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Un IJ)ic istoric al primei rc\'istc dobrogene 

,,OVI D IZJ" 

ln anul 1897 luna Decembrie, 
i:;'u întemeiat la Constanţa insti
tuţiunea Cercul literar �Ovidiu» pen

. tru ridicarea nivelului cultural la 
românii dobrogeni. 

Sus zisa instituţiuno, într'un timp 
scurt isbutind să numere la ::icti
ntl ci o mulţime de opere fru
moase, membrii săi fonclatol"i au 
hotă1·ât să înfiinţeze un organ de 
publicitate, prin care să tra·ducţi 
î.n fapt toate ilnziunile şi aspira
ţiunile lor. 

După cum glă!=meşto articolul 
de -fond al primului număr din re
vista «Ovidiu:>, organul în cestiune 
·al Cercului cu acelnşi nunw, &p.r
cina oonducătorilot' nu· era tocin11i-
nşoară av.fmdu-so în · verlero mo
ravurile· oraşului ilostrn în for
maţiune şi impestriţar�a unei po
pulaţiuni eterodoxe şi eteroglote,
al cărei irleal nu era altul decât
in�bogăţirea ·cu ·orice preţ şi ni
mic al"ta.

Spiritul culturei rrnţionale nu
fusese importat tncă şi-şi aşteptase,
până la acea dată, antemergătorii.

Aceşti antemergători, înarmaţi
c11 un enorm capftol mor::ţl, însă
tn lipsi\ absolută de vreun capi
tal matel'ial. au mors înainte.

Zicem fă1•ii fonduri băneşti, e.ăci 

primii membri fondatori ai Cer
cului, mai toţi funcţionari publici, 
cu greu puteau să ţie piept coti
zaţiilor, urmate de dese biruri pen
tru spectncole teatrale, concerte şi 
baluri, necum să poată pune la 
îndemâna conducătorilor fonduri 
pentru noua îndrumare ceso dedeâ 
instituţiunei. 

Tiparul, ce e drept, costa mei 
eftin pe atunci, banul de aseme
nea era mai la îndemâna fiecă
ruia, <leşi pe vremea acea era i'nai 
scump şi acum s'a efti.nit gro
zav (î) după teorin economică-fi
nanciară a actualului Min"istru de 
finanţe. 

Pe lângă acestea, plouă ·Ia timp 
•şi nu se pomonise încă în ţară un
an de criză agricolă ca cel din
1899 şi un altul mai grozav ca cel
din 1907, enre se pune de-a curme
zişul aspiraţiunilor noastre şi· ne
forţeaza: să fotrerupen\ nparîţiu
nen temporara a aaestei reviste>,
at�1t de mult iubită de toţi ror'nit
nii de pretutinrleni.

Primul numi\r <lin rovistn Ovi
diu, cu un tiraj de una mic exem
plare a fost aşâ de urnit căutnt,
în cât rlacă s'a1· fi tras încă cfttcva
ediţii şi tot nu s'm· fi putut satis
face cererii('.

Vremile de atnnci, în c·urs de
un dece11iu, s'au· schimbat fonrte
n1ult

Litera turn, în aco�t interval, s'n
îmulţit i;ii ca, îns;1 numai cantitn-
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ti\·, cn dovadă de cele co afirmăm 
cRte ci\ lucrările tinerilor literaţi, 
npl\rute În curs da un deceniu, cu 
µuţinc excepţiuni, n'au fl1cut epoci'\, 
n'au royoluţionnt spiritul româ
nesc. 

Cu tonW sumedenia de romane 
originalo şi producţiuni pocticC>, 
exceptăm lucrurile O-lor Rădulescu 
Niger, Cincinat Pavelescu şi Gh. 
Silv·an, cu toate bibliotecile de po• 
pulnrizarc luate în antrepriz:1 de 
câţi-va scriitori teribili do focunzi, 
cu toate ace!ite zicem, nici o lu
crare nu s'a frnpus atenţiunei spi
ritului românesc. 

Motivul'? Este c:1 tot ce s'n scris 
n'a 11ornit din convingere, şi nici 
de dragul artei pure, ci din inte
res material; fie-care scriitor a 
n,·ut <le scop principal câştigul 
b1'\nesc. Cu ate cuvinte, nu necesi
tatea suflctcuscă u fost imboldul 
primordinl care a determinat pro
ducţ,iunea cantitativă a scriitorilor 
noştri în majoritate, ci nocesita
tea materiali\ şi baza literaturei 
silnătonse, a acelei literaturi pe 
carn o întâlnim la scriitorii ger
mani şi ruşi esto acel prisos su
fletesc, acC>I ideal înalt care crează 
capodoporile. 

Naturile obosite, munc-ite de gân• 
tiui îmbogăţirei, v.:>r produce lit1•• 
raturi\ cursivă, de piaţă, literatnrtl 
nemclnică, si ::itutn. totul. 

Din capul' tocului am zis-o r5i o 
rPpctim c:1 n'avem nici o pi·eten
ţie do n forma mişcări lirorm·o 
dincoa cto Dunăre. Prin 1'.cle ce am 
afirmat nrni sus, am vrut să colls
tati\m un adevăr. 

ln cea cc no priH•\jte, cu reapa
riţiunea lui Ovidiu. vrem să pre
cizăm faptul că vom continua pro· 
grnmul schiţat în articolul de fond 
al primului număr din Ovidiu a-

pl\rut acum 12 ani, să alimentam 
ncensti\ yechie candelă dobrogeană 
cu din prisosul suflet.elor noastro, 
pe caro au putbt-o stinge tempo
rar vici:Jitudinelo vremei, viforul 
socinl din 1907. 

PânA a nu-şi întrerupe aparitiu
oea Ovidiu, multă lume se miră 
ca de o tninune zicând: cum se 
face că ncoastă rovisti\ mai rezistA, 
când alte intreprinderi literare, cu 
capitaluri mari se văd nevoite să 
tnceteze. Nu era nici o minune ci 
tocmai faptul pe care l'Am expli
cat n·rni sus, adică prisosul acela 
sufletesc pe care'! imprimam în 
paginile lui Ovidiu şi'l făceam să 
fie primit ca o noutate mult do
rită şi de mulţi aşteptată. Numai 
aşa, credem noi, a putut să fie 
încetăţenit Ovidiu tocmai printre 
colonii români din Benisuef (Egi
pct), prin America, cum şi nume
roase oraşe din Eul'Opa pe unde 
trăiesc studenţi români în Socie• 
tăţi. Ovidiu mai era cunoscut şi 
românilor din Transilvania, Basa
rabia, Macedonia, şi Iliria. 

Şi dacă aşa este-atunci numai 
pentru. motivul că această foae a
ducea atâtor români ră:;pândiţi În 
cPle )J:1 iru părţi ale lumei, noutăţi 
,. , VL'Şti bune dela fraţii lor din 
Dobrogea - numai pentru acest 
cuvânt credem noi, că merită să 
tri'tiasc� şi �if fie sprijinit şi 'n 
viitor, spre a'şi împlini cu succes 
misiunea. Viaţa lui „Ovidiu" în tre
cut a fost bazată pe propriile lui 
put.eri, po acel prisos sufletesc des
pre caro am vorbit mai sus şi nici 
de cum pe vreo subvenţie. 

Au mai fost acei abonaţi scumpi 
nouă, cari 'şi achitau abonamen
tul la începutul fie-cărui an cu o 
regularitate matematică. 

Până acum a apărut lunar «O· 
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vidiu>, d� · azi înainte va apare bi
lunar, de acoa am şi· mărit pre
ţul abonamentului, dar l'am mărit, 
fiindcă şi tipografii şi-au ridicat 
de mult preţ.ul tiparului. 

Prin· silinţa ce ne vom da de a 
fi .şi noi folositori abonaţilor şi 
cetitorilor, credem Nl să merităm 
acei 8 lei po an. Pe_ntru acest 
cu,·ânt «Ovidiu» nu se va ocupa 
numai cu literaturn, ci va îmbră
ţişa toate chestiunile arzătoarA la 
ordinea zilei, de ordin social-eco
nomic i:;au literar-ştiinţific. 

·Vechii noştri colohoratori au dar
cuvântul - noi le deschidem por
ţile largi. 

l'ETRli \TLfU 
�• Jlr,in /!}/IJ 

����ş-���=��,:_�������g-��

O DEMISIE 
- SCÎIITA -

M:1rnnţel, încovoiat, roqrn-i slăbănog 
şi tremu1·ând, rezt>mat dl\ un baston cu 
cf1rlig, cu ncela� pardesiu ros de vreme, 
cu aceiaşi piil:1rie informă şi Cără cu
loare, vara ca şi ianrn, nstfel l'nm c11-
nosc11t acum vro-o c:iţi,·a ani şi tot ast
fel l'am revăzut mai de:unăzi 

Aceiaşi unJură, aceiaşi fiinţă istO\•ită 
şi parr:"i lipsită de orice ,·oinţă. 

Pc stradi"i abia îşi tirn paşii, oprin
du-se des, şi urmărind cu privirea pe 
câte- un t1·ecătol· ca şi cum l'ar fi cunos
eut alt,l-dată şi acum llll'I băgase în 
seam:l. 

