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HOTARUL apare sub îngrijirea unui comitet de redactie, format din următorii membri 
ai "Ateneului Popular Arădan": Barbu Pompiliu, Ciuhandu Gh., Constantinescu Al., 
Găvănescu Eduard, Lupaş Octavian, Olinescu Marcel, Negură Al., Păun MIhai, Isaia 
Tolan şi Vuia Tiberiu. 

HOTARUL apare lunar cu un singur număr dublu pentru lunile Iunie şi August 
abonamentul fîind: 
Pentru autorităţi, Instituţii şi intreprinderi comerciale, financiare şi industriale, 

pe an ___ ___ ___ 200 lei 

pentru particulari ___ ___ 100 lei 

HOTARUL va apare in 24 şi 28 pagini. 

* * ". 

PENTRU DOMNII AUTORI. Manuscrisele nepublicabile nu se păstrază şi !:tu se înapoiază . . 
Cele admise de comitet vor fi publicate in ordinea primirii. 
Domnii autori Elunt rugaţi a trimite manuscrisele scrise ]a maşină, pe o singură pagină 

şi perfect citibile. 

Pentru tot ceiace priveşte redactia: manuscrise, cărti, reviste, etc. a se adresa: 
Al NeguriJ, publicist, A rad. 

Abonamentele şi tot ceiace priveşte administratia, se vor adresa 
Al. Con~tantinescu, profesor, Bul. General Drllgalina, Arad. 

NOTA ADMINISTRA-ŢIEI. Rugăm pe domnii abonaţi să ne trimită costul abonamentul pe 
adresa: Al. Constantinescu, Arad, Bulevardul General Dragalina, 16. 
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UltS(Oillii lui Dorcil în jud. llrod 
- Do(umente inedite --

La sfârşitul acestei luni Octomvrie se împlinesc 1f)0 fie ani df'la inceputul marei 
răscoale !l ţăranilor români din Ardeal sub conducerlla lui Horea. Ca o contributie ine
dită, publicăm - deocamdată - două documente, relative la procesul a doi tărani din 
arcst judeţ. . 

Unul dintre aceste 8cte porneşte dela însuşi împăratul Iosif II. 
Documentele iac parte din arhiva judeţului Arad şi mi-au fost semnalate de păr. 

dr. Gh. Ciuhandu, căruia îi expl'irn multumirile mele. 

* 
3026. Cancelaria de Curte din Viena către Comitatul Arad. 

In numele Sacrei, Cezarei şi Apostolico regalei Maies1ăţi a Domnului Domn Prea
milostiv se face punoscut cu plflCere tuturor domnilor Prelaţi, Baroni, Magnaţi şi Nobili ai 
comitatuJui Arad: că Bogdan. Todor din Zarand şi Todol' Mihai din Cuied, locuitori ai 
acestui comital Arad au îmraţişat această plângere la Locul Preaînalt la recursul alăturat 
aici la mijloc, în origina1. spre retrimilere, că ei nu au avut nicio parte la rnăcelurile 
devastaloflre prin Hacări ale Nobililor din acest comitat; fiindcă totuşi locuitorii comune
lor Baia şi SOI'O~Hg aduşi de frica plăţii daunelor .se silesc să ar'unce asupra acestor 
suplicanti vinovăţia de incendiere, ba şi li instigaţiei, neţioându·se seama de Inalta Poruncă 
regală care poruncea ca să se oprească dela orişice ulteriolre cercetari ale compUcilor 
şi chiar astfel de a le institui. şi Iăcându-se o serioasă investigaţie împotriva acestora, la 
2 ale Junii curente au fost condamnaţi, prin acţiune publică, la moarte. 

Deoarece, însă, nu poate să fie îndoială că ar fi fost luate dispozitiile necesare in 
acest comitat, de căU'e domnul comite Fekete, supremul comite al acestuI comitat, ca 
UrOH:I!'e a p!'eaînaltei porunci regale din ziua de 10 Ianuarie ale anului curgător, 
adl'esate către dinsul şi arătând între celelalte acest lucru chiar, ca sA se oprească dela 
oi'i~ice ulterioare cercetări ale complicilor st chiar astfel de a le mai institui; de aceea 
din preaîof.llt ol'din s'a încredinţat acestui comitat, ca despre întreaga expunere a acestor. 
recurenţi şi maicusearnă când a fost instituită cercetarea împotriva lor, să afle a supune 
IncHei Sale Maiestaţi o informaţie exaclă, în restimpul a 14 zile socotit delfl. ziua primirii. 
Dat în cetatea arbiducală Viena Austriei, în ziua de patrusprezece a lunii Martie. In anul 
Domnului omieşaptesuteoptzeci şi cinci. 

Contele Carol Palfl'y. 
La porunca binevoitoare a sacrei, ceza

rei şi regelo apostolicei Maiestăţi. 1) 

Pe verso, adresa şi următoarele insemnări: 

3026. Din Viena, dela Cancelaria de Curte regală. ungară a Ardealului. 2) 

In Numele Suprem al sacrei, cezarei şi apostolico·regalei Maiestăţi să se facă cu
noscut şi judecătorilor şi asesorilor şi tuturor Domnilor Prelaţi, Baroni, Magnaţi şi Nobili 
ai comitatului Arad, 

Din Buda. , 

') Restul, deteriorat. ') ln 1. germană. 
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Arad. Din m. 
Citit şi făcut cunoscut în congregaţia generală a Aradu lui, ţinulă la 5 Aprilie 785. 
Primit la 24 Mart. 785. 
Instantia Band. 1) . 
Original. In l. latină. Arhiva jud. Arad. 1787. fas. 3. No. J4. seria 2. 

4078 Impăratul Iosif II. către comitCitul Arad. 
Iosif II, prin graţia lui Dumnezeu, Impăratales al Romanilor, vrşnic August, Hege 

ApostoJic ai Germaniei, Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei şi Slavoniei. Arhidl.lce al Austriei. 
Rev€renzi, onorabili. slăviţi şi puternici, pnternici iarăşi, distinşi şi nobili, credin· 

cioşi nouă iubiti. In privinţa procl:lsului de crim{l, instituit de ciitre procurorul nostru ma
gistratual contra şi impotriva locuitorilor Mihai Todoran din Cuied şi Teodor Bogdan (lin 
Zărand, ca servitori necredincioşi şi sperjuri, şi terminat la 24 ale trecutei luni Martie, 
după informaţia voastră supusă aici şi primită cu bunăvoinţă. Noi am îrnhnnz.it cu îndu
rare pedeapsa pronunţată impotriva mai sus puşilor delicvetlţi în acest chip, ca ac('şti 
delicvenţi, porunciti acolo şi pentru a suferi la stâlpul de ruşine lovituz'i de ~rgjJ !-'ă fie 
loviţi cu 50 de lovituri de bete şi astfel, pe urmă, sa fie lăsaţi liberi. 

