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. PRIMA REVISTA LITERARA ' DOBROGEANA 

Director fondator: PETRU VULCAN 

O lămurire 

Cititorii lui Ovidiu. cari ne ur
măresc de atâţia ani de zile, vă
zând întârzierea neobicinuită în a
pariţiunea acestui număr, vor fi 
perdut negreşit răbdarea şi vor fi 
exclamat decepţionaţi : s' a dus şi 
«Ovidiu» ! 

Nu'i de loc de mirare ţiă se în
tâmple şi una ca asta, în ţara 
noastră mai cu seamă, unde lite
ratura sufere de anemie şi de lipsă 
de medici curanţi. 

Diagnosticul acestei boale e lesne 
de stabilit, dacă ne vom raporta 
la lipsa de. solidaritate între acei 
puţini ce o reprezintă şi la acei şi 
mai puţini cari o susţin 

Primii nu sunt artişti ·desăvâr
şiţi în ale căror producţiuni să se 
simtă pecetea talentului şi nu se 
menţin de cât prin insulte ; cei de 
al doilea socot ca un lucru de pri
sos hrana sufletească şi astfel re
vistele ser:ioase, a căror influenţă 
s'a resimţit în masele poporului, 
se văd nevoite să'şi întrerupă a
pariţiunea. 

In ce ne priveşte fondarea aci•S
tui organ în 1898 am socotit-o ca 
o datorie sacră faţă de românis-

mul din Dobrogea, unde nimeni 
nu se încumetase să se gândească 
a pune temelia unei tribune lite
rare prin care să isbutească a for
ma gustul cetitului . 

Forţe morale nu ne au lipsit nici 
odată, însufleţire, credinţă şi bună 
voinţă aşişderea. 

Si în cursul acestor ani trecuţi 
arn avut pe lângă decepţii şi mo-
1nente de înălţare sufletească, în
curageri începând de la o Frunte 
Crăiască până la modestul învă
ţător sau preot de la ţară. 

Mulţumită câtor-va suflete dis
tinse am înv:ins greutăţile materi
ale şi ne am menţinut 

Acum, la începutul anului al cin
cilea, ne întemeiam pe- capHalul 
material al muncei noastre din 
anul trecut, ca să putem străbate 
întâiul semestru cu înlesnire fără 
să fim nevoiţi să apelăm Ia spri
jinul bunilor noştri abonaţi cari 
graţie nobleţei caracterului lor, ne 
au garantat totdeauna existenţa 
lui Ovidiu 

Dar ce se întâmplă? Câţiva buni 
prieteni în cuvântul cărora ne am 
încrezut şi am deservit în urma 
recomandaţiunei lor numeroşi abo
naţi, nu şi-au îndeplinit la timp . 
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datoria faţă de noi şi astfel su r
sele în care contam ne au fost 
sustrase şi un proverb glăsueşte : 
de unde iei şi nu mai pui, se sfir-
şeşte. 

Intr'un cuvânt iată motivul în-
târzierei. 

Trebu0 să o spunem însă spre 
ştiinţa tuturor că Ovidiu nu va 
dispărea chiar cu întâmplări de 
felul acestora cari cel mult nu pot 
contribui de cât la înţârzierea a
pariţiei lui. 

Dar fie şi întârziat numărul de 
faţă suntem convinşi că revederea 
aceasta a bunului prieten Ovidiu 
va pricinui bucurie în inimile ci
titorilor noştri de a căror iubire 
neam bucurat în tot d' a una 

Literatura- nu se scrie nmnai 
pentru prezent. ci ea are tot ace
iaşi putere şi pentru viitor. 

Aceasta întru cât priveşte nu
mărul de faţă ce trebuia să apară 
în Mai, iar cu No 4 pe Iunie spe
răm să venim la curent, nu111.ai 
sprijinul bunilor noştri prieteni să 
nu ne lipsească . 

Petru Vulcan. 

~1~ 

VIEAŢ.A.-1 LUPTĂ .... 

E lumea rea'? ... Ori-cum să fie 
N 'ai împotrivă-i să te plângi : 
Se plâng în contra lumei nu mai 
Cei la~i, nemernici ~i natângi. 

Nici plânsul tău ~! nici blestemu-ţi 
Nu pot s'o schimbe,- e 'n zadar 1 
Şi cine vreai să te 'nţeleagă ? ... 
Vieaţa-i lu ptă: l uptă dar ! 

ION N. ROMAN. 

LITERRTURFt LR NOI 

D-lui C. Abr. 

- Se mai citeşte la. noi? ia.tă o întrebare 
ce ~i-o pun mulţi. In adevăr de la o bucată 
de vreme asistăm la o criză-ci iză literară., 
scri itorii cei mai bâtrăni nu dau si.mne de 
viaţă, scriitorii cei mai tineri au intrat în 
„valurile vieţ.e i „ în această goană pentru 
t,Xistenţă, ia1· acei cari mai scrin suut doar 
nişte visători cari când o să vie la crnda 
realitate o să lese condP.iul pe sama altora. 

D e la vorbele lui Eliad,;-Rădnlescn „scrieţI 
băeţi, numai scrieţi' astăzi băeţii nn mai 
scriu pent,ru că au văzut că în ţara Homâ
nească poţi să fi ori-ce, însa numai lit2rat 
nu„ Şi atunci am asistat la întrarea în ad
ministraţie , a multor poeţi cari au lăsat 
muza cari nu le aducea nimi c clin contra 
îi mai co„trL bani în schimbul unei rennme
raţiuni budgetare mai grnse. 

In ce stare se află literatura noastră 
astăzi? cari" să .fie r.auza că nu se citeşte 
la noi? iată întrebările la care vom respun de. 

ln literatura noastră am avut 2 şcoli, 2 
curent~; cga dintîia şcoală era şcoala „.J u
nimea" din Ia.şi înfiinţată de un mănunchiu 
de tineri întor.şi din Apus de la isvoarele 
germane şi franceze în frunte cu D-nul Titn 
Liviu Maiorescu şi Jaques Negruzzi. Fără 
îndoială în întervalul de la 1880 pfmă la 
1894 80 citea, cnrentul .Jnnime1 era un c11rent 
sănătos, elementele riin care se compunea 
erau elemente de va oare. .\ cestei işcoli 
datorim minunatele basme şi amintiri ale 
lui Creanga povest torni din Humuieşti, 
scrierile -filosofice ale lui Va.sile Conta, sR.
ti1·ile lui Eminescu, poe,-;iile lui Alexandrii 
Naum şi altele Pe l ângă aceasta s'a făcnt 
cLrnoscut publicului autori clasici, ca.po d'o
per ele stre\ne, D-l Maiorescu a. redat iu 
româneşte aforismele lui Schopenhauer P. 
Carp a tradus ,.Othelo·' şi ,,:\Iacbetti" de 
Shakespeare, Negruzzi „Hoţii" ,,<'aha.la. şi 
amor" şi exo de Schiller. Scheleti poeziile 
duioase ale ferroecatorului Enrik Heiue şi 
altele; au venit apoi o serie de poeţi tineri 
Dnilin Zamfirescu, Caragiale, Beugescu, 
Dabija N Gane cari toţi An contribuit prin 
operele lor la ridica.rea nivelnlni cultural 
şi la îndemnul publicului peutrn arta. 

„Junimea.; a resoi vat cheslia ortografiei 
atât de încurrată; ea a ·dat un 11 011 impuls 
crit.icei, graţie D-lui :\laiorescn. 

Pe atunci curentul ardelenesc decerna 
«JJ!fagna cwn laudet la toţi poeţi cari 
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făceau o opera naturală din nenorocire 
curentul ardelenesc ce există astăzi la noi 
în literatură, susţine acelaş lucru. O poesie 
în care nu se află un Mihaiu, un Ştefan cel 
Mare sau un alt erou - nu e o poesie bună. 
In contra acestei şcoli D-l Maiorescu prin 
articolele sale pline de adevăr şi simţire 
făcea mult sânge rău partisanilor şi atunci 
«R evista Contemporană» a luat naştere în 
Capitală snb direcţia lui Gh. Sion şi Petru 
< radişteann. Publicul era pasiou<1.t, polemica 
continua până când «adevărul a triumfat 
în favoarea .J unimei » . Apoi a a părut « Re
vista Nouă)) sub direcţia D-lui H~idău; în 
jurul ei. s'au strâns talente viguroase, s'au 
strâns Al. Vlăhută, Delavrancea Ionescu
Gion, Rădulescu-N iger, lon (-l-hica, Dumitru 
A flturdza. Paralel cu dânsa apare ~ Litera
torul" în care s' au ilustrnt iarăşi o serie de 
tineri talentaţi sub condncerea lui Mace
donschy autorul trumoa1:1elor poeme: <<Noap
te de Februarie şi Martie». 

