domnescul nostru hrisO\·, s6 aibă 
şeasă oamenI streinl scutelnicl pentru po
luşanie, la cele· ce ,·or avea maicile tre
huinţă; cari dup6 ce-'l va gAsi să-'I ducă 
la ispravnicii judeţului ca să-l cerceteze 
şi fiind streinl să-le dea adeverinţA pe 
nu mel<' şi chipul lor, dup6 oare li se ,•a 
da şi pecetluiturl ca sA fie 'n pace ti 
nebătuţi de toate. SA scutească stupi ce 
,·or a,·ea de dijmuit şi cit vin vor face 
in viile schitului, dA vinAricl SA ţie şi 
2 preoţT apăraţi şi scutilf de toate dă
rile şi ))Otvoadele ce vor da cei-l'alţl_pre
oţT. Asemenea s� aibă a lua şi rle la VI► 
tieria Domniei-Mele, pe tot anul cu pe
cetluitul câte, t-76, Io (Jiua Sf. Gheorgh1,; 
i încă t-45, pentru 15 bucAţf aba nea
gră de îmbrăcămintea maicilor, i t-9 pen
tru 12 perechi papuci pi meşl t-15 pen• 
tru 20 octi unt-de-lemn şi t-9 pentru 6 
11t;;l tămâe. Pentru care rugăm şi pe cel 
c•e 'n urma Nostră a fi domni şi oblA
tluitorI scaunului aceştel provoslavnice 
·11r1, să bine ,·oiascA a lntlri milele a
rnste:-i, ca şi ole Domniilor-�ale mile şi 
fu·e1•i de bino, în samă de alţii 8" fie 
ţi1111te. Şi :un întăl'it hrisolmluJ acesta
ru însuşi crctlinţa Domniei-Mele, 1..- lli
hail t.'onstandin \'oinld şi cu a rrea iu-

bi$ilor Beiaadele, ftl Domlliel-aele Jdn 
Voivod, Grigore Voi-vod. Alexaadna v.Y. 
ti cu tot statul cina&itilor tă erediadoti
lor boeriJor celor mari al divanului Dom
niei Mele : - Pan Dimitrie Ghica nJ 
Ban, pan Ştefan Prl9COTeanul Te! dvor
nic de ţara de aua, pan lanacbe lluruui, 
dYom� de ţara de joe, pan llanolaebe 
Brlncoveanul -,el logo(lt de ţara de ..., 
pan Grigore Blleanu ni !ogoflt de ţara 
de joe, pan Grigorqoo Blllt■ehe vel 
11patar, pan Enacbe Vlcl.re9CU vei Yi9-
tier, pan Ale:undru . . . . . vei poet.et
nic, pan Constantin . . . . . vei clucer, 
pan Dumitntcu Raooviţl vei paharnic, 
pan Gheorghe . . . . . vei stolnie, pan 
..... Mano vel comis, pan Barbu Vl
cAreacu vei sluger, pan Panaiot vei pi• 
tar ti ispravnic, pan Grigore Blleanu 
vei Jogoflt. Şi s'aQ scria hruovul acesta 
la anul de la natterea Domnulul l)wn
nezen şi Mlntuitorul nostru Isus Hria
toe: leat 171M. Iunie •· 

(•) ho --- C-.â ,.,.. ...... 

11 lw Nicolae Petru MavrogluMi, 
Voevod bojio miloatio go8• 

podar zemi. Vlahisooe (') 

Fiind-<"-1 ir, sud Buz6u la RAteftl, fiiop 
o 110amA de călugăriţe eu etariţa lor,
prin ajutorul şi mila de pe la boerf fi
du� ln alţi creştini, s'au trudit de a6
fleut un sfAnt IAcaşl de lemo in 4ilele
Domniei-Sale, fratelul Mihai VodA Şuţu,
peniru a lor sufleteasel petrecere, fiind
loc cuviincios; la care se cinstette şi aA
prbnuieote hramul Sf. Troiţe.

Care sfAnt Jocas.-dupA cum luAm dom
nească pliroforie, fiind-ci se aOI la loc 
stimt fi cu neindemAnare la hranl ti n� 
a,•�nd de nicAerI vrc-un alt ajutor ti 
sprijinealil ln caro s:1 � poatA rhema 

hr.,na oi chivemrseala lor câtuşt-de-cAt, 

(') Noe&. )11 fnmtl.'ll hri,ml'IIJuT. re�= ţirei. mal 
i-))N eolţ. l'f. �i1·<>l:le pat1,11111I 1lomn:1h1T şi litl'rilo 
i11iti11II' :lli' mm,,.lnT l'liii: 
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fărli nui.nal la mila şi ajutoruJ ce vor 
agonesi du}MI la cr.eştinl. Mal vilrtos cA 
s'au înmulţit din vreme 'n vreme şi alte 
maici călugAriţe din strAiniHatc. Am a
,,ut milă pritţ hrisovul Domniol-_Sale fra
telui Domnu Mihai Vodă Şuţu, care 11 
vlhju Domnia mea, de care a făcut 
acumu rugăciune Domnuiel Melei ca 
să întărim şi să înoim acea milă. A (�
rora rugăciuni primindu-se de cAtre 
Domnia-Mea ca uni ce suntem plirofori
siţi şi că li se cad şi sunt şi lipsite. 

Am bine-·voit ca să ajutăm şi să hă
răzim din Domneasca Nostră milă, aces
tul sfînt locaş, pentru pomenirea . Dom
niei-Mele şi răposaţilor Domniei-Mele şi 
iată printr'acest cinstit domne_scul nos
tru hrisov, orinduim ca să aibă a lua 
milă de la ,•isteria domneascA pe tol a
nul cite, taleri 75 pentru 15 chile grii\, 
�ea, pentru hrana maicilor c.1lugă
riţe �OCJ10Sc într'acest sfînt schit 
Aşişjderea s11 � iar de la ,,isteria Dom-
niei-Mele pe tot• cu pecetluit câte 
t. 78 la qiua Sfin"' Ghiorghe. lnsă 
t. 45 pentru 15 bucăţi agră de 
îmbrăcămintea maicilor, t.,.9 12 
perechi papucl cu meşl, t. 15 
ocâ unt-de-lemn şi t. 9 pentru 
mâie. Să aibiî a ţine şi 6 oamenT s 
scutelnici, pentru poluşanie. la cele c 
vor avea maicile trebuinţă, care dup6 
adeverinţa ce vor ad�cle la isprav
nicul judeţului de numele şi chipul Ier, 
li so vor da .... şi pentru ca să fie î11 
pace şi ne bântuiţi de toate. Să scuteas
că stupi ce vor avea de dijmărit şi cit 
vin vor face în viile schitului, de ,·inArit 
S� ţie şi doi preoţi apllraţl şi sc-utitf de 
toate dările şi potrn<Jile ce ,·or da alţi 
preoţi. 

Pentru care rugăm şi pe <WI ce în ur
ma noastră se vor invrednic·i a fi domni 
şi oblădaitorI al ilceştel ţări, să bine-,·o
iascâ a întări milele acestea prin ale 
Domniclor-Sale mile şi faceri de bine în 
m·mă de alţi, sil. fie în seamă ţinute. 

Şi am întărit hriso,·ul acesta eu în-
suşl C'U t'rectinta nomnieI-�folP f.,, �iro-

lae Petru Mavrogbenl Voevod ti eu a 
prea iubiţilor Beizadt1le fii al Domniei
Mele Constandin v,,·, Petru ,·.v, ti cu tot 
sfatul cinstiţilor şi credinciotilor boeri
lor, celor mari al dinnuluf Domniei• 
Mele : pan Dumitrache Ghica vei Ban ; 
pan .Nicolae Brâncoveanu voi Vllftior ; 
pan Ştefan Brânco,·oanu:vel dvomic de 
ţâra do sus ; pan lanacbe Vlctreacu vei 
dvornic do ţara d� jos; pan Grigore 
Bllleanu vei logofăt de ţara de sus; pan 
Nicolae Filipescu vei logofAt de ţara de 
jos; pan Constandin Şuţu vei spltar; 
pan Constandin Filipescu vei postelnic; 
pan Ioniţă ..... ,·ol clucer ; pan Cos
tache Manoghene ,,eJ paharnic; pan 
... , . voi stolnic: pan Costache Raco-
viţă YOI comis; pan ..... ,·el sluger; 
pan ..... vei ..... şi ispravnic; pan 
�icolae Filipescu vei logofăt. 

Şi s'au i;cris hrisovul acesta la întâiul 
an dintru întâia domnie a Domniei-Mele, 
aicea în oraş11l scaunului Dmnniel-�fele 
Bucuresci, la anul de la zidirea lumel 
7292, iar de la spăsenia el, leat 1786. 
Iulie. ă. 

(n) , ... •� ,-.tf'I/ ..,,,.,..,,;_ ,.,. 

-

domuesc, 
ru Const. Moruzi, '-i es

a acestea, din care 
<'ausă n publicăm. Tot în 
archiva mă e un al 4-a docu-
ment din 1819, în care se menţionează 
t6te sineturile Rllteşcilor făcindu-se şi 
oooloica schitului. Autorul ei e serdarul 
Şerban, care fusese trimes de domnitor 
ca să facă hotArnicia moşiei Policior. 
Asupra acesteia, căt şi asupra manuS<·ri
selor hisericesci ,·oi re,·eni altă dată. 

Vu,riliu Aa.dl'onescu 
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I snoet viu �e clopoţel'� 
Pe care oodriI 11 togtiii, 

Pe culuil, pe coaste oi pe •liI.
Cu 'nde1n.'inare cai 'şr mAnli :

E-un surngiti din alte vreml' ...
1şî mişcă biciul diotr'o dată
Do par'că-J şarpe 'neolăcit 
Plesnind din coacla-r resfirată._

Şi trece timpul, nesimţit •..
Trasura urcă şi coboară, 
l\• cilnd. la fie-oe minut, 
Pri'relişt1 nouT se dcsfăşoarl:

O rnle-adlncă, no ptrlii, 
Cn munte, totn.l te ;iu rprinde,
Şi nn·ţî i-înt ochiT în d'ajuns 
S:i poţî <le-odată tot cuprinde ...

Doar !\imU ln tino 1111 avtnt
De mJ1Jţămi1'I' negrăită. 
Pe care, tot mai i.ns innalţî
l,;lrn.lireă tn nestăvilită.

All,astml c<'r pc zllrT intini'. 
D,•-,,tul.e.i orT pri rit i n ,·Iaţl\.
ltT pare altul şi !:pro ci 
)lc1'l'ii pri,·it'l.'a ţi-i drumeaţă.

l)in el iţi pic-ur:i. re;ipirT
F:t erna pace, nes[ irşin-.a. 
ln niija clipelor cc troc. 
l.":lnd nnmal i::pirit ti-T ;:imţi1-.':l.

Xatnm 'n toato ale eî 
riiml amor, seninătate, 
=:;i c,lnn11ire d11-pă lcy:T ; 
Ce nu·î şti�c dirr lihertalP.

1nt,1iul bun pc caro'l guştT, 
Din tot oe dete Provedinţa, 
�laî pretio , - e că'\T simţcşti
Cn toiu.I lil,eril fiinta ...

J 11!_,pştT apoT .•. &llllDlC re 
:--11 poţT s,YţT clal alnnc::ea seama. -
I nl><!Şli tn ,.ig. pentn1-a inbi. 
tlit,incl ne·nc1oocre:1 �i team,"\:

/ 

,,. 

0 IIOrbrcn ochi neilbdUori:
E •echiol �li prieeen, cme,
Ţi 'nflţi,eul 'ntr'aa mioua
Trlite clipe 'n desfllare;

Şi tremlll'f, dulee 'nfiora& 
De-acellltl IIC1Ull))I reYedere:
R6ml1 o'o df'IIIOlte, de ti 
lmbAtrt™-"6' fi timpul pme.

,,FECIOARA". 