Deaceea am hotărît că Vouă trebue să vi se încredinţeze retrimiterf'a procesului 
original, fiindcă trebuiaţi să procedati în acest chip la împlinirea rezoluţii 11oa81re mai sus 
atinse şi să trimiteţi îndărăt aici la instanţia obişnuită a mai inainte numitilor delicventL 
Rămânem mai departe către Voi cu graţia noastră binevoitoare, cesaro regală, Dat in ar
hiducala noastră cetate Viena Austriei, în ziua de patrusprezece a lunii Aprilie. In anul 
Domnului omieşaptesuteoptzeci şi cinci. 

loser. Conte Carol Palffy, 
* 

Pe verso, adresa şi următoarele insemnări: 

4078. Din Viena, dela Cancelaria de Curte regală Ungară a Ardealului, ~) 

Reverenzilor, Onorabililor, SIăviţi10r şi PuterniciJor, Puternici deaS('nH nea, Dislin
şilor şi Nobililor noştri. Supremului şi Vice·Comiţilor, judecătorilor, asesorilor, şi tuturor 
Domnilor Prelati, BaroDi~ Magnaţi, şi Nobili ai comitatului Arad, Credincioşi nouă iubiţi. 

Prin Buda. 
Arad. Din of. 
S'a facut cunoscut in congregaţia generală a Aradului, tinută la 6 Mai 785. 
(Abia lizibil): Dictata Coltensibus Bandoeronibus Occasione Seditionis Rusticanae 

P1ebem excitanttbus per Suam Mattem. Stam intimatur l'?) a) 
Original. In 1. latină. Achiva jud. Arad, a 17HB. fus. 4. No. 298. seria 4G. 

Publicate de (d. 1. (jilfilneS(u . 
. ') Restul deteriorat. IJ 1. germană~ ') Deteriorat. 

'~~~!I~:!~~ijiWI~I~~m:~~MI~~~m!~II~~~·~, ~~~~~~~~~~~~~~~ 

JlDP((j11 JlIJIIJJtlNll( 
S'a lopit (/111' solar pe 11'1111::1'11' din parc 

Si-tw di::ul galvani;:lIle la pdmuIlI; -

- Co/'ollJle IIrlific;ale pl'-al toamnei mormdnt. -

,"'/(ll! fnlfl;:('/e sHb pomi ca oile in larc; 

/01' mîntui le doineşte din fluierI' de nsmllri 

lJ scale şi goW(' ca lov de-a s(1le averi. .. 

S'(! dt'sfnlllzit ec1ldll1'(l in palI' adieri... 

Tristeti se furişeQză ca razele prin gef1l1wl'i. 

[tÎnd sUl/re/e se'ncinge pc rHg in asfinţi{, 

Par Jlomii sfinţi cu nimb de allr, 

Pânditi de iJllulleric cu chip smolil de ;\iall/', 

Ca să-i inchidd'nnoaple cn'ntr'lln schit. 

ftHRCEL OLI.VESCr. 

. ~. .' . ."'" , , .' 
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Scrisori inedite 
ndleridl dO(Umentilf pentfu bio!!fdlÎil lui ". feli(1 şi il ilUOfil 

In cadrlll unei mi')ci\loan.' cen'lllonii s'a (ksrclil 
Il! Chi<)illt'u-Criş, monumentul ridicat lui :'Ilihni \'l'li(:i, 
UIlul dintre JlH'tllor:IlHlişti şi mare susliniitor al cau
zei l'Ot1ltllll'~ti in ('Onfel'l'n[l'Ie nalionale ale p:lrtidului 
nalional din Trnl1sihallia, ca şi în congrl'ga\iile ('0-
lllit:J\ului ,\ra<l. 

C:ki :\1. Vdici a fost şeful Ilecontestat al rom:ini-
101' din Criş:m:l ~i dl'1a .\rall, iar autoritatea şi popu
laritatea lui :tU asigurat Ar:ldlllu; a"(',1 int.lietate po
litid, pe care şi-a mentinut-o neintrerupt p:tnii la 
l'nire, aici, în coasta lIlaghiarisIHlIlui agresiv şi in
inleranl. 

Scri~orile ec le (lulJlidltll faC parte din arhiva fa
Illiliei \\'Ii('Î. Ele arurH'ă o lumină nouă asupra ('\'{'
niIHl'nlelo)' la carc a ltwl pari!' :'Il. Velici şi COlltu_ 
realfl In a('da~ timp earac!!'rul lui de rotll:În Întreg. 

Ol'igillalelc acestor ade sunt in posesia d-lui cir', 

Llllii \'l'li('i, fiul JlwJ'l'Jui dispflrllt, e:lrc a hinc\'oi! să 
II j' Il' !lunii la dispoziţie. 

1. 
Fnaple eonJidellt! 

ll' J1JT H nu TE! ') 

Yd fi n'lit, {'umcă Ul'giu l'l'gt:;lsC',1 a Întărit scn
linta adusă în pl'oct-sul :'Ilt.'moralldului, prin urmare 
şi eli :!euşÎ va tl'clnd să incep os,Înda <Il' doi ani, carc 
mi s'a croi! Iwnlru iuhiJ't:a ce o HIU ditră Ill'amul meu 
l' o III ;'1 lll' se. 

,"oi intra ('li fruntea l'Îdicală în temniţă şi sper 
că mii \'oi rcintoal'c(' s{1I1iitos, după ce ,'oi fi sallsfil-
('ul selll Înll'Î. , 

l\u sunl de fd ndini~IÎL.. pCllll'llcă ni se impulle 
f!,ltoria (le il fi rflbd,Hol'i, şi :l ne şti lmp:ka CII sO<lr
!l'a, şi pl~ntrucă sunt eonyins că fratii şi ,Ilnieii mei 
in inimi şi in g:"lntliri sunt eu mine, nu \'oi fi pără
sit. .. 

LIIlTll IIŞOI' cI(' intdl's eii \'oi an'a multe şi mari 
piL'rc\el'Î lllakr·iale. Ei, (LII' cauzc!!' lIlari f[lI'ă sa('l'i
fil'il nu pot da inainte! 

Amicij mei ~liu ... că am tr,lit din rodul muncii 
ml'1l', şi 101 (lin rodul 1l1111leÎi mele mi-am acoperit 
spesdl' a\'lltl' lI111hl:"llld pc l<l consult:'iri şi confcrin~e 

nuliotwle. 
r 1':lnă am fost liher mi-am putul pro\'edea lipsdc 
inde ~i ak ramilid in mod !'iH"ti" Y:1 fi ins;; ~I'l'n du
pă ee "oiu inlra în tellJnilă, 

I (;l'eutatea aceasta se va putea altcmTI delătura 

al:ÎI in inkrcsul elicnlclci Inele, ('<it şi în interesul 
1ll{'U. 