In prima perioadă de la fondarea «Con
vorbirilor literare» până la apariţia revi
stelor t inere se citea - se citea pentru că 
ideile pentru cari se luptau erau idei mari 
şi frumoase, apoi poeţii mai tineri străluceau 
prin talentul lor, cei mai în vârstă ajungeau 
«apogeul prin operele lor sănătoase pentru 
tineret şi al t,reitea punct publicul era mai 
pasionat pantru lite:·atura românească, discu
ţiile literPre îi atrăgeau, polemicele între 
«Contemporanul » şi «Convorbiri» conduse 
de cei mai mari critici ai noştri Cherea 
Ion şi Maiorescu ·1 itu tăceau ca toţi şă se 
intereseze de ele. Mişc,ărei acestei şcoli a 
curentului junimist şi a curentului socialist 
se dato1eşte începuturile unei adevărate 
critice. n această perioadă au apărut Criti
cii~ lui Gherea, Critic:le lui I\Iaiorescu, 
Teatrul lui Alexandri, Traducerile lui Naum, 
Teoria :ui Roesler a lni Xenopol şi altele 
După 1890 au începnt a se mişca tineri, 
curentnl social era în floare. Atunci au apărut 
« Adevărnl literar» a lui Anton Bacalbaşa, 
« Lumea noua literară» sub i'iădejde ' on. 
apoi « Viaţa» revista lui VJăhuţaşiDr. Ure
chia, «Vatra» sub S lavici, Carngiale, Po
vestea vorbei sub Ion Gorun Arthur Stavri. 
l n laşi a apărnt «Arhiva» sub D-l A. Xe
nopol care a strâns sub steag pe' Gh. Murnu 
A. 0. C:uza, Sp. Hasnas I. Lanr etc apoi 
«Evenimentul literar« al D-nei Nădejde. 

In această perioadă s'a dat lupta între 
revista « '. 'iaţa» şi revistele socialiste, «arta 

pentru arta, ,,arta tendenţioasă", era atunci 
la modă. 

S au manifestat o serie de poeţi şi pro
zatori noui ca rtur Stavri, Ion Gorun, 
Haralamb Lecca, lfad n Roseti, C. T. 1\ o tar a, 
St. O. Iosif, Rădu·escu-Niger, P. Vulcan, 
Jon N. Roman, A. :-:teuermano, şi alţii . 
Jar a : um? acum nu se manifestează nici unul. 

«Convorbirile» au colindat pe laMi.iller, 
Stork pânli. ce au ajuns, din nou la Socecu, 
reviste tinere câte an apărut au murit, aşa 
au dispărui «Florea .Albastrăll ~Pagini lite
rare» «Curieru l literar» iar a!>tăzi d 'abia că 
se ţine „Revistn. Idealistă Arhiva, ,,' viditţ" 
,,Noua Viaţă" ,,Rev.Popornlni". ' 

Şi cum voiţi să se scrie dacă poeţii nu-s 
încurngiaţi la noi în ţară, Acadernia Ro
mână care are în cercul ei cei mai de 
valoare oameni de litere - ea care susţine 
că încurajează literatura şi arta a r espins 
în aceasta seziune de la pteminl Nasture! 
pe A lex. Vlăhuţă care se pre3entase cu 
« Selecţia poeziilor sale» şi la premiul A
damachi pe Haralamb ecca pe motivul că. 
« Academia nu premiază nişte romanţuri în 
versuri». Iar premiul de 12,000 lei ce l 'au 
luat Odobescu, Alexandri1 Coşbuc-l'a luat 
de această dată un domn foarte necunoscut 
care are meritul-spunea.n ziarele-că înjură 
pe fostul să.u ocrotitor. Dacă cea mai ma.re 
instituţie culturală poate să invoace că 
poeziile lui I lăhuţa considerat ca demn 
urmaş a lui Eminescu sunt romanţuri şi 
poeziile lui Haralamb Leca sunt periculoase 
atunci ce să mai zicem de cei ]alţi? 

Dar la noi în ţară «eminamente agricolă• 
s · au făcut ceva pentru toate clasele, pentru 
comisari pentru magazineri pentru lucrăt01·i 
de la C. F. R. dar pentru această clasă 
intelectuală ce îşi muncesce creerul ca să se 
ducă la 30 ani în mormânt şi apoi ca recu
noştinţă vr'un •mititeh> să-i arate meritele 
după moarte-nu s'a făcnt nimic. De câte 
or i mu]ţ,i poeţi şi prozatori n 'au făcut cum 
spune poetul 1

). 

Flămând m'am dus de multe ori 
Cu cărţi maestre geniale 
Oa să le vând la antiquar 
Cu gând să iau ceva parale. 

I-am dus şi ultima mea 0arte 
·« L es fleurs dn mah de Baudelaire 
Şi ram rugat să-mi spună preţul 
Căci mie nu-mi venea să cer. 

1) Vezi O. Cosco Poezie. 
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Şi-11. pus ovreiul ochelarii 
Ş'a fituit cu ochi profani; 
Târziu dădu din cap alene 
- «Oe zici, iei două zeci de bani<» · 

Dar poate credeţi că această clasă e bo-
gată, vă inşelaţi. lată ce spune un tânăr 
autor al unui volum de versuri 2) apărut în 
anul de graţie 1905: 

De mă va înt1·eba cine-va- «Cum ai putut 
avea 5-{iOO de lei ca să le poţi tipări? Faţă 
d1;1 sărăcj,a d-tale fac'i un lux de neertat. 
Da n' ai palton pe- astă vreme ca în Sibel'ia 
şi totuşi rişti a-ţi perda sănătatea şi a nu 
te lipsi de tipăritul de poezii şi încă ce 
poezii « Sonet1'» pe care nu ţi le-ar cumpăra 
de c · t bacanii, cărciumarii şi bragagii ca 
maculat,ura la cântar. 

Lucrul e trist, trist din cale afară şi bine 
zice Boileau 3) 

Din verszwi zi şi noapte nu,-ţ~· fă o meserie 
şi apoi 

Lucrează pentru nume · câştigu-i · înjositor 
In veci. nu-i ţintA. unui ilustru autor 
asta o spune pentrn France.zi dar la noi în 
ţară pro gl01·fo dei ajungi să. mori de 
foame ca Şrefan Petica. 

G1·itica cwn stă 4 în primul râ.nd avem 
în literatură «curentul de admiraţie mutuală» 
care se landă şi cel !-alt 'neparţial, dar de! 
D-uul ·ziarist bine-voeşte să-ţt dee in z-iar 
o dare de seamă. în sch-imbul unor perechi 
de halbe (ce nu se numără) atunci ţi-ai asi
g~ll'.at recl1ima, căci în genere cititorii se 
i~u după ziare - ziarele proclamă gen-iu, 
zrnrele proclamă nnlitate. O persoană mi-a 
zis că citi ud în ziarul «Adevărul> un foilet-on 
în care traducătorul « Mistere! or Parisul ni „ 
laudă pe Eugen Sue, autorul romanului, 
şi-a zis: dacă o gazetă serioasă şi bine scriqă 
îndeamnă pe public să cumpere rom11.nul, 
l'a cumpărat şi ca el sunt mulţ,i ( uj se 
datoreşte succesul «Cdma celebră din Con
stantinopol» sau «O noapte sângeroasă în 

2) Sonete de Alin. Craiova, Samitcu. pag. 71. 
ll) Boile1rn Arta poetică pag. 71. •. 
4) Curentul ele admirnţ;ie mutuală e dus de cercul 

formatînjurnl revistei „Sămănăton1l" iar cAl -1-alt 
curent de revistele: ,. Revista Idealistă" ,, Viaţa1. 
Nouă" ,,Românul literar". In definitiv :s'ar putea 
spune <;ă cei mai mulţi scriitoJ.'i n~l _mai scriu fiind 
sltturaţ1 de modul cum se iace cr1.t10a1 e de a,j □ns 
ca .s~ !1u f~ci parte~ din cerc\1l mutua1. şi o ~oană 
teribila se mdreapta !1,Supra autorului (casul cu 
„ Valea Albit'' romanul D-lui Silvan) de altfel poetul 
Radu Rosseti a atins aceastll. che tiuue în o con
ferinţli ce a ţinut-o la Ateneu în luna trecută la 
,,Societatea femeilor romane". 

Harem~ de cât acestei reclame bine-voitoare? 
Foarţe puţine cărţi. au putub să ajungă 

s~ se tipărească în a 6 a ediţie-o ediţie să 
aibă 1000 exemplare_. Dacă la o ponulaţie 
de 7 milioane suflete după ultjmele date ale 
serviciului statisticei, Eminescu a putu~ fi 
tipărit în 6000 exemplare, Gherea în 3000, 
atunci ce să ma: zicem de autori mai tineri? 
Să socotim cu o1 se obicinueşte 1 milion 

numărul acelora care ştiu carte, şi 6 mili
oane aua.Jfabeţi , ajungem la concluzia. că la 
1 milion de oameni cititori s'au putut des
face 3000 de exemplare din „Criticele lui 
Gherea· · şi ca culme suntem decoraţi cu 
pomposul titlu de Belgia Orientulu,i. 

Lib1-arii? Dar cine mai edit,ează astă•zi 
un volum de poezii, dar ce e cebun să a
runce banii pe fereastră, şi am citit cazul 
nnuiliterat cunoscut care ~i-a oferit roma.nul 
1~, un librar ~in ('apitală cu condiţia ea 
librarul să-l t1păreasră; ei bine. librarul a 
refuzat. t-u se vinele oare azi Colecţ,ia 
Bibliotecei de populari?.are cu 10 şi cu 15 
baui volumul şi nu oterea Casa Samitca 
romanele celebre ca Germinal de E. Zola · 
on 1 leu 50 bani în loc de B-50? 

