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l\lC t!'t Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Va. DUID&r U 1Nlal

Ahoruinunulc pr.cam şi or� coreapo� pr�iuNuw pc 
reoiau.� oor trimiu pc dresa Ccrcalai de leclară •CULTURA, 
din C.onsllutfM. 

Ori-cine t.•a prim,i pruentul mmiăr ,i nu•l t1a re::titui se va con
sidera ca abottat. 

Revista defaţăfiind organul cercului de lectură cCULTURA, al 
tinerimei din Constanţa, al cărni scop este de a ridica nivelul cultu
ral în această parte a ţărei prin alcătui rea unei biblioteci populare 
care fiinţează deja, şi pentru a cărei mărire apelăm la toţi fii acestei 
ţări de a contribui cu obolul lor, fie în bani fie în cărţi donate, bi
blioteca fiind a naţiunei întregi. 

Pentru aceasta, nu ne îndoim că apelul nostru va găsi un ecou 
sincer în inimile tuturora şi că ni se va da tot concursul pentru adu-
cerea la îndeplinire a acestei măreţe opere. 

Tot în acest ,<:cop, rugăm 11e toate onor. stare ,1 reriate cărora 
le trimitem revista noastră, să -binP--voiască a ne onora cu schimbul, 
avându-se în vodere că toate publicaţiunile ce ni so vor trimite ca 
schimb, vor folosi foarte mult bibliotecei cercului . 

•
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ANUL I. CONST .\SŢ A, 15 �-PJ!I_L!� ş! 1 MA_�u. 1906. No. 6 fi 1.

CZJ L TZJ ftl\ 
��VIST� LIT����A-ŞTIINflrlC�, DOB�OQ�JINJI 

11P11RE BIC.UDllR 

CHftlSTOS I\ INVII\T! 

Christos, din morf4 a înviat! 
Martir divin, a sufe,it 
Şi pentru lume a murit. 
Exemplul Său-astfel-sublim 
Şi învierea-I, o slăvim 
Zicând: Christos a înviat! 

• 

• • 

Tot locul: dealuri .. _ văL.. e plin 
De veselii._ Cerul senin 
Abia 'l încape mândrul soare. 
lmpodobiri de sărbătoare 
All pomii .. _ câmplll inflorit. 
Iar păsările În ciripit 
/şi plln întreagă arta lor 
Când, clopote, cu glas sonor 
Vestesc că-i ziua învierei 
Blândului Christ, fiul durerei . 

• 

• • 

Chris/os, din mort,: a Înviat! 
A Sale chinuri amintind 
Şi-al Său triumf sărbătorind 
Voioşi, vom zice tuturor 
Şi vom răspunde tof L- în cor: 

Adevărat c' a înviat L 

,JF..-\� 8T. MARC.-\TTO. 
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Paştele sosise. lnvierea M:intuitorului lumei ora anun\atd printr'o 
zi scnin1l, plinA, par<'ă, <le un aer sacru. Soarf'le, singurul d••sen pe 
fondul alhastru al <'f"rului, strălucea cu putere, trimeţ:lnd pănulntului 
o c1llduri\ <lukP. P<> fltrăzile oraşului <'irculaţin ern foarte animată, de
şi în asf'nwne:: zi, magazinele sunt inc-hise şi so ohişnucşto mai ales ca
să so petroac:l in casl'\. l'oe.zia naturel însă, produsese acest efect.
Prctutih<loni veselia era dominantă. �lnrtori, în faţa altarului, la pa
tim<>le indurate ck .\<'<>la cari' prin moartea Sa a spălat păcat.ul pri
mului om, crcclincioşii, şi-au 1111it, cu ,·ocf"a preotului, rugămintea lor
�i s·:rn idc-ntifi<'at s11f<>ri11\t•lor. Au asistat, simţitul tlurerc, la rcstigni
rf'a Fiului lui Dumn(•zcu, la înmorm:intnr<>a lui. Şi azi <'âncl se ser
hc:1z:l în,•ipr1ia J>mnuului nostru Isus Christos, firc�t,� c:l ,·esclia <'
univf'rsal:i. Tat:11 <'Pr1•sc a 1li<'tat ele at.1111ei �raţieroa 0111.111ir<'i. Bun
tH•stc m:lsur:'\, El nt.•-a ertat faptele rele. - Sii urmăm del'i exemplul
Lui. - Pl.! fie care an, Paştele ne n•amintoştu şi redeşteaptă în noi
:wf'st sentiment al fraternităţei, al iuhiroi aproap<'lui. S:1 no �:indim
1·:1 a1·cast:\ htwurie tn,hu<' să fie unanimă, şi să fim, prin urmarP, <'ari
tahili 1•11 c·ei în ::-11 rt•1·inţi1. • - 811flc-t<• nohilo, atun<'i l':ind ,·ia\a voastră
\'a fi fo1·i<·it:\, nu uitaţi a \':\ g:imli �i la cei neuorodţi !

�t•n·il'iul n�li;.do�, tlup,l amiazi, so ispr:lviso. Lumea, pfllC'uri, pfll
t·m·i, st• inton·<'a <le la hiserie:1. lmbri\caţi în hainule cele mai bun<', 
fin-,·aro anincl în m:in,1. c�ite o lumânare de <'car:\, dreaptă, sau în di
ferite fornw, tH':lşenii se îndreptau ,·escli spre easele lor şi tle r<'1ie -
t.au• 01·i se attz<'a pronunţ.indu-se c11,·int.f"lo inălptoaro: �christos a 
în,·iat, l't• stra,t,, st> înt:ihwau, din distanţii în distanţii, comcr1•ia11ţi 
amhulan\i cu dife1·itC' artieole de f:rntazi<', ju<':lriI do tot f,.-1111, dlt·ţi poş
tali' ilust1·ato şi tliforito ohiecte frumoase. :\(ai în susul oraşului muzica 
t·:inta. Era t• panoram:1 sosit:i de cur:intl, care a,·ea şi un dulap c·u cai. 
O mulţime de lunw, săracă şi bogată, se stninsese împrejur şi pri
\"f'au la comi<':ll-iilo ce le ft\cea un clon, îmhrăcat foarte hazliu. Ală
turi, a�l'zaţi la r:ind, fotografii luau aproape <'li forţa pe trecători spre> 

a ln Sl'oate portrl'tttl. l1·i �i colo. al\'iţa1·ii î�i întinSl'SO marfa lor pe 
earc o 1·e<'oma11dau ,·u mult:'\ ardoa1·e n<'< >lora <'C le tre<'eau pe di1,aintt>. 
C:iţi-,·a <'li eoşuri pline de cozonaC'i, cornuri şi pandişpan strigau pu
hwnic posesimwa lor. O femeie să1·aeă, a\':ind <'li d,insa o feti\:'\, <'O o 
ţinea ele ro<'hic <',inta dintr'o armonic:'\ şi suh hrnţ purta un tripicd do 
lemn pe caro sta dormitând, un papagal. �lni 1lepartc altul cânta dintr'o 
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na,netl. Copili, prin juclriile lor, accentuau enorm agomotul Ce ago
mot pH�cut lnsl ! Sărbătoarea Invierei er• bine simlltA. 

lmbrăc1tt tn haine sdrenţlroase, cu o plllrie tare pe cap, de ai
gur căplltntll, care era prea miel pentru 11-i acoperi pirul hmg oi ne
îngrijit lăsat pe frunte şi urechi, iar fn picioare · t:lrlnd cu greuta&o 
nişte ghete mari, albe de noroiul � acumulase ,i rupte de multi ln
trebuinţare, un tânăr se punea mereu ln calea treciUorilclJ", lutinzând 
mâna. Cine lnsă voia să-i asculte cererea Y },"'ie-care tr<>cea pe lingi 
dânsul, prefAcAndu-se că nu-l observă. Şi cel puţin daci sclpa ast-fel. 
Unii il făceau mustrări de o manieră cu totul hrutală. Punându-şi ca
pul in pământ şi strângându-şi IR peµt haina descheiatl, el se de
părta cu durerea in suflet şi se adresa altora, cu spel'Bnţa că vor fi 
mal indurători. 

- Oomnilor iubi'i ! ... fi-vi milă de-un biet nenorocit!
--- Nu ţi-e ruşine mă'? strigă la ol un domn gras, prea bine trlit

cu �ă mai creadă hi euferin,ele altora. 
c Văd că eşti destul de puternic c·a să munceşti. Lasă celor in

valizi acP-astă meserie!... înţelegi"( 
El ii privi cu nişte ochi mnri, nxrrosivi, în cari era l'a,mmată 

o durere profundă. Timid el se rntr.tsu indărăt dinaintea moralistu
lui său.

-- O Domnule! de co sunteţi at1it do rău'? Doar azi e sărbătoare!_ 
Omul gms se dop:lrtă însă, făr:l a-i mni da vre-o aten,iune. Pri

mise din nou o grea şi încercată lovitură. Rezemându-şi capul de 
zidul unei casc, co mllrginea do111'\ strAzi perpendiculare, el dădu curs 
lihor lacrimilor, ştergandu-le din ctlnd în când cu mâi•ica lungă a 
hainei. 

• O mamă !! .. ziso el.... ridicând ochii săi plânşi şi rătăcindu-şi pri
virilo în zarea albastră a ecrului. 

• Vei muri negreşit fi'irll ca cu sl\-ţi pot veni în ajutor. DoamneL
t·o rea este omenirea ta! Cât de falş este când se spune că dânsa e 
înzestrat:\ cu sentimente! Toţi, pâni\ la unul, tr:lesc numai pentru 
sine. Egoişti absolut, oi nu se 11iti\ mai departe de cât intre pereţii 
casei lor. Mizericordiu, cino poate s·pune că există "1 Şi totuşi cât de 
frumos paro când îl pronunţi\ cine-va! ... 

Z% 

Ti\nărul ce vorbea ast-fel se numea Aurel. 
lnainte, părinţii săi erau bine situa,i şi nu îndurau nici o lipsii. 

Tnt:\I său, funcţionar ln o casă comercinlă, putea, prin leafa ce pri• 
mea, să dea familioi sule tot ;;trictul necesar unei administraţiuni cas-
1tit•c. Dar ştiut este că •1''ericirea• t; prea· mică ca să învingă pe ad
VPrsara sa c Nenorocirea• şi ori unde se întâlnesc amândouA, cea 
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din urmi repurteaal victoria. Se tntlmpll ;e1 funelionarul. api o 
boall a clrui remediu nu se putuse afta cu toatl etiinla lntl'ebmnlata 
de mediei, muri, lisind-familiei aale numai o casl tn una din strl•

zile laterale ale ora,ului. A vAnd lnchiriate--o parte din apartamente, 
această casA, deti nu le pfoducea un venit suficient pentru· trai, to
tuşi le procura cel puţin hrana zilnică. Cum tnsA o nenorocire nu ,;ne 
Kingurll nici odatll. un incendiu consumi dupA un scurt timp ti a
ceastă mici sursll de existenţă. De aci un enorm tir de suferinţe pen-
1.ru familia funcţionarului compusă din soţie şi doi copii: un bliat şi 
o fatA. Mama lui Aurel nu avusese nici o avere. Ea era o orfani pe
care tatăl său o luasu in căsătorie printr'o întâmplare ciudată.

Făcând o călătorie în judeţul Prahova, şi ajungând pe Inserate 
într'un sat în apropiere de Ploeşti, dânsul se hotărâ a pleca mai de
parte pentru a petrece noaptea tn oraş, J„a curbătura tnsl pe care 
drumul o făcea, lnoonjurând o mică colini, el auzi că cine-va merge 
înainte plângând. Când căruţa sa ajunse de cealaltl parte, zări pe 
marginea drumului o femee îmbrăcată simplu, cu o mică legătură în 
mână, care mergea în aceiaşi direcţiune. Apropiindu-se de dânsa, el 
observă cu mirare, că în faţa sa se găsea o tânără, de o etate ce nu 
trecea de opt-spre-zece ani. 

Intrigat de a cunoaşte cauza plânsului său, ordoni căruţaşului 
să ţie caii la pas, şi, pe când drumeaţa întoarse capul, el o întrebă 
cu un ton prietenesc. 

- De ce plângi fetico? ... te găseşti în vre-o nenorocire ?
- Nu Domnule .... n'am nimica! Plâng numai că n'am găsit pre-

tutindeni de cât răutate! ... 
Zicând acea�t:i ea apucă un colţ al şalului, cu care ii era învelit 

capul, şi îşi şterse lacrl!nile de pe obraji. 
-- Mergi în oruş, riu-i aşa V Dacă vrei poţi să te sui În căl'uţa 

noastră ca să ajungi mai repede. Alt-fel ţi s'ar pute'l Întâmpla ceva! .. 
- Bunătatea D-tale e prea marc, Domnule, dar mă mulţumesc

să merg mai bine pe jos. Şi-apoi nu doresc să fiţi neliniştiţi din 
cauza mea. 