Şi timpul eit! yoiu fi în tel!lniţă, voiu ingriji, du
pă putin\ă tl,' can('elat'Îe, mi se vor comunica prin 
personalul c:1n('elal'ÎcÎ e:1uzelP, carc le voiu sludia şi 

vDiu da la oallll'nii mei elin cas in {'as îndnrmările 
de lipsil, cră alegale1e pl"oe('silale le yoiu luna eu, 
{'aşi p:'lI1iÎ :1C'um. 

Eu de lege, . pe Umpul eft! voiu fi închis, voill 
preda cancelaria mea d-lui ~\(hoc:lt Emanuel l\iişi-

- ~') ci\TiC: prietcnii politici, 

du, C;1l'l' ya dl'scl!ide calleelaria advocHlială in ehL 
~illeu, 

Cancl'lal'ia în faptă Însă \'n 'fi a mea, ale mcle \'01' 

II şi pierd\'l'ill' şi ('<'I,>ligul'ile din ",\It(' ~hrte, a\,jnd ('II 
a ollora cu o sllm;l anumiti'! pe dl. Emanuel l\Iişiciu, 

Ca pult'ri de lu('ru, voitl mai :1\'(',1 ' - in e:lrzele 
in (':Iri nu \'01' fi l'i pe!'sonalmintc intercsaţi, pe elI. 
m(\,oc;lt Ilr-, (;('orgiu l'opo\'Îciu din Chîşineu, Gcorgiu 
Fl'il'!' din BOl'oşinl'u, ~i Dr. Nicola(' Oncu din Arad, 
l'ari \'01' s('rvi inlt'rt's\'\(' c1il'nll'i lIIel\' cu sfatul, şi ClI 
nHlllca în cnz ele lipsi!. 

Atlt'\'fl r:ll III conrllldilOl' al e:llIcc!arÎei ya fi DI. Dr, 
L\zar (;h")Jl'lt·s, adjutantul ITll'U cie :1, 11!l1~. ("re estc 
In millt' rll' 2 :lI1i, ('sit' un hun lucraş, deşlept şi fOllrlc 
olH'sl, :lfat'ă cit' ael'Îa diligcnt şi punctual. 

Din ceh' prc!Ul'rsc St~ pot cOllyinge amicii mei, că 
m'am ingriji! ci!' salY:II'l':l intercselol' (']ÎenteÎ mcle, ne
\'oind se o las jl!';l<!;1 lnhllllplării, 

>\('11111, Iuhite Fr:llc, at:"l'nă (l .... la ,"oi, amj,.ji mei, 
se ve interesati dt' minc şi de cancelarÎa lui Emanuel 
:\Ibifiu şi respective a mea, 

Dal'ii c:lI1('('laria mea va avea de lucru, şi pc tim
pul C[lt \'oiu fi în temniţă, cu şi familia mea voiu pu
h'a fi prodzu\ i eÎnstit eu c('le de lipsă pentru tnliu, 
In caz ('onlrnr va fi cum \'a vren Dumnezeu, 

HotlI[IllU1 zice e:1 faţa nevăzută se uită! Sper cii 
amicii lUei eu ochii sufl"lu(ui lor mă \'01' vedcn şi În 
temniţă ~i că nu voiu fi uitat! 

1):\C:1 C'!'edeti ('ă merit \'{' rog se nu ne uitati şi 

S(' sprijiniti clllcl'lal'Îa a!lyocaţială a Dlui Emanuel 
l\li,>i('iu din ChhincII, C<1I'C în faptă eslc a mea, 

Salutări fl'ă!cşti 

i'EUCi. 
(Inselllnal'l' ClI ('J'('ionul: "",fllIl trimis epistolele în 

25./7, tlml prin postă)". 

Il. 
Sllhscrhii au căzut d(' l'lcord asupl'3 următoarelor 

garan\ii al!' pl'ogresului nostru n'1\iOlWI bl~edc,o.;(" din 
pm'tt'a BOLI alcsului Episcop: 

1) .\ slIsţinea autonomia hiserieii gr. OI', romflne fa
t:1 (]<, illr~hll'il'l'a ext'mii a statulu', 

2) :\ aplica în cllră!enic şi in mod cinstit consli
tllţionalislllui hiscrÎt'<'sc şi al apăra contra ori eiirui 
abuz, 

:1) ;\ fac(' din gn'lllinul dic(,l'z:1 'l 1111 adl \'~Iral cClltru 
('ullurnl prin angagiare:l oamenilor ('institi, curati de 
lmllli, talt-nlali ~i inspirati de iubirea de neam şi 1i
st'l'icii; aUt în ofidilc ati minislralivc diecczflne, cflt 
,:,i la eatcdt'('lc selllinarlllllui diec('zan şi fi le desehide 
aCl'slor:1 teren de a('ti\'itate ca biscri('a să dea !la\iu
lll'i: C[I rle, preo\ i şi ÎII\'i!pHori apoi !wntrn apostolia 
HOlll;lnismului. 

,1) In {'ele pOlili;'l' Episcopul să obsl'l'\'e fată de 
gUH'1'Il o ntitudirH' :lulorital',1 şi ~i solidară cu na~il1-
Hea, ial' fată de pnrtidlll n:1\ional o binevoitoare ati
tudine, în special: jwrsoallC'Jor şi 01'l:(anl'lor angagiate 
la politica militantă naţională să se dea ClII'S lîber şi 
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nimenea să nu fie persecutat din partea bisericei pen
tru atitudinea sa poliiică nalională. 

5) A sustine o administra!iU!h' ~: iudiealU1 ă dn

sUtă in biserică astfel, ca prin dn'ptatea Înfăptuită de 

forurile hisel"iecşti să se Întărească in crcdineios sen

tinH'ntul religios şi moral national, adecă ea poporul 

să ştie că Lai sci există drcptate. 

Pentru I ealiwrea acestui ideal e indispcnsahilă 

sclec(iullea persoanelor şi a praclicei senilisl11ul;li şi 
:i eorllpţillnci mal('rlale, curi sel"ye<;c de canalul ne

odndul'lilor )ii chiar destrăbăIării în bisericii. 

(i) Printl"o lichidare a aYl'l"ilor bisericeşti a re

duce la starea lor reală fondmile dieeczane, astfel, 

ca dicceza să nu se bazeze pc o stare nuterială fie

ti,ă şi eventual să-şi poată lua regres impotriva ace

lora cari o au păgubit. De altă parte a introduce o 

('hin~l"JJiscaIă l'eală pentru 311gmentarea fondurilor bi

s('riel'~ti, ca in a('est chip în l~lod real să fie asigurate 

~uiJsistenta materială a bisericei. 

7) A curma IlCPOliSIllUl in biserică şi a restabili pe 

fii diecezeÎ in drl'pludle lor de diecezani. 

8) A reslabiliza şi a da satisfac\iune părintelui 

Vasilie Mangra pentru injurioasa sa suspendare 4cla 
catedră. 

9) A n~stabili spiritul păcii şi armoniei intre cre
dincioşi, premergfllld Episcopului Cll cuv~i[)tul şi cu 

fapta e"anghelică. 

Arad, 27 Apl'ilie (9 Maiu) 1899. 