�eoensle) 

In editura tiwgrafiel • Aw·onu dia
Constanţa ll aplrut de eurtnd pe un
spaţiu de 156 pagini to 8-•, .:Fecioara•
roma!) psihologic aocial. datorit penel
D-lui Petru Vulcan. Romanul e prece
dat de un cuvint inalnte • Către O.or. 
Cetitori de ambe · •ezek ti de ponretul 
autorulul 

, Cadrul re•trâns al un el recenal nu
' ne-ar permite sll facem un studii ami

nunţit, totw,I noi ne vom •ili pe cit Ta
fi posibil. 84 pre11entlm romanul 1n a
dev�rata Iul lumini, lumini, pe care •·
utorul ne asiguri, că o Ta primi ft.rl
ŞO\"Aire, «graţie nu vroi de la nimeni cer
lumină veşnică ti-afAntl• a„ ee eepriml
el la 11firşitul precuvlntArel ule. , 

Negreşit, că ori cit de acurtl ar fi re
censia n6strl, ea trebue d lnbrllifeae
mka.r tntr'o ochire, lot cea ce a'ar pu•
tea spune relativ la fond ti la fonnL 

lnainte tnail de a trece la exaabmrea
romanului, ni-e imposibil d nu facem
constatarea, eA daci cine-va a flcut YNM>

• 
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datA mal multA reelamil, apo) e de li- n•am fi avut qa de alllle ele ala ..... 
gur autorul romanului fn rettiune. Deja pra ·romanului D-Âle. 
în list.ole de euhllClipţie ee 111>unea, c4 ,·a Autorul Qoelru ..... a propua d acrie 
apare un roman, <'.are va (ace epoc-A In romane cu tendinţe nt()ra)fdt6te. cart .... 
literaturii noastr:il romantfoA, va avea o adl'89e'ad tinerimel. Ef bine, ewa lael 
direc,ie nouă etc. Acela, spirit de ro- acţiunea romanului nu coreepunde de 
clamă 11trllbato ti cu,·intul inalnte căh'e loo eu prefa$,I. nici to ceea ce prh91te 
cetitoril de amhe sexele, aşn Ctl -se im-- -personagiile (acel inşi aletl) · nici Cil-. 
pune să începem cu 110Rliso acestuia. l!OOf> final morali«Jator, dar nicl mlear 

Coia co se COJltinde aci, o pe de o ca o imagine poAibHl a reali&lţel � . . 
parte de prisos, fiind-eă romanul adre- care sal re11ulte o trăsllurl cara(?teriade' 
sdndu-se publiculuI iuteligent. dupA cum a IK)Cietl,il noa�tre, rm putem trece cu 
se esprimA autorul, n·are nevoio de ·a- vedere& apariţia lui,, filn�-ell efectul 110 
U'tta esplicaţie, pe de altă parte preco- va fi demoralizator. 
nisează şi promite lucruri. pe carl nu la sA ,•edem subiectul romaoulul: 
le realizcaxil intru ni1.11ic. . Pe�naglile principale sunt: Barbu NI• 

Si iată cltm !le oxpriml\ : o:ugrl,·irea �ulcea srudeot tti 111:erat, Sih·la Mehe
lumcI intorne în toute culorile, �• ma• dinţi mama 11a. O.na Sla,·icl. O.na Dan 
nifestllrile iată romanul viitorului . . . . în epooial Virginia, fiica D-nei Dan ,i 

I.ia, umica Virginiei. Oele !'alte· cAte-1"&• A studia cu doamanuntul cauzele şi pen,oane 8Uot aşa de secundare, c4 potefectule ce fac si\ sbuciume inimele ţa- fi inliUurate. tro•rn iuşi aleşi şi în dP11crierea cl'f:'dlri- Romanul ooprinde două plr,f: primaci6să a pnripcJir-"i vieţel lor, să nv.f,m parte 8 0 Introducere lung-A (te tot laoglin<la intn,gel sociotAţI iată ţinta, ce 
trebue să o urrnilrNtSCA roma11cien1I". lfo- 1>ar"1-a a II-a,_ cart1 sl.ngurA �rll titlul

găm 1:1 se citi cu atonţiP aceste rîndurl 
ca po urmă s11 se ved:1 cum reaHzon1.A 
autorul cele avansate. Dar mal depart.e 
se contrazice: •tm public inteligent e in 
drept să t•earA autorului descrierea per• 
sonelor sănătoaso bine e<1uilibrate• atun
cr cum 1'{l1�1it11e cu c>.oa· co a �� mal aus 
ca un foi do Aentin�1 fărA I ecurs, ci\nd 
qico: zugrăvirea lumei interne, în tote 
culorile ti manifestlll·ile el'!' 

Trebue să insemnAm pasagiul: ,s.'.\ 
lullm pildă <� ia cel buni şi mari nu 
cetind isprA\"ilo perverşilor, tinerimea 
n66Lrl1 să cunoască roul fArl limito• şi 
mal ales pe cel următor: ..-nu crime fi. 
oroase., nu sinucide1i, nu adultero .Şi di• 
vorţurl no pot inlll,a suOecut. elimin tote 
acestea şi i;m dat o nonă direeţiie ro
manq,lul, direcţia 11lnl&osă, �ro ,·a dm·c 
la luminarea minţel etc. 

Daefi autorul ar fi realizat o particic4 
ci\t dt> micii din c>elo ce promiw post.> 

.. 

de • 1-'ecioara, ,i care drept vorbind 
poate fi o nu,·elli, dar nu un roman. 
Ac,iunea so petrece ln Bucura,u. Barbu 
Niculoca şoclend in gazdo D-nei Mehe
dinţi ee fndrăgosteş&e cu Silvia, fata el 
,i o io de neVll&tA. Barbu fiind fll090f 
cu· idei a parte ti lnc4 lip«it ti de mij• 
toace, face o nunt� de o supliciiat.e ciu
datA. 

Cununia religi6el 80 !Ml,•i�te de un 
singur preot. nunl flirid mama şi _vara 
Sihiel Sih·ia nu e mulţumiit. vlsul el 
fiind o nunti obifnultA, cu rochie albi 
etc. In prima no,1pt.e dorm eu toCil in-
tr'o odaie, adict D-na Mehedinţi cu vara • ' 
Silviei fntr'un pat. Barbu cu- Silwla Io 
col l'&lt ti aceasta fiind-d cA qa s vrut 
Silvia. Barbu pe lingi cA e slujba, mal 
dA fi lecţii iu ca11a 0-nel Da1i, o vHUYI 
cu copil: O.ni Dan e invidiată de c-.ate-
Ta vecinP.cu cari nu catadicsea şi cari ţM 
pe unde 1)0t intrigi' contra el. D-na Shl-
vicl "-' uno din acestea. Ea atAţA po RII-
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via, i1c-And'c, -gel&A. arltlndu.l pe 0-Ga 
Dan, ca pe o etrieA16re de eiMticlL Sil
via începe d blnuiU!:_l pe Bai;t,u care 
do altmintrelea e cu dedTll"fire, nevi• 
noYat şi-l face traiul de IHW!Uferit. Jn 
cele din urmA are loc chiar o rnpturt 
din c·ausa unul portret pe can, ,Barbt1 
l'ar fi dat D-nei Dan din dragottle,--dar 
cal'e in realitate 01·a. o eurprieA a ele
vilor pentru profeeorul lor. Portr-etul 
a fost furat de o unguroicl beţivi 1>rin 
intrigile D-nel Slavici şi strecurat ln 
m� nite Silviei. De a&i înainte el trleMI 
separat, 'ma! ales după o ecenl ,·iolentĂ. 
Divorţ însă nu daO, fiind-cil nu le di ,•ole 
D-l Vulcan. Acum inct>pe partea H•a. D-na
Dan ,·iă pe fiică-sa Virginia in instrue.
\.ia Iul Barbu. Barbu se va înamora dt,
feci6ră, căutând să uite amlrllciunea
traiulnl casnic, în deliciurile unul •uOet
rural Dar se va înşela amar; Virginia
are legătură cu o fat.il Lia. ostrem de
:<tricattl, caro i dă lecţii mal bune de
c,it arele cu sărutări ale Iul Barbu. Vir
ginia, decade tot mal mnlt, până cllnd
ajunge să înşele ,•igilenţa apr6pe nuli
a mameT sale, înt-âlnindu-se în grădina
fr6nel cu tineri, cari nu urmăresc sco
puri aşa de ideale şi platonice ca ale
lui Barbu.

.\resta o aurpl'inde, întorcandu-8e toc
mai de la facultate, se duce ime4!.._at la 
D-na Dan p::ntru ca sA-I arăte gra'1ta
tea faptulul. D-na Dan e inspăimintată.
\"irginia e însă deja atat de per,•en,ll,
că se foloseşto de situaţia• sa faţă de
Barbu, şi'l aruncă în faţă CU'f'intele ci
<el a nenorocit'o� .. D na Dan i oferi
un revoh·er sA se împuşte. Barbu nu
'şi perde cumpătul. ci cere. pur şi
,;impiu ancheta judC<'ătorească. Alunel
\"irgfoia revine asupra -cu,•int.elor sale,
tăgăduindu-le. Barbu se retrage. Idealul
său ea sfărAmat. Acum Sih•ia, viKjiindu-1
aşa de trist. se împacă cn el, crezând
<·ă s·a pocliit în destul. Are loc o ex
plicaţie, dar din care Silvia nu anll ni
mic de relaţiunea lui cu Virginia. Ro-

Aeu,a -yq lnlNINI ea. i,e &io11ae atit 
de deoeebitl de a -al&or roaue'? . Pdte 
Intru .atlt, lbtru el& H pN,111.U- ... 
tipuri. _,. sunt bbpoaff,Ue.' .c.r1· _. . 
aoeti.ofl alefl Y Barba, E � ea-.

, va •I �tudie1e fik)Mfia ,t al· fle lfllln& 
,r,enti-u ca sl fii un ini, alefJ t . � 

SU'ria p6te, Dn_oe fel de femeie e ula, 
care n'are mlcar atlfa niflne de ••ma 
el ti mal ales de vara el,-de a ·• cmlea Io 
prima sea.rl de nunti .cu mirele el, tn 
aceiql �meri Y ! Dar Barba ee fel de 
blrba& e ? Are omul bta Tolnţl, elnd 
tnglduie aooHtl promlt1euifale fi mal 
dl el imJ>resia unul Ina ales f ! Nu. de 
o mie de orf nu. Şi Silvia tot a11t de
puţin.

Dar D-na llehedinll t.-e fel de mami 
e aoea8ta ? A,a lnţelege ea morala. qa 
exemplu dl ea nepoatei Mie. rlmul 
KUb 11 el fngrijire ! Dar asta e O mami 
de carton. care 80 supune la voinţa fii
cel sale, cllnd aee&11ta � �buni. .eon· 
tra mirelui sA6 ln prima n6pte.. pentru 
cA nu-l a (Acut nunta dupl mocii. 

D-na Slavirl nu e de clt o· mabala
b�6icli, o intrigantă, dec.1 nici eceaeta nu 
poate fi o persoanA aleuL Ne mal M
miln acum două pen10ene in&eresaote : 
Virginia şi prietena el Lia. V�i• e 
tipul ideal po care şi-l creiad Bffba.dar 
val de dânsul. Din leglturile Virginiei 
cu Lia, cea dâ�UliQ devine 110 _tip pre
coce de corupţiune. Lia rAmul [lrt pl
rinţl, faoo oo-l place, mal mult de dt 
permite morala publicA şi toto.el D-na 
Dan nu ştie nim.ic, permite fiicei sale 
celo mal strAnse leglturl cu aeeestA fi. 
ioţA. Se duc singuro la şosea, cocbete%1 
cu tlnerl galanll, şi tot"'1 D-na Dan nu 
are habar. Deci tot o mami de carton 
Şi e de mirat cum femeia uta, care de 
altmintrelea se price1>e ap de hine in 
administrarea aven>l rimase de la de: 
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· funetul.d6 IOI, nu are o ,pui· mal •� · ·-·.val• -.,;....,...-. .,ct.. · eei, ii. i.: ,�-'-i.

vaţl drica d. faf!J! • : · •· ·�;_-c · : .. •" &enUYI asupra ftioei 1ale. 
Ştiţi d.t e de decl111t.1 Virgtniaf la ·· li vedeţi oe face: ·Intr'o 1i cloci m1 d

· vie Barbu ee deabrld repecle ,1 ee trtn•
�'8 tn pat, pNfJclndu-ee ci · d6rme,
voind .al afle ce •ra f�oe de se-Ta-apropia
de ea Y Barbu vine 9i o ellrutl, clei nu
poate resi8la ten'8ţiuael ti apoi fuge ca
muşcat de viperl.

Şi 11'8 e o scenă moraliz�t9re, care
să fie oglinda tioerimel Y ! Dar asta nu
e nimic, am să vi:\ reproduc cAte-\'a rtn
durl· dintr'o· convorbire a Virginiel cu
Lia, pe când cea dAntâiQ aştepta pe
Barbu la lecţie.

La Pag. 116. Prietenele stau în chioşc
şi fiind foarte cald Virginia şi-a S<'-08
bluza. Iată oo face Lia. «Lia întinse mâna
cu nervositate şi ciupi pe Virginia de
sfîrcul sinulul stâng.

- Liooo ce facl '?
- Am să invllţ pe B (Barbu) să· te

muşte odată de nci. ha, ha, ha.
- PsL„ mal încet să nu ne audă

mama, zi:lu Lio. cum vorbeşti şi tu !
El vil place'? chiar dacă ar fi ade,·6-

rat, adică dacă ar exista asemenea cre
aturi puţin decente, apor ce cantă ele
în romanul autorului, care trebue să
fie eminamente curat, că�� de la stri
caţi perverşi_ trebue să luăm ex"mplu.

Da, va zice autorul, eii sunt partisa
nul �alei realiste. Ia s1l vedeţi maI
departe, cum inţelege autorul realis-
mului.