Publicul? nepăsător, elita nu citeşte ro 
mâneşte find că citeşte fraut,uzeşte, Ol nu · 
vă speriaţi. Credeţi că se citeşte Flaubert, 
Dikens, Maupasant, Copee, Renan ? nu-şi 
perde timpul cn flea,hwi d' <lstea,, citeşte 
Sans-Gene, Cri Cri, şi din romane J.l!l-rne 
Flirt şi Monsieu1· L'arnant de Jean de la 
Vandere (ale c!lrui opere se vând câte 20.000 
exemplare) 

Bu1·gheziniea spune: Ce de poeţi ne arde 
nouă acum! n am timp să mântui lniver
sul şi Iniversul literar-:_în definitiv costă 
5 bani pe când „ Viaţa noua", noua revista 
a D-lui I vid Densu~anu costă 50 ban-i. 

Asta zic. domnii, dar doamnele cu un aer 
irooic-Jnchipueşte-ţi soro ne-a venit unul 
ca să ne abonăm la Revista cutare, i"an 
auzi 10 lei pe an, când en cu 10 lăi cnm
păr „Mariana'' şi „O prinţesă pe tron" sau 
11 Drama din curtea 8axonă". 

- Aşa-i madam şi eu 'l cumpăr, roman.ul 
acesta e admirabil. 

Şi dacă se găseşle pe masa unui ltiglif 
o revistă românească atunci să Rt,ie că a 
fost darnic faţă de poetul X c~ a venit 
în persoană să-l roge să ·se aboneze 

Dar atunci ce e de tăcut! Cn cât înaintăm, 
mergem înapoi. Care-i soluţia acestei pro-
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blen10 ? c-n re e canza acestei stări de lncruri'? 
~i utn11ui zic ca Vlăhuţă: 

Nu ştiu; e melancolia secolului care moare, 
Umbra care se îneacă la uu asfinţit de 

soaTe 
Sau decepţia, durerea luptelor de mai 

înainte, 
Dol iul ce se exalh de pe atâtea mari 

morminte 
Respăndindu-sc în yiaţă ca o tl'istă moşte

nire 
Umple sufletele noastre de întuneric şi 

mâhnire 
!;li împrăştie în lu1pe o misterioasă jale 
Par-că ar sta în faţă oara stingerei uni

versale. 
Ingratitiidinea e floarea omenească 

a zis adâncul cugetător Blaise Pascal 
Dacr1 în vjaţa nu dai ccesarulni rc•i al cesA
rului~ lăsându-l prada celei cDAi :11an mizerii 
în lupta pentru o buca·tă d e pâi11e - dar 
după moarte!?. 

Uii,aţi-vă pentru duiosul fermecntor'I raian 
nemPt1·~5e;11 blândul ' l'rndt-111 Dll s'a gfisit în 
toair. ţnrl'.i ~(10 1,-i ca sft se corople,,.1<->ze s 11ma 
11,•<·Ptmrit î11< ·ă peutrn rasă poată 6. terminat 
1UOJ1111ne111,ul !ni fM·11t, de sc-nl ptorol Filip 

l\furin. Dar Eminesct), Bolintineann. Ion 
Ghica, Ureohia • îşi au oare statn..iele lor? 
Pentru câţi Urechia na luptat săi se r idi,:e 
mc,n.runente publ ice, «d r pentru ionescu
G ion?» s'a umblat din oraş în oraş ca să 
se strângă fonduri l\Ji se pare că rn ~'ranţa 
- pe oare o imităm nu e aşa, acolo l iteraţii 
sunt încuragiaţi, operele lor citite, poeţilor 
lor mari se rădică statui publice, dar ca la 
noi la nimeni .• 

f:;i ne întrebăm şi noi ca poetnl 

- Unde ni-s entusiaşti, visători trubadur i '? 
Să ne cânte rostul lumei şi splendorile 

ţiaturei '? 
Unde ni-s sămifnătorii gener:oaselor cu-

/ tinte 
Magii ocrotiţi de stele, mergători înainte'? 

Jar pentn, poeţii mai tineri de cât să-şi 
vadă hărtia satinată cn care e tipărită cartea 
lor de versuri de multe ori cu p01·tretul 
auto1·ului în mâna bragagiilor învălind 
acadt>le- e mA.i bina să se facă comerci anţi 
de coloniale cu l len la Activ şi câlie-,a zeci 
df'l mii la pasiv, căci nu vor avea ce rngreta 
şi r.:!Ulţ,i ii vor invidia. · 

M. A. Rennert 

VAPORUL REGELE „CAROL J '·. 

PRIMAVARA 
I 

Din pururea frwnoasa-i /ară 
'j__"riniite Zâna Prirnăvară 
Sol, pe pământ, la G1·aiu-Ghena1\ 
Al Ernei fi'u mezin,-din fire 
Geros, dar mi fără simţire, 

Vo'ios mai des i<;i t1·ist mai 1·ar. 

Drăguţul sol, copil de casă 
Din lumile de-azur să lasă 
Pe la popas schimbând în şir 
Nori albi,-şi către Graiu apucă 
De la stăpâr,a liti să-i diwă 
Răva1~ pe foi de trandafir .. 
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El Graiului-Ghenar îi scrie 
Oă i s' apropie să vie 
Pe-al lumei plăiu, cu dor de flori, 
Şi-i face Graiului poftire 
Să 'nceapă-anume pregătire 
Oe-ar bucurct pe muritori. 

Da1· Ea1·na nu vrea făr' de v1·erne 
Nim1:c a fi, şi-apoi să terne 
A nit 'ndrăgi Ghenar cum-vct 
Pe Zâna mândră,-ei u1·âtă,
Şi eat-o iute hotărâtă 
Pe sol să prindă 'n cctlea sa. 

Dă vifor, spitlheră din gene, 
Şi munţi ridică din troene, 
Oa 'n cine ştie ce ceas rău ; 
Şi 71une gerul, pune vântul 
Să 'n_qheţe cerul şi pământul, 
Să-i fac' o negură, itn hău ... 

Im· înt?-'o zi lu ea, în ţară, 
Oand află dulcea Prîm,ăvară 
Câ solu-i, bieto l mititel, 
Snb neaită 'n valea litmei zace, 
Trimite h7,r ceresc şi' l fctce 
Frumos şi gingaş ghiocel ... 

II 

Din piwurea 'nflorita-i ţară 
Trimite zâna Pl"imăvară 
Alt sol, - la Craiul Făitrar, 
Al E1·n'ei fiit mai mic,-din fire 
(J({.m schimbător, când cu simţire, 
Când fără nici mi pic macar. 

Şi solul,-cilt copil de casă,
Din ţant-i fă1·' de nopţi, să lasă, 
Plutind pe-aripa unui vânt, 
Ducând răvaşul cit poftirea 
De-a 'ncepe Crct'iul eregătirea 
Primfrii zânei pe pamânt. 

Ci Erirna p1·inde iar ele veste, 
Şi mai ales acum că-i este 
Si ei, api·oape ele-a pleca ;
Şi-a:poi ca fiul să\c;i păzească 
De-a zâne-i vrajă feciorească 
Ou care poate sitbjuga.-

Allritu-i păr îşi despleteşte 
/;fi ia1·ăş '1Jifor cnmt porneşte 
.1lfai g1·ărnădincl munţi de ninsori„ 

Dar sp1·ijin ne mai dându-i gerul 
Cu vântul mai neg1·eşte ceritl, 
Mai dă pământului fi01·i .. 

Şi totuşi, solul, dintr' o ţară 
In ca1·e Zâna Pt·imăva1·ă 
Domneşte-apuru1·ea, 1·ăzând,-
Nu poate pune 'mpofrivire 
La 'ngrozitoa1·ea răvăşire 
Şi cade 'n cale, suspinând„ 

Când află că o nouă viaţă 
'I-a nimicit Earna 'ndrăsneaţă, 
Craiasa stinge n cer o steci, 
Şi pentru,a sufletuliti pace 
Trimite ha1· etern de-o face 
llfirositoarea micşimea ... 

III 

Oi eat'o Ea1·na 'n pribegie 
Spre ţara-i punwea pustie 
Ou ni1;lţi gheţa,ri drept căpătâiu. 
Trei fraţi din ţara Azurie 
Vin Crai pământului să fie 
Şi sceptrul Marte 'l ia în[âiu. 

El uflă-o_qoare încă ninse 
Şi amorţire 'n văi înt-inse, 
Trişti codri 'n goliciunea lor; 
Da1· e în fiinţa l~ti pornire 
De-a 'nviora întreaga fire, 
Dar el să simte creator ... 

El e din neamitl primăverii, 
Şi 'ncepe faptul învie1·ei 
Spre-a-i pregăti un drum 1·egesc. 
N' aştea'l2tă sol ; dint1·' o zâmbire 
Oa raza 'ntinsă peste fire, 
Mii, mii de mitgu!J'i încolţesc„ 

O lwrne 'ntreagă de ogoare 
De văi, de dealuri roditoare 
Tresa1·, răsuflă lung, 1·enasc, 
Şi iar·bă, grâne înfrăţite 
Prind feţe vesele 'nnoite 
Şi râd cit vitele ce pasc .. 