HOIlIllI Uo]"oyurill D1'. Nic. OIlCIl 

Y(j~i!ie Jlungra. Mihai Velici. 

Subscrişii intnllliti in 27 Aprilie (2 Maiu) Hl99 în 

Arad la P. C. V. S. Iosif Goldiş Ca candidat de epis

cop am prezentat şi cetit cu graiu "iu l'reacuvioşici 

salc Iosif Goldiş actul prezent redigiat in 2 exemplal'c 

egale, iar P. C. V. ascult<llld euprmsul acestui a~t l-'i 
primit şi solemn s'a declarat Întru toate identificat cu 

jJl'ograma pastorală cuprinsă În acest act, făcând vot 

că va păstori în acest spirit dacă va fi ales de epist:op 

Arad, la 27 Aprilie (9 Maiu) 18H!t 

1{omul Ciol"ogarill 

Vasilie Mal/gra. 

IUBITE ilMICE. 

III. 

Dr . • Vie. OllCU 

Mihai Velici. 

J/,(ld, 11 H llprilie 1906. 

Salutare şÎ sărbători fel"Îeile ţie şi tuturor ami
cilor! 

Ind ee!ind in gazetele din Budapesta despre can
didarea lui Oncu, eram să-i scriu in1<'dial, ca să dee 
trup ideei, şi să păşească CU toată bărbătia în luptă. 
Astăzi pl'imind scrisoarea lui, că in urma stăruin\e_ 
lor talc eu,,;"mtul trup s'a făcut cu candidatura, mai 
răm{lIle ca şi alegerea să se întrllpezc, ce sperez, că 
va fi şi urma cu ajutoml Celui 'de Sus. Pentru mine 
este o nespusă m,Îngăiere şi bucurie yăzându-ve in
dll'gati şi solidal'Î. Mă supăI'ă insă mult, că in afară 
dc comitatlll Aradului nu văd aceeasi ucliune sel"ioasă . 
şi chibzuită. Aici în Bihor de pildă văd că a făcut 

• 

cine a făcut nişte eombinaPi unilaterale şi pupn se
rioase. cari vor fi bune pentru a produce confuzie şi 

!lt'illlell'geri intre omneni, adcvăl'at socoteală făI':,! 

birtaş. Pozitia mea nu-mi permite, ca să iau steagul, 
dar amicii dell1 Arad ştiau că sunt aici şi că cunosc 
llJai bine decât ei referintele din Bihor. Cu plante 

exotice inz;ldar vor veni pe aici. Cand idările nu se 

pot impune {'u autoritatea, l"Î trebucsc făcute cu În

telepciune, ca să se atingă scopul. Aici mai alcs, unde 

e vorba de a brăzda un păm[lIll inlrlcnit, persoanele 

trehuiau să fie alesc şi combinate în întelegere Cll 

cl'lltrele hotărîtoare competente, Dacă cineva s'ar fi 

n~pl'zit p,in~l la Orade s'ar fi putut face o combinalie 

lHTeptabilă şi cu şanse de izb{lIIdă. Astfel Însă cum 

s'a procedat în cauză, nu am llildejcle să se facă o 

a("(iulle dt'mllă de o cauză sf~intă. Oncu este la Voi, 

comunică-i aceasta scrisoa rc împn'ună cu felicitările 

mele, AI vo~tru devotat prielt'[l 
V, .li allgl'a. 

IV. 
DlUG.i MIIl.HlJ! 

Mă iartă, că vin să tulbur pc un nlOm~nt liniştea 

Ta, Tu trebuie să-ti aduci aminte, ·di În anul 1(j();i, 

Înaintea alegcdlol' parlamentare a vcnit Mangra la 

AnHI şi a fost atuncj cu Tine şi cu mine impl'cună ' 

la părintelc Episcop în odaia cea mică şi acolo ni-a 

spus, că ce zicem noi la aceea, daeă el ar candida cu 
programul guvernalllt'ntai la Beiuş? Atunci, adu-Ti 

numai binc aminte că Tu Clllll ai sărit şi i-ai spus, că 

('u învoirea Ta nu poate să facă lucrul acesta, la ce 

apoi dtlllsui (~Iangra) a zis, că abzice dar de g,indul 

acela, 

Te I'og in interesul adevărului, ca să-mi confirmi 

cele scrise ~liei, să-mi spui dacă Ti rllai adllei aminte, 

eă O;lre eilH' a m:li fost atunci de fată la Episcopul? 

Te sărut 
V. Goldiş. 

Puhlicatc de: Ed. 1. Gllvdncscll. 

::5 

(r(liul de bronz 
.lm udw; Craiului de bronz, cU1111ni --
lnc/linând clipa 11oas[1'(I, veucului ochilor lui bU11i. 

,lEntul acesta frumos, pr/twş/e departe, de[Jar/f' ... 
])ill('olo de lloi şi de dealllri, dincolo de trup şi de 

moarte. 

Feciorul visrlfor, Î11conjumi de flori şi de sfeşnice 
Are chip de isl>t1uÎfor, de illger al drep/ă(ii veşnice. 

A 11 pornit .~ale[e. în jurlil idollilui lor, sâ se .~t/'tlngtl, 

Unde cstc III/iami hlncier al lui Ia11cu, sâ. plângi!. 

Ci I1wnai Îllchipuirc-i, ceiace stropii'âm cu aghiasmcl. 
1011('[1-/ demult, sl1flu de zefir şi mireasmi! ... 

Pompiliu Ba~bu 



HOTARUL 
...................... afi.i ..... E ........................................ ~~ .... .. 

Filosofia pragma~is~ă 
de prol. S. K! IZ 

1. 

ne10dft 
La Începutul secolului ce l1'ăim două cOIlcepţ:1 

H1osofice Iloi au alras asupra 101' aten\iullea intl'e~ii 
lumi intl'll'cluale; una exp'J~,l de Fredel'ic I'\ietsche, 
lar cealaltă venită de dincolo de oecan şi Icg,1tă în 
primul dnd de' 1l111l1e1e profundl!lui gi\tHlitor William 
.1 a llleS, Nu ne pul('m Închipui un c6ntract mai ac
('entuat deda acela ce se poate observa Înre aceste 
două conceptii. Cu o impetuozitate de nebănuit, care 
izbl'şte 1,1 fil'can' {'udnt ni aforismelor sale - căci 

îl1tl'l~ag" operă lu i F, Nietsehe e un unic ~ir de afo
risme scrise într'un stil eu :Hlevărat fermcc'ător-riIo