La pag. 122, <Lia, gândindu-se un mo
ment, mal luă o bucată de rahat din
cutie, o aşeqă pe faţa mesei şi apucând
lntr'o mănă foarfecilc ale căror estre
mitAţf ac terminl'l printr'un cioc de barzi\
lnoepu sll cresteze bucata de rabat pe
la muchii şi colţuri, dându-I o fonnă
cilindrică. cu o scobitură la a doua tre
ime Virginia urmărea cu atenţie ce lu
cra Lia, pAnă oo roşinduse la faţă, o
opri bl'WIC din lu_crare, strigAnd :

' - ... CNMle �uforQ).ol la•�·., .• 
o epoci noul tn· li"_,-tura ■dlfr.a J'Oo! ; • · ·•
mantiei-? .cu pol'IHlgnfle f ' • · 
· Şi apoi DMl are fi pretenfa . � a ft : · I 
MTi-8 un roman ptilbologic IOCilial· Da: • · .. 
ce a aoalisat tn acetlt roman c. . . .,,.. :· \,.
to evident! Y Deetrlbllarea felelor cilii . 
dlua do astl-41 Y Apoi nu vor fl. eJe 
sfinte, dar nicf ca Lia n6 ViraiJua llU 
sunt multe. Şi dacă Lia ,i Virginia Hnt 
doul exemple spont.dioo atunci unn6d 
ca ele trebuo 8ă ogbindea� o· ln� 
stare de htcrurf din 80cletate Y Nu, de 
sigur. Din romanul· D-lui Vulcan nu ne, 
alegem cu _nimfo alkleva de cât cu o 
scârbi vedilA pentru ' t6te pe_raonagiile 
,i ln loo ail ne bucur4m ci am ghit 
clţf-va intl aleşi, pe cari ail-1 imitlm 

· din oontra II detesUlm.
Ca formă D-l Vulcan e şi mal alab.
Afară de fiouă, trei descripţil reufite, . 

restul e ceva nesigur, scrii reped� .ln 
fuga condeiului cu tntrebuinţare de cu
vinte fără nici un fnţelea sa6 cu un ln
ţeles ridicol. 

Aşa, Silvia înainte de a deveni eoţia 
Iul Barbu, când intra tn odaia Iul, ca aA 
o diretice, Mpira acntl stricat dio ca
mera, apoi stiruta ptJma ti locNl undo
donnise şi numai după ce se �turase
de mirosul unei odlli închise unde a pe
trecut un om noaptea, deschidea fereas
tra, (Pag. 8.)

- Pag. 9. lmpa.rft'1na cărţile.
La pag. U e o strofă fără înţeles.

Şi am adormit. ..... 
Iar gândul meii 

La sinu-ţi fraged s'a oprit; 
De dorul teu, de dorul tilu 

Şi el acum m'a părăsit. (cine'?) 
- Gândul Apoi dacii s'a oprit la sân

cum nu ora să'l pllrăseasc* � 
Pag. 12. Barbu imbrAţişa pe Silvia cu 

adresa unul amant din t.impurile medie
vale. Bro ! multă artă lntrebuinţa ! 

Pag. 13. Drl\scuşcll (\') ştiam drllCUf()r. 
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Pag. 14. Elle eet eooore innooonw .... 
o/Ieri, d qoi pe,cH dOIIC (1). 

Pag. 16. Parad6xe. 
Pag. 16.. Un alo de forma unui diac

convex. (Y) Nostimă comparaţie! 
Pag. 18. Doi vineţi (cal); mal bine e

rau verzl 
Pag. 20. O ellrută punAndu-1 capul .fn 

sens orizonta](!). 
Pag. 23. O cameră salon şi bucAtlrie. 

şi do culcat, mal exacL 
Pag. 26. Temperament sanguin«!o -· 

coleric. Aşa ar fl fost Barbu ! 
Pag. 27. Pulpe catifelate, ce pllreau 

trandafiri în plina lor înflorire. (ţ) 
Pag. 28. Starea Iul su0etească se 8• 

se,'lănă cu a unul om r�ii culcat(?) ... 
firo de atlete .... desichilibru ..... 

Pag. 37. Botonier:1. 
Pag. 69. Prepuscula. 
Pag. 82. Duh de aldeidă benzoică. · 
Pag. 115. Două discursuri elipsoide 

(ast-fel compară autorul sânurile femei). 
Pag. 127. Barbu întreabA: ad avem 

fisica '? - Da, avem d4e metaloizl(Y) 
.\utorul a comis şi opere didactice cu 
conţinut sciinţific şi nu ştie că metalor-
cJif nu se im•aţll în fisicll ! 

l'ag. 147, Când Barbu s'a retras de la 
D-na Dan dupl1 scona finală, ea-l tntin
se mâna pe care el o serută cea simţi
fiC epidcrm.ă do{ stropi fierbi� 

Şi acestea sunt numai câte-va exem
ple, mar fie care pagină ne poate fur• 
nisa unul două, sau mal.multe. 

Ori cât de slab ar fi tnsă romanul, 
din când în când, dar prea scurt se p6te

întrevedea, ci auţorul n'ar fi lipsit de 
talt'nt. 

A şa e ·bine deecrid scena unde Barbu 
e !<urprins de Virginia scriind o poesie 
ale' cărei ultime trei strofe de asemenea 
sunt bune. Naivitatea. inocenţa ti bună
tatea Virginiei sunt bine redate, aci în 
ndPv{lr aceastn e fecloeră. Ce folos ins4, 
ră la a 3-a sa6 a -t-a pagină eu e mal 
prPjos de critică. Dacă D-l Vulcan ar 

studia mal auit, ar lagriji .-.i fi •••
face recbunl � • pala 
IICl"ie tl mal bi.De fi a'ar da oeulil dea 
I ae putea 11pune : eA acolo llllCle au • 
pricepe d o latte mal domol 

.ftllt"II& 

,:· •.:+ 

ROZE DE IDADA 

Grădina e imprejmuiU de &id 
cu zăbrelele de fier vlpeite verde. 

Dintr'un simţimtnt de ploaie 
poate, proprietarul a pus d&a bt. 
tut pe dinlăuntru sctndurl, oare 
att fost văpsite' tot C\I verde: ast
fel, nici o privire nu mal poate 
str�bate în minunata grldină. 

Cu adev�rat minunat', ciol de 
la retnvierea firelor de iarbă 1n 

1 primă-vară, feluritatea florilor eea 
mal aleasă o impodo�t.e ou o

îmbelşugare de uimit. 
Numeroase tnsA suntdeoeebitele 

specil de ro7.e, de la roşul ool mal 
înfocat ce se aseamănă unul apus 
de soare pe un câmp de luptă tn
verşunată, până la trandafiriul oei 
mal delicat care se aeeamA.nl u
n ul vis de copil 

Albeaţa ninsorel, paliditatea a
urului, nuanţa piersicel şi mijlo
ciile acestora pe-o scarl de mA
eastră combinare, dideatt rozelor 
farmecul varieUlţel şi grldinel tn
făţişarea unul colţ de raia. 

Timpul a -trecut tnsA_şi eu el ro
z-ele, unele după alt.ele_

T6mna rşl-a făcut apariţiunea
pe part.ea din spre apus a Firel_ 
iar suflarea ei a început tncetul 
cu încetul să arunoe pe unele 
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frunze rugina, pe altele galbenul viaţă, rid de anevoinţa f!uturuluL 
IJoln�vicios al veştejirel.,.. EJc sunt florile tomnel; aO to 

Dimineţile încep cu o cortină ele răceala zilelor de dimineaţa. 
de eţaţă pe zare, ceea ce r:'ipeşte strelucirea ceasurilor din miezul 
admiratorilor vraja faptulul ră• _zilel, sănătatea frumuseţei firi 
sărirel. - - - · - fr.ăgeziune_

Frigul e prea de-odată simţitor Dar · şi fluturul îşl resbunl--
pentru corpul în deajuns r<jsfăţat Eată'l încălzit, cu aripile mlăfti•
de zilele lungT şi calde de ,rară, şi oase, în sbor vesel, ·prin acest 118·

căruia nu-I vine încă să alerge la Ion al FireJ, în care 'şl poate a
haina vătuită. răta graţiozitatea mişcărilor şi au
. Cu toate acestea, pe drumul că- vcrunitatea de-a alege ce-l plaoe. 
tn.• nămezT, al ziler, cortina se ri- El trece o'un zimbet iroinio pe 
dică pe razele s6reluI ce-l servesc hfogă tufănelele fără miros, şi în 
do şfor1, şi priveliştea vagă a în- cepe a câuta floarea vrednici de 
finitului se arată în acel amestec iubirea inimel Iul tinere, care bate 
de nuanţe şterse care- fac s� --s·e Cll putere în corpu-T îmbătrânit. 
c1·eadă în confundarea pămîntu- O tufilnică, ne putîndu'şI astîm-
lul cu cerul. pera vanitatea rănită, îl chiamă 

D'asupra cerul este de un al- printr'o vie mişcare a petalelor el 
hastru care se pare des, de curat de cel mal atrăgător yiolet 
şi de întins ce este, iar lumina îl · El so opreşte, cată la dinsa cu
face să sc�'intcieze şi să resfrîngă nepesaroa celul ce'şl are deja idi
asupra pământulul seninătatea piă- aluJ şi trece-
cereT de-a te vedea trăfnd. Sboa1·ă pe de-asupra măreţelor 

1n frumoasa grădin�,Jrunzelc dâlil albe, profiril, portocalii, stln
căzute pe lângă tulpinI, s6 înco- jînil şi de .alte nuanţe între aces
voae par'c'ar încerca să se re- tea,-ale cărora petale !)ar. tn măe
chiăme la această, vieaţă încă ne- stru chip, resucitecu fierul şi tn
întreruptă, a lu mel vegetale; pe fipte în rotogolul purtat cu mân
lJrazde, icl oJo, câte-o floare din drie de rămurica Iul; sboară şi 
domnia vorel. cutează a se mal nu s� simte atra:s, înpătimit. 
ivi din câ·te-un boboc târziu, mic De-odată tresare. urmărind o ra
şi rahitic: un f!utnre, spripinit, pe ză care s'a oprit în calea el, ca 
un fir de iarbă, ·ca un moşneag vrăjită:· ,, 
pe toeagul seu, Re sileşt,e aşl dt?s- Pe-o ramură cu ghimpl inroşiţJ, 
morţi ari pe le. şi a mal gusta din cu �frunze miel de curînd în viaţă, 
vraja sărutăreT înainte de-aş lua - o roză!
r�mas bun de la vieaţiL. Dintre frunzişoarele boboculul 

Frumoasele tufl\nele, bogate în uesfăctit., ap�rea drăgălaşă ca an 
petale, vio colorate şi pline de noo născut în leagănul Iul, - cu 
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petalele de-o nuanţi tntre alb şi 
piersicifi, cu. mijlocul de-un tran
dafiriu şters; - ·avea delicaţeţea 
rle forme a rozel de rasă, frege
zimea celel mal strălucitoare ti
nereţl şi parfumul delicios C!lre 
numal de aproape � simte, d� 
imhată şi dă senzaţia unal plăceri 
rafinate. 

Raza oprit._1 asupră-1· o auria 
mărindu-l frumµseţ,ea_ 

Putică ivire de primă\'ară în 
acest mare privaz al toamnei!: cu 
privirea, - încântată, o a�m�ral; îl 
aspira: parfumul cu nes-aţml cu-.noscătorulul de tot ce este ales; 
zirnbial mulţămit şi nu te îndu
ral s'o atingl, unde era singura 
floal'c ce amintia epoca rle _ reîn
Yiere a Firel ! 

FI uturul chiar se aşe�ză pc-o 
rămurică ,·ecină, în extaz de-'na
int.ea acest.el divine perfecţiunL 

Eran mulţi bohocl pe tufa deja 
îmîurită de bruma nopţilo·r ;_ se 
Yt:df'a însă că nu aveau să • ajun
,.,1 la înflorire: ofilirea începu!-e 
r 

a-i atinge, în faşă.
Singură acestă roză putuse srtîn-

1-fP. întreaga putere a tufel, în do-
1·inta el de-a mal st.reluci; pentru 
ultima oară, printr'un vlllstar 
:--<..:11mp. 

Şi o înconjura cu toate frunzele 
drfurilor, par'că ar fi voit s'o a
per0 de primejdiI cunoscute, par'· 
( ':11· fi temut-o până şi ele razele 
c.u·e nu mal puteafl dogorL

'lp µe t.eraţa care dă în gri\
d in:t coboarA, ci'\tre amează, înfă-

ţi,area svel� fi graţioa81 a _unel _ 
fete. 

Ou pasul ltniştit a1· celul ee �

plerde to obiclnuita-r lume de gln· 
durl, înnaintead pe aleea mArgi-• 
nită de dalil. 

_ Ochii el mar�, -de-un albastru de 
Safir, aij poe1ja unul vis trăit; 
chipu-I brun are-frumuseţea aceea 
care, s' a oprit par� la un anu
me moment. din desvoltarea îp• 
tragă a înflorirel; e rle-o �lăbi
ciune, nu disgraţioas�, a figural �i 
a corpuhll, dar· care e semn al oas
tităţel şi al 1-nlr.în.ărel voite. 

Tineret-ea ·sa nu mal are s�lu
cirea fritgezimel, dup� cum �ufle
tu-l nu mal are viaţa iJuziilor, caro 
dă tonuri calde înfăţişărel exw
rioare. 

E po linia mijlocie o traiuluI o
meriesc; o o roză de toamnă şj 
d�nsa_ 

Şi numaI cand rîde, dobândeşte 
o trecătoare înviorare a frâgezi
mol de-altă dată, care o aseamă
nă rozei de �rădină. de care g' a 
apropiat... 