La cafenea. me1·e11 pc la spatele ju
cătorilor de table, domino sau cărţi, 11r
măre,\ c11 atenţie' mersul jocului. 
· ]şi alegef1 in sine pe 11nul ·din jucă

tori cu care ţincii mai mult şi de jocul
căruia so interesa.

Nu scotei1 nici o vorbă; totuşi, nu-şi 
puto:\ r<'ţine o mişcare de riud:1 când 

- -- --- -- ---· -

jucătorul său făcea vre-o greşeală cc i 
se părea du neertnl 

Sau, ii v·edeai deodahl 7.âmbiud, pe 
când o slabă liciirire trecătoare, ii ful
gera în pri,·irea-i aproape stinsă: Fa
,·01·itul său îşi înfundase arlversarnl. 

Atunci ·ple� mulţumit dela acea masă 
şi se oprea fa alta şi .... ncelnş joc, ace
leaşi gestlll'i, după cum favoritul, ales 
aci, perdea sau câştiga. 

Câte odată, se aşeza într'un colţ re
tras, cu 1111 pahar cu ceai în faţă - cea
iul era băutura lui de predilecţie pe 
orice ,'remc - şi cu un jurnal in mână. 

Nimeni" însă n'ar fi putut spune cu 
si.guranţ/-1 dacă citf'il sau dacă îşi pier
dea numai privirile pe fonia de hârtie, 
fără nici un ţel. 

F. mai probabib1 arC'ast;1 din urmă
părere. 

De sigur c:'\ lua jurnalul cn g,lndul 
să-l citească, însă, văzându- I stând cu el 
în nu'ină ceasuri întregi, cu privirea fic
sat:'I. ît_1 acelaşi punct, ghiceai 111111rni do 
c:it c:'\ 1111 citea, ci mai ,·urând îşi dă
cluse frâu liber gândmilor lui, aminti
rilor de tot felul şi fără Yoe te gândeai 
ră cu cât omul o mai bătrân, cn atât şi 
s11cul amintirilor e mai maro. 

Şi nrnlto amintiri trebue să fi av.ii'HI 
moş Iacov St:îrcea. 

,\dese-ori am căutat să int1:u în \"Orbă 
Cil el şi Să•l far, în faţll uriui pahar Cil 
ceaiu - SĂ•şi mai răscoleasc:1 sacul cn 
pricina. �tărturisesc însă d\ aceasta 1111 

ora tocmai. uşor lucr_u.
Arare-ori ne-o disposiţio snflcte:�s� 

ii făcea ce,·a mai vo1·bc"11·et. 
Intr'una din ·aceste buno <lisposiţiuni 

îmi po,·csti o parto !lin Yiaţu sa <le fu11-
cţiona1·: 

-- Era pe ,..-emea lui ,:lll':n, începu 
el, sorbind agale din pnh3r11' ·cu c-caitl ° 

Mă aflam ca C(LJ) cfr 111a!lii în pf•cferturn 
de Câhul. 

·oin co pricină, n_n•i no,·oe s,i ştii, şi
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<lia·cctorul şi secretorul prefeotnrei îmi 
făcenu tot felul do mi1.c1·ii. 

- Ajunsesem, nenişo�·ule, de JIU le
mai puteam intr.a in voe cu nimic. 

Orico aş fi făcut tot a·ău şi rău. 
Bn, Cf\Va mai mult! 
Umblau cu fel de foi do intrigi şi pe 

lângă Conu Dumitrachi, Prefectul, că 
doar, doar, să mă do:1 af:ll'A şi să se 
curăţe ele mine. 

ln celo din urmă, văzând că totul e 
in znda1· şi dl. li ornm ca m1 ghimpe 
i11 ochi, parcă Io fripsesem şerpi pe i
nimă, mă hotărâi să plec din prefectură 
şi 'mi nlciltuii den1isia pe care o dădui 
chiar lui Conu Dumitrache în mână. 

ln <lemisio scriam alcit num;ii: 
Domnule Prefect, 

• unde-i dr:i�o�tc puţină 
• Lesne-a se i;llsi priciul\ 
• Dl!ci 3J11jlJa cc OCllp('Z 
,Xep11himl �·o lliigănez 
•Din ea tle111isione1.• 

Al lJ-rm,.•ln'i prrn plcr11/. 

larH !llilN'U, 

Conu Dumitrachi cum o ceti, ii um
flă râsul şi mă trimese s,1'mi "ăd de 
slujbă înainte. 

(.'e-a mai Ul'llial, nu ştiu, dar clin a
cea zi nu mă mai supără 11imc11i şi fui 
l,'\sat în pace. 

Apoi, după o scurtă. tăcere: 
Cc ti111puri, D-le, co timpuri! şi 

sorbea a lene din pahnr�I cu ceaiu. 

C. P. IHETIISVIJ.

EVOUl'ILiNE şi REGRES SOCIAL 
IN 

DU:BB.OGEA 

Dela realipirea Dobrogei la sânul Ţă
rei-mumo pâni\ la 1897, -in restimp de 
20 ani - nici o mişcare 1111 se semna
lează i11 societatea românească din Me• 

tropola ju,leţului Conslanţa. care el 
merite fu11rea aminte a iatoriogTafului 
ce ar încercă aA schiţeze Îlloricul evo
luţiunei sociale la. RomAnii din aceulA 
parte a \lirei. 

Mişcarea inslişi pentTU acordarea drep
turilor politice la Dobrogeni, care aveâ 
să se manifeste ceva mai târziu, nu ••a 
început dec1t dupA vre-o doi ani to 
Constanţa, după ce se deşteptase spiritul 
opiniunoi publico pri,1 câle•\'8 mitcAri 
de ordin cultural, despre cari venim ad 
ne ocupăm aci. 

Mult regretatul Remus Opreanu, sin• 
gurul dintre prefecţi, care, afară de Ad
ministraţie, a lăsat şi urme de opere 
cultm·ale - vom da c,1 exemplu statuia 
lui Ovidiu din piaţa Independenţei., -
încolo, sub nici un prefect nu s'a făcut 
o mişcare in sens cultural şi ceeace se
semănase de oficialitato, încă ar fi fost
de nul efect, dacă n'ar fi avut noroc
Dobl'Ogenii să răsară în Constanţa o
pleiadă de tineri care să promoveze
cultura şi să prepare toronul înflorirei
vieţei publice în :,;ens românesc.

A trebuit ca nnul 1897 să aducă un 
e,·eni111e11t social, pentru ca ordinea lu
crurilor existente să se schimbe cu de
săvâşire. 

Acest eveniment a fost fondarea In
stituţiunci Culturale : • Ce1·ct1l litera,·

Ovidiu,. 

Curentul format de tinerime a avut 
un efect salutar pentru societatea Con
!!lanţiană, deprinsă a se socoti pân'atunci 
ca surghiunită pe ţărmurile Pontului 
Euxin, fără să'şi doa seama, cA şi aci e 
cu putinţă ;;ă dispună de societăţi lite
rare, cu biblioteci instructive, că şi aci 
se pot organiza serate artistice şi în 
!fârşit că şi in Tomis se pot fondal Ate
nee cu membrii cari să ţinil la epoci
determin:ite conferinţe de pe tribună.

Imediat după fondarea acestei Insti
tuţiuni, mombri �i doritori do progres, 
fac ;;ă apară acenstă revistă la care co-
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laborează numeroase condee încercate; 
se silesc sil inaugureze şi să pue la dis
poziţia publicului biblioteca cercului, care 
ajunsese la ne-o câteva mii d� volume; 
sd orAnduiascil nişte şezători !ţterare, 
cum şi câteva serate artistice, lucruri şi 
fapte cari contribuesc să transforte so
cietatea Constanţiană ; să stâmească in
vidia în unii, cari apoi îşi vor da mâna 
pentru a desfiinţa cercul - fiindcă n'au 
fost ei iniţiatorii; să inspire în alţii i
dealuri politice opuse pentru care a fost 
fondat Cercul şi astfel numai după doi 
ani dela fondarea acestei primo insti• 
tuţiuni pentru cultura la Românii din 
Dobrogea, ea so disoh·ă, membrii ei unii 
se retrag din luptă cu decepţia în sufh,t, 
alţii şi aceştia cei mai mulţi, doritori de 
câştig 111aterial, în care scop se şi stre• 
curase în Cerc, intră in noui formaţiuni 
şi cu modul acesta iau naştere mai multe 
societăţi P.COnomice, de bine-facere şi 
chiar politico. 

Astfel au fost societăţile: •Tomis,, 
• Ajutorul,, •Soc. de arte, litere, sport•,
apoi cluburile: Comercial, Ovidiu, Con•
servator-democrat, Consenator şi Na
ţional-liberal.

Aceeaşi lume care la început părea 
înclinat!\ în a promo,·â cultura în Do
brogea, acum se vede divizat:� în gru
puri şi formând bisericuţe după cum 
dictează interesele fiecdruia. Unul e a
tras spre cluburile politice cari au adus 
desagregarea membrilor societăţei ac• 
tuale făcând să fie socotit do român şi 
chiar om cinstit numai acel cetăţean care 
face parte din rândurile •alor noşt1·i,. 