!>oful gel'lTWn lltaeii tot cencee spil'itul onwnesc a 
('l'eat in domeniul ellltul'('i morale' de la em ('l'eştina
Îneoace, şi prollunt,lnd ana"-'m1 S', Împotriva 
acestei eultudi şi a fundamentul!tÎ ei, Nietsche eon_ 
strueşlt' ide:dul nou al "supraolllului" ca ultimatintii 
a tuturol' slrăduintl'lor şi r('alizărilor omcneşti. Nil 
intră in cadrul cx punerii de fnll! să arătăm pe lar~ 

rădăcinile aeelei cOl1et'plii. Fiind entllsiasmat de 'epo
ra clasic'ă :wtieă şi de tipul de om idealizat, pe rarc 
el crede că aee'asta epocă l-a creat I'eal, I~u-i mirare' 
dad! intreaga C'urtură euroŢleană de după aCE'astă 

epol'ă îi apal'e lui Nie!sl'hc ra autitesă şi negalie, 
pentru care cI găs('şle expresiunea foarte semnirica
ti"ă, allume "Homa impotriY:l Alhenf'Î", 

Contrastul arE'stei ronreplii "nihiliste" - şi aici 
n(~ folosim de o expresiunc a au lor. ;!ui f:;; .• - e mo
sofia P/"fI[/r7wtismllllli, Înll'meiat!\ de pro:('sori. amcI'i
cani Chal'l('s Peil't1e şi .John Dewc:v şi expusă Într'o 
fOl'lllă d(,s:l\'<lr~ită în operile lui William .James, 

Pragmatismul c filosofia spirilului nnglo-saxon, 
PrernărgiHorul si'iu e rmpirisll1ul rnglez, prel'ul11 a 
fost dezyoltat de gtmditoril .Tohn Locke, David IIume 
şi .Johll Stuart l\IiU, Pragmatismul e o afirmare ab
solută a lumii şi a \'alorilol' ei. EI e un sish'l11 care 
(omhină (lollă principii absolut Iwcesal'e pentru ori
ce cO[Jeep\ie temdnid, In r{\ndul înHliu el proce
dl'ază eli o deplină pl'Obitate ştiinlirieă, în cceace 
priye~tc toate date-le expel'ientE'i, iar rcferÎlol' la 
/w/Ol1rea puterilor şi a renlizărilor omeneşti, el este 
insufleti! de o "Încredere seeuladi". G:u:direa sa se 
a"flIltă aici în celE' mai drpătatr regiuni ale refl('xiu
nii asupra aspirntiunilor ollll'nrşti, filră Însă a pierde 
privirea pentru cce:H'e e "înaintea ;I'eil)l:e;o' şi (lebi
lor lloşlri". 

Pragmatismul e în r:lndul intiUu, după cum ex
PUtlE.' \\"illlam James, o metodă cc dă posibilitatea 
de a resolyj controverse rilosoficc, care dcnltfcl fii' 

putea Ii conlinuate fără sf,lq;jt, 

El POl't)l'şte de la următorul rationament: De 
dnd mintea omenească' s'a străduit să I'l'zolve pro
blcllle!l' asnpra lumii şi yietii noastl'c, am putut con
stata răspunsuri loemai contrare, care se oglindesc, 
între alte, mni visibll prin antitescle înlt'e materie şi 

spirit, unu şi multiplu, falalit(1le şi libertate. Se prea 

poate că uIla sau alta din aceste 1'~~nLut:i s~ nu fie 
exactă şi astfel discutia ya continua la infinit, 

Trebuie, dl'ei, găsit~ un criteriu, după cnre toate 
discutiile să ajungă la un bun sf,î1'şit. ŞI aceasta, după 

William Jall1es, nu \',1 fi dcC,lt în calul, ,'ând se \,:1 P'l
lea arăta "ee conseC'in\e practic(' nre una sau altă 
h'orie, alminll'reH orice C'ontl'o\'ersii e deşartă". Ast
fel pragmatismul sc ahtine de abstracţiuni şi discutii 
pur Yerbale El se fel'l'şte deasemenea de lot ceeace 
e dogmatic sau rationalism absolut. Pentru el orice 
teol'ic "devine un mijloc pentru e('reelăI'i, nu insă 
llIl răsjluns la o rnigmă oarecare şi iIlcctarea tutu
ror Cl'ITl'ti'il'ilor", El nu rec'unoaşle principii prime, 
categorii sau alte ahstal'\iutli, Cllri ar avea loeul lor 
În dosul lLlel'urilol' şi fenomenelor. Indl'eptându-se 
călre g<lnd~I'ca COllcretă şi adeeuată, orice notiune 
şi doelrină are pentru ci Valoare numai intrudH poate 
fi verifleală prin experienlă "il', 

La două dintre multele prohlerl1e, ,'u care s'a 0-

rupat giindirrn filosofit'ă a tuturor vremurilor, vom 
al'ăta eum procedează William James. Prima e un ti
tesa între IH:lh'rie şi spirit !iau dUll1tlezeire. După con
ceptia materialistii mersul lumii se îndeplineşte in 
urma putel'llor şi actiunilor neschimbate ale unui 
prindpiu pe cnl'e aderentii acestei concepţii il nu_ 
mesc malerie. 

Spil'itualismul sau theismul, insă, sustine că orăn· 
duirea şi diree\iunea mersului lumii e I'ealizarea unui 
priueipiu eont]'ar cclui materialist. Dar în amoele 
cazuri se caută o explieare pe baza unui principiu 
abslract şi necunoscut; deci o discutie deşartiî, şi ne
folositom'e, 

Problema, prin unnare, trebuie pusă în felul ur
mător: "Ce Înst'amnă (lentl'u Iloi şi ce deosebire re-
7.IIItă În pre:ent, dacă lumea e CO;ld IiS:'i d(' ma~eTie 
sau spirit 1". Jn nindul illl;Îiu trebue stabilit, după 
cum rxpune foal'te judicios "'illiam hIlH'S, ('~ dad\ c 
lumea e consideratii ca o neaţiune deja terminată 

în trecut, atunei penll'll un g.lnditol' pragmatist e 
indiferent, daeă aecastă IUl)1c e considerată drept jo
cul orb al atoI1wlor sau ()jll'ra voită a unei dumne
zC'iri, Căci in ;unbde l'azuri rC7.ultatul e identic; o 
dcmnezl'irc, ehiar dacă există şi după terminarea o
perei sale, are tot alflt de putină valoare ca şi un 
principiu pur matl'rial, earc şi el nu mai ac!ionează. 
C;ît timp, deei, diseutia răndne pe acest teren, e de
şartă. Lunwa trebuc prin urmare ('" Tl'pu:ă .. ;i ~ .. \'fll!d 
lm ,'iitor şi lll'terl1linală in momentul prezent", 

Atunci alegen'a între malt'l"ialism ::;i spiritllallsm 
arc un interes elllinament practic, şÎ noi pulcm lua 
hotărîri eu (olos pentl'U sufletul nostru. Dacă, din 
punct de YCdere al viitorului, găsim că materia cu 
puterile ci neschimbate ne aduce mai apl'Oape de 
pedecliune şi poate realiza ,.imperiul dreptăţii" la 
care r[lyneşte fiecare om de bine, atunci putem ac-