Zădarnic, la hotar oprită, 
Mai cearcă Earna bir·uită 
Domnia nouă-a titrbura, 
Căci primăvara vine, trece 
Pe lângă-al Ernei sidlu rece 
Şi 'ncepe flori ct semăna„ 
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Din pitritrect fntmoctsa-i ţară 
Aduce Zâna Primăvară 
Tot fastul Curţii strălucit 
Ia,r sitb ffreascct 'nrâu1·ire 
A fctnnecuhti de 'noire. 
Se simte omitl fericit. 

N. Rădulescu Niger. 

G 2""î> 

CliD~ din viata Illllll nribBH[ 
12 Scptemb1·ic 1903.-... . ş i în fond, nu 

ştiu undo e mai bine : oraşul e 1.m vul
can, în fundul căruia clocotesc ameste
cate porvorsitatea, minciw1a, ingratitu1i
nea, vanitatea, egoismul, avariţia, trândă
via. In oraş e c01·ul îngust şi 'ntunecat, 
soarele e r ece, luna e dusă pe gânduri, 
stelele sunt triste, aerul înveninat, feţele 
mascato, inimile împietrite, trupurile mo
leşite, bolnave, fără pic de sânge în vine .... 
Satul e o grădină în care sunt sădite 
laolaltă francheţa, simplicitatea, dămicia, 
adevărul, bw1ătatca, hărnici a La sat e 
cerul larg şi senin, soarele e cald, luna 
e vorbăreaţă, stelele vesele, aerul dătă
tor de viaţă, feţele curato, inimile căldu
roase, trupurilo robuste, sânătoaso cu 
sânge înfocat în vine ..... 

Când eram la oraş, doriam din adân
cul inimei să fiu la ţară. Voiam să scap 
pentru cât-va timp ctin imporiul patimi
lor, voiam să gust din dulceaţa ce'ţi o
feră pacea sfântă a unui sat.... Şi astă-zi 
SW1t la ţară . Cor larg, sonin, isvor vor
băreţ de cristal, mirişti aurii în bătaia 
soarelui, sălcii plotoase, pomi rămuroşi, 

oameni simpli cu privirea vioae şi inimă 
deschisă . .. Mă mpresoară tot ce am do
rit! .. Şi'i linişte ... şi'i pace ... şi totuşi nu 
mă simt bine!... Precum la oraş îmi ora 
dor de liniştea de la ţară, aşa îmi lip
seşte aici sgomotul oraşului. Mă înspăi
mântă câte odată liniştea aceasta, pre
cum pe un copil îl înspăimântă tăcerea 
nopţei ... Pe urmă, aci nu există 1.tita1·ea. 
Aci gândW'ile şi amintirile îşi au toată 
libertatea- şi de la prima zi a venirei 
mele încoace, au şi început a mă nâvăli, 
cu o îndrăsneal:1, cu o stăruinţă ce mă 
îngrozeşte. 

Atâta brm are oraşul: balsamul numit 
Uitarea. E un balsam răcoritor, care, 

chiar dacă nu ţi lw1geşte viaţa, cel puţin 
îţi ameliorează suferinţele. 

Te arunci în mijlocul sgomotului, va
lurile te iau pe sânul lor şi ie duc îna
inte, mereu înainte! Ai începui să uiţi! 

T-e trec fiori când în mijlocul uitărei, 
un gând rebel şi îndrăsneţ licăreşte o 
clipă în mintea-ţi strigându'ţi: 

- Bagă de semnă, se apropie sfâ1·
şitul ! 

Atunci tresari, te uiţi înain tca ta şi 
vezi cum valurile pe sânul cărora pluteşti 
aşa de voios, se aruncă, la o mică de
părtare, intr·w1 abis. Inmărmureşti un 
moment; ai vrea să te întorci-te uiţi 
îndărăt: e întuneric! ValW'ile prind a 
râde w1 râs ironic şi mii din acele crea
turi stupide numite oameni de oraşi, oa
meni ele lumea mare, repetă, ca un ecou 
ul'iaşi, râsul valurilor :-cântecul tău de 
moarte!.. ... 
Incetează înmărmurfrea ; sub impresia 

wmi sentiment până acum sh'ăin în ini
ma ta, şi. care acum te stăpâneşte cu to
tul, începi a râde cu cei 1 alţi : 

- Du1)ă mi.ne, vie potopul ! 
Abia ai isprh·it şi te ai şi prăbuşit în 

abisul fără fund .. după tine a Yenitpo
topul! ... S'a stins soarele şi toţi aştrii ce 
pluteau în univers! ... Apă, apă, acopere 
totul, apă şi întuneric şi... uitm·e ! 

S'a sfîrşit, ai intrat în infern, Le-ai fă
cut ca toţi egoistule ! 

Unul mai puţin din puţinii co au inimă! 
Intâi durerea, pe urmă patimile jos

nice te-au prefăcut în sloi ele ghiaţă, în 
mumoră. ş·apoi? Nu mai simţi, nu-ţi 

mai pasă, nu-ţi mai aminteşti!.. .. 
La ţară, itito.rect nu există; aici gân

d urile te frământă cu o cruzime fără mar
gini, amintirile îţi sângerează zi şi noapte 
inima; te omoară, nu dintr'o <lată, ci cu 
încetul şi dureros din cale afară. 

La ţară îi e bine numai ţă!·anului. 

* 
Liniştea proprie zilelor de săi bătoare, 

pluteşte peste sat. 
Din turla bisericuţei ce se înalţă pe un 

dâmb, picură in aerul cald şi moleşitor, 
dangăte prelungi şi rare, de clopot. 
Roş de sânge învrâstează cerul la as

finţit. Spre soare-răsare plutesc leneş 

câţi-va _1om·aşi subţiri şi albi ... 
Câte un lătrat de câine, pătrnnde vag 

din mijlocul satului, până la mine, ce stau 
tolănit la poalele unui deal, în iarbă ...... 
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Zeci de gânduri şi de amintiri se fră 
mântă în creorul meu .. . De odată, o a
mintire predomină, alungă pe cele l'alte 
toate, îmi pune stăpânire pe inimă şi 
gând :- mi-run amintit de eit .... Am fugit 
din oraş, pentru ca să n'o mai i11tâlnesc, 
să n'o mai văd, şi aici, în liniştea sa tu
lui, ascu11s (!e lume, icoana ei e pururi 
în faţa ochilor mei. .Mereu imi zâmbeşte 
acel cap de sirenă cu părul bogat şi mă
tăsos, cu och ii migdalaţi, negrii, umezi, 
blânzi şi vorbăreţi ... 

De altfel povestea e scurtă şi banală : 
Ne văzm'ăm, ne iubirăm
~1ă 'nşelă, ne despărţirăm. 

Dar de ce nu'mi mai dă pace aminti
rea ei? De ce mai aprinde în inima-mi 
un foc ce mă at'do cumplit? .. Asta e p lata 
pentru că am iubit adevărat, sincer, cu 
tot focul unei inimi prea senzipile, prea 
n ebune. prea naive·? .. Nu'i destul că am 
fost înşelat? ... Şi_ eu care credeam că în 
srngurătatc, departe de ea, nici nu'mi 
voi mai aminti de această iubire! ... 

Sâ11gcrcază inimă, st1feră, rabdă şi în
vaţă-te ca pe viitor să 1m te mai farmece 
ori-ce piivirc galeşă din ochi frumoşi şi 
mincinoşi, ori-co pas făcut a lene, ori-ce 
glas mângâios, ori-ce corp pw·tat cu o 
maiestate studiată!... Fii p0 vi'it01: rnai 
scrupulo. tsă în alegerea unei stapâne !.. 

. . 
Flacările de la asfinţit s'au stins, a în

ceput a so aşterne pesto fire răcoarea 
serilor de toamnă .... 

Pe cei·, unde şi w1de, se aprinde câte 
o stea. 

Lumini licăresc la foresh·ele caselor 
din sat. 
Dangătul clopotului a mlll'it .... 
Mă ridic şi cu paşi mărunţi mă'nclrept 

spre castt, trist, îngândurai:, cu inima 
sfăşiată, cu creerul ostenit. 

Nepăsători, câţi-v:a copii aleru1gă 'nain
tea mea, râzând vesel şi chiuind. 

Cât ii foricesc, cât ii i nyid ioz !.... Cum 
aşi vre:. să re'ncep viaţa ele la început! 

Şi în minte îmi re'nvio un fragment 
dintr-'o poezie germa11ă cc am citit-o când
va, de rnttlt şi al cărei autor ]'am uitat: 

,,Holde Jugend, siisse Stunden, 
,,O, wie schnell seid il11' versclwunclen!. .. 
24 Septenib?-ie.-Mi-e dor, mă plictisesc, 

mi-e lene, mi-e bine, me-e rău, mi-e sete 
ele iubire, de mângâere, de cuvinte dulci, 
mi-o nu ştiu cum .... Inima mi-e un teren 

de luptă pentru amalgamul acesta desen
timente, din cari pici unul nu'i aşa de 
put~rnic ca să le poată birui pe cele-l'alte, 
să le predomine, să rămână singur şi 
absolut stăpân ... Dar dacă mi-ar fi ini
ma numai terenul lor de luptă, tot ar 
mai fi cum ar fi, însă ea în acelaşi timp 
şi ţinta lor de posedare, obi:mtuJ pentru 
care se luptă-şi fiecal'e trage inima spre. 
sine şi mi-o sfăşie, sărmana!. .. Şi nu sunt 
numai astea sentimentele ce se luptă; 
din dor, se mai naşte melancolie; din 
plictiseală scărbă-şi câte încă! 

Toate ca toate; dar nu ştiu cum îi mai 
poate fi sete de iubire inimei mele, 
când de atâtea ori s'a convins că iu,
bfrea sinceră c un element distrngător, 
e Yenfn luat în doze mici. ... însă, poate 
că chial' aceasta o cauza ? ! ... S mit şi du-
reri dulci, precum sunt şi dulceţi dure
roase-şi una şi nlta au în s ine o volup
tate sălbatocă, a1ueţitoare, ca aceea a ha
şişului sau a opimnului, şi, cum unii se 
dedau beţiei acestor otrăvuri, inima mea 
se dedă senzaţiei du.Jce-de-dul'Oroas.1 a 
iubirei adevărate, calde, pătimaşe, ne
bune .... 

Nu ştiu: fi-vor toate inimile aşa? 

Aseară am făcut cunoştinţă cu d-şoara 
Olga Gh ... ~fa sul'prins un spirit atât 
do pătrnnzător, nişte reflexii atât de a
dânci, deşi de o dulce naivitate, nişte 
idei atât de precise şi juste asupra lu
mei şi inimilot· omeneşti, la o fată atât 
de tânără şi, relativ, cu puţină experi
enţă. Vorbea clal' şi sigur şi într'o frază 
scut'tă şi nemeşteşugită rezuma un haos 
de gânduri larg i şi sănătoase. 

Am putut observa, de şi era încă ti
midă faţă de mine, că simţea mare sa
tisfacţie a vând ocazia să împărtăşească 
cui-va. cât şi cât, din mulţimea de gân
cluri, teorii şi deducţii zămislite în cre
erul ei şi tot acolo ascunse, din cauză 
că aici în sat rar găseşte pe cine-va care 
s·o înţeleagă ... Şi ce mult te doare când 
11 ai cui te confia, când n'ai pe aproape 
nid o inimă cal'e să bată în ritmul bă
tăilor inimei tale!.. 

E zece şi jumătate. 
Afară : soar e, now·i, vânt şi vârtej de 

praf. 
Un car încărcat cu poloboace, so apro

pie, în pasul boilor, de sat. O turmă de 
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oi urcă dealul din faţa morei şi ·u tu·ma 
oilor. fluerâ11d ascuţit vine ciobanul... 

- Oare ce-o fi p este cl eal ? ... Dar de
parte. departe în :-:a ren unei e cerul se u
neşte cu pământ.ul, pe acolo cc o fi'< 
Cumo fi? ... 

Şi se deşteptă în inima-mi nostalg ia 
de necunoscut, dor neţărmurit ele ducă, 
de lungă, neţărmurit'\ pribegie! 

Ah, mi-e clor, mi-e clor, 1-pi-e dor!!!.. 
~1 i-e doi' de-o strângere do braţe moi 
Mi-e dor de sărutări ferbinţi, 

Mi-e clor de ochi adânci senm1. 
Umez i, blânzi, ct e farmec plini, 
Vol'bărl'!i ş i cuminţ i. 

1\Ii-o <lor ctc ,TomiJc tră i te 
t le Yisclo trandafirii. 
.\li-o dfll· clo lumile pierdu to 
In 1·egluni n ecunoscute 
Din z.'.lble pustii ! ... 

41 

F. David.-Bacău. 

PODUL PESTE DUNĂRE JiEGELE CAROL I·' 

SERENADĂ 

Domnişoarei Olga Gh. 

Firea doarnrn- e tăcere ... 
SiJ1gur lacu 'ncct · suspină, 
Cum suspină 'n mâ ini m ăiastre 
Plin ele dor o mar1dolinl'l ... 
Şi cu s tau p e s ub halconn-ţi 
Astăzi ca · şi în ori-ce sară, 
De îmi plâng în vers u1·i d orul 
Şi mi'l picur clin ghi ta 1·ă. 

Oare nn ştii ce'i amorul, 
Mândră floare clin Sevilla'? ... 
Şi durerea mea amal'ă 
Nu'ţi deşteaptă 'n suflet mila ? ... 
O, desfâ din cadrnl uşei 
Subţirelele gardine, 
De mi te arată, pală 
In bătaia lunei pline. 

Imi s1,u·fufo blâncl ş i clu1ce 
Şi îmi fa un semn din mânii, 
Ca în parcu.I plin de roze 
Să te-aştept, a rn oa st:'ipână
Şi clis pari din cadrnl uşei 
Snb subţirnl e gardino 
Şi pe treptele do marmor' 
'l'e coboară 'u parc la mine-

Strâns înlânţuiţ.i in brate, 
S'ascnl tăm cum lacul plânge 
Ca un cânt d e mandolin ă 
Ce departe vag se stânge ... 
Şi 'mbătat el e sărutarea. 
Şi strânsoarea-ţi , perlă rară, 
Am să'ţi cân t în vorsuri doru-mi 
Ş'am să'! picur clin ghitară ! ... 

F. David 
Jassy, Febroari e 1904, 

.. 
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Vi-i soră ! 

Aşa de trişti sânt astăzi trandafirii ! 
Ei simt că farmecul ademenfrii 

Cu care dezmierdau priviri 
Le e răpit de-o gingaşă copilă, 
Ce pare 'n strălucirea-i o idilă 

Impodobită 'n tr andafiri. 

Şi razele de soare sânt mâhnite! 
Se cern 'n viţe lungi şi aurite, 

Ca 'n ochi să nască feerii. 
Inchipuire vană şi pustie ! 
Nu-i chipul fetii mândră f Perie 

Cu necoprinse armonii ? 

Voi, trandafiri şi raze vii de soare, 
Priviţi cu drag la cea ispititoare, 

Ea-i dulce! să n'o pir.urniţi ! 
Ea e lumină şi coloaL"ea voastră, 
Vi-i soră delicată şi măiastră 

Şi vă zâmbeşte când zâmbiţi! 
Iulian Siniol. 

C::--'==> 

ISTORIA EPIRULUI 
VECHEA EPOCA 

Să vedem acuma re ne soune D-na 
Bacler**) ~ A.ceşti Dumnezei despre cari 
«Eleni trebueau să întrevadă maiestatea, 
«Pelasgi străbunii lor îi uitaseră cu to
«tuJ în sânul naturalismului lor; să ne 
« transportăm în muntosul Epir, să nrcăm 
«povârnişurile lui Tomoro şi să pătrun
«dem în pădurea de stejari care încon
«joară Hieron. Acolo se ţin cele trei Pe
«liade, acele preotese ale Dodonei care 
dn acele timpuri primitive în care pre
«oţia se Etxersa de şeful familiei, erau pro
« babil femeile ce etatea lor făcea mai 
~venerabile. La această epocă a vieţei 
c1n care sufletul a câştigat în frumuseţe 
.cceea ce corpul a perdut în vigoare, fe
«mea era mai demnă încă de a inter
«pl'eta secretele cerului. 

«Să urmărim pasurile preoteselor. Să 

**) Dna Hader Femone gl'e,;que. f'aris 1S7a. I a 
deute pag. il. 

«le vedem apropiindu-se pe r~n~ de fa
«gul sacru, de isvorul ~a~·e se u~tm~e de 
«la piciorul fao-ului fat1d1c, basmun de 
«aramă, care s~spense unele către cele 
,, l'alte împrejurul circuitului sacru, r~
«sună toate de lovituri, din care unu dm 
«doi este Abius, să vedem anume Palea
«dele înaintând către această statue de 
«copil a1 cărui biciu la lanţurile bronzu: 
«lui, agitat de vânt loveşte contra unui 
«vas de aramă . 

. In tremurarea frunzişului, în murm~
«rul apelor, în vibraţiunile . metalulm, 
«preotesele cred să audă cnvmţeţe . det 
«pre care e1e le traduc s_ensu~. misterios). 

« Şi cu toate acestea m m11locnl aces
. tor şcene superstiţioa~e p1:_i~a finţă ~a-
terială fără mceput şi făra fme cel d m

« tâiu omagiu cunoscut ce-i fu adresat pe 
,,solul Greciei, Peliadele invoacă pe Ju
,,piter regele cer~lui şi pe "ţ>uzele lor a-

cest nume reamrnteşte mai mult dumne
"zeul adorat de l:manitatea născândă " .,, ,.. . 

ca Iudia a Vendas. Femee sa mapmem 
" · lbvd crraţie aicea acelma care se ce l1 ra e 
"b l . . ă femee k un popor pant 101st ş1 s re-
::zicem cu mâudrnţe inv<?caţiunea p1:eo

teselor Dedoneene: Jup1ter era, Jupiter 
;•,este, va fi o! mare Jupiter. 