Risu-l este în-..-ăluit UŞQr de mi
lancoliea unel sulerinţl uitnte; este 
rîsul discret al unei naturi bunt\ 
şi blândă care cunoaşte plăcerea 
jertfl'l -pentru alţil şi pentru 3ioe 
duioşia• regretulul. 

Roza tărzic o face să privească 
mal mult în lumea inimel sale; 
parfum! er pare că'I aseamănă 
misterioaseI m.irezme a amintiri
lor; fluturul aproape adom1it pe 
uqa din petale, n wgrăvf'ştc pe
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placa treeutului iooana ideală a 
unul vis dispăruL 

Iubise... şi iubirea el a fost clipa 
ce pe nesimţite trece. dar se nu
m�ră şi'şl tnseamnA scurta exis
tenţă pe cadranul vieţel su!letescl. 

Iubise... dar alesul-el, om din lu
mea de rînd a intereselor, du� 
ce-l aprinsese inima •şi-I colorase 
HuzHle, pornise în urml\rirea unol 
averL 

In pustiul ce făcuse în juru-I 
lipsa omului iubit� o singură sim
ţ;.•e i se ivise cu încetul, mare şi 
statornică: dragostea tatălui el 
pentru dînsa şi iubitoarea el în
grijire pentru el. 

OrI cite iniml i se oferiseră a
pol, ea, deşteptată din j)rimul vis 
ce fusese amăgitor, r�măsese paz
nicul credincios al betrâneţel su
ferinde a tatălul el. 

Avea acum şi averea, căzută de 
pe urma unel neaşteptate moşt.e
nirl, dar nu mal avea credinta în 
statornicia sentimentelor altora. 

Aşa se aşezase pe îutreaga al
cătujre. a fiinţel sale---o dulec re
semnare şi gândirea el de toate 
zilele, închinată bHrânulul, îl a
junsese o jer.tfă uşoară şi· plăcută. 

O priv�re a tatălul el, în care 
era iubire şi recunoştinţă; un zîm
bet al Iul, care ascundea suferin
ţa ce'l ţintuia loculul cu durerile 
ce-I da ; o desmierdare a mâini
lor Iul osoase, - îl făcea uu bine 
nespus, il tmplineati toate trebu
inţele sufleteştL 

lntr'o asemenea atmosferă su
nase al treizecilea an 111 vieteJ sa-

le„ ti cu toat.e atNtea I • pire& 
adC88 or•· el era ooplll Inel;' 1b • 
tatea cAnd nu'el ia lnol 1bor ... 
piraţiunile şi iluziile, cbd neaţa 
trăeşte pururea tn prezent. 

De � făooa vr'odatl sj ee ui&e 
în viitor, nici o icoană a vre u• 
n"el speranţe nu-l tnsufleţia sarea; 
nici o dorinţă nu-l turbura inima 
cu vr'un oftat.... 

Nu se temea de nooun080Ut de 
oare-ce nici o nemulţllmire nu ig
nora din felul el d'atrăi. 

Insă'şl amintirea simţimtntu.lul 
de odinioară, departe de-a-l adu
ce amărăciune, i se înfăţişa nu
mal cu frumuseţea Iul idealA, subt 
un vM de menlancolie, şi-l da o 
discretă senzaţiune de plăcere ca• 
re-I înfloria intr'un zimbet. 

Poate cit acel sentiment, purifi
ca4 urma să-l vfoţuiască în tai
nica ascunzătoare a ioimel, fără 
legătură cu omul ce, i'l inspirase, 
ci numal ca o bine-facere provi
denţială pentru care, amintirea e 
singura reounoştinţlt 

Un glas cunoscut ei duloo au
zulul seri o deşteptară din con
templare. Se întoarse, c'un rîs vo
ios şi alergă întru lntirnpinarea 
b�trînulul care, cobora de pe te
raţă, sprijinit pe Mţul ce-J înso
ţea umbletul. 

Betrtînul vorbia cu greu; tşl 
vorbiră cu privire iubitoare. 

In înfăţişarea amândurora era 
acum mulţfkmirea că se vedeatt ca 
du� o lipsă înrlelungat.."t.-

Ea îl duse do braţ. încet, fn('e-
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tişor, mângâindu1l ca pe un copi� 
luându-l Reama1 UQde pune picio
rul. ferindu'l de ramurile prea re
,·Orsate, ou grija de-a-&U'l osteni. 

Si'\ opriră în faţa tufei printre 
ramurile căreea mijia roza minu
nam. 

Privirea betrânulul exprimă ad
mirat.iunea şi bucuria. 

Işl pleacă cu greutate capul şi 
re:::niră parfumul, a pol îşl aţinti o
ehil înduioşaţl asupra copiJel Iul: 

eştl ca dînsa�, - îl rostiră acel 
ochT părinteştL Ce păcat că Iar• 
na c „proape. - Dupo cum farna 
,·icţcl,1mele e lingă tine pentr� a'ţl 
ofili tinereţa. 

Ea îl înţelese : 
�u. tată, nu_ îl zice cu drăgă· 

laşie, sărutîndu'l - Vremea ne o
fileşte pe toţi ; dar d-ta me facl 

YORBAREA 

Câte fete avem itJ 11at ...•.• f 
Nu vream capul să mi-l bal 
Să le numer, 1Ji-apoi pote 
�-aşi greşi m.,mdrăt6rea. .. 
De-aşi fi: fost însd 'ntre.bat: 
Cdle lele 's Iru -mufele, 

Respundeam at,mcea: T6te, 
Dar de-ai vrea s' alegl din ele 

Al al boboc găseam pe Florea. ..

... F'l6rea, zeii. e mat frum6sd, 
.f)ică or'î cine ce-o vrea, 

· Eu ve .<pun .... , ·mat bine lasă
Tac,-că' m,i ese vorbă rea. ...

G. CrkillDelCU 

ROLUL MUIIELOB 
�i1 trăiesc." 11, 

El, cu mâna tremurăt.oare, rup- EDUCAŢIA FAMTTJARA 
:-;e roza minunată, în t,imp ce flu- · �
turul sbură spăimîntat,, şi o săru- ■ama nte geniul pritnei' co,ilirii. Cu
tă şi-I făcu loc în frumosul per multă dragoste trebue să ne gân
nl'gru al fie-sL dim la adeverul ce cuprinde în 
- Oouc roze de toamnă_ rîse�'l, sine acestă (jicere şi cu respect si\
lu,ind iarăşl b.raţuFbetrânulul şi' ne reamintim pe acela căreia sunt
înnaintând spre teraţa_ adresate aceste cuvinte pline de

Fluturul, sburâ câte-va momente, înţeles. 
ca atras de parfumul rozei; - Câte-va minute numai să ne 'n• 
sbură pierdut în un:ţbra celor dou� w�rcem gândul spre trecutul nos
fiinte şi se întoarse să moară pe tru, spre anil primei noastre co
l�)cul unde mal gustase pe�tr? uJ. pilăril şi, ne este suficient a pri
t11na oară, plăcerea de-a rnb1, la cepe care este fiinţa ce desemnăm 
sinul frumoasel roze de toamn�. nol cu cuvintele: geniul primei 

Ni§eP. copilăril .. Acel ani pierduţi în no-
--------- lanul vremurilor, sunt anl cari nu 

pot apărea în mintea noastri\ ne
însoţiţl de imagina aceleia care. 
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<ji şi noapte a veghiat la căpAtA
iul nostru; care, înarmaM cu rAb
darea extrema, respundea lacrimi
lor noastru, turhurătoare cu un 
suris plin de o dulce iubire. Me
moria noastră pAstreazi1 ,·ecinic 
suvenirul plăcut al aoolot figuri 
blândo ·care, i�to,·ită poat{� d� os
tencalil, era deşt,cpta tă do phînsul 
nostru necruţător, şi care, fArA 
murmur sau supcrare rtsspli'lt.ia 
conduita noastri\ printr'o părin
tească sărutare. Aceast:\ figură 
luminat:1 de Hcel nourtat surîs, 
,!are deşteaptă în orl-ce moment 
în suflet,ul nostru sentimente fru
moase, în presenţa dfreia tot roul 
se del'-ar,ml. CRtc filră indol�lă 
figura mamoT noastre. Cuvîntul 
«mamă, ('Ste c<�I mal dulce, mal 
frumos, mal sublim, ce noY putem 
rosti. 1.n cele ma'f fericite ca şi 1n 
cele mal dureroase momente, ima
gina mamel ne <'Stc• nedespiirţiUl, 
şj ma1·0le P0stnlozzi (lice: Ima
gina mame_I care urmi'lresce pre
tutindcnl pe coµil f'st-0 înF<ii-şl con-
sciinţa sa morală. -, ..... 

Toată această iubire numărgi
nită dattt rnnnH:l este fără îndo
ială în -.·edereH rolulul ce ea arc 
în educaţia noastrit, anume în e
ducaţia <;lis;'\ f_amiliară. 

De când omenirea a fost cre
iată, pări11ţilor li s'a dat însărci: 
narea <le a creşte şi educa pe co
pil, care înAflrcinare o găsim ac
centuată şi în cuvintele lui Rons
soau. .Cine nu poate să tndcpli
neasc11 datoriile de părinte n'are 
dreptul a se numi părintkl. Nicl 

miseria, nici oonsideraţia_ eltN ea• 
monl nu-l � de la · datoria 
rlo a-şi nutri şi oduea oopHI.-.: 

Ce sflnt.A ti impunltoare reeee 
din acesoo cuvinte dat.oria plrio• 
ţilor de a se ocupa de educaţia fa• 
miliară. lmportonţa educaţiei fa
miliare osoo vedită prin faptul ci 
primelo impresiuni, cari de alt-fel 
sunt şi celo mef puternice, sunt 
primele în familie, aoost.e impre
siuni repetate devin obiceiuri, care 
ne urmăresc viaţa întreagă. şildecl 
nu ne poa·te fi indiferent dacă tn
tr' un co})il se întrupează un obi
ceiu hun sau rofJ. 

Educaţia familiară este tnoă im• 
portantă şi pentru că ea este besa 
colel şcolare, oare se începe din 
momentul în care copilul pAşeste 
in şcorult 

Nu vom remâne surprinşi când 
ni s'ar spune sali am vedea cil e
oucaţia familiari\ aro un mal bun 
rosultat ca cea scolară. Este f6rte 
posibil. Mal întâiu, că, oei mal mult 
timp copilul şi-l petrt.>ce în fami
lie, apol numurul copiilor, oo pă
rinţil ao de educat e mult infe• 
rior celuI ce un educator poate a
,·ea în şcoală ; şi al treilea punct 
este, că iubirea ce se nasoo între 
mamă şi copil est.e imposibilă de 
a fi comparată.Ju cea dintre co
pil şi institutor. Această dragoste 
asigură mult progresul educaţiei 
familiare, căcl pe aceasti( sflntii 
legătură se vor clădi toate actele 
educative. 

Cu aceste avantage mama sei 
poate bucura de un succes în u-
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ducaţie, şi aoeet suooee ya fi ou mult depinde de la lme MBll:tl 
atât mal foloeitoreducaţiel toolare 11e11inltate. . . · · 
cu cât mijloacele tntrebuinţate la · Nu-ţi uita sffnta „bemal'l\ clel:
ajungerea lui vor fi foet mal sţs- -=Nu poate fi aJtl educaţie mal· 
tematice. buni ca ce� mateml; euri1ul ti

Educaţia şcolari se va ser,;, în vocea unei mame sunt � oarl 
cele mal multe acte, �e cea fami- - -pltrund· tnWigenţa copilulol, Jl 
liari'i ; căcl ea nu va perfecţiona nu- de&voltl Bimţireo, tl lumineul oon
maI partea intelectuală, cum � ştiinţa -,i face c rodi tn inima sa 
crede de ohicein, ci va ciuta sl ger:-minul virtuţel cum (jioo cardi
desv ·lte şi part.ea morală şi fisică, naiul Girard. 
pe basele puse de familie. 