'. 
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('epta ac('astă teOl'it" Dar malerialis/1lul şliintific Ill' 

desfă~oal':l Înaintea oeiJ.ilol' "lin [1,lIIIragiu il'l~parahil 

şi o tragedia finaLi" a tuturor lucrllrillJl', aşa ('ă nu 
poa!!' fi acceptat. Doctrina theislă sali spiritualistă, 

pe dt'altil parte, l' lipsită <1(' evidenta notiunilor ma
tematice, (!:lI' ('el p"tin al'!' "superioritatea practică 

de 11 11(' garanta o online ideali! :11 cărei impel'iu pt'l'
Illanentllu va putea cOlnpl'Olllill' nimic, :;;i a 1'l':!St:l 
aspiratie la o online mora!;l ('an' să fie etern.1, e una 
din aspil'<iliunik celc mai ÎnrădiieÎnate ale ininwi 
noastre", 

A două problemă, lot at;\~ dc illlpo1'l:lIlIă pentru 
omenire ea şi cea anterioară, c problema dl'l('rminis_ 
mului şi a liher arbitrului, După concl'plia obişnuită, 
al'bitnll liber e un fel de [lrineipiu cosmiC', de silH' 
slătăIOJ' şi independent, o aptitudinl' şi puh'rl' real:l 
creatoal't" la cal'c Însă n'au parte alte fiin\l' !Iedt 
omul, ('ee<tCl" pal'l~ a "augl\l('ltla demnÎ\,tt('a sa", [)l'
tnminalismul îns:'i lH'ag,1 acest pl'ÎneÎl'iu. nU)l~1 el 
aetiunill' omenirii nu sunt altceva dedt "o transjlu
nere În viitor it ceeace a pl'imit d,' la tr,'eutul uni
versullli"; prin llrlll;U'(' ilHlh'idlll IlU (' (,I'C<1tOI' dl' la 
~ine insu~i şi nu Se poate Iăllda ('\1 (klllnitatca sa 
susamintit:'i, 

Si În ('eeaCt' priwste problema rcsponl;abilită\ii şi 

.1 implitabilit:'itii, \Villiam .James ne a":1\'} prin'J"un ra
tionament minuna!, că :mllwle COIlC'('Plli ai'lll;,; LI :1"('

laş I'uzullat llcareeptabil. Ciid dacii f;tpll'le sunt dl'
terminale de mOlllentelt, antl'rioan', CUIll se poate jus
tifica lauda şi dojană'? Omul în iH'Pst caz nu-i "auto-

lui principal" d Illl11Wi "mijloc", Dar nici după ;icle
rt'll\ii 'lrhitl'iului lilwr, nil există n'spollsabililatl'a; 
C{lel "f;IJllelt' libere" ale- unui om 111SeC111l1lă lipsa de 
rOI'l'l'nl:1 a acesto!' fapte Îlltre elI' şi ru eul anterior, 
eului ~i "IlU sunt ;;lt"t'"a dCl';'lt grelllll\t' care C:Hl UHa 

]les[1' alta [[tră nici o 1':llldui:!I;i", Lh'ci eul al1kt'Lol' 
nu poate fi r;'isplIllztdor. J)i~cll\i:1 dusă pe a('('asUi ba
l;i, dt'ei, nu ajunge la nici un rezultat. 

11Itl'l'villt, hrtt~i nll'tod:l jlr:lgillatistfl ('li IllllH'tul 
s:lu tiI' y('dl'l't' pnldic, l'entru l'a "arbitintl liher" Ît1_ 

Sl',l/lIIlă "aparitia :1 [lIlJ1lilor, lucruri noul in lume 
dn'ptul dt, a tie a~kpt<l Cil ill dt'llIl'llldt, salt' cele mai 
[lrnfllndl~ ni şi 111 rt'IlOmlwle ce se produc [Il' supra
[<llil, viitorul 1111 vn r[lIn:lllt'a tocl1lai idt'ntic ClI tre
cutul. Deci d;le;l cUlloa::;tl'l'l'a lre('lllului lumii ar d('
tL'l'mill:l [le multi s,l deviMI pesimişti, doctrina ::Jl'bi
Irului lihel' cel pulin 1(' stfl la indt'I1l;lflă pentru a 1'1)11-

«'Ill' posihilil"l!'a ullei IUllli ll\,ti III 111 l', ~i an'<l"tă !l0-

sihiiilall' e un disider<tt al sufldultli nostru, Dderllli
nislllul, din cOlltra, !H' lll\'al{l erI ;I('l'ilsIă itiel' de Jlo
~ibililate e un (ll'odus al ne~tiilllt'i OllH'IH'şli, !lup ă el, 
IUIlWil e drllluil;1 cI(' lH'('('siLlle. ",\rhilrul liber" adu
C(', dt'ci, o teoril' ('oslllOlogie;l gl'lH'ral:l, plină tI(, pro
misiuni lnt a!;i<l (';\ ",i idl'l'a dlllllll('zl'irii sau al \I/lui 
plan C:lrc se realizează in lume, 

.\slt't'J pragmatislllul ('a IlIdodă IlU se Îllto:lrce (';1-
In' 6iuLt!'ea principiilor prime, ('i fix,Îl1du_~i asup!'.\ 
lucrurilor Cl' stau in:tinle<! S:l, 1'1 se apropil' mai Illult 
ml'lo<ll'lo[' ~tiill(ifi('(' şi l' condus <1(' 1111 interes Illai 
viu 1H'lltru realitiHil(' [l<ll'tkulill'l', 

RURALA 
/)lImincdi pela lHlll1/C:i... Si-i [,I/hi... 

l' Il ('('1' !lt' indi!In şi fânl fultl. 
In ~(//'e cllpluşil ('11 nori: !lrtlm!':: I 
dl' /lal(i, ('uihurl de :::/lw'r/lIll1Id je::I, 
C(' Iit'l/rrsc deparle IlÎllilll-111l III:: 

-- (l lacrimii din hllsme !Jt' islaz, '" 

llldufui polecş/c'Il sllllllt câmfJl'w! 
supcrb peisa,i de portelan, 
ce 5'(11' coji in c/IJIlWIl o/Hl/i'nf, 
pornit dc-wllil/::i din /W'1l indiferl'nt 
şi pll'oş/il .. , do(/r cnÎ::lli,:ul /(1,: 
SI' pa fi spân::urat C/1 gros od!l0Il, 

.~i ;11 al :::ile; ţ1Cllhl'll ehilillll>l/l', 
IJllnic/I ~-- o s('ul]l/II/'tfn Icmll de-lIr/(/{' 

(1 adormit, pitillll !/I! pui 1)('1('1;'7 

in !J(l(1W: illl' () clo.~âÎ Idll,flrl fJl'ay. 
pa~eşl(' f/riimejolll'e de-Iwl' viII 
şj'n gecuI! uise(!:::â lill mO/1H1 lta:li!! .. , 

Jbia lâ/'~ill, lUI cllib ciI' nÎndl1nici 
ince/l(' sf1 asclltâ sl11>ii mici, 
ial' ]lI' {urna/III {abrieei lui BlHIll, 

() 1I(1/'::i1'11 cllibll~ inl'gl'if de film. 
se pcr!er/ioneazâ /(1I'f1 I'ost. 
in "dacii/o", pe illl>i:::ibii rosi. -

p, BOGD.LV. 
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AC'('la care rămţme pe ll}'m;l cu degetul, 

este viHaful, lupul, baha oarb;'l, după felul 
jU('l! I ni. 