Din nenorocire nu se opreşte acolo 
cântecul Peliadelor. Dacă privirea lor 

's'a ridicat la cer, nu a întârziat a so a
\;leca la pământ tmt~e vede c~ se ~coace 
,.ghinda, şi fena (un foi __ do ghmda) cu 

care se nutresc Pelasgu, para, strugu
;.'rile, smochina, rodia, df1 care pot gusta 
,,recoroasa sapoare. . 
,.Pământul produce fructe, conturnă Pe

' laidele, onoraţi-l deci ~u nwnele tle 
,,Mamă. . . .. 
Fiind-că cadrul acestei 1stor1t nu ne per-

mite cu descrierea detaliată a tuturor e
venimentelor petrecute în Epir, de aţleea 
mă mărginesc la câte-va, iar cel ce do
reşte a cunoaşte pe larg, poate să le ci
tească în diferiţi autori ce au scris asu
pra lor. 

In răsboiul Troiei în afară de Perebei 
au luat parte şi alţi Epiroţi după spu
sele lui Omer* i cai·e zice astfel: ,,Dar 

* ) Unicol ,il dedea asemenea de.:is im1ile lui prin 
c;;i.le1\ şorţilor. Peleadt'ltl întreb~u îuc~ s huratul 
păsărilor mai ale; acel a l eorb1lor r ota. U-na 
BAder. 

* Omer. 1 liad>l II cart. 8 paragr li31 .iurs (tra.l. 
Pessimea.ux Pag. 4d. Paris Charpenton. 
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„Dar Ulise conducea pe măreţi Oifalenieni 
,,cei ce locuiau Itaca şi Nerilul cu frunzi
,,şul ondulator, Crocylea şi aspra Egilepa, 
,,Zacyntul şi câmpurile Samoscei ce ocu
„pau continentul pe ţărmul opus (prin 
ţăr'mul opus se înţelege Epirul. 

Istoricul Tucydide**) 2.ice că Epirul 
sub Ecizi şi până la Piru-cel-Mare era 
împărţit în mai multe provincii inde
pendente şi pentru aceasta nu putea să 
înflorească, să progreseze, să formeze 
chiar un stat puteTnic. 
Până la resbelul Troiei, O mer în Odisea 

ne zice că trei regi domneau în Epir. 
Unul c.r·a Marmeru IJos, l a care se adresă 
Uliso când plecă pe ntru 'l'!'Oia spre a-i 
da otravă, otrăvind arcurile lui, clar sus 
de sub rege rufuză temânduse de Dum
nezeu, cel l'alt se numea Fidon domnind 
la '.]'hesproc, un om btm şi ospitalier, al 
tre1lea era Echetos, care domni tirăneşte. 
acesta era fiul lu Efchuioros şi Flageas, 
el orbi pe fica sa Metosimin sau Amfisan 
după intrigile unui oare-car e Olicbmo
dicei. In Epit· clupă deluviu se menţio
nează ca ege Faeton care v:enise cu 
P_elasgii1

) dominând asupra Thesproţilor 
ş1 Moloşilor unde se stabiliseră• Deuca
lion _ şi Pira părinţii lui Elen clupă Stra
bon '!· VIne _asemen~a în Epfr Thespro
tul fmlm IUL LeucaJ10n L'egele Arcadiei 
şi locul ce-1 locuise îl în ti tulă Thesprnta. 
Avea ca succesor pe fiul său Ambrau 
de unele se născu şi numele provinciei 
Ambracia. El fu nepotul lui [rcule, dom
nea când Enea cu soţul ci debordară I r:. 
Acţium ~). Fiul săt't Efiros îi succcdă si 
fw1dă or?.şul Fumu. Acest rega este cu
noscut asemenea cu numele ele Aido11eus 
renumit prin răpirea fetei sale tle către 
Thiseu şi eată ce ne zice Nouveau La
rousse Ilustree pag 136: ,.Aitlonee regele 
„Moloşilor în Epir, el trăia cinci zeci de 
„ani înaintea resbelul ui Troiei . .,fuilboiss 
„ajutat ele Thesee voi sa răpească 
,,fiica lui, Proserpina, de care era amore
,,sat, dar decăzură în expecliţiunea lor. 
„ Thesse fu întâlnit pri.n ordinul Hcgelui 
„şi Pyrilhois fu sfăşiat de Cerber câinele 
,,lui Aidoneaus. Plutarc zice că l'roser-

*•) Nicola Polinm.i. Disflrtii\:inni ns,1pra vtlchie i 
1st. Erirnlui 1820. 

1) f' lutarc. Viaţa. oa11.eni lor ilustri par Ri,·ard 
E. I[ pag. 2(i!J vi aţa lui l-'irn l' fLris. 

2). St,· bon Geogrnfia I cart. li paragr. V capit. 
SJ. .' ouveau Larousse ilustree 15 fau. l'ar. 238. 

„pina era femea lui şi nu fi ica. Iată ce 
narează: 4 ) .,ln f i.ne credinciosi angaja
mentului său Thesee către Perylhois) 
,,î.l însoţi. în Epir, spre a răpi fiica lui Ai
„doneus regele .\ioioşilor, care dedese 
„femeei sale numele do Proserpina şi fiicei 
„sale acela de Core iar cânelui său acela 
,,de Cerber. El obligă pe aceia care că
„t.a.u fiica sa în căsătorie de a se lupta 
„contra acestui animal cu promisiunea 
„de a o da aceluia ce at· fi învins. Dar 
,,infol'lnat că PiryJlhoiss şi Thrnse ve-
1.neau să o răpească şi nu să o ceară î11 
,,căsătorie, îi arestă, dâJJrl îndată pa Pi
„rylJhoiss care fu sfăşiat de Cerber şi 
,,reţinu pe Thesee prisonier". 

~I ai târziu Theseo fu ~că pat de către 
Ernclea care putu obţine libertatea sa 
în urma unor v izite ce ~ăcu lui Aicloncus. 
Arian menţionează ca rege al F,pirului 
şi pe Oyrineus. 

Vasi l e Diamandi. 
Saloni,· , 12 Februarie 190:'i. 

~~ 

*~~~* 
CRONICA ŞTIINŢIFICA 

Il uminarea cu aceti l en ă 
DE INGINER POTÂRCĂ 

(Urmare) 

Preţ-nl gaznlni acetilenă şi campam/ia 
lui cu gazul ele ilmninat. 

Un metru cub de acetilenă reclamă 3 
chilograme ele carbură ele ca1ce. Trei 
rhilograme de carbură de calce costă 
după preţul de rnai sus 1. leu 50; deci : 
im 3 de acetilenă ar costa 1. leu 50. 

Un metru cub do gaz ele j]uminat 
coastă numai 30 bani. 

Ar resuita, nă prnducerea luminei cu 
acetilcnj:ţ at· fi de 5 ori mai scumpă <le 
cât cu gaz de iluminat. 

Vom Yedea că nu este aşa, căci sunt 
alte proprietăţi ce vin în folosul costu
lui acetilenej_ 

Puterea lmninătoare între acetilenă 

ş1: gazul de iluminat. 
Se ştie că străluci.rea mai puternică 

sau mai slabă a W1ei flăcări constă în 
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cantitatea mai maro sau mai mică a 
părticel elor solide, din care csto Mm
pusu, devenite, prin 1·idicarea templ!ra
turei incadescente şi deci câştigând pro
prietatea de a lumina. 
Aşa : Hidrogenul este un corp com

bustibil, clar neîncărcat cu materii solide. 
De i se dă foc, produce p căldură enormă, 
dar o lumină foarte slabă. Dacă însă, 
în acea flacără slabă ~rodusă de hidr o
gen pur, arzând. se întroduce w1 eorp 
solid, fie o bucată de var sau un baston 
ele magnesie, ea devine de o strălucire 
orbitoare. 
Resultă dar, că corpii solizi, deveniţi 

i11candescenţi, prnduc lumina, dând stră
lucire flacărei. , 

In flacăra lumănărilor, în flacăra lămpii 
cu petr0l, în flacăra µnei bec cu gaz, 
lumina este dată de părticelele de căr
bune în mai maro sau mai mică cantitate, 
în cari se d escompune molecula. 

Şi în acetilenă lumina e dată tot ci e 
particolcle do cărbune, din cari este com
pas, devenite incandescente. 

Cum proporţiele de Cărbune (C) ţ; i 
Hidrogen (H) în constituţi a gazului d e 
iluminat şi .Acelilenoi sunt următoarele: 

In gazul de iluminat 12 gr. C la 4 gr. H 
iar ,, ,, acetilenă 24 gr. C „ 2 gr. II 
resultă: 
Că în acetilenă avem mai puţin hidro

gen ca în gazul de iluminat, deci, arzând, 
acetilena dă mai puţină căldură ca ga1ml 
de ihuninat şi că în acetilenă, avem mai 
mult cărbune ca in gazul de iluminat, 
adică mai multe materii solide, capabile 
a lleveni :incaudescente şi deci emitento 
ele o mai mare putere luminătoare. 

Unitatea de măsură pentrn puterea 
luminătoare este, după cum se ştie, car
celitl-oră adică pittm·ea de lwn-ină emisu 
ele o lampă carcel, ce consuniă 42 grame 
nleiu de rapiţă pe oră, cit o flacără 
de 1 O milimetrii. 
Experienţa a arătat, ci:t un metru cub 

de gaz de iltLminat, dă o putere lumi
nătoare de 10 carceli oră sau o lumâ
nare zecimală şi că un metm cub de 
acetilenă cHî o putere luminătoare ele 
168 carccliorn sau l(î.8 lumânare r.ecimalr . 

De aci se vedo c,1 puterile lumin ătoaro 
ale acetilenei şi gazului de iluminat se 

_ l J 168 16.8, au mtre e e ca raprotu 
18 

sau -
1

-

adică că acetilena dă o putere lumină-

toaro do lG.8 ol'i mai maro do cf1t gazul 
de iluminat. 

De şi am găsit clar, că un metru cub 
ele acotileHă e tl e cinci ol"i mai scump 
ca un metru cub do gaz de ilumi~rnt, 
puterea luminătoare a acetilenei fiind-de 
16.8 ori mai mare ca a gazului de ilu
minat costul metrului cub, întTe aceti
lenă şi gazul de iluminat, du1)ă pr odusul 
A 1 . ă 16.8 1· ~ d rn umm , este peeclLin 5 , ac 1ca e 

3.36 ori mai efti11. 
Putem pune în evidenţă aproape a

celaş resultat şi astfel : 
Pentru ca tm bec de gaz do iluminat 

să producă într'o o:·ă o cantitate clo lu
mina egală cu un carcol-oră, trel.me sit 
consume 125 litri de gaz, adică '/8 dintr'un 
metru cub. 

Ştim, că metrul cub de gar. costă 30 
bani; aşa dar, 125 litri ar costa : 

30 bani ,< ! = 3. bani 75; iar : 

Pentni a produce o lumină de w1 car
c01-01·iî, într'o oră, cu acetilenă trcbuesc 

numai 25 g r ~mo carbtu·e culce adică 
1

~
5 

din 3 chilog;ramo carln,1.ră. 
Ştim d in cele co preced că 3000 grame 

carbură d e calce costau 150 Lani; ur
mea;,;ă dnr, că 2;5 g rame ·costă : 

l 50 bani ~- 9.5 gr. . 
-~~--~- 1 bani 25 

3000 gr. · 
Raporlul do cm;t clar, între carcelul-oră 

produs prin gazul d e iluminat şi carcelul 
3 bani 75 

orii vrndus prin ncclilenă este/bani 2l:i 3; 

adică : nceti1011ul este de 3 ori mai e.ftin 
ca gazul ele ilumina1', chiar cu preţul 
aşa încărcat, cum l 'am considerat. 

Dac:'1 s'ar njunge ca carbura de calce 
să coaste, numai :JO lJani chilogramul 
pe cumpărător, la pm10rea în consumaţie, 
atunci s'ar reduce şi prnţul carcelului-oră 
la O bani 75, acltcă iltm1inarea cu acetilenă 
ar deveni de 5 ori mai eftină ca cea cu 
gaz ele iluminat. 

A vantagele acetilenei, în afa1·ă de oost, 
faţă rle olilclnlte produse de 'ilit1ninctt. 
In afară ele eftinătato acetilena mai 

presint:'.i următoarele avantagc: 
1 ") Uă o lumint't albă, foarte apropria tă 

de a electrici taţi i , strălucitoare şi stal.Jilă, 
lipsită do focul tremurat şi centinu al 
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celoTlalte lumini. I ril1 aceasta proprietăţi 
pl'esintă p011tru vecloro uu avantaj enorm. 

2°) Emite foarte putini'\ c:1lclurfi, pen
tru-că biclrogom1l o în mică canti1ale şi 
prin aceasti.'i proprietate î11Jutură durerile 
do cap, pe cari, căldura cca marn crnisfl 
de celelalte lumini, o proYoacă celol' ce 
se servesc ele ele, mai alc6 în timpul 
verii. 

In această privinţă avem următoarele 
proporţii : 

be01tl ele ga.z produce 
lampa e'n 1ictrot „ 
acel'ilena 

" mai. 

GGO ca !orii ; 
3GO 
74 " ' ,, nu-

3") Cantitatea ele aer necesal':'1 arderei 
este· mult mai micii ca la celelalte lumini. 
Prin aceaslă prowiotate oYili'i Yi ciarea 
aerului camorilol', pc cal'e, colu !alto lu
mini, prin absorbirea \lnci prna mari 
cantităţi do oxigen, necesai·ă Yoderii 
lor, îl viciaz,1 în detrimentul celor co 
locuesc camol'elo. 

4°) E cn mult mai puţin oxplosibil do 
cât gazul de iluminat şi pl'in aceasta-i 
mai uşor maniabil; bine înţeles să 11u 
so abuzeze, lăsând gazul să se producă, 
umplând camernle~ 
Să so închidă şi fleschidă J.1 timp a

paratele producătoare spre a nu pl'Ocluce 
ele cât atât oât trcoue şi r.ânt1 trehue. 

5") E mai puţin toxică ca gazul do 
ilumina t şi prin această propriet::ito ni
reşte accicle11telo de intoxicaţie. 

Princ-i.J)iul lctmJrilo1· de lnm inrtt Ml 

acetilenct. 

Constă: 1°) în a face să vină carbura 
de calec în c-:;ntact cu apa, când voim 
să aprindem lampa şi în a produce se
parnrea materialelor, când voim să stin
gem lampa. 

Dou'i'.1 observaţiuni găsim necesar a 
se face aci Ri anume: 

1 °) Lampa' să aibă rogularisată adu
cerea carburei aşa, ca să vină, în con
tact cu apa, treptat., numai atâta canti
tate, cât să alimenteze fladira, făi·ă a 
produce deposit do gaz in corpullămpei 
cleposit, care, prin puterea sa de expan
siune ar presa de la interior pe pcroţii 
lămpii şi ar face-o în unele casuri să 
explodeze; 

2°) Fiind-că, după ce s'a stins lampa, 
mai remâne oare-care cantitate Ue car
bură în contact cu apa, şi fiind-că aceasta 

nu se mai poate sustrage apei, ea se 
descompune şi produce acetilenă ce ră
mâne în lampă. Acest deposit ar constitui 
un doregulalor al producerei noului gaz, 
când lampa se reaprinde şi ar putea, 
uneori, pro,·oca şi oxplosii, din cauza a 
cumularii unei cantităţi de gaz, întrecând 
cu mult cantitatea reclamată pentru con
sumaţia flacărei. 

Pentru înlăturarea acestui neajuns ar 
trebui ca lampa să fie prevăzută cu o 
supapă, pe care cel ce maniază lampa 
s'o deschidă afară, înainte de a rea
prinde lampa, spre a eşi gazul acul!!ulat; 
apoi; când, tlin camera de producerea 
gazului (corpul ele lampă), a dispărut 
mirosul do acetilenă, să se închidă su
papa ş i să se aprinclă lampa, deschizând 
şi regulând aducerea carburei. 
lJfm·i ,,;11slrtlnt'ii ele iluminat cu, acetilenă 

Cftnd e Yorba ele a so satisface cerinţo 
mai multo prccwn: 

Iluminarea unui cartier; 
,, unor mari făbrăoi; 
,, ,, ,, usine; 
,, ,, ,, clădiri particu-

la1·0 sau mai multor asociaţii din comune 
mai avute, atunci se instalează gazogene 
şi gazometre, în cari se elaborează şi 
păstrează gazul şi din cari se trimite 
lJrin ţevi unele necesitatea ce1·e. 

In acest caz, fiind vorba de o instalaţie 
particulară, fie-care particular are latitu
dinea să-şi instaleze un producător şi 
distribuitor de acetilenă în aşa condiţii 
ca să-şi poată ilumina după voe o parte 
numai sau toate încăperile locuinţei sale. 

Când însă instalaţia este pentru public, 
atm1.ci se instaleaztt şi comptori auto
matici, cari să înregistreze cantităţile con
sumate ele abonaţi, consumaţie decomp
tată în carceli-oră după clausele abona
men tului, pe timpul voit de abonat, timp 
înregistrat ele comptor. 
Uşurinţa ele a putea produce acetilena, 

eftinătatea şi calităţile remarcabile ale 
luminei sale, o vor face cu timpul să se 
întroducă şi la sate, când mijloacele co
munelor vor permite instalaţii de uzine 
cu gazoge11i şi gozomott-ii ele aceUlen. 

Acetilena va ajungo în curând să dea 
lovitura mortală petro]eului rafi11aţ ca 
ilumină tor. 

Piteşti 16/ 9 1905. 

Opran Potârcă 
tlnginer). 
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PASTELE 
Azi se schimbă frunza'n codru 'n fel de felu1·i de culori, 
Ca şi fi-rea omenească de dureri şi de fi01·i ... 
Cântăreţii din pădu,re au plecat au pribegit-
Ou,m din suflet pleacă-amo1·ul când speranţele au murit 
Vântu,l în vă.~duhuri urlă. Codrul nemişcat de vânt, 
Seamănă unu,i cadavru lângă un deschis mormânt. 
Câmpul gol, pădurea mută, vântul cm·e urlă sus 
Poartă geniul unei stingeri trist ca moartea lui Isus! 

* 
* * 

Soarele pe ce1· se înalţă blând ca'n suf"Let- fm·icirea, 
Ca o dulce mângâere mai blajină ca iubirea ... 
Iarba verde jo., pe lanu,ri, codrul care a' nverzit iară 
Pm· ca fericiri de oare sufletele nu' şi uitară. 

Luncile par leagăn dulce în bogata lor splendoare, 
Pomi toţi de pretutindeni care iar au legat floa1·e; 
Crângul, Orângul şi pădurea -flutu1·i ce pe flori sboară 
Mi's aşa de dragi oă 'nfruna v1·eau să fie Primăvară! 

M . Marius.-Gorj. 

- ------ ~Jl<~~~i~r -------
, "-J'.~ ,'.\} . 

CRONICA LITERARA. de ~ătre aceşti sulfatari a operilor 
lui Creanga, Eminescu, Ispirescu 
etc. Cine nu-şi aduce aminte de cele 

scrise în « Ovidiu» cu privire la 
producţiunile şi la talentele neta
lentaţilor N. Iorga, Darie Chendi 
şi St. O. Iosef. 

Atunci s'ar fi crezut că vreo 
patimă oarbă ne sileşte să ne ri
clicăm în potriva unor oameni cari 
au căzut ca o nenorocire irepara
bilă pe capul sermanei noastre 
literaturi. Ne-am ridicat im potriva 
editărei execrabile şi monstruoase 

Am demonstrat D-lui Iorga cu 
al seu Sămănător de palamidă 
ce cultivă D-sa acolo, i-am dovedit 
ce cunoaşte şi căt se pricepe în 
literatură, cum i se dovedeşte zilnic 
de D-l Tanoviceanu, cum se pri
cepe în a le genealogiei, ori de 
D-l Sărbu în a le cercetărei istorice. 

E bine, astăzi ne bucură feno
menul ce se manifestă şi care în
coronează cu succes munca noastră 
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de a face să triumfe cât mai re 
pede adevărul-adevărul că Iorga
Chendi-Iosif n'au talent în dome
niul artei, ci i~cusinţă în ale ne
gustoriei de a expune în piaţa 
literară marfă proastă, falşe şi 

trezită, fapt constatat şi confirmat 
azi de: « Viaţa 1Vouă';') , şi <, Revista 
Idealistă» cu toată djplomaţia a
cestei din urma de a părea că vrea 
să se arate în ochii lumei ca neutră 
şi că nu se solidarisează cu pre
ţiosul şi colaborator Aug. Scriban. 
caro în articolul seu trăznet «ob
se1·vaţiuni asupra limbei 1·omâ
neşti moderne», trăzneşte ca un J u
piter tendinţele dezastroase pentru 
limba română nu numai pe 0hendi 
şi Iosif, ci însu-şi pe valorosul 
poet Coşbuc. 

Dar pe lângă sus zisele r eviste, 
« Cultura Română», «Românul 
literar» «Arhiva-,, şi altele prin 
vocea lor autoritară, vin să pue 
stavilă tendinţei dezastroase a sus 
numiţilor antreprenori literari. Şi 
acum publicul cetitor să le dea nota 
ce o merită şi să le încurajeze sco
pul ce-l urmăresc adică: schilo
direa limbei româneşti. Curentul 
stăruit împotriva sus numiţilor 

samănătorişti a fost puternic, gran
dios. 

Nici odată n'am cetit un articol 
mai teribil prin puterea de argu
mentare, prin ironia cea atât de 
muşcătoare, ca articolul D-lui Ga
vanescul în « CultU1J·a Românii», 
articol care cu drept cuvânt a 
fost poreclit trăznet nimicitor al 
intelectului, moralului, şi întregu
lui bagaj de fleacuri ce a putut 
produce persoana D-lui N. Iorga. 

Tot atât de grandios şi sublim 
ne apare Duiliu Zamfirescu întru 
stavilirea tendinţei dezastroase a 

companiei Iorga, cum şi Florian 
Becescu în « Ovidiu». 
Astăzi noui voc1 vin să trăm

oiţoze răul ce ne ameninţă limba 
şi literatura românească din par
tea sămănătoriştilor cari îşi au 
proseliţii lor în două colţuri pă
mânteşti şi anume: la B-Pesta 
undo câţi-va «bdlbâiaţi cu gu1·a 
strâmbe!.,, scriu: «s 'o înamorat în
tr'ânsa~ ( ! ! ) ptiuha, ruşine să vă 
iio D-lor de la «Luceafă,rul !»-şi 
la Bărlad doi trei băeţi inofensivi 
cari s' au deprins să vadă în Iorga 
un Budai- Lama; cu atât mai rău 
pentru D-lor, căci aceasta dove
deşte că sunt lipsiţi cu desăvărşire 
de simţul artistic, că numai în 
vederea- pricopsclei şi a protec
ţiei ce o aşteaptă de la I orga, îşi 
ofere serviciile Domnieilor D-lui 
Iorga, profesând totdeuna neade
vărul. 

Dar ce pedeapsă mai aspră poate 
fi pentru aceşti tineri de cât ră
nile ce le primesc de câte ori e 
bombardată tabăra Sămănătoru
lui care implică şi pe a Luceafă
ru,lu,i şi pe a Fătului de către atleţi 
ca August Scriban, Duiliu sau Ga
vanescu, cari ne evocă în minte pe 
un Togo, pe un Iamagata, Kurochi, 
Oku sau Nogi, asediănd un Port Ar
tur apărat de generali a căror viaţă 
le e prea scumpă, ca Stoesel ori 
ca D-l Nebogatov. 
Comparaţia de mai suse bine a

leasă de noi, căci ea ne învederează 
două lucruri : o stare şubredă şi 
anormală în rândurile taberei nu
mitelor foi, iar Sămănătorul s'ar 
putea numi cu drept cuvânt un 
Port Artur pestilenţios înăuntrul 

căruia s'a îngrădit D-l Iorga cu 
scop ca pe cătă vrem,e nu va ca
pitula, va fi aprovizionat nu din 
sursele aristocraţiei ruse sau ale 
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Ţarismului, ci din acele ale Minis
t crului nostru de culte- când mai 
cu sean1ă arc noroc să fie în ca
pul acestui departament un mi-
nistru ca ....... .. 

Credem însă că timpul nu e de
parte când insuşi·tiparul să ajungă 
a refuza să dea la lumină pră
păstiile de limbă, şi de fond istoric 
ale D-lui Iorga. 

Nu putem încheia această cro
nică înainte de a face o observaţie 
justă D-lui Tanoviceanu. 

In fie-care număr al «Românului 
literar» se luptă să ne dovedească 
că Iorga e un negustor, nu un 
literat sau istoric. Aceasta este un 
adevăr <'arc nu mai arc novoe să 
fie demonstrat pentru a mia oară. 

Dar cca ce nu găsim la locul 
lui este epitetul cu care gTaţiază 
pc D-l Iorga de Pripilrh ori do 
« Ven.in». 

Cum adică 'i Danti D-sa nu s' al' 
pripi, atunci ar fi în sta1·0 să pro
ducă ceva trainic'?. E, nu vezi că 
singur îţi dărămi toată opera cu 
un singt1r cuvânt'? Noi nu putem 
admite una ca asta şi nici nu o 
de admis, ci punem punctu pe i, 
că Iorga nu va fi în stare nici 
odată să desăvărşească un lucru, 
căci n' a vroit maica natură cu 
<lănsul. Producţiunea lui confirmă 
acest adevăr. 

ORIZABO 

• 

Poşta 3edacţiei 

Remwrt. Cwn vezi, nimic nu se porde 
la noi. Cum putea prin urmare să Ll'oacl:i 
ne luatil. în seamă munca Dv. atât de 
preţioasă? Trimiteţi şi studiuJ despre 
Alexandri pentru No. 4. 

D-ltti Ma1·iits. Credem că aţi primit pe 
Ovidiu. 

D-lui Enescu, Babadag. Aşteptăm rea
lizarea promisiunei Dv. de astă primă
vară, prin cal'e ne veţi înlesni putinţa 
de a merge înainte. 

Th. Popesclt Tg.-Neamţ ... Idem. 
Popescu-Dolj. ,,Perfectul devenit ade

văr" îl vom utiliza la timp. Penhu moment 
trimite ceva din ale inimei. 
Comunică-mi în acelaş timp adresele 

tuturor abonaţilol' pentl'll lunile ele Ya
canţă. 

D-tu.i C Vi1lmşcu,, Bră.ila. Mulţumiri 
căluuroaso. Dl. MarcuJcscu n'a achitat 
încă. 

Bclln, Parachioi. Nu uita ce te-am 
rugat în c. p . cu privire la abonaţii din 
circumscripţia ta. Aştept:\im . 

D-Lni Codrescu. Idem. 
Siniol, Bucureşti . Aştept acum şi pt'oza 

mult clorită. 
Anto11,1;1,1,. Laza Am trimis chitanţa ad

ministrnţiei cum şi numorîle apărute pe 
a. c. Salutări amicului. 

Ncscu, Plooşti. Aşteptăm promisiunea 
Nu no îndoim de concursul d-tale şi de 
aci lnainte. 

Pr. Ioanovic?°. Valală Acum constatăm 
cu regret c:i ai fost do rea c1·eclinţă. Uo 
decădet'o morală pentru o faţă IJiseri
cească! 