_,_ Ba din contra, drAguţ-o, ne vei face plăcere. Fiind deja târ
ziu şi distanţa cam mare până la oraş, ar fi foarte bine să mergi 
cu noi. 

l'entru mine, Domnule. va fi tot una, ori voi ajunge ori nu! ... 
ln Ploeşti cunoşti D-ta pe cine-va î 
Nu Domnule! ... 
Atunci gândeşte-te, că intrând prea târziu în oraş nu vei pu-

tea ·�şa uşor Ră găseşti un azil. Ne având acolo nici un protect9r, te 
expui a suferi multe neaj•Jnsuri! ... 

-- E adovărat Domnule ... Ch�m insă protecţiunea lui Dumnezeu, 
căruia îi încredinţez restul zilelor mele. 
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De şi umbra serei devenea din ce ln ce mai lntunecoed, ln clt

nu ee mai putea distinge clar obiectele d'inprejur, totuşi, el putu 
observa în figura drumeţei oare-care trlslturi foarte frumoase. Vo
ceo ei plAcută şi cuvintele-- -nlese ce lntrebuinla li tmpinse curiozita
tea până acolo tn cât se scoborâ din cAruţA şi veni lângă <I.Ansa. 

Cred ci n'o sA te suplr daci iţi voi face o lntrebare !- Co 
vrei să faci la Ploeşti Y 

-- O Domnule ! ... voesc să găsesc liniştea meil.... Dar nu ştiu L. 
Singură, cu plânsul meu, să-mi compătimosc soorta. De mila 11treinA, 
nu mai am nevoe, căci e amarnică şi bqtjocoritoare ! 

--- Cum constat, D-ta ai suferit multe decepliuni, şi ... dacă le-aşi 
cunoaşte şi eu ... . 

-- O nu! ... nu Domnule!! ... exclamă ea cu spaimă, întorcând ca-
pul, şi făcând o săritură mai departe în mijlocul drumului. 

Tânărul rămase foarte surprins de acest lucru .. 
Accentul cu· care dânsa 1n·onun\ase ultimele cuvinte îl încrcrlinlă 

că e la mijloc un fapt extra-ordinar. Mări pasul pentru a o ajunge, şi 
se hotărâ a întrebuinţa un mijloc delicat, pentru a o face să mărtu
risească. 

- - E drept Domnişoară!. .. vă sunt strein ... şi n'nr fi tocmai pru
dent să-mi confiaţi secretele D,·. Dar, înconjurând acolo secrete, ,·ă rog 
Ră-mi Hpuneţi numai lucrurile în caro ajutorul meu va putea fi folositor. 

Ea păru foarte mişcată la aceste cuvinte că so opri puţin în loc 
şi aruncă asupra însoţitorului său o privire hotărâtoare. 

--- Bine Domnule! ... aflaţi totul.... Veţi vedea tnsă că ajutorul 
D-v. mi-o de prisos. Cunoscând destul de bine cât de nenorocit esto
destinul meu, zadarnice sunt toate încurajăl'ile.

«De când ultima mea- protectoare, mama, plocii şi dânsa din lu
mea color vii, o prăpastie adâncă se formă în calea Yieţei mele. In
conjurată de rude fără scrupule, însufleţite numai de dorul de a strânge 
bogăţii, mă ruină. Fiind minoră, îmi luă puţinul meu aYut în admi
nistrare, şi pentru a nu putea să exercit vre-o supraveghere, mă tri
mcse la un modest pension în Bucureşti. Nu puteam să mă plâng 
de această îndrumare, căci îmi oferAa o prespectivă de progres în 
,·iitor. Dar vai ! ... mă înşelasem. După trei ani de studii mă vărl che
mată acasă, sub cuvânt că nu mai există mijloactt cie întreţinere. Ser
,·indu-se de acte falşe, sau .... ştiu eu co încurcături o fi avut biet�! 
tata, un unchiu al meu mă deposedează de aYerea ce ştiam că este 
a mea ! Eram neYoită deci sa lucrez Ja una şi alta din rude, pentru 
a-mi câştiga amarnica-mi pâine. Dese ori bătută, mă fnchideam în
"dae şi plângeam la icoană, considerând-o drept mama mea. Şi dacă
ar fi fost numai atâta! ... Suferind �i resemnându-mă puteam să trăesc
ltmgă dânşii ! ...
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La aceste ultime cuvinte, ea iabucni tntr'un pilo• enorm, eare o 
tmpedic4 al vorbeaacl mai departe. Reculeglndu-11e dupl puţin timp, 
ddnsa continui cu destlinuirea mai departe, dar de aat4 datl tntre
buiriţând o uri surprinzătoare. Tăcut, lneoţitorul &Au o ...._ netn
drăsnind aA tntrerupA mărturisirea t'i entu1ia11tA. 

<Ca culme a· nenorocirei mele lnsl, ml vid astl-zi deaonoratl !
Da Domnule L. Nu ar trebui să vi spun aceasta, dar nu ml pot 
abţine. 

c Un tAnlr din sat, ai cărui plrinţi sunt foarte bogaţi, profitând 
do starea deplorabili ce duceşm, precum şi de naivitatea mea, ml •· 
demeni sl cedez voinţei lui. lmi jurase o iubire eterni şi tmi pro
misese solemn ci ml va lua în căsătorie. La dânsul tnal, nu era un 
asemenea sentiment L. Intenţiuni rele se ascundeau tn dosul fi
gurei lui, singura până acum care făcu 151 nască, tn inima mea, iu
birea! ... 

« VI mărturisesc, Domnule, «-ă numai iubire adevăratA aveam pen
tru dânsul şi nici de cum gândul ci ml va sclp11 mizeriei. Dar el, 
fiinţă ipocrită, după ce şi-a ,·Azut realizat. scopul, n'a mai voit să 
ştie de mineL Toate rugărnintele şi lacrimale mele, nu l'au mai putut 
mişca! 

c Rudele mele, c:lnd au aflat despre fapta mea reprobată, când 
castitatea mea era perdută şi virtutea mea călcat.A, m'au alungaL Ne 
cunoscând nici o meserie femenină, nici chinr a coase, mA ,·oiu vedea 
silită să intru unde-va ca îngrijitoare de r.opii, de voiu găsi. Şi ast
fel, Domnule, în curând va trelmi să ispăşesc cu multe zile do chi
mari, clipele dulci ale iuhirei mele nenoroeitA! ... Clei simt cum port cu 
mine, fructul �reşelei mele neiertate. Inţclegi Domnule !_. De la el voiu 
cere răsbunarea mea . .:- da- singur, cu mâna lui, să mă răsplătească 
do durerea ce mi-a cauzat, precum şi de nceia care va urma! ... 

• J)umnezeu îmi va veni în ajutor! El ,·are cunoaşte totul; nu mă
Vil lăsa nerăsbunntă şi în tot-d'auna m:1 ,·oiu ruga Lui pe11tru a tri
mete asupra aceluia ce m'a aruncat în valurile dnrerei, o nenorocira 
tot aşa de mare, po caro dpresc s'o aibă atunci c.\nd dânsul se va 
găsi în· culmea fericirii! ... 

Branara cu care această fată ştia să se resemneze dureroaselor 
sale împrejurări, elocvenţa ce intrebuin\a, prezentul său nenorocit şi 
viit-0rul său nesigur, conlccră foarte mult pentru a înduioşa sentimen
tele tânărului. 

Din acel moment, dânsul o luă sub apărarea sa şi după un scurt 
timp chiar, o luă in căsătorie. Ea dădu naştere, pu\in mai târziu, 
unui băiat, căruia, noul său părinte, ii puse numele său, c A ureJ. re
cuooscQodu-1 ca pe copilul său propriu. 
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In etate rle cinci-spre-iece ani, Aurel ar fi fost tn mAsurA al lu
creze unde-va pentru a putea procura cel puţin pentru dânsul pâinea 
do toate zilei.-. Dar cine tl primea ? DA11sul neştiind nici o meaerie, 
ora imprniibil să fie primit acolo unde se cerea o asemenea cnnoştinţA. 
In alte pll.-\i, era refuzat prin faptul, că nu inspire destulă încredere. 
Sora sa mică nu putea fi, asemenea, d� nici un folos. SingurA mnmn 
sa le dădea intreţinerl', spillănd, în eas:\, lingeriile a mei multor hmc
ţionari co l<wuiau în acea parte şi n eâtor-\'a familii mai de seamă 
din ot·aş. Deşi ei\ştigul oi ora cu totul inimficient, totuşi viaţa le era 
suportabilă, şi nu aveau nevoe să so umileasc:1, cerând milă. De o 
lurn'\ de zilo însă, mama sa era aşa de holna,·ă în cât nu mai putea 
să luer<>zo. 

In săptăm:1na l'atimilor lui Isus, ,,a ,·:lzu lft pnt. Puţinii bani co 
putuse a�onisi fur1l 1•h<>ltt1i\i I'" modi1·amPnh•lo absolut necesare. l'<>n
tru t'a l'opiii !-1:li s:l 1111 fit.• lipsiţi do hra11:'\, d:iusn nrni triuwtt•a clin 
1·:itul în c·:111d pe ,\11rt•l la 1•f1tl• 1111111 tlin ,•lit•11tii si\i s;l-i a,·ansnw c·e,·a 
hani. l'rimisu din multo părţi, dar no mai pul:lnd t'Xeeuta angajamen
tele, clienţii siii ii t:'\iar:l. de� la un timp, or-<•c cr<>dit. 

De trei zilii nit·i unul nu m:ilH':t:-w. Ziua de Paşti, ii surprinso 
f:1r:'\ a a,·ea 1111 l'o<lru do p:iino pe mas:1. 

,\ urni, c·um sosi mar"a si\rh:Hoart•, umbla mereu prin piaţă, doar 
s'ar in1lura <'ino-va s:\-1 ajute, ,·ăz:lnd11-l nşa sărat•. Ximeni insi'i nu-l 
hăga în seamă! )):insul 1wohţi11:111d nimi,· :u-i, so c!f•p:'\rt:1 şi o luă P<' 
�traila C'(' d 111•pa în <'(•ntrul ornşului. .Aj1111g:incl l:ini:il un i:rup ,·"sel 
dt• c:iti-\'a domni, i1n·oh111tar întins<> m:ina. l111<'1liat ins:1 o retrase. I 
se păl'Pa groza\· cit> înjositor a<·t.•st lucru'. l>ar la g,indul ,·.'\ mama 
sa hol nan'\ prel'tllll şi sora �a vor muri ne�reşit cla foanw, ruşinea ii 
disp:'\ru 1•t1 des,h·,irşiro. Do d:1mml, si\rmanul, îşi nitast.• ! ... Lor, da<·ă 
ar putt.•a s:'\ Io rlu<',1 ceva, asta Pra lupta ec ii 1'11inuia. 

Pu c:ind lumea cşia de la 1.,iserie,1, t.•I înl'opu s:l s<> adr.-seso la 
:H'<'la t•e ii păr<>a induriltor. 

• l>onmilor iuhiţi ! ... ti-\·ă miltt ele-un hiPt ll('lloroc·it ! ... ,
Toţi ins:1, dup:1 <'<' ii prin-'all u11 111u111P11t, î11torcca11 <'apui şi

tn•1·t.•a11 indifor<•11ti. C:11:'\ 1wdr<>ptato a soartPi ! ! ... �:irma1111l, hrus<'nl 
in 11nelc loeu.-i, ial'rimt>le îi 11 111pl11tur.1 ol'hii: X11m:1i nlzându-1 aşa 
mizerabil îmhr,1cat, eu fi�ura slah:'\, picl<>n fi<>ţei palidă, cu ochii oho
siţi, roşii de pliins, or-ce inimă ar fi putut fi înduioşat!'\. Cine o po• 
seda ins:l � ! 

Aur<'I vi\z:ind că vine spre chinsul trPi c<>pii m:lrişori de şcoală 
i,;; i ziso în sine: • Să încurc şi la d:111şii, <·opili sunt tot tot-d'auna 
111ai lesne mişcaţi. 
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- • O copii iubiţi L de aveţi, daţi-ml ti mie 110 ban !- Sunt H•
tizi alrac ti n'am nimic.... ti voi cari aveţi o mami!!_ 

El aflrti cuvin&ele ultime lntr'un plâns norvos care lmpreelonl 
foarte mult pe copil Ei ·se uitau- lntrebltori unul la altul. 
Cel ma1i mare dintr'lntii scoaae ti-i {ţldu cinci bani; ceilalţi tl imitarA.

--- N'avem mai mult, dar daci m'ai stai pe aci, o al-ţi aducem!_. 
� Recunoştinţa mea va fi eterni, dragi copii L. 
Aurel fusese Je astl datl fericit. El se tndreptl repedo spre par

tea de sus a oraşului. Dar ce era să cumpere mai lntăi cu cinci-spre
zece bani YL Inaintea lui văzu un coş cu cozonaci şi cornuri al cărui 
stăpân vorbea cu un altul la o mică distanţi. lmpins de foamea ce 
11 chinuia, se trezi cu un corn in mână. Voi repede să l ascundA pen
tru a nu fi observat, tnsl, tocmai în acel moment, vânzătorul tn
toane capul. 

-- Ce faci acolo ml vagabondule'L ştrigă- cu brutalitate pro
prietarul ,,oşului, venind spre dânsul. 

« Vrei sl furi cornuri!._ Stai că-ţi arăt eu ţie să-ţi troacă pofta ! 
Şi flcu cu mâna la un gardist din apropiere. 

· -- Ce vorbeşti Domnule Y!.- Eu să fur?! .. Iată! ... spune cât costă
ca să ţi-l plătesc,_ pronunţă el incurcaL 

- Cinci-spre-zece hani ... nu ştii Y !. .. 
- - Ţine dar cinci-spre-zece bani, şi nu mai spune Domnule că

am avu, un asemenea gând ! 
De data asta Aurel se încredinţase că fatalitatea îl urmăreşte la 

fie-<'.are pas. Cu totul mâhnit, ol o luă spre marginea oraşului. Lacri
mile i se iviră din nou in ochi. Ţiuăud i;lrăns comut în mână, dân
sul mergea mereu înainte, fără să ştie unde. Când ajunse la aleea cc 
ducea în boschetul Ol"llşului, el se lovi în faţă cn un domn scund, gras 
la faţă şi corp, cu părul puţin căruuL 

- Iertaţi-mă Domnule!.. sunt bolnav .... şi aproape nu mai văd .... 
iertaţi-mă L 

- Nu e nimic băiete!_. răspunse domnul gras văzându I că se
scuzi fntr'un mod atât de umil. Dânsul stătu apoi puţin în loc şi îl 
examină cu privirea. CevJ .neînţeles, îi coprinse, sufletul şi pnrcă o 
mână rie,•ăzutl ii împingea spre acel copil sărman. 

-- Ascultă băiete?!- întrebă Domnul pe Aurel care tocmai voia 
să plece. 

Cum te numeşti Y .. . 
Aurel Domnule! .. . 
Părinţii tăi trăesc ?! .. 
Nu am de cât mamă, Domnule,. .. tatăl meu a murit de v1,e-o 

doi ani! ... -
- Fraţi mai ai Y! întrebi mai departe domnul cu un ton din ce 

tn ce ll}ai neliniştit. 
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Nu domnule L. am o singură sort __ nenorocitA ca şi mine L 
Cum se numeşte mnma ta î, 
Eleno! 

La acest răspuns, domnul gras, impinse o uşoară exclamaliune, 

cnro fu observată şi de Aurel. 
- - Ştii din ce Joc e mama ta?
-- Da domnule! ... dintr'un dat nu departe de Ploeşti.
Cân.-t auzi dl'spro aceasta, rosviruţia i se opri brusc, faţa i so

clcscolori't �i ochii sai se i11tunucară. Pu 1:\ntlu-şi mâna la frunte, stătu 
1111 moment c·a impct.rit, Trecutul întreg ii defilă in câto-n, secunde 
prin mmnorie. Cu milii privi apoi la nenorocitul din faţa lui şi un fel 
ele îndoială i se întipări po figură. 

In cc stradă locuiţi� întreb:\ mai d(•parto domnul, cu o voce slabă. 
ln strada Dreptului. 

- Cu.no�ti nunu'\rul '?
Nu-mi amintc„sc, domnule! dar toţi "llllOSC acolo pe mama mea
Hino băiete! tcrmirn1 domnul cu mult;) greutate, fixându-l cu

privirea. 
• lat:1 ! şi scoţii.nd <lin huzunarul hain('i un portmoneu marP, dăclu

lui Aurol o hacnoti\ clo cloui\ zeci clo lei! 
• Asta i pentru tine!
ln urmi\, <.·u un pas puţin sigur, clomnul, <'aro nu era altul de

e:H tat:11 lui Aurel, plee:i, uitc\ndu-sc clin c:lnd î11 c:11111 la nenorocitul 
din urma lui. :\ferg:iud in jos JH' alP(', dânsul medita i11 si111• şi <lin 
,·,i111l î11 <':tnd \'o.-1,oa tar(', t•i'\ sc putenbine auzi. 

• Am venit să-i g:1sesc şi Pro\'iclt> t1\a, de 11u m:l înşel, mi-a scos
i11 call' P" însuşi ,·opilul meu! L>ar a;;a ci,• mart•! ... l11cep11 să soco. 

t,•asl'ă apoi ui�te :mi. J,:i o asc•mct1Nl \',Îl'sli'i dcs\"oltan•a c posih:lă ! Ce 
ascmă11are pcrfed:1 cu mama sa! Elena .... di11tr'u11 sat de hi11gă Plo
eşti .... 11u mai răm:ino î11doială ... o copilul meu! Doamn(' ! şi în cc staro 
P 1'! C.Ho-va lacrimi ii veni î11 Ot'hi. 

• �11 .... 11u pot, t1·ehue sa-I inu �i să ne dut·om improun:'\ acasă. So 
iutoarsc sa-1 inti\l11casc·:1. clal' A urPI p:11·<':'\ intrase în pfuminL 

111 timp ,·e domnul se clepă1·ta ele d:.insul pr•io<'upat, Aurel lu:\ 
o hotărâre fioroasă. ,_ Dacă aş omorâ pe omul i"1sta 1' El are o mul
ţime de bani!! .. Voiu scăpa ast-fol po mama şi sora mea pentru tut
dC'auna ! ...

8<'oase din buzunar un briceag marc cu care so sorvoa la facc
rPa de agăţ.Hori pentru nife şi porni încet .... tiptil.... print1·'ua şanţ ce 
mărginea boschetul. Pe când domnul so întoarse, cşi din �anţ şi ca 
., \'eYcriţi\ se ugăţă do gf1tul lui. Cn iuţeala fulgerului îi dădu două 
l 1 l\"ituri puteruice în partea do jos a gâtului. Printr·o sforţare eroică, 
domnul gras se putu scilpa de el, dar sângele curgându-i în abun-
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denţA se legAnA pe picioare, şi căzu jos. pronunţlnd elite-va ·cuvinte 
intrerupte, dar destul de lnţelese. 

«O fi_. fiul mou !L ce ai făcut? 
Ca un trăsnet eAzu asupra lui Aurel aceast4 comunicare. Un 

fior cumplit li sui întreg sângele în· cap. Svârlind nenorocitul cuţit, 
începu să alerge ca un nebun pe câmpia ce se întindea alături!-. 

Rugăc-iunea mamei sale fusese ascultată ! 

Con,.;tanţa, 1905. r. PĂLĂNCEAKU 

ASALT LA POLUL SUD 
(<'h. HabotJ 

tl;nnare) 

Prisonieri pe Banchisă - Balonul Obse,:vator -- Rătăcire. 

După tempestil, gheţuri! In zarea depărtată o banchisă 
compactă acoperită cu zăpadă şi înconjurată de un lung 
şir de icebergi colosali. Cu toatP ncC'stNl, Gauss îşi urmează 
calea direct spre Sud, aci alunecând printre crăpăturile cari 
pârae şi deslocă ghiaţa de curând prinsă, aci atacând cu 
prora sa cuirasat:'\ blocurile oori închid drumul. In acest 
timp, la orizontul banchisei apare o a doua albeaţă, un pă
mânt cu totul acoperit de gheţari pe cari, ca credincioşi 
supuşi, deRcoperitori îl salutar,'\ imediat în numele suvera
nului lor. Cu o ardoare nouă urmăriră fără răgaz lupta 
contra ghicţei : cu ori-ce preţ vr.}au să atingă porţiunea 
faimosului continent antartic ce se zărea. lnsă iată un nou 
uragan. In mijlocul acestor ghieţuri situaţiunea devine cri
tică. Goniţi de valuri furioase blocurile de ghiaţă aRaltau 
nava din toate pilrţile presându-o şi ameninţând să o cu
funde; şi nici un mijloc de a para loviturile; spulberătura 
cea deasă de z:lpadă î:npie<lica ori-cc manevră. Nava de
veni jucăria valurilor, fără nici o apărare contra elemente
lor deslănţuite. Patru zile lungi expediţia rămase în această 
situaţiune periculoasă; când în �fârşit soarele apăru, Gauss 
se găsi prins <le gheţuri. In zadar. pP-ntru a-l degaja; se 
făcu us de mine: banchisa îşi pilst1·a pt·ada, expediţiunea 
e condamnată sfi erneze în vederea pămantului lmpăratu
lui Wilhelm, la o latitudine conrespun'lând la Nord cu acea 
a /slandei. 

Napa de ghiaţă care împreRoară pc Gauss, e nemişcată; 
în aceste condi'ţiuni, Drygalski hotărâ recunoaşterea coastei 
ce se vedea la orizont, cu ajutorul unui balon captiv cu 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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r.are expediţiunea era prevAzutll. Intr'o frumoasă dimine�ţă 
plin!l do soare, aerostatul, po caro îl reţineau 12 oameni, e 
umflat prin ajutorul hy<lroP-"Pnului adus <lin Germania în 
nişte cilindro în care era încărcat sub o presiune de 148 
atmosferP . .Accast11 lnt.robuinţare a aerostaţiunei în materiP
tle oxploaraţiuni, avu un succC's complo\!t. Do trPi ori în ai 
ceiaşi zi, balonul so ridică p�1nă la o înălţime de 500 mot1·
şi în timpul acP.stor ascensiuni, dintr'o singură pri\·ire �a
vanţi <lescoporil'fi misterele acestui pămil.nt în care nu nr 
fi putut pătrurulo cu stmiile de cftt cu preţ.ul a lungi şi o
bositoare expcdiţiuni. 

Fiiră a so preocupa de situaţiunea lor a,·enturată în mij
locul unei banchise la celalt capăt al lumei, naturalişti 
Germani lucra1·i\ toată iarna la stu<liul rcgiunci, tot aşa do 
liniştiţi ca şi când s'ar fi Hflnt în laboratoarele lor. De al
mintori frigul nu ora aşa riguros, ,-re-o :JO do gra<lo suh 
O; în schimb urnganc>le (•rau forirto ciese şi inspăim�l.ntJi
toaro că<leri do zăpadi\, îngropase po Oauss sub un linţoliu 
clos şi tare. 

Iut·na, apoi P1·imăn1rn so şcurg: nrni mult din jumi\tnte 
a lui Ianuurio a trecut, Va1·a australă C' aproape sfâr�ită şi 
lrnnchisa, caro tic 11 luni 1·oţine cxpediţiunea µrisonieri1 ri'\
mi1ne mc1·et1 în nemişcarP. �ub pedeapsa tlt> a suferi o nouă 
c1·naro, cu ori-co p1·eţ trebuc_• ::--mulsă nava clic ghim·cln caro 
o ţin. Se minoazii ghiaţa, o sfi1rămrt în bucăţi pe cari în
urmă Oauss s:1 Io µoaUi înpingo. Un toati\ incarnarea cchi
pagiului, lucnil înaintează încet. Blocul'ilc au o grosime mai
urnit do i;case metl'i !

Orn oliheră1·oi se pă1·on încă deµărtat:i, ci1ncl, do o,lat:1 
banc>hisa se desprinde şi toat:1 masa dl• glwaţi\ su pune în 
mişeare cltw:1nd cu ca şi expPcliţunoa. �adgaţiune cu totul 
µc1·iculoasă ! vasul prins între hlocuri Pno,·mo do ghiaţi\ p:1• 
răsit la hunul plac al v1intui'ilo1· !,-i curenţilor; o singură 
ciocnire s:1 ,·io şi Oauss y'a fi turtit ca o musei\. După lungi 
zile de gTijo o deschizături\ se produse în sf:\r•şit şi clupft 
u captivitate do un an explo�uatori cnştig:1 libertatea.

Această lungă rletenţiune în ghoturi n'n micşorat cii
tuşi ele puţ.în ardoarea acestor valoroşi oanwni şi cu un 
nou cu1·aj reîncepură mai departe asaltul contr·a banchisoi 
australe. O lurn'\ şi jumătate ei luptară energic ; de mai 
urnite ori sunt blocaţi şi amnninţati <le o noull captivitate; 
i118ă norocul fayorisează în tot-<leauna pe cei indrăsneţi. 
Dupil nenumărate peripeţii spf\imântătoare, expediţiunea 
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Germană reuşeşt.e s� scape dintl"E\ gheţuri şi iată-o tntin
zând pânzele spre Cap. 

Caro a fost resultatul acestui lung an de pericole petrecut 
în mijlocul hanchisei ? O mulţime de observaţiuni cari înbo
găţesc toate ramurile ştiinţei, şi descoperirea unei părţi din 
continentul antartic din Oceanul Indian Austral. 

Pilnă aci nu erau <le cât vagi cunoştinţe despre existenţa 
p:'\mânturilor din această regiune. l\lulţumit�'\ muncci şi lu
crărilor expcdit,iunei Germane, se ştie acum că în nceastă 
parte se gihmşte un pănitint care parc a fi continuarea 
masei continentale situat:'\ la Sudul Australiei şi Nouei 
Zclamle. 

lpotesa existenţei continentului Antarctic câştigă din acest 
faJ�t o nouă confirmare. 

(\"a urmai. 

CE VREI? 

Ce vrei?_ După ce în ad ins 
ltl'ai r<'i.efăfat la sânul tău 
Să cred al·u1n cct era vis?_ 
O . . - ·t�' N: t' ri vrei .wt 1u .· . -· 'lt po ··-

C. P. Demetreaou.

E greu! 

Cc vrei ?-. Pol - crezi - să mai trăesc
Fâr' a gândi la fine 111.ult ? _ 
Sau._ vrâ să uit c<t te iubesc ? L 
Ar fi atunci să fiu de_ lut L 

Cc vn•i r._ Ori, crezi C<t am să pot 
Sc'i uit, cum tu m'ai ·dczmm·dat? !... 
Să uit, Cltrn tu, la sân m'ai strâns 
Şi eât de mult m'ai .�ăntlat !" L 

Jf ă iartă dacă n' aşi putea 
Simţirea, mintea-mi_. să înşel J __ 
E greu.! ... . -,L nici măcar n'aşi vrea
Căci, vai L nu pot simţi ast-fel L 

NETT\" DIX LATIXl'. 
Aprili('. 1905. 

-----�•---
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Pabllel 

Cc dufrc-i 1,a{sul ... cc su/Jlim ... 

iYt·şlersc clipe câutl i1tbi111 . 
lu c,îutu-i clrCLg ... fcrmccâlor ... 
Cu ti11e ..• l'til n·aşi da 11ă 111or .•. 

J "ibrciri tl i1 inc '11 cliulcc I i11, 
I'lllli"'l in 11oczii... t·niu 
Mi-e ni 1•icfci rrr ,fr-a:ur rur"l; 
- O! câul, lu cril m•a; Îmbălai! ...

Suprem; uimir u•uşi mai dtJri 
J>r· r•<il: ,,11111r·i rriud 1•oi 11111ri,
('11 lin,· doar, .'lti pol ,'l<i 111ur
/11 l'rinl de ru/,'I ,"1111,/im ... uşor ...

,J EA:'\ ST . .\( AH<: A TTO. 

o 
.

nenorocire 

93 

Agitată, ncrălulătoarc, Lucia �li\resc·u se plimha prin odao aştop
t:indu-�i soţul. d1ruia dorea s:1-i spue r:it mai repede de pPtr<'<!erN1 
care se procetaso în ;,,:iun aceia la d�nsa. O să fiC' pliit•ut aşa ·um 
s·a aranjat! Au i;i\ mcargt\ dimineaţa cu dou:1 sau trei trăsuri 
pânt\ la marginea Dunărci; i:;-i \'a lua fie-care do alo n1:.inct\rci, 
şi \'or Ina masa acolo cu toţi. l't• t11·111ă o pli111liaro prin pădure, şi 
Reara so \'Or întoarce al'asa. Ah! Dacă nu111ai Gică n'ar faco obiec
ţiuni, pretextând c:'\ nu ponto lipsi de la uirou ! La urma urmei ar 
pntl•:1 fi,1 mearg:1 �i singurii, iar <-I ar putea si\ Yio seara si't o ia! 
llon1· nu era nimeni străin, erau toţi prieteni intimi. toţi însuraţi, toţi, 
oamt'IIÎ serioşi in fine! :'\11111ai )lin·('a Bradu era mai tânăr, şi singu
n1l neînsurat în sociotatca lor. Dai' t'O era cu asta� Era un băiat ele
gant, glumeţ, caro a\"ea să aduc:1 o 11otă Yeselă în petrecerea lor. Şi 
daci\ ar morge singură, cu at:it mai bine! Ar cl\"Ca ocasie i:;ă se mai 
distJ•pie pnţin cu Mircea. De trei luni rle c,1nd o curta, ea se arătase 
<k•stul rle serioasă cu J,insul, tlar ci 1111 se descurajase. :::Stăruinţa asta 
a lui o măgulea, şi acum ar fi oca:t.ia potriYită de a se ar.Ha mai pu
ţin cl'ud cu dânsul. Ah! i\umai Oic,1 s�l consimt:\ să o lase şi pe 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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dln11& t Ar fi nedrept din partea Iul dacA ar refuia 1 Clnd avea •ta 
de rare ocazii 8A pe&reacl. ar fi picat sl nu profite ! 

In sflrşit li au_�i patil pe scară. Repede se ate&I pe seaun în-
cercând să tşi ascundă nerăbdarea sub. masca indiferenţei. 

- • Bună seară Lucio, zise Gicl MArescu, intrând ln casA.
- «Bună seara Gică, răspunse dânsa surâzând.
El se aşezi allturi de dânsa oi o slru&l." Ea ciuta un mijloc ca

să tnceapă să-i spue de petrecerea prooo&at4, h1al nu găsea nici umd 
potriviL După cât-va timp observă tnsă că so,ul ei are aerul preo
cupaL 

«Dar ce ni Gică, ţi s'a întâmplat ceva î Te \'ăd cam imdispus !• 
«N'am nimic; mici neplăceri de birou•. 
«Ceva serios!-
«Nu! dar am avut astă-zi, şi mai am inc.1 vre-o două zilo 

nişte \'erifict\ri de făcut. Şi e cu atât mai plicticos cu cât mi le cere 
repede•. 

- «Păcat! Am avut astă-zi câte-va visite, şi s'a proectat o mică
escursiun� po malul Dunărei. Se va lua masa acolo, şi seara sa vor 
întoarce. Natural, că, toţi credeau că vom mor·ge şi noi, aşa că imi 
paro rău că nu poţi fi liber mâintH. 

-- «Dar mă rog, cine o să ia parte la petrecere, şi cine a fost 
cu ideia asta ? , 

- •Mi se pare că D-na Cornescu cu mama ei au emis ideia şi
a fost primită numai do cât, cu plăcere, de D-na Marinescu şi de D-na 
lirunea care va merge singură, do oaro-ce soţul ei nu va putea lipsi 
din serviciu, iar seara plecând de la birou are să vie să o ia•. 

-- «Mi se pare nepotrivit, c!t dânsa s:l meargă intr'o ast-fel de 
petrecere fără bărbatw ei•. 

-· «De ce? Toate familiile astea sunt foarte onorabile, şi nu \'ăd 
de ce ar fi nepotrivit să meargă cu ei f Şi apoi numai presenţa ma
mei D-nei Cornescu, e o garanţie serioasă pentru moralitatea petrc
cerei. Şi pe urmă ele au fost atât de amabile de a-mi propune să 
merg şi· eu cu dânsele in caz când nu vei putea să mergi şi tu•· 

:_ «Ah! Foarte amabile intr'ade,•ăr ! Şi tu ai primit'?• 
- «Da! insă cu oare-ca1·e reservă, de oare-ce nu ştiam care e

părerea ta in privinţa asta>. 
El se sculă şi începu să se preumble prin odae. După cât-va 

limµ el se opri in faţa ei. 
� Şi ţii mult ca să mergi şi tu '? • 

- «De singur! Gândeşte-te, am aşa de rare ocaziuni de dis
tracţii, în cât ar fi păcat, să fiu silită să refuz!� 

«Chiar atunci când aşi lipsi eu'?• 
--- «ln cazul acest:t aşi merge după cum ţi-am spus, cu D-na 
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Cornescu. In privinţa asta poţi tsA fii liniştit>.-- Un surb trist &o ivi 
pe buzele lui. 

- «Ei bine, atunci, du-te!•
Ea slri de gâtul lui şi'l sărutA pe cAnd un oftat de uşurare îi

ridică peptul. In sfârşit! Nici nu sperase ca lucrurile �ă moargA aoa 
do bine. Işi închipuise că îi va trebui mai multă vreme Cil să itn-ingă 
resifltenţa lui. lnţclegea bine, că nu-şi dăduse consimţământul lui cu 
plăcere, dur ! ... e:ienţialul era <'ă-1 rlăduse. 

Făcuse hino însă <'ă nu-i spusese că ,•a merge şi Mircea Bradu,

că alt-fel, cine ştie Y poate n'ar fi lăsat'o. In sfârşit. rocunoştoa cA lu-
crase cu prudenţă ! 

Pe c11n<l gâ11dm·i10 astea· ii străbăteau creerul, Gică MAre11cu o 
privea, şi un sentiment de o amărăciune nespusă ii umplu sufletul. 
Simţea atatn răceală, at:Hu egoism în purtarea ei, in 01\t dacă i-ar f i  
cerut ca d1\nsa să ronu11\0 la petrecerea asta, ca l'ar fi considerat cn 
uodropt, ca egoiMt, şi g1\ndnl acesta ii opri do a-i zice ceva. Ah ! Ce 
diferenţă intre soţîa pe care şi-o inchipuiso, şi realitatea! O luase să
racii, orfană, crescută de străini, căutnse tot-dcaunn �ă fio bun cu 
d,insa, str:'\cluindu-se să-i satisfacă pc ci'tt i,osihil toate dorinţele. După 
c:it-,·n timp, trouuin să recunoască însă că tont:'\ aîecţinnea po caro 
i-o arătase dânsa, nu cwa nit-ceva de c.H r.)<!llnoştinţa ce avea faţa
do d:insul, că o ridicmw la nivelul sti\rei lui sociale , fără însă <�a un
sentiment mai puternic să-i atingă inima. Sim\ise instinctiv atuncea
<>ă poate afecţiunea asta nu-i va ajunge ei viaţa întreagă ; prevăzuse
c:l arc sil vio o \'rome c:incl inima ei avea s:'\ ceară mai mult ; dar
m1 crezuse nici odut.11 că timpul acela va sosi aşn cur:ind. Era doar:'\
d'abia un nn de la d\sătoria lor!

luţelegc>a că loclri,cnre ii mai ocupa astă-zi in inima ei, era atât 
de mic, atat de nein"lemnat, in cât putea trece noobsen·nl Nu se 
schimliase nrnlt di1nsn, erau însă în pu1·tarea ei, nuanţo aproape im
perceptibile, care cu toate astea, ii f:lceau să sufere îngrozitor. 

Aşa şi acum; sufe1·ea de dorinţa oi rlo a ple<>a fără dânsul, nea
v:in.:l insă curagiu să-i refuze plăcerea asta, pretextă o durere de cap 
şi so culcă îndată. 

Can<l se deşteptă n doua zi, Lucia i;e sculase de mull O ,·eden 
umhl:\nd de colo p:ină colo căutând să aranjeze diferite lucruri, şi 
ol surise aduc:indu-şi aminte de gândurile negre rari ii munciseră in 
scara trecută. Do ce toate astoo '1 �u era oare firesc ca să se distreze 
�i d:insa '? Era doară tânără şi ea, şi el ştia bine că svarta nu prea 
fusese blajină cu dânsa înainte. ,.\\·ea dar dreptul de a ce1·e şi ea 
nare-cari compensaţii. Şi el care o acuzase de răceală, do egoism! 
�e sculă din pat bine dispus, şi c:ind ora aproape să plece la birou 
auzi uruitul a Jouă tră,mri care se opriră in faţa casei. Uitându-se 
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pe fereastră văzu tn una din ele pe D-na şi D-1 Marinescu cu D-na 
Hrunea, În cealaltă so afla n-na Cornescu cu mama oi şi cu �firce!I 
Bradu. La vederea lui faţa lui Măroscu so posomorî. 

- «Ah! �1:ti aveţi un tovarăş de petrecere Lucio! pe d-l Bradu!
Ea so roşi sub pri\·irea scrutătoare a soţului oi. 

-- «Nu s·a \"orbit do dânsul aici, şi deci nu puteam sli ştim că 
merge şi dânsul». 

El o µri\·oa drept in ochi şi so introha, de ce roşise dânsa'? 
Era oaro adevărat că nu ştia că merge şi B1·adu, sau intenţionat i-o 
ascunsese '1 Dacă dânsul ii era indiferent, atunci de ce toate astea'? 
Tăcut o P-onduse până la tt·ăsur,l, ajuns aci încercă să fie ,·ei.el, Şi 
promise că va veni şi d,i.nsul seara când va eşi de la birou. El ră
mase pe loc pri\"ind cum so depărtau trăsurile, şi ii coprinse o tris
teţe adâncă; în mom(>ntul acela a\"u presimţirea că îl aşteaptă o 
nenorocire.- Ar fi \"oit să plece după Lucia, şi s'o adu<':'\ îndărăt, dacă 
nu l'ar fi oprit g:i.m.lul că \"a fi taxat nebun do restul. societăţei. 
In sfârşit, se duse la 1,irou şi încercă să lucreze pAntru a alunga gan
durile <'are ii chinuiau. Cu toată buna \"ui11ta lui însă, nu reuşi, În, 
c:lt se hotărî să ceară şefului său permisiunea <le a se duce acasă 
pretextăm.I o indispoziţie suhită. Cererea Im fu primit:l; când se văzu 
liber rătăci r:lră nici o ţintă pc strado. 

�foliniştt,a <le care ora coprins se accentuă din co în ce, până ce 

ii ajunse de nesuferit. Atunci, nemai puhindu-se stăpâni, luă o tră• 
sură, şi plcc::l spre locul petrecert>i. Pe drum se întreba, cum va ex
plica dti.nsul sosirea lui neaşteptată "ţ Ce le va sp11110 '? Ce idee îşi va 
foco Lucia de d:insul '? Nu \"a crede oa oare că el o spionează? In 
fino! l'mn \"a \"oi! C,i.nd ajunse la o distanţi\ de- o jumătate rle ki
lometru, opri trăsura ;-�i dupt\ ce plăti hirjan1lui, incot porni pe jos 
inainf(>. 

Petre<'crea era in toiul ei. După o masă destul ele copioasă, to
tuşi cnmcsl'nii simţindu-se bino dispuşi, încercau să so distreze fiP
caro în felul lor. l'o 1·,ind hărbatii discutau de politică, e1·itic,ind par
ticlt�le, fomoilc încercau să criti<'e c:it mai mult posibil reputaţia ami
celor şi ca110:;;ti11tolor lor absP11te. 

1.twia M:1niscu se simţea foarte feridt:1. Dupii ce cochetase tot
timpul cu )lircca Bradu, so scul.1 i11 sf:lr�it şi porni încet prin pă
dun• . .'.\lcrgea cu capul plct·at c:\nt:ind s:\-�i reamintească de tot ce-i 
zii-esc d:insul astă-zi. 

Simţi!'<' din atitudinea lui, <'ă mon1t•11t11l unei <lc<'laraţii sosis<', �i 
în loc do a o e\"ita, căuta, din contra, 8,1-i dea prilej la aC<'asta. 

De aceia plecase, s:gură fiind că el va remarca lipsa ei şi o \"a 
căuta. Era curioas:1 să ştie cc ii ,·a spune ol'? Şi cum 'i va spune "1 

Va vorbi oaro pasionat, aprins, sau ii ,-a spune frase în\"ăţate pc de 
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rost, şi pe cari le simţt?a perfect de llni,tiUl, inima ei nu era a&lnai 
do loc, doar mândria oi bolnlvfoioas� era mlguliţl, tl dorinţa de a 
juca un rol în viRţa acestui om o tmpioge!l· pe ace�atA cale care o 
putea duce la peire. Ajunae pe malul apei ti r�mlndu-ee de o sal• 
cio, ale cărei crdngi se oglindeau in valuri, .a,tepta. Tr..curl câte
va minute în Ulcere. Incepuse dej& dă se plicti8d118CA, .când auzi do 
odatA nişt� paşi tn apropiere. lşi aţinti priviroa tn undo clut4nd sl 
pară cufundată tn gânduri. Rămase ast-fel până ce Mircoa, care o ur
măriso de la plecarea ei, ajunse la doi· paşi de dânsa. 

- Vă deranjez, Doamnă'? tntrebâ dânsul încet. Ea păru cA
tresare. 

-· � Nu, respunse ddn11a plecând ochii, şi cu un gest aproape in
voluntar îi întinse mâna. El o Inii repede. şi i-o acoperi de slrut4ri. 
Ra îl privea printre genele--i lungi, :;1i pe când un surâs de mulţu. 
mire îi flutură pe buze, încerca să-şi n·t.ragă mâna. 

-- Ce faci D-le Brârlu '? Dacă 11e-ar \·1--\<lea cine-va? 
-- Iartă-mă· Doamnă, dar intr'adC>v:lr, ,IU mai ştiu ce fac. Mă 

perd cu totul când sun·t în apropierea D-tale· 
- «De ce Y întrebă dfrnsa cu un aer pn,v,;,·.itor. El o privi ţintă

în ochi. 
- «Imi daţi vot' să vă spun causa� "<
-- '«Da spuneţi-os. 
Dânsul se ap1·opie şi mai mnlt şi plecându-se spre ea ii şopti : 

F1ihd-ci1" vă iubesc! 
Cu toate că se aşteptase la mărtttrisirea aceast:1, se simţi totuşi 

mişcată. Fi\cea o comparaţie intro Ctl\·intele ltti, şi acl',mtul lnr pasio
nat, şi intre iubirea liniştită a soţu.lui său, şi pe aceasta o găsea rece, 
searbădă şi fără ,·iap. lnţti!C>gea însă instincti,· că aceasă pasiune 
care i so piiroa at:1t ele putcrni,:ă pentru moment, nu ura poate de 
cât un foc de pne ,·art> a n•a i--::"\ dureze puţin, dar curiositatea, şi poate 
dorinţa rlo a-l ('apti\'a o aţ{1ţa11 rle a înainta pe calea ce apucase. In
curajat do tăcerea ei, �li;·cea o <'oprinso de taliP �i ntrăg!lnd-o la pep
lul său ti acoperi (,ehii �i. buzele rle sărutări nebune. En nu făcuee 
nici un gest llo ap::lrat·<•, '?i fericită, satisfăcut., se lăsă în voiu lui. 

De odată un ul'let de furio îi trezi din lwtia lor. Gică Mărescu 
care d-, vre-o cate-Ya minuto er3 martorul ne,·ăzut a ac,?stel scene, 
nebun de turbare -se repezi �pre dânşii, iar ei i11 spaim,1 lor flcură 
câţi-va puşi i11dărăt, încercând s:1 scape tlt.• acel:1. f•are după atitudinea 
ce luase ghiceai că le va fi u11 jud�e.Uor neindural De odată un în
treit strigAt de groază• sbucni din peptnl lor; limba de pământ pe 
care se aflau se prăbuşi, şi toţi trPi e:1zură itl valuri, care se ridi
cară furioase spumegânc..l, şi apoi 1·ecăzură diu uou acopermd cu sgo· 
molul lor strigătele de ftgonie ale nenorocitelor victime. 
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A doua zi un ziar din localitate anunţi urmltoarele sub tHlul:

O uenorocire. • Ieri orăşelul �oetru a foet adlnc impresionat de 9 lll
tamplare tragici. In timpul unei petreceri Î\l pldurea de pe margi
nea DunArei, organizată do-mai mulLt, familii cunoscute din orat. D-na 
Lucia .Măt·escu ,·orbind cu -soţul său care 'Sosise şi dineul pe neaş
tt'pto t.e, s·au apropiat pren mult de mal care s'a surpat ast-fel ci a
mândoi au căzut în apă. 

D-nul ?tlirce Bradu care a fost martor ocular al acestei scene ne
norocit� sări în ajutorul lor, dar cu toate sforţările sale, i-a fost im
posibil de a-i sah•a. La strigătele sale de ajutor, alergară ceilalţi co
lll(•seni care îl scoase din valuri şi-l transportară acasă (Ară cunoş
tinţ:1. Cadavrele soţilor Mărescu au fost găsite tocmai spre seară. 

Mircea Bradu e afară din ori-ce pericol». 

Giurgiu. 1905. 

('miova. 1905. 

CoIL�ELIA Dn.\GĂNESCU. 

--- --�------

RUG AC IUNE 
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CALIOPI VULTURESCU. 

llijloacele de întinderea Culturei 

Discut:'\nrl cu p�ivire ln subiectul oe ne-am propu� a 
trata, trebue să facem o p1·imii recunoaştere de la înooput„ 
prin a constata· că, astă-zi, ne găsim mult mai bine de cât 
in acel t.recut, mai sub toate punctele de vedere şi cu _multe 
şanso putem prevedea un progres cât de mare în viitor, 
ntât cât vom avea încă dragostea de muncă, căutând- ca, 
pc lângă pitstrarea actualelor instituţiuni create în ţară de 
mai mult ca cinci decenii încoace, să nu încetăm a contri-
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bui la puner�a temeliei - �a să zicem aşa altora, mai 
ales pe toronul cultural. 

Incontestabi� puterea de viaţa a naţiunilor - deci şi 
a noastri\,. românilor - este cultura maselor; s'au ocupat 
până acurn <Iestui oameni luminaţi de aceastil. importantă 
cestiune şi credem cA îşi vor mai da înci'i cuvântul lor au
torizat, ci\nd vor crede că s'ar mai putea lua o nouă bună 
mi\suri\ în acm,t scop. 

< �u deRtul 1·t•gret însi\, vom face azi o constatar9: pe 
câtil vreme invdfdmânt1JI secundar s' a avantagiat, deşi poate ca o 
co11secinfă numai a necesită/ei, cu atât a fost in suferinţă -- piină 
la un timp -- acel primar şi mai ales cd rNral. Poporul ro1rninrsc, 
poporul rural, temelia noastră ca naţiune, fratele nostru 
de cel mai bun siing<>, ţăranul. ,rncc şi nzi în întuneric; el 
ca1·e eshi atiit. do inteli�ent, azi - în mare proporţie - atât 
do ig11onrnt. I,1t,i10. el' <•I îşi va fi format eh•spre lu11w, i-o 
arat:1 ca un imPns miHtor, chons unde <IC'eide fotâmplarra ori 
norocul. Iatfl nc:c-iguranţa ţ,\t·anului rom.în, lip�a lui ele în
ct·edere în viitor - hine ilustrat,\ prin <·hiar gP�t11rilP lui, 
sd'trpinatul după ceaf:1 - iat.\ dat· prt>ju<lecf1ţ.ii(! cit > care 
este Ht:1piinit. :Xu trPhue H:\ ,w mi1·e acN,:-;ta e,intl ci în loc 
ele amintirea unui fapt. i�tori(! important din ,·iaţa naţiu
nei, ,·ţt !;!Li 1w at:H ele puţin ori ele loc, iar exage1·:-1rile nu
mai, cu Hmei, din poveştile guril.>t· h:Hrci.ne, ii ,·a fi întă.-it 
!-;li mai mult. rwinct·etleraa în ,·iitor :;-i chiar în ni i11:-rn;;i ; 
n'are deei cuno:,-tiinţa inelivitlualitiiţ,ci neamului lui, nici a 
111a1·i101· aHpin1ţiuni -- C'a o eonsecinţ:l ct>lei dtJ mai sus -
în viitor. 

Şi totu:;;i, dit H(� ,·a fi putut in,·:\ţa în :;;e\nali\ � Rlizul
tatul tll(':l n':;r fi pe at.H. elo mnlt.umitm·, e:i.ncl :;;i alto ci\i 
îi �mnt clti�ehi�e. Tinerii ţ:1rani, fo;-tii nle\'i ai :;;1•oalei prinuu·n 
1·u1·alP, lu,i.n1l lo('ul pi'tl•inţilo1· în lupt.a pentru trai, vor fi 
111:,i tot, at.i.t de pl'iet'puţi Hali mai hi1w zis de ig-noranţi ca 
:;;i aCP!;-1.ia. Că ,·or e'xista poate şi t'X<'eipţiuni, in«·ont.?stahil; 
rar îns,1 HC ,·01· găsi m:lcar 10 la sut,i clin sat, cari de şi 
au învi'tţat, odinic,ară scrisul şi cititul, voi· mai putea m:kar 
Honrna, iar c\eia ce est.e mai ele mlpetenie, a citi corPct sau 
seri şi a înţelege ce-au citit. U„it <le tlragostea pe care ar 
avea-o �a prin cit,it să afle luc1·uri noi -dragoste căpătată 
prin educaţia dat..l în şcoal:1-nu ştiu daert :-;'ar putea găsi 
\Te-o proporţie <le a lumina exemplul. Cum dar nu va zice 
\.ftl'anul că şcoala m1 i-a foHt ele c,tt o "'belea, care l'a trans-
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100 CULTURA 

format în gardianul 1--,i fiu-su, de al trimite la �•li, <te 
frica amendei măcar 'ţ 

O bună măsură de remedierea oelor cu atâta· durere 
constatate,_ de sigur el

f 

trebuo sit existe; ea chiar ae gă
seşte în crearea şcoalelor rurale de adulţi. cu bibUotooile 
lor fie-care, predându-se cu total româneşte, teort,tic ori {)rac
tic, <.conduita cetăţeanului în ocri-cari acte juridice ş1 ad
ministrativ<:>, agronomia, agrin1tmsura, economia, istoria na
ţionalu şi celelalt'-', iar în anumite zile de sărbătoare să se 
ţină fie chiar de amatori, oameni de sigur în destul de in
struiţi, c.onferinţe asupra hi�ienoi şi maladielor ce b:lntue 
populaţiunea rura)A, jn fine, asupra culture,i sistematice şi 
cesti uni de morală» în toate însă vorbindu-se a st-fel cu au
ditorul să capete dragostea de a-si complecta însuşi cu-
no�tinţele prin citit 1)..

După c-um aceste şcoli n'ar cere mari cheltueli, existând 
în fie-care comună sau măcar pentru două sute una, ce-ar 
put.ea- determina ca să so obiecte-· din punct de vedere ma-
1<'rial - <'ă ele ar fi imposibil de întreţinut şi cu atât mai 
mult, cu cât sunt a Uit c..le m�ri şansele sperantei, cn, şi co
nnma, juc..leţuJ, statul .chiar şi mai ales societ.ăţile culturale ro
mâne - potl·ivit rnijloacclor, acesooa din urmii - să nu rh
m.-1nă impasibile la o măsur�'\ salutară - ca aceasta. -- şi 
care face onoare naţiunci noastre. 

Exemplul convingerei noastre, l'am căpătat de alt-fel 
do la celelalte state din Europa --- parte din ele>, bine în
ţeles -- cari, -?acă azi işi constată cu atâta mulţumfre pro
gresele fficutc'î.ntr'un şir de ani, mai mult sau mai puţin 
îndelungat, datoresc totuşi aceasta, în mare paroo, foarte 
puţin puterilor ·materiale, pc cât de mult culturei lor. Oare 
universităţile rurale din Danemarka, n'au contribuit ele la 
luminarea claselor, spre fala acelei ţări '? 

. Şi când se şti�, că pentru buna redijare a puterei ma
teriale chiar, trebue o bună cultură, nu se va găsi nimeni 
care să creadcl sosit momentul de luptă în acest sens '? 

. . 

Am vorbit mai sus despre univer$ităţile rurale din Dane
marka_. Susţinerea temei noastre, implică o mică comunicare. 

La 13 Februarie, 1898, D. Age Renedictsen, profesor da
nez, ţinu la universitatea noastră din Bucureşti importa�ta 
conferinţ:1 « Universităţile rurale 1n Danemarka "· Din cele 
spuse cu a�ea ocaziune, s'ar putea cunoaşte că, ele sunt O· 

pera marelui tribun danez GrUriswik, mântuitorul ţ;.rănimei 
l) PopoYioi. Conta. C., pag. 209.
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şi promotorul perioadei de renaJtere a danezilor cari, prin 
mijloacel� aooRtor şcoli, au răspândit_c�ultura. inlJtrucţiunea. 
în toată ţa·ra lor, asigurând patriei daneze o exist.enţ!l ş,i 
o poziţiune demnă între marile State Europene. (Convor
biri Didactice, No. l/98, pag. 861, de D-nul Ştefan Chiriţescu).
«D. Benedictsen, 8fi\rşind interesanta sa Conferinţă 1), tn a
plauzele frenetice ale întrugului audit'.)r 1), dându-şi cu pă
rere că in România, această instituţiune, deşi poate într'o 
altă manieră, s'ar putea lesne organiza şi face sA pro:1pere, 
dând nişte efe,�te mult mai ime,liate şi mai rodnice, potrivit 
firei poporului nostru, solului şi altor împrejurări mult 
mai fericite, de cât acelaa în care se gA�oau şi so găsesc 
încă Statele Nordului. 

. . . . . . . . . . . 

Cultura ţ�ranului la noi în ţară poate să progreseze 
dar, destul de bine in felul însă mai su� arătat. Cu plitcere 
trebue să vedem în iniţiativa D-lui Kalinooru, Adminstra
torului Domeniilor Coroarei, cât şi a altor mulţi români, 
că, patriotismul şi s�ntimentele de protccţiuno pentru cul
tura poporului român, au lunt un avânt care îi prezico 
viitorul. Luate ca exemplu, a,iestea, cât şi altei�, acţiuni 
nobile; aprobate şi sprijinite chiar d11 M. S. Regele pc Do
meniile Coroarei şi in urmă, în mod absolut general --
consecinţă împrejurărilor-ele tind spre p1·ogre:ml cultural 
al sătenilor şi constituesc un motiv, o pildă mai mult, chiar 
autorităţilor ca să aplice ,lispoziţiuni necesare propă�irei 
culturei româneşti în masele poporului. 

Şi cu atât mai mitlt că avem a face cu un popor in
teligent, sau după· �hiar mărturisirea străilor - unul din 
cele- mai bine înzestrate cu inteligP.nţă naturală. De ase
meni, c�u timp iniţi.ative frumoase -·- ca . cole mai sus ară
tate -- se vor g:1si încă destule, iar susţinători ai idcei pe 
câţi iniţiatori, rezultatele nu. trehue s� ne mai îndoiască. 

Ceia ce ni se cern însă. mai mult ca ori când astăzi, 
este munca, dar o muncă idială ca s'o numesc ast-fel şi 
nu fără sacrifii ; or, de aceasta, fie-cnre bun român nu trc
bue să se mai îndoiasc�. 

La muncă, dar. 
.TEAX ST. :'.\IAHCATTO. 

11 Chi1·iţei;c11, paf-. 864. Conv. Di,lact. - l'op. Conta C .. pag. ::?l l. 
:!) Erau tlc faţă �linistrul instmcţiunei, Corpul (lillactic sup('rior, etc. 
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Co11.Sta11fn. 

PJISTl:L 

I• orizon/ul- drplrf11I 
Slrmane nu le m•i uila, 
<:1-i grru s· •fungi cu b,1rr:,1 f,1 
I• on"zonlul deplrf•I . 

.Şi-i greu in oan sl lopllezi 
Sburând cu 6arca-ti peste 06I; 
C:u cd! de deplrfezi de mal 
.Şi de-orizont de deplrfez,: 

C. P. OEMETRESCU.

N Er»ZJ NZJ-L 
(SCHIŢĂ) 

Toţi îi zic Magnificius. Nimoni nu i-a cunoscut vr'oilat:\ adevă
ratul nume <le familie, cu toate că 11u se sfieşte de a spune ori cui 
şi la ori-ce pas, că-i un descendent direct al unei familii <lomnilo;tre 
din România, şi că ol e chemat de voinţa divi"nă să conducă în \·ii
tor intPresele ţărei. 

Aşteaptă numai momentul când \'a trehni să fie ridicat pc tr,•rn, 
lucru cc-I face ca ori de câte-ori vede vr·un grup de cetăţeni po stradă, 
să creadă că-s represcntanţii naţiunoi cari îl caută pe el spre a-i da 
locul cnv"nit. 

Are ,-rro-o 30 de ani; nu-i nalt, nici 1:1c1md. Calităţile fisice îi 
lipsesc cu <lesă\'ârşire. Ca intelect, n'aro nimic. 

Cu toate astea susţipo el şi-a luat hacalanreatul la Paris, licenţa 
la Liî•ge,_ e membru a vr'o 4 Academii streine, e cunoscut în toati\ 
lumea cultă în sfârşit. 

Toţi Suveranii Eul'Opei îl susţin spre a intra în drepturile lui 
şi Negusul l\fonelik e gata ori când ·să-i trimită un milion de soldaţi 
spre a pune stăpânire pe oraşul lui Bucur. 

Crede că e de o frumuseţe extra-ordina1·ă, cu un corp superb 
făcut chiar pentru rege, că e făt frumos din poveşti căruia 1111-i poate 
resista nici o Cornee. Şi e îueredinţat de acest_ lu,wu cu atât mai mult, 
cu cât toate femeile se uită la ol - semnificat.iv cum crede - nu în
ţelege de ce îl privesc atât de mult şi bărbaţii, atunci c-ând luându-şi 
o poză de cavaler medieval, cu bastonul ţinut de mâna stângă Ia
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�ing4toaro to loc de sp(ldA. cu capul sus ti pas iute trece p.; calea 
Victoriei. 

ln dreptul palatului -de multe ori ae opreşte. Se uill cu mult in
torcs cl\tre toate apartamentele po rAnd, ln ·tocmai ca un proprietar 
- - tipul lui Hagi Tudose - care in fie-caro himinoaţ4 lşi cercetează
cu deamănuntul casa, s!l vază de nu i a stricat-o· cine-va. Şi pentru
cd nu se poato apropia cum ar voi de apartamentele din fundul cur
ţei, o măhnirc adâncă i se întipăreşte pe frunte.

Dacă din întâmplare eşti pc aproape ·de ol, te trage do ma\necA. 
- Vezi casele astea î Sunt alo mele. Mi le-au răpit nelegiuiţii

îusă foc şi pârjol le va fi pedeapsa. 
Legiuni întregi do Dacl cu Atila în fruntl•, Ungurii comandaţi 

de I>ecohal şi Mongoli cu Iulius Cesar, aştAaptă la hotare un semn 
din parte-mi numai, spre a năvăli cu toţii s:1-mi rcstituo dn.•pt11rile. 
Şi dacd uimit .dai din mneri plecând să-ţi vezi do trf'buri, el supărat, 
cu pas iuto, pleacă în direcţie opusă. 

Alte ori, caută să-şi ia un aer mai imposant când trocu prin. 
dreptul palatului şi se uită pe la fereastră să vadă do nu-i observat 
de cine-va din familia regală. I se pare -cd se mişcă o perdea la una.. 
din forestrelo apartamentului din fund şi atunci stă pe loc. Aştcapt:1 
i,;ă vadi\ o mână regească apiirând, deschiztind fflroastra şi chcman
du-1 în palat. Se vede deja încărcat cu ranguri.... într'o uniformă de 
general care pc nimeni n'ar sta mai bine ca po el.... cu un <·orp atât 
de superb şi concepe imediat în limba lui modul cum ar trebui să 
mulţumească, cum ar trebui sd facă reverinţe şi să fie cât se poate 
do graţios în mişcări. 

11 veid, coprins de mirare, cum so pleacă po trotuar înainte, în 
dreapta şi ştânga -- pe unde îşi inchipue că sunt curtenii --- şi do 
multe ori prinzi ciito-o vorbă fără şir tlin monologul lui. 

Când isprăveşte cu toate pregătirile se uită din nou atent. 
Nici o mişcare însă. Atunci dezolat, cu pas iuto, pleacă înai11t(>. 

Un băiat de la o băcănie fuge în urma lui ducii.nd un coş cu stiele 
de şamvanio la vr'un. clinent. Aude fugind şi crezând că vine de la 
Palat după ol, nu se fntoarce do loc să se uite, spre a avea acro do 
om indiferent. Băiatul trecl' pe lângă el şi so duce înainte. 

- A .... Regina îmi trimite şampanie'? ... Asta însemnează că tre
hue si\ mă pregătesc spre a veni cu curaj la palat. 

lşi inchipue că băiatul <luce acasă la el şampania. Nu se dtt<'f' 
imediat după el, spre a avea aerul că nu ştie nimic când aj1111g{rnd 
acasă, gasda i-o eşi înainte şi i-o spune că-i invi.tat la Palat. Când 
Kocoteşte că băiatul a ajuns, p!eaci\ şi el clltre casă. Aude în. urma-i 
un cupeu. Incetineşte mersul crede că-i pentru el. 

- Regele îl cunoaşte destul de bine şi ştie că trebue să isc teamă
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de el de acea_ cautA sl-1 lingll'8ad. Dar va fi-tare. & datai de C8111t
ştien t de dreptul lui. 

_ .. Cupeul a troo,ii ·Â.:.. se duce sl mA ia d'acuA spru a ml duce 
la palaL .. foarte bine. Cu cine se juca ei Y Şi iarliJÎ pleacă· iute. 

Ajuns acasă, njci cupeu la poârtA, nici gazda nu-i ese lnainte_ 
nimic. 

- Mi�erabilii, îşi bat joc de răstrănepotul clucerului Tăutu ! Am
să le dau lo\'itura de graţie. 

Şi lovindu-se cu pumnii in piept pleacă tnapoi. Se mni ln\'Ar
teşte _de două-trei ori prin dreptul palatului. Nimeni nu li chiomA, 
nimeni nu-i dă importanţ!l. Dezolat, opreş'8 un filfizon cu aere de om 
mare, pe care ii ia drept un demnitar al curţoi. 

-- Scumpul meu Ministru, până când mă mai ţineţi atât de de
parte do �roană? Ştiţi cu toţii că sunt ade,•Aratul vostru rege şi 
trebue să intru cât m:ii curând acolo unde sunt chemat de interesele 
ţărei şi do voinţa lui Dumnezeu, m'auzi ! 
Ah ..... d'aş fi rege .... d'aş fi rege . . 