Alte jocuri 
Copii tiniindu-se de mAnă în cerc, unul 

la mijloc eţmtă: 
"Se/teTlii, S('/t('nii 
Loyrc Ilicen 
,Via Il do vre . 
Sehenii, Scltenii 
Tol col (' lli i 
JliTld eli ii 
Ş(ljJ/e rmgllreTlii 
Lepcica!" 

Se face o groap<l în p;lmftnt. Toti aruncă 
llanii, ori humbii spre groapft. Cel al c[tl'ui 
han ~au bmnb este mai aproape de groap:cl, 
aruncl"l cu degetul cel gros banul, sau bum
bul spre gl'oapă zicând: 

"Stric, Slrac, Sil"nc 
Siromber/!" 

Banii, sau bumbii c~izuti în groapă sunt 
ctt~tigat de cel care i-a putut înlroduce. 

Ctmd se alege cel care urmează să aler
ge dupa l'pilalti, alegerea se face astfel: se 
a~eaz~l copii pe unsi ngur rtmd, apoi unul 
spune versurile de· mai jos, puntllld degetul 
pe pipptul fiedll'ui copil, cu începutul pro
Ilunt:lrii fiecărui cuvânt: 

,,1;; ni ii meni ii 
Sopolcnţii 

Trivai. şopoiai 

Ere bere 
Bmighere 
Gri/!" 

Acela pe care ultimul cuvânt, trebue să 

prill.Ciă pe unul dintre copii, cari o iau la 
JUg{L 

Aeelaş joc, cu alte vf>l'suri: 
Se llumrtră mai întfd ptwă la zece, după 

('are se continuet: . 
.,S-OIl /Jcr/Jece, 

S-Oll tap, 

.'i-o lâdr/flcă (Irmlriliî) 
Si! se dflcd 
P-Oll fir dl' mă!asl1 
Prin [a el acasl1!" 

Jocul "Cucuvama". Copii adună "imaIă" 
(noraiu) din drllfn, sau df>pc marginea băI~ 
ţilor. O frâmântă bine, apoi fac o grămadă 
pe mărimea mţlitlilOl" pe care o rotunzesc. 
Accstlli mic glob i se face o gaură implfm
ttlnd pumnul în el, fădl.ndu-l să ia forma 
unei cc;;;ti f~in1. toartă. C<1tiva copii ţin "Cu
cuvamele" acestea în mâini, apoi zis cu totii 
in cor: • 

"CUC/1/)(IlIH! !mmc1, 
Pif! ... poe! 
Celt un c,lhMroc!!" 

Când termină ultimul euwînt, toţ.i tr[ln
l{'~(', ca la o singură comandă "eucuvama" 
din lmlini, cu gura 'n jos, şi care din cauza 
presiu!lpi aprului, crap~i Iăţindu-se pUteintă 
pe p{inuÎnt. Copii însotN!c tl'owitura HieuUl 
de "euclIvamif', prin fluerilturi haiduceşti; 
în df'gete. 

Cânlarea melcului: 
"Melci, melci, 
Codo/Jelci; 
Teşi afară 

.5i il' 'moară 

.f)[lpă fala 111 Nico(JriH" 

Petre Tiucra Pribeagul 
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(jÂND INJlPOI. .. 
Anii vin, anii vin 

Tol cei lJcchi, tot cei lJechi 
101 mel'etl, tot mereu, 
in culori de curcubeu 
cu miros de busl1ioc 
şi cu inimile-n joc. 

Anii vin, anii vin. 

Anii trec, (Ul ii trec 
tot cei noi, 101 cei noi, 
fnsl! gândurile mele 
rămân şimri de mărgele, 
fllşir(/fe, mI ştiu cum 
rătlicile, nu ştil1 cum, 

MIii trec, anii trec. 

Nwn(/i dragosieo-mi rămâne 
tol cc-a fost, tol cc-a fost, 
- ca o vrere Il/nl rost -
Numai dragostea-mi r<lmunc 
tot ce-a fost, tot ct!a fost. 

s. P. 
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SURÂS DE PRIMĂVARĂ 
Sunl in spital. i)recis n'a::; putea SpUIlC de când 

slau :tiei; În spital nu se Tlllm,-Il'~1 zilele, eăci timpul 
nu inseamnă nimic dnd poti nutl'Î Încă spcr:mta tă_ 

JIl{llluirei, ~u !;'tiu de dt timp sunt aici, dar alU im
presia că sunt de foarte mult timp, 

Ciind alll \'l'nil "tiu că era tualllllfL Poate că a~ fi 
uitat :şi acest alll:wulli dacfl in ultima zi, fără să »:1-
IllIt'SC Jlj,kar că treuuc să ma despart de vÎala aşa 

cum o t'ullo~kal1l, ÎllUllT1plarea -nu m'ar fi făcut să 

trec prinlr'un palT, un soi de gf';~~iill;\ L'U ,llI "tiu ec 
IlUlIle, La intrare m'a înlitpillal un spectacol nOLl, 

stl'ell1 tl'oloarclor: frunzişul ruginiu :şi mort care fo:ş

tll'a surd sub picioardc mele, Copacii ral'i legănau in 
yimt restul de frunze, altele cftdeau incet, flulunllld 
in yimt, l'zil,"md par"eli sii schimhe atat de u~or alba
strul ln,'dlilllei ('U maidatlllul.. U ceată de copii, cu 
sCthii ~i coifUl"j de carton sehi\uu o lupUi, alţii făecm, 

gospod;trie in lijl'~"ttlil, I'e 1>ill1ci, cum stau cucoanele 
hiHr~inc la baluri c,ind vin s,\ "gardez(!" pc tinerele 
candidate 1:1 Hl{lritiş, guvenwlliele, ulolHle şi urite ca 
loate gUHTllanl(!!L> din IUllle, iar deoparte, În fund" 
un Illo~n('gd lISd!liv :şi neuiIrhierit, ţinea alMuri o 
ladă CII papagal, care trăda pc fJ~tşlll'laruL C,lnd mă 
viizu, o IU;1 pc gclltlllchi "i Începu s[t lnYllrleasdi de 
maniwhi, l'lI vals trist ~i fals, dar lutu~ exlrem de 
impresionant, anll1cC! o notă În plus de melancolic 
peste parc, .\111 plecat petrecut de ochii stin~i şi tur
buri ai lll()~ncagul\li, 

A doua zi alll ajuns aici, N'am 111 ai "ăzul de 
alulIl'Î ni('i rl"llHzi~, vcrde, lIs('nt sau altfel, nici flaş

Ilelal'i; n',1I1I llI:!i văzut nici cUllusl~uli, nici pl'il'teni, 
nici nUllIc fericită, Limuzinele nu ajung lI<îllă aci, (,le 
se IlIUl\ullll'SC si! ne trimită pc fereaslră stridcn\<t 
daxofol1ului ~j tlUruitul molorului. Aici nu sunt de
dt oamcl1i egali, mai uniformizaţi <Ieeill la cimitir şi 

mult Illai 11l"61jil i decM aeolo. 
De dnd sunt aici totul e alb, halate albe, paturi 

albe, dulapuri "l/)<" ferestre~be şi sur01'j :lllJe. Un 
singur IllC'I"1I e negru, dur <ttM de Ilegnl, Înc:1l întune
că intn'g albu 1 imat'ulat: suferinta, Cine nu ('unoa~lc 
s:llile de a~lcplarc ~i saloanele spitalelor nu ştie ce 
('ste suferinta. 