De aci încolo orce acţiune a vieţei e 
măsurată cu compasul politicianismului. 
Membrii unei Soc. fie literare, fie eco• 
nomice trebue să treacă indirect prin 
filtrul clubului politic. 

Pe faţă nu se spune că cutare socie
ta:e e acăpărată de politicieni, însă idea
lul ce pe fiecare mână în scena come
diei vie�ei e s.�macul. sau mai nimerit 

-=�=-,,,--,,--,,.,...-----,-,=-=,,...-:,=---= 

nceasta'l lume !DOdernă numai are nici 
un idenl şi fii11dcA lumea amintiLA for· 
meazA mullimea care deţine monopolul 
vieţei 11i implicit al progresului, ne-am 
propus să arătlm cauzele regl'csului 
social. 

Cât timp dar membrii societăţei noas• 
tre nu vor eşi din cătuşele politicianis• 
mulai sugrumător de conşt.iiuţe, cât timp 
fiecare nu va a,·ea liberlatoa gândiroi 
şi simţirei sale, cât timp promo\'atorii 
culturei nu se vor ridica mai presus do 
nivelul comun al politicianismului şi nu"şi 
vor desvolta acţiunea Joi· cu gând curat 
şi numai in dorinţa do a face bine Pa
tl'iei lor romine ; până atunci progres 
real nu \'Om putea avea in ţara asta. 

Să respectăm talentul şi munca cin
stită de ori unde ar ,·eni, ,să iui întoar• 
cern privirea la noei cei an fondat Cer
cul literar cO\·idiu• şi avem speranţă să 
ne urnim din loc, unde ne-a ţintuit po
liticianismul. 

Acum un deceniu, numai departe, a
postolii idealului culturei naţionale t'rau 
mari români prin bunătatea lor de su• 
flet, prin intenţiunile lor curate. Oând 
Cercul literar cO\'idiu,, era in floru·o, 
maestru L. Caragiale, în urma invita
ţiunei ce i-am făcut, ne onorasP. cu pre
senţa la sediul Cercului undo a ţinut 
conferinţa sa: •Despre seriositate,. la 
care audiase toaHI lumea ci,·ilă ti mi
litat'ă şi tot aşa au urmat dascălii na
ţiunei Gr. Tocilescu şi V. A. Urochie. 

Pc atunci, eYident că se urmărea 1111 

■cop măreţ, lum�a ferit:'\ înc:i de viru
sul politicianismului. era setoasă de lu
mină şi ado,·ăr; pe când azi trăim i11•
tr'o )urne moartă, lume atinsă de această
pestă, care ucide in fiinţe tot ce o ome
nesc.

Azi lumea a perdut încrederea şi a
\•ântul de odinioară, numai are nici o 
orientare spre un ţel mai illalt şi nervul 
ce mişei furnica1·ul lumei nonă, e crea
rea de situaţii pe uemuncito. 
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De aci o babilonie complectA, un fa• 
liment sufletesc, la care dacă vom a
dăoga slăbirea sim\ului rel_igios şi lipsa 
totală de convingere în puterea şi mii
rirea celui etern - ne vom putea da 
seamă de povârnişul prăpăstii la care 
am alunecat. 

Ca să putem să lăsăm o dungă lumi
noasă de trecerea noastră pe pământ, 
să ne regenerăm puterile şi energia ce 
ni le istoveşte zădărnicia nimicurilor în 
care 11e inear.ă masele i11conştiente; a
,·em nevoie de �n •ideal. Şi acest ideal 
lipseşte din programul vieţei mulţimei. 

Acum cni 'i mai arde do cult-ură şi 
opere cu cari �:1 ne putem 1111'\ndri ca 
Romiini:' 

Şi mă intrwh: veni-vor oare timpn
rilr de :ivânt şi progrei:: � Cine ştie! 

Penlrn ast11 se 1:1imle ncvoc de car;:r
tcre şi oameni cinstiti. 

O, Dioţ!ene, Diogene, aprinne felinarul 
şi rautli-i tu. ziua 11:'\meaza more prin 
toate răsp,\ntiile pieţei, căci noi nu-i pu
tem găsi. 

rt:tll1 vttfU

C,,11.,ta11f11. î .1/rii /!J/fl . 

O-nul Iorga la Constanţa
,IBVAŢATlJBILE •ABEI• 

Din iniţiatirn Cercului Stnden_ţesc Uon
stan\ean, s'a Inat fn moasa hotărâre, de _ 
a pune intr'o continuă legătură, marile 
persoualităţt culturale ale neamului nos
tru şi cu oraşul Constanţa. 

Juceputul l-a făcut distinsul profesor 
mfrrnrsitar d-l N. Iorga, când, cu multli 
măestrie ,i căldură, în sear:i. de 29 A
prilie, în faţa unui auditoriu numeros 
şi-a desvoltat iuteres::rnta conferinţă • In
văţ:lturile ?.lărei,. 

O primire destul de călduroasă i s'a 
făcut la gară. Intr'o frumoasă cuYântaro 
e inhîmpinat de d-l d-r Tăhlşescu. 

-�=--�---

De asemenea cu multi elldorl ,i .. -
zibil emoţional, Yorb-ette d-l Cota, co
merciant. 

Simte o deosebită pl:ice1·d sa ulute 
pe singurul român oare a propus sl se 
facă o excursie in Balcani la fr.aţii noş-· 
trii, spre a ne cunoaşte unii pe alţii mai 
hine. 

Constat - spune d-l Jorge �- cil noi 
nici oda[,, nu căutăm să no gândim la 
marile cerinţe ale neamului ce trebuesc 
îndeplinite. Lăsăm pe fiecaro zi s� ni_
se cucerească economiceşte câte un teren 
câte o ramură de activitate ... 

De pildă aici,' in acest oraş, cucerit cu 
multe jertfe. împodoliit c·u urnite sacri
iicii a ajuns ::idăvostul de fericire al tu-· 
ttiror străinilor, câ.nd era inenit aici şi 
elementului aromân. _parioa sa. 

Ne-a fost dat ca in a�eastA seară să 
auzim din gura unei competinte · cultu
rale, ce ne-a învăţat şi ne voate învăţa 
muntele, ogorul,. Dunărea şi :\fa ren.
. . . . . . . . . . . . ... . .  

• Libertatea muntelui,_ melanoolia nnei
naturi de singurătate, taina \'ăilor as
cunse cu satele snn a ,·ără1·ilor pustii 
către fânhinele cari, ca în Biblie au i11 

amurg CC'rcetătoarele lor sprintine, caro 
totuşi ştiu să zăboveascil, an dat nea
mului nostru poesia lui popularii, cea 
mai scumpă comoară a necărturarilor, 
cea mai bună inspiraţie, care ne vine 
dela cei ce nu învaţă din cărţi•. 
. In munţii noştri, în Carpaţi - cari 

spre deosebire de alţi munţi, sunt curat 
române�ti, cari represintă şira spinărei 
a neamului românesc, cum spune d-l 
Del:wrancea, blândul cioban, mocanul 
de azi, ne-� făurit, în taina codrului, 
poezia populară şi ne-a păstl'Bt cu multe 
jertfe limba unitară. Ideia că muntele 
a fost lacul de refugiu al neamului in 
fata primejdiei, nu se potriveşte firei 
noastre îndărătniră. 1-1etemetoaae de ori 
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ro primejdii, plistn\nd cnminţcnia carac
toristir.11, răsplătind Ia timp. 

Dar 1111 i-a fost do ajuns muntelr, do• 
rinţa de stăpânire 1-a atras şi în şesu
rile largi ce se deschideau din culmea 
muntolni. 

Aci, cerni senin, cerul de nouri, cerul 
de 1,bucium al fortunei, tăiat de furia 
tulgorolor, nu numai că-l acopere pe 
df1111ul, Yiermele brazdei umede, ci'I do
mină, ii covârseşte. Rodul sigur al ogo
rului ii învaţă să preţuiască munca, iar 
greutate11 1111111coi să iubească tovarăşii 
şi nomărgenirea naturci ii l\rată mici
mon lui. 

A ici am început să c1111ouştcm tainele 
inţelepcinnei. 

Şi acest 0l{0r m,lreţ, mai are har11I 
do a fi l>riizdat de Dunărea liniştită, 
cc, ondulându-se prin desişul �ălcilo1•, 
s'avii.ntă spre marea sgomotonlă, a
ceu11tă D:rnăre ea noot11tră. 'fintesc spre 
ea şi ochii Bavarezului şi oi U11gur11I11i 
şi o cântă în poeziile lor şi R11şii, însă 
noi nu trebnc să recunoaştem drupt�I 
11imă1111i. 

E mni bine să cedăm în teol'ie derât 
sil cod:lm în practică. Pe ca se plimh:i 
luntrele nonstrc, grimele şesurilor mâ
noase, a n1ţ.ia noastră. 

Dai· cu marca ce leg:Uuri am avut şi 
l'C învăţături am tras Y 

'.\larea, din n-cmurile cele mai nchi 
când poet.ni se minuna de curajul celui 
ce, pe c:itc,·a i;r.\nduri, cu o pânză în 
spate mânat de ni.nt, cercetând imensul 
ocean de ape, - i-a fost o ad· n\rată 
şcoal:l ele cunoaştere a primejdiilor. 

Astfel, unii, aduc:ind bogăţiile din cino 
ştie ce colţuri îndepărtate, alţii aşteptân
du-le în taina nop\"i, potecele, spre a Ic 
fura munca, mişunau pe valurile mărei. 

Şi multi dintre aceşti cercetători ai 
măroi s·au încumetat să lupte şi cu gro
za,·ele ,·aluri ale Măroi Negro pe care 

cn s·o îmbuneze i-au zi • Ponlus Enxi
mus•, primitoare do oaspeţi. 

Şi po noi ne-au împins, cinstea ar
melor biruitoare şi setea i,rimejdiei sA 
cercetăm marea, s:'lmănând cordbierilor 
dela Nord. 

Mai bine de 100 ani am fost sti'ip:lni
wri ai Akermanului şi altor cetAţi dela 
mare, când în 1542 rezistenţa noastră e 
înfrântă de oa.stea lui Baia:rnt II. 

Dar iată că după un răstimp de 300 
ani ne-a fost sortită din non privirea 
asta spre mare, unde trebuia 1!\ avân
tăm toate energiile noastre, făciind clin 
această parte scump plătită, 1111 locaş 
numai pc11tr11 noi. 

Un museu, conţinător al culturei stră· 
moşilor, ar fi în,;emnat o afirmare a cui
turei noastre. 

Cu bani mulţi, strânşi cu multă su
doare, am înăltat, gigantice- silozuri, 
măreţ casin, luminate în taina nopţci do 
farul cel înaintat în largul mărei. 

Numai că, pc l:ingă aceste decoruri ar 
fi trob11it să :,ie împlânte în malul des
:-hi� valurilor, şi nişte guri ele tun, cari 
s.l fie o impunere atât străin11Iui exploa
tator din interior c:it şi prietinilor dela
Non! şi Suci. nuşii şi Bulgarii, că aci
nu rstc un E11xi1111� pentru ci.

Şi morea ast::i caro o a,·em continu:1 
înaintea ochilo1·, no în,·aţ:i, cum ,1 111,·ă•

ţat şi pc strămoşi, că nimic nu se <':::• 
pătă fără muncit. D-1.eu din ceruri e 
destul pc bun. dar natura înconjură
toaro zilnic ne pune la încercări. 

Acest loc, ca pământ halcanic, mai tre
bniit să fie o blajină loruinţă şi pentru 
fraţii Ma<'edononi, odiuioară stăp:initori 
comerţului în Turcia, Bulgaria etc., şi 
nu numai cuib al tutur,,r străinilor. 

lncheie cu nemeritul cuvânt al aces
tei săli • Elpis• care înseamnă speranţă. 

Dar noi �ă căutăm să n·avem numai 
Elpis al Grecilor - să tr:iim în iluzii 
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căci să luăm ca tovarllşi. pe sora lui 
Elpis, pe Kraior-pute1 1. Şi numai ar
maţi cu aceste douA r l dAm asaltul pe 
Yiitor şi să stăpânim vremurile. 

••rl■ Pa111el1ir1-•1Sffl
Student 

Dela Liga Culturală 
(SECŢIA CONSTANŢA) 

P·u apel semnat de părintele econom 
G. P.ădulosru, «·on,·ora pentru Sâmbătă
!I l\lai 8 1,'0 ;:eara î11 localul Gimnasiului,
pa mc,hrii locali ai Ligei <'ulturale, la o
cor,sf;'ituire pentrn ... , reînvierea Ligei

Pe timpuri, f'xistnse în Constanţa o 
socti1;no destul do binişor organizRtă, 
<·1tre adusese oarccari foloase acestei
Jnstilu\i11ni �nţionalo.

J 1i11 <·1tuzelc comuno pf'irni tuturor 
i11stit11ţi11ni!or fără u11 interes material 
şi imediat, acea sec\iuno s·a d11sfiinţat. 

Ar11m ,Te-o doi ani, un comitet de 
ni\iati,·ă, a con,·ocat la Casinul Comu
nal o adunare pentru reînfiinţarea sec
\i1111ci l.igei. T;n marn 1111mă1· do cetăţeni 
tl<-' toate clasele, au r:1spuns apelului şi 
�ectiunea s'a eonstituit, alegându-so şi 
,·u111ilclul rt,· rigoare, pentru conducerea 
scctiunoi. 

t ·e s·a mai făcut ue atunci� re s·a 
lncrnt la reînfiinţata f:CCtiune? nu ştiu 
Nici cel mai mic sc111n de viaţă, nici 1111 

fel de manifestare a activităţei, or cât 
de sl:lbi:i, nu s·a simţit; şi iată apelul 
părintelui Răd11l<'sc11 ne chi11mf1 pentru 
a rcî111'ia, de ostădat/1, secţiunea; şi a
ceasta, în urma îndemnului d-lui profe
sor Iorga care, cu ocazia tinerei unei 
conferinţe în acest oraş - d-sa în cali
tate de secretar general al Ligei, f:'o fi

interesat, se Yede, de existenta secţ.iei 
locale şi aflând cum stau lucrurile, ar 
fi sfătuit şi îndemnat pe foştii condu-

clltori sA stllruiascl\ pentru tetofitnţarea 
secţiei Constanţeno_ 

Citind apelul pArintelui Ridulesou, cu 
mult� bucurie m'am grăbit să mă duc 
la întrunire. 

Eram încredinţat că voi gAsi o s11ll 
plină şi entuziastă do ideia reinvierei 
sei:ţiei şi ... co decepţiune; de nbia 
câteva persoane. Cu toate cA întrunirea 
a fost anunţată pentru ore.le 8 jum. nu

mai după 1111 ceas s'a pulul aduna VTo-o 
20-25 de inşi şi ::iceştia \'eniţi probabil,
mai nrnlt. din prietenie sau condescen
denţă către semnatarul convocărei, di,căt
animaţi do idoia pentru care fuseseră
convocaţi.

Tn cele din urmă, părintele Hădulescu, 
luânct cu\'ântul, arată in termeni mişcă
tori, cu CU\'into calde şi plino de patrio
tism, necesitatea 1·oînfii:iţărei şi mai ales 
a existenţei in Constanţa a Ligoi cultu
rale. D-sa a arătat cc s'ar putea face ele 
Ligă dacă ar exista o dragoste sincerii 
şi desinteresată de instituţiune. D-sa în-· 
sistă mai·mult asupra exc-luderei cu de
săvârşire R cestiunilor· politice cari nu 
au adus decât rău Ligei şi termină fă• 
când apel la unirea tuturor fără deose
Lirc de credinţă politică, la o comună 
conlucrare pentru răuşita deplină a sco
pului instituţiunei. 

Frumoase şi sfinte cuvinte a rostit în 
acea seară părintele Rădulescu, frumoase 
şi înălţătoare cuvinte, cari totuşi, con
trastau ciudat cu indiferunta aproape 
manifestă a majorităţei auditorului aşa 
de puţin numeros. 

Cn inima str!i.ns:i de durere am asis
tat la acea adunare. 

�lă gândesc şi acum, unde sunt ne
murile de odinioară e:înd pentru Ligă 
se făceau cele mai frumoase şi desinte
resate sacrificii. Jnsuşi tineretul de prin 
şcoli, cn entusiasmul :icela generos al 
inimilor tinere, îşi dă bu�uros obolul lor 
pri\'ăndu-se - în dauna rahagiilor şi si
migiilor -- de micile şi 11e\'i11ovatele lor 
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plăceri, pentru a aduce prisosul lor ace
lei instituţiuni sfinte • Liga Culturală•· 

Şi azi ? apatie, nepăsare, zeflemisenll\Y 
Da: Mama-Liga sau Mamaliga = mă
mAligll ! Adesea am auzit această sar
cnsmă răutăcioasă în gura multor din 
aşa zişi membrii ai Ligei. 

- Aidem la ,Mamaliga•.
Nu a lipsit nici ln această adunare

constitnil'ea, alegerea comitetului respec

tiv, cu întregul său aparat: pl'eşedinte, 
dec-preşedinte, casiel', secretar, consi
lieri, în fine totul. 

Toate se făcuse, totul era pus pe roate, 
totul era gata, se discutase cauzele, so 
a1·ătasu relele, defectele, se indicase mij
loacele cele mai bune, cele mai practice 
pcntrn îndrumal'Ca p<> calea cea buui\ 
a pl'Ogl'esului reinvialâ secţi,mi şi nu
m:ii ,·omilctul lipsia ! 

Ba şi co:izaţii s'au plătit in acea sooră, 
mai ales rând s'au ertat ctatoriilc vechi
c1lci se p1'CSlTisese, ca ot'co datorie veche 
-- au dat nă\'ală s:1 plătească pe prima 
lun:1, mai mult do ... zeco inşi. Ba, un 
mcmbrn al ;1011l11i romitel olos, profită 
de ocasio sii 'şi încaseze deln casier o 
mică datorie personahl: 

Tae-mi şi mic o chitan\i! pe douii 
luni. 

Dă-mi paralele. 
P:'li, tot ai să-mi dai lei 1.35, pune 

d-ta n•stul de 65 bani şi &i-oi da 011, că
n'am schimbat.

Şi un alt efect •imPdiat, o frumoasă 
inf."ipttiire n cn,·ântărei părintelui Ră
dulescu, a fost, că multi din cei do faţă 
s·au tle«părţit fără măcar i::ă fi putut 
face cunoştinţă intre dânşii. 

Şi această mână de membrii, nu au 
uitat să aleag:1 şi delegaţi care să re
p,·esinto secţiunea din Constanţa la Con
gresul dela Plocşti. Drumul pe jumătate 
pentru participanţi. 

• • 

• 

Nu sunt decât reflexiile llmare, con-

1;tatAri triste cu cari am plecat dela aeee 
intronire. 

Cu toate acestea, cine ttie? poate ci 
cel puţin de astlldat4 sa se faci ceva. 
Ponte că actualul preşedinte al sec&iunei 
sa fie mai norocos şi să rAueea8Că • 
desmorţi simţirile do naţionalism, ador
mite cam do mult in sufletele români
lor din Constanţa. Din parte-mi li urez. 
din inimă această nemărginită bucurie 
sufletească. 

E grea sarcina ce şi-n luat Sf. Sa pl
rintele Rădulescu, grea şi obositoare, 
insli, cum ii ştiu om do ciu-'acter, ener
gic şi cu voinţă, am nădejde că va Îll· 
,·inge toate greutăţile şi l"a face ca sA 
inflorească şi aici, în Constanţa, secţia 
Ligei Cullu1'8le. 

Pentru uceasta, are însă ne,·oe, multă 
şi iar multă, do sprijiuul şi dragostea 
membrilor. 

Şi acestea le ,·a găsi cu prisos, însă 
11u acolo unde le caută acum. 

Cei ce-l înconjură actualmente, afară 
de ,Te-o două, trei excepţiuni, nu ,•or 
putea să-i fie de ajutor. Diferitele ocu
paţiuni, l,1 unii, bună starea la niţii, e
goismul şi 11epăsnrea la cei mai mulţi, 
\'a face ca în curând şi această rein
viPre să ::iih:'\ o viaţă tot atât de scurtă 
c:işi a celor precedente. 

La cei mici, la cei modeşti, acolo tre
hue c/iutat sprijinul, acolo este credinţa. 
ent11sinsm11I şi sinceritatea. 

.�tai curând \'a trece cămila prin ure
chile acului, decât bogatul pe poarta 
raiului>, a zis �lâ11tuitorul. 

Şi cât adevăr este în această pildă. 
Destul dacă vor privi cu bună-voinţă 

instituţiunen, şi at:it. Nu le cereţi însă 
lor să şi lucreze cu rf1rnă şi stăruinţă. 

Ceilalţi, da. I n lipsă de a veri, vor de
pune cu drag şi voe bună şi micul obol, 
şi munca spornică intl'U pl'opăşirea in
stituţiei 

Şi e nevoe de muncă grea şi fără pre-
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10 

get, alt(el, Liga nu vn putcâ fiinţa în 
Constanţa mai a!es. 

Totuşi, cu tot scepticismul meu, nădaj
ducsc încă în renlisarca acestui \"ÎS fru
mos şi urez ca, cel puţin acum, Liga sd 
poată lua de fapt fiinţa în Constant-a 
şi să-şi asigure o existenţă neîntreruptă 
ca s·ă poată cu succes corespunde sco
pului ce se urmăreşte. 

tn ae■lln 11 Llgri 

��1jl!0;�1��tJ•g•��� 
�������� 

Din psihologia amorului 
Viaţa fi'iră emoţiuni e lipsită de vi

bra\iu11i armonioase şi făr,l Yibraţiuni 
viaţa e moarrn. 

Vibraţiunile aceste stn'Hulgeră prin 
inimă, de c:He ori ne nmeninţă ,-re-o 
primejdie şi atunci <'iind în mijlocul unei 
lumi indiferente nouă, 110 apa1·e în cale 
fiinţa căreia nu-i putem comunica încă 
simţirea prin cuvinte, fiindcă nu suntem 
si g- 111·i de isbtlndă. 

Atunci t1·esă1·im şi oricine poate s,1 
ne obsen-e schimbarea la faţă. 

Dar adeseori e de ajuns să trcac:i 1111-

mai pe dinaintea noastră o ff>meie frn
moasă pentru <'a sii simţim sviicniud 
puternic inima în piept. 

C.1nd uncie fiinţe ce se simt 1111-şi pot
comunica gândurilP direc·t prin cuvinte, 
atunci ele ian do pann·an pe o a treia 
pe>ri-onni'i. str:iin:i ele ea,·ză, pe cnro o 
ang-njează în ,·orbă �i ina1_noratii atunci 
de,·in YOl'bă1·eţi, sunt de o Yeselie co
municativă şi toate lucrurile din preju
rul lol' ian 1111 aer de primă,·ară, în o
chii lor oricine poate ceti fericiroa. 

Unor asemenea împrejurări lumea le 
zice: curte, care de obiceiu ::tl'e loc noap
tea sub farmecul razelor de l1111ă, în 
grădini, în pa1·curi sau pe trotuarele de 
sub ferestrele casei iubitei, - pe care o 
YCzi la geam strălucind. atentă la toate 

mişcările iubitului, urmărindu-l cu g•
leşa-i privire când el se depilrteazA de 
fe1·eastrA, C!l �ă uu fie obsenat de un 
ochin străin, inr en şi rea to, cu sA-şi mas
cheze intenţia şi să nu fie bAgatll de 
seamă, dece stă acolo la ferestră ou gea-

. murilo deschise, opreşte din mers pe 
ne-o Cemee din ,·eci:ii şi o nngajenzA 
I� vorbă asupra altor nimicuri cari n'au 

nici un interes pentru ea. 
El, la riindul lui, rlimăne locului ca 

un stâlp înfipt în pământ, numai sil-i 

poată auzi glasul şi cum n'are o cnu�ă 
să-şi motiveze oprirea în dreptul feres• 
trei, face să msttne p� trotuar un ban 
şi începe a băj biii prin intunoric, apoi 
întorcându-se spre fomeea din ,·ecini, 
ii zico: 

-- .Era un franc, ce bine mi-ar părea 
să-l găseşti d-ta. 

Ia1· iubitn-i dela fereastră Su va grăbi 
să adauge: Stăi săţi dau o lumanare 
vecino, poate că e norocul d-tale. 

Şi zâmbetul ce-i flutură pe bute o 
preţul cu caro resplătcşte marinimia 
necunoscutului. 

Iubirea e în totdeauna o genială in
Yentatoare>. 

lntlSt'IET 

��-;"������--.:��� �����:��� 

UN POET NECUNOSCUT 

De multe ori Natm·a, in manif�stările 
ei, pune nhlta ciudăţenie, c:\ omul 1·ă· 
mâne în nedumerire în faţa lor. 

Cele mai frumoase, mai delicate, mai 
pline de gingăşie, lt, aruncă - din în
tâmplare - acolo unde te aştepţi mai 
puţin; un adevărat capriciu. 

Cu toate acestea, nu totdeauna, ca
priciul esto re.snltatul acestor manifes
tări, sub orico formă ar fi el. De multe 
ori inţelepciunea naturei se iveşte cu 
toată măreţia ei, cu toată pntcnrn ge· 
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niului siiu creator, fie că s'.ar r(n·!lrsa 
asupra fiinţelor, f ie asupra celor nein-

• sufleţile.
Totuş i , cnpriciile 'e-i ■unt cele mni ca

racteristico. Aşa, bunăoBră, de câte ori
se întâmplă ca acolo, unde te aştepţi
mai puţin, să găse:şti c11 profuz iune răs
pândite cele mai subtile frumuseţi, cele
mai gingaşe calităţ:, şi s'at· părea că
to.::mai în acoast/\ privinţă, ea preferă
contrastul, care produce farmecul ade
vărat.

Treci printr'o pădure î1wer1.ită, intr'o
poeni\ă sm.':lţuită de o puzderie de flori,
cari de cari nrn i ,·iu colorate. Priveşti
puţin la macii trnfo!ii. car i se ridică don
supra -tuturor semenilor ;;ăi, îmbnicaţi
in cele :nai strigătoare hai110, t·oşii de-'ţi
atrage mimai demit pt'Îvirea şi parc:\ ar
\Ten Să ;;p1111;'\ tuturor, cu fal:'i mat·r:

- Pri'° i ţi-mă ! Vedeţi cât ele mfrndrn
s-un-t ·t

To :tpl'Opii, culegi <lin Pi, vrei să-ţi
faci un buchet, ai i11m;;11u11d1iat câţi
\'a, dar .... cum 'l-ai sc::ipat jos, sau, 
cum a suflat un vânt mai tăricel. '"ezi 
mândrele petall', roşii şi frnmonsr, f'ă· 
zând un:i câtt> una, p:înil n,m:\i 1111ma i 

cu cotorul.... 
Vrei să Ic santrezi mirosul.. .. şi, c:'ind 

colo, nimic, 1,ici 1111 miros, sau, unul a
proape displăcut. 

Decepţionat, îl an111C'i şi treci mai de
parte. Ohosit, te aşezi la umbra unui 
u:1trf1n co1:iiui să te odi hneşti. Deodată 
o adiere uşoat·ă a \'Antului, iti aduce un
nespus <!o dul<'o şi bl:ind miros, o in
lr<'agă comoară de parfum gingnş şi
suav.

Te uiţi în jurul tău, şi nu \'ezi 111r1 o 
floare, şi totuşi mirosul parfumului per
sistă stăruitor. 

Intrigat, cauţi în jurul copacului şi, 
surprins, dai peste o flor icică miră, mi -
cuţă, de-o culoare mede··tă, ir"· .. �e mi
ros răspândeşte şi, d6 modestă ce-i, s!.'! 
ascunsă, acoperită cu totul de celelalte 

erburi. Sllrmnna vioriei, deabia daci 
îndriisoeşte sil se ive:iset, şi ctt de ru
şinată este cAnd se vede descoperifi
prin trildarea propriului silu miros, to
tuşi atât de <liscrcl 

Culegi câteva, iţi faci buchetul, ii pihl
trozi, ii sav·urezi cu nesaţ duiosul parfum. 

Daeil în.necastă lume a florilor lucru
rile so potroc astfel, aceleaşi se petrec 
şi între oameni. 

l11 adcn!ăr, câţi maci nu avem şi noi 
printre noi. :\lai ales in ce pr.i\·eşte li
tor::iturn, berechet. Unii mai prozaici, ii 
numesc spanaci, eu le coneod bucuros 
pc maci. Absolut acelaş fenomen oâ şi 
cel din pădure. 

Un adeYărat noroc, când poţi da peste 
O \'iOrică. 

Din nrfcricire că şi nceştia, ca şi cole 
dela -rădăcina b:lt1·ânnl11i copuc, păcă
tuesc de 11ceiaşi modestie, dacă se poate
numi pileat. 

Nu!llai târz iu, târziu de tol de multe 
ori, după ce u11ii nin ci s'au dus, se in
tâmpli\ de dai peste rAmăşiţele parfu
nrnlni <Ic altă dată. 

L'n rnz îl nm sub mâni::. 
Un 1rt11ăr, de o fi re cu totul aleasă, 

mult simţitoare, şi totuşi modest până 
la exces. lşi insemnn simţirile-i sufltJteşti, 
nespus de drăgălaşe şi de cu1·ate, în 
Yersuri din cari exală un gingaş par
fum, ca o suavă adiere înbălsfimată a 
viorelei din pădure. 

El cântă na turn cea atât ,de frumoasă: 
serile l.'U lună, bâtranii castani, lacul cel 
lin, cu atâta duioşie, cu atâta frumuseţe 
şi atâtn JJoez ic ! ... 

Şi doar sunt numai nişt� însemnări, 
ale unui suflet de copil mai mult; căci 
moartea, i-n pus capiH vieţei, tocmai 
când <leabia începuse n trăi. 

Sorcrat Ghiulea, moare la 18 ani, de o 
moart-e groasnic de barbară, care prin 
h i <iozitatea ei contrastează cu gingăşia 
simţim:'tntelor lui. 

Ci.ne l'a c�moscut pe el, afară decâţiva 
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intimi ? Cine a citit măcar un viers al 
lui? Nimeni. lntâmphrea a fllcut ca fra
tele său să dea peste cactul lui cu in• 
semnări, şi dintr'o pioasă simţire, să le 
strângă într'o broşurică - un mănunchi 
de viorele - şi să le dea la lumină. 

Vom puhlica şi noi câteva din aceste 
• Cânturi postume•

Din cetirca lor, se va vedea contrastul
de care am vorbit mai sus. 

IS BABI,TBA Dl: l'AG 

l n cer albastru, ideal
ZărPsc din rm·iştea de fag,
Tăcerea-mi w117>le de extaz
Sufletu-mi trist, de trist pribeag.
Jll'af,m,l sub bolţile de fag 
Ca sub ttn tăcut templu VC<'lti; 
Păşesc 71e un covor de foi 
Cc sunâ jalnic în ureclti. 
Se pierde l'i11, priu ranmri 11erzi, 
Adus pe m·i71i moi de vânt, 
PU'/1eslea mmi df'r uitat, 
A mmi vechi şi duios cânt ....

,'$i-atât de trist şi dttrero.� 
Jmi parc cântu adormilor 
Al tlor1tlni ce a murit 
ln ret•ărsatul zorilor. 

LJ:BADA 

Siugm·aticâ. 7,lutcşle 
Alba lebădii pc lac, 
Dulce apa se'nfioarâ 
Vrtlurilc se clef<fac. 
Şi-aşa liniştită trece, 
Că cu .�tau şi mii, gândesc 
De ce oare, aşa'n via(ă 
Liniştit ett nu trâesc P ...

Ne mărginim deocamdată numai la 
aceste două buc:'\ţi. In nnmerile viitoare 
vom continua cu publicarea şi a celor
lalte poezii ale nefericitului poel necu
noscut. 

C. r. aHBTIISClJ.

Constanta. lfai 1910. 

PETRU VULCAN 

MfZERABILII NOŞTRI 
MARE ROIIAS SOCIAL 

Partea l 

Cap. l 

ln praKui rllflnel 

Ferindu-se să nu întrerupi liniştea 
nopţei şi prin sgomotul ce l'ar fi pro
dus paşii săi să nu deştepte pe cei co 
dormeau, D-l Roni apăsă încet i\·Arul 
dela uşea locuinţei sale şi câlcâud in 
vârful degetelor se strecură în odaea 
friguroasă şi înfimecoasă unde dormea 
•oţia sa Sofia cu cele două fiice mai
mici.

Nu'i trebui lumină, fiindcă ştia de mai 
nainte locul vecht!i dormeze, care sen•ea 
la 11evot1 de pat.. 

Pe această dormeză se trânli soţul 
Sofiei, după ce·şi scoase paltonul cu 
care s'a acoperit, cum ti haina sa un 
sacou crnit pe talie care 'l p1·indea atât 
de bine şi'I arata atât do chipeş la in
flţişare. 

A voa de gând să mediteze în singu
rătatea nopţei asuprn afacerei ce'I fră
mânta, de acea n'a mai trezi\ pe Sofia 
să·i dea e;ămaşă de noapte şi aa mul• 
ţumit să se întindă îmbrăcat pe dormeză 
stând numai cu sine de \'OrbA. 

De două săptămâni încoa trecea prin 
grele zile bietul Roni, de acea se ferea 
de însăşi umbra so, şi nu se putea îm
păca nici cu luminn zilei necum cu cea 
artificială .... S'ar fi afundat în întuneri
cul nopţei, d!lcă s'ar fi putut, numai să 
nu dea iar ochii cu inspectorii financiari, 
cu anchete şi para anchete, sA nu mai 
fi auzit de procuror, de judele instruc
tor, şi câte alte organe ale legei, cari 
unite la un loc, se strădueec să facă 
lumină în cuprinsul casselor de bani şi 

•
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a 11criptelor unor casieri ca dânsul în• 
curent în âfaceri. .. 

Do alt-fel cine .... ar fi fost în stare să 
bAnuiascA buna sa credinţi, reputaţia 
şi cinstea-i de casier îmbAtrânit in ad
ministraţiile publice ! Pururea corect, 
manierat, pui-urea bine ,•oito1· şi cu 7.âm
hetul pe buze! FArll nici un viţiu : nici 
cartofor, nici beulor, nici risipitor! Cum
pătat şi în toate cu măsură. Dacă soţia 
sa Sofia s'a întrecut adesoJ ori cu luxul 
toaletelor sale şi făcea să se vorbească 
de ea în cercul societăţei în care trăiau, 
in schimb el erii un om prevăzător, în
treprinzător, şi îndemânatic în afaceri, 
în cât a,•ea de unde cheltui pentru a 
satisface gusturile SofiPi şi să-şi instru• 
iască copilele cele mari în pensioane. 
Cu toate aceste repedea lui îmbogăţire 
a dat de b.1n11it şi astfel a fost de ajuns 
un denunţ anonim o anchetă ndaşteptată 
şi o \"erificare a cassei de bani pentru ca 
să restoarne credinţa generală despre 
cinstea D-lui Runi. 

li lipseau 41 mii de lei şi asta nu o 
ştia nimeni altul afară de el şi Sofia pe 
care o iniţiase în ultimul moment. 

Soptindu-i-se in ajunul anchetei de 
către un bine-voitor de denunţul în ches
tiune şi cum că n'ar puteâ fi exclusă 
idt:ea unei anchete finan_ciare ce i s'ar 
face în ziu::t următoare, soţii Roni încer
cară un fel "dci clo"itm·ă de Stat>, s'au 
gândit la un mijloc prin care sll'şi sal
veze în aparenţă cinstea. 

Ideea fu a Sofiei, şi prin urmare me
ritul, că el n·a fost depus, 'i revenea 
tot soţiei sale care l'a învăţat să lase 
cheile dela casa de bani ca uitate în 
broască şi în dimineaţa zilei când ■e 
va presanta în biurou, şi va. vedea 
cheile uitate de el acolo, să dea un ţi
păt ca în faţa unei primejdii, să se re
peadă la casă, sA o deschidă brusc şi 
constatând lipsa sumei, să cadă leşinat 
în faţa Inspectorului financiar. 

Hotărârea era îndră:.-neaţA, dar tre-
buia sA aleagă între o fugă ruşinoasă 
şi închisoare. 

Lucrurile s'au petrecut în tocmai. ,i 
,vina 11 cllzut pe odliai,i cari au fost li• 
rAţi pe la parchet. 

Investigaţiunile parchetului inel ou 
rămas infructuoase, clei de urma bani
! r nu s'a mai daL 

Ganiul n4scocitor al Sofiei tot a ser
,•it la ceva. 

PriotiuiL d-lui Roni 'i luau parte şi 
se sileau sA formeze curentul opiniei 
publice în favoarea sa. 

,Nici nu se putea Domnule, cum e de 
gândit un asemenea lucru! Un om in

tegru, model de ,·irtute şi sârguinţi, sii 
se mânjească cu o meschină sumA de 
41 mii de lei! A uitat cheile la casa de 
bani şi vreun odăiaş, observând casa 
deschisă, a furat suma în cestiune !• 

Cm·entul acesta a triumfat la .urma 
urmei. 

Astfel d- l Roni fu lăsat în pace să-şi 
dea demisia, cu obligaţiunea ca, ln ter
men de 2 săptămâni, să depue banii la 
loc, fără să mai fie deferit justiţiei, fi. 
ind socotit ca o victimă, cllruia 'i lipsea 
suma aceasta, mulţumită neglijenţei sale. 

Despre găsirea acestei sumi era ,,orba, 
de acea el n'avea odihnă 'ji · venise cu 
familia la proprietatea sa ce se învecina 
cu moşia B. proprietatea d-lui Andrei 
Trăznea, singurul care l'ar fi putut scăpa 
din impazul în care se găsea. 

Şi dacă d•l Roni n·ar fi strănutat de 
pe dormeza unde se găsea, Sofia n'a·r 
fi prins încă de veste că el se întorsese 
dela curtea d-lui Andrei. 

Pe vremea asta, deşi gerul făcea să 
troznească lemnele pe afară şi Sofia 
era nevoită să stea acoperită şi făcută 
ghem sub plapomă, totuşi dânsa se des
coperi puţin, făcu un ochiu cu plapoma, 
cât putea zări spre dormeză şi întrebă: 

- Ai venit de mult'? MA miră, cum
de nu te-am simţit, căoi sunt- deşteaptă, 
n'am putut închide ochii cie loc! E târ
ziu Roni '? 

- Cred să fie 12 trecute, respunse
scurt d-l Roni. 

- Aşa I... zise Sofia ridicându-se pu
ţin şi luând seama la ferestrele ce de-
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rleau i11 iatac, fărli perdele, de oarece 
conacul nu era locuit do nimeni în tim

_pul lernci. 
Daca ntt st!'ănutai, urmii Sofift, cum 

mă _gaseam ghemuitl\ sub plapomă. ni<'i 
ac11111 n'aşi f1 ştiut că to-ai întors. Până 
s'or dei:igheţa peroţii camerilor nonst1·e 
o să mai tremurăm 1t1Ultă vreme. Apoi
văz:lnd că soţul ei tace, mai· întrebă:

- To-am întt·cbat,-ai venit de mult?
-- Dff ,rre-o jumătate -oră. 
Roni respttndca scurt la întreb:'lrile 

Sofiei şi-ar fi nut să nu. fio întrerupt 
din meditaţiunen sa, să descurce singur 
iţele afacerei, pe C'ând Sofia era nerăb
dătoare să afle resultatul demersului 
făcut pe lângă p1·oprietarul moşiei 8. 

-- Nu ştiu, eşti gândidor s·1u ţi-e somn� 
- Aşi .... ce somn te g:1si ! ... �lă gân-

deam. 
- Poţi vorbi, .căci fotele dorm. Olim

pia c culcat::\ în camera de alături, 1111 
110 aude şi eu sunt f'ul"ioasă să ştiu ce 
ai făcut. 

- Pe conac şi pc curea11a noastră de
moşic n'nm putut scoate mai mult de
c;it 35 mii de Ici, ('redeam <':"i voiu pu
loa să scot în tocmai suma caro ne tro
hucşte, însă mi-a fost cu neputinţă ... ::'\u 
ştiu do unde am mai putea găsi şi res
tul de 6 mii. 

- N'a \"l'Ut să dea cu nici un chip
mai urnit ·1

-· Nu! Singura fayoare ce mi-a fă
cut-o este c:1 ne Iasă să stăm un an 
gratuit în casele acesloa. 

Sofia căzu la rândul ei pe gânduri şi 
i se păru lui Roni că o aude munnu
rfmd: şease mii.... şeasc mii .... o să \"O· 

dem da .... apoi ca şi cum ar fi Yl'llt să-şi 
dea un răspu11s afirmatiY gândurilor 
sale, Yocife1·ă pentru a fi auzită şi <ie 
Roni: • Bate şi fi sr rrt deschide,, zice 
un ))l"OVCl'b, 

In cele I.lin urm:î se întoarse cu îata 
spre dormeză, unde se afla Roni, se în
cer<';'i să pătrund,1 cu ochii prin întune
ric şi întreb:"\: 

- Ai ndormit �
- Nu pot dormi în noaptea asta . .,\-

facerea doşi nu mă aranjează, totuşi 
n'aşi vrea să disper. 

- Mai o cern, spune-mi dacă mai e
ceva, că ştii, o idee a mea ţi-a prins bine. 

- Tol!mai vre:un să te pui în cm·ent
cu tot ce s'a petrecut înt.re mine şi ci 
în timpul celor 4-5 ore cât am stat a-

colo. L':.im 0ăsit prăznnindu-şi ziua pn
tronului Sf. r\ndroi, inconjnrat de lrioa, 
frmeea lui de casii, do Floricn fatu n
CP:oleia şi de guvernanta oi D-şoara 
Emy -- 'ti nduci aminte: fosta profesom"f1 
de piano a Olimpiei. Florica ncomp,a
niată de niagistra ei cânta la piâno di
ferite romanţe şi valsuri şi d-f Trăznea 
n'a,·ea cuvinte prin care sii-mi laude 
inteligenţa şi sârguinţa fetei Ir inci. 

- Da-! a iostruit:o aşa de. bine? Nu
l'ai întrPbat cu ce scop anL-imo? că don 
1111 e fata lui! 

- Tocmai şi cu mi-am pus întrebarea
asta şi când am auzit-o vorbind Jimba 
engleză cu magistra ei, am fost curios 
să ştiu, dacă nu cum,·a 'i e aminte d-lui 
Trăznea să o mdritfl după fiul său Gri
gorio. Negreşit, mi-am_ zis, o educaţie 
aşa ele inrrrijitil, dată unei orfane, 11u 
poate '>':

0n alt rost decât cu un scop 
oarecare. J1ar abia am deschi& \"Orba 
despre Yiitornl Floricăi şi el repede a 
curmat conYorbirea asta· şi mi-a decla
rat c:'\ o asemenea conbinaţio ar fi un 
lucru jignitor pent1·11 familia Trăznea. 
A tun ci în zadar i-am lăuda I pe ]<'lorica, 
că e o fată inteligentă şi plină de ta
lent. că mama sa e o fenlHe harnică şi 
cinstîta. căci d;insul n'a voit să-mi a
probe părerea cu nici 1111 chip. Am iri
trebuin(at toată iscusinţa să aflu iuten
ţiunea sa, căci îmi venise cova în minte, 
SofiQ 

- Nu e aşa că te-ai g-,indit la �leli-
do11 al nostrtt? 

- Da, m'ai ghicit.
Roni contin11i'1 mai m11lt în ,şoapte:
:\li-a mai declarat, că ne a,·ând tledt

nn copil, moşia şi conacul nostru po 
care le va cumpăra, le va da de zei-trg 
fetei Irinei, Sofio, fiindcă ţine să o vadă 
fericită, la casa �i la 1·qstul ei. 

Sofia [ăcu o 111i:;;care în patul 01 ca 
mişcată de un resort. :'\outăţile cc i Io 
aducea Roni o înfiet·bilntase şi acum 
părea nesimţ.itoare la gerul din odae. 
Suspină din baerile inimei şi începu ca 
şi cum şi-ar fi vorbit sieşi: 

Olimpia noastră trebue să facă cu
noştinţa Floricăi, asta-i ,·a fi uşor prin 
d-şoara Emy. Apoi c,clată prietenia, Flo
ricăi câştigată, să o atragem în familia
noastră, unde Ya putea să se cunoască
cu llelidon.

Ideea e minunată Roni. Să ne gr:'ibim 
să aducem pe Melidon la conac. De s:fr-
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h:Horilc crăci11n11l11i întălniren lor n1 fi 
nimeritu. 

- Tocmai m'am in!!njit şi de a.sta.
A 111 rugnt pe magistra -ei să ne onoreze 
în filmilio cn d-şoara Florica, si\ se cu-
11onsri! cu Olimpia, să so distreze îm
p1·e1111ă, să cante, �/1 lucreze.... . . 

-- A re să fie bine 111u1·mun1 Sof,a ş1 
de odată tf\cură amândoi, depănând în 
minte fiecare în parte firul gândirilor. 

.... ŞC'nso mii .... încă şonso mii .... ne mai 
trebuc, îşi ş0pti Honi, pe când Sofia 
repeta în gfrntl : • hate şi ţi se va des
chide•. 

Sofia, cu mi'tinile împ1·cunatc, admie 
după gât, pe cari 'şi ţinea :ezomat c�
pul, întinsă în pat cu faţa !li sus,. pn
vea un punc-t spre tavan ş, cu nuntea 
cutreerânclu-şi cotiturile trecutului, isco
dea putinţa g:1sirei celor şease mii lei. 

Si aşa a trecut noaptea aceasta nea
er1•;1 si roco pentru soţii Ror.i, până rând 
�orii� î1tC<'JHt1·;i să-şi ren�1·se p1·in gea
murile ferestrelor lumina lor rece do 
])ecembrn. 

Olimpia, în orlaca oi, abia trezită din 
f'Omn. reluase s:1 cite,uwă romanul • Lo< 
Demi- 1·irru1:s• dela pagina 111100 rămi'i
sese, u,·mărind cu nesaţiu sensaţionalele 
pagini, cari 'i _g�d}\la� simtm:ilo _şi '? ffi·
ceau si:'1 rctră1asca clipele d111 111st1t11t, 
l'ele <•ustasc în 01·ole impresm·atc de 
miste�·ul uopţei, în uraţo�o �oţul�i di: 
rectoarei, înt::ii ca o dcm1-fec1oara, apoi 
înaintând în exerciţii amoroase p;'rn:1 ci 
într'una din nopţi, luată în vârtejul li· 

uei pasiuni nebune, a g_ustat _ din deli
ciile amorului, lucru ce 1-ar fi fo11t per
mis numai în seara nunţoi. O incfrntase 
cu poemele berbantul cala_ de profeso!·: care mănnia bine nana, �1 cum poet11 
erau idealul ei, s·a simţit fericită să aibă 
parte de un poet'. .\h, şi cum o alinta, 
cum o desmC'rda, cum o săruta el ! Ce 
deliciu să fii prada unei iubiri oprită 
de convenţiile şi legile sociale! Acum 
Olimpia împlinea 19 ani şi ero în plină 
des,·oltare. Corpolentă, do o statură po
trivită, cn sinii ei p1·ovocători, ar fi pu
tut ispiti şi pe un egumen. Ochii ei de 
1m verde închis, erau umbriţi de două 
sprâncene arcuite. Părul ei ce-i unduia 
în bucle pe frunte, a voa culoar�a căr: 
bunelui. Nu era o frumuseţe ş1 totuşi 
:ir fi putut să atragă dela prima vedere 
pe ori şi cine, dac:1 nu i-ar fi lipsit a
el ae1· silit de măreţie, Ci:? o făcea res-

pingaroare pentru unul, care nu intrase 
încă în intimit11ten ei. 

Se luminase dea binelea. Sorin se sculal, 
ap1·insc focui in camera fetelor mici ş.i 
trecu în camera Olimpiei pe care a ga
sit-o încă în pat, acoperită cu plapoma 
şi cnfundnt:'1 în cetire. 

- Tu eşti mamă'?
- Da, Olimpio.
Şi m�sa luând un scaun, so apropie

<i patul ei şi închizându-i cartea, ziae: 
-- fa mai lasă romanul, cil avem de 

,·orbit amândouă. 
-· E .... mamă şi tn, tocmai · când 'mi 

era lumea mai dragă, hait şi •d-ta• cil 
mă întrornpi. 

- Pentrucă ştiu că o să'ţi placă nou-
tatea ce ţi-o aduc. 

Olimpia deveni serioasă. 
- Ce noutate mamă'?
- Lasă că o l,!hiceşti tu.
-- Zău, clacă 'mi dă în gând.
- Tatăl tău a aflat că în scurt timp

are să sosească Grigorie. 
- Hm ... de el c vorb:.i .... 
- Da, de el; dar mai e ceva; d-l An-

drei art do gând să înzestreze pe fiicl! 
[rinei: cred că ai aYut ocazie să vezi 

. pc o fetişcană blondă în port ţărăne_sc. 
- Da, am văzut-o de multe ori pre

umblându-se cn d-şoara Emy, fosta mea 
profesoară de piano. 

- D&, acea e. Ne-am vorbit cu tatăl
tău să-i cerem mâna pentru fratele tău. 
Partidele sunt minunate. Jsbutind să 
câşli<raţi inimile: tu iJe a lui Grigorie, 
1\lelidon pe a Floricăi, va fi bine de a
mândoi. Veti fi stăpânii întregei moşii 
a d-lui Andrei. De aceea am venit să-ţi 
atra<r luare aminte că Ya trebui să faci 
cunoştinţa Floricăi. Mijlocul e foarte u
şor, căci tatăl tău a preg�tit o Yizit� a 
lor la noi si cum cunoşti pe d-şoara 
Emy, îţi v.i fi uşor �ă. câ_şti�i p1:ieteni� 
Floricăi, t-ăreia nu vei 111tarz1a a-1 vorbi 
de Melidon. 

- Lasă pe mine mamă, că ştiu eu ce
am de făcut. E vorba : când ne va vizita'? 

- De sărbătorile crăciunului şi poate
chiar mai curând. 

Jnţăle<rerea era deplin stabilită între 
tată, ma�nă şi fiică asupra planului ce 
îşi făcus� şi al rolului_ ce avea să-l joac_eîn viitor familia Rom pe lângă propr1-
et81'ul moşiei n.

\"a urn,a 
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�omanul • MIZ��ABILII r-tOŞl�I:. pe care începem a-l 
publica 1n Re\'ista Ovidiu e un studiu social în cuprinsul căruia 
va defila înaintea cetitorilor cohorta tuturor acelor tipuri de mi
zerabili din lumea politioianilor noştri, cari lipsiţi de orice simţ o
menesc şi cu o sălbăticie de finre pustiesc în drumul lor atâtea 
suflete. 

Vor mai defila înHintea cetitorilor dtifraudatorii banului Sta
tului cărora li se tnlesnoşte adeseori de cei int.eresaţi în cauză fuga 
tn Grecia sau America, fomeile Pecinstitc, cari au de mumă crima 
şi de tată păcatul, mume cari 'şi van(: 1:· y�lo µentru bani, tipuri 
cari 'şi schimbă religia strămoşească pentru a trece la catolicism, 
toţi acei falşi, laşi şi perverşi, cari fură cu mănuşi şi pe pieptul 
lor strălucesc diferite decoraţii, sunt prinşi şi sufletul lor disecat 
cu sclapelul chirurgiei sufleteşti. 

E o încercare înrlrăzneaţă a autorului oe a lovi în cei răi şi a 
purifica atmosfera socială de miasmele duhurilor 101· rele. 

Aceştia sunt "Mizernbilii no:,;,tri» cari abundă în :::cene de un 
realism uimitor. 

• Viaţa Alba1Jo-Romi1Jă• sub direcţia d-lui Dr. Şnnch!, e o publicnţio
demnă de toată atenţia. 

•Rominul dela Pind, ziat· al intereselor naţio11alc dela Pind sul> di
recţiunea d-lui N. Furca. 

Pentru d-nii editori şi autori: 
De către colaboratorii 11oşti specialişti în rnalcrir, se Yo1· f::ic-e dări de 

scamă tuturor publicaţiunilor co ni se ,·01· trimite la redacţie. 

�e-a sosit la Redacţie: 

•Spuse dilJ trecut şi prezent•

· revist:1 săptămânală, redactată <_le ci-I Inginer Opran Potârcă la Galaţi.
Câteşi trele numere apărute până în present se ocupă cu chestiuni de 

edilitate şi anume: alimentarea oraşului Piteşti cu apă potabilă. 

�larea Revistă Idealistă de sub direcţiunea d-lui M. G. Holban apare 
regulat odată pe lună cu un sumar bogat şi foarte interosant. 

In numărul Yiitor ne ,·om ocupa ele această preţioasă pablicaţiune şi do 
rolul ce l'a an1t în publicistica românească. 

Revista •Sănăt•tea• care apare în Bucureşti o recomandăm tulu.-or fa. 
miliilo1· să nu se lipsească de ea. 
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