Odata, anunţă o manifestaţie de protestare. Pe zidurile Capita
lei, afi�e de 2 metri cu litere mari aurii, anunţi\ ora şi locul iiltruni
rei. Spunea în afişe ,•ă el este intrupar<>a spiritelor lui Bonaparte. 
Traian, Iulius Cesar, Christos, Buda, B.-ahma, etc., că va arăta p<,po
rului ce se face cu sufletul omului după moarte, pri11, probe matema
tice, va arăta netele prin care Dumnezeu ii face stăpânitorul lumei, 
va arăta planurile podurilor ce trebile să facă peste: oceane şi mări 
etc. etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N'a fost nime�1i la întrunirea lui..., nici cel puţin de curiositate. 
Iar el aşteaptă-.. aşteaptă oştirile promise de spiritele vechilor împă
raţi şi rogi!... Crudă ironie a soartei.... 

1005, Constanţa. MARil'S Bt:XESCt;. 

---$----

Din trecutu I nostru 
şi 

Ştejaru I de la Carpat 

Sub acest titlul am în faţa mea o broşură de cuvântări 
_festive ale D-lui Hristian N. Ţapu. un foarte bine considerat 
profesor al Liceului"' Uniraa» din Focşani, ţinute cu ocaziunea 
zilP-i de 24 Ianuarie, 1903 şi 1904, prima în aula liceului, a 
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doua în sala teatrului Lupescu dii, acel• ora.,_ PHne de •· 
devAratul 'patriotism, ele -- credem noi - vor fi oonstituit 
un frumos imbold -tinerei goneraţiuni, cAtro care erau tn 
deosebi adresate. Regretând cA micul spaţiu nu· permite a 
face să fie cunoscute ceia-ce ori-oe bun_romAn doreete sl audA 
mai tot-deauna, ascultând cu atat drag, vom 1-eproduce· nu
mai cele ce au servit atât de bine, potrivit ca motto, cu
vântărei de Jn 24 Februarie, 19()4.. Când timpul şi spaţiul va· 
permite mai mult. vom simţi cea mai mare plăcere ropro• 
ducând şi alte părţi trnhliniate de noi, pline de un paroxism 
naţional aşa precum ori-ce bun român treime să simtll şi 
gândească. 

Iată dar a<'ol 

O Române dr. la TibrH O Rnmân de la C,1r1mt 
Du III m·::cu. · tată / i-n dat 
Pc Trait,n, marc 'mpt'irat ;
Ai fus/ mult ttirâl În tiuă 
A.'1/ă-::i salfâ. şi fr 'ncl,imi, 
(,ă lureşti cu o lttmină. 

O: 'u râsboafr /o,.,f•rti. liynt 
ş,: rorln·şti un dttfrr: yrni 
Zrin,islit dc-ttu. nwrc Crai, 
l,rt .wîn ,.,/rcinyr(i c'al !du Talri 
/''ni lti-i fra(i diu lumea, lnulă. ! 

Dl'ir Dommtl su r1iim1că 
J'i.<ml mctt ,'Iii .�c '111plh1cwwii 
Ca pc lro,ml lui Traian 
Cioplit din şir-jar Roman, 
Să .�c .•mic un nlă.'llar, 
Azi t•lăstar, mâine ştejur ! 
Ştcjaru.l de la Carpat 
Fie Carol lmpărat ! 

JEA:S 8T. MARCATTO. 

Era în Vinerea mare. 
1n tot oraşul era o animaţie mare, mai deosebită de cât în celc

lalto zile. 'l'ontl\ lumea, bogaţi şi săraci, umblau de colo până colo 
d up'ă târgueli pentru sărbători ; căci fie-care vrea să serbeze cu dt>
n�ebită cinste aniversarea celui mai mare eveniment al creştinismu 
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lui. Triumful luminei asupra lntuneriouhli. al adevlrulai uupra min
ciunei, al speranţei oontra disperlrei: fn„iert!<l Aid,,.,.,irortlltri �
nirei. 

ln toate casele dom1,1ea o activitate febrili, mamele dind zor� 
cari cu cozonaci, cari cu oui1 roşit, cari _cu hăinuţe pentru' copii, ce 
aşteptau cu nerăbdare ziua mult dorită. 

Numai în casa lui Adrian Sorescu nu· se \'edea nici o �işcare, 
nici un semn de viaţă. Şi doar ,Adrian era un tânăr bogat, cA&Atorit 
de vro-o doi ani de zile, cu o tânără bogată pe care o iubea şi de 
care era iubit şi care fi dăruise un copilaş frumos ca un înger. 

Şi tocmai când !'10 credeau mai fericiţi, când se pregăteau 8A 
sărbătorească al treilea paşte al căsniciei lor, de astă dată cu copila
şul lor, eatA că acesta se fmbolnăvi de odată, de aooa teribilă boală 
care foarte rare ori işi lasă victima. Micul 1onel se îmbolnăvise de 
angină. 

Şi pe când ceilalţi părinţi alergau prin oraş după târgueli, �
drian alerga după doctor şi medicamente . 

• 

• • 

Era Sâ�bătă seara. 
Starea copilului nu se schimbase do loc în spre bine, cu toate 

măsurile luate do doctor, 1111 pri<iton al !11i Adrian, <'aro încercase to
tul cu p_utinţA pentru combaterea ralului. 

Va să zică, Doctore'?_. 
-- Nu mai am de cât o singură speranţă. 
-- Care, întrebă anui.nndoi soţii, de-odată. 
lloctorul stlltu o clipă de so gândi, o clipă care păru un veac 

celor doi p:lrinţi îndureraţi. 
-· Dragă Adriane, şi D-ta, iubitll Doamnă Sorescu, ştiţi cât ţin

la D-v şi că nu m,:aş..._erta toată viaţa, dacă Y0 '.lŞ putea fi folositor şi 
u'nş face-o. 

· 

- O na ! o ştim şi-ţi mulţumim.
- Ei bine, nu voesc să vă dau o speranţă care, dacă nu s'ar

realisa, ar fi mai dureroasă de cât chiar cel mai crud adevăr. Ei bine. 
Ei bine'( 
Dacă până la ceasurile 12 tumoarea nu Ya sparge, copilul· e 

perdut. 
DumD(�zcule ! gemu D-na Sorescu ! 
Am zis: dacă nu Ya sparge, dar am speranţă că so- va intâm- · 

pia această minune! 
Această minune! repetă abătut sărmanul Adrian! 

- Să aşteptăm dar până atunci .
• 

• • 

Era aproape de miezul nopţei. 
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Adrian, -cu nevasta sa . ii doo&orul 1e aflau ln Jurul oopilului. 
caro zAeea nemişcl!lt, in pătişorul lui. 

Respiraţia fi eşia şuerAtoare. printre buzilJOarele ane. 
E greu de de&Cris starea sufletească a celor doi soţi cari se ui

tau cum singure lor bucurie, se stin�ea vllzlnd cu ochii. 
De odată, la biserica din faţă, lnl.'-epu să tragă clopotele. 
Adrian, ca deşteptat dintr'un vis, ridică capul, cu o mişcare de 

supărare. 
-·· Au să facă rău copilului clo�telu Hte�.
-- Nu-i nimic! zise doctorul, S3·a'propie ceasul invierei !-
D-na Soroscu, la aceste cuvinte, căzu de-odată în genuchi !;.

îndreptându-şi o�hii plini de lacrdmi către icoani. Matcef "Domnului, 
de pe perete, începu să se roage cu ardoare : 

- - ·O! Tu Maica prea Curată şi Fecioară, Tu, care în momentul
ăsta Te vei bucura de în vie1·ea 1',iului Tău iubit, îndură-te şi dă-mi 
pe fiul meu. Dă-mi-I Tu care ştii ce este durerea şi suferinţa unei 
mame. 

· ln acest moment tocmai, copilul caro zăcea dus, făcu o mişcare
bruscă, ducând mănu\ele la �âl 

R<>spiraţia îi deveni mai repede, mui şucrătoare, şi o tremurătură 
ii coprinso tot trţ_tpuşorul. 

- - Dumnt>zeule ! moare! moare! strigă mama!
Jfri.-dos a in,•ial din morfi ! cfmtau prohţii şi corul lri. biserica 

din faţă. .. 

- - Victorie !... strigă doctorul care de-un miuut se aplecase asu-
pra copilului,- şi ii deschisese guriţa. Victorie!... a scăpat! ... 

Ce zici? 
Copilul e scă.pat, amicii tn<'i, minunea· s'a făcut ! ... 
Hristos n invicât din morţi.. .. cântă preoţii mereu .... 

C. I'. DJrnETRESCU.
f ·,,n,.;tanţa. t90fi.

DURERE 

M, au părăsit pe veci d' acuma 
Ori-ce ilusii de amor. 
M, a părăsit şi drag de viată 
Şi n' aş dori de cât să mor. 
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Duretea singurrJ-i st4pâJu1 
Pe inima-mi plinil de-amar, 

Ce n' a puiat cunoaşte-n viaţii 
De cât urcuşul spre._ calvar. 

La ce-aş mai exista pe lume 
Când fericit n' am fost sil fiu 
Şi când pe calea vief,ei mele 
N' am întâlnit de cât pustiu'? 

O lume plină de mizerii 
Ce n' are sfânt nimic în ea, 
ln care numai banul poate 
Pân-la sfârşit a exista. 

De asta văd că e mai bine 
Să plec de-acuma in mormânt. 

La ce-aş mai vegeta prin viaţă 
Când n'are nimic bun şi sfânt!L. 

�L\Hlt;S Bt:XF.SClT. 

I '11m,tanta. l!JN,. Apt·ili,·. 

_____ .. _____ _ 

Munca si efectele sale 
' 

Prin chiar conceptul omenire, această acţiune atât <le indispen
sabilu so implică. ln adevăr, s·ar găsi oare cine-va astă-zi, care i-ă 
poatil susţine a fi căpătat ce,·a fărl\ muncă '1 Ar fi o utopic credifiţa 
aceasta. La uaza tuturor bunurilor noastre, a ,·ieţei chiai·, găsim irleia 
de muncă. Aceasta a fost in tot-deauna şi va fi ,·e�11i1:. Să constatăm 
insă. 

Incontestabil, omul primitiv, 11'ar fi contribuit nici odată la for
marea familiei, ca mai tfirziu să" găsim aceste grupări din nou 
unite spre a da naştere unui trib şi a�a mai departA la organizaţin
nile timpului nostru, de dit graţie instinctului inferiorităţci sale ca 
individ izolat. Ori pentru ce aceasta� De sigur numai din <'auza 
strictului necesar, pe care singur poate nu şi l'ar fi putut procura. 
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Dar dacă admitem aat-fel, imposibilitatea proc-.rlref atrlotuhrl aeeonr 
do sigur a determinat o acţiune. o deplasare de energie, o .munci ,t

_ pe care e! a consinderat'o nE!putincioasl de a-i •liafaoe trebulnţelt.

Atunci se ,·11 fi gândit poate că qiai mulţi la ur.�oo, vor lucru cu o 
mai mare putere, vor munci prin urlJlare mai cu folos. 

Mai târziu imiA, s'au. hit alte necesităţi care nu l'au lisat ln 
µace pe individ. Au fost acestea determinate de timp ori nu. puţin 
importantă ; ceia ce trebue Pă se, ştie esle cil, et, influen&at nu numoi 
de principiul luptei pentru existen\A - tn stricta aooepţiune a cuvAn
tului ·- ci şi de ideia aşi crea o existenţi mai idialA, mai fericit!, cu 
alte, cuvinte în c:lutarea fericirei, el 11 muncit, a muncii tncA mult de 
tot. C:l munca ar fi la baza tuturor se explică măcar prin faptul ci, 
do ar voi cine-va Ră bea un pahar cu apă, să aprindă un chibrit, etc., 
tot va trebui. să faeă cel puţin mişcările braţelor, cari conRtituesc o 
muncă totuşi. Prin e�, �are n'a lipsit şi nu va lipsi nici odată, a a
juns omenirea la toate perfecţiouatele mijloace de asti-zi, numai prin 
m1111că. So ştie că munca este de două_ feluri : hrută sau fizică şi in
tPlectuală. Că există î11să mare afinitate între ele, nimeni nu va putea 
nega; mai mult încă, s'ar putea cu drept cuvânt zice că, una trebue 
să 11r11wzo coleilaltc, indiferent de ordinea în care so va întâmpla a
ceasta, şi că, amândouă, duse la un punct de exces, va da naştere la ceia 
so se numeşte ouoseală. Intr'adevăr; scriu ce\·a, o nuve.lă de exem
plu. lata o muncă intelectuală. Pentru ca s'o scriu însă, trebuo să'mi 
condnc atât timp mâna po hârtie; 01·, aceasta ce esto de cât, o muncă 
fizic:l ·� ! Alt exempli1: mi s·a dat de cine-va să rînduesc o bucalii. 
oare-care de lemn, indicându-mi-se distanţele cuvenite; oare în timpul 
mu111·ei mele fizice, munca intelectuală, prin atenţiunea ce cian celei 
dintâi sau g:'lsirea unui mijloc de a lucra lemnul ast-fel ca să rămână 
c..it do puţine J)Of;ibilităţi pentru a greşi, nu se produce?! 

.\ m mai putea atribtti 111t111cei două calit:"lţi: productivă şi con
trarul aceştia, neproductivă. Coa dint,ii ar fi cânci rezultatele ar putea 
servi la un bun scop de intcl'es general ori personal, cea de a doua 
<',inel nu numai că n'ar fi ast-fol, dar \'U constitui poate o ocaziune 
de distrugerea unui lucru util, folositot·. Aceste calităţi le au fie-care 
diu felurile de munci, fizică ori intelectual:l,· mai sus citate. 

,Judecând dar din punct de· vedere al efectelor muncei, vom re
cunoaşte că ele .. - după cum am mai spus -- fie fizică, fie intelectuală, 
ponto fi prod11cth·ă ori neproducth·ă, deci şi efectele sale sunt în ra
port direct cu aceste două calit:'lţi. 

Cu o viitoare ocaziune, vom căuta să vedem modnl în care se 
ponte produce n1unca, cum se recolllpen:,;ează, etc. 

JF..\X ST. MARCATTO. 

----:u��-
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l�P11�11TUL JIIPONl�I
(A. Bdl�> 

1Urmare) 

Cu toate acest.ea, tmpăratul rămâne legat tuturor ve• 
chilor obiciuri, cari nu···se· opun inovaţiunilor necesarii. S' a 
văzut la acest banchet al. nunţei de argint. In fata MM. 
LL. s'a ridicat o �tâncă alegoricii, cu pipi, ba'mbuşi, cocos
târi şi broaşt;e ţestoase : embleme vechi prin car� anticii
japonezi îşi exprimau urările lor de fericire şi de viaţă
lungit Dacă auguşLii strămoşi ar fi reînviat şi şi-ar fi făcut
apariţia tn această sală fermecătoare, de sigur că n'ar fi
recunoscut pe descendentul lor şi s'ar fi mirat mult văzând
în jurul lui atâtea feţe albe; însa. ei ar fi înţeles limbagiul
cocostârcilor, broaştelor ţestoase, bambuşilor, şi pinilor. Şi,
deasemenea ar fi priceput dansurile ce se celebrnră la sfâr
şitul banchetului : dansuri foarte vechi, şi totuşi mereu noi.
Dansatorii şi· dansatoarele fac aceleaşi gesturi şi cântă a
celeaşi versuri ca pe timpurile cânJ Mikazii, suverani rus
tici, îşi purtau spada atârnată de o centură de liane verzi.
Şi ar fi regăsit cu uşurinţă în acest general european, în
acest împărat modern, pe descerrdentul unei lungi linii de
potentaţi asiatici, căci, timp de 2 ore cât ţinu dan:mrile, el
rămase nemişcat, mut, cu mâinele încrucişate, ca un zeu.

El a consimţit să se producă dar nu face exces. A ca
tadicsit să joace rolul unui om dar nu a uitat că se mai 
crede încă în dfrinitatea sa în care poate că el însuşi 
crede. Acelaş lucru şi cu împărăteasa. 

Se vede că această gingaşă japoneză, iuueşte cu un a
mor religios obiceiurile ţi\rei sale. Ori <lecâte ori voalul 
care ne-o ascunde se rî<lică pentru o secund�,, o surprindem 
în interiorul său japone,,., aplecată asupra lucr„1rilot· fami
liare cari fură nobleţea şi coroana femeilor din imperul 
său. Ea a pus la mare cinste cultura <lomcsticll a viermi
lor do mătase, şi în visitele sale la colegiul Fetelor Nohile, 
pe care l'a fondat, ca altă dată :\1-me Maintonon c·ue a 
fondat institutul Saint-Cyr, nu înceteaz!'t <le a cere să se 
înfiltreze pupilelor sale, gusturi modeste prin cari strămo
şii săi au căpătat ·cele mai mari Yirtuţi. 

Cum işi petrece ziua lmpăratul. 
N� r,'imâne a pătrunde în int.imitat.f�a zilnil�ii a :wustui 

împărat mist,erio8 şi în<iep!'trtat, şi a u1•mi'tt·i orii c�u oră 
ocupuţiunile sale <le toate zilele. 
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E �eapte or� de dimineaţă. Marele ora, Tokio e d@ 
,..,,mlt deşteptat. La drept vorbinrl, o fi fost oare ador

mit'?... Se pare că poporul japonez nu doarme nici-odatl. 
până într'otât strAzile şi casele japoneze sunt sgomotoase. 
Bărbieride sunt deschise peste miezul-nopţei. InsA. miste
rimml ţalat, parcul său, vechile-i întăriri, totul e cufundat 
în tă�' jre. Sgomotul oraşului nu pătrunde până acolo. lm
părntnl �lare, îşi face plimbarea de dimineaţă prin acea 
minuna� p�dure, insulă de verdeaţă, tn centrul capitalei 
sale. Câinii sar în projurul lui. • 

Din timp în timp, ţipatul vre-unei raţe· sălbatice între
rupe calmul nesfârşit nl acestei solitudini. Când Re apropie 
cie palatul său, zăreşte in faţn sa biserica rusă, căreia tnrul 
este suveranul - pontifice. 

C. P. Demetreaou.

(\'a 11rma1. 

DIN GURA POPORULUI 

POlrIDON 
(IIASM) 

d
0 

r III a r <'l 

C:ind văzu împăratul namila cca mare de glarvuri, s<l spăimilntă 
d"' aşa grozăvie. şi sc minună mwlt de curajul ţiganului, care se um
fla iu p,m<> de ('re<leai c'a să plesnească. 

Aşa faptă nu trcLuo ·să rămână neri\splătită, zise împăratul, 
şi iată pentru asta tu să fii, <lo acum înainte, vătaful şi mai marele 
curţei împărăteşti şi vei sta la masa împărătească şi vei fi boer. 

Jar după acea l'au dus pe ţigan de l'au îmbrăcat cu haine de 
boer �i la mare ciuste m·a, iar la masa împărătească şedea pe 12 
pr>rniţ� rlfl puf îmbrăcate cu mătase, întocmai cum şedea şi împăratul. 
Prin curte ţiganul stropolP1\ şi [1'\wa gălă.giu de crodeai că el e împă· 
ratul; ce vreţi. vorha noastră cea veche: • Dă-mi Doamne ce n'am 
gftrnlit, si\ m:1 mir ce m'a găsit• 

Dar mai vârtoR ţiganul ce avea cu Polidor şi cu fraţii lui, căci 
t•i nu erau hocri şi nu făcuseră aşa fapt<l, şi mcrou le tot zice: 

Voi aţi fost 12, şi aţi fost la el acas:l. şi nu l-aţi putut om�·â 
alunei când a venit să vă mlln:inl'e, şi eu unul singur 12 smei am 
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ucis. . SA fi fost eu tn 'locul v� fi pe tartorul li W&rb t1 adueei. 
de urecsi la MAria Sa ImpAratnl.

Şi tot ast-fel rAdea de ei şi ee fudulea ţigonul. PoUdor auzea, 
dar tăoea din gurA. Intr'o seară, tnsl, oAnd Ara oo fr:i\li sAi la un 
lfM; le spuse : 

Ei frsţilor, cine credeţi voi că n omorât pe cei 12 zmei t 
, - Cine Y lntrebarl ei, ţiganul, cine ttltul 1' 
- Nu: fraţilor, uu ţiganul, ci eu i-am omorât, eu 11ingur llt' toţi.
Cum se poate t
Iac-aşa 1-• şi le spuse toată şiretenia de la inceput pini 111 efi1rtit
- Şi ai tăcut tu până acum Y ! ... de ce· nu ne-ai spus nimic Y
La <'.e era să vă mai spun când ţiganul o luase înainte y __
- Dar trebuia să spui împăratului.
- Nu. Lăsaţi şi pe ţigan să trăiască şi el o dată bine tn via\1t lui..-
De vorbă-i � ... Asta nu 88 poate. Un ţigan să fie mai mare peRte

noi, şi încă pc nedrept, să-şi râdă baragladină ca el de noi, t!IJ. nf' 
batjocorească î aşa!_ asta nu se poate. Mai bine să fii tu în locul 
lui, şi să ştii că mergam chiar acum la Măria Sa împăratul. Şi ple
cară cu toţi la lmpăratul. Când intrară acolo ţiganul tocmai sta la 
masă cu Impăratul şi cu Sfetnicii, pe câte 12 perne. 

- Ce voiţi flăcăilor'? întrebă Impăratul
- Ce să voim măria ta, zise fratele cel mai mare, voim dreptate

de la măria ta, dreptate pentru fratele nostru Polidor, care singur el 
a omorât pe cei 12 smei, iar nu ţ.ig-anul de colo. 

-- Minţiţi ticăloşilor, strigă ţiganul, vânăt de mânie. Eu am omo
rât pe smei : N'ai văzut şi măria ta ce plin de sânge eram r De acea 
-�lăria ta; dă ordin să-i lege pe toţi la coada armăsarului.

- Măria ta, zise Polidor, care tăcuse până atunci, pentru că d-lui
ne hatjocureşte ast-fel în faţa Măriei Voastre, nu mai răbda, şi ti-e
bue să spun că e adetllrat că eu am omorât pe cei 12 smei, uu <l-lui
după cum se laudă. Am voit s.1 taţ să nu ştie nimeni şi să-l las să
trăească bine, dar fiind că el mereu ne batjocureştc de când mila Mă
riei tale l'a înălţat şi l'a lioerit. trl'l,ue să dea la lumină adevărul.

- Să dovedească; strigă ţiganul turbat de ciudă, să dea dovezi
- - _Da: zise şi împăratul, dovedeşte tinere, că tu ai omorât pe

smei, ·dă-ne dovezi. 
--- Dovezi'? zisu Polidor zâmbind. Să se caute capetele smeilor 

şi să so vadă dacă au sau nu limhi in gură. 
- Cum aşa?

I \"a lll'lllal 

Moş CosTACll�. 

-- - -�-- -
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Hr. TaP1', FocşanL -:Pobffle ·•11..· a'au patat1Jllblk,a dba Upd

le spaţiu. 
C. Apostol, Caracal. - D-l Buneeeu �a acri• detailat aeupra

ostiunei. 

D şoarei C. V„ Craiova. - Dupl cum •edeţi. cu mici modlfielri.
mers. 

Netty, Brăila. - In curând ne vom vedea.
D. Aur. Conte.'lcu. - Ai promis ... dar n'ai trimis.
S. O. A lexiu, Bu,�ureşti. Tabloul admirabil tnsă versifica,i:i 

reşită. Cercaţi altele. 

De vre,.o câJi-t1a ani, �mi,care literară�nulturală le observă în 
: iobrogea, mişcare care s'a manifestat mai cu seamă în ora,ul nostru 
. ub diferite forme. 

S'a ajuns într'un timp chiar la fondarea unei institu/iuniA 
1 

, •c rei viitor se spera a fi din cele mai fntmoase, ca 1i scopuriiii"r:ai/!'
, , ',1r cnre, din cause diferite nu s'au putut menJine, 1i după o seurtă 
• ,·i.,;lenţă încetă de a mai fi: iar rodul muncei atâtor Rufletc entu
;,,�tc, spulberat fără a remâne alt-ceva de cât. amintirile. frumoase
, inimele celor cari îi dăduseră fiinţă şi cari siliţi au fost să o

1 ·· i răsească. 
1 A st-fel, cercul literar c Ovidiu> a fost un moment farul luminos 
. , ih-r. care Î$i îndreptau pri1.•irile acei dor·rtici de frumos, adevăr 1i 

I
' ,,11ină, dar pe care vrăjnia,ii săi s'au grăbit a-l stinge.

l\Tu este aci locul sa discutăm causele cari au distrus tinica in
i tu/iunc dobrogeană atât de folositoarr, n01,e Românilor de pute 
,, 11ii:re. 

O .<;eamă de tineri, cari Riml mult ca ori când necesilutea ezi-
11 f d unei im;tituţiuni literare-culturale în Dobrogea, s'a tncumentat 
, 11011, înarmaţi cu mult curaj, şi au pus base!e acestei noi institu
,,,-: CULCURA Cercul d� Lechtn a/ tinerime/ din Coostanţa 
, ·,i r,ii scop se înţelege din chiar numele sifu; dar de astă-dată pe
•· cu mult mai solide : credi,iţă, unirea şi mai mult, experienţa
-ifată cu atâtea maui sacrificii, prin cunoaşterea causctor cari au
,·11,� veeltcn instituţiune. 

Cum însă, mijloacele de cttri dispunem pentru adticerea la în
I ,;. :,,ire. a -�copurilor propuse, între cari cel mai de căpetenie este 
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