Stau erueifkat în pal. ?\u ştiu pc ce parte să mă 
intorc, eăei 10ale mă dor ca şi tlttld ar fi putrede, I\u 
ştiu ce să fac ('a să treaC~1 timpul mai repede. Aş 

citi, daI' n'am ce: aş s('!"ic, dar n'am nici idd, nici 
h,il"lie; a~ \'orhi cu cineva, dar nu găst'sc pe nimeni 
eu care să mii ]lot Înlelege şi c greu să-ti deschizi ini
ma In fala oricui, ('a pe lin lllUz\"l! sau o bijuterie, 

Astăzi s'a petrecut un e"cnimcnt mare in salonul 
nostru, Nu )liu da('ă toti toyară~ii mci sunt de acord 
asupra dillll'llSi uniIor, dai' penlru mine utlul a fost 
mare: ne-a sur:ls primiivara, Pdllă acum ne-am dt's_ 
fălal il1-~;-J1î:-:îll)-lll-:<;;lIoliuhii--:Si albul i\1"I1ii. Cu loate că 
~e pretinde eă albul :;imbolizcazft candoarea ~i bu
curi:t, durerea noastl'i1 ia proporlii, aruneăm ochii pc 
hTeastră şi vedem linl.oliul alb, mohorit ca un "po
hod na Sibir" şi norii de doare şi de corbi, cnl"i p,u'
(;1 adcll1eni\i (h~ mil'os111 de sl;Îl'v pc C:lrc-l adulmc
rau, dădeau tdl'eoale spitalului. 

.\slăzi de dimineală stateam ca de obicei in pat 

)i mă g;lllde,II11, La ce? Nici eu n 'aş pulea spune .. elim 
:-,Ellealll ;\~a, 111:\ tn'zesc ('u ceY<l luminos şi cald pe
sle (,l[ii şi lH'ste piept. La Început nu i-a111 dat impoc
t:lI1tii, eliU' «lI1d am văzul că salonul s'a luminat, ca 
niciodată, ial' căldura a dennit mai intensii, m'am 
t idiea! "i am privit pc fert'<lslră. In dreptunghiul 
hOlllbat dt' cel' a lba~tl'll cure schl\a pel'specti va fe
n'slret, am v.1zut un glob "incandesl'enl căruia mu
ritorii ii zic soare, iar din al'l'sl disc, o d:lră de ItL 
mină firavă, aduce:l ('a lin fiI' teldonic, un sellJnal de 
il1(,llrajare P:lllă la !loi. "Primăvara", mi-am zis şi am 
deHllit dl'odală mt'ianeo!ie, .. "Primăvara a "enit, dar 
lH'ntnl cine, nu ştiu", Pentru m,tl(·? l'elHnl llllÎL '? 
l'\u ~tiLl, 

In att'sl tilllP un sloi de vnlbii gureşe se sbeguiau 
in easlanul s~llbatec din cln'jllu! 'P['l'UI c: <;;i mă fă

('p:tu să nUl g;ind('sl' la aceleaşi vrăbii sau altele eare 
imi sU(l:ll'ali copilăria, departe într'un săllle, cerlitn
du-se ea:;;i aCUIll. 111 vişinul din fala casei şi la jliligoii 
pc c:t ri ii prind('~lIn iarna eu dovleci; la prim:h'el'ile 
iusot'Île (',Ind stfitealll eu bunicul p(' o bancă din f:lla 
casl!i, la soare, millun:lndll-rri:r('[()'puten>a soarelui şi 

de IlHl!itclc care roiau de sub streşini; la prilllăverile 

(',ind "eniam dela şcoală - <h'părlare de d\iva ki, 
IOllll'lri - şi ne dt'sclll\am pe drum, ca să ne simtim 
u~lIra\i, duC<Înd eu frenezie opineill' la spinare şi sâl
([UIt! de bucurie; la primăYl'rile, poate a(,l'!e:lşi, c:'lnd 
1l1:1 urC':lm eu cartea pe "şatl'<l de co('eui" ca să fiu 
1l1:li aproape dl' SOal'C, sau e;llld ajutam pc bunicul 
să facă gardurile; la alte primăveri cilnd, smuls din 
satul de oh:"tJ'şie, tl'ăgcam ('hiulul dda ~eoaIă, speram, 
iubeam, sau luptam cu greul vietii. S'au pCl'indat mul
le primă\'l'I'j in "Lata me:l, clar in fieclfl'c m'am simtit 
impresionat, mai mult pO<tle dedt la precedenta, De 
ce? N'aş putea S]lUIH', 

;"Ii-au wnit apoi dnd pe rând în minte rriintul'Î 
de vial:i tr:"titil, dar fil'l~~\(' denaturate şi disloeate. 
Am rechemat pe c:'lt imi era cu putinlă în amintire, 
Într'utl lumult de asocieri bizare, însăşi viata mea, 
Ca un eOlllalHlant părăsit de trupt! !ii singur tu harta, 
am ciiutat Srl reconstltllesc lupta şi să-mi fac bilan\ul. 

\'iata mea a fost un şil'cag ele iluzii năruite, de 
desamăgiri şi elăl'fllllări de idoli, tIr aspiratii înfl'flnte; 
am Îllgcnunehiat şi am fost V:1zllt; m'am închinat la 
loIi sfintii, ai vieiului ea şi ai virtutii, iar lml\enia 
lor a fost a('cea~; am suferit ca să mii an'\nt din nou, 
ClI mai lllultă înyerşUl1:lre, să smulg pl'ada. să prind 
în hra\e visul şi s5 fug cu el în intun("cimi, eu singur 
cu el, sil-Î fătlresc o euşdi, să-I Încal'cerez şi să-i În
diluşez, ",,{mlul mi-a rost truelnic, dar zadarnic, amă
girile şi credinlele născute moarte, iar visele simple 
niiueiri. 

Am umhlat, am nădăjduit, am crezut. Unele as
pira Iii poate nu s'au înfăptuit, la ce aş fi nedