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Cum S0 alimentează un curent
Prof. Octavian S. Mărculescu

Doctorand în Litere şi Filosofic

â Au trecut aproape 20 de ani dela războiul mondial, şi 
tot atâta timp de când Bulgaria are ochii atintite spre noi. Nu 
sunt priviri prietenoase, nu sunt gânduri bune şi curate, sunt 
gânduri de revanşă, sunt tendinfe imperialiste, sunt acţiuni 
care trădează un curent naţionalist exagerat. Vina nu i a po
porului bulgar, care e paşnic, muncitor, econom şi bun gos
podar, ci a conducătorilor spirituali, bulgari, care instruesc 
masele, le pregătesc în vederea cuceririi Dobrogei întregi şi 
Sudului Basarabiei. Ocupă un loc de frunte în această miş
care profesorii bulgari, mai clar istoricii bulgari.

Aceştia sunt predicatorii naţionalismului exagerat bulgar, 
aceştia sunt alimentatorii curentului de ură şi denigrare a tot 
ce este românesc. Ei merg cu.îndrăsneala până acolo, încât 
afirmă că istoria noastră e falşă, iar adevărata istorie a ro
mânilor—lasă să se înţeleagă—este cea scrisă şi falsificată de 
Bulgaria.1) Nu este aici locul să arătăm, ce susţin toti istoricii 
bulgari şi nici să răspundem la întreaga literatură istorică de 
propagandă bulgară, ci vom spicui câteva din ideile funda
mentale ale istoricilor bulgari, care alimentează curentul na
ţionalist şi imperialist bulgar.

I) P. Mutafciev, Bulgares et Roumains dans l’histoire des pays danu- 
biens, Sofia, 1932, p. 390.
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încă din 1913, luarea Dobrogei de Sud a fost pentru 
bulgari o mare lovitură. De atunci a înmugurit în inimile in
telectualilor bulgari gândul de revanşă. Chiar războiul din 
1915—1918 nu a fost decât un prilej să încerce «eliberarea 
Dobrogei» ’)

Intre anii 1916—1919 istoricii bulgari s’au simfit datori 
să lumineze opinia publică şi implicit Occidentul asupra drep
turilor istorice, geografice, etnografice şi politice ce au bul
garii asupra Dobrogei întregi, care prin pacea generală se 
cuvinea a le fi restituită, ceea ce era solujia unică şi salva
toare ; «...la solution radicale: le retour de toute la Dobrou- 
d/a(!)»2.

N’au lipsit lucrări, care să susţină; «La Dobroudja est le 
berceau du peuple bulgare et fit pârtie de Ia Bulgarie pendant 
12 siecle consecutifs»3), iar un altul scria; «La Dobroudja... Ia 
sentinelle fidele de la Bulgarie, pendant tout le moyen âge»4). 
Mai mult d. Zlatarsky în istoria Bulgarilor a adăugat şi nişte 
hărţi la sfârşitul volumului: Harta MV inclusiv, unde arată 
că Bulgarii au stăpânit Dobrogea toată şi Sudul Basarabiei 
între anii 679 888; iar dela Harta V—X inclusiv stăpâneau 
numai Dobrogea întreagă între 893-1355B).

Bine vor interveni unele persoane dela noi, dar acestea 
au fost odată! E un capitol definitiv închis. Aşa ar fi, dacă 
realitatea nu ne ar pălmui credulitatea. Sunt studii noui care 
afirmă răspicat ce urmăresc încă Bulgarii. Astfel d. Mulafciev, 
profesor la Universitatea din Sofia a scos o carte în 1927, în 
bulgăreşte, reapărută în 1932, în traducere franceză. Autorul, 
care face caz de obiectivitate, deşi i a răspuns d. P. P. Panai- 
tescu şi alţii, socoteşte că nu poate renunţa «...sur aucun point 
essentiel aux jugements et aux conclusions qui ils conlient»fi) 
cartea sa. E imposibilitate să ne ocupăm de problema atacată

1) General Kantargieff, Epopeia dela Bazargic, trad. de Col. Alex. To- 
pârlan, v. p. 3, Ordinul de zi Nr. 10.

2) Mollov, La Dobroudja politique în La Dobroudja: Geographie, His- 
toire, etc. par A. Irchircoff, prof. W. N. Zlatarsky, L. Miletitch etc. 1918, p. 
384 V. p. 342.1

3) Dr. Rizoff, Les Bulgares dans leurs frontieres historiques, ethnogra- 
fiques et politiques. Atlas contenent 40 cartes. Berlin, 1917, p. 74, v. p. XI.

4) Dr. W. N. Zlatarsky, Le sort histotique et politique de la Dobroudja, 
în La Dobroudja, Geeografie. etc. v. p. 48.

5) Dr. W. N. Zlatarsky, Gerchichte der Bulgaren, I. Leii Leipzig, 1918 
p. 182, Dr. Rizoff, Les Bulgares, op. cit. v. .şi hărţile atlazului.

6) P. Mutafciev, Bulgares et. op. cit. v. prefaţa.
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de D-sa, deacea ne limilăm a da numai două cilale, spre a se 
înţelege ce idei difuzează prin presă unii istorici bulgari, din 
şcoala nouă. Astfel într’un loc se pronunţă ? «La verile est 
que la domination bulgare sur Ies teritoires de la Dobroudja 
et de la Bulgarie du nord est actuelles. du Vll-e siecle ou 
leur Etat fut fonde â la seconde moitie du X e siecle ou le 
premier royaume bulgare fut detruit, loin d’etre ephemere, 
fut plus reelle et plus durable que partout ailleurs* O.

In ce priveşte, dacă noi avem drepturi asupra Dobrogei, 
crede că se bazează numai pe forţă: «Nimeni nu poate îm
piedeca pe Români a iubi Dobrogea şi ei Irebuesc s’o apere 
chiar din cauza manierei cu care şi-au însuşit această pro
vincie. Insă pentru această apărare ei dispun de numeroase 
mijloace mai eficace şi ar trebui să lase cel pufin ştiinfa în 
pace «il est defficile de defendre par elle un situalion qui, 
sans avoir rien de commun avec l’histoire, l’elhnologie et le 
droit repose uniquement sur la force»2). Prin urmare: Drep
turi asupra Dobrogei n’au decât Bulgarii, care au stăpânit-o 
mai multe secole.

Deşi întreaga lucrare a d. Mutafciev este un pamflet mai 
mult; recent, academic şi obiectiv i a răspuns d. G.l. Brătianu3) şi 
indirect d. C. C. Giurăscu 0 însă ne îndoim, că istoricul bulgar 
va retracta ceva din ce a afirmat. Presupunem, că d. Mutaf
ciev predă la Universitatea din Sofia, studenţilor, după această 
lucrare. Insă nu-i numai d-sa, ci şi un proaspăt doctor în is
torie dela universitatea din Geneva, d. loseph [/. Poppov. A- 
cesta găseşte, că Dobrogea a fost «le berceau du premier 
royaume de la Bulgarie, le pantheon de la culture bulgare qui 
fît pârtie de la Bulgarie, pendant quelques douze siecles...»!‘)

Apoi critică dominaţia română din Dobrogea Veche dela 
1878—1913, cât şi din întreaga provincie dintre anii 1913-1916 
ponegrind administraţia, învăţământul, legea proprietăţilor ru
rale în Dobrogea, perceperea fiscului, drepturile politice, colo
nizările. traiul minorităţii bulgare din Dobrogea şi chiar

1) ibid. p. 148.
2) ibid. 356
3) G. I. Brătianu, Privileges et franchises municipales dans l’enipire by- 

zantie, paul Gurthner, Paris 1936, p. 138.
4. C. C. Giurescu, Istona Românilor, I, Fundaţia pentru literatură şi 

artă, regele Carol II, Bucureşti 1935, p. 586,
5) loseph V. Poppov, La Dobroudja et Ies relations bulgaro-roumaines, 

thereNo. 20, Imprimerie,. Georges Thone, Liege (Belgique), 1935, p. IS9v. p. 21
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in Basarabia sudică. E de părere, că populaţia bulgară in 
Basarabia ar fi de 350.000, în timp ce evaluările date de lo
cuitorii însăşi se numără aproape 400.000 (!) 0

Susţine că bulgarii din Basarabia se plâng de tratamen
tul român, că şcoala şi biserica bulgară au dispărut, că s’a 
aplicat tendenţios legea reformei agrare în România. Totuşi 
pe d. Poppov nu-1 interesează deocamdată prea mult soarta 
bulgarilor din Basarabia, ci şi soarta Bulgarilor din Dobrogea 
de Sud. Astfel: Regimul stabilit în Dobrogea de Sud după a 
doua ocupaţie din 1919 s’adeveri dintr’odată mult mai dur şi 
mai nedrept decât fusese acel din 1913-1916»2). Apoi lamenta
ţiile obişnuite şi neadevărate; Bulgarii in Dobrogea de Sud 
n’au şcoli numeroase; din cele 66 biserici bulgare*. Azi nu
mai sunt biserici in Dobrogea de Sud, unde slujba religioasă 
să se facă exclusiv în limba bulgară3).

N’au libertatea presei, a intrunilor, n’au drepturi politice 
deşi toate acestea s garantate de legi, care «sunt în realitate 
iluzorii»4), iar dreptul de proprietate, de inviolabilitate a do
miciliului.... sunt brutal călcate în picioare de autorităţile ro
mâne»5) In concluzie «tratamentul acordat minorităţii in Do- 
brogea lasă multe de dorit (!) şi nu i uimitor, că raporturile 
româno bulgare nu-s perfecte»5).