• 
In acest sens şi spre aşigura-

Treptat dar, trebue să vedem, rea succeselor educaţiunel, noi oo
in ce i:1od educaţia familiară tşl rem ca mama tnsl-şl sll fie bine 
îndeplineşte rolul el. educată, şi tntru cAt-va chiar cultJl 

Am amintit că rolul prim, în e- Cultura femeel a dat nascere la 
ducaţia aceasta, îl are mama; şi, multo discuţiunl. al căror resultat 
dccr, po dînsa vom împodobi-o a fost tnfiioţarea unor instituţiunl 
cu me11irile unei bune educaţii, prin oare să se asigure cultura 
fără a pierde din vedere şi pe lor. lndată co_ s'a recunoscut că 
tati'i. a ci'fru'f part.e activă în edu- mama este temelia familiei in par
caţio, se resumă aproape în stă- ticular şi a statului în general, nu
ruinţa ce el va rlepunP- pentru ca meroase imbunătJlţirJ se puseră la 
::mnonia să domnească în familie, cale şi, prin acest.ea, Ae putu asi
Ya da exemple frumoase şi . po- gura, până la un punct oare-care, 
Yeţ.e alese. Lucrul ce putem afirma, succesul educaţ.iuneT familiare. In 
est0, că mama, pentru copilul e!t_ deosebl, mama română a fost. tn 
(•:-;tn modelul unic în felul său. In "toate vremurile, isvor de curaj şi . 
prima copilărie, când facultăţile devotament pentru ţară: istoria 
intelectuale ale copilului, sunt tot no dm·ede�te tipuri de mame al 
aşa de puţin desvoltate ca şi fi- căror nume sunt �oriS(' cu litere 
,.;icul Iul, copilul e condus pas cu aurite. 
pas de către mamă. ' Strainul laudă pe femela română 

Este de observat un fapt im- ca mamă şi cu drept cuvînt, clici 
portant în firea copiilor, anume: care alt popor poartă suvenirul 
c,1 cî nu · fac tot ce aud, însă din neuitat al unei mamo ca al Iul 
ceJ,, co ved puţine le scapă, neimi- Ştefan cel Mare, oa Domna lui N�a
tau.-.. \şa, dar, tu, mamA, al grijit goie, mama Iul Mihaiu Viteazul? 
Fap1 a ta e model pentru micul co- Şi apoi, nu nu mal cu strărno
pil. căruia H datoreşU' o vieaţă şil ne putem făli, ţăranca rom1ină 
senină, p6te niră să cugeţi cât de şi a(jl e apt:.l do orJ-ce sacrifici(\ 
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pentru copilul el. Poate nu e des
tuJ de cultă pentru a pricepe im
portanţa unei educaţii îngrijite: 
însă, într'atât cât mintea o ajută, 
ea munceşte pentru copiii el. 

caţia copiilor lor, deti s'a" condus 
după obiceitt. ao avut un 1'88UI• 
tat mal bun de cAt o mami culd. 
Asta-l talent şi aci m� opresc. 

E drept, oă partea aristocratică 
a societăţel noastre--se cam aoat-0 
de la datoriile el, în privinţa edu
caţiei lăsând po guvernante să 
conducă frânele adeveratel edu
caţil. 

Dar nu no simţim ameninţ.aţi, 
atât timp, cât, r�ul nu va pătrunde 
în masil poporului, cât ţăranca 
nostră nu se va îndepărta de la 
nobila-I misiune. Numai dacă reul, 
propagat în fruntea societi\ţeI n6s
trc, ar pătrunde în popor, numai 
atuncl educaţia familiară adove
rată ar suferi. Generaţiile ce s'ar 
nasce ar fi palide şi lipsito do 
ontusiasm, ar fi numai o umbră a 
vechiulul Homân verde ca ste
jamh. 

Când vorbim de cultura nece
sa,;ă mamer, nu no gândim, de si
gur, la cultura ce -are o mamă a
ristocrat:'.\; căcl, propriil vorbind, 
cultura el nicl nu este acela ce se 
cere mamelor în educatfo; gândim 
însă la o cultură necesară împre
jurărilqr · familiaro şi nicI de cum 
la un curs de facultate. Cultura 
co corom, în resumat, este o cul
tură care să corespunda rolul ul ma
mel în societate, rol ce se reduce 
în aceia, do a da societăţoI, ca 
membri, oamenl reUgioşl moralT, 
iar ţerel oşteni bravl. Dar, oare, 
a<ll, toate mamele sunt culto'? Xu, 
şi s'a ve„ut mame, care, 'in edu-

(\'a urma) 

Făgăduiala ŢiganuluI 
� 

Venea Paşti'(, şi figarud 
Rlmânea _ ne spovedit, 
Se 'nplinea aauna anal 
De când el /Ul s' a grijit. 
Ce se facă ţigănuşu? 
De păult "" il e,/at, 
Să se roage iar de naşu 
Ce pe el r a mal scăpat 
Iacă pe dat4 c aleargă 
Şi acolo ajungend 
Mi se jură şi se leagă 
Vlrsând /acrăml şi plingând,_ 
<Naşule I pupaţ-aşl mâna 
Fă bine ha m' a ajuta, 
Că mă bag să pilzesc stina 
Pe mine de m' ol scăpa. 
Dif ml hacuşl ceva părale
Ca la popă să plătesc, 
U iJ.e, #ii. im1 iasă in cale 
Spunând să mă spov�. 
- Naşul, hun, de ca Românu
Pe fin că fa ajutat,
De darurl 'l-a umplui sinu
De me mir că n' a cnJpaJ.
Darii el ca limba lungă
Pe dat4 că s' a jurat,
Ca şi Paşti.ul să n' ajungd
De naşl să fie sc4paJ.
« Să mă bată Dumnet/elea
Dacă eu n' oiu aducea
/epuraşiii şti! cu pielea
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F4rd gaurd in ea_,.

Trecu vremea dup4 vreme 
Cred td tl a şi uiJal. 
De Dumne,/eil "" se teme 
Cd jurdmânJ,u a c4kat. 
Jar odat din întâmplare 
Naşu că. fa inJâlnit. 
Şi fdrrl vre-o sup<Jrare 
Iacă o pa/nul 'la cârpi/.. 
".JJine mă cioaro spurcată 
i '! mine m' al înşelat. 
Nu te-oiii prinde îru! o da/4 
Că 'n curtea mea al călcai. 
.. N.:şule mă iartă acuma, 
Căci când eram la săpat. 
Un lepure gras ca luna 
Din mâna mea a scăpat; 
Şi 'i-am strigat ca s' alerge 
La naşu că m' am jurat 
Co se 'mi te pot alege 
Numai bun pentru mâncat. 
Crede-rnl aşa naşu-meu, 
Mai /raite-ar Dumnef/eu.! . .

VIRAN 

CEI PATRU OASPEŢI 

- Ci-că a fost odati1. un scriitor
anume ScalpeL Ei şi ! ce oare nu'l 
posibil'? De sigur nimic de mira
re_ însă era cam pe la începutul 
iernel_ pămentul plin de omăt� 
arătând prin aceasta că Sf. Nico
lae venise cu barba albă. 

- Scriitorul nostru, Scalpel, iz
bise cu capul al cinci-c;lecilea an, 
din care lovitură să alesese cu tâm
plele arginti(, şi cu creştetul ca
pulul preserat cu fire albe de o
măt- devenise melancolic. 

·--------

Stătea ltngă foc, privind la pa
lidele licăriri ale unor tilciunl, ce 
păreail cA'şl plîng trista lor s6rtA, 
când uşea camerel Iul, fu deschi
sA de o doamnă, al cărel voal îl 
acopereu frumoasele trăsuri ale 
feţ.el, totuşl lăsând a trece prin el 
scînteile unor ochl negri, ce stră
luceaO ca doue steluţe. De alt-fel, 
era atrăgAtoare ca orl-ce femee, ce 
'şl ascunde întru cât-va atracţiele 
sale. 

- Nu rut'.! aşteptam de loc la
vizită, gângăvi scriitorul puţin sur
prins, privindu-şl pantofii şi hala
tul cu care era îmbrăcat. 

- Stal, nu te turbura, (j.ise ca,
sunt- ce lucru mare, viitorul 

- Se poate! D-ta mare necu
noscut! O femee ! 

Bn da, se poat.e. 
- Atunci rogu.mi-te, ridică-ţl

niţel voalul şi permite-ml ca in 
cutele drăgălaşel' D-tale feţr, să ci
tesc misterioas�le taine ale viito
rulul. 

- Nu ::;e poate, dar ultă-t.c, ochi!
mel licăresc:prin zăbranicul acesta 
de păiajen, ce nu lasă a pătrunde 
privirile omenescl pe obrajil mel 
indicând însă muritorilor ca să se 
căsncascâ a pricepe ce'T scris în 
viitor. 

- O dar spune-mi' care e�te vii
torul meu. ţ 

- Nu, eu nu pot spune njmic,
fie-care muritor are porţia lul do 
fericire şi nenorocire. La orl-ce în
trebare de felul acesta, sunt mută. 

- Da, da, sciu, toţi medicil pro
gresului omenesc, s'au gândit să 
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te vindece de această urî tă infir- cită şi plină de ironie. _.:._ Cel puţin 
mitate. D-ta eştl mută şi norocul D-ta vei sta mal mult.
orb! - Nu, nu. etl nu stafi oicl o-dat.A

- l ml împlinf'sc destinata mea vejnic merg, merg .... 
de la care nu mt'l abat nicl măcar - Nu cum-va eştl celebrul Nan

o leacă. Câţl nenorociţl şi veduve · sen ? OrT pribeagul, Livingstone Y 
varsă Iacrăml, pun�ndu-şT 8J>eranţa - Ba de loc. Foarte-t,l mulţu
în mine. Am fericire dar şi du- mese de n:'lşiea ce'ml oferi. Pe 
rerl şi încercărT !. . . Merg, în dru- mine nicl un interes al ştiinţel nu 
mul meu, le sem�n pe toate. m� face Rî\ fiu rătăcitor. Cu piă-

- Păcat, la toţl Io surîQT în cere aşl fi poposit sub COJ>P,rişul
bine şi . . . . . teu. 'ţl-aşl fi adus mult folos, dar 

- Sunt coa mal credincioasă me• n'al sciut să profiţl la timp .... e 
se1·:el mele, însă mal în tot-deauna prea târ(jiu, me duc. 
aduc emenilor tel un leac, cam , - Mal şe4l respectabile b�trîn, 
tot aşa de ponder1s ca şi reul ce�l iartă-m� dacă te-am supărat cu 
întâmpină. ceva, dar .... 

- Cc anumC' ·� - Toţl ca unul şi unul ca toţl•

_ Cul'agiul <l'a sufel'i în tăcere, nu'şl aduce aminte de mine, el

ineeclndu-şî în 01 suferinţa, înclu- bine, ascultă, eu sunt trecutul.

nlncl soal'ta cu hărhăţie. - Scalpel,. ări drept în picioare.

- Ah! da, nT dreptate, fiT aşa
de bună şi'm1 explicii ceva despre 
aceasta. Curagiul J'am an1t, insă 
nid o-dată proporţionat , vcjnic 
c,1nd prea mult, Ct1nd prea puţin. 
O Doamne, e,1ţî -in lumcn"\! 'I au 
tle loc. 

- Dt>, pn• asta nu vreau să ştii:,,
rănHii cu bin0. 

- MulltLm vale, C'e vizită cu-
rioasă <Ji e Scalpel, îI mergea gura 
ca o moar:1 neferecat.1, nicl o clipă 
nu te lăsa să vorbe:;cI. l\le mir 
sunt treaz, orl visez·? 

Scara hună, măl f ,irtatc. 
- Iacă altuJ, (lise scriit-0rul fără

a se mnT deranjea, de oare-ce vc
<;tuse intrând un moşneacr cu barba 
aJbă până ·n brî(1, cu o faţă sbîr-

Figura sa so înviorase. avea în 
fino înaintea sa pe fabulosul şi 
neobositul trecut, pe care nimeni 
nu s'a învrednicit R1:l'l fi prins d'a 
binele. Stal, stal te rog, fir maT în
durător cu mine .... In zadar, tre
cutul di>1păruso iar scriitorul re
căzu-se pe scaun, capul îJ alunecă 
pe piept. O frumoase timpurl ale 
trecutulul îndepărtat ! cum aţl 
trecut fără Colo . ce n'aşI face eu 
cu ele, câte 1iinte nu ar trăsâri 
p)jne de viaţă, citind scrierile şi
versurile mele. - Nu, ele au se mal
pot întoarce. Ce timpurl fru
moase! Par-că mc vijd în fermecă
toarele locurl din Vâlcea. pe în
cântătoarele maluri ale Lotrului
privind n1ăreţia natureT, dar gus
tând viaţa. O da ! e adeverat, nu
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te mal întftlnescl cu timpul trecut, 
<lupă cum nu c cu putinţă a pre
Yedea viitorul. Ah! oaspeţi nepof -
tiţl, la ce m'aţf mal vizitat! C-e 
'ml mal rămâne mie acum! 

- No'I bunule domn, rll1-ne os•
pitalitateîn casa d-tale, ziserit dou� 
fiinţe, din . care una era o femee 
cam de 25 anT, vîrsta c:::'ind o fe. 
mcc c mal pofticioasă, şi o coµi
liţ:; cam do <Ieee anl. Amhele a
veaft braţele şi gf1turilc>, învăluite 
cu ghirlande cu flo1·T. 

- ! aca na acum, o femee şi o
fetiţă, de sigur eu mama el T1 e
bue să fie mai dihai c::i i'iî care 
s'ai'1 dus. 

-- Eo, zise femea, -·unt ramura 
de scăpare a tutulor nenorociţilor 
şi suferinzilor. Sunt săminţa care 
încolţe. ce în inima tu tuior desnă
<li\jduiţilor, sunt speranţa. 

Fiî bine Yenită. Ue frumoa ă 
'mi aparî in momentele ace. tea. 
Oh! de cc ac, Ycnit cel l'alţî sr1 
111(• supere atat de mult! Dar co. 
pila asta rin<' e;-;tc? �u cum-va c 
clcsamăgirca. 

