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. \ �,·1. \'li. OOX8TA�1"A, 1 30 ffLIE 1910 . �o. 3 -4 

OVIDIZJ 
p H r l\tl A B ]•: V l f.;.. ·r ...t\.. I)() B Ho G J-.; AN A 

�,tl, ,•1o11.J11,·l'r,•:1 ,l-lnr I'. \Ti.<',\:,.; �i ,·. P. l1F,\IETHE�Ct·. 

Al VII-iea Congres al lnvăţătorilor ti 
lnvăţătoarelor din Ţară la Constant.a 

E\'P11i111Pnll'le din 11r111:1 pclrPctttt' la 
l'in•u ,·ari an :l\'UI darul s:"i nP ,;onclez,, 
i11 ,:;uflPI şi ,;;'i eo11,;t:1IP c·:îl:'i clozr1 dl' 
p:111·ioti,:;m rli�p1111C' fi" rarP di11 noi: 11" 
rl:111 1·11,·,i11t 11011:"1 c·n1icl1w:i1nrilo1· dPln 
O\'idiu ,;,i adrP�ăm 1111 <'11,·î1nt dl' m11l
t11rnin• at:H 1'1·PşPdi11tel11i n,:ociaţiei ,:;i 
i11iti:11,w11I fll'P�lui c•o11g-rrs D-l lot1!'!'W11 
Lungu. <':li şi . <'1tmpil1w noşll'i <'nngrr
-.:i�ti fPlir·itf111du-i p1•11tn1 id,':l C'f' :111 :1\'11I 
dt' a ţi11P în ac·Pst i-111 con:fl"PSIII lor la 
l'onst:111\a, unde se ,;imtea 111:1i ,·u ,;p:1111:i 
11e\'oie fle întărirea ,;cnti11w111ul11i nati<>-
11111 şi de înun111rnre:1 minţilor pe <'alen 
patrioti,;mnlui luminat şi a ,;fân111l11i 
adc-v:'\r. 

;\'egre!;:Ît. in :lC'eSI llllrllăl' lll'Î llll pUtl'lll 
,;(I facem o tl:11·t• de ,:;cnmii nm:1111111ţit::i 
asupra deshaterilor congresului şi ne 
mărginim a insera o pngin:i de,:p1·e in
sufle\irna ce a st:ip1i11it m11lţ.i111e:1 la gc11·:i 
l;; pretutinde11i în 01·:iş- ace1-1stă fii:1rlc,1 
am ti11ut să intâmpinilm cu 01·idiu l'e 
t·ongresişti po care-l în<'J1inăm lor ca 1111 
omagiu adus activităţei şi muncei 101· 
pe ogorul cult11rei şi Pt'0:1omiei naţionale. 

La ora r. a. 111. trenul aduce pe iuuiţii 
oaspeţi in gar.i unde sunt înt,impinati 
do 1111 n11mâr i111P11s dP cetăţeni şi de 
membrii mai multor ;;odetăţi, in 11ralC' 
pute1·nice �l in ;;unetul mnzicPi militare. 

0-1 C. lonc;.:cu întâmpină re t'0ll:.!re
sişt.i cu cu\"inte căldu1·oase rle bunii w,
nire in nu111�!e f'l'0ft><'tlllui j11df'ţ11lui �i 
D-l Petru Papadopol le 111·ează de ase-

menl'a hun sosit di11 pnrlt>a î11\·utiilnri
lor <lin jud. Cnni-tarit:1. �lai ,·ol'lwtte D-1 
D11111it1·a�,-11 ,·k .. •p1·"şP<li11IPln a;;oriaţif'i ti 
cip :11·i c·On).!l"<',;i!:lii !'O(' indrPaptă ÎII piAţft 
Jud,•pe111IP11ţ.ei iar in pr<'ajma lui ( h·ic1iu 
D-l l'C't1·11 \"11lt-11n. ilirPl'l1w11l re\'istei
11oaslr<'. in n11111Pl1> cet;'\\Pnilor !;-Î al Ct'\
loniilor �lncPtln-1!0111::111:·1 ,;;i .-\ll111nez:'\ ro!'
leştc• ,·11,·t111t:1rP:1 ci,• mai jo:<:

Fr11{ilr>r t:i iuldfi nr,.<,pr(i ! 

Ziua f:Oi'IÎl"Pi n-,·s. Îll ('on�l!lll\:t o �(\
rotim cn l'" o zi dP s:irh:"tloarl' m:hP:1\:1, 
pentn1 ,,:·1 i11 mijlol'ul nn:<tr11 sP µ.:ii:,•:<c· 
ltuni11iito1·ii poponil11i rn111:i11. f:wh•lP sa
l<> lor t:1rC'i romlitH•,::li. 

O:i><pe\i iuhiti şi ;;::"1111:iniitni·i h:lr11i<'i 
pf> O:,!Ol'lil cult111·ci ;;:i al 1>co1101t1il'i 11:1\io-
11ale. va zirem dat·: riti loin" \"Piliţi î11 
mijlocul 110,;tru. <':ic·i noi ,·:; primim <'li 
hraţPlc tle,;c•hi,;<'. 

C-Pt;"i\!'11ii l 'onstantoi şi ('nln11iilP �l:l
, . .,rlo-1·0111ân:i şi Al11atH'Zi1 <lin or:1şul 11oi::-
11·u Yă urenză pl"În glasul meu isl,;ind:"t 
des:1,·1il':,it:1 in lucrAl'Îlf' <'011g1·<-�11l11i 11-,·�. 
1·e-l ,·cţi tine :ici i11 zilele de 1-l. 1.-, �i Hi 
J11li1> şi ,·:, mai 111·eazf1 ,·oe h1111:"1 şi ,-:·,. 
ni'ttate i11 c·ontinuarPa călătnril•i J).,•,-. 
până b Co11sta111inopolc şi i11:ipoi. 

:\larea �au • lf/r•11I .llfJldM·r11P.�t· rum 
o 1111mea :\lircea cel Bâtd11, ()011111111
\"al:thiei, O uccle Fiig-ăr..1�11l11i. 1 ·r.11iitt >l,,
:--e,·e1·inului ;;i �lăpf111itorul I>rns1ionil11i
l ili~treil p;"1n,i l:t :\lan!:

�lan·u zic-. se \'a simţi m�illdni, ,·;1
trcs:il'i tl<> IJU<'t:t·ie, !'ie ,·a înfiora dl' 1,l.i· 
c·el'P, a,·î111tl o,·azit• ,;;'\ legene 1H·nt1·11 l-a 
oara în l,raţ<!IP ;;ale m·iaşe pe Hednicii 
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urmaşi ni lui Mire-ea, Ştefan şi lJihai, 
şi n1l111·ilu •or spun<>•o altor valuri pAnl 
dincolo de Bosfor, �Hirilor şi ŢlriJor 
rl<'piirtnto C'i'\ putcrcn nomei eterne e 
11Psfft1·şit..'\, că ca e menită să creast'ă şi 
i:;ii înflorcoscd prin minten şi iuima co
p.iilor (' i oduşi în Dacia rle di\·ul Impll
rat .\lan•ni:; l'lpiu Traian. 

D:ir gloria H.omei sti\ înr:1 ,·ie în 
h1·omml din faţa D-,·s. ca,·o repr('zint:i 
imagin.«'n unuia din cei mai i:;tr.tluciţi 
pnl'ţi ai ci, pe O,-tdius, suavul t'ântlirl'ţ 
al •.\morm·ilor> al c,ifelam01•f,>srlor1 şi 
al • Tri,.,felm·• scrise aci în Tomis dH do
rul aeclcinşi scump� Home, c:lci în Con
sta11ţr1 nonstr:1 de azi fusese 8111·ghiunit 
dC' nPî11dup!Pcntul Ort::i,·i:111 Cesar. Oar 
di' \'':u· ,·crlr::t el acum, ar pune capăt 
, Tri.�trlm·• şi însut.lt'.'ţit do dragostea 
111·mnşilor săi, ar întineri şi şi-ar aroc·dn 
li1·:1 ;:::1 pro;;l:ivens<'ă geniul n1st'.'i latine. 

C'ro<I rl:ll' că exprim SPntimentelc u
n:rninw. felicit:1llfl nt:H pe D-1 IonC';::cu 
l.1111g11, Prt>şcrlint.elo asociaţiei P-\"s. r:"tt
�i JH' D-,·,;. i-r11111pi c·onţ!1'Psişti de idcC'a
,·n aţi nv11t-o de a tino în arest nn ron
g-r<•sul J>-,·i-. la 11oi în <'onstanţa und"
s,• :-im(c•a mai ma,·e ne,·oe <·n ori 1111riP.
dr- înl:1rirPn Sl'nlinwntului naţional şi
de in:ilţnrt'a s11flotelor nonst1·e în l"t'g-i11-
nilC' 1·eltli urni pur şi mai luminat pa
tdntisin.

Aci la noi D-vs. ,·eţi avea pl'ilejul de 
a Y:i inspira de mn,·ile l11c1·ăl'i tcchnicc 
sf1\':"trşitc de fraţii YOŞtl'i Dobrogeni pl'in 
ominentii noştri ingineri români, l11crăl'i 
,·e an dC' obicctiY dcs,·oltarea economici 
naţionale şi f:nnt i-ig-111· c.1 Yeţi pleca Ia 
,·plrcle Y0:1st1·c mai i11,·iorati :;;i urni mt111-
d1·i : 11oi ele asemenoa simt,e�un 1i<'eesi
t:1t11 :1 f:Uf11•tc:1scă do a !luzi glasul fă11-
l'Îto1·ilor visuh:i lto111â11ici ·nodcrne. 

l 11 \'Oi, în 1111111c.a şi C'inste:1 voastr:1
\:11·:1 şi-a pu,; !<per„111ţolo şi nu grc-şes<· 
p11n:i11d11-,·:'i Jlf' aC'l•aşi pn1·alol :i 1·11 d:1,:-
1·:ilul g-1'1'lll:111 dPsprc enr<' 1·n1welar11I de 
Fer st! l'xprima: fadol'ul p1·iudp:-il c:1-

ruin se datoreşte vic<toda dela Sedan e 
acest da�<'ill g,ennan f!an, a ttiu& IUi cui• 
tive in fii \Arei ilimţnl dnloril'i dP patriP. 

Prin ,·oi su s�rim <'ă fii Uomllnif'i 
de mâine \'Ot şti sA şi împlineat1t_•A da-
1.l>ria •·u sfinţenie, de ,·a fi pnce. de ,·:1

fi resboi. 
Prin Yoi sfi mai spc-ri\m •·il l?nmunin 

,·a fi r11 tlesih·iirşirc dcst·obitii <IP jug11I 
<'<'0nomic ,;tr<'in dela Sonn-in la llorohni 

IurhPind dar ,·oi striA"ll: să tri'\iţi scumpi 
oaspPţi şi lumin:Hori ni poporului romil11 • 

I>upă Jl-1 \'ulcau 11rmc11zi'\ Osmon H,•r
taş innlţăto1· din Hti1·:,o,·n în n11nwlc 
in,·ăt1Hol'ilor musulmani. 

Orato1·ilor de mai s11s le r<>sp1111d n-nii 
Ion ,Jocu din ju<i. nr°'- şi d. Popesf'11 
din Prahon1. 

Ln ora 10 la ratcdrală ,;'n oficiat 1111 
tedeum rle <'ăt1·e preotul rtoma11 Flo
resru î11co11j11r:.1t de clorul din ln('nlitntP, 
C'tt care ocazie S. S. a rostit şi o c11,·:i11 -
tare înălµ'\toarP. 

:\ respu11s n-1 D. Hnjil:1-Dncu�. 
OC's1·hidernn <·ongrcsului s·a f:frut în 

Sala • El1>is, dP. cătn1 n.1 l'J'<'!;,l'1li11t� ni 
asoC'iaţiPi c:'i.rnin "i răspun1le 0-1 8. fla
r,•I .\linistrul Cultelor. 

n I \' .. \ nt11·1)11esr11 lot"ţiitor de prinrn r 
ro:-;IP�te o <·11,·â11tarc-, inr ilesh<1tcrilt1 ,·n11-
gres11l11i ,·01· urma i11 gr:idi11:"i la IJl'P(f• 

!l )'. lll. 

OVIIUI'. 

CANTEC 

.-:;; 1·r;i, ri.�r,-i 'Îl! a.�tă riof<i, 
I 'ia(ci ,•r-1· !fr,,=ni· de amarri: 
[11 1•i11 ilo11r 11111i !fâsf'f/lÎ ,/11/1·1,1{ri. 
[11 :::tin!f'inil ilc ,·rri pahnr:1. 

r>i II ntl rn · 11 l1t11rcnf â-ff 1'1'r111,, i
rr11/r li· li li //lfll/ll' 1i f -�" ,.,, _..,,.,; 11/,· i,,.
.,·tr,i!,,,.r·u 11111/,rr, ,li111i11cfei 
O l't-ricin: ... e, femeia 
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,<:ii i ură un I 11rr11 le 111ai ftH'r 
/r, r fm·iril i11 n.<1/ă lu111r: 
I:: l'.'ilntul, c,un de mult sr. =.ice. 
ni1i 11rrmea vremi/o„ slrăbm,P. 

})rri, ,w ,·ninr mrii muli 'iu ria(ă. 
ne etil FemPÎt>, Cânt fli \'in. 

!>c ,11i-rtr pi ini JJ01111wl tlorin(11, 
/n 1•,>1•ii rrrilor a111in .... 

ln!;'i 1!110. t:..11. lk•• t;ltl■IH 

Escursiunea din Macedonia 

('11 01·azia veniroi D-lui N. lol'ga la 
( 'onstanta făc�\nd u-i-�e o pl'Î mire că lei 11-
ronsli rtin p:1rtea ,·etătenilor·. au ,·ol'liit 
pP pp1•on II I găn•i D-l n ... A I. T:'tl;1şes1·11 
din pal'tea Lil!ei 1 'nltnl'nlc şi IJ-1 :\1. 
Cott:i,',·0111C'r••ifl11t, di11 p:tl'tea colo11î1•i :\1.
no,mine din ('011stanţa. 

D-l ('otta, a :t\'Ul fel'it·ita inspil'atie dt•
a aminti O-lui loi·ga despn: svonul re a 
auzit. di i11 1oa11111a nsta s·ar fi pr·oe<·· 
tat să st• facă o esc111·si1111u in :\fan�do
nia suh c•o11duccrea D-salc> :;;i a fPli1·itat 
pc D-l Iorga pentru i11iţiali\'a ce a luat, 
:11ni11tind11-i că cu orazi:1 p1·oda111ărci 
ron,.;tituţiei i11 Turcia, mai toate popoa
relo balcanice s·au i11,..-.. d11i.:it s.i facă
o e,.:r11r.:i1111e i11 :\l:11·edo11ia, numni l:u-
111:i11ii di.1 ,·egat 1111 s·au duf- s:l-şi Yadi'i. 
fraţii. 

:\t'lllll s1111t0111 infon11ati că CX('Ul'Siu-
11<'3 .wensta se ,·a face la 15 .\11g11s1 ;;,i 
r·ă pf111;"\ in pn•7.ent s·ar fi inscri,.: ca a
tlC'l'Cllţi 1111 1111111iir i1:sc111nat <le persoane 
do1·itoal'e de a \'ÎZit:1 tarn clasicului .\
ri,.:1-lt<>le, a PIC\'ului ,.:ăn .\ l<'xanrll'u s11-
pra1111111it «:\lal·cdo11 • �i a tatălui i::"m 
Filip al 11-1,,:i regPIP ,·e,-1i1 al :1c1�slt>i t[tl'i. 

( ':1 l,uui rom:'111i mai i11t;ii. apoi ,,a 
unii C'P IIP i11,.:pil':im i1: t'lw,.:li:i a,.:1:1 d,, 
directorul Uo\'. <_l,·iol i11, ci in,-u:ji un fiu 

al Pindului, ne simţim datori @A ne spu
nem şi noi ctl\·ântul jn interesul unei 
deplino l'<rnşite a acestei intreprinderi. 

Escursiunea lll't.a e cea moi in11emnatl\ 
<lin toate punctele de \'Cdere şi ea în
treC'e in folonse şi pe cea dela Roma şi 
pe Cl•a din Hrocia mente sub f'Ottducert>n 
ma1·ilor noştri das,•ali mult re![ratnţii 
,·. A. t·rechiA şi Or. Todle�cu. 

lntr'ade\'lir, legiHura sufletească din
tre fraţi a rost făcuti'\ pe timpul donrnit•i 
lui :\latei Basar:ili de riHre ciobanii ro
mâni din Hanat şi d" c:ilrt> •pfr1trarii� 
pă:otori din Pin<l scol,oriiţi şi unii şi alţii 
in Bosfor l'U pă:;:u11at11l oilor. 

Spl't:! a 'şi da seama t'l.'lilorul de duio
şia aceslt::i intâl11iri seculare dintre fraţi, 
spi<-11im u11 intoresont pasagiu din \'Olu-
111111 !t-0Hn1• di11 l'ia(â., al D-lui Vulcan. 

• l'oposi,.:e don,'.\ tur111P de oi hingii fâ11-
t.i11a :--ulta1111l11i c:\l111·at• şi 1110ii dela o
tunn:i s:"1 amt•slel'aSe 1·11 ai celeilaltu.
Bacii a1n:"rndorur t11r111clor obsen·ară a
eest :1111e,.:tec şi •cel11icnl• O.>aciu) turmei
111a,·cclo11c1w ,:frig:i rătre 1·iouau11I ,.:ău:

.Im (i mttlrc�li l,r,· ylrire, ţi 1w li 
dai al,,!J,t s' 1lis1u1rţi 111f'/li! Xtt rrz.i Ni 
.�·011ti.�li1·11râ. A !/011Îfl nr11pi/i .�rrn•,1... Ni 
li lud, i .1 *l. 

Ra<'iul turmei cioua11ilo1· din .Carpati, 
1·a �i tm·ară�ii s,\i ,·ămascră în exta;, şi 
111iisul':11·ă <·11 ochi c11rio�i pe celnic. 

Cc lt-all auzit urechile� Cu\'intele rel
nicului s·au 1·esfrâ11t î11 au,.ul lor ra 
melodia unui că11tec bătnin pc ea,·<' l-au 
auzit eân<l-n1. i11să l'ând � 

-- f'e li111bi1 ,:n1il-a mo�u... intrl.'1,:i 
bar-iul pe 1·el n,ai i11 ,·r11·stii dî11t1·c ei. 

Parc să Ilic de-a 110::isti·:"1 f:'irt!ltl.'. 
11u111ai p11ţin sdtirnhat:i-i ... 

Badul C'Ul'ios a ,:-li cc ,·orhit-:1 r·,,lni-
1·11I, St' apl'opio tir· ,·I :;:i-l i11trt >h:1: 

'.\11. da ct• i;11111.,•ti ,·11i o.1mc•11i l,11,ii ·� 

, I )a1 ,·,"' h„ niti th:t pr1t-111i,-. -:-i 1111 :,• , •• , ... 11 ,t 

,1,•,p,1: ţi t11t•1i '. �li \1•/.Î t·lllfl , ;t1t ._IIU•• l•·•·.ll •,.. lj I""�· 

h,"I ... - tlllt'�l .. -• ,·:1 k·.tlll t,,,,11 .. 
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- �oi? ia. nromu111 ţi's him ...
Re apropi<', i-e apropie moş l'ălrnlnlP.

şopti ha«-inl ncestnin. 
- l10111f111i - ni ,-rut să zici "!

A-ronulni. O· rom:111i, frntP: :un ,·oi
ti hiţi ? 

�i noi toi ro111f111i, sii tr:iiti. 
l-iP str:insPr:i v:irloi. "". 111:in:i. P.ariul 

r,•ln:i : 
Dar voi <·11111 zir·<-ti la p:1111', ap:i, 

S:I r<', f":l l'llf' � 
.-\�i r11111 I<' grişi tinP: pfrnr, npi'i. 

Slll'(', 1":lrllP. ( '11111 \'l"l'i ,-'l;i !'ll)lltfilll, 111:l 

lii111 :11·11111:ini. 
I 'i11d:1t fratP, ri1ulal rlP tot! �i clin 

1·01 rn şi 1111tlP. � 
(';ilr:i i11 lllPal'gPIII \"l'Pi s"mi 011lrP_:..d1i'� 

:O--P apropi<!, "" apropiP mi111111Pn mi-
111111ilnt·. h:11l0 P:\lruţr>lf'> ... 

l)npoi nm inţf'>IPS tot ,·Prr> p:1 1··,·:1
:1r lti dP. ai noşt,·ii s:i hiP r.u hi11<" ... 

Apoi hn,·iul r:isp1111SP l"l'lnil•ttlni: 
lb, în <'Olro Y:1 due;,ţi � 
\'i11i1·:i111 n11a. s· pnşlum oii;, n'i-i 

iarhii 11111şat:1 , apa limpPrlP ş-arnţ<' ... 
.-\pni tl:wi\-i aşa. d:"imi \'OP s:1-ti 

mai ,-tr:i11g i11c•:1 od:it:'i 111:111:i, <·:il'Î d11p:1 
•·11m Y:irl s1111h•ţi tot fraţi df'>-ni 11oşt1·ii ...

F1·:1ti. fraţi, c·nşnri ... (\'Pr(•). 
11,·, :\i<'olnf', lonnc•, in \'f'>niţi m:ii. 

r·i'i :11n .lat :11•i p;,'st<' fr:iti tlP-:ti noştrii. 
sll·ii.t:i hal'iul i11:-11ilPţit. 

A , ... 1;i şi I 11c·1·11 îl f:i,·11 şi reltt i<'11 I şi n
•·••ast :i i11fr:iţir<' c':1rpato-Ball-a11if':1 o i11-
ti11,;t>r:1 şi mai d1'pa1·tc l:i.::i1HI s:i ,-,, a-
111<•;.:l<•<'f' şi oii<' lor, ,.::i si111ti1 �i Pic l,i11P
•·1l\·:i11t:11·('a i11fri\ţirc>i. :;;i nşa tr:tir:i dt• 
:1.-i Îlh"Oln ln o-lnllii r,·ati CIi fraţi, sp11in
d11şi 1111111 :1lt11ia p:1,ml. dorul, dr:1go,:tc:1 ,::i 
f:k:i11d11-:,:i 1•11110,a-ut isto1·i1·11I 11<':111111l11i •. 

\' rP111il1', i11 rc>p<'dclt' 101· ,;bor. nu ::<t,,rs 
p:111:i ::<i :rn1i11tir1'n :11•p,;fl'Î r<'g:i,;i1·i dintn• 
fr:1\i şi, d!tf':i 11u lll'•:11· fi p:h;trnt-c1 le�P111b, 
11·:1111 fi ,::Li111 11ir·i p,'111:l :-.zi l':i pc>n·111·;-o. 
rii e;;;c-11rsi1111ei d,; azi a11 fo:::t l'iolt:rnii 
din Ca1·paţi la fraţii lor pil:;tori din Pind. 

J)cln neca dnlA hu14 a,llna\ ot"um 40
ani nici nN•i dela Pind, niri ac-ei din n ...

gat 11'n11 mai 11,·nt ,·re-o otia·o unii d<>11prP 
nltii, fiindci\ lmp:lr:l,io otomană le ,·a fi 
intcr1.is oerilor del:i Carpati "11 ,w mai 
re\'erst• t·11 turmele lor pe •!Ampiile Ho:-• 
forului de 11 11tle 1111 se nrni inaJ>0in11. 

Şi nslf<'I s·11 întâmplat c-11, cleşi ,te 40 
r111i i:.c ag-ilă chcstin aro111unilo.- cli11 �la-
1•01lo11i11. Pn nu c• inc:i tlt1,.;t11l dP hi111• 
in\elcni-:1 tic- <·:it ,h.• o n1111mitii p:it11r:i n 
popor11l11i ront:i11 . 

:-;o 1·1111oaştc tlin prP,-ă d n,·em l:1·oli 
:1,•olo şi ,·:1 :uom:i11ii ,.:c• ,;h11ri11111:î f'Pll· 

t ru 1·c,·p1lfl knroa tl rcpt11rilor hisPri,·e�t i 
s11gr11mnt,, de- Pnt1·iarrh11I !!_l'P<' clin Fa-
11:11·. Şi at:ita tot. �u 111•-:1111 i11\'recl11i1•i1 
î1l<'ă ;-:i t11Pt·gc >m ia i-i n<'ai:.ii, s:i Io �1.11-
dirm c:11·nf"tP1·ul, 111or:1,·111·ilt>. clatiui:lt• 
,:tră111oş1•şti. s:-1 l'f'>:-tnl,ili111 lf'g-:Hura Ji-
1·ens<'i'i dintre uni �i f'i, leg-:ilura p1·i11să 
dl' JICl'<'ll l'i;IOl'i (':<('lll'Sio11işti ai IIP:lllllllui 
ele :1('11Jll :l Sl'('OIC şi jum:'italP. 

11110:ir,, D-lui Iorga <·:1 s ·n pus în 
fr111111•n u11c>i miş,·:11·i <ln n:-f'>111<•11ca 11a111ri'i 
<':11·c ,·in<' .::'\ lrezoa:::ră t'onştii11ţ11 11atin
nal:i, • ini.:i spre• a �<' i11apoi:1 dP :-.rol,) 
i11 triumf c:a 1111 ,·e,-tit <'U1•c,1·itor, ar,: 11,•
\'0i<' dt• <'olnlioratm·i isc-11siti, <Ic p,•rso:11w 
h:1ştina�" tlin "nrt•donia, 1·1111osP:il.oan• 
alo fin•i nro111:inilo1· ,::i nle cliale<·t.11l11i lor. 
ÎllZ<':-1.ratc c·u talt•11t11I ,·orlti1·ci. w•<'lti ::<i 
i111•pn•nti p11l,li1·işti ·e:11·i pn li111g:i srri.-, 
prin ,·e1·,·a lor :-i\ fad, pP poporul nr(). 
m:în !-::i ,;nllf' d,, h11c•111·ie la iclt·<'n r·:i din 
:-inul lui a11 nis:iri1 ns<':t1<'11ea talf'>nt,• 
,:uit r<'r11I lil1e1· :li l:u111i111iPi. s:i-1 i11;.:11-
f11•t<'::t. ,·:i P<'llfl'II f•n11z:1 l_'lllll:ÎIIP3!"(•;1, J'l•ll· 
Iru n<'a11111l din c-nrc f:l<'e p:11·1,, şi in-
11·· 1111 mnm<'nt d<' i11:i.l{:u·,, .:11fl<•tpa.-,f':i ;.::1 
,:1•11111rc di11 mîntl':i ,::i i11im:i ;-a 11ri-,·1• 
11r111:"1 dl' r111.!'i11:i ,·c i . ..:·:11· fi i1w11iha1 
p1'11tr11 ,·:111za g1·r-ePnsr:1 :1j1111s:·1 nzi în 
11lti111ul .-,1adi11 :11 d1·1·a11Cl••1it•·i :-nit>. 

l)p 3 :;':l 

I 'r, ,fi'. ul' 
bâ11da să 

f•olnhor.11,,ri 
lor!!,3 d:11·:.1 
fie deplină. 

:.n• 11e,·oe IJ-'. 
Joreşt e c:a is 
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Pri11lre aceşti!) cel mai dtomat, <·ol mai 
bine prcgutit din toate pnnctelt, do ,·e
dcre - noi cei grupaţi h1 jurul acestui 
roYisto propunem pe D-J Petru Vulcan 
unul din directori reviRtci. 

Autorul • A rmâ11ci• şi ni c Lilicclor 
dric, l'ind• 11\'and ocazia să-şi vaz,1 încă 
odată locul natal după un sfert de ,·oac· 
:;:i mai hino do i11străinare, noi cre·lom 
<"ă 'i ,·a da prilejul s:1 se inspire ,.:i să 
sc·otltă la lumină acea -�lncedouic Pi
lot·oasc:h al r;irei gol e alait do n111lt 
simţit în d-'.>mcniul literat111·ci româneşti• 

�u11te111 11erăbd:1tori să ,·ectcm <lac:'i 
p1·0111111eroa 11oastră se ,·a realirn sau Jlll. 
• _\,· fi în interesul nu 1111111:ii al litcra
lurci ei �i ai neamului fle a so trimite
,;ii sccon<lew pc d-l l'roCe:-or lor·ga oa
meni cu talent �i i11i111o�i cari să fae:I
runc!riri i11 domeniul surlotului 0111011Ps1·· 

n-nii J>r. 1.eonte ,.:i Profc•sorii <:h
\lurnu şi Valaori au c11v:i11t11I. 

no11111iilu lor pol <lispunc <·a l>-1 I' 
\"11lca11 si\ 111carg,1 în �l;11•cdonia fo •·a
litatc de dHle�at al ,-;ocielfltei de •·uit uri\ 
\I al'edo-J{u1111i11;-1. 

.. Ht:rn�T.\ flnltll"" 

PE STRĂZI 

.--;; c,il,; c,·rsari di//lr'11 ,.,.,.,,,r

( ·,. s'1tn p1:nlttl de 111ii ,le 11ni,
/Ji.�JHII', 1·1t'11 aiurii 111(1lali1·, 

/'ri11 nw1 1irilc d,: ,,tal,wi.
,';i ni.I,· 111·/itt11q1li m:uriluri
J}i11 rrt'-•1 r<1mcw(,1 JJl"tJ/t âwltihi,
( 'ri11tri 11,(l 1{()1111tir1 viilu<ur:,
l'rin î11lci11111lâri tlc 11llâ dahi,
J>i.�Jl(U'
!',; slrrizi l<ini 1fr for1111i,
/'1· slni:i cc n11-şi 1·u11,1.--t· 111,·t 11, 1 111c,
J:,it,i.tvrilc ,fr-o 11c/,1wci
:;ii'11 1·c,·i l,11lllcinrtlri /1wu·.

l'odurth' l/1!f'{ i u I frâ.rirc 
/11· Ni11g1trtdi<- frli11ar, 

------�=�-===-=�---� = 

O,; IJI' rctmrllă pri11 u11yl1c1·e 
Şi-urală f,-lr,.l lor 1111,r,lar, 
Şi vă l'flrăb,u i,iniftri o,,me11i 
Ctt mâ.,,ilo acăldale-in lfâny,,, 
Ori copila,i cu lrit1t,: fqr., 
.lleui.ţi de-ap1«r11,·i a 11c pl1i1t!JC: 
Şi i·ă xlrălurl Cft 1tişlr 11m/Jrc, 
Cu, patei yrăhi/i, lre,·<itttl lucutr, 
Cu 11cll i fiuliJi xprv u/fo (ârmuri, 
Cu alt avânt 
Femei 11icrtl11t,·. 
Jlllrd,11·c u,lifi, 
Auimalt' de-un yol eu„rm şi tir pre<t muli 
S1t11f,•ţi ico,wci rcisf<ifil,i 
.I 11n11i uiw·., c.:c lol 'l 11xi11tll. 

la,;<i 19'111. 

Ff\Ţf\ LUI VODf\ 

De ,-ru•o săpt:1111:iui'i du c.i 11d \'odă 
�turan ,;o aria la v:inătoare inqm.muă 
1·11 1·!lrtonii şi <·11 ci'ipitanii s!li, tot \inu
t 111 llaciualui era in marn yo;;elic. 

�o �tia de toţi că v:111,Horil11 lrti Ştu• 
fau \·odă mai a,·eau :;;i alt:i i11so11111;1-
talu dcr·,it pl;irorca :;;i rilg:11.111 cP-şi lua 
";lria 8a dota trebile ţăroi. Cu prilejul 
arcsto1· v:111ături, Ştefan Vodă c.iuta să-:;;i 
dea ,-;in:!Ul' seama do staroa s11pu:;;il11r 
,-;,'\i, �i 1711 erau rare inl,impl.1rilu c.'111d, 
dcpărti111d11-sc du ceata Yânăt.o:·ilor do111-
llu"'ti sC' a!JiHua sill"lll'OI singurul pc la 
\T�•-,; cilsu(ă mai ră:lcaţă do p1·i11 111ar
,,i11ca vre-111111i c;Uun îndepărtat, şi rii
�1ia feril'i\.i prin ajutoarele sall' pc sa• 
1·a1·ii gosporlari l'O-o locuiau ; sau, pu l:1 
ne-o mănăstire sa11 :;chit a;;ătat. în nt1·
f111·ilu munţilor spre a su intl�resa d1• 
:-oarta sf�intului loca!; şi a 1·L•lor rotra;;-i 
intr'iusele. 

lntr'1111a din aceste Y,iuători, pc duri 
\"ocrn Ştdan se dopărta,-;c rarn mult du 
curtenii săi, şi ,·oind să se înapoc1.c 
băgă do seam,1 ctt r,Hăcise drumul şi 
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1111 mai ştia po unde să ;;(' inluardl lu 
locul de pop:1:-, nl:1.11 deoclali1 110 1111 

muncitor a6111cl cu plugul pu c:'.tmp. :\l:l
rin 8a se inrlrcptă uumai dcd1l sp1·e el: 

l.h11i.1 ziua, !Jadu 
Mnltumim dumitale jup.in<•, răs

punse omul, fă1·ă a-�i i11lrcr11pc l11-
c·1·ul i,;:lu. 

- Ta ascult ii, 11 'ai fi bu11 să- 111i ,;pui
i11cot1·0 s'a1111c ca să es la schit, cli m'am 
rătăcit şi nu ştiu drumul. 

-- Ba ţi-oi arăta, dar nu :1t·11m c-,I 
n'am vreme; da('i\ vroi aşteaptă p,i11:l 
la nănrnzi c�ind oi lăsa hwru şi te-oi 
scual:o la drum. 

- Bine, dar C'II a�i ,-rea il('lllll s;1 mă
into1·<'. cc adică 1111 poţi f-it laşi olN:11t;"i 
I IIC'l'II ',: 

Nu pot. jup,inc. <'ă un sunt plătit 
cin st:'ipân ca s:1-i lucrez în 1·i11,-:te. inr 
nu să stau de Yo1·bă. 

O:ir bine a cui c moşia a,;ta pP 
c·are o lucrezi� 

-- Apoi a cui si\ fi"',: ra a b<wrnl11i 
�in1leea păhamicul care 111.'i plăteşte ra 
s,1-i lu<'rez ogorul. 

·- :;;i 1•11 c,H te pl:Heşte d;'c11:-11I '-: 11·p.
lrnc :a;,1-ti dea bune pnralc du'i luc·1·czi 
c·11 aşa sârguinţă .... 

· - Apoi di\, îmi plătcşle omul 1-Jt:,-1111
ca să-mi ţin ne,·oilr. 

Cât iţi dit'( 
- 30 de parale pc zi.
- Cum'-: !'\umai !lO de parale� l►npoi

ui11e, cu ce tr:foştl? să poate s:1'ti a
jungă numai banii' i1ştia-,: 

- Vezi hine �

- �u sa poate. DC' bun.i :-eami'i c;i
treime> să mai aihi şi alte \'Pllitu1·i, eiil'i 
nu-i cu p11tint1i 1•a un om să t1·;ieascf1 
11umai cu ;JO de parnle pe zi. 

-- Ba eu tr:1es<·, ha încă l'C. din hanii 
ce ciiştig- eu îmi tiu casa, plătesr o da
torie Ye<·lw şi mai pui :;:i bani t·11 do
bândii. 

mit. Se ,·e,lo 61 \'n•i ::iil nhi de mine

h:1dco, ori <·A n�i "11 şugneşti ? 
Ha 11ici de ,·um. F: d1i11r nşR pre

cum ili sp1111 cin::;titei feţei dumitalt>. 
Ia tăl1111lcn�10·111i �i mio tn.ml111 ltSllt, 

d de bună seamă 1e";) trolJUI;' :-iă fie 1·ovu 
la mijloc, zise Vod,1. 

·u dragă inim:). j11p:·u1e, numai dl,
dUJ>il cum ti-am mai spus adineauri ,,mnt 
1-(t'iibit şi nu pot lăsa iusrul ca :;i\ sti111 
de sfatu1·i. 

Dacii \'l'Ci n'ai dedt să aştc11ti 
1';"111:1 la 11,1111t•r.i �i ,1lunl'i i11 timp ,·i•-1•111 
i111b11c>a c,ile <·evn cluci111du-h> i,;11-ti ariit 
cll'llm11I. om mai ,·orbi şi eh• treaha a!-ta. 

Ştefnn \'od:"1 ,·;1zfinrl <·:i 11·an• incotr'ti. 
:;-i 110 \'Oind s,1 SP fac;) l'nllOSClll, so a
:;;eză la umbra unui 11tw hiltr:in ce era 
în apropiere şi aştepta ceasul pr:lnz11-
lui, iar omul îşi <'ăută înainte oe trcahn 
f',1ră s,'i se sinehisc:1sei': de t-1 !;'i f;fr;1 să-i 
treacă prin minte ele rinstea •·e a\'l:':1, 
adieă l',1 \'Orbea ru Domnul trlrci. 

(';i11d soarele \'eni la 11ămezi, 0111111 
l.isă lucrul. şi ,·pni şi el de se a,;:e;,;,'\ la
uml,rn n11C'ul11i .. '<'oase din tt·caistă o
hucat:l de nzimă şi merindele ce anJa.
le i11ti11se pe un �tcrgar <'lirat aşternut
pe iarhă şi pofti şi pe mosafirul !-ăll să
măniince mai i11aintP de a porni s,1-i a
răte <'alsa.

�tPfa11 \'ochi, )11;1 cu 111nlti\ plă,:Pt'f din 
111Pri1Hlr!P 0m11l11i, 11·nse un g,lt. de apă 
proaspătă din is,·or, rere c'a ghinţa. a
poi pol'lliră la d1·11m ,.:pre schit. 

-- A<'nm, zise \'o<l:1. poţi să-mi spu,i 
noima rf'lor �·c mi-ai vorbit nzi? 

D:i, 1:5i 1111 1! toc·nwi m::i1·e l11cr11. A
•·easta n poate i11\ell•gE> <11·i rine. l:llt1: 
ti-am ,.:p11,-; cit cu r;1::,tig- :{O dr• parale pP 
zi di11 ,·nr,• îmi \i11 rasa, pl:1tc,;;,• o dn
torie ,·t•c·he ,:-i pun �i ha11i la dnh:intLi. 
('::i;.:a P>'!P 110\'astn. <lntol'ia \'f.'('he f'f:le 
mama 111trn 1i;,11·,i11ă ,;:i ,:nrrnl meu, <'a1·i 
:;;ed la mine .. \<'easta nll t> oare o daro-

- Bani ru doh1inclt1 :' zise \'odă ui- rie VP<'hi>-,: B:1tr;'111ii ne-au 1'1'esc·ut pe
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noi dnd •·r:.im 111i1·i : .wum 1111 o da·cpl 
,:a :;:i 11oi s:1-i ţinem pu dân*ii l':°11ul 1111 
111:�i pol. 111unci "! lat:1 Jatoria vcdw t•C 
1·a1·c o plătC'sc, 1·,'ici undo mâ1wă1,1 noi 
pot m:i11ca şi <I.inşii 

-- Foal'le bine, :dsu Vod:l, dar nu pri-
1·op <·11111 mai poţi pu110_.şi bani l'll ,10-
h:i11dă -� 

na,· l'OtJii mei-� Ei ,·u Slllll-,: (':ind 
c11 ,·oi îmbătrâni şi 1111 voi mai putea 
11111 11ci, ci11e mă va ţi11c -� 1111 vor a,·ca 
*i ci a1·ciaşi clato1•ifl vcl'lic 1·î1tre noi pe
1•a1·c o ani 011 către pa1'111ţii mei-,: Iată
dai' c,'i 1·re;;câ11d11-mi copii pu11 !,ani ('U 

dolJ:i11rlă.

· A :;;a c xi:-e vodă. Ai foa,·te nmlt,i
d1·optat.e .. \sta dov,,deşh• c:i ai nrnllă 
i11t,lllcpciunc şi pcnt1·u necasta vreau s,1 
te ri'isplătesC'. Tine, ia a<•easl.1 p1111gil <'li 
hani, î11să să ştii, să 1111 011111,·a ,;ii mai 
,;pui 1·11iva l'rlo  cn 111i-ai spu,.: mie pa11:i 
1111 vei vedea fata lui Vocl.1, 1·:i va fi 
l'ăll de tine. Ai pri<'cput-,: 

- na j11p:i11c. 7.is<' omul lmin<l pung-a
<·11 bani.

- Ae11111 mi se pa1·(• <'ii 1·c1·1111os1· clr11-
m11I, şi o să mă pot duce şi singur. in
luarcete dai· la ogornl ,.:l:ip,in11l11i tnu. 
1·a să tlll mai pcrz1 ,·1·cmea şi ţ.i11e 111i111e 
bine cele co ţi-am spus, ,:;i 1111 mai sp11i 
la 11imcni. 

- Bine \"Oi asculta. Apoi. omul îşi
111,1 rămas bun şi plec,1 foal'te ,·oios c11 
1•unga ce c:1pătase. fă1·ă :-ă bi11111iasc,"i 
t·,ltuşi de puţi11. <:ine era hoierul, <'are 
i-o dăduse.

Vodă Ştefan, cum ajunse la popas.
ridică numai de<'1it ninăloa,·ea şi se 
porni la SuC'eeYa impreună cu toată 
1·111·tca. 

lndată <;e ajun,;e în capitală, stra11se 
111• toţi boe1·ii şi sfetni1·ii lui în sala C'ea 
111111·e a tronului şi le ,·orbi :1stfel: 

·- Bocl'ii D-vs. Am găsit unde\"a o
rarle. in ,·n1·n st:i scris. că 1111 om săr
man, m11n<'Pa la 1111 stăpân, rare nu-i 

plăt<?a do<·,H :lO d11 parale pc zi. Din a
t·eşti Lani <•I îşi tinca C'asa. pinten o ,la
torir• \'Ccbe şi mai putea si\ mni )'llllii 
�i bani la dol,.ind,1. 

!)ă-mi tălmăciţi d-,·s., t:11111 p11t-0a t,cul 
0111 să triiiascll eu 30 do parale pc, z:i. 
s:'I plăteas<·ă daroriile \'Ochi şi să mai 
pună şi bani deoparte ·r t,;itc. va d.1u 
răga7. de 3 săpU\mâni, ca S}i-mi arlu,!cţi 
tălmăc·irea: dar să ştiţi, că dac-:''I nu YC\i 
p11tea s/\ deslogaţi noima acestor spuso 
nn veţi mni fi bocrii şi i-fetnicii 11wi. 

După aceasta, bocrii Re rotrm,or:1 şi 
se sfiHuiră intre <lân:;:ii. 

- ( · ndc o fi l,!:'isit Yoda aC'ca carte �
se întrebau oi. 

- Poate pe la ,·roun pustnk do prin
lllllllţi. Clllll are OUÎC;iill cit' ,;o l'ălă\'t'Şlt• 
rleparte de noi c.1nd e la ni11ătoan•, o 
fi dat unden1 pesto ncPa e.nrlt> grăi 1,a
nul Uhin<'a, ,·omicul ţărci de jos. 

Ştiţi ce, uot>ri tl-vs. grăi hat111a1111i 
Rtroi< >i, treaba nu e uşoură ::;i ştiţi 1·;i 
1·11 \"udă nu i d,! şng:i . .\lă,·ia :-ia r:ind 
zice o Hll"hă apoi se ţinc de en, cil• .1-

1·ea en )!,inde,;e că ar fi mai hinP ,;,i n•• 
impr:1şticm fie-care prin ţinutul l1a1·:in
lui, sii colilllh\m toate lol"l!rile )Jt! undo 
a umblat Yodă, c._ind ful',im la n·111:i
toa1·c cu .\!aria a şi si1 ecrrotăm hi11e 
di trob110 să dăm noi cic rosllll ::;irotcnil'i. 

-- !line te-ai g:1ndit liat1na11c, graini 
boorii voio,;:i. aşa s:1 fal'Clll. · 

-- Şi Inaţi fie-care ha11i i11 d1•aj1111,; 
c,i poa Ic să a ,·eţi ne ,·oe. 

- Aşa, aşa, ,,i dreptate, in,·uviint�•l".t
<'li toţii. 

Zis şi f:\cut. Fil•-ca,·o hoe1· pll'd la 
drum cu huzun:irilo pline ca t-,t afle 
taina lui ,·odă. 

Colindară ei tot ţinui ul l::w,1ului, pt i11 
loate locurile umhlak do Yot1:·1. <Iar uu 
putură afla 1·e,·a. 

Hatm:,;1ul Stroiei insii, i se nillleri. :i 
dea şi ol pesto omul <'arf' spust•:c;e lni 
Yocli'i <'imilitura r·u pririnn. 
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Acesta so găsea tot la câmp muncind 
din greu, după cam îl gllsise şi Vodă. 

- Rună ziua bade, zise hatm::mul a
propiindu-se de el. 

•- M.ulţumim dumitale jupâ11e, răs• 
punse omul, că11tâ11d11-şi merea <le treabă. 

- Ia ascultă, n'ai putea D-ta să-mi
arăţi calea spre schitul din \'::irful mun
telui. 

- na da, dar dacă Hei să mai nş
tepti pwnă la 11ămczi, cil11d oi lăsa de 
lucru şi te-oi cluce, că ade,•ărat, că sin
gtu· nu mai nimereşt,i cât te-oi căsni, d 
po aci pe uncie ai apucat nn 1! drum 
11mblat. 

- Bine, dat· a:; ,Tea să aj1111g 11iai
de vreme la schit, CI'\ sunt foarte grăbit 
!:Î pentru o:-te11eula D tale te ,·oi cin,;ti 
cu 1·eva. 

- Foarte-ţi 11111lţ11mesc, dar shipii1111I
meu mă plăteşte ca să ln01·ez ci11stit şi 
eu nu vreau să-l i11şel. 

- Rine, dnr cu re ii i11şeli D-ta dac{1
o să pierzi un ceas ca să-mi arăţi dn1•
mul, mai ales c., şi eu te rni plăti pen•
tru osteneală.

- Da, mă plăteşti acum odatit dar
l>oel'lll meu mă plăteşte toată viaţa. Din
uanii ce c·âştig dela: el muncind trăesr
eu şi cu ai mei.

- Dar cât te plăteşte boer11l dt' e�ti
cu aşa tragere cfo inimă pentrn chi.n,-111? 

•- Păi ce să-mi plăteascti -� ia 30 de 
parale pe zi. 

- 30 parale po zi� făcu hal111a11ul.
ăsla trcbue să fie se gf111di <l:i11sul. Ia 
ascultă Lado să poate să trăe:-;:ti n11111ai 
1·11 :;o de parale po zi ;;-i s:i mai mun• 
ceşti 1·11 aşa tragere de i11i111i't -� 

-- Cum s,1 nu ,-e poată ·1 Ba indi, cil 
din ei îmi ţin l'asa, plătesc o datorie 
nichc şi mai pun şi bani la dob�1nd11. 

- l)e bumi seamă c,1 ăsta o omul l'll 

pricina, se g:'111di hatmanul, asta e car• 
lt1a lui \'0d,'i. Apoi grăi către dânsul: 
Ia ascultă, mie mi se pare că vrei sa 
râzi de mine. 

- O fi, boorule, rbpmlAtl omul ţ•An•
llînd11-şi de treahll inainte.

la mai sini o l&aeil fi lAlm11c.-c1,1te-mi 
ce inteles are \'Orba D-tule bade.'( 

- Ti-am mai spus boerulc, cil 1111 am
n-01110 de perdut. DnC'ă vrei sil'ţi ari'\t
calea i:pre schit, aşteaptă pânA la pr1\11z

şi tf'•Oi duc<', d:ir a<:'um lasi'i-mi\ i:A-m i
văd de lucru.

Dine omule. ,·oi aştepta. �I plecă 
şi hatmanul <le se aşez1l la umbra 1111-

c-ului, unde ru cule•\'a zile mai i11aintP,
şezuse şi ,·ooă şi a�teptA plin tle L,ucu
rie sosirea µni11:wlui. ci\ci ac11m 11u se 
mai i11doia r.ă dăduse peste cheia ghi
d to::i rei, 1'a re crn să-i primPj1hti11scă lui
şi to,·ai·i'işilor săi, ra11g11rile şi ,·instoa,
i11 orhii lui \'odil.

C:um \'fini soarele la n:lmiezi, omul 
lăsi'i de lucrn şi se apuca să măniince. 
dfrn<l şi hat11H11111l11i să se ospăteze <liu 
prâ11zul lui do muncito1·, dar hatmant1· 
lui 11n-i mai ardea de 111hnca1·r,. 

-- la spune, bade>. ce noimă nro ,·orha 
d11111itale că din 30 parale ţii casa, piă• 
teşti o rlatorie ,·ed1P şi mai pui şi hani 
la dobândă ·1 

Vezi. asta llll \i·O pot StJllll{'. 

. - De cel! 
Fiindcă a mai venit pc� airi un 

1 Jnie1· ca D-ta şi i• am [spus ,·orba asta 
şi după ce i-am tăl111ăcit-o, mi-a dat o 
pungă P.11 bnui şi mi-a poruncit ;;ă 11u 
mai spui la nimeni, că Ya fi rău ele mine. 

- Da 1· ce n să-ţi facă ·�
-- :,ti11 en ·� de bună f'Rlllă că n'o

să mă poftească la masă. 
.-\s<'u1t,1, măi umule, eu iţi ,-rc,1u 

binele, ,;pune-mi şi mie :::i eu te ,·oi nis• 
plăti donme�te. 

- �11 pot hoerule, ce, \Tl'Î sr1·111i ră•
111â11:"i copilaşi făr:t fle tală·� 

- Uar hinc cine o să :::tie l"ă mi-ai
"'(HIS mic-� 

-- Ştiu et1 -� :\!ie mai bine îmi plaeo 
să fiu cu faţa curatft de cât cu musca 
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pe r·ăciulă•. De acea 1111 111ai ;itărni do 
goabn că 1111-ţi JNt sp1111c. 

- la uscultii-mă, liadt•, iti Ja11 o ha-
11i\it de gullwni, 111111u1i să-in1 spui şi mir•. 

O l>a11i\;i de gnll>eui--: 
IJu, spune-mi :,i uite, ,·ezi des:1gii 

d•! 1•0!0 do po cal? 11n11I e c11 merindo 
!;'i altul plin cu hani. �lăi sii Yezi. 

Şi hatmn1111I ;;o du. o la <"al, 111;1 dc•sn
gii !:i \"Pili ,fo,i <leşPrt:i in faţa rom:"11111-
lni, cal'o \':h:1nd al:itn b:lnC't r,1t nu 
,·iiznso neam de neamul lui, îşi pc1·d11 
"ump:Hul. 

Şi ziri că-mi dai mie toţi bani ăştia-� 
Ia-i UClllll thial', lllllll3Î să-mi opui. 

< 'c- !-e gândi omul. şi-n şa şi-aşa, tot 
,-ărac o sl\ moară el. Cel put.in sii tră
i:ii;rf.l ai s1'i 1,ino şi se apucă şi spuse 
hnt111nn11lui tot secrPtul cimiliturei, după 
c:e însă îl î11cr<'dinţof;O acestu t·,'i 1111 \'a 
sp11n1:1 la nimeni. 

llatmn1.11il, cum află tni11a ple<":1 spro 
schit .. î11 to\'ărăşit. de sănnan11I m1111c·itor, 
t•a1·e, ncnm cîmd fl\'Nt destui bani. 1111 

so mai gândea s:1 moi lucreze Cil aşa 
mare s:irgui11ţ:'i <'a 111Ri i11ainte. 

Ajunşi la drumul mare, fiocarf• pler,i 
int:-'ale sale: lfatmanul sp1·e ::i11cean1 
iar omul spre casă, unde, cum aj1111!-e se 
duso la stăpâ1111-s:i11 de-i pl:Hi datol'ia 
e1it hrn!-C de tll inrmi pentru mmwa 
1•,lmpul11i 1 şi i,;e apucă să-�i dureze şi el 
o casă mai liuni'i şi să-şi <'t1111pel'e 1111
petir. de pământ pentru d,i11sul �i ai sili.

Hatmanlll, cum njunse la ::i111.:0a,·a tri
mise oa111e11i să ncl1111c pe to\i boel'ii, 
cărnrn le dădu o :_;til'e că ci ţăsise ro!'• 
tul cimilitlll'ei. 

Jn ade,·fil', Loel'i se adunad'i c·11râ11d 
la Suce,wa şi t,inuni sfat între df1nşii. 
i11 casă l.1 hatm:.111 .. -\c:esta le ,:puse ,;:i 
lut· toată şiretenia. 

- Bine, zise banul Ghinca, dar 1·e ne
fa1'e111 1·u uietul român? că de bun:\ 
seamă că \' odă o să-şi dea cu firea l'i1 
numai dela el am aflat. 

- - - -- --- ·-

!;titi cc uoeri 'I. Miil'ia �li llll Im-a 

spus cn a citit asta intr'o carie r Ei l,inc 
:-:::i r·:iuti\m şi noi \'l'e-o .--arto \"t:<'110 in 
cal'c o fi \"l'P·O foae lăsată nll,ă, <·11111 sti 
lasă I.Ic ohicei pri11 <:lirti, şi 811 punem 
,-:l se tipărească i11 taină cimilitura cil 
deslcgarca ei şi s,1 110 dttO<'m să o urii•. 
Uim lui \'noă. 

- Hi,w IC-lli g:111.lit, :1,,1 s.:i racom.
�t1·i�:1r.1 c11 toti. 

l11 :1clornl', c,'illtarii şi g:1:.irft o mll'lt• 
1·11111 Ic> t1·d>t1ia i;;i puseră de tip:1ri i11 
tnină c-imllitura c-u del"lcgarca Pi şi cl:i11d 
1·ele :1 s:lpt:1mfrni cll' l'ăgaz ciH le d:1-
cluse \'o(l:1. so isprfn·i .. �, hoerii toţi i11
p,1r se inf:iţişa1·ă in salo t1·onul11i îna
iutea lui \'od:l. 

Ei. boeri 0-,·s. gr.'\i Măl'ia Sn, cule
3 s:1ptărnâni u11 trecut, aflata-ii CC\'a? 

. - D�, )l:1ria Ta, gnii banul Ghi11ea, 
hatmanul Stl'Oi<:i a găsit o carte in care 
i':t.:i scris ,�imilit11.-:1 :'llă1·iei Talc. 

- Să \'cdc•m, zisa Vod!i mirat.
Iat:'i. :'llăria T:i, şi îi dădu cartea.

Vo<hi ceti şi 1111mai de c,1t îşi d,hlll 
s<>amii ,1,, rnută :;:i1·ctcnin ltoel'ilor. 

Hi11e l,ocri. d-,·:-. Jar s:i-rni spuneţi 
şi mie de 1111dc 1qi găsit cartea asta � 

-- E he, :'11/\l'ia Ta, grăi hat111a1111I' 
asta e o cari() pc care am găsit-o î11tre 
r:htile 1·1· 111i-a11 l':î111as dela tak,1-meu, 
1>1111111eze11 :-aii-1 oflih11ească c·ă ştii şi �1:,
l'ia Ta ,·:·1 L'n1 1111 om cal'<! ştia 11111lt,1
<"arte

. \ fi. fileu \'odf1. Hi11r. hoe1·i, a
\'lllll du<"t·ti-n't :;:i să \'cniţi poimâine din 
IIOll aici. 

Cum plee:i l,ut·l'ii. \"od:i !ri111i;;u n11111c1i 
de dit dl' :1d11:::,! pc vmul cu pricina. 

,\ IH•i:1 zi. hocrii erau toţi i11 sal11 
ll'o1111iui . Cum intni, \'odă diem:11111 1.:0-
pil de ra,.;ă ,;:i-i �1,pti cc,·a la ureche .. \· 
('(!$la t:.;i :;:i !'e i11toa1'SC llllllllli de cât ru 
sănnanul om ,-are �Lia acum c·:1 numai 
bine nu poate s,:i fie pe11trn el că spu· 
şese şi altuia tai,1a lni. 

., 
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C11111 1Wd11 1•11 od1i 11<· \'odti, ii reru-
11,),;r11 numai du dl şi de otlatii dtzu 
în gu1111d1i i11 fata \lilriui sale. 

Bi1111 111ui, grăi \'o<iă aspru, 1111 
ti- �:111 spu,; 1m si', nu spui la 11ime11i c1•lu 
1•11 111i-ai ,;pus mio alur11:i p:1nii 1111 vei 
,·t>dPa f<1(a mua '( 

Ha cta. măr·ia t:i. 
Apoi at1111ei, de c·c• .1i :-;pu,; �i ait.11ia r

Cum să nu spui i\l:iria Ta·� .\lunci 
i11 aden'ir mi-ai pornn<:il să ta<' rli11 g1nă 
p,111:i Yoi ,·etl<'a fata :\lări(ii Talp �i t'II 
a�a :1111 şi f111:11t. :'\'nm :-pui- la ni11w11i 
p:111,i 11':1111 vi\1.111 ;\lărilc.1 Fa\n tn. Doamne. 

C11111 mii·� 

\'e1.i bine·, şi 1111 1111mai o faţă, ('j 
o l1:111iţă plimi ele feţe do alo :\li1riei Talo.
Toti hani cu chipul lui \'odrt. l't• ernm
;;;1 fa<··�

Ciind a111.i \'1)d;"1 şi asta 1111 mai a\'lr 
îneolro :;:i t1·cbui să ro1•1111oruwi\ clroptn
l•·a ro1min11l11i. 

. \tund se întoarse spre l.atma1111I Stro
i.-i şi ii zise: 

Vezi hatnrnno. că te-:1111 înfundat.� 
- :\şa o '.\tăria Ta. dar te-am l'llţa

:;:1 noi s;"1 nP ar:·1ţi :;;i nouă c:arl.ea în caro 
zic•pni că ai (•ilit :\lări a Ta cimilit111·a � 

-- Piti, o an\i ari de fa\.11, g-răi \'odf, 
pliu cte ,·oe buni\. Apoi întorcându-se 
dtre bietul om care aştept.a în �enunchi 
hot ii ni rea Domneas<':l îi ;:ise: 

• f•oaliî-te. Vino mai aproape. S:1
,::tii ('ă fiind-1·'\ ai <lat ctorndă de mare 
i11\elcpci1111e. le ert, 5i da<'ă \'l'eÎ rllmfti 
ari la ruine la ru1t .. , c:\ eu am în tot
cl10a1111a 11evoe de oameni cn scaun la 
mini(•, aci t.c Yoi11 f:lr„ ho<'r :;;i ,·pi fi 
,;fetuicul meu. 

:-;;1 trăe�ti :\l.-1ri:1 Ta. 
lar d-vs. lioel'i. să ,::titi t·i1 Y:1 ,1rt. 

fll'lllr11 că a\.i avut istetirnea ,-ii j,:,•odi\i 
,;;i ,-J afl:1ti taina. Deşi 11'.1ţi glii1·it-o 
,-i11g11ri, î11,;f1 mi-aţi dovedit c:1 puteţi si'i 
e�iţ.i cu t\1ţi 1·11ra1t, din i11r11rr:H111·i a,j:1 

,•;l :,-i ntunei (';inii ţ 1rn ,·11 ,n'e,, trt>\'flt?
tit· ,.ifotul \'Oslr11 ::W ,,a putea bizui pc n11. 

�(, 1.r:lui,,;ti :\l:lriu '1';1, i::tri;.;ara lo\1 
hoerii î11lr'u11 glas. 

t'. r. HIITHIICT 

"FACLA" �1 N. IORGA 

, Fal'LH •. ,/1·111 1111 crJ(li(â. " f'Clor ,l1111,i. 
c·u111ell'f• ,Jiu ,<Ir. Su.ri 11tl,u·. iu ullimilo 
.�alr 1,11111,·rc lrimbi(cază 1·1t man· .-,,. 
I i.�fac( ir că 11 ,tcscopcril origina 1,lnii11ti. 
r,, prof,�..,ondui lor9a, care dupii J-i,. 
i.:/n m· fi, 1tici mai 11tt1tl ,iici mai puţin, 
deccil oei 111ri1: s1,rlc11 •fanariot,. 

�V11 ş/im şi ufri nn 1:rrm .sci ijli11, 
ptiwi /11 1•e 111w,·I 11ot fi 1·rez11f<· , Oi>Clltt'· 
11r,i insa11il1i(i. i11.,i11uări râ11t,i,,·ioost, 
ţ:Î IIÎl'Î 1111 111' fcW/'//1 UJJâl'li.LOr,;i /}-/ui 
/orfl"· lJ--"a l,•-11 ,lat ('/J,v1·11if1tl ră.-;111ws . 

c,,ia r·,· 1u,i111 insâ. ,..,c;, eo11sla lâ111. ,-sfe 
flfJ>f11! ('(I. ,.,.; 1frla Facla. lllt şi-rtll ,tc.�-
111 in( ii 1tfri de n.<:/,i dalâ 111enircn lor dr 
11 11s1,•1i.1·l·i /,11frlc 111·11i11011.�e pc1,/f: lui ,.,.

.'1/rr'i.l11c,-...�!I' în r11•caslâ frtră. 
.1/ergem mni cfr11•1rlc c/t,i11r fi 111/111i

tem ipolrw cri il-1 lorya II r fi · 1fo1n"i 
11u1111â. (:-') sinii,, d1· origiuâ. .1 

,.,. tlurc
dN;1fc iu."ă ac1•a,..,f11 :' 

Cine flll11 / de r:ril Jorya 11111i luplâ 
azi pe11fnt ridiran•ct senlimc11t11lui /li!· 

! iunal Iii 11ui. îu {arâ :' Cine „lf1tl d,·
cât acest hărbat mai are crc,l'inf n î ll·
1r· 1111 idea.I 11a/im111f rmn ,ines,· :'

,';-i -'"' ,.,, !J(i.<;i ,mrr ne În/r11bâ111 
u,n si11y,n· romă11 <'�Jr•' '"°' cu11le.,le ,m11 
.,,; 1111iui l,1. î1ufoi1tf,i. 111ă1·11r, siw·,,rif11-

le11 .,,·11ti.1111•,1frlor 11o(io1,ol,· ,,t,, 11rufc
sor1CI 11 i /ol'!JII :' 

.\'11 .�r 11111tf,, ,i,·1· •t('t:/11,, { ,u·r1t p1·1,lr,1 
/J-nii r/,·/,1 Foc{,1 ,·,·.,,,rrlir ,·,•Ir 1fo111i 
1·11melre 

• I ,t c ro rnlc /, i,• 111·. 1· 11111 I, i ,,,. I r-11 1·0 Ii
fi,·11 I D-l J11tf/ll, rr·I,,,· 11u1i J/1 ir-i i111·i-
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rleule, le dm, prupor(itmi coloxrtle peu
lrtt ci le e.,plocit,, în 7,rofil11l tarabei 
,�e-i pttlrnuf'rtzâ. 

Ce le pruă ,-ci tli.,r·redilea::ă f ,,rtt t1i 
,,e poporul <:c-i inyă,hw să lri"ieu."c.ă 11c

snµăra/i :- ce h: pa.�ci de a9ilct/i1111ile Cl' 
110! µrudllce prin ini,auilci(ile si u/Jera
ti11 11ilr crk 111rti Jrt�mic,· ci• 111-tl,lit-ă, di11 
c,n1/r,,, /.,1tc1tri.r, I(, c de 1,cdrscri.� c1i11(l 
JJUt il:'b1tli 15â, rtr1t111·1· 'l'l'(tjho şi ,·/,i(lr 
!111,in ·i11lrr fra/i. 

.
Y
i111ie 111t fJ.<lc sfâlfl, 11imi1· 11,i ,;,-1· 

rrr-1111, prr( i11ni11/1•u hirril,ii lr,r. X1t ·"·11,· 
da in lâl11ri delo r·rlr· moi j,,11."11i,·1· 111 1}
lt.mcc, 11r;11tn, 11 7111/t'11 fnce ni11/; 11,le-
1:,'i.rrtf i 11ira(i ai 1,rr,:ci. 

/)i11lr'u11 1·ri111i11al ,fr rând r111 ,·âu/r,f 
.-·1i lit!'ă (/1( lllltl'til'. 

Pr•11( r 11 n11 s/ ,-,'i i11 rtt D-nt /?,1con•,.,l.·!J 
un JJJCrs ,.,, l/l'l'IIŞi1111 /'CI( -"ă 1/f'll::C !fli· 
,·,·nutl Jăn•,; - i 11d ifrrr11/ ,/,• c11/ua re JIOI i
i ică -- ,/,J 1·ri.1111i cii. ,, I' fi JJ/I-" sri-l o.-u1-
•"llll'Zl'. 

(',l1't' ,,/1,i, ,1„zdă n fâ,·nl si f,11·r 11,r,i 
111,11·c lrirâhvi îu rhcs(i,, si 11ntlulă :- li 
,lr."fi,lr>111 sc'i flr11/r, 1111 .�Î71.f/ll/' ni11cl 111r'i.1·11r, 
('(l/'(' ·"ri fi /ll'0/1111'(/cllfil jl(l('('(f $l /i11i.�l1·11! 

.l/11/lr, 111 1,//,• şi 111·1111 mâr11/r ,.,1111I 11ri-
1·11/dc l or ,:.i 11(' or lrrlJ11i i-0l1u11,, infrr!Ji 
,·,1 să rca111i11hm lo11fr relr/c ,·,ilr ,,,, 

fcicul {ărri aceşti scribi. s/r,iiui dr 11en111 
:;,i de 1·1'edi11/ă, rari ... 1·11 1·1,l111r 11 iru
nfri. rorhrsc ·i11 11w111•/e or/llrl,,.ri,,111 11/11i 
,.,., .. �, i li. 

('/,iar ,J,,cri />./ /orya 111· fi _., f,-,ii11 
11$CI r/11pti c1w1 rtfin11ă oce.,�ti /'1J111â11i(�I 
df'/a Far•/,, -- "J'Oi 11oi 11 11 p,,t,•111 11 1'(•11 
1/r f'(Î/ 1111 l'C!J'l'f/: 

Pr'ic11 t rri ll 1t r1 re111 ! a. ,,,, i î II t" ,-ri, ,.,; I 
,,,ai mul{ i slrâini "" fo,·yrt. ,·cJ,·i 11(111,ti 
clcsiylll' I'((, 1'01/llinii ,Ic{,, Fo rln • .r f"o. 
,le 111 11ll ar fi p1>s/r ho/an• . .:::i,i ·-perâ,,t 
i11s1i ,·ă nu ra î.11lârzia. ,,;i aCP-"/ 1110111enl. 

l't111ci n.lmici, n11 1mte11, dc1·âl .;;â •1-
runcă111 ivi clispn'{ul 1·11 ,"C Clll'ine unor 
tt8tfcl <lc oameni şi ,"ă înrlcnmănt P" 

·•=======:=,-,==---=== - ,.._. --=--=--

Io( i (1,•ci CUl'i ra ţi ,coi 11r „im/ ji9ni/i. 
î11 .�e11/ i111r11/rlc /()1· rr1mtl11,1li, ,I,: ,,,.. 
obrâ�,11·c1t acel;/ri„ ce11etiei, c,, ,-<ri-i ptit-. 
[,, ca,·,rnli11ii Jll'in tli:<prP/t1l for. 

r. r. ••nusn-.

�ăptarmlna 11alimilor în Obrramrr11au �>

cBepre■eD tarea pe •ceaiL a batresulw 
Bou Te•tament) 

l>i11 11c111 1· �)l1c-r:1111()rti:lll punctul 11,, 
i11litl11irc în l1an1ria al strcinilor de l' • 
toată ,.;uprafata pământului. E11glczii şi 
.\111ericanii ,-unt in s1,cdal acili 1·ari ii vi
zitonz:11·11 patimă. ln aclev:lr, dt> 1 ·11111 te 
sui i11 tren in )liinchen nu mai auzi o 
,·orbă 11e111tca;::c,1: par'l'ă i:;i f11111·\io11arii 
I·. F. ;;,, je11t•az:1 n'ş1 mai ,·,>rhi limb.i. 
I 1: ()hcrnmc·rg:rn. i111·01ro ll' inton·i auzi 
11unrni Pngl<'zeştc,deabia dacă poţi prinde 
pe iPi pc cc,lo c,itA o ,·orhă frnn\uzea:ca 
:;:i mai puţin i11d. 11emţ.e:iscă. :\Iuiţi 11e
g11,-tori, 11i!'i 11u ':;:i mai cinu osteneala 
:::ii :<trip �i în ncm\1:-,.-w pC> fen•strile pr;i
,-.-diilo1· lor :11·(•a 1 ·P :111 ele 1·:·111d11I. Totul 
:;:i lO:lh' iţi d:1 irnprt'!'Îa d\ IP afli i11tr'1111 
:-:at. 1111dc•Y:1. i11 i\11gli:1. 

:::,i1e11i1 mai ti11c1·i ,:;i copii de :;il'Oala 
i11 ,-:q:1 toţi Pll).dezeşte ;;i totul în ,;at 1• 
:1,:::1 r.1,·111 l':·1 1111 H! mai str:h·edc p<• 11i
•·i\Pri \'l'PUII pi•· clin ('{)11\'ill�el'l'::I. ,;f,i11la 
1·0111·i11g1'1·,, 1·11 l·ari rel'1·e,.ipnta11 i:ei L.'i 
tr;·111i ;:11feri11ţ('le Dnm1111l11i. 

.\st;izi totul a nfarcri. negustorie. 
Eu 11'am 1'Ptil JIC' 11i1·i O rap di11 ,;al 

1•11(•ei·11iri1'. 11·:1111 !.!:.bit ni(';1<'ri r.rPtlinta 
;-f:int:·1 pc•11tn: ,-ar.., 1·,·ni;:Pm ::i ,·u ra1·1· 
mi ;::,, inip11ia,;,• 11rP<·hil•! d,• at:1tPu l1111i 
,I,, zill'. E 1111 ,-at iil' ,l\·izi după bani. 

.;, :-,:.a t11lt 41 1ui,· d·· 11111111,• in i'.1\··,r1"l i!t• '11,I 1•1; 

1:-,110 ),, 11it1\r1. i.t 1' ,,r,· d,•1,._,.r1.u·, il,-. ){iul• h,·1, 
, '.,h.,,i,ru pri11 r•.,1-1·•·:--• ll1Llrt·a OP en'rr (,.,·nit,,rii tlin 
,,at - .... 1rt•i11it n11 p;·t 111n p \rt•· a .. ,11,•rÎil\i'i•,r I a ,11·� 
n11l11i. l,1 !1t ,1n1 oclara. 

f.rllf•11it•11 ii ,11•:t 111ai ,,,i ... ,·11l1,1°ri in :,-•111n. 
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un sat rle seson in·co1·0 numai la JO ani 
octatA vin streinii şi sătenii îşi dau pre
cum IJOL ostenealn sll scoală cat mai mult 
spre a nu mai duce nici o grijii timp 
de 9 ani cât e linişt-e în sat.. O mică 
pl"Obă pe lângă multe altele: 

Eu aveam un bilet de teatru de 6 
�lk. pentru o noapte. Taxa pentru cum
pi'\rarea acestor bilete şi îngrijirea ca
merei, 2 :\lk. (drnmul costă 7,20 Mk. dus 
i;;i întors). Pentru ca gheşeftul i;;t1 fie com
plet însă, ar fi trebuit să iau şi pen
,.;i11110, sil plătesr inc:ă 10 Mk. pe zi pen
t1·11 a nu primi-în gralJa 1·11 cn,·o so 
serveşte nimic de 1minrarn. 

Biuroul de unchi luasem biletul şi unde 
platisem taxa respectivă, îmi Jă o a
rl1•e,;ă pe c:arc trebuia s·o caut !:i11�11r. 
Era la un t,irt. Birta�ul H şi miicelar şi 
c·,irnăţar, şi în parnntes fie zi�, are e
chipagii. 

1>-şoarn fiica d-salt-, faCP 011ornrile în 
hotel şi ştie foarte uinc s:"1 şi le facii. 
La ,·ederca hârtiei melc iu can� îmi era 
rlestinată o <"ameră in hotelul lor, d-sa 
;;,, ,rnp:lră. se foce foc şi îmi sµune că 

l'c11tru mine nu mai 1� loc, cu toate că 
mă grăbisem s:1 fiu primul sosit al pri
mului tren de dimiuea\ă. Camcrile. îmi 
spune d-sa. sunt pcnt1·u l'ei cari a11 · 1unt 
�i pensiune. 

Şi eu şi lo\"ar:1şii 111ei a111 r.\mas sur
prinşi. Zadarnică a fost opunerea noa
trii, căci la fine noa-a trimes pe to\i dra
C'11lui cu uiletele noastre de caliti de 6 
:\lk. �i " ;\lk. cameră. 

După ce i-am spus t·ă ştiam in ade,·ă1· 
de existenta unui Christos in sat 1111 
i11,;;ă şi de aceia a dracului şi <lupă ce 
i-am f:Icut ousoi·va\ia cu,·enit:i s·a indu
rat i11 fine să ne îndrumeze pri11 vecini
unde ,·om găsi camere de nasul nostru.
,·amcre cal"Î 11

°

aYeau ,·aloare nici pen
i ru 0.50 centime pe noapte, şi cu cari
a trebuit să fim mulţumiţi, că am că
pătat şi atât după cum nu uitase să

-. --=----•_.,...,......,. ____ ==_,,,-

ne spue i11 lermehii ci grosolani gt•n. 
lila fiicA o unui om sfAnl din Ooore
mergou. 

Vaî de cei cari au sosit eu ultimi!,, 
lrenu.rL„ şi cari nu nu bilete cu pou
siune. 

Până după mastl s·a umplut salul <·u 
streini: pretutindeni un fui 11icar de 
oameni. 

Prăvăliile cu fotografii, sculpturi în 
lemn, cărţi ilustrate, sunt t>liue. Ace.a a 
lui Christos - de meserie oiai· - i11 spe
cial, mai ales f'ând el însuşi se a[lă p1·c
sent A lunci e o inbulzealA de 11edescri'4 
şi englezoaice bolnave cumpArA tot co 
e posibil din prăvălia lui, punâudu-1 .:ă 
isclileasC'ă articolele cumpărate. 

Şi el, l'şi semnează numele foarte bu-
1·nros .... că<·i şi asto o la urma urmei un 
ghei;;eft. 

r.e e de Yi11ă f:hristos dacă se Ul'JH111e 
un at.ât de mare interes in jurul pe1·
soanei lui. El nu f::we altco,·a <fot:,il să 
joace un rol ca oricare alt ado1· şi de
pune în jucarea 1·olnlui său aceiaşi <lra
gostP. pe <'are orice actor o depune în
tru reuşita rolului său. �lai mult nimic. 

Con,·ingere-,: C1·erlinţă -� se cont1·azic 
1·11 modul lui de trai. O fotografie a lui 
in ţh·il in rerli11goW elegantă, <'a Ol"i1'.e 
bt,n oră,;-enn, ori î11 hainele de lucru în 
atelierul său de olărio iu care în orice 
1·az foarte puţin timp tt·ebue că µetrel't·. 
pusă alături de o alta în rolul lui C1·is
tos. dă la i,·ealft o schimu81"e do C'arn,:
ter puternică şi dacă mi-e permis să zic. 
de o prefăcătorie fără seamăn. 

Dar 011 1111-l gă:;f>SC înt1··11 nimie de 
,·ină. El e uu om. 1111 muritor ea şi C'l'i
lalti. ea!"C are ava11taji11l de a putea trăi 
bine. Şi pe Christos n11 ·1 µoale imita 
un muritor nil"i odată. El e o fiinţă spi
rituală care trebue să trăia că numai 
in sufletele noastre. Ştim cu toţii că şi 
el a fost un om ca şi ceilalţi, o ştim a
ceasta şi nu trehue s·o şi ,·edem. Prin 
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,wris n11111ai şa III sµecial prin fliblie. 
prin p uţinele tablouri <le artişti celebri 
l,ine rPuşitP, !-O poate mări cTNlin\a in 
1►1111111ezeire. :;';1u făcut multe îucea·ciiri 
eu pio,w de teatru scrise asuprn ,·ieţii
\lînt11itorul11i şi an ,!ăwt. lnsuşi jocul 
cli•1 Oho,·amt>rgau n fost oprit în seco
lul 1roru1 şi numai cu mare grP11tatP a 
fo,-t readu,; din 11011 în ,·ia\ă. 

I•: 1111 niare pikat rtcci <•;1 azi, pe punc-
1111 ,Io 1·11ltur:i uncie am ajuns ;;l\ se ,·c
Jll"C'Sinlf> pn scenl'i patimile Uomn11l11i. 
1·:11·i ar :nN1 lotuşi vreun rost poale. re
l'rP:<int:110 prin Bisel'ir:i î11 s:·1pt/i111:ina 
111:11'1'. 

1-:1,, ,·or fi o 8CIIS3\IC', 111:lÎ mult 11i111i<' 
l,;'i sP11satiilP 1111 ro11trih11f':-r r11 11i111iC' la 
111:il'irPa crt >di11tei. 

Iar ju<-111 ,lin OhPrnnH•rg-:1u nrP pl'f'· 
11111\in ·"" a rontrihui foartP nrnlt 1n în
t:il'ir,•a ,., ... <1i11ţf'i în ll11111nezeirP-a at:il
ci,• niult în pericol i11 11ltim11I timp. ,\st
f••I ,:<• poat.<· expliea ,::i [aptul <-:1 Papa 
t(i,l:1 noma tlN·m·Paz:i p<'t·soane ,·nri :!11 
rnlnri în pies(1. o (atal:1 ironic; par\•:i 
l,;11,- :lr fi împărţit decoraţii apostolilor 
lui spre a-i r:·1spândi iu,·:iţăturilP. 

\"nr fi jnrnt acei ţărani dela Hl3:3 •) 
pati111ilo mantuitorutui <li11 1·on,·in.!.!;erc. 
�i a,·P:1:-t:1 ,·m· fi [i'1c11t-o şi 11nnaşii lor 
p:·111:1 pP l:1 1840, at:ita timp c:il ju1•:111 
1111111ni odnt:1 la Rusalii, 1·11 1·01 mult o 
n•p<'1 n1·1' ori clou:l r:înd \'e11e::rn pren 
111111\i rrc,::tiui in pcleri11ngi11, nt:it timp 
<·:ii 1111 a\'eau nici un profit material.
din nici o p:'ll'IP, din contr:,. a\'onu tot
d,•:111na <lefi(•itnri pe cari trebuiau s:1 IP
:wo1wre in urm:1 din puug-a 101·. A z:i
i11,-ă. ritncl Po .. �:�if)11.qspiP/e i11 Ohernmer•
g:1u f:w :,:p1·ie. se jonră do câte !l0-40
rl,• nri în S<'son şi aduc u11 c,i�tig de5-
t11l ele frumos <:-i satului şi �latului, a
di:-pi1ru1 con,·iugerea. ·Pot s·o snstif! a
Cl'i c-:iri au interes cftt ,·or pofti.

III 1900 au ndns intr:iril� în teatru 
l 111ilio11 '1k .. banii rămaşi în sat s·:1u

·, I.a ]lj:1:1 a f,,st in Oh,,ra111e1-ga11 ,·i11mi1 earl' a
fă1·111 11,ari m,·:1!::1i in 1>Qp11lati11nc. l.01·11irorii :111 
f:i, 111 pr,, ,•,i11ni �i an J11,·at ;::;;pt:11n:,n:1 pati111iln1 
-· /'11,• ... ir,u,�,,;,,1, p1·111nit:i11d J11i 1)11u1nP7.1•11 ,·,1 1l \Or 
r, j11,·a la f1N·a1,, 10 ani da,-:i ii �•·apă ol,, 111n:1rlt'. 
• ·11111 1l11p:l ft\1•1nina1-.·,l ju,·11i11i nu a 111ai 1n11rlt uid
1111 •HH ln -:tt. l,wnitniii ... •;1u ţ1nnt ,J._. fă!!ă1l11i"la -:-i
,111 ••·l11n1 j,,..,rl -111••'1 fj,,,·ar;, 111 .111i. ,1,in,ln-1 :1,1f,·I 
111 11:-1...-1111�,-- ,lin g,•uctil\Î \.' iu g"\!nţ.•rJţi\! 1-:i11ă în ziua 
<le azi 

ridicat în total la veste 3 milioan� llk. 
iar căile reruh• 1111 l11ca11at, 111ultumit1l 
jocului din Oueramergau, 1wsto H.000.000 
Mk. :\lai socotindu-�o cu c·ca mai mare 
pa1·te di11 străini rilmiln in llauria pen
tru visitarea castelelor Regelui Ludovic 
fi şi a :\liineheuulul unde la11ă iar1lşi l,nui 
<lin helşug. se ,·edo c:1 Ohera11u'rg11u ,, 
1111 ,•entru de o mare intporta:ip pN1-
tru tară. 

Inaintf• nemt> costau bilot ... te t!C' in
traro dela 0.30 kenici la :!.3:, :\lk. azi, 
ro,;t:1 intri'irile ilt>la 2-20 \lk. 

(',•i bi,ti-:ini Prau mai ideali,::li: ei ju
<·:111 i11de11111aţi fiind !-!11rletPşto la nc·ua,H:a. 
Simţimintf' înalto Ic tli,•1311 si1 rnhdu *i 
ci d. liJ!nirea pe cru1•e aşa r11111 n nil,
dat-o :\f:111t11itornl no::.tru. Ei nu c-lw1111111 
pc nimeni s:1-i vad:"\ şi toat.:i l11111cn ii 
1·:·1111:1 şi i11tâmpi11a 11111llo grcut:i\i p:1111\ 
s;'i-i giisea;wă, aşa pre,·11111 uzi ,..-1•di1wio• 
şii 11111s11l111n11i e:rnt;1 :\l('t:a şi ajung a-
1•,">ln istm·iţi, de multe ori pl:Hi11d 1·11 
,·iatn rf;'alizarPa clorului lor :-f:"1111. 

( "i>i de ac11111, joacă ,·11 po1nµă 111:11·,., 
S<! :-rn·o,:c· de toate prOJ.!l'OSPlo t1•1:l111i1•1•1 
111oc!Prnc. mai al<•s i11 St•e11a r;î,,llil,!11ir,•i 
pe 1..-ucc. po ,·:1ro Christos ,-1;1 r-a in pat 

bat toba i11 tnat:·1 l11mc:1 s:i ,·ie ,-:\-i 
nul:i -şi s:1 plPre desil11,.:i11t1a\i de• j11• 
cut lor. 

CPi h,itr:îni a\'eau co11 ,·in�Prea ră 11111l
t1111wsc JJo Dumnezeu p1·i11 jrn;ul lor şi 
tr.iiau tnat:, ,·iata 1·a h1111i creşti11i, i11 
<•rpdiu(il pentru tnl 1·P o sf:lut. 

I 'ci tin1ffi, oameni ea1·i 1rf1ie,w 1,inc:>. 
gra�i şi frttmo�i că nu-ti ,·inc li<' 101· si\ 
,..-t-zi că sunt \:irani, au şi ei o c·o11,·i11-
o-,,1·e .... una ra1·e se deoseheste iusă mult 
Jc a str:imoşilor lor. acea c·â lrt'l111,, :-:I 
profite elf' oc·azia ,·aro fn<•f' si1 le pi<'•• 
aşa din senin o g-r:'imadă do bani în mini. 

Aceasta o p.-ouează şi faptul c·:i 11Pnm
\11I -la el aeasi'i-nu p1·e\ueşte uimi<· in 
c lh<'rame1·gau .. locnl 1111 e preparat pen
tru el. pent1·u că neanr\ul din fir" 1111 

aruncă aşa b:111ii f.11·,i :4:1 ,::tie pe <-t\ el 
trelrne să pipăe şi işi cse din fire 6ttHI 
chelneriţa ii cere liO bani pe ,, supf1. 

Englezul ins,\ piăteşte. plăteşte din:i
inte falr:1 ,.::1 intrehc şi darii ,;o int:1111-
pla s,'i fi<· nem11lţ11mi1. el tot nu poate 
să zit:l nimic. mai i!!tâi 1w:111·11 /"f1 n ·o 

,::1 fi„ inteles. al doilea µ�•n1r11 <·u a pl:l
llt iuaink .... \'or t11Ui \'eui o::t1·e care,·a 
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din ci pentru a doua oani i11 Ober,1-
nwrgllu ·( •) 

La ora 8 dimiueaţo inr·el'<· jocul. 
ln  aeest t.imp. cei 4000 Je auditori 

sunt toţi la locurile 101·. in marea hală 
bine construita, inehisf, de � părţi şi a
coperită contra ploiei. 

Partea dinspre scc.>nă pc o întindere 
dP 45 metri e desehisă. 

Scena o construitf'I corcsp11n1.utor pie
sei şi se nt·n11mi1.ea1.:1 de minuni' Cil jn
<'til, at:it timp t'iit PI : 11•p lor pe :<tr:ide 
ori în <'asa. 

Scena crucificărei in,.::\ in special, şi 
a învierei şi inăl\ărei, e imposibil ne 
�ândit. şi r-epr�se11tat i111r·o l'llS:'i şi mai 
ă!Ps pe o scenă deschis:'.\. 

Lipita de hala audi1orilo1·, pe o 11111-
gimo cio 45 m. şi o IAţimo d!1 10 m. se 
afl:1 prosce,1a, aLsolnt deschisă, f.'iră co
periş, la slcinga şi drPapta ,·,'treia se ri
di<'fi ensPle lui A11n şi Pilat. l'e f>a an 
lor s<'enele mari în mn;,ă cn : htrarea 
in Ernsalim. Plchc•a �i .tude,·iHurii i11 
f.1ta 1·:asf'i l11i l'ilat, p11rt:1l'ea 1•1'Uf't>i.
<·Orlll. elf'.

�cena principală. o o ,·as,i in toat:i
re_gula, acopPriU'i *i lel,!ală tt,, acele alP 
lui Pilat şi .\na prin ::ran::,ruri. prin cari 
"" \'ătl per1.ft1H,l11-;::p st1·adel1• Er11>'nli
llllll11i. Pt> ea au 101· toate ,wenelc de in
t„1·io1· ,·n: ( 'i11a •·<·li de tai1ni. isgonin•n 
111•µ-uţăt.orilor din templu. j11d1•,·ata şi 
hatjoco1·i1•pa lui < 'hristo:>, apoi 1·.1,.:ti;ni
rca, îngroparea, it1\'ie1·ea, in:11ta1·c:.1, ct,·. 
Tot pe această S<'Cnil sunt representate 
rliferit<' tablouri ,·ii, <'U !-ubiecte din ,.,,_ 
rhiul testament. fuarte uine reuşite c-a : 
lsgonirea din Para<lis. cr·imn şi fuga lui
Cain. j<>rtfa lui A \' ram. Dani<>!, �a111son. 
Yinderea lui Josef de c:ălt·o fraţii lui. 

Prin proscena lată de 10 m., ,.:ce11a 
principală e absolut isolatii de Hala 
auditorilor. Şi rum ea 1111 <' man'. ;;e 

�1 E111rl,·zii ;ai, .�111<·l'i�-J!•ii dau '"''!�i ,·,·I mai '!';!''" ,·uutingc-nt ii<: v1 ... 1�aton �1.a(·,�;-L.;;trt t.1111_ ca11�a 1"P�lftH�.-i1ătPi Jo,· ))lll"rn!•· l'XJW1lllala. )l11lt1 "'"!''. l,1!.!v\1. 
t t\Jlnavi. Euţ.!:,�zPnicl·h� ar ,la 1111i tf.· măn·1 ...,_..., 1��.._,,, 
,l!J'""a �11,-it\· din pf1n1_i lui �·hl'i,1,,"'·. �l:i;.r-.1111I l·,11,·
a ,,,n·i1 la r,•J)N':-,•ntnt1a d111 l!l(J(, la 111trarva l1,,111-
1111l11i în E1·11,,ali111. a fo"'t ,·111111i;imt şi 3 11111rit i11 
L011.Jra 111H],, a fo,t î11111,..-mi111a1 ,·a 1111 -f,i111. l"'hl'i:--
111"' :1 1irimi1 ",-11111ă de a11gaja111t'11t<' du, Anglia_ �i
:\ 11\•·ri,-a Pt' ,•:tt't:' l•�d r�f111.at. s� :.!,l''°'''' ,•n�.dez"tll("ţ--. 

1 .. ,1 11:l\t' \·.l1'Î ....;t-i ,-:1clti in !!1"1111n�•h: in d1111nni lni
.t,• :u·a� ia lt�atr-u. 

Ahio d:tt·ii un „f,•rt •lin 1Hnu.,tul v, ... 11a1,111f,,r iu
1900 �l,:: 20\),IJOO) ;:,llUt uermani. 

văd în fund frumoasele f.eisa�ii ale
munţilor şi dealurilor din mpraJurimi. 

Toţi memhrii trupei îşi faf' bine dn
tol'ia 101· de actori ţărăneşti fi atAt cllt 
li se pontr• cerc. dnu din belşug. Totu,1. 
se pa1·e că mulţi auditori se plicti!let'. 
cllf'i mulţi pără esc teutrul mai înainte 
de 12. 

La 2 se inceµe din nou jocul cu scena 
cond1tmnărei lui f�us do căti-e raris&i. 
răpete11iile templului lui Moise. 

Dobia jumătate din auditori duci'\ sunt 
în teatru. Ceilalţi ,•in în timpul jOC'ului, 
treptat. Vădit, toţi aşteoptA scena răa,• 
tirrnirei · 

"' �nsaţi11, şi ea ,·itw, cn s,1 nu se ar
moni1.e1.e <le loc Cil casa care o ncopenl. 
Uhia1· Christos \!are pună aci, imbrll<'at 
<'11 toga lui largă făcea impresie buni
cică, e pr<:n gras, prea bine uutrit şi 1111 
prea ii stă bine pe cr111·c. 

Hristosul îmbrăcat s'pre nascun de cor
SPtul ce ii ţine legat pe cruce face im
presie clt>sasu·uoa,.;ă, Asemenea cei doui 
criminali 1·ăstigni1i în .dreapta şi stânga 
lui, pnr a fi ui:;;te pupuşi impiiiato. N11 
şti11 <'are o fi 11'1e\'ăratnl efec-t po c-a1·u 
această S<'Ptu'\ ii are asupra auditorilor. 
ceea ce ol.,;::en· cu însă, e că mai i11a
i11tl' <ie a se i,.;pl':'i\'i ti110 20 dP min11te-
11111lti plP.,ll'â. Şi tlupi'I i:::pr:'\Yil'ea Pi, cu 
t1rntu c-.1 nrni 1:nnC'a1.ă in,·ipr•ca �i inul
ta l"Nl, j,w C3 l'l• 1H :1 Î tine ÎtlCă pC'Stf' 1 •• 

or:i, s<• fo,·c larmă, toti se :>coali:i i::11 
plc,·o şi t·11 tuatâ opu11eroa per.;;011nl;1lt1i 
i:,i a ,·clo1· co \'Ol' să rămăe p�in._\ la fini>. 
,·ei llHli 1:rnlti ,.:e i::treronră afor.i. 

:\1:i intr,'u a<·u1n, �i n,-am intrel,at 1.ilc· 
intregi i11 urn1oi, car·e-i folosul moral pP 
c·ar e ii du,·e titH:,·a t:11 ,.:inc- dela te,llrnl 
1ll11 OIJcramergau � 

:-;unt oamPni t"ari ,·i11 :icolo de pe,.:ti· 
mr11·i şi tMi. cu ilnsii mari. aşteptânci 
să ,·.11lii lucruri 11i.11·i eari s:i inflncnţezA 
asupra su[letnlui lor, şi la urma urmei 
plead'1 din teatrn 1c:1i i11ai11to d.- a "" 
terminn jol'ul. Ş. mie î111i pare 1·�1u , .• -, 
le a111 ,·ii1.11t., cel puţin rămf1neo111 <'li i
l11siile. nt.:11111 le-am perdut :;;i pe astea. 

E prea pro�aic acea ce ,.:e dă p11bli
r11l11i-- pe11tru sc-umpetf'a ne mai ponw
nit;i iu Obernmergan. 

:"\atural. ::ăt,rnii a11 u11 marc 111el'it. me
ritul l"ii pot j 11ca binişor. r.-i1·,1 greşdi . 
f:"1r:1 sufiel', o piesii cor,• dun':t7.:'\ f< 01·f'. 

se pot \it1t' de mus1l.'ă, o muskă uşoară 
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şi foartP polri \' i tă l rnged iei ,  scrif<â d e  
u n  rost i 1 1 \'i1 ţător a l  satu l u i  îna inte <'U
1 00 de ;111i.

.l uda pe care i i  nj u t ă  mul t  faţa şi in
Lro:1ga l u i  ::i p,ni ţ,io, <'ilci ,•orba nu- i  se 
î 1 1 \ele�e. şi cei l a lţi apostol i ,  Ruut foa rte 
b i 1 1 t• n lcşi. A i-e111e1 1ea A no .  ::i i ofa, �laria 
şi  � l :wi :i �l ag<i a lena.

l ' i l n t  i nl"ă, par'că nea să sui:;ţie şi să
pro1 Je1.e c · :i pe t i m p u l  l u i  Chr1stos, se
, •ousu m :i î n  E rusa l i m  L,ere banireză. 

Plebea şi  l 'oru l ,•- l a n<:u1. 11 ren l u i  Chris
tos sun t  peste 500 persoane pi:' s<·Pnă -
în  r·oi- tume ade\' ărn te şi scumpe, fac im 
j WP.sie l ,uni L  Cu lori le \' i i  a l e  costumelor 
lor, I < •  nj uH\ fo11 1·t.e m u l t  l a  aceast a .

l n  f ine, tot u l  în genere e L , ine, bi 1 1f'
,., , l ati \' , costă ins:1 p1·ea m u l t i  hani , prea 
1 1 1 1 1 l t ă  oRtenea lil .  prea m ul t  t imp. 

Obe1·11 meq.rn11  e 1 1 1 1  tea 1 1·u ,  mai  m u l t
n im ic. :; i  teat 1·e sunt  î n  toa te p:irţ i lc. 
u nde s ' :'.ll '  putea representa  pon te ma i
bi 1 1 P  , Săptă mâna pa l im i lo.- . .

. \li i 1 1 1 · l 1 1•n l 1 1 1 i , •  1 91 1 ,. ... I. 

FEKEEA l'UNCTIONAIA 
.1/11�0 inl<pin1� 11111 

/,, 1r11 -11, i .�(;. 11111r11n11•fll. ,-/r. 

lt. leli■ti ....... 

,',·11 11 / tTf'-11 1·â(,:. 1•r, r1 11 i rle atnni•i . •  llă 
r11i.,wtt 111 ·i 11 R11,· 1tr1'fli şi fl //â11d a da n 
irfry,·a1111r 111 ·,, m ])1'f'Si11tal ln un11l din 
!ll dş1•11rilc ofit:i 11 / wi /p/1•!1ra fv-pnflal.

F11 ,1cf'in11arul rflre fu di.<;pus să mu

s, -rr1•wwă rra o fomer ui,r11 11tă, sbârcită
!,, fo(ri şi cu iu făJişan'n. fif' bunică o
/J,):; ifă d,, !Jrf'ul rrn ilnr ce ţ:i-i tluce îu
·'"/ I Î li ll1'('

[11 ,.,, o 1n·irea 11 ,mii, rra indoit1
1·1i rstci mrle .- ridică en atim1e.<:rm 
l11 1ui 11, ·er, ul 80-lea u1

To,·mo i  e<inrJ mă arătai la gh işe
dâns,t ri,li<·ă odată cu och iul de 9r1o
;;i privirea-i cam ·încrunta.tă de 
sprâ ncr11ile-i !l/ufoa.<w şi fără niri 
rwi·âul îmi «mulse telegrama tti11 mâni
n reti, o rrciti în  tăcere . .  <:ocoli de 
nri 11 1w1iirul cuviulelor ţti fizii1td pr1'
( 11/, 111 i se ad,·esă : 1 fru şi 20 b,.i n i

.Y' 111n .'lă pol uita n ici odată 7Je a
,., ,,,stă bnnioă hmclionară ciireio i-
fi .-<foi d,• o 1wir dr• 'nri n,r, i  binr r,,
• '" 1•rm11•1(/- 11r.pofrl î11 IHrrfr 11/ i11 /ti 1uh1-
de cât uci lu yl d,<1e

Ea 11ui urmiire,le 1•ecout, 1i mtl e-
1&ervează an,in,lirea ei de etili' ,,,.._ ll lll 
11rilejul Ră '"'" 1111sle .,en,enl'ltJ 11alr /,, 
aeelraşi ofi1:ii r,l.e 8fait1/ui, la lelefo<rnt':. 
îu ,·rutcelal'iile Pref(•rturi/()r. r,/e Poli• 
fiilor şi afr mo i tuturor rtd1uul'i11trafii
lor publice. Femeia hmrf iow,ni ! .. Şi 
ortica der·r n" mâ )·09r 

I>-şoarr cocltrtc, ''" pieplă,u1furo r<J<t · 
fală i 11 .<:li/ul f!rerelor din .�erolul hti 
Perfrle, ru foile rol'ltiilor 111 itlilul b(I• 
loa11elo,· tip Zepeliu, .-,/rti 11.�e e,11 ,m co• 
"1 11 pe lâuyri pul7>,, 11"µ1·e a h' 1m1,r moi  
în ,·r itlrn/â, de,i Ir  in.<101110</ra.ui 111rr
sul I i{,er şi '" fttr·,i rules .-tă .�,· potir-
11r,ucă, i11 fi,,r r11 ttmbrrluţe i11 .'1/il j1t -
1•on,,z ţti a,�tt mai depa,·I,· viu Iii .-.I 11jbl' 
fi rs la orc rt?f11tlate odală ,,,, fmlf•{iu
,iarii lor ,·olegi. 

.,u"I 11i inu11a t,• ,,,•rsle LJ-şvar1· c·opi.-,fr 
tle o derfrritalf· rluhior,sti i,t ,rrlri 1110 -
t:hu,i • Yost • ,·rea ,·r f1ff'e l,w ren noa.-,
ll'ă nmi1tle . 

Cuno.,;,· ro.,;llll /muci tot aşa d,· bine 
,.,, fi ptiserilf' r:erultt i  ,-,: sboani 11epâ
.-<,ilnorr in i11t f'U,<:ilalea 11r.sfrirşilul1t i : 
11 11 111a i  alrU di r,ce.-<lor clin urwă 111t li 
_.,,. np1m,· ,1 ici o vir·dică in .-<b1Jr1tl lor. 
µ,· 1 ·1i 11d /J-;;oarelvr 11oa,-,tre f11nr/ionarr 
oi,, scriifo1·ii .�ă IP . ..:liuqlterelfsr,.J .-<bo
r,tl 11ă11uîutrc1 11 şi .wi [t, · infrf'bt.' : wulf' 
,11erflrti scumpP m u  .... zc a.şa cu 111ii1vc 
intoco·.<:â. clrla tmlehra( şi pelrecutli ir,, 
spatele ,mld11l11i Nwfr,rm 11/()dâ şi 
a .-<tu : mul,, merye/ i l' i itoa re._. (90 . ..:po, 
diw·) ern .-<ă zic, ,-<ă-m i  fie cu erlarP
r-rici yo . .,poclăria --<flintă şi rolul ei şi mni 
.-<fdnt de 111 a 11,,i 1t1t 1•nr fi c1u1os,·ul,• 
de 1JOi. 

Voi nu oe(,i şti fircşt,, ,:e e. rl1t1·N·••a 
/acerei, n ici cc ,, durerea maten,ă şi 
nici <«·el iu tere...: t:iu fl i mr,mei N' fle 
,lesvoltă pentru copil odată cu crr.ş/1•• 
r;•a lit i, o n u, căci voi funrJionare cv
pi.-:fc .-:au telefoni.'11.C nu veţi 111,ai <t t•ea 
limp .,;ii vii ocu71aţi  ru asemc11ra, 11 i-
111 ir-ttri. 

Pe roi so1·iel,,[e,i r·a de.'iărciflat rfe 
nrest ,,;ublim rol. croi1uh1-vă oceoşi .<co
cidale 1,i co1117Jlicilate cu pârin/ii vnş
lri drw,rnl 9rc.,-;il cil pr,razil isnmlui, c,iri 
rle flCi 1 1uti11te ,11 if:litmea voastră pe pri_ . 
miiuf .�e confu11d6. < ·u ,,reri a pruazilt·• 
for ,,a ri .<:11111 făt•u1,, .-i,i 1:011...:umr şi 11fri 
r1rlr, lă .<1ii_ pror/11ră. 

Şi i·rfi ,,;la incu mult timp pe spilla-
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rnt părinţilor 1:,-1t1lri 11tâ11,·ti11d Irit diu 
p,i i1u·n rigo11i11ilii. r·u tlltdom·ro fn111/ri 
(nr, ,•,id lrft:oarr, roa.<:tră dinlrr IJ(J ţi 
,,i lri J>f' lună r11 ,11<1rP. f1re11lolr por, tr 
.-,r,t i.<1frtr.r lwrul si trrb1â11telr- 1•oa„fr,• 
71rop1·ii, ,·u <tlâl mai  omit r11 rât ţinrţi 
.,ui, vă 1n·rsrnlr1(i i11 fofn bnuei mai fu
,l11ll: rlP cm11 fr-co· fi 71rrnt i.-, părinţilm· 
1·oştri flii vn prc.<:i1itr, râuri 11 · a r  fi 11ro.<: 
i II lu111 1•. 

Da r ,,rr,/ i flp, m, ii de ori 11,a i  preJ1titP 
şi 1mtra(i fi rentrul dP .rJNLVilflle un i• 
r,T.'la/,'i dnrri, orlntâ r·11 11 11111 ii1·1tl rmilnr 
rârslri roa11fre 'Î11't·ă/n( i cw11 .<:ti găii/ i 
111ă1tcifri gu.-.:lom:P, dar·ă aţi fi şti?1/ n 
111ă11 wi ru 111rlmnri 11arr acut, m·i 1•'a/i fi 
prirPp1tt cum se dm·pf ir1i n rr,11,'i, f'1t rle• 
pcnrli11(elr snlr, cnm .<u· .;;pnlri şi .c,r rnlrn 
n ntfă, rum s,· mâtură o 1J,1'1r . .1/,i 7wi11d 
_..,r11111pr d-snrn·r func/ im,nr,,. ,.;;, r'nfi rJ,,. 
priu . ., ,ui crede( i cei acrstr sunt trelmri 
,·,,re dnjoi;esc> femeea romi'.'t n ă • contni
riu rrrdinţei nnn.-,frf' ro ri 1111 """' vrr{ 
pi• ar,p,,, f P r,1111nţil1'11(,• ş;i 7,r•nf ru tn( i liu,· 
rii ,·n ,..,rrutn la Ntp f01 · , 11,·11:(t e,·,, J/l fl i 
fnnnuu;,ii z,•sfre pc <·,,re u prrfrrhn u . ..,. 
trri îu. ha11 i  când /H'l'-"om1 ,1 e o mitâ,,
tua lii şi Clt Jl1'f'U!11 (ii. 

Şi 111ă ma i prind eti r·n i,frilr 1·nrt.�lrP 
c,, 11(i 'i.nln·li nre,"c ,·11 ·" if/lll'tt11 fri, l11 urmo 
1tr1111?i in prâpm:tia del'riderri. c,i sul, 
potnl 1•n.<:/r11 e 1t1t rtr . ..,cnal d,· cn/1, $i tot 
11r•11/o e pn tria iw.:r,;lr{nr sh1t1·âfoare cr 
r,i pişcii pirlea. şi 11â .�tric,i d1t len1 {a 
s1 1 1111w/11i. JYu 1:,•ţi h1drâzni u iri 11 11a. să 
111ti de.<:m inJi(i firr·şle. f'ăei. .�ăl'fi rşfr,•r, 
tuluro,· acc.<1lo1· sen·ici i raznirr. urcr.<:ilri 
plata w,or servitori, dm· cmn vririn{ii 
roşfri 1111 rli11pun rle m ijlncwr . .:ă ră pur 
lri di�po2if,ie sen;ilori spre a 1·ă eurăţ'i de 
r·olb şi crîtr ctltP neaj1111.�1tri drumul p,· 
unde lreee(,i, ·111ă pri>td iarăşi, ră 11milrfi 
;,i{ite şi vefi fi -me,,·11 cM veţi 1'<i,mâne 
f1mcţionare-eo1,islc . .  �ă t•ă purlafi ne 
premrnile cu săptărnâ 11ilc. 

Şi e yroza-11â <•mnedin asta. a vic(ei. 
ru nd vedr,n CP înlon.:ă/11r,i a.11 luai lucr11• 
rilr îufr'un timp a tât de .-.;euri. 

Cine 'şi-ar  fi înc!tip11 it ucum un rle
crniu r..ă vom 11edra în loct1,ind11.,-.-:r din 
funcţiuuile .<;latului lin r,·ct11l cn 111ueret11l 

A m  auzii eă la Preff'rhtr,t locală .<1'n1t 
i11cPtâţe-11il 1-1ân·ac11 1n i fwH·f io11are-co
pislr. Cetiţi bine şer,ple D-ţ:oarc! 

• Vit e mult de Ninel ambele -"ervic-ii 
cel ju.deţiati şi ad1,t inisfratii• me1·geau 

prrfccl de b ine c11 4 l'Opi1li ,; ar1011 ,,. ,,, 
a uzii r<i lot m„<1 i 11rruilii co1)illle n-,ua". 

.Ye-a 1u inlrr/;ol: cnrr-i raNz<1 re " /IQ
tcir:il }'P .,,, , pri 11, r,r9mwlr tttrltJ �a drfl• 
r/ âdz )J<J1 {ile lrtTf/Î fcmeci şi /).,o,,r,.; 
româ11t• la s.lujhc fi .>1ă ('TPC:P. tMlfel " 
nouii plnyâ " fonc(,ionari,mmhti fl!nll'• 
ni11 la 11ni iu (ară? 

Ui-ră :! 0 1.i fo.r:I r<1(iunile : l- iu Hă tui 
î111pufi1u'ze proslil11ţiu elt&ndestină ,-i "'
ll-lra 116 ,.,c [ară rconomii b,,9„fa,•e, fi.
ind că f,,nuilc 1111 11t mai p11/111 preltm•
ţiortSr. la foaiutriri şi măriri de snla1i11.

Să ref ine,,i ([01· faptul eci f,mnt f11ne
f io11<1râ mi po,1/r 1n111'i .<1perrinfr.c rlc n 
înainta pe frNtJJlri i-era r/1ică r,. hmcţiu-
11ilor fli ră treb11c .'lri .<M 11mlţm111:mic<i. 
<'ll puJin -alât rât ,<iă•# poafâ, ,'lftliRfncr 
lrebui11Jrle sr,fr proprii şi l1t:r11l ntfine-
1-iri moderne.

E bine, .,.,,ml ele rişa dfl mori <LCl'Nte
en uze în cât merita .'lă .,tea în picinarP 
<·1t 1·izir11l de o ,'IP tm,i în 111.<:ă,şi bazele
f11 11dcwumlrile rt lr 11ahtrri"! _y,, ! şi vmu
rlr.mon.<:t1·a l11cn1l.

. I  ,..,rh i,11/J{t tfpsf.i11oţia şi rolul femeei 
7ir11 f.r11 rare a fost c7'ratri, P,<:fe a alrntri 
colftra ualm·Pi, a /01:i 111 rlcsvollrn·,,r, fi
renscă a speţei uo·e crre ca fiecarr i11, • 
dirirl 11ă cnntribttP /r,, V7'emea bti JJenl1'11 
înflorirr.a ri ; ori, o femee func/iouani 
e menită să vr._qeleze şi .<:ă·(li pia,rză e. 
11rrqir, re i 111ai rămâne pe ttrma c011 • 
lrilnt(iPi direete CP- o ,tă căire 1wh11·a 
,�1·ratocire, .'jă .<u� ofilemwci pe drum w·i fără 
nici un ro . ..,t, triră. vreun st'op pa1·nlel cu 
,<:,·opul 1..' ie(ei fii11(elo1· euvântaloan . 

.,;,Yn ! O,·i ccil de cruzi ,<ii ned1·ryJ/i 1:om 
fi sor·oli( i frt/ă de se.eul sini,, noi nu vom 
7mfrci lri.w, sub tăeere acest rău .<ml'io/ 
re .<:r întinde pc zi ce frece în rln1., '1Ht fa-
111ilici, rt patriei şi a omcnirci 111 gen-ere. 
Xe von, îndeplini o datorie de conşliinţă 
luptii:nd în co11frrt ace,<:l'ui cun·ni lle
zcu;fros. 

A 1.·e111 dcsllli lefegii neuorocifi, -�<i sru
lim pe femrea ciitonllui de uee,1stă 1/P-· 
norocire de a tnii în 11,rşfire.a ltti D11m-
11e?eu ca o ;;implă lefegeacir.ă. 

.Voi nvmn neuiiA de ve.<:tale cn.ri ,ui 
fină 11eş11ic nestins focul sacrii al frtmi
liei. avrn,. uevne dr v,ame bw,r, de fe 
mei cin:tlile şi carnioe ş-i femrea cupislă 
nu pori le să fi� bună. nici ea manuJ 11ir-i 
ca so/ie . 

P. VllU:.11.
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OVIDlr 49 

Al. Antemereanu 

+ 
Ne-am cunoscut sunt aC'um 15 0111 111 

1·edacţia ziarului ,Epora, unde mult rc
gTet11tnl A11tcmirN11111 era reclacto1·, i::ir 
Pll 1111 !'<impiu colaltorator ni c Trih,mri 
Lilcr„l'P• dela sus zisnl ziar. 

Jn 1900. entusinsmat de apari(ia cPe
riom·ei� mel<' m'a onorat cu un nrticol 
n,;upra calit:'iţilnr şi llefP<'h'lot· aceştni 
<'Opil intelec-tual shurdnlnic al Yârstei 
mc•le ti1wro de ntunci, cfrnd sângele clin 
Yino în plinn lui ,·ignaro te face să fii 
i11t1··un yecinic neastâmp:'ir �i imaginn
ţia fecundă iţi rHi aripi sfi ,:bori pt> pln
iurile deja cucerite în ,·isul do. aur al 
arelei tincr<>ţe ce se cl11<'e în sborn-i ne
b1111 fl'lrii să mai revie nici odatti, nici odată 

Ant.emi1·enn11 totuşi YOrhea mai mult 
de calităţile «Frcioo1'1'i• şi r:1uta sii e,·ite 
cu tot nadinsul rlefcctele ei. 

Nedroptăţia cauza lilcratur<'i dintr'1111 
,:cntiment de prietenie ce-rni purtn n<'
f!l'<'Şit şi mă menajit. c:1ci dac,'I ar fi 
,·ru1. mă putea nimici prin cf1teYa n1nchlri 
numai. 

Ern un polemist de forţo, un ziat·ist de 
rasă pe rat·e nu-l egala în p11toren de 
concepţie ş·i în forundHat<'a de produc
ţie decât un alt 1.im·ist de accaşi fortă. 
însă de un alt gen, mult regretatul An
ton Bacalbaşa. 

Şi amandoi s·au stins în floarea n\r ·tei. 

Nu-mi pot re\ir:e ln<·rimile acum câncl 
. criu, gândindu-mă la aceşti doi ntleţi 
ai condeiului pe care moartea i-a sprc
ra t atât de repcclC'. 

Să nu-i dăm uilărC'i, c·i să no i11spi1·ăm 
µ11rn1·ca din avântul lor, din como1·ile 
ce au revărsat inimile 101·. 

Antemireanu a îmbogăţit litenuurn 

română pnntr'un non gen de polemici. 
def-pre c�re ne ,·om O<'Upa în numoril<' 
,·iitoarc şi ia ziaristi<'il n ţinut in<"or<lnUl 
atenţia unei lumi întregi nsupra Rtli('()
rol�lor . ale semnate sub pseudonimul 
Ly.,; timp d� 15 ani de 1.ile. 

Tnc-rucişarea condeiului c•u el formn o 
şcoală ile l·a,·alerism, <le virtute în pu
bli<'i$tică, aşn să zi<', pentru toţi ac-ein <'B1'i 
nzistnm lu polf'nticelo dinlrP PI şi :-il1i 
mânuitori ni cnndt•i11l11i. 

:"!oi rci dela <hicliu•. cari am. c·11uo!'l
r·11t. pcr;;onal pe .\nt.imirc:rnu. nn ,·om 
lăsn srt se depue Ytilul uit:lrei pe mor
m:1111111 său, r·i ,·om fa<'f' c·ă po ac-Pst 
i-eump morm�int să inflorPn;;<'ă purnrc>n 
florile drngc>i i::nlf' nmintiri. 

P. \"ILf.1.1.

lti11irfsii drla rxpozi(ia şcoalri proft1sio11ah· 
DIB COSSTASŢA 

Datot·ită 111101· împrejurări fericite. mia
fo,:t dat, si'i Yizitcz oxpo1.itia rle h1cr11 
chi mânii a şronlPi profP:--ior nt,, di11 Io<' 
clin ne!" t oraş frumos: un 111ărg:i1·itar 
aruncat par"ră la mal de ,·nlurilc <IP 
pernzcle alo murei. 

l'e când p1·in•o111 îni:::i adminind fru
moasele lucruri expuse, mă miram încă 
odată mai m11lt că <·o puţiu:'i luare a
minte e dă la noi şc-onlelor profesionale. 

Puţini viy.itatoi-i, puţin interes pc toată 
linia pc11tr11 Menst,1 expoziţ,ie, penim 
i11,·iiţA111:i11t11l fcmePi. J>e sigu1-, din pri
C'ina :l<'<'Slci ncpăs�ri tri ·te 1111 ia un a
vâ11t mai imbucur:ito1· instrucţia fei,1eei 
adică o inarmru•p !llai tc111('i11it':i a C'i 
pcntrn ,·i:tţa. 

Dnr 11ic-i }'lltf'.•ruicii 1·ari nrncltw dC'sti
nPlc \:'11·ii, 11ic-i prcs�t, 11ici 111.icar cei mai 
i11te1·csaţi i11 ehcsti<', •piirin\ii•, 1111 sunt 
preocupaţi de lii11cle 1110ml şi material 
al fetelor, delcr111inu11d o mni !"r-r1oni.:i 
e,·0111\ie a instruc\if'i femf'ei iu i;en<>ral 
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lucrând po11tr11 reformarea şcoolclor pt o
fcsionale în senzul ca fctcll' când o pă
nlsesc, să fie st�ipâne pe meseria lor. 

Azi, 1111 sunt 
A l>sol ,·en lele şcoa loi proCesion a le, cu 

puţine excepţii, nu pot trăi din 111unra 
lor, ueCiind suficient pregAtite, i,wrmale. 

1'11 c:1 n·am a,·"::i. profesoore ·bune. O 
1111. E:q,oziţiile anuale ne cfo,·cdt'sc e
locvent C':1 a,·cm un <leaotini" corp di 
dactic. 

Kăul este in programul şcolar, care 
nu-i astrei chibzuit să formeze moscri
:i�e hi)11e. 

Elc,·clc lucreazi:i admirauil C'iit:'.\ nome 
sunt ,:011tl1t.�P, pe unnlL .. nu fac nimir, 
11u ştiu nimic, �i-şi agonisesc t1·ai1d pe 
alto C'ăi. �11 :-unt meşto1·e şi n·a11 ni<'i 
C'Onşliinţu luminată, nici_ gustul deS\'Ol
tat pentru a so hrăni din iz,·orul c11rot 
şi inălţiHor al muncei. 

Expoziţi:1 şcoalei profesionale din loc 
a fost o do,·adă strălucită l'O prnfosoarn 
C'xcelentc avem. C'ine n'a rămas in<·t111tnt 
l:1 ,·ede1·ra brorleriilor mai fi1w ca mronja 
df' pnianjen şi mai ,·aporoase ra spuma 
111:irei, lucrate tle el,�Yelo LI-noi :\!aria 
C ;porgC'S<'ll, maistr;; do rufiii-ie �i la YO· 
deren confPeţ.iilor făcute sub condticC'rca 
dşnarPi GeorgC'S<'ll, o a1·tistii clc,-tl\·âr�il:'i 
in <'roitoric•. 

E11 m'am oprit 111ai inrle.Jung la te,-ă-
L11i-i :;;i C':î1·pituri, !11crt11·i caro corcs:p1111rl 
mai L,ine nevoilor renie cc a,·cm noi 
11rnjorit:1t�a femeilor, g-ospodinele şi rna
lll(•le. �oţ!11nile de c:îrpit date !'le,·elor 
d1! clnsa J de ci'itn-- d-na :\lni-ia Teodoru 
a1·:1tă in dPajuns <'rt d-na Tcoclont a 
ştiut ,-:î dt'�fcptc i11 <'len> intP1'<'s1il pPn
tru lllllllC':I df' Îlll:iia lr!'l>11i11ţ;i fiCC',irei 
h1111P g-o,-podi11P, în c:il :1c-ul 1111 l<'-a 1·11-
�i11it în 111t111:1, cu111 :l\'l!SCÎ priJ1-.jul R:i 
,·nnstnf ln all<' multo ele,·" rlP :;;coli pro
f1•,-inun le. Din potri ,. :1. fi cea ro ulii ed <'l':l 
de o 1·111·.it1111ic rum 1111 St' pre:i g,isPşl<' 
la inc<'piHn::in·, mai ale:- r:1 vin şi a�:1 
de rău p1·egĂtite la şc,,:ilelC' profcsiuuall'. 

! nr 1111 para \·an eu t"l!Suhtri 1·om6119'ti
de un strafnie elf:'..-t. ciovr Oii cA d•llft
Teodorn pe ltiu�i\ <·ele mult<> insu,iri eu
<':tro o î111.cstrntll, are şi pe ac{'n dfl o
iu ufl:i elevelor C'i drn-goslon pentru co
morilf' noastre nnţioraot1,.

Dnr in vr�me co mll uitam la bogiiţin 
îngrilm:1':lită ln arcastă cxpozi\it\ ochi-mi 
fugeau rnerru pe pereţii sal(,j, impodo
biti de uiştu tablouri artisfi<'e. 

Cine o fi arti!-la caro le-a expus. mft 
intt·cli:1m mereu._. Tablouri de artA ra 
la pinacotcl'Î ! 

.\h ari.a! ... (.;Qnriensarea fr11111os11lui, 
ronc1·etisnrea ,·isului de nrlist şi recrea• 
ţia ·ufletului nostru in luptn criinconă 
c·u ru1·t11nile vieţei. 

ln sfă1·şit aflai că «Un st11di11•, tle o 
nespus:'\ originalit.ate in C'Ompunore, • lin 
tm·c• Ynrhitor, c:\fuzica•, după Tadcm::i, 
de o rnră fragezimc in tonuri, ,rn de
but la piano·, după Rrnni111.er, nrtil'ltic 
ltwi-at, sunt ale d-şoarci Stella 1'enci11, 
profec:onr:'i de <.k:-cmn. (•an• a expuR 
la salo1111I oficial din Bucureşti. c1·u :;t11-
di11 de cap de bi1trân•. «O fotă•, .1·11 
po1·tret de copil,, •O ra\11 !-:"ilbate6i>. 

('ă re 11cvoc este cn p1·of<'soarclc ii<' 
dos!'11111 să fie in aci>aşi vt·om<' ;;i ::irti�tn 
e 111ăl'tu1·ie ft-11mosnl rezultat. ohţinut dl' 
d-ra Penciu c·u Ple,·t>I<>. Toate l111·r<':l7.i1
d11p.i nal11r,"i- rea nrni 1:ună :\cndcmi,,
tlt> pic-tu1•i1, ohiprtc din cc1·c11I vrde1·ni
101·. talere, flori, clonitc. mobilo şi altPI<',
cu linii �ig11re, cu obsoryarea f'.xart:1 a
valorilor, ru simţircn culti,·nt:1. hine con
dus,1.

,\lâL în lttl'rărilc <'l11,·<'lor l',it şi i11 ta
lilou1·ilf' proprii şi portelanurile-i pil't.a1e 
,IP o finPţe 111i111111ută, Sf' \'!'de e:i d-r:1 
l',•nciu :ire î11;mşi1·0 marc>, 1·c J11pr1 �li
<'hcl ,\n�(•lo C:,Le ('r)ndiţia i11t:ii11 a llllllÎ 

artist, ,111,isur:1 în orhi•. 
D::ir :irc �i un (•ristal1zat gu!'t :Jrlbli,• 

1•<'11!1·11 ,·:1rc a pri111il nunw1·0:1-:p f<'li1·itt11·i. 
.\ io„t m II I t n<l mi r.1 ti"i ,::i fru mna,-::i <'O· 

li>t·iia ._'1.• flu1·i �i iust'cle ('t' care d-na
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Y:11·g<1liei Ic nd1111:ls" i11qwu11n:\ 1 ·u C'le
,·plo µo câmp şi i11 cn1ngnri. luL!i o pro
fosonră earc a pri<'eput că adevllralul 
tcn1ciu al u1wi invilţi\lul'i rodnico e. te 
pral'ficr1. 

i\lPrit11t p1·i1H:ipal, po111l·u ncc,;L m:'i
n1111d1i rl1• dovezi al liăl'llidci prorP:;oa
rl'lor şi l'IO\'Clor îi 1·c,·i11c firP"to d·IH•Î 
Olga Tintn, dirc1·toarn şroal<•i. 

l 11râ11riroi JHWcţct,1r ci :,;alo luminoase 
i:;:i tl:1t111·,•şlc :;:l'oala prof1•sion::ilă din< ·011-

,-la11\a :i\'!i,·itatoa-i rodnici'\ şi "'-lH'CPSlll 
dc•pli11. 

Ir·ly furnf':1. 

CEL MAI NENOROCIT OM 

:-i1,tt!o>', n1111<•11, înalt. fn11110;; şi d'ahin 
i11trat în :-'e1·1111ua <'lltW:l a 111atu1·ittq1•i, 
;.1,-Lfl-l 111·111eaza P11mitn1 Bn1·zf1 o c·o11-
,·o.-l1irc• i111·c1111ta t·u u11 ru11i1· pe tcra,;a 
1111ei o,;p:h:\rii di11 irn·âutiitoarca slaţio 
dimatork:1 H11şle11i: 

- Da, aşa este .... Dacă noi :-':i pii.
t n111zi mai ad:i111· de fa\:1 h11T111·ilu1·, di11-
trl' toate l'l':-'Orlurilc OlllCIIC!-)ti Iliei unul 
1111 e i11 ,;tare s:1 :;atisfad'i trcl,ui11\1·lo su
l'ktclor tk fi1·p inult."1. . ii 111.1111 pP rr1nd: 
:lllwrul, amil'.i(ia, ambiţia, art.a şi ştii11\a. 
.\morul >ţ l'\u i11r('teaz:1 l'I de a fi rhia1· 
i11,;li11ct al speciei, îndat:1 t·c 1111 \Tt'a ::;;i 
ric ;.:-ro:;olan şi iJc,;Li:11, adi<"."1 simplu con
t�wt de <'piderme ('! . .\mil'i(ia � Este pu
,;ihil i11 n•alitate acest nobil ,;imţi111:·111t, 
aldituit 1111mai din dezintcrr.-;a1·c �i clin 
dc\'0La111e11t, i11 fata fiorosului impv1·ati,· 
:ii l11ptei pc11tru traiu, rare nu admite ,·a 
area:-;;i u11<·ati'i de ptii11c să i::ature doi 
,1a111c11i, niei ace,i�Î pic:it11ră uc izY01· să 
r;'it-01·easră g-,\tlej11rilc în:::etalt', llic·i a
t:Pla� frunziş să ::idumhrcasră doi ,·:tl.:i
Lori prigoriti ?! Arta-�'. . .\1·ta ,·011,·entio
nală, de modi'I, searl;ădă :;<i mule�itoarc. 
câtă n·oi pentru C'ine se mulţ11111cşte în 

\'iaţii cu fota poh:iL� a lu\·rm·ilor �i nu 
eaulă fon ciul real al ,·ie\<Ji ! O:w4 ln-i-ă 
înţelegi pril1 artă poezia r,rei, spluntloa• 
rea adon'\.rnlui şi doc. c drc:-iptll ofir
mnţia lui \'olloire c:'l . poezia c!!lo 11111-
zil'll sufletului, rtlspunde-mi in conştiinţ.A 
rogute: enol·ma en11titotc d ... durero co 
,·cd m în ,·iată îngăduie oal'e ·nflctului 
ca s:'.I intoneze di,•inele nnnonii c-a1·i nr 
pnle::i ri hrană săn11toasă pt>ntru suflet•'<! 
�l11zici'\ a s11fletul11i si\ fio oare urtn asta

comrreinl5, comandaU\ eu atâţia Ici lini�h 
pagi1111, sau metrul piifl'at de p�inzil, sur
manului artist cimpuşcli-franc• '(! Nu, 
,·ai! cu mii de nni suntem depnrte i11 /\ 
do bi11eC'ttn1ntata zi căttd sufletelo oa-
111e11ilor putea-,·01· intonn, din neslăp:ioit 
indemn, cântarea lor do recunoştinţă 
C'i'itrc naturi\. 

cTot in râncl11l trebuie pusă şi fliin(n: 
dn, i:ll'i\�i ştiinţa asta tiărbătoritil de lr11-
fi11 noastră ropilă1·ca că !ii :-:tearptl. Do 
r·o � zice-mi. Pe11tru cu. baza ştiinţei fii ud 
ol>sern1tin, i111·erlerat esto că 1111 \'Ont 
putea �n·pa ştiinţă temeinică dcct1t atunci 
l':tllll ,;elecţia 11atu1·ală (amestecând toate

rn!c-elc omt>nc>şti) y:1 produce po omul 
tip, ff1ptu r:i superioară t11t.ul01· s1w<·iilor 
pi'i111:i1ttl'ne, f:iptură înzestrată cu toată 
p<'rfrc·tia 01�i,;a11ici1 pc ca1·e o compoart:i 
firea 0111c11easdî. Numai atu11ci obsen-a
ţin rcalităţoi putea-va fi dcmuă de c·re
din\:'i; numai atunci putea-,·:1 .·a,·ant1il 
s:1 în<leplinca ·că mărnnta preot.ic a i11-
lătun'.11·ei nc,·a1w:scnlului ! �eapărat e/\ 
�roazniec•lc frămâ11tări ,;;i mttltc milio.inc 
de ani mai trehue omonirci p.'tnii ,;ă 
,·nză at.'cst;;plendid răsă1·iL de soar1·, <'11 
toate :u-eslcî!, n1·i-<'âL de in,le!u11:,ră ii \':l 

fi răbdarcn şi 111ta·enicia, frnmoasă 1·:'is
plahi îi \'a da :;tiinta <lin ziua nc·ea. 

Ei l,ine. iuhitule, aştept şi eu Cil lu-
mea cerescul rii. ilrit de .:oare şi, 1'>ână 
una alta, ru 11imir nu mi-am putut cârpi 
zilele 11i:-1i bine şi mai <lemn der:h f:l
câncl ştiint,1 Cil pl'opriele mele simţuri, 
in mine însumi cătttănd !Pmeiul pe I are 
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nu-l pol gasi uiurNt. Şi intă cum de 
treizeci rlo nni trlliese ('OnşLiC!nl şi nea
hirnat Îl1 lume, nc<'fi11t1lntl foricire 11id 
in amor, nici in amiriţil', nif'i în nrt:l. 
ci uumai in p1·op1·ia 111011 oliscn·:1ţiP tl<':'l· 
pre carr- nn1t-am lTefli11ţr1 şi am c·,1. 
linei\ 1111-mi poalo d"S<'OJH'ri inlt·{'/.!111 a
de\"ăr, <'li sig11r:wt:i iu;;ă la adv,•:i1· n
tJo,·ărat m:1 pontC' cl11cf'. 111 sensul a<·e ·tu 
iatl\ apli,•at,in la 1·n1•p mi-am supu: sim
ţurile: Inti-"1111 pt•ti,· d<' �rii.lini\11 am 
J,n:s si\111,i11ţ,i nl<'asii c1,, zorPle: :1111 U:j· 
tcptat pc ,·a1•;1 şi di11 prima ln:.111111:i, 

n·am ,·nlcs s:i111:111t,1 d,�,..,i, df:"la zorel,· 
cari i11rto1·isrwi'i zilnic şi nlf' dir.,,· t11l
pinP trP<'IISCra de pat1·11 metri î11;"tlti111P: 
din roadf'IP ll<'<'Slor sC'111i 11 \CJ 11 ·a 111 1·11 lt'" 
deci\t scmintclo florilor l'olorall' i11 fel11I 
<'e'mi nleseso111 ,·:1 ideal: şi, dup!l 1·i11ci 
ani de 111u1wă stiiruitoal'!J. şi <Teatoa1·0, 
ajuns-am să a111 i11 lahon1tontl meu fii11ţe 
noui pc faţa p:im,int11l11i: zvn�le di11 cari 
şi (•Ple mai pili<'C ,;o i:1:ilt:111 mai su,; cit> 
pati-11 mctl'i şi <'at·i pr11d11,·L 0 :1 flori al,u11-
do11te dela î11c·i>p11t11I l11i l 'i,·eş:11· pt111,i 
lu sfitrşitul lui 1 -frumnn•I ! 

•Oh! 1111-ţi poţi i11d1ipui. iulJitult,, mul
ţumirea li11işlită şi ,.:enin.i cu !'at·c pri
veam i11 fic<'are di111i11cat:1 :we;:l 1·od <'li· 
rat, 11etagătluit �i 11opiz11111W al st:îrni11-
teiO!' mele! �u-ti poti inl'hipui in<•rede
rea ce dobândii în p11f<,1•ea omului, :;:i 
mai ales mând1·ia mea că f:1ceam pa1·!e 
din această specie :<11pcrioa1·ă de fiinW 
pământene .... A tun ci .... ,;:1 fi fost lăeom ie 
hestială clori11ţu-111i de a dob[1ndi suc
cese mai înalte ·�! .. --atunci, zic, dela crea
tiunea noului lip de zo1·ele ridicatu-mi-am 
aspiraţiile !a crearea unui lip de animai 
superior şi, cu neclintit:1 luare aminte, 
cu cumpăt netulburat, l'll exactitate de 
ornlogiu astronomic, iată 25 de ani de 
c:lnd toată tinuta Yieţei mele 1111 mai fu 
dec:it s,'\ pedectionez o rusă de găini 
domestice spre a ajung-e la idealul ce-mi 
propusesem; iută 2i> de ani �e rânJ i
nima-mi nu tresare decât lle bucuria 

t'c-mi in"pi,·!1 i<-'şireo din 1-:11111,ct• " 1114'" 
păn.dor !JUişori meuiţi 1<-11-mi rcuhz.t>i:1• 
idoalul: iut1i 2;; <lo ani tlo cAnd 1111101·. 
amici\ic. nmbitie, ,·i;; :_1i r<'nlilnte dt>t--•ind 
zil11ir dt• pro!..(rt'. elf' f:lpturilor nwle. 
C,ki. r:11':i 111ill('i11oa. :i 111ot11,,-lio. foplu
rilP 11,,,1,, fost-nu ocelo gilini 1'11 pi,·ionr� 
;; -ul1ţiri, înalt,, ,.;i int'111\n11atc• i • pu( u11-
1·iu, :ll·t•lo găini imhr;lc-ate c·n peni.' t1t'
g-r, 0 ludoa,w, gaiuele nwlt1: cu •:lluri 
l1111gi c1•11n-;;ii �i cu �ulerc> pUl'j'llrii. IJ:t, 
:111111 2:-, d,> ani d • ,·:inel zi <'li zi a . po
l'it ll'l·\in ti111pul11i la c:,n• m:i dul'Pa ,;,\r. 
guin\'1 mea nt,•!iti't. tll•,·oralil. 11t>ntlo1·111itil; 
2:i do atii ✓,i t'll zi m ·am 1·umplilcu1 i11 
pcrfl..'<·\iilc opel'ci melu personulo,-oper:'i 
tot aşn d,, di(i,·ild pual'1 ca �i :u:ra a 
scoaterE-i lncrnrilor din 11i>a11t, opoa·,1 lot 
;1io (h' glorioasă c:1 şi acen a inill\ăl'Ci 
111111i pop,,r snlh:11i,, i,1 <'11lmile ci,·iliznţic-i-

- l�i l„i11t•·�

:3i inti"1 c·.i ;1✓,i, (•tind 1111 mai n:<lPp·
111111 dnt•tit ea găiuţul din 11lti111:1 gene-
1·a(ie s:1 t1·:1nsmit:l postt'rită(oi îns11şil'ile 
ilwhPgato în ol; azi. rănd dllj)ă 25 de 
ani de trudi\ 11eadonnil:'i, ,·e11i c•m :-1'\ 
,-orb a i,·<>a p11 te rea d a rer.i ta h11cu-
1·ici s1wce. ului ce :1şteptam: iala că azi 
mi se dopPicază de aca;;,1 că ţrăiuţul 
meu. te111ei11I şi srcranţn victoriei mele, 
mi-a fo,-t f111·at de l'ine �tic ce potlogar
11011101 nic, ca1·e ,·o da 1111ui cârciumar
grosolan pe o litră do vin roc!ul a 25
,fo ani în cari cu sudoare ;,"au udat
fruntea şi tâmplele-mi î11dirn11\ite. Oh!
ingăduie D11111nezcu asemenea nelegiu
ire� nu ::.c cutremttl'ă eel'ul întocmai ea
şi carnea de pc 111i11P, de nemărginita
nenorocire rore loYeşte pd o fiinp ne
clintită clin c:ilea binelui·�! 0h'. poţi 111.
gădui acum, iubitule, L'ă intru nimic 1111
fli exagerată di ·perarea <'o"mi nrde . u •
flC"tul şi-mi încruntă pri\'i rile ·(

Afaeerea trC'h11e supusă lu upreeie-. 
1·ea unui eonl-(res de întolep\i, ia1· dco 
camdată să-ţi dea Dumner.eu puterea de 
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a i11durn năpraz111,·o futalilatc c·e t,• C'O· 
plt>�e:-;te. 

\'ai! 1111 ,·oi11 put.,•n•o î11d11l'a: ,;;lei 
iati\mă în ,·tir:;til do f'i 11cizc1•i de ani, 
1·i11HI nici ..f1ip de a-mi reînrep� operil 
IIU illll, c·âu<I 11ici l'))Cl"llll(n de :\ O 11'!111· 

s111ito u1111i fiu nu-mi t?:etc permisii. 
\'ai! peirt-a gtlinţ11l11i meu :.pulln1

• 

ra-vn şi opcl'a i.;i •. iaţ1 mea, zodarnil':°1 
:;:i stl:!nl'pi\ de nc·um încolo! 

P■nl Srortt11■a. 

Discursul rostit de I rtvăţătoru I 
musulman Bectaş Osman. la 

sosirea învăţătorilor congresişti 

Fro(i Rumâni. 

Fra(1· lm1ttlălo1·i, 

E.:t.e 1111 mo11ie11t de rară feril'i1·,, p.•11-
trn noi, îu,·.iţătorii 1·on1ăni dC' religie 
m11s11lman,i, c:1 a\'Clll p1·ilejul :;i\ \'ă pri
mim pc \'Oi, pc lnminâtol'ii poporului 
di11 no,m\nia mam;l. ac\, pc malul :\lărni 
XegrC' pe a<'ost colţişor du pămiint fră-
111ă11tat. cn s1ingclc sol<laţilot· lui :\lircea 
!;'i al lui Ştefan Col :'Ilare, unde clcmc11-
t11l romi'.1ncsc as<'11ns i::ut, p11ll,cru:1 ,·c:.1-
11u1·ilor şi a 11ită1·ii a cşit Ia ,·iată in 
toată plcnitudenea \'igonrci salf> odată 
<:n primele brazdo trase do băt1·:i11ii das
·1','1i în ogul'lll naţional.

�lome11tul imb1·ătişer<:'i Yoasll't.: c3te cu 
atât mai înălţător pentt u noi, dobrog,•-
11ii. Cil (•,'it Iii ;,e <lă OC,'17.iUIIO s:i ,·/\ fa. 
cem deplina convingere c:-,\ 1'ei :l3 de 
ani <le stăpânire 1·c111âneascl\ iwi, au 
tl'ansformnt cu des,i\•:\rşirn întl'egul con
glomera I etnic din Dobrogea, intr·un a
LJ1at unifol'm de consistenţă romă11ea.:câ. 
P1·i,·iti 1111 moment la mine: afat·ă de a
ceastă haină şi credinţa care duce la 
mântui1·ea sufletului, nu mai am uin�ic 
eare să mii deosebească de voi. Ca şi 
voi, pri\·esc cu o nemărginată încredere, 

î 11 ,·iitornl Howunicl. �t·umpa nouştr:1 
patrit•: inima mcn palpită cil �i n \'On• 
stru de at·eia,;i dragost1• pt>ntru t<ulJ,1Cii 
ti1rci �i n ,•iloaz11l 11i lor C 'iipi1a11 M. '-. 
Heţtele ( 'urui I, şi l'ă şi ,•oi. C'll 11i toţi 
ct-i dtJ o religie Cil IIIÎIIC :<hun uimiw do 
ad111irati1:110 in f.q I Hrgi11ni poetri. ,·an• 
to<1r11ă î11 \·,,rs•11·i 11epe1·il11a1·.., g1·a11,h,a
rc:1 1111111tilcw. r.-cn1111H11l 'Odril•Jr �i mur• 
murui :-tp<"lor 1·cl'i �i li111pozi. aln. Ho1111\-
11it>i. în Ciuc t >a şi voi, fr,,ţilor. lo'.i fii 
ai l>obl'O�••i s:111t g11lcl să f 1.-i\ jertf,, 
viata lor )'t' :lltarnl µ31rit-i 1::11·0-i hr&
llt•şlo :$Î iuc:\lt";:tu la s:i11ul ci duios. 

�i uc·11111, ni11d .,;tiţi i11 hroţ•·le cui :l\Î 
\'011il, in 1111:nule i11nităLonlor mu ·11l
ma11i din Dobrogea \'ă 1.ic din adă11<:ul 
i11i111ci nwlc: 

Hi110 :iti , unit fratilor. 

PETRU VULCAN 

MIZERABILII NOSTRI 
' 

�1., HE 110�1.,:- socr.u. 
P.u·ll':i I
l 'ap. li 

O veste tristă 

(I
O 

t lll,ll'(' I 

.\ 11<irei dt'lc poruncă lui Sta mate iaa 
p11e caii la tr,1s11I'». ia1· lt·ina se i11gnJ1 
a-i p1·egfiti toato cel<' llC<'ei::are pentru
dl'lllll.

fnu··o or.:'1 totul t"l':l g,lla. ('aii fiind
inhăm:1\i la tl'ăsur:i. St:1111atc tl'aso lâ11gă 
sc;1ri. 

Jspr:h·11ic(•l11! J >araschi,· t1·ase <le ase
menea gabrioll.'13 ahHut·l'a t1·,1sttrei. In 
µ1·ima sni1·:i d-şonrl'lc, in a rlo11:i d-na 
Roni, Irina şi tl-1 .\11rkci şi cu toţii s·au 
îndrumat la gan\ pc:ltru a petrece pe 
d-şoa1·:1 Em�- şi a o irnlJărl,iita pe cftt
era cu pulinţ,i.

Anrll'ei a\'oa :::11 in„otcască pc d �oal'a 
Em�· pJ.na la \'i1l'cioron1. 

ro dou,1 ore tl'ă:-'ttrile au ajuns la Fi
unde se opreşte 5 minute exµ1·e�ul. 
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:'il11t11C'nlul de!lpll1·ţirt:'i Îlllrc clavd şi 
11111gistl'ă e1·n mi,;ciHor. Trec11s<'1·ă aproape 
fl ani ilc cănd f'lo Lruiau ncde::;păr\ite. 

Dela magi!..tri'i Floriro a in, liţat m11-
1.ic·ă, lucru mannnl, limbi străine. Dâni;:a 
ii inspirase <:imţiminte 11ohile: rt'cunoş
tint:'\ ciitrc hi11e-UiciHor. iuhi1·t. de ai,roRJ)P 
,;:i aspiraţiuni inalte. Deşi până aci li"· 
,·0111pledă încă educaţia şi instnwtia <·e 
o primise del:1 d-şonra Emy, totuşi s:l-
111ânţn aru11r.:1t;i î11tr·u. pământ. fecund.
prinde nhl;1cini adânC'i şi rodul ce , a
d::i. ,·a fi bine-ftlc:'ito1· omenire1.

:-ji acum cic1nd 1) ,·:hu în yagou, smulsă 
în gralta fttlger11l11i, simţi golnl ,:e se 
liîti în jurul ei, sr• Yăzn singudi, străin,1 
pc lt111w. 

l>-,;oara l•:my, de,;i ,-:dn,l1itd, t':;;i la rc-

1·c,1stra n1gonult1i si1 111ai ,·arlă odată 
pe <lrn.�a ei eluni. Florica i�i i11f1bu:;;cn 
pl:insul în inirnii s:1 1111 \.ipl'. 

D-:;1ut1rn Emy. la n1ndu-i <:u ,wliii in-
1·0,;;iti 'i t1·imitt•:i ,-:11rul,iri prin dttr<•1·ca 
d1•g, 0 lt'h1?· la buze ,;i e:ind fttlg-c1·nl :-;e 
p11rni. ,·11 o•·ltii fixuti la Flo1·ica, :;trigii: 

:-:i1 Jill mă ,1iti ::;c•11111pa mea Fl,,
l'i,·:1. ,.;a-mi 8<·1·i i d1·:1g:'i. 

.\poi di1ti11<i1Hl di:1 ,·ap :;;i i11f:1ş11ri1nd 
,·11 pri\'irc:1 pc Iuţi. ful ;.;,.rul o :;111ubl' in 
l'11pa din 1':1\:1 lllllll'UI'. 

111 :1l'el moment so :1111.i rlela f1•n•:1s
trn ali'tlunilă glasul lui Andrni: ;,,ă ni 
ga,-:t•st· c11 hinP. fi inimoasă Floriro ! 

Flori<'a ap1·oapo in nesimţire, era :;11,-:
ti1111ln de mama s.1 ,::i ous[i la tra;,,11:-11, 
f:1ri1 s:'1·!;:i poatii lua oc-ltii rli11 ('olt·o di:-:
p.î1·11H· lrc1111l. Cu tnatii J)l'e1.cnta Olim
piei. 1·n1·,· 11·a \'l'llt ,-ă o puniscasl'ă l'II 
11il'i 1111 chip, tol11�i 3 1.ilu Flori<-a a bolit 
i11 pat, în <·,it 1111 111ai t•ra de cunosr11t. 

.\ nd1·L"i se întorsese la L'raiov.1, ,Iar· 
l'lllll nface1·ilc :-:ale ii chemau i11c,l pen
trn două :-;ăptăm,ini la Rucureşti, n·a 
111ai dat prin n. ::;criscse c..le�pre aceasta 
Floril·:'li şi'i deteso adresa să'i snic la 
liotei «Bul<',·ard,. 

Flori,·a 'i nl�p1111 o ls 1in11), f1lsâ ocoli 
l,onla <.'i. 

Dar acum o cupriuriN1 uril\ul i11 ,·1.1s11 

ai-tn marc, de acoa intr·una din zilt· 
sp11t1tJ • milsei: 

r\111 ,._., ml.'t';.! i11 denl sl1·1oi 01·1111-
JuPsr. i'flS,1. srl-mi ,·!Id de •bri111d11şe., 
mamă. 

Rine maicii. din 11 ·u1·<' �ă-\i ric \i, 
111·,11 :1rolo :<inguru 1? 

'.'lu mumii: urâtu n,·i mit npudi. 
fiindc:'i ornm in\':\ţsli\ ru D-;;oora E111y. 
l'n deal cum �•o î1Hprimăn'\1·u. orn sil'mi 
ingrijesc do gri\tliuiţ�. am sa •l11crcz do 
a le «'asei: in curte şi in grădina dela 
:>palele ca ei avem de:::tui uuzi--rle nccin 
cred c.'i am s·o nimeresc, dacii m'oiu 
Rpnca să cresc g,indadi de miitns:l, Jc 
ca1·e am 11e\'OC' marc pentru ci\măşi, 
ma ra mc· şi <:Îl h• a I tele. 

Irina zâmbi, r!P�i sn miră do ;u·eni-li'i 
hot;lrârt1 ;1 fiict'i snlt• .... că,·i ,·c•tlc•a ea 
d. SI' µclrucc o Sl'hi111l,are în inima fclt:i

Astfel în zilele urmiitoa1·c c,ind �ofia.
ţ;i Olimpia ,·cniră să-şi ia ziua huni\ du 
ln d,insa JlC'ntr11 r·:Hc-,·n 1.ilc, l'ări tre
huia 11 ,-ii plcee 11"1,!rC'!;it, intr·o afacc•n· 
fa111ilinn'i.. .. clc tn,1,uirii să ,-c nhntă la 
dsuţa din deal, umlH gasiri1 pc Flori<'a 
în flor;ind u-şi c:i 111:işa •·tl şi-o pro gătea 
dl· ;;fintclo săruf1t01·i :do ]11,·ierci. 

- - .\i:1 te-ai ascuns 111ic::;1111it.:o, 'i strig,,
Olimpia intr:in<l po portiţă, 111·111at,1 de 
mamă :;;-1. 

Florica l.1să âCIII di11 mânft �i alt•r�:'1111i 
Io int.i111pi11ă <·u n•selio în 111ijh1e11I u
gr:lzoi cu 1111 zi'1mliet ingcn'St: po h111.t>, 
1:1:-;:induse să fio sărntată. 

. - �li-era urf1t ;;ă r:im,'i.i siu�ul':1 la 
curte. eram obiş1111iW <'U D-,;oara En1y 
i;:i de aceea m'am retras aci, 1111de nu 
fac de cât să inf101·esc clhna!;:a co mi-o 
gatcs<' de paşti. 

- Oi11e faci dr:1guţfi, <·ă �i tu inflo
reşti 1,e zi ce trere -· nu-ţi fie de ochi. 
replică Olimpia. 
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Şi maLi1 1111 1·ămt1i nrni p • jos, 

!'.(·ttmpii Olimpic. 
F •Iede ri1ser:i do al'est <'Ompliment 1·0-

C'ip1·ot' 
. tAtunl p11ţi11 ,·orbi11d de una de altu, 

npoi f1i11dr.� :-e grăheo11 să 11u scapo 
trc11ul, 'i al'llt.ară Flo1·idli scopul ,·enirei 

101·. Flol'ica a,·u nc11111 de ce so intristn 
şi nani mult 

\"a să zică - mi-a fost scris sii ră
m:î11 ,;ingu1·ă c·uc. 

- O rtr:1gu\i'I de tine, dar noi ilU no
ducem de <'ât pentru c-âto-vn zile şi iar 
vom fi l:1ng:'\ tine şi nt1111ci vom petrece 
dc 111i11une, căci langă noi vom avea şi 
pe frlltiorn meu )lelidon, cnrc 110 ,·a 
di:-tra. 

- Apoi cine şt.iP, până atunci poat<> 

,:i'i so intoar<'ă şi D-şoa1·n Em�·. zise tiofi:i 
A uu cred să \'ie :işn cun1nJ. 

- . Apropo: n"ai p1·i1111t inel\ nit·i o
,•ei;te d1,la dânsa, î11t1·cb11 Olimpia ·� 

•- Xn, drag,1 Olimpio, şi asta mă in
gTijorcază şi mai mult. 

A „ trcbuo să primeşti c,H de curând: 
1111 RC' poale. ci11P �tie, poate că !'t'l'i!':oa
l'f':'1 o pe drum.

l n urma n1·Psl<>i <lisc11ţi1111i muma şi
fi i,·a :-c s<'u hll':1 !-4i'i plN·e. 1·i'ici c•1·a şi 
timpul. 

Florica se grăui să �mulg:i din saxii 
<·,ilP,·a muşcoto singurc-le co n'\s:1rise:
făcu din c>lo do11ii b11clietele şi le anină
de> peplul acc•lor l'e-i a1·ătau atâta iubire
no tl.inrl-o uitărf'i nici cu i111preJUl'n1·ea
plN•ărei.

•- T111i prire l'i'ht c:1 nu pot s:1 te in
l'ar<' c11 flori dra�:'i Olimpio. 

1\i mul\umcsc din suUet «micşuni<'a, 
111Pa, re!ip1111Rc dtlnsa, apoi amâ11rlouă o 
siirnlară cu duioşie. 

lll'la trăsură Olimpia mai 1.ii;e: 

:-::i yezi micşunira mea, cii cu am 
...::1-\i Sl·t·iu mai rPpedP şi mni OP!' de<'ât 
D-�oar:1 Em�-.

- CiDe ştie ce o Ii p.lt1t sărmauA,

l'at:t nu'mi ind,iput>,;r 81\ mA fi dai ui-
1:\n•i, ca <'Ort.' ştie etil o ittbese. 

Tr:lsura �e dcpilrtA de naintea porc-,i. 

trimiţ1i11du-şi fio-c-,nrf' sllrultlri prin du
�ercn manei la huzc pună când se perdu 
pe linia sat11lui, ia,· Floricn rămase nrnlt 
timp gânditoare ln prag. 

Do lucru uu'şi moi ad11se aminte, căei 
gundui·iJe ei erau risipite şi nh·i oa 1111 
mai ştin pe unde răUlcesc. 

( \';t ltrHUl). 

ŞTIRI LITERf\RE

La t·C'tlncţin noastră se ::iflă "" \':t11za1·i

Cânturi Postume· 
df' S...1'111 GIIINIH 

f;O uani exemplarul. 

Adnc<'m multumii·ile noas11·0 căld11-
rnn�e nmic11lui �i preţiosului nostru co
l:1horntor, d-l Marius Bune„c11, un e111i
nc11t st11dc11t al academiei dP. Beie ari•' 
din �li'lnchen caro a L,i11e ,·oit a ne tri
mite un pt·cu intc1·csant arlieol sub ti
tlul: Sriplâmâna prr.li11dlor 111 O/J1wri-
111ergr111 •, pc care-l puhlidlm i11 1111m/\. 

1·111 df' faţ," şi asup1·a eă1·uia atragem a
te11ţin cetitorilor noştri. 

In 1111111ăr11l ,·iitor ne \'Om oeupa î11-
fr'un stucli11 special de opera lui A I. 
Antemire:11111 în puuliristica rnmâ11easci't. 

Festivalul revistei noastre, a111mtgt pe11-
trn 27 lunio<'.s·a amrtnat pentru o dată 
ulterioară, cânct se ,·n sărbători cu n
ecastă ocaziune şi jubilPul de 25 do nni 
de carieră publicistică a directorului uo�
tru P. \"ulcan. 

La acest festi,·al- al <'ărui program îl 
vom nnunta la timp- între altele vn da 
concu1·i;ul ,;i corn! de sul, conducerea 
dire<'tor11!11i nostru d. ('. l'. neu,elre.scu 
iar nu ni tl-lui ;Y. Boston cum din e
roare s·a anunţat in numărul precedent-
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De altrel so ştie "a d. N. Bastou uici 
nu are vre-un ror, nll ron,lucerea d-sale, 
n(ară do c,lr11l elPdlo:: d gaimnazi11, 
unite ,1-!�a este maestru do muzică. 

rarem deci, cu,·enita rectifi<'m·e. 

BIBLIOGRAF ii 

Arip i 1nele este titlul noului \'Olum 
de 11t1\'elo datorit fostului nost.1·11 conce
tăţean, cunoscutul publicist Ion Adam. 
li reromandiim cu tontu r:llclura publi
cului iubitor ,le o litc1·a1t11·ii ;:ămiloai-ă 
şi scrisă î11tr'o românoaseă uJc,·ărau1. 

Costul u1111i ,·oltim 2 lei. la tonic li
brăriile. 

C1Îlrt•rt oh.�r,Trtfiw1i rrf,•rilortr<' Io rlr
rodenfrt. rfl/nlfri.�1111,I II i fi t,, u,1rlt irite 
L,,i 'în Remi/inia, un f,):1rl<' judicios stu
diu dtttorit S. S. diacouului Ştefan 1.

Popescu rli11 Craio,·a. 

Revista asociaţiei �enernle n in,·ăţă
torilor din Ho,m'tnin, .\11111 XI ;\O. 1 şi 2
Junie şi Iulic. cu u11 hog;1t s11111:11· înt,·c 
cari programui congresului rlC'la C'ons-
1:111\:1 :;,i a escursiunei la Constantinopol 
a î1nfiţiîtorilor. 

c Romfrnul Liternr şi l'olitic,, Anul 
\'III �o- 19. din 24 Julie, cu un ales 
sumar literar. 

Sez01nul Băil.or din Constanţa. 

Se aduce la c·unoştinţa publică <'ă S<'· 
zonul băilor de marc şi c111·a de aer la 
r.onstanţa s'n deschis <'U începere <lela 
15 ]unie şi dur<>::iz�i pănă la 15 Sep
tc•mbric. 

A<>1·1il de mare C'.·te îne:1rcat cu dife
rit<' săruri şi foarte bogat în oxigen şi

azot. Cura de aer de marc este indi-

caUl in anemie, rhloroa.4. nlllrll. brontitl 
şi :1rrofulo1.al. 

Rnile de mnrc rare se adminislreozil 
paci<>n\ilor după recomondaţiunile celor 
moi ronumi\i medici aflati tn localilal4)i. 
se recomandA in mod epecinl tn boalele 
nen·oase, schrofulozA, rachitiem, llmra
tism, surmenaj, anemie, debilitate gone
i·al:'\ şi hoalele do piele. 

Pe lângă curil, oraşul Constanţa, care 
se prezintă i11 cele urni bune condjţiuni 
de higien!i şi saluhrit.'lte, a,·ând aspec
tul p1·inciJ)alelor ornşe occidentale, o
feră ,·izit,atorilor c.ele mai \'t1riabilo şi 
frumoase distrncţiuni. Noul cazin comu
nal, conslruit din nou în condiţiunile 
cele mai moderne, n,·ând un restaurant 
,Jc primul rang, orchestr!i compusă din 
<'Ci mai distinşi ai·tişti-profesori ni Con
sen-ntorului de muzicii din Bucureşti, 
c·nre ,·a distro publicul în timpul serei. 
DC! asemenea sunt aranjate diferito jo
c11l'i disll·a<'li,·e p<'11tr11 publicul vi1.itator. 

Deosebit <le n<'eslc, oraşul Constanta 
esto aşezat i11 apropierc::i st.aţiunei ual
ncai-c Techirghiol de care este legat 
prin tr::11111'a1·e, ornnibusuri şi trăsuri de 
piaţă. cari foc drumul dela Constanţa la 
Teehi1·ghiol de mai multe ori pe zi, ast
fel că acei cari ar dori să urmeze cura 
în acea staţiune balneară, pot face a
ceasta in timpul zilei, putând în acelaş 
timp a a,·ea domicilinl în Constanţa. 

Oraşul Constanţa mat oferă vizitato
rilor hoteluri moderue, în condiţiunile 
cele mai bune şi casc particulare cu pre
ţuri moderate. De asemenea birtul'ile 
sunt în abundenţ:1. iar preţurile consu
maţiunilor sunt din cele mai mode1·ate. 

Publicul \'izitator pentru Ol'Ce i11fo1·-
111::iţiuni se ,·a adresa autorităţii comu
nale. caro face totul pentru a se da 
cu,·enită r-atisfa<'ţiune. 
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