Dar unde d. Poppov frizează cinismul şi cutezanţa este 
în darea soluţiilor pentru îmbunătăţirea raporturilor româno- 
bulgare. ^Posesiunea Dobrogei şi chiar a Dobrogei de Sud 
nu aduce niciun avantaj apreciabil României. Contrariu, dat 
fiind că această provincie constitue un element esenţial al 
structurei economice şi politice a Bulgariei, cum să ne mirăm 
că restabilirea frontierei din 1912 poate fi considerată ca u- 
nica solujie raţională?^7)

*Cum tratatele nu sunt eterne, actualmente nu rămâne 
deci natiunei bulgare decât un mijloc de a rezolva problema 
dobrogeană fără a recurge la forjă; Cest d’obtenir la revision 
des traites selon l’article 19 du Pacte de la Societe des 
Nations»s). Iar retrocedarea Dobrogei de Sud este: •Le fai-

1) ibid. p. 136.
2) ibid. p. 137—138.
3) ibid. p. 139.
4) ibid. p. 142.
5) ibid. pag. I44-I45.
6) loseph V. Poppov. La Dobroudja et Ies op. cit. p. 185
?) ibid. p. 187.
) ibid 183.



DOBROQEA DE SUD

ble sacrifice qu’elle (la Roumanie) aurait a conseniit lui se- 
rait en definitive profitable et contrlbuerait â roffermissement 
de Ia paix dans Ies Balkans et de u fait, dans Ie monde»^.

De reţinut, că aceste afirmaţii grave sunt scrise înlr’o 
teză, publicată în Belgia şi susţinută Ia Universitatea din Ge
neva. Nu rămâne îndoială, că această carte a fost pusă în 
comerţ, cumpărată de intelectuali străini şi a indus multă lu
me în eroare.

De asemenea avându se în vedere lucrările d. Mutafciev 
şi a d. Poppov, e sigur, că în Bulgaria aceste cărţi se răs
pândesc pe o scară întinsă, mărindu le numărul şi alţi autori 
cu broşuri şi cărţi de propagandă, ce alimentează un curent 
primejdios.

Poporul bulgar neştiutor va lua cele scrise ad litteram 
şi atunci incontestabil: Românii devin duşmani Bulgarilor şi 
persecutorii minorităţii bulgare din România

Unii dintre noi vor replica, dar tot ce scrie d. Mutafciev 
şi Poppov etc. sunt minciuni sfruntate. Cine se poate plânge 
de o persecuţie, de o călcare a drepturilor minorităţilor, sunt 
românii din Bulgaria. Aceştia n’au dreptul de a vorbi româ
neşte, slujba se face în limba bulgară, nu în limba română, 
şcolile primare româneşti Ie*au închis bulgarii, şi cine cutează 
de a juca şi cânta româneşte este bătut şi arestat de jandar
mul bulgar2). Noi nu ne adresăm Ligii Naţiunilor, Bulgarii Ia 
fiecare ocazie o fac3).

Toate acestea ne dau dreptul să spunem: curentul re
vizionist bulgar este format. Broşurile, scrierile de propa
gandă canalizează ura Bulgarilor împotriva poporului român- 
Un războiu, pentru bulgari, devine inevitabil. De aci expecta
tiva bulgară, de aici ideia ce-a prins rădăcini în poporul bul
gar, că în curând Dobrogea va fi a lor, de aici neaderarea 
Bulgariei la Mica înţelegere şi nici la înţelegerea Balcanică. 
Noi românii dorim sincer o normalizare a raporturilor cu Bul
garia, dar până ce vecina noastră va înţelege acest lucru e 
bine să avem ca lozincă: Atenjie la Sud!

1) ibid. p. 189.
2) Situaţia Românilor din Bulgaria, în „Universul11 No. 318 din 18 Noem- 

rie 1935.
Situaţia Românilor timoceni este îngrijorătoare, în „Curentul14 No. 3151 

din 8 Noembrie 1936.
3) Revendicările teritoriale ale Bulgariei .^i opunerea Micei înţelegeri, 

în „Curentul44 din 14 Septembrie 1936.
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Pontică
Vântul spulbera pe mare mii de valuri argintii,
Râd în viscol de lumină depărtările pustii,
Scântee nisip de aur şi’n adânc priveşti stingher 
Cerul oglindit în valuri, valul aruncat în cer.

Numai tu, singurătatea, largul mării şi pământul 
Spre trecutul plin de taină gândurile-şi iau avântul 
Şi’n tăcerea ce domneşte peste ţărm ca un titan, 
te trezeşti scandând tristeţea exilatului roman.

Versul lui la viaţă chiamă tot ce-a fost pe-aici odată: 
Frământarea unui geniu lângă’o mare sbuciumată, 
0 tristeţe fără margini, o iubire fără soare.
Două inimi despărţite de un sceptru şi o mare.

Vântul spulberă pe ’ntinderi mii de valuri argintii. 
Râd în viscol de lumină depărtările pustii.
Scântee nisip de aur şi’n adânc priveşti stingher 
Cerul oglindit în valuri, valul aruncat în cer.

Griţ'orc Sălccanu

/\ 
ri \

vr



Elementul românesc în Cadri- 

later înainte de anul 1913
Dobrogea, Ioc de răscruce al atâtor popoare barbare 

sau paşnice, a cunoscut din timpuri străvechi transhumanta 
fenomen care făcea să se întâlnească in bălfile Dunării, pe 
valea Batovei, in jurul Bazargicului şi în atâtea alte văi fe
rite de necruţătorul crivăţ, păstori români veniţi din Ardeal, 
Moldova şi Ţara Românească, cu cei Bulgari coborâţi de pe 
culmile Balcanilor.

Rezultatele acestor întâlniri şi convetuiri atât de frec
vente în trecut vor fi dat naştere la împrumuturi de obiceiuri. 
Ia influente greu de recunoscut astăzi din complexul elemen
telor tradiţionale şi folkioristice, în masa cărora cu timpul 
s’au dizolvat.

Se pare că cel mai mare număr de păstori îi găsim în 
ace'Stă regiune cam pe la jumătatea secolului al )8, când 
Săliştenii pierd 13 din cei 25 de munţi ce ii aveau în stăpâ
nire din moşi strămoşi (N. Dragomir, din trecutul oerilor măr
gineni).

Ne putem imagina proporţiile acestui exod către Dobro
gea, dacă în anul >831, izvoarele ne indică într’o singură zi 
trecerea a 47.000 oi, toate prin portul Călăraşului.

Populaţia aceasta numeroasă, de mocani care cutreerau 
Dobrogea dela un capăt la altul, explică şi numeroasele nu
miri româneşti care au circulat până în anii din urmă în sa
tele din Cadrilater. Iată, după N. Dragomir (din trecutul oe
rilor Mărgineni) câteva numiri care explică în bună parte şi 
procesul de formaţiune al numirilor topice.
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«Dela Turtucaia apucau o bucată pe Valea Turtucăii spre 
Bazargic, şi drumul acesta trecea pe lângă sate care în ma
joritatea lor erau aşezate tot pe vârful dealurilor, de multe 
ori fără apă şi care, prin pozijia lor curioasă, minunau mult 
pe mocanii deprinşi să-şi construiască casele tot prin adă
postul văilor.

Din vale eşiau mai întâi «La Plopi» un loc cu plopi 
mulji şi cu sat în apropiere. De aici, trecând pe lângă alt 
sat aşezat pe deal, coborau la «Satul cu Aianul» care în vre
murile vechi era reşedinja unui «Aian Paşă».

Găsim mai departe că aceiaş drum dela Turtucaia la Ba
zargic mai trece prin sate şi prin locuri pe care Mocanii le 
botezaseră cu următoarele numiri; «Pujul din deal> care avea 
în stânga satul Enichioi, satul cu morile de vânt, Sălişte, 
Satul cu gunoiul, înconjurat de grămezi de gunoae mai mari 
decât casele. Satul cu pujurile cele multe. Valea scroafei care 
se vărsa în Canaraua cea mare. Satul cu turnurile. Satul cu ciş
meaua cu teghia (jeavă) galbenă. Satul din spulberatură etc.

Am reprodus din studiul D lui Dragomir numai o parte 
din toate numirile cu care oerii mărgineni botezaseră odi
nioară localităţile pe unde treceau. Aceste numiri care ar fi 
putut rămâne pentru totdeauna între numirile topice ale re- 
giunei, dacă evenimentele n’ar fi curmat exodul oerilor înspre 
Dobrogea, indică în jumătatea secolului trecut, în Cadrilater, 
prezenta unei populatiuni româneşti cel puţin lot aşa de nu
meroasă ca şi populaţia bulgară din acea vreme, care avea 
ca ocupaţie principală tot păslorilul.

In adevăr fenomenul transhumantei îl găsim şi la locui
torii bulgari din jurul Cotelului şi din alte regiuni; ei pornesc 
la aceleaş date nestrămutate ale toamnei şi coboară spre Ba- 
tova şi către gurile Dunării.

Aceste migrajiuni pare să fi pus în mişcare un număr 
destul de mare de păstori bulgari, dacă ar fi să ne luăm după 
informaţiile care ne arată că în anul 1871 se numărau peste 
450.000 oi numai în regiunea Bazargicului, Balcicului, Silislrei, 
Medgidiei şi Constantei. Populaţie nestabilă la început, cio
banii bulgari au început să se aşeze în Dobrogea măi ales 
după arderea din temelii a oraşului Cotei,

După cum vedem, întreaga Dobroge, dar mai ales Ca- 
drilaterul, a fost până în secolul trecut locul de întâlnire al
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păstorilor care veneau din munţii Balcani cu cei care cobo
rau culmile Carpatice. După bogăţia numirilor româneşti care 
circulau în acea vreme în Cadrilater, după numărul mare al 
oilor care veneau de peste Dunăre, putem afirma că fenome
nul transhumantei îl găsim mai frecvent la păstorii români. 
Aceştia au continuat să şi pornească turmele la ernat înspre 
acele păşuni nepreţuite ale Dobrogei, până în anul 1879, când 
Bulgarii Închid pentru totdeauna graniţele ţării devenită stă 
pânitoare peste jumătate din provincia Dobrogei. Astfel se în 
chide un capitol, poate cel mai însemnat din istoria păstori 
tulul românesc. Mocanii, care veacuri întregi trăiseră din ve 
niturile pe care le producea străvechea îndeletnicire, sunt ne 
voiţi să treacă turmele în Dobrogea veche, dar aici nu ma 
găsesc condiţiile de ernat pe care le găseau pe Valea Bato 
vei. Mulţi dintre ei îşi vând oile, se întorc acasă sau se sta 
bilesc definitiv în satele din Dobrogea pe care le cunoşteau 
mai bine.

In Cadrilater mai găsim rămăşiţe ale Mocanilor de pe 
vremuri. Unii au fost bulgarizati, alţii au continuat să reziste 
eroic până când această regiune revine stăpânire! româneşti.

Din investigaţiile făcute prin satele din Judeţul Caliacra 
am putut să găsim numeroşi români ardeleni, unii veniţi di
nainte de 1878, alţii după această dată, înprăştiati în mod ne
regulat pe toată suprafaţa judeţului.

O parte din această rămăşiţă a păstorilor de altă dată 
au primit nume bulgăreşti şi se consideră de naţionalitate 
bulgară. Altă categorie au rămas cu numele româneşti, dar în 
casă vorbesc bulgăreşte iar naţionalitatea o declară după îm
prejurări. insfârşit cea mai fericită categorie este aceia a Ro
mânilor care deşi cu numele schimbate, deşi în casă vorbind 
bulgăreşte, au primit cu bucurie stăpânirea românească şi as
tăzi sunt naţionalişti convinşi.

Dăm mai jos numele românilor veniţi în judeţul Calia
cra înainte de 19'3, iar înfr’o rubrică alăturată numele Româ
nilor bulgarizati.

Pentru a arăta vechimea populaţiei bulgare în Cadrila
ter, arătăm într’o altă rubrică datele la care s’a stabilit a- 
ceastă populaţie în unele sate din Cadrilater, după însuşi de
claraţiile locuitorilor din aceste sate.

Datele se referă numai la populaţia din judeţul Caliacra.



Comuna SATUL
Numele Românilor 

aflători în sat 
înainte de 1913 şi 

data venirii lor

Români bulga- 
rizaţi

Anul când au venit 
bulgaiii şi localitatea 

de unde au venit

Şabla

Hagi D-tru
lancu Andrei venit
din lud. Ilfov în 
1893 (mori) lancu Andrei

Veniţi din oraşul Cotei
în anul 1877

Stânca
Paraschiv Tulică

venit din J. R.-Sărat 
in anul 1906 (trăeşte)

Paraschiv Tulică Veniţi din oraşul Cotei 
în anul 1847

Calâşchioi
Petre Dobre venit 

din Transilvania în 
1877 (mori)

Petre Dobre Nu se ştie de unde au 
venit în anul 1877

lazâcilar — — —

Balagea Balagea - —
Veniţi din satele Botevo
şi Hadarcea (Bulgaria) în 
anul 1882

Aiorman

Aiorman — —
Veniţi din oraşul Cotei
(Bulgaria) în anul 1868

Brâncoveni . - —
Veniţi din Lascenta (Bul
garia) în anul 1907

lanâclar 1 — —
Veniţi din Seleviu (Bul
garia) în anul 1841

Aliciu - —
înfiinţat prin anii 1848-
1852 de Bulgarii veniţi 
din oraşul Cotei (Bulgaria)

Opancea

Semizali Petre Vezentie -
Veniţi din Nicolaevca 
(Bulgaria) în anul 1883

Opancea — —
Veniţi din Nicolaevca
(Bulgaria) în anul 1883

Carabaşli — —
Veniţi din Vaisol (Tur
cia) în anul 1883

Bogdanova - —
Veniţi din satul Sambla- 
tar (Bulgaria) în anii 
1848—1851

Cuingiuc - -
Veniţi din satele Cupa- 
ran şi Guliţa (Bulgaria) 
în anul 1843.

Saragea Oprea Radu venit 
înainte de 1877 mort —

Veniţi din Guleama 
Botieva (Bulgaria) la 1891

Toccelar - —
Veniţi din corn. Tecke 
vŞabla, Ghelengic, Judeţul 
Caliacra în anul 1887

Stejarul.

Stejarul — — Veniţi diu Rusia în 1826

Serdiment
irimia Ion Caprarof
C-tIn, Ivan G-ghet 
N-lae Vasile, (mort) 
Petre Vasile (mort), 
Ion Ion (mort)

Caprarof C-tin 
Gheorghief Ivan

Veniţi din Turcia în anul 
1879.

Baream-Bunar Marin Stanca (plecat) — Veniţi din ]ud. Şumla, Târnova
Zăqora, Provadla în anul )84l

Marzâc l^ascu ludor, Crista- 
che Tudor (trăesc)

Pa^cu Tudorof 
Cristache Tudorof

Veniţi din Molcu-Târnava şi 
Cotei (Bulgaria) în anul >890

Chesegic — — Venip din btara-Zagora, Varna 
(Bulgaria) în anul 1880

Conac - - Veniţi din corn. Irachia ]ud. 
Edinie (Bulgaria) în an. »775

Conac-
Cuingiuc - Veniţi din btara-Zagora, ^Bul

garia) în anul i90>

Trupcilar

Trupcilar - - Veniţi din Comuna Şabla
]ud. Caliacra

Omurfacâ Nicolae Tănase, Vasile 
şi Ţinea Cioroiu trăesc - Veniţi din lud. Varna 

(Bulgaria)

Kili-Kapi - - Veniţi din corn. Sumeta, Ser- 
geaschlm (Bulgaria) în 1822

Echişcea - —
Veniţi din lud. Tulcea din corn. 
Verbita, Burhaular, Sarghiol 
(Bulgaria) în anii i9B0, 190J, 
i902



Comuna Satul
Numele românilor 
aflători în sat, îna

inte de 1913 şi 
data venirii lor

Români
bulgarizaţi

Anul când au venit bul
garii şi localitatea de 

unde au venit

Gargalâc
Gargalâc — — Veniţi din Stara, Zagora, 5liv-

na (Bulgaria> in anul 1848-1863

luzghiubelnâc — — Nu se poate stabili câad au
venit şi de unde.

Şabla Şabla — — Veniţi din Stara şi Zagora (Bul
garia) in anul 1743.

GhiaurSuiuciuc Ivan Mocanu Orăeşte) Ivan Mocanu Veniţi din Macedonia la 1877.

Vultureşti
Vultureşti Petrache Gavrilof, ve

nit în anul »884, Petrache Gavrilof Veniţi din part. Gabrovei (Bul.)
şi Balcic in anul 1890

Cearlighiol Dumitru Ene şi R. Drâ- 
go», veniţi în anui 890.

Dumitru Ene şi
R. Drăgoi

Venifi ain Casalgoci in anii 
1880-1881. .

Tcke
Tecke — — Veniţi din Zagora, olivna (Bul

garia) în anul l88,.
Vânători — — —

Ecrene — — Veniţi din corn. Galifie judeţul 
Vama, Trachie, (Bul.1 la 18S3.

Ezibei

lorghiciler Constantin Ion, venit 
în anul >89^. — Veniţi din jud. Iambul.

Mansârova Gh. Pan^itescu (mort) — Veniţi din jud. Iambul.

Caras inan
Ion Dumitru şi Marin 
Petre, veniţi ca păstori 
din Iransilvanta.

Paraschiva M. Cân- 
drea căsăt. cu M 
Petcof bulgarizân- 
du-se, precum şl o 
parte din feciorii 
celor doi veniji din 
Ardeal.

Venit din Provadia judeţul 
Caliacra.

Ceacârcea
Zaharia, Roman şi Du 
•nitru Curteanu, veniţi 
din corn. Sălişte jud. 
Sibiu în anul 903.

— Veniţi din Adrianopole în 
anul IS78.

Enigea

Bazaurt
Dumitru lonită, venit 
din corn. Buftea jud. 
Ilfov in anul 9 0. — Veniţi din corn. D. Mircca jud. 

Constanta in anul 1889.

Fândâcli — — Veniţi din corn. Aflători jud. 
Durostor in anul 1880.

Seidali — — Veniţi din Cranova (Bulgaria) 
în anul i88l.

Omurchioi

Eamiliile Ţipuntâ, Ro
şu, Ribu, C-tin Petre, 
•on Ghilă, Ignat Ion, 
Ureche Ofetea, Tescâ, 
Dusca, Nicolae Suciu, 
venite în anul 880.

Ion Ureche şi 
Nicolae Ion

Veniţi din Suir.la şi Provadni 
(Bulgaria) in anul 1880.

Carabalar Ion lutul, Ion Gheor- 
ghe, Ureche Ion — Veniţi din Sumla şi Provadni 

(Bulgaria) în anul i880.
Sârnebi rarcaş, Drăgan, 

Deleanu N. Drăgan Veniţi din Şumla şi Provadni 
(Bulgaria) în anul 1880.

Ceamurlia

Chiriugi
iMiculae Itu, Ion Itu şi 
I. Cornăţeanu, venifi 
din corn. Valea judeţul 
Sibiu, >în anul t896

— Veni|i din Trachia (Bulgaria) 
în anul 1881.

Caramurat —
Românce căsăt. cu
bulgari: Marifa Co- 
teanu cu D. Rusef, 
Joita Vulturul cu I. 
Stoicef şi Sevastifa 
VulturulcuE.Spasef

In Hasim Dede primul bulgar 
e venit din jud. Constanta.

Ceamurlia — — Veniţi din jud. lârnova-Bulga- 
ria înainte de 1877.

Bogdanova
Arnăut-Cuius — Femeia Pena căsăt.

cu bulg. S. Petcof
Veniţi din blivno-Bulgaria în 
anul 1880.

Cadievo — — Veniţi din Kusia şi din judeţul 
Oitiis (Bulgaria) în anul 1800.

Prisăcani Carali Ivan Echinof, venit îna
inte de 19 3. Ivan Echinof Veniţi din Zagora (Bulgaria)

Armutii

Cămilaru Gh. Mocanu-Slavof, ve
nit înainte de 1913. Gh. Slavof

Bulgarii din Cămilaru sunt ve
niţi din jud. Tulcea 1901-1:03. 
Cei din Azaplar, Paragic şi Ar- 
mutli din Cotei şi Şumla (Bul
garia) pela *874-1875.

Hasichioseler
1

Mihail Atanase, venit 
înainte de 1913. Mihail Atanase

Veniţi din corn. Gârlita şi Al- 
mai jud. Constanta în anul 1879 
In satul Stânca Cadânei veniţi 
din jud. Durostor în anul 1884. 
In satul Nădejdea veniţi din 
jud. Constanţa în anul 1879.
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Din datele de mai sus constatăm aşezarea destul de 
recentă a elementului bulgăresc în Cadrilater şi ne dăm sea
ma de numărul destul de apreciabil al populaţiei româneşti, 
care se afla în această regiune înainte de 1913.

Numele bulgăreşti, pe care le întâlnim la mulfi dintre 
Românii găsifi de stăpânirea noastră în Cadrilater, ne ex
plică mijloacele destul de constrângătoare, de care se serveau 
autorităţile bulgăreşti, pentru a desnationaliza elementul 
românesc.

După 25 de ani de convieţuire în aceiaşi regiune a ele
mentului românesc cu cel bulgăresc, fată de insinuările pre
sei din Bulgaria asupra pretinselor persecutiuni ale minorita
rilor din Cadrilater, avem dreptul să ne întrebăm: «câţi din
tre minoritarii bulgari au căpătat nume româneşti în acest timp?

C. D. CONSTANTINESCU-Mirceşti 
Profesor



*..• #^s O o %.• /\ o *..* /\ •./ *..• o o A ••■? /X o w A. %.• /X ••' /\ ,/\ •••?:..* /X *••
-./vv” ::-.:vv-;: '•••/Vv*** :;-.:vv;: '•••..•vv***

ECHINOX ALB

Primăvară nouă’n zenit,
Pasări au venit 
Şi soare.

Pentru domoala trecere-a Iernii,
Duh sfânt cu har dela soare.
Din cer 
încet 
Vin jos
Porumbei de ninsoare 
Şi desfac, pe arbori şi ruguri.
Neaua cea din urmă din floare de muguri

Lumină.

In dimineaţa proaspătă.
Sufletele, rânduri 
De rândunele şi gânduri,
Se-avântă,
Se’nchină 
In cosmică lumină.

Clement Vomicu
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Din istoria economică a 

Balcicului
Configuraţia geografică a ţărmului Mării Negre, depe Coasta 

de Argint, determinând condiliunii prielnice vieţii umane, a 
prilejuit din timpuri foarte vechi, aşezări omeneşti cu intensă 
viată economică. Ca centru economic, din golful ce se desem
nează la sud de Capul Caliacra, cu conturul bine precizat şi 
adăpostit de podul dobrogean, e Balcicul. Aşezarea lui e în 
punctul cel mai de adăpost al coastei, în frumosul golf cu pe
reţi calcaroşi strălucitori ca argintul, sub climatul dulce medi- 
teraneu, în iirperiul naturii, care s’a îngrijit de mare şi de na
vele ei. E o regiune nu se poate mai ospitalieră, a Pontului- 
Euxin, un centru maritim cu ape calme.

Cele mai multe dintre oraşele de mare, situate în dru
mul liniilor de navigaţie maritimă, cu un hinterland productiv, 
sunt animate de o intensă viată economică. Şi Balcicul cu a- 
şezarea lui de adăpost natural, pe coastele Mării Negre, ce nu 
prea adesea are fericite motive naturale pentru aşezarea de 
porturi, e un punct ce a atras în trecut şi atrage şi astăzi me
reu, atenţia unei vieţi economice. Producţia agricolă a celor 
două judeţe sud dobrogene îi desăvârşeşte motivul, iar pentru 
vasele ce fac legătură de navigaţie dela Dunăre spre Medite- 
rana Orientală, poate fi un bine ales popas. Situaţia excep
ţională de bună aşezare a determinat pe navigatorii trecutului 
să întreţină o viată comercială-maritimă, a cărei proporţie a 
variat în raport cu istoria timpului. O activitate economică în 
Balcic se poate urmări uşor în trecut. Rând pe rând popoa
rele cari au stăpânit ţinutul Balcicului ori numai şi-au înjghe
bat viaţa locală comercială, şi au lăsat urme ale activităţii lor 
economice. Grecii, Romanii, Bizantinii, Genovezii pracum şi
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unele popoare barbare, dintre cari mai proeminent Turcii, au 
lăsat vestigiile vieţii lor, din care se poate foarte bine desci
fra activitatea lor economică.

Din cauza sărăciei solului tării lor, în sec. Vili a. H. 
Grecii pătrund cu năvile lor pe coastele Mării Negre şi fon
dează colonii şi contuare agricole. Printre Oraşele-contuare ca: 
Histrios (Istria), Tomis (Constanta), Kallatis (Mangalia), Odes- 
sus (Vama), fondează şi Dionysopolis, Bălcicul de astăzi. Aci 
se opreau navigatorii, cari plecau din metropolă spre coastele 
Pontului Euxin, să descarce tot felul de mărfuri fabricate ca: 
stofe, vase de aramă şi argint ca şi obiecte de fildeş, de mar
mură şi multe obiecte de artă, ce se pot vedea şi astăzi după 
atâtea secole, desgropate fiind din ruine. Se mai aduceau şi 
mărfuri orientale ca: untdelemn, mirodenii şi vinuri renumite. 
Incărcau în schimb, grâu, vite, peşte sărat, ceară, piei şi altele-

Astfel navele greceşti cu pânze mânate de vânt sau ra
me, de nufse depărtau de ţărm, făceau legătură între |ara lor 
şi contuariiie Mării Negre, ducând şi aducând mărfurile nece
sare, într’o regiune sau alta. In a doua jumătate a sec. 1. a 
H., activitatea economică a fost întrejinută de navigatorii Greci 
Dela această dată însă, când în expansiunea militară şi eco
nomică a Romanilor, ei îşi întind graniţele imperiului, până 
în regiunea dintre Dunăre şi Marea Neagră, comerţul trece în 
mâinile acestora.

Dacă Grecii au fost buni navigatori şi au întreţinut le
gături comerciale cu coloniile agricole mai mult pe calea apei, 
apoi Romanii au fost buni organizatori, procedând la admi
nistrarea ţinuturilor cucerite de ei. Au intensificat legăturile 
comerciale pe uscat, construind şosele bine pietruite, întrucât 
în ocupaţia lor de buni agricultori, aveau nevoe de drumuri 
bune.

Cereâlele regiunii, pe lângă produsele venite din munte: 
sare, metale şi lemnării se scurgeau prin Imperiul Roman şi prin 
Balcic, în afară de porturile, Tomis şi Histrios şi tot pe aici 
se aduceau în schimb ca şi din Grecia mai înainte < stofe şi 
obiecte de metal sau de marmoră. Monedele găsite în mare 
număr, prin porturile mării, acolo unde s’au făcut, sau nus’au 
făcut săpături arheologice, dovedesc în destul valoarea co
merţului ce se făcea pe aici; fapt care provoca pe Romani să 
aducă din tara lor, o atât de mare cantitate de monede.



IC DOBROGEA DE SUD

Comerţul regiunii noastre, ce se făcea prin portul Dalcic, 
n’a scăzut nici în sec. IV d. Hr., când Scytia Minor trece sub 
stăpânirea Imperiului de răsărit, cu centru de activitate eco
nomică in Constantinopo), căci schimbul între produsele aduse 
din toate centrele lumii cu cerealele şi alimentele regiuni do
brogene se face mereu. O epocă de stagnare a comerţului se 
simte pe timpul când năvălirile bărbare se înteţesc, scurgân- 
du se prin Dobrogea, timp în care cetăţile maritime sunt pră
date, iar activitatea economică întreruptă. Din sec. IV. d. Hr' 
şi până la începutul sec. XIII, teritoriul Dobrogei, deci şi ce
tăţile dela mare, au fost conţinu cutreerate şi jefuite pe rând 
de către: Goţi, Huni, Avari, Bulgari, Pecenegi şi Tătari. Veniţi 
din părţile asiatice, multe din popoarele barbare se opreau şi 
se statorniceau prin ţinuturile cucerite de ei, întemeind aşezări 
unii temporare, iar al|ii definitive. Aşa Bulgarii, cari prin sec- 
VII, s!au aşezat în dreapta Dunării, mai Ia sud de Dobrogea 
de astăzi, fondând mai multe sate şi oraşe, au prădat cetăţile 
apropiate dela mare.

O nouă epocă de înflorire comercială începe în sec. XIII, 
când Genovezii obţin dela împăratul bizantin privilegii comer
ciale în Marea Neagră, iar mai apoi îşi asigură monopolul 
comerţului şi al navigaţie maritime. In vederea aprovizionării 
Constantinopolului cu grâne şi produse alimentare de alt or
din, Genovezii refac cetăţile dela mare şi reiau activitatea ma
ritimă-comercială. In Constantinopole au fondat un cartier Ga- 
lata, pentru negocierile feluritelor produse.

In portulanul lui Petre Visconti din 1318, s’a putut iden
tifica un oraş, portul Laslio, la sud de capul Şabla, care poate 
fi chiar Balcicul, unde Genovezii încărcau grâu din Deliorman şi 
din stepa Dobrogei de Sud, grâu foarte căutat, prin calitatea 
lui. Din Galata, ei aduceau pe calea apei şi descărcau aici, 
mărfurile necesare lor, aşa cum aduseseră Ia rândul lor Grecii 
şi Romanii, ştofe fine, pânzeturi, catifea, mătăsuri şi alte multe 
fabricaliuni orientale.

Această activitate comercială genoveză în Marea Neagră, 
durează însă numai până în sec. XV, când Turcii cuceresc ţi
nutul dintre Dunăre şi Mare şi când Marea Neagră devine o 
mare închisă, servind exclusiv intereselor lor economice. Dacă 
însă stăpânirea s’a schimbat, valoarea economică a porturilor 
n’a scăzut, căci Turcii la rândul lor continuă comerţul cu Con-
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sfantinopolul, spre care trimet cereale, vite mici (berbeci şi 
miei), brânzeturi şi alte produse alimentare. Este adevărat că 
valoarea comercială a Constantei, în comerţul cu Constantino- 
polul este mult mai mare, dar nu se poate nega faptul că şi 
din Balcic, corăbiile turceşti încărcau produse pentru orient.

După cum am văzut însă, că istoria economică a portu
rilor din regiunea noastră, a variat în raport cu isteria politi
că a ei, tot aşa odată cu încetarea stăpânirii turceşti în Do- 
brogea, fiecare din porturi îşi va schimba valoarea după stă
pânire şi după regiunea pe care hotare noi, mai pot permite 
s’o deservească.

In 1878, după răsboiul ruso turc, judeţele din nordul Do- 
brogei, rămân în stăpânirea României, iar judeţele sud-dobro
gene, Caliacra şi Durostor în stăpânirea Bulgariei, care a luat 
fiinţă după acest răsboiu. Noi relatiuni comerciale deci, pentru 
Balcicul, acum bulgăresc care trebue să-şi încadreze viata e- 
conomicâ a unui nou stat. In 1913 însă când sudul dobrogei 
trece tării noastre o nouă schimbare în ritmul economic al 
Balcicului, iar activitatea economică de comerţ pe mare devi
ne mai grea pentru acest port, ce servea minunat în trecut co
răbiilor cu pânze sau rame, dar mai greu vapoarelor moderne 
de mare tonaj, din lipsa de adâncime a golfului şi lipsa de 
amenajare a portului. Balcicul, prin frumuseţea naturii Iui şi 
prin culoarea trecutului pe care a păstrat-o intactă, a devenit 
centru de atracţie pentru amatorii de cer senin şi mare multi
coloră. Câştigă importanta unei stajiuni balneare de prim rang 
şi acuma pare a merge cu paşi repezi şi spre o viată comer
cială, aşa cum a avut în trecut, prin noile capitaluri ce se în
vestesc pentru modernizarea portului comercial. Se vor încărca 
cerealele Dobrogei de Sud, în bastimente cu mare tonaj scur- 
tându-se astfel drumul mării spre orient.

La opera de îmbunătăţire dacă se va mai adăoga şi le
gătura feroviară, precum şi autostrada litorală internaţională, 
proectată, Balcicul va deveni un port al Dobrogei de Sud, care
va deservi toate interesele economice.

Mir cea Hoşculeţ 
Drd. în ştiinţe economice



BEIUL DIN BALCIC,)
(Baladă Dobrogeană)

<I5eiul din Balcic 
—Un Cerchez voinic—
Are în serai.
Frumuseţi din rai.,...

Gratii, care-şi frâng 
Trupul şi nu plâng, 
Poartă ’n ochii lor 
Cerul de Bosfor,
Iar în mersul lent 
Caldul Orient

Nai, tambur, Keman, 
Ah! aman, aman!

Dar niciuna nu-i 
Ca Genan a lui. 
Crin primit în dar 
Del3 Iskindar...

Huriile ’n joc— 
Statui vii de foc.
In harem orgii.... 
Cântă manegii:

,.Hei, Genan, Genan, 
Roabă de sultan... 
Văl pe ochii tăi.
Tot străpung văpăi.

I) Din volumul „Soare într’un strop ele care va nptirea in curând



Români Ardeleni în Sudul 

Dobrogei
Fiecare element etnic ce locueşte în Dobrogea îşi gă

seşte în trecut, justificarea existentei lui, iar vechimea rădăci
nilor lui sunt de o variabilă adâncime, în istoria regiunei.

Dacă unele componente etnice îşi justifică existenta în 
istorie, apoi toate îşi datoresc, în cea mai mare^ parte, viata 
lor de aici, posibilităţilor de existentă pe cari le-au oferit 
câmpiile întinse ale stepei dobrogene, ca şi apele Dunării şi 
Mării Negre.

Întotdeauna, viata poporului se leagă de pământul pe 
care-1 locueşte, iar omul este mereu în căutarea locului, care 
să-i ofere necesarul vieţii lui, şi unde ocupatiunea să i se 
poată desfăşura liberă.

Aşa se explică fenomenul migratiunilor. Omul se poate 
smulge locului de naştere şi să se îndrepte spre orizonturi, 
spre care i surâd un mai bun câştig de viată, explicându-se 
astfel amestecul de naţionalităţi diferite, în regiuni mai no
rocoase.

Dobrogea a fost întotdeauna «pământ bun» pentru bul
garii şi pentru turcii Anatoliei, tot aşa cum a fost viată neîn
treruptă pentru români

Dr. Camille Allard ca şi George G. Angelescu într’o lu
crare de doctorat, tinută la Sorbona, cu titlul «Etude sur la 
Dobrogea» citează ca o componentă a elementului românesc 
dobrogean şi pe acela al Românilor din Transilvania, veniţi 
cu oile la iernat, în câmpiile dobrogene.

Cuibul de păstori al Ardealului a fost ca un roui de al
bine, din care voiau ciobanii şi se îndrePtau în toate părţile.

0 Vereş. Păstoritul Românilor Ardeleni.
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până în câmpiile depărtate ale Rusiei, sau spre câmpiile Do- 
brogei, până la mare.

Ardelenii plecaţi porneau din regiuni deosebite, pe unde 
le venea mai uşor, aşa că-i vom găsi departe de munţi, in 
grupuri răsleti şi cu legătura locului de origine.

O deosebire trebue făcută între oerii Ardealului. După 
locul de obârşie, se deosebesc la nume, ba chiar la port şi 
vorbă se deosebesc. Numele de «mocani», care li se dă ade
seori, ca o denumire generică pentru toti ciobanii ardeleni, 
este o greşeală. Ei înşişi protestează căci îşi cunosc deose
birile dintre ei şi obârşia localnică.

Mocani sunt numai acei Români din Săcelele Braşovului, 
cele şapte sate înşirate la poalele munţilor în Ţara Bârsei. 
Cei din ţinutul Branului se numesc «Moroeni», iar cei din re
giunea Sibiului, «mărgineni» sau «tutueni».

Este adevărat că tod sunt de aceiaşi origine românească, 
din acelaş Ardeal, cu ocupaţia comună de oerit şi cu toti au 
plecat spre aceiaş ţintă, încrucişându-şi drumurile în noma
dismul lor.

Ocupându-ne doar de ceiace Dobrogea de Sud a oferit 
Ardelenilor, acelora cari au colindat văile şi câmpiile ei, în 
căutare de iarbă şi adăpost pentru oile lor, vedem că regiu
nea noastră a fost multă vreme atracţia păstorilor, prin ca
racterul climatului şi pământului ei.1) «Un soare mai puternic, 
o climă mai dulce, o iarnă mai scurtă şi o iarbă mai bună, 
prin văi ferite de vânt şi ninsoare, pe care o găseau întreagă, 
au fost motive cari atrăgeau pe Ardeleni să coboare prin 
tara fără drumuri, orientaţi după semnele cerului, după rărită 
şi găinuşă.

Dintre toti Ardelenii, cari evadau din munţi spre şesuri, 
acei ce aveau drumuri mai drepte spre sudul Dobrogei, au 
fost aceia din ţinutul Sibiului, Mărginenii, sau Ţutuenii.

Şi acei cari au rămas şi astăzi prin aceste părţi sunt 
dintr’un grup de comune din acel tinut, căci ei niciodată nu 
şi-au pierdut legătura dintre ei. Comunele; Valea, Sălişte, şi 
Topârcea au dat un însemnat număr de Români, Dobrogei 
de sud. De acolo coborau prin munţi, pe unde le era mai 
uşor, pe drumuri diferite cari se uneau la Piteşti, ca apoi să

I) Dragomir. Din trecutul cerilor Mărgineni.
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pornească spre Dunăre iarăşi spre tinte diferite, spre vaduri 
de trecere în Dobrogea. Vadurile prin cari ei treceau în mod 
obişnuit, erau . Călăraşi Silistra, Oltenita-Turtucaia şi Giurgiu- 
Rusciuc, alese de ei după avantagii pe cari le ofereau. Du
nărea într’un singur braf, era mai uşor de trecut, sau adă
posturi pentru oi, în cazul că se întârzia trecerea, era dease- 
menea un ajutor oerilor. îşi construiau poduri de lemn, sau 
plăteau proprietarilor de poduri, ca să poată trece apa din
coace, unde le era finta lor şi viată uşoară oilor. Niciodată 
nu se îndreptau la voia întâmplării.

îşi alegea drumurile, pe cari şi duceau oile in porneală, 
cu locuri de popas, cu sate mai dese pentru cazuri de nevoe, 
cu cişmele de adăpost şi cu mai multă siguranţă de apărare 
contra unor eventuale atacuri, din partea bandiţilor.

Se îndreptau spre Valea Batovei, de ei botezată «Valea 
fără iarnă», prin partea răsăriteană a provinciei, prin văi cu 
adăpost şi apă şi în spre Vama, care oferea aceleaşi bune 
condiţii ca şi locurile noastre. Conduşi deci spre tinte precise, 
pe drumuri învăţate au cutreerat întreaga Dobroge de Sud, 
de la apus Ia răsărit, cutreerând văile şi satele dându-Ie sau 
schimbându le numele, după semnificaţii pe cari ei singuri 
le atribuiau.

Dela Silistra, afară ds acei cari se îndreptau spre Man
galia sau Constanta, se îndreptau spre Bazargic (Pazargic), 
unde se întâlneau cu alţii, trecuţi prin alte vaduri.

0 Acei ce treceau prin Oltenita-Turtucaia se întâlneau cu 
o ramură a acelora cari treceau prin vadul dela Giurgiu-Rus- 
ciuc şi porneau tot spre Bazargic trecând prin Valea Turtucăii, 
pe lângă un loc cu plopi, din apropierea satelor şi pe care ei 
j-au numit «La plopi», apoi treceau prin Aianu (Meşe-Mahle 
de azi) şi Putu din deal (lângă Enichioi de astăzi). Dupăce 
poposeau aici în grupuri mai mari, de teama hoţilor, treceau 
prin Satul cu gunoi. Satul cu puţurile ele multe. Valea scroa
fei (numit aşa de ei, pentrucă pe aici trăiau porci sălbateci). 
Satul cu tunurile. Satul cu teghea albă (Echişcea), Satul din 
spulberătură (Asândede), pe care l-au numit aşa pentrucă 
fiind aşezat pe coasta unui deal s’a expus vântului. De-aici se

I) Drumul oerilor este reprodus după harta anexată lucrări mărginenilor, 
de I. Dragomir,
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îndreptau spre Bazargic, în preajma căruia se întâlneau iarăşi 
mai multe ramuri, ca apoi să apuce spre alte destinaţii. Acei 
ce se îndreptau spre Valea Batovei ţineau drumul pe lângă 
Valea cu apă, de lângă cele două Ceamurlii, Ceacârcea, Suiu- 
ciuk-Bazargic. Ceilalţi care voiau să rămână în cuprinsul ju
deţului Caliacra de astăzi, treceau pe lângă Pădurea lui Lie 
(llie), pe lângă Cişmeaua la mare (Nastradin), Carasinan, Ca- 
roles, Ceacârcea şi Bazargic.

Dela Bazargic se împrăştiau şi-şi aşezau ţoalele prin 
sate. Astfel: Ghelengic, Cabasacol, Ezibei, Başpunar, Suiuciuki 
Hanlâc (Şerpeni), Ceacârcea, Toicuiusu (numit de ei Satul cu 
pădurea lui Opran), Curduman, Cuiuchioi (Satul fără apă), Câr- 
libeichioi (Satul cu gardurile), apoi Durbalia şi Caralia, pe carj 
le numeau Vărzăniile, au alimentat viata acestor păstori ro
mâni, mereu călători.

Prin aceste sate îşi aveau aşezări temporare şi şi iernau 
oile cu pae găsite pe la locuitori şi prin adăpostul văilor, unde 
se mai găsea încă iarbă de păscut.

Grupul celor cari ajungeau până la mare, înainta prin 
Sususchioi, Ceairlighiol, Duvaniuvasi şi Toccilar, intrând pe 
aici în Batova, unde satele Teche şi Ecrene le puteau oferi 
sprijin la nevoe.

Din Balcic se aprovizionau cu sare şi mălai.
In spre sud de hotarul de azi al Dobrogei, din Rusciuc, 

prin Rasgrad şi Eli-Pazar, aveau drum drept aproape spre 
Vama, unde aveau iarăşi condiţii bune de iernat şi centru de 
aprovizionare.

Şi aşa sibienii au colindat in trecut, meleagurile noastre 
cu aşezări de iarnă la început, ce se repetau odată cu înce
perea toamnei şi până în primăvară.

Plecarea lor se făcea cu o ceremonie deosebită, în ziua 
de Sf. Mărie, zi de petrecere şi de jale pentru soţiile cari ră
mâneau acasă până la Sfântul Constantin, în primăvară când 
se întorceau iarăşi la codrii de brazi din munţii cu isvoare. 
Şi ei şi au cristalizat în cântece de dor, isvorâte din sufletul 
lor toată jalea unei despărţiri, la care ia parte şi isvorul şi brazii.

Ele se mai păstrează şi astăzi şi urmaşii oerilorde altă
dată le cântă încă, servind ca mărturie unei vieţi ce-a trecut

Dela mărgineanul Zaharia Curtcanu, din satul Ccacâr-
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cea am auzit următoarele versuri din .care se poate vedea 
întreaga lor pendulare.
„Pe isvor, pe isvoraşu 
„Chiuia un ciobănaşu 
„Pe cap cu căciulă neagră 
„Şi păzea o turmă ’ntreagă. 
„Sta cu bâta la ciopor 
„Şi cânta mândrii de dor. 
„Săraci brazi încetinaţi,
„La ce foc vă legănaţi? 
„Cum să nu ne legănăm, 
„Că noi singuri rămânem. 
„La Sfântă Măria Mare

„Pleacă oile la vale,
„La Sfântă Măria Mică 
„Nu mai rămâne nimica, 
„Decât stâni, fără stăpâni 
„Isvoară fără ciopoară.
„Şi se duc şi nu mai vin 
„Pân’la Sfântul Constandin {sic). 
„Pe poteca dela stână,
„Poate creşte iarbă bună,
„Că n’are cine-o’ncâlci 
„Făr’ursul când va veni".

Oile lor se obişnuiseră cu iarba Dobrogei şi se adap
tase la climatul ei. Mai pufin rezistente erau oile tigăi, iar 
cele spance se îmbolnăveau de cârceag, aşa că ei creşteau 
oi cu pielea groasă şi lâna mare.

Pe vreme mai bună, în erni când zăpada nu cădea mare 
ei colindau pretutindeni, pe {inuturi nearate pe atunci, când 
agricultura se făcea de localnici, doar pentru nevoia de hrană.

Tot aşa se întâmplă şi cu acei ce trecuse prin vaduri 
mai de nord şi plecaţi din alte regiuni ardelene, aşa că ei 
se întâlneau pe ţinutul Dobrogei ca fraţi întru rumânie şi 
păstorie. Părea o adevărată târlă ardelenească, această re
giune cutreerată de turme şi ciobani.

Împărăţia turcească de până la 1877 lăsa liberă viata 
lor şi cu foarte mici obligaţiuni din partea lor. Dela această 
dată însă, când Statul Bulgar ia fiinţă, se interzice trecerea 
oilor prin vadul dela Rusciuk, se interzice şi iernarea în Ba- 
tova, mult preţuită de ei şi a cărei valoare nimeni n’a pre
ţuit o în felul lor. — Ţinutul Dobrogei de Sud încetează de 
a mai fi loc bun de iernat, aşa că numai acei ce s’au hotă
rât să rămână aici vor mai putea beneficia de avantagiile de 
până acum. Mulţi dintre mărginenii sibiului au rămas aşe- 
zându-se prin sate, stabilindu se definitiv în Dobrogea, adu- 
cându şi familiile şi întemeindu şi gospodării stabile. Nefiind 
obligaţi să renunţe la cetăţenia lor, trăiau cu paşapoarte un
gureşti, care fapt nu constituia nici o piedică în desvoltarea 
economică a vieţii lor. Dar viata de păstori începe să şi piar
dă din intensitate, pământurile sunt cumpărate de locuitorii 
aduşi pentru popularea {inutului şi ei intră in ritmul vieţii de
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atunci, cumpărându-şi pământuri dela Turcii, care atunci ca 
şi acum, părăseau Dobrogea îndreptându-se spre Turcia.

După 1877 în Bulgaria puteau cumpăra pământuri şi 
streinii, aşa că unii cari chiar nu locuiau aici cumpărau pă
mânturi. Românii:Ion Voicu, Roman Curteanu, Nicolae ]itianu 
şi N. Pârâianu, cari locuiau în Medgidia, aveau pământuri 
cumpărata in sudul Dobrogei, ocupat de Bulgari.

O Pământurile nu erau scumpe, căci cumpărau cu un 
napoleon aur (20 lev.) o chilă (8 decare), prej cu care se pu
tea cumpăra şi o pereche de oi.

Românii erau mai protejafi decât Turcii, căci masa tur
cească care forma un masiv etnic important, era aceia pe care 
stăpânirea bulgărească voia s’o rărească. Se bucurau şi de 
încrederea Bulgarilor căci li se dedea şi arme ca să se a- 
pere. Deci şi acum când viata lor a devenit mixtă, împărţită 
între plugărie şi păstorit au totuşi posibilitatea unei desvol- 
tări economice şi aşa s’au legat de acest pământ, devenind 
buni gospodari, plugari şi cu bună stare.

Urmaşii celor stabiliţi aici, încă din vremea păstoriei, 
sunt şi astăzi cei mai buni gospodari ai satelor lor. Exem
plul ÎI putem avea în satul llanlâc, unde familiile Mărgine
nilor trec număral de treizeci, de starea materială bună şi 
printre care găsim Români ca: Ion Voicu, C. Roman şi Ion 
Itu, cu peste 60 ha. pământ. D tru Ureche avea avere bună: 
60 ha. pământ, 20 capete vite mari şi 2oo oi. Deasemenea 
se mai găsesc stabiliţi prin satele; Musarchioi, Omurchioi, Ca- 
rabalar, Echiscea, Ergii, Hanlâc şi Ceacârcea, în jud. Caliacra 
şi Cojaolar şi Sarinibeiu în jud. Durostor.

Despre viata lor petrecută in timpul dominaţiei bulgare 
pot povesti toti acei ce sunt încă în vârstă matură, iar des
pre vremuri mai vechi, câte un bătrân rămas încă în viată. 
Dacă nu erau rude între ei, se înrudeau căsătorindu şi copii 
şi pentrucă pe acest tărâm îşi păstrau perfect sentimentul 
naţional, când nu găseau fete românce de măritat se duceau 
în satele lor din Sibiu şi-şi găseau întotdeauna o soţie, prin
tre fetele mai sărace ale satului, cari consimtiau să-şi urmeze 
soţul în tară streină.

Şi au păstrat porlul — spun ei — până în 1913 şi îm-
Dela locuitorul Zaharia Curteanu din satul Ceacârcea.
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brăcămintea lor naţională, ce nu se putea lucra în casă se 
cumpăra din Sibiu şi Braşov. «Hanul Român» din Bazargic 
era un centru unde se întâlneau în zile de târg. Acest han 
pe lângă cârciumă şi restaurant mai avea şi braşovenie.

Bărbaţilor li se aduceau din Braşov, iar femeilor bas 
male de legat la cap. Din Sibiu, bărbaţilor li se aduceau chi 
mire şi pălării, mărfuri pe cari le treceau vama cum puteau 
să scape de taxe şi alte formalităţi.

Învăţau limba statului şi şi trimeteau copii la şcoala bul 
gărească. Unii făceau şi armata în Bulgaria, ca de pildă Io 
cuitorul Const, Ureche din Hanlâc, care a făcut chiar şi răs 
boiul balcanic.

Au fost locuitori harnici şi leali cu o existentă reală în 
Dobrogea şi cu un sentiment puternic pentru Ardealul, din 
care plecase. Acest fapt i-a determinat să nu renunţe la cetă
ţenia locurilor lor de origine şi să trăiască cu o dublă exis
tentă legală. Ei povestesc că protopopul Ion Lupaş, la zile 
mari când se găseau mai mulţi adunaţi la biserică, i-a sfătuit 
să şi clarifice situaţiile şi să rămână cu cetăţenia lor de până 
atunci sau supuşi bulgari.

Şi aşa şi-au scurs viata până la 1913, când Dobrogea de 
Sud revine României şi ei intră iarăşi în ritmul vieţii româ
neşti. Astăzi viata românească este pretutindeni în Dobrogea 
şi portul naţional în genere părăsit de Români se poate vedea 
prin satele coloniştilor.

Radu Rucăreanu
profesor
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Cetăţi din Dobrogea de Sud
(Rostită la Radio-Bucureşti)

Dintre toate ţinuturile româneşti, provincia noastră trans- 
danubiană, numită în vechime Scvthia minor posedă cea mai 
mare bogăţie de rămăşiţe antice.

In Dobrogea de sud răsar la tot pasul urme arheologice 
ascunse în sânul ţărânii sau uitate sub mormane de ruine.

Nu este colină, vale sau golf la ţărmul mării, care să nu 
ne amintească de vechile aşezăminte, peste'ruinele cărora 
pulsează o nouă viată, demnă urmaşe şi moştenitoare acelor 
trei civilizaţii dispărute: greacă, romană şi bizantină, cari au 
strălucit aci vreme de peste o mie de ani.

Ochiul călătorului, pornind dela Dunăre spre Mare, îm
bătat de minunatele privelişti ale ţinutului, transmite sufletului 
nostalgia vremilor trecute, la vederea ruinelor roase de neas^ 
tâmpărul vremii.

Multe taine ascunde pământul acestui tinut!
Unele scoase la iveală de curiozitatea savanţilor arheo

logi, altele dorm şi astăzi somn liniştit, aşteptând să fie scoa
se la lumină, cercetate şi studiate ca să lege firul prezentului 
de cel al trecutului.

Urmând linia geografică dela vest spre est sunt cunos
cute vechile aşezăminte greco-romano bizantine, cetăfi şi oraşe 
apărate: Transmarisca, Durostorum, Abritus. Tirizis sau Ca- 
liacra, Bizone, Krunoi, numit mai târziu Diow/siopolis, pe rui- 
nile căruia se înaltă Balcicul, cel mai pitoresc oraş al Coastei 
de Argint, care se oglindeşte în undele albastre ale Mării.

La îmbucătura Argeşului cu Dunărea, pe malul drept al 
fluviului, pe coastele căruia sunt îngrămădite, în amfiteatru.
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căsuţele orăşelului Turtucaia, împăratul Bizanţului, Constan
tin cel Mare, a zidit în veacul al IV-lea după Christos, ceta
tea Transmarisca, străjer neadormit în calea barbarilor.

Numele înseamnă «peste Argeş» căci Marisca se numea 
în vechime acest râu.

Distrusă într’o vreme de barbari, a fost rezidită de Jus- 
tinian.

Nu pulsa aci numai o viată militară, fiind lagărul a două 
cohorte dintr’o legiune, ci şi o viată civică intensă fiind reşe
dinţă episcopală.

Creştinismul, care a apropiat omul de creiator, încă dela 
începuturile lui, prinsese, în aceste părţi, adânci rădăcini.

Ruinele cetăţii n’au fost scoase la iveală ca să ne arate 
svârcolirile lumii bizantine în lupta cu întunericul noroadelor 
barbare.

Pornind odată cu unda apei, dela vechea Transmarisca, 
ne oprim la o cotitură a Dunării, neştiutoare ce drum să a- 
puce spre Mare, unde cei din vechime aveau cetatea Duros- 
torum astăzi Silistra.

Ţărmul drept al Dunării, mai înalt între Transmarisca 
Durostorum, presărat cu coline bogate în ogoare, vii şi pă
duri, a servit ca punct strategic înaintaşilor noştri.

Cuceritorul Daciei, împăratul Traian a transformat Du
rostorum într’un puternic punct de apărare, aprovizionare şi 
întărire al cetăţilor romane din Dobrogea.

Pe ţărmurile Silistrei de astăzi a copilărit învingătorul 
Hunilor, generalul roman Aetius.

Cetatea romană distrusă de desele incursiuni barbare, a 
fost refăcută şi întărită de împăratul Justinianus, care pentru 
a pune o trainică barieră deselor atacuri ale puhoaielor nă
vălitoare, a ridicat dealungul Dunării şi în Dobrogea, peste 
600 fortificaţii.

In Evul mediu constituia cea mai uşoară punte de tre
cere în câmpiile Munteniei.

O găsim trecută în titulatura lui Mircea cel Bătrân.
Cu stăpânirea Turcilor în Balcani devine raia şi cel mai 

însemnat punct de observare al Osmalăilor.
In vremea romană, un drum pietruit pornea dela Du

rostorum spre est, către una dintre cele mai puternice cetăti 
din interiorul Dobrogei de Sud, Abritus.
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In apropierea comunei de astăzi //arda//, lângă satul Ap- 
laat Calessi, cercetările arheologilor au scos la suprafaţă ur
mele cetăţii.

Străjuită de coline, cetatea, fondată, probabil de îm
păratul Traian, adăpostea pe lângă vitejii legionarei romani 
şi o numeroasă populaţie civilă.

In timpul lui Constantin cel Mare s’a ridicat spre poarta 
de sud vest a cetăjii, o impunătoare biserică, ale cărei urme 
săpăturile le-au scos la iveală. In altarul ei au oficiat episcopi 
ca Marcianus şi Ursus, al căror nume au rămas înscrise cu 
litere de aur în istoria bisericii creştine.

In mlaştinile cari pe atunci înconjurau cetatea şi-au găsit 
moartea, în luptă cu barbarii Goţi, împăratul roman Dedus şi 
fiul său.

După distrugerea puternicei cetăti romane dela Adam
clisi, Abvitus decade.

Săpăturile n’au scos la iveală numai urmele cetăţii, a 
castrului roman, ale bisericei ci şi o mulţime de inscriptiuni.

Astăzi, iarba mare acoperă rămăşiţele cetăţii Abritus, fa
rul răspânditor de civilizaţie romană la popoarele Moesiei in
ferioare şi Scythiei Minor.

Valul roman, care lega cetatea Abritus cu litoralul mării, 
poposea o clipă în Zalpada, cetatea de legătură a întărituri- 
lor din Dobrogea.

Până acum nu se ştie unde era aşezată. Probabil în îm
prejurimile Bazargicului, dacă nu cumva lângă satul Ghelengic.

Trecând cu gândul numai prin această cetate, să ne în
dreptăm spre ţărmul mării, la capul Caliacra unde urmele u- 
nor ziduri puternice de cetate medievală, stau mărturie a tre
cutului.

Caliacra, numire grecească, înseamnă; * Capul cel bun*.
In vechime se numea Tirizis.
Data fondării nu se cunoaşte.
Şi aci, ca pe întregul ţărm al Mării Negre, atraşi de bo

găţiile ţinutului, iscusiţii negustori greci, au fondat o cetate 
comercială.

întunecată, în vremea veche, de strălucirea Dionisopo- 
lului, Tirizis devine, în epoca bizantină şi medievală, puter
nică cetate de apărare.

Eşind cel mai mult in mare, capul Caliacra, constituia o 
putetnică poziţie strategică de apărare atât spre uscat cât şi
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despre mare.
In Evul Mediu, în acest coljlşor retras, în apropierea va

lurilor muginde şi a smochinilor cari şi azi îşi coc fructele la 
razele soarelui meridional, au trăit, într’un impunător castel, 
voevodui Dobrotici şi solia Iui, fiica puternicului curtean bi
zantin Apocaucos. Evlaviosul voevod ridicase, în curtea caste
lului său, în preamărirea Sf. Neculai, proteguitorul îndrăgos
tiţilor de cer albastru, de ape fără margini şi protector al ma
rinarilor, un locaş de rugăciune. Aci domniţa înălţa rugi spre 
cel Atot puternic, pentru isbânda soţului — aliat al Imperiului 
Bizantin—plecat în luptă cu Genovezii stăpânitori ai Chiliei 
şi Cetăţii Albe.

Iar când despotul se întorcea cu laurii isbânzi, clopotul 
bisericuţii ducea vestea bucuriei până în depărtările apusului.

Şi astăzi valurile mării povestesc, celor ce se pricep să-i 
descifreze slova, spovedaniile domniţei, în nesfârşitele clipe 
de aşteptare.

Câteodată, scuturaţi din adâncuri de nepătruns, ele aduc 
geamătul celor 40 de fecioare cari dela o fereastră, ce şi as
tăzi se vede săpată într’o stâncă atârnată la mare înălţime, 
s’au aruncat în valuri, ca să nu cadă în mâinile duşmanilor 
cari împresuraseră cetatea.

Astăzi zidurile cetăţii, necercetate de scormonitorii tre
cutului, acoperite de ierburi şi de uitarea vremii, stau stră
juite de farul alb care trimite în depărtare raze de lumină şi 
speranţă tuturor navigatorilor şi de focele cuibărite prin scor
burile stâncilor, cari, ca nişte sirene, ne atrag gândul spre 
trecut.

Cale de 13 klm. la sud de Caliacra, înfruntând cu cer
bicie talazurile mării, semeţ se înalţă dealul Ciracmanul. La 
poalele lui portul orăşelului Cavarna.

Pe acest deal se crede că în vremurile apuse, coloniştii 
greci din Mesembria au fondat cetatea comercială Bizone.

Dela groaznicul cutremur de pământ care a sguduit Do- 
brogea de astăzi în timpul domniei împăratului Justinian, nu 
se mai ştie nimic despre ea.

In Evul Mediu îşi schimbă numele în Cavarna fiind re
şedinţa lui Balica, voevodui român, care avea sub ordinile 
sale pe despotul dela Caliacra, Dobrotici.

Pornind spre sud, dealungul mării, trecând de colţul
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coastei arămii, se profilează înaintea ochilor, albul mat al ţăr
mului, care închide într’o vale a lui, oraşul Balcic.

Faleze de culoarea argintului cenuşiu, profilate în marea 
misterioasă, albastră ca peruzeau, învelită de rouă sau sclipi
toare, i-au dat numele de Coasta de argint.

In locul monotoniei de astăzi, în vechime era viată in
ternă. Negustorii greci au fondat aci cetatea Krunoi, ceia ce 
înseamnă <isvor>.

Şi-a schimbat numele în D/onţ/s/opo/is, cinstindu-se astfel 
zeul vegetaţiei şi al vinului Dionvsios, întru slava căruia au 
zidit un sanctuar. Bogăţia în vită de vie a ţinutului învecinat» 
îndemnatu-i-a, poate, să dea acest nume cetăţii. Legenda pune 
această schimbare de nume pe seama valurilor mării, cari ar 
fi aruncat pe ţărmuri, după o groaznică furtună, o statuie a 
acestui zeu.

Săpăturile făcute în apropierea bisericei «SL Treime* şi 
a moscheei ^Sulakgeami*, au scos la iveală inscriptiuni cari 
completează spusele cronicarilor bizantini.

Datorită bogăţiei teritoriilor vecini, ajunge, în epoca de 
influentă a civilizaţiei greceşti la o însemnată înflorire materială

Conducându-se singură, bate bani de aur şi argint în 
monetârie proprie. Regii Scythi ai triburilor vecine şi-au bătut 
monezi, cu chipurile lor, in această monetărie.

Când stăpânirea romană s’a stabilit în aceste părţi, dintre 
toate cetăţile greceşti depe litoralul Mării Negre, singură D/o- 
nysiopolis îşi menţine, încă aproape un secol, situaţia ei de 
far răspânditor al civilizaţiei elene la popoarele Daco-Scythe, 
stăpâne ale ţinuturilor învecinate.

In vremea aceasta, prin cetăţeanul ei Akornion, Diony- 
siopolis este intermediara între Dacii regelui Boerebista şi 
puterea romană.

Ridicat la rangul de municipiu, îşi pierde urma în epoca 
năvălirilor barbare. Poate că acelaş cutremur din timpul lui 
Justinian a acoperit şi frumuseţile arhitectonice ale cetăţii 
templelor şi locuinţelor din Dionysiopolis.

Căsuţele Balcicului împiedică pe arheologi să poată re
constitui vechea aşezare a atât de bogatei cetăti antice.

Aşezat pe trei terase succesive şi suprapuse, Balcicul 
cu căsuţele înşirate, ca nişte cuiburi de rândunele, sub fale-
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zele de cretă, este un loc de vis, balsam de alinare al sufle
telor obosite.

Străjuit de Cuibul Singuratec *Tenah luuah», castelul de 
îmbărbătare al M. S. Regina Maria, cu grădina aşezată pe te
rase, pare că ar fi babilonicile grădini suspendate ale Semi- 
ramidei, Balcicul se scaldă într’o lumină vie, intensă, variată 
în nuanfe, cum nicăeri soarele şi luna nu o revarsă.

Ca şi în vechime atrage pe toti iubitorii frumosului în 
natură, fiind locul care încântă ochiul şi odihneşte sufletul.

Tainele ce zac ascunse în pământul Dobrogeî de Sud, 
nu aşteaptă decât sapa arheologului ca să ne povestească de 
sbuciumul acelor ce, odată cu ele, au fost înmormântaţi în 
negura uitării.

Alex. N. Papagheorghe



Iarnă dobrogeană
Pe mare suflă viforul Rusnacul,
Dorm bălţile şi Dunărea sub sloi;
Pe ghiaţă, care grele curg în roi,
La mori de vânt vin oamenii cu sacul

Prin stepele svâniate de noroi.
In case focul arde roş ca macul;
Se coace rumenindu-se dovleacul 
Şi pânzele curg albe din răsboi.
Tăceri mocnite'n Valea -fără-iarnă.
Prin şure boii rumegă cocenii;
In vânt aripa morii se răstoarnă.

Şi povestind din vremuri, Dobrogenii 
Cu ochii visători pe lâna furcii,
Ca’n nori de fum, văd luptele cu Turcii.

Grigore Sălceanu
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RECENZII
Am primit In redacţie :
Revista Dobrogeană. Apare Ia Constanţa sub conducerea d-lui Teodor 

lonescu. După o existenţă de un an a isbutit să ajungă la nouă numere. Ii do
rim încă mulţi ani, convinşi fiind că împlineşte un rost.

Apreciem la Revista Dobrogeană distinse colaborări şi mai ales cu
vântul care nu se epuizează, deşi bănuim că întâmpină mari greutăţi.

Stările în rândurile revistei o muncă de pioneri şi o convingere în inessia- 
nismiil literar al provinciei. Aşteptăm antologia poeţilor dobrogeni făgăduită de 
d-nii Ion Făţoiii şi Teodor lonescu. Nădăjduim că tinerele talente relevate de 
revistă nu-şi vor încheia seria „relevărilorii numai în rândurile dela Constanţa.

Gânduri dela Mare? revistă culturală regională An. I Nr. 3. Constanţa. 
Conducerea Titiis Cergăii. Pentru edificare asupra intenţiilor sale îi reproducem 
propria manşetă : ,,Dorim să contribuim cu toată puterea noastră de muncă la 
ridicarea meleagurilor noastre dobrogene, făcând cunoscut trecutul, redând pre
zentul şi căutând a face modeste preconizări asupra viitorului, sitiiându-ne astfel 
printre revistele regionale ale Intenţii bune ca şi unele articole din revistă.

Avânturi culturale An. I Nr. 3. Apare la Bârlad sub conducerea unui 
comitet. Frumoasă ţinută, material bogat şi variat, organizare technică superioară.

Gongul sub direcţia D-lui Romiiliis Vulcănescii apare în Bucureşti. Este 
o revistă de adevărată informaţie teatrală. Cinematografică, plastică, sportivă, etc. 
Lipsa de tendinţe în apreciere o ridică deasupra altor piiblicaţiuni de specialitate.

De luna cărţii vor apare : întunecatul April de Emil Botta
în Editura l'iindaţiilor Regale 

Un volum de nuvele de acelaş autor în Editura Vremea

, jt nTUTUL fi»AQOa«" ’
.•V, n AiJi CONSTANŢA

maLiOTLiCA
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