- Hăhdare, domnul meo, zise,
fetiţa, mi se parc c11 presenţa mea 
te supără; după cc ţi-aî vc<;i.ut Yi
surile din tinereţe ne isbfmdite. 
Cre<;ll că sunt desamăgirea '? Nu 
to în�clT ! E posibil ca tu să fi 
uitat frumoşiT unl al copilăricl? 
T:ci'iitu1·ile -nPvinoYat.o ale inimel 
ta:e, in faţa misterelor oo'ţl înYă
lui.lu viitorulfl '? G:.'i.ndeştc-te la 
m:L1g:1ierile mamel tale, serutclirile 
C'l k' am p(• buzele-ml nevinovate. 
p-. minP potI ::sil mu strîngl în 

braţ-e, nu sunt neîndurabilil ca ne
cunoscuta ce'ţl-a upî\rut sub forma
viitorulul, nicT ca ncrepausabilul 
timp trecut. Vol fi pentru tine, cea 
mal plăcuu"'i din prietine. Uitî\-t-0 la 
trandafirif din ghirlanda asta, toate 
comorile sunt ascunse aci ; la sub
tioara fie-căreT petale, se află cre
dinţele şi planurile tale din trecut. 
Timpul cât vel mal trăl, antinti
rca lor t.e va hrăni sub auspiciile 
mamol mele, sporanţa ... Respiră de 
,-roî, parfumul ace tel ro o ce sunt 
gata a so scutura, - ele mii:oas:1 
ca toat(l florile din primăverile ce 
'ţl-a11 trncut po frunte. Alipesce de 
sînul tun aceste potaie, şi ele te 
vor putea intcneri. ca să lupţl cu 
soa1·ta şi cu :rniî. Ele sunt piatra
filosofală a tine1·cţ.ef neperitoar<', 
sunt amintirea. 

Şi pe cand zicea acestea, drăgă
laşa copilă se apropia e de el, lu
necă în genunchi' lângă el, şi întin
ztlnd braţelepcgenunchiT luT,adăogă 
Nu dispera, întăresccţI sufletul, ei'1 
sunt mângăiei·ea,- şi orî de cate
orT sufletul ten ,·a fi trist, g�ln
deşcete la mino. 

Pe 1;:incl a grăise ast-fel. fe
meia de la spatele scaunulul scriito
luT, se plecă dulce asupra capulul 
sco adormit. murmurându-I înce
tişor la u1·eche: peranţa s:l fie fe
meia ta cca mal credincioasă. 

Viran 
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ALFRED 

II 

FlorI calde 

Un vis frumos visa 
Suzana când e,u 
La maid de invlfa 
Şi când se 'nfwra 
Că se câlugtlrea. 
Părea că se jdcea 
Un înger ce-o ripea 
De dulce ce' 1 zicea: 

Un dor ave-vel tu pe câmpul înflorit, 
ln lainicul Olimp cu calde flori sddit. 

Şi când se- deştepta 
Din vis, in vis era, 
Şi inima' T si1/ta 
Şi" n sujlet îf vibro 
O coardă, ce n' avea 
Mar înainte, ea, 
Pe dulce lirasa; 
Ş-un fdtjrumos cânta 
Cu sărutări, iar ea 
Cu drog ii asculta 
Cântarea, şi-' l iubea, 
Şi-' n/rl!_na că voea 
Să lat. viseze, ea, 
Cel înger ce-o npea 
De dulce ce' l zicea: 

U1t dor ave-vei tu-p.f!. câmpul inflorit, 
/n tainicul Olimp cu aude flori sădit. 
Iubeşte! căci, iubind, iubilă o să fi1, 
Şi feciona ta, eu du/el sim(irl şi vi'f, 
Cu chipul tlii frumos şi sufldul curat. 
E simbolul de dor in tine încărnat. 

I 

III 

FlorI de ghiaţă 

Sfind alene, ca înfipt, 
lntr' un ro/ţ de trotuar, 
Ochil, ca de sub un cript, 
Pe sub genele Iul par; 
Când, deadală, un amic, 
Arătându'{, esc/amă: 

Utf e roz de fată, şic, 
Uite, zia,-'ţl, înger, mâ ! • 

Şi �- A"-! hldl,d· 
Ca �dia ns. 
Dol l,u:efm 54/letllld 
Duke bl/,,d,,J lor suris. 
Şi, pmvm 'fflleln eşi!ld 
/11 CfflMŞ4, /iA şi Mr, 
o saJllleie /mJuulluJ
Focul spuzdor din jar,
Clipa /annmdul bllnd
Din asau,saJ Im pojar
Tainic fHllY desiniNJ
Ca/Jk f/orl ce' n od,f nlsar,
Dar, apol nq,4s41l,rl, 
Ochii Iul se slâng şi par 
a�r cu de ghia/4 florr. 
Str4biUufl d'un_gând amar. 

IV 

Veste de dor 

'<Tot: materie, ş' alit•, 
Se gândi el; şi aJJt-fel, 
Sie însuş-l şi-a minfit, 
Că. nu crede 'n farmec, el! 
Căcr. ori cât era de stor,'!, 
A sim/it ca ttn fior, 
Gîndul lu! la ea întors, 
Veste de la ea cu, dor. 

V 

Şi se duc�-.... 

Nopfl p zile de plăce-r'f, 
Li lot cântă lor divin 
Cântul dulcei primăveri, 
Al iubirei dulce im11, 
Şi deatund 1,3 amândoi, 
Intr'wi gdn.d cu dorul lor. 
Şi, ca doue mari nevoi, 
Una �unt şi una vor, 
Şi se du,e i11 lume, fug, 
De' şi ascund ai lor fior� 
Lava de plăceri de' şi 8Curg, 
Pâu«n vîrf de Alpi, i1i nori. 

Or. llllineteu. 
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t' 

ovii>tu 
, ______ •:;__ _________ _

NOITTURNE 
Versurl de D. N aum 

ICllfTI Clll11d. - Nocturnele D-lui Naum &e 
presinti delltul de bine peotro oetitom de artl. 

Sunt lnsl multe greteU de neiertat. 
Una din lnvinuirile, care i se poate aduoe 
tînllrulul poet, eete ti fecunditatea prea 
mare, de la care derlvll Io mod fireec 
lipsa de control asupra celor ce con
cepe şi scrie. 

D9 aci, caracterul fugitiv ni _multora 
din ouclţile sale din volum. 

Dar poate el aceasll prea mare ri
sipă de put�rl creatoare, e impusă Io• 
săşl d' organizaţiuoea psichică a unora 
din poe\l; poate că tocmai acea isbuc
nire spontanee a cîntecilor nu iartă sa
crificarea lor. 

De aceea noi îl credem pe poet când 
ni se mărturiseşte nou�,· duhovnicilor 
săT, în cDragI duşmanY.. 

O! cnm v·aşI lngropa pe toate 
Iubite cântece tn mine, 
Vor flori ale singu,ătllţcî 
Părfnm al inimei ln n.1ine. 

Dar lacrimile curg podoabă
Şi lira nn remânc mută,
C1lnd riuduuica-'fi'. rcadnco 
Copilăria ta pcrd11tă. 

lntîia poezie care te opreşt-e are un 
titlu cam nejUBtificat: •Spre ochil eh. 
I n cele dintălu două strofe şi mai ales 
în ultima. sunt multe construcţif" neper
mise, întuneclrl de expresiune, com
J)araţiI vechi şi cam neestetice, dar în 
schimb poezia conţine d6u� strofe, dar 
numal două, care nu-şl glures� păro 
che ('? !) 

Ascult in Liniştea de ţ"lrmur'f 
.A 111.1\gi toml gla.� : E marea 
Ce mişcă leagă1111I -re<:ieT 
Şi-i ctntă iuimai 6<:ăparoa 
O! Ea-'mI pricepe ue minune 
Şi jalea mea, şi 1l or �i plâns1un i 
J.Asaţi-m,\ să 11lec departe 
Xi-I dor. mi-i uor de mine însu-mî. 

E un eentiment vag de lrilt11t. u 
dor de pribegie, ceva care 'li iaallrta
lizeazl fiinp fi-ii eomanlcl bi �Ta 
vorbe gemi) deplrtlrilor, acel pal ci· 
ru.ia poetuf i-a dat un 1bor lpl'8 11111:.
ţiml ,i care te fac d veal doul bnţe 
deschil,e, rlvnJd 11e lnbrlţifeze lnflnitul. 

«SingurAlllf•- ce rlafrfnge tloerea tl 
graiul nopţilor de MaiQ. 

Strofa ultimi din acel minunat «Hymn
Esterpel, mi se pare m&reaţl : 

VoT Iii mor aci sub bolta Tiorie. 
'Nalţi f1aclra eterni oe te arde 
Iată inima ţT-o tremuri pe coarde 
lntr'a minţilor adiod 8imfonio I
Clntă-mJ hymnnl. 1m11T \"ÎS net111plinit 
Sll. l'imt sufletul pe-o nmll de-armonie 
Plutitor alunoclnd ln infinit 

In schimb ln11ll «Maria•, •Luceaflnah 
«Neant> şi alte cA�va poezii Io care 
se simte influenţa Iul Eminescu, aCl ua 
caracter prea rece, şi plcutueec mal a
les prin lntrebuinţarea exoeslvl a per
sonificlrilor abstracte, incompatibile cu 
avintul liber al [personificlrilor) creaţi
unilor inspirate. 

Buclţile cele mal alese sunt acelea 
în care imaginaţia vioae a poetului 
sparge cercul rigid al unof filozofarl 
greoae şi se avint4 liberii to imperiul 
viselor, întocmai ca o notll inalll, care 
vibrând de durere sau bucurie, sfln\mil 
închisoarea portativului, se asociazA cu
altele şi tinde spre culmile luminoase 
ale armonieL 

Sub dnlta de poet-sculptor al Iul Nanu 
mal nicl odată nu se"7desveleec Io t6tll 
puritatea lor formele plastice ale unei 
•statul>; dar pulberea de aur, care IIC8· 

pără sub dînsa, însufleţeşte cadnJJ intu
D'ICat al fondului şi împrăştiatll în m,i su
Cletul unei poezii neobişnuite noul ; Be
poroe Io depărtare, aci iufiorAnd coar
dele întinse ale harpelor, aci animân
du-se în sbor de buzele unei Mihro vo
luptoase.

Multo din bucAţile din vol nu prcsint4 
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tn tntregul lor o idee complecti, clari 
dar a6 pe ici ti colea clte o strofl, care 
luatA ro parte prezintA frumu8eţf deo
sebite, tntru c4t BlngereazA imagini de 
o putere uimitoare, cum rar tl8 tntAI•
nesc nu numai lu literatura D'la&trA dar
şi în cele mal culte literaturi strline.

Aşa în •Atipiro> întâlnim o stofA ne
întrecută. 

Afar',lo ,·iS(:01 gem 001:iacif. 
S'aml trornin,l lli'<:âte ram11r'f. 
Iar fnlgiî 1\11,T prin lotunc� 
l'ad lrem11în!l p;: lingă ir,-amuri 

l'ltimn strofA din •Ofelia• e spl(indidA: 

.... Ca..,tcl11l tnt o'n sărf.ăforT 
Col)()r po :'CărT tlo filrleş treaptă 
�lă uit d1ltnd ln stanb'l\ tlrl'.apta 
$i"111pa11 la 10111:i l11111cn fll)rl. 

Dintre ccle-l'alte bucd\i, se distinge 
« Ea doarme> a pol • La Altar», care do 
sigur e o remioiŞCl:'nţ>i din Hamlet « ln
drăgostiţilor,, de şi cam neîngrijita, •Lo
godnicile» şi «PoYest.e tristă>, imitata 
până la un punct după Hugo. ln Cor
nistul, Invocaţiune, Ruine. Isus, Noctnrnn, 
avem fericirea să ne dăm mal bine 
seama do idealul poeziei. Nu's ghirlAnzi 
cari «ascund lanlurile robiei noastre> 
ci iuhirii şi a idealulnl, împleteşte poe
tul cunună din razele închipuirel sale. 

Am mal cetit \'ersurT de o corectitu
dine mal sonwă ""-. <le o clegan,11 � 
aşa do ncîntrocută. d':lr nntura in\'eni
nată a conţinutului lor, __ in,elesul trist 
care so degaja din atsmo11fera lor d" 
libertinaj, trăind în ele sub forma u
nor im�ginî virtuale dar indistructibile 
ne-a" pus de multo ori in nedumerire şi 
ne-a făcut să cugetăm timp de oro in
tregT la cutia mitică a PandoveJ_ 

Trebue sil ne felicitiim cA Naum nu 
face parte din autorii acea. 

Uniila �oemb. I�). 

P. Cema

Marcu Haiducu 
- RAUDA -

PoM ,ndeo w,,,-,

SMS iii amsM ..,,,_,,

Sub aripa ant"'1, 

UNU-1 ilulJa llm'lka/4. 

Şi roua nesadllraJ4, 

Fnunoasa mas4 llli-e bdil,s4 

De dol vikjl e copriAs4. 

Fnuuuli/4 di-o llllea 

La rnas4 eiM-lfll fedea? 

- Şedea Mara, viinu

Şi cu T urm bobunu

El bea şi se veselea

Din pisu,/e foauf da

El bea s4 se veselea

Era mama Marcului

lbovnica Tum.,/uf.

Şi cum sta şi veselea

La rim4şog s' apuca

Cw frate s' o imJJdJa

Cel alt capu i-o t4io,

M4mdeasa ce /ikea?

Lua paharu Marcu/.u.J
Cu vin ii jum4.t4/erz
Şi cu rachiu U umplea
Şi IJJl Marcu-I mul/urnea
Iar paharul Turrulul
Cu vin ii }Ulfl4tă/ea
Şi cu ap4 ii umplea
Şi T urculul mul/urnea,
Bea Turru
Cu papucu
Şi Marcu
Cu auâmhu
Şi cum sta şi veselea
latil Marcu c adoarme
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c,, afle\ .. f#IIIIIS4 
ş; &li _,..,,, trm4, 
Aiud Tllfflll a fiba? 
Pe M4md#Jsa o Im 
,,, o(ltu c,J illlnl 
Şi .t,.,,u,s se s/Jeguia. 
Iar slllga l,lffTe (d) nia'J 
Ea la uş4 t' asa11Ja 
Când M4rt:aleasa grrJia; 
«Tun:ule, 
« &hituluJe, 
« Ce-al legat 
«. V' al mal t4iat, 
Scoa/4 de tae pe Marr:a 
L'a -mbălat paharnicu; 
Acu . .,, îl bun de tiJiat 
Pânit este frate beat, 
Şi iar sluga ce-asculJa 
Cu picioru' n uş4 da 
Uşa 'n patro se /flaa
Ş' apoi la Marcu mergea 
Palma biciu că o f4cea 
Şi pest,e ochl U plăsnea 
Marcu' n picioare silrea 
Cu sabia 'n grind4 da 
Şi pereţil docârlea 
Şi grim/ile tot aşa, 
Când hirte se destepla 

. Sluga 'ncepea de-i spunea, 
Atuncl Marcu a /t'Jcea ? 
Iute sabia 'şl lua, 
La Tu� in grab4 mergea 
Şi capul îl meza, 
Iar pe mama "'1 � rea 
Cu culran o c4lrdnea 
Şi fac de la pole-l da 
Apoi masa işl punea 
Şi s' aşe4a de mânca 
Numai Marm cu sluga 
Şi mam4-sa-1 lumina. 
Focul repede mergea 

h Mon:rtlauo -
Şi '41111 la ,. ..,.. 
Ed din� "li' gn!Jja: 
«Arde IIUIJaJ fâla Io. 
CON-lll Sllbl /JJple di,, M

- Las-sil anJ4 ,u,-l a ltU!a

Ca ltUIŞ&tll pt'lgâlUl din ea,·
Şi foad o cop,ţ,uka
Şi indaJ4 o mis�
Marm şi el se scula
Oasele i-le adlUlll
ln pivt'l el le pisa
Şi in vini le a,unca
Stl se dual pomenea
S4 se dlu:4 veste-aleas4
C o fost cruce voirtk:ească l)

Im·. Ooriiii 

ORGIE 

7'1.irnaţi, tur11af,i feciare, vin ht al meu 
/palmr/ 

Să beaii ca qei aulici, din cupa meu 
/neclar] 

Să beai'i,-caci m1'111i rifmâ11,e, de cât 
/ttă sting acum/ 

..-ht frup aprittx ,Le patimi, pân's'o 
l,>refacc 'u senau/ 

T11r1i<.iti �ă 'cltin ltl'i. Baclt1111, o cttpă 
/de nectar], 

Jertfind dttrerea rie/ci ,,e .,fi11lHl 1Jeti 
/altar] 

Să'nclâ,i la om sermo,wl, ca 1i la 
[ zni ascrou l 

Căci .amâullo'i e,it-mi di11 luxu ne 
(păl n, ,u) ; 

Iar draga nW<, bacltantă.-sin moale 
(oclti aeHiwJ, 

Să'mi dea ntXlar diu cupă, di,i bttză'i 
[un ve.Nin ), 

') Auzită do L'\ tihi:'Orglu:i 11 lui Guran·Lmw
Aneştf.)(ebedinţT. 
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O#Wf'Uor tk c,,get, de pofle tlăudtor 
Jlor,nî,at tk nferi�, tk fericiri inor 
Şi 'tt le,mea 'ftcAipt,irei, de 11inri 

(dadei ce,prim), 
Să •bor p'aripi fa,ata,lici, qn itka

(l•mi •ti,uf, 
Să pi4 de cvget îMă. tUH>i •ai a11ea 

(aa-,l •ton:] 
Să ,bor, să BbOT ÎNtr una, •a-,n, JIU 

(mai ,,.,orc.) 
li.·Slu-at. 1891 Dec. 1. 

·. - PoaibO el lrlaM ■•a II al
bi gui de vin dia ellNl III olDd;
dar ciupi cum. mi • epaae. ID AII•
glia. de tndatl ee un bubat rkli•
el ochii la o domnitoarl. domni
toara ee tnro,ette ti n apune pre
cipitat: «Iute domnule, loWNbl
§i m� cere la papa». ..

• 

• • 

D-ra X. e chemata. ca martori.
la tnlmnal 

- Ce etate aveţi, D-rA Y o tn-
• • • treabA presideatul 

lecţie pdrinleasc4:. _ - Numai 25 de primAverl, res-
Un bancher, primind dece mii punde D-ra X._ . 

de lei în bilete de bancă le nu- - Foarte bme, zice pres1dentul, 
mără Iute, cu degetnl udat,,' făcînd - dar acum binevoit', 

a'ml s_pune şi 
semn cu cotul fiului sei1, care se pe aool pe care nu I socot1ţl 
afla lângă dînsul: n•e:+ 

- Unu, doul, trei, etc.
La al Qecelea, se opreşte, surîde

semnificătiv, cu un rict\,ls care a
jungea până la nasul de rasă tnco
văiat, şi spune fiului s�m: 

- Să ·nu ridici nici odată cel 
din urmă bile fiind-că pote fi 
doue 

• 

• • 

Ş6da Ţigă:i�seă 

Me,gend ţiganu iaa'JJ4 al vede un 
bob de strugurt in drum. 

Dându-l cu picioru, îl t/ise: Şâc bobii
că nu te iau, « Mal ,/ise odat4, de dold, 
de noul, dor boba (nid indude) de unde 
si1 se dea inJ4tun. Dae4 vltµl ce lllt/u 
'1 dete cu picioru şi (/ia: Mal acana. 
bob4 din drum, mal aşa a1 din za,na ta 

Dou� dame, o Ingleză şi ·o Ir- s'a inbillat tata., de era s4 se râd4 de 
land,ez·ă, se întâlnesc într'un salon : ft!ţl, de n' aveam o boab4 lfllli llliJiJm 

- Nu prea cunosc obiceiurile s4 proptisaI tata în ea, JN loţ1 din
irlandeze, zice Iogleza, diJr, după msd-1 omora. 
cum se spune, la D-v„ tndată ce 
un barbat ridică ochii la o damă, 
dama n zice, crezînd că vrea să'l 
dea ceva răcoritor: «Mulţămesc, 
prefer vinul de Porto sec.» 

Irlandeza ii respunde: 

, 
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Suproml zeitate, tu muma tutvor 
StravechiJor strf.bunJ, auticuluJ popor. 
O}Venwo ! "-Are facT oi retif fi lmpin4I,
In glorielo lor, de tine fennocaţf,
111 purpura oo-v au cu stele ca din cer,
rr fac'[ de 'nebunesc şi'n dorul tl!iu de pier.
CăcI tu eşti fannec bltnd la oameni ei la zeT.
:E •tl raiu şi iad, tti toţt lR crodincio,il teI.

Tu, lumei cAnd te-arăţi cu chipul teii frumos. 
1''11rtun11, hnbuind tn g]asu'î furios, 
Şi <"-Îvăţul cu ger cc frige aprig ..... stau, 
Podo;.l)e mari de florl câmpiile ci iaii, 
Şi marea'n vastul ei surtde'n node mari, 
Şi aerul e chiar cu sunet, cAod apari. 
Iar, cu suflarea tll ctod dulce ci dmbeştî 
NatnreT şi'T acUi, o retntinercştî; 
CiicT, cu zelin1l teii. tmbiUltor, c.lml 'l'iî 
S.'\ tmprimherczi prin vesele campiT. 
Dal dontlut imbold, ci1 care rede,tepţî 
A tît.ca fericiri, atltora vieţi: 
Cirodcle cşind tlin jng aloarg-:i, sar. 
Trec riurilc. fug şi ,•n fiorT tresar; 
ln clocot i,ingcle'T în noi, la foc do nnnţT: 
Şi fiarele 'n pustiu, în c0<lri, ,-ăf şi munţi. 
Cu coama lor în ,·tot, mugind iogrozitor, 
]l'i caută atunci to„arnşele lor. 
Şi toate se IUICSC, îu cer şi pe p(lffillnl. 
I n ,;inul marei ; şi. la toate, e d:1.r sflnt 
Iubirea, căci, prin ca, alţi O.'I.SpcţT noi sose:.c 
Po lume tlo-o ron."\SC'. şi ian'\şl se iubo;ic. ·, 

A ! dacă s'a supus l-\ ale talc legi 
Natura chiar. ş1 cAnd tu singnn'\ culegi 
Pll\oerI şi bucurii, ş'atitea bunătăţi. 
Viroţ"\, fericirî. pe hlngă voluptăţi, 
Cum a'aş \"Cui şi ci'i. supus :şi iubitor, 
La tine, s.'\'mT inspiri al 'muzeT mele tlor. 
Yoostn1 ca să cint măestntl univers. 
Şi'o fn1mu8Cţea JnI ca să palpit Io ,·ers ! 

De noi dol mult stiivit şi sc1m1p amloduror, 
Eroului sublim, o itee ! stnt dator 
CintareA s'o tlodic, Iul Kemiu, tnustrat 
Cn geninl di"in, de tine oonsacrat. 
Susţine lira mea cu fannecn'ţi etern, 
O Venus I ca _să'T daii acordul ei 90lemn. 

Dl�aeloaijâ...-ee'I--,: 
DecnilelbTiltirl.cemcltollmal
Şi1 fac ln tmpillrf isYOnl ---
De lllcriJIII fi dverl. de cMII aehldl'l'II, 
Fere,te-o ta �. tll a-r tu -1 pot( 
Din eplaiul ll>CrUll1llt de llllip aa s'o IDll4f. 

De gloriile lui clnd viae lldftaf. 
llart, zool oei mlreţ, oe l'al Io.� 
Ll8Andu-;r nn IIIOIIIK!D.t, depArtc, trimi'T loc. 
1n care m)gd llileţiJe cu foc; 
Şi l'ale tale mol pioere Cllnd II ,-ex.I, 
Din oerbiciea lui, blAnd, de ţe mionneaJ : 
Şi clnd, de dor aprillll, <,-U \"e,oice \"li)ll, 
O ve4i ci 11a plecat fi, pe grnunchil tel, 
CupriWJ de farmec, el 1$1' lui front.ea -. 

· Divini oa un cer, oe-o '1ie sus purta ;
Şi am la peptu'ţ'[ clnd de dorul I.lu d'l simţi,
Şi'o foc tnwdafirili, la blllcl&-ţî ferbinţt,;
Cu aufletul lui tot c'atarnA captivat;
1n dalbe braţe fli, tu, zeului turbat,
Oo lanţ de sclav. Ş'atuncî, cu ochiT 1D fior
De tainice priviri, ll spune tu de dor.
Şi spune'T tu aşa ca. dOIII' la 11011pta ta
S'audl 'n suflet, el; ca, doar, cu-al ten aooent, 
8li poţi lndupleca pe zeul vehement, 
Si lese pe plmlnt de a eo cobori 
Al picei duk-e dar, spre a ne ferici.

� 

UN DISCURS 

Cn oeasia nnuI requiem ţinut pentru răposatul 
profesor Dem. Ridulcscn, care a muncit timp ln
dcluogal pentru·propişirea culturer rotnineftf în 
Dobrogea � pentru prosperitatea •CorculuI litetv 
O,·idiii• al căruI membru era, s'a ţinut următorul 
discurs de elitro <l. profesor Em. M.ihiilescu, li
oenţiat tn teologie 11i membn1 al cerculuL 

:-;. -. Iniilor, Iii fiii ... 
.,._inii d,9jift ool ce •• • 
tluna:le,. m 86 n• Yi �- ca 
ti tti-�l,T ,..,., .. ai'i ........... 

CL T_., 4, 11) 

Iubiµloz-, 

Am venit cu toţii, profesori ,i elevi 
al gimnaziuJuI, aicl la picioarele altaru
lui, pentru datoria sflnt4 crettinea8Cit 
de a fnA.lţa cltrl DumnecJri, prin re
presentenţil bisericel noastre, rugAciun� 
smerită pentru repausul suOetuJul lui 
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Dimitrie Rlidul88Cu, f0&t profesor şi di• 
rector la gimnaziu, iar acum mort la
Menton tn Franţa; unde se dueese pen
tru căutarea s4nllt4ţel. 

Perderea sa prematură, a aruncat do-
1,htl tn familia sa şi în inimile n6slre. 
_ Fiu din popor, născut fn jud. Doljiu 
'şl a făcut cursurile fnv6ţ4mtntulul pri• 
mar la Calafat, iar cel secundar "fa liceul 

-- din Craiova, după care, luând bacalau• 
. reatul, a trecut la universitatea din Bu
<'ureştl, c.a student al racultăţel de SCÎ· 
i11ţe, do unde a şi luat titlul de licen-. 
ţiat Inteligent şi sirguitor, el n fost 
bine cunoscut şi stimat de elitră pr()
fesorii s:U şi din copilăria sa chiar, a
ră ta· că are chemare do a deveni apos
tol al sciinţei, pentru instrucţiunea tine-
1·imeI noosh'e. 

A (ost chemat in Constanţa acum 
caţi-va anT, de către directorul şcoaleI 
normale D-l Ion Bănescu; iar, după ues
fiintarea şcoaleI normalP, a renias co 
profe1:>or la gimnasiul înfiinţat in locul 
nceleT şcoalo. 

ln  scurta sa cal'ioră do profesor îu
Constanţa atat la şcoala normnJă cât şi 
la girnnasiu, 'şT-a îndeplinit datoria cu 
zel şi actiYitatc. - I nzestrnt de la na
tură cu un carocto1· bun şi blând, era 
iuhit do toţi colcgil şi c1111osc11\iT ser. -
Din nenorocii e însă, o boal:1 ncmilostiY:1 
'I-a secat puterile lrcptaţ

}

)�ă e,lnd in 
cele din urmă, a trebuit să'şl irtrerupă 
cursurile spre a merge la Menton, cu 
speranţa, cum zicea el, ci\ stând la o 
climă mai dulce, il vor rovenl puterilt:, 
slăbito. - Dus, a fost şi 1111 s'n mal în
tors! Desuodămintul fatal s'a întâm
plat, puţine zile după i;osiron sa la Men
ton, llisându'şI soţia singură în mijlocul 
streiniit:'1ţel. - Deşertăciune! 

Admirăm frumuseţa şi felurimea în
finită a creaturilor, dar reflectând asu
pra puţinel lor durate, ne ,•i,�e a zice, 
cu Solomon, că toate surit dcşcrtă\iune 1) 

� 

_De la omul c,e lrl""8 ln. ooUhl, *.Ă 
la oei ce 1tal pe &N>ow1, ••li ,aoer11 . 
e, ti numai tn monnlnt • TIMle ·ee e 
omul ln io&tă goliciunea lui. 

Avuţie, ambiliune,. ooorurl'., Coate 1e 
reduc la vermiJ ce� mlolod carnea fi 
la ţlrîna oe'I a apui grea.. 

Acesta li fie oere 1COpul ultim, pen• 
tru cai:-e omul ea� creaU-Nu ie poate.. 
E o rAtăcire a minţ,1.- Eete oare omul 
mulţumit ln viata ftOOa&ta ln mod de
shârşit Y Nici o dată nu poate fi n&le
făcut pre plwlnt.- SăracJI luptă ca li 
eiba, bogatul tinde a ·,1 tnmulţi averea, 
omul de i;:ciinţă. caută mereQ a'fl tn
mulţl cunoecintelo, plăcerile eunt Intre
rupto şi do scurtă durat4, iar din pJl
oorile trecute nu se adaogă nimic celor 
presc11te şi ,·otuvtatea cresce tol de una 
filră a putea fi satisfăcută; chiar bucu
riilo spirituale , sunt intovllrAşit-e de 
multo defecte şi obscuritătf. 

In lumea intrcrgă poate nu suni des
tnlo ranguri şi onoruri. pentru a satis
ace aspiraţiunile omeneşti; căci ohiarf 
cAnd credem că lumea dobândim, în 
groapă ni' Aăl!lşluirn.... Unde este dar 
binele absolut, unde-l fericirea pe caro 
omul o \"isează necontenit şi o urmă
reşte. 

Do l'ligur, do la un cadavru rece, <le 
la nişte ochi inchişI şi o simţire pe1·
<lut:l, nu voiu avea nici o lămurtre vro
odalli. 

Există însă în sufletul omului o sdn
toie di\'ină, o lic:.lrire de lumină, raţiu
nea, care'i şopteşte tainic: eşti o fiinţă 
căHit6re. tin<Jt>nd cpro fericire, dar pe 
caro nu vei dobiindi-o de cât numai du
pă ce tel vei schimba. Tu; călător, de o_ 
zi, eşti sial>, ueputin<:ios, nestatornic: " 
<lin causa imperf"cţiuool talo chiar, of
tezi duJ. i! perfecţiune. Nn e locnl ti'lii 
aicea definitiv, nici menirea ta nu o vei 
încheia pe p:imînt, ci sus la înălţime; 
c:lcT corpul firesc trebue să 11•3 schimb-O 
în corp spiritual, stricăciunea să se im• 
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' 
braoe in n�triclciune, şi ee eete mu-
ritor sA se tmbrace în nemurire 1). Ro
pausul tM. este fn lumina di\•inl,·unde 
tronează adev�rul, dreptatea oi binele 
absolut, unde este ndev4\rata atare de 
consistenţă şi de perfecţiune_. IatA -0um 
făptura muritoare, se lnalţă cu sufletul 
pânii la cel vechiu de zile, pAnll la Dum
nezeul cel ,•ecinic viL De acea fi Mân
tuitorul zice, că daci Dumn04jeu se 
numeşte Dmnnecjeul lui Abram, Isac şi 
Iacob, El nu este Dumnecjen al morţi
lor, ci al celor vii.') 

Iar în• alt loc: •cel ce ascultă CU· 

nnt,•e mele şi crede <'&lui ce m'a trimis 
are viaţă vecinicii şi ·JIU va veni la 
condamnare, ci a trecut din moarte la 
viaţă>. a) )laT muJt î ncă, că omul va tre• 
bui să•:/ dea ileama în cealaltă viaţă, 
de faptele sale de pe pământ: c: \'ine 
6ra, în care toţi cel din mormint.,• vor 
auzi glasul Lui, şi vor eşi cel ce au fă· 
cut bine întru invierea vieţel, iar C'eI ce 
au focut cele rele pre înviora condam• 
năr�Î>. 1). • _ •• · 

Aceasta mi:i îndcamn:1, să m� adre• 
sez vou� tinerilor elevT. 8ă luăm exem• 
ple şi să ţintim tot-de-una numal la 
fapte bune. 

Omul trC'ccnd din această viaţă, 11u 
ica nimic cu sine, nici bvgătic nici ono
ruri. Cca ce'! face me1·itos iuaintea lui 
Dunine(jeil şi în fata oamenilor, şi-l 
înăl\a la feriC'ire, C'sto praC'tica ,·i1-tuţilor 
(·l)moara faptl'lor bune, -C':1ri purced din
dragostea rătră Dumnt•zcu :::i <'ătră a•
proapc>le.

Dal'ă Dimitrie Răcl11lcsC'11 trăii.I, am fi 
a,·ut oc·a iunea d<' a·1 cur.oaşt!' şi mal 
11H1lt virtu\ile luî, <'ari do alt-ft:>I acum 
sau îngropat c11 el în mormint. l\e aş• 
tcptam să fii' mal mult'c•11 noî, câcT era 
11ecc-sar s:1 mal trăiască, dar moartea-11.i 
l'a răpit în primă-vara ,·ie\eî. .Judecă· 
\ile luf Dumne(jeu sunt nepătrunse de 

'I l f'o1;m, 1.·,. J I -:ci .·.:1. 
1 )lat.:T ?'2. :Jt. 

Ion 5. 2-1. 

' J„n :,. :? şi :?!I. 

mintea omeneud. «Poţi li pltru.ul 
taina DumnefJelrerL 81 deec,oped fun
dul lnţelepciunel oolul A to& putenlle ,_ 
lnaltA ca ceriurile (eele) ! Ce poli faee Y 
Mal adlncA de cit infernul! Ce poţi 
cunoaşte Y 1) Aooasu ·ta fleut fi pe pal
mistul, sA esclame: <La inooput. tu. 
Doamne, 1tl tntemeiat pl\mlntul ti lucru
rile manilor tale sunt ceriunle, aeelea 
vor peri -dar tu rlmâl, şi toate ca o 
hninii !\0 vor învechi .... ti se ,·or 
MChimbu, dar tu tot acelaşi e,ti oi anii 
tel nu se vor @rfrti>. 1) 

Acum corpul lui Rădulescu, strAns de 
scândura brută, zace în pămlnt departe 
de nol, peste \ărl. In zadar rudele ,i a
micii Iul îl vor striga, dkl ol s'a afun• 
dat deja în noaptea trecutului. -ca 0oa• 
rea câmpuluI ce infloreşte ; un ,·ent 
rPce pe deasuprin, şi nu se va mal <'li• 
•�oaşte locul set'1 ,).

Sufletul seu. în vcstmintul umilin,el,
merge acum înaintea tronulul eternităţei.

N'a avut parte uicT el, precum nicf 
noT, să'T vedem încă odată corpul, să-l 
vedem mormântul ... , 

Prin oriciarN1 _acest,11 rP41uiem insd 
iT trimitem o ultim:'i şi duioasi\ salutare 
de adio, ca aceluia care a plecat pe ca
lea neîotoarsă; şi împreună cu părin,i, 
hisericei, ne ini'ilţ/hn inimile noastre 
spre rugăciune cătră cel A-tot-puternic 
pentru repausul sufletului lui: �P:lrinte 
sfinte, ') .\-tot-µutemic·o. 

Speranţa tuturor marginilor pămăn•
tulul şi acelor ro sunt po mar-(' departe, 
cd ee ar zidit p1·c om din ţiirină şi ni 
suflat in nările lui suflare do ,·iat:1, pri• 
mcsce acum zidirca tt1 şi o aşeacjă in 
rcp:msul t:1ii, unde totr drcptii se odih
nesc. 11ndC' nu este dur<>re. nicî î11tl'is
tare, nicI suspin, ci ,·iată fără de sfîr
şit; şi aşa întru fericită adormire f.l•T 
,·etTnica pomenire. 

Em.. lttJchăJJescu. 

'l lăb li. î-"· 
'l Eb"•i 1. lfr--12 P,ahn Jir!. :!7. 
'I T',,alm llR !;·, IU. 
'l Din ruţ. Bi,. 
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POPII POPOliD 
Din OUenia 

Sal m4iuş4 sas /N aua 
f)e ve,/1 Eneiu am, se dua 
Cu mâiAik in podnarl 
Cu dol-spre-� l4mtu1. 
umJarilcând trdgea 
Craiova se tegdnâ-
Corone/e suspina 
Boerf mari se minuna. 
Cu basmale se ştergea 
De din jos de Craioviţa 
&te vântu rornmuţa 
De ce bate de-aia Îfl fof n 
Stă loniţ4 la 'nclriscdrr 
Cu fiarele la picioare 
Cu c.ătuşl la mâini.şoare 
Veni mama Iul /o,uţă 
Cu şal-qecl de bivoliţă, 
Bivoliţek k dek 
Pe Ioniţă nu-l mal vede 
Veni sora Iul Ioniţă 
Cu cincl-(/ecl de bivp/iţiJ.; 
Bive/iţele le dde 
Pe Ioniţă nu-' I mol vede. 
Veni ibomnica t'iu-k_niţii 
'N papucel tropdind 
Din siilbiţe sdrdncă.nind 
/aruncă salba pe masa 
Pleacd cu Ioniţă acasă 

1 

...._ _______. 

�&SPD6Cf5fW 
_,.._ 

• »aa •..t,1--.d•.-� priai&I ...
mirile � pentru oe.le I � oe D&-4ICf 
Jlf00WM. 

D. a.a. ... t. tiaalo.-v·1111 �, 4i1e
Trinl,ete..ţf � pini la CrkitUl, l'fn. I fi 7 Ta 
�e iniediat. )(,llţumim J)elltna � 6 � 
mente. 

D. ft Taţuoa. - Io olUIM!ral Yiit«.
D. N. D. fl•WU.•oa. - Str. Siiciilor 12 Ba

CUJ'efll. � Ya triJnete niplat_ 
D. a D,..,. - T.·Jii>. hi ollfflfflll mtu.-.
D. '1JI.. Jluu„oa .S-c■t. - ll'lltţuniirilo

nOllf!tre pcntrn abooamenlc. Dar banT 1 
D. 1. 0.orpn■, pra Puf�tT.-Pri1Dit abona·

mentnl pe un &11. ll.ulţumim. 
D-l'a lloll.a L■s, .. oa. 811CureoU.-Pri111it abo

namentul pe o ium. an. 
D. li. Cr.fct■ .. Hc11, - VedeţT No. 6,7.

BibJJo,:r&tlJ. - Aii apăn1t •Societl\i do Lec
turi•, alipitl pe lilnp �de soonndare„ !le d. 
Dem. )(unteanu-lUrunic, iliiitinsul IJOl!lru colabo
rMOr. - Preţul l Ici\. \"om fai;,-e o dare (\o l!OM\l 
ln Xo. 6 al re,·istcl. o "'\Xltnanrf!o1 cilitorilor no,tri. 

Din causa schimbdrd de tipo. 
grafie am ford nevoitr a fnfdN/ia 
cu imprimarea reviste!. Revenind 
fnsd la tipografia «Aurora-. a 
�iul Rie M. Grigoriii cea mal 
bt1,1iă din oraş-ul -nostru, amm-lăm 
ace.asta cu pl<icere ci.fitorilor. 

Pe lângă un material variai, 
vom presenta revista imprimatd 
cu cele mal alese ţi frumoase ca
ractere, car'C aci numal la acestă 
tipografie le putem avea. 

OO·•a:x-'2„M'i'-.. 0-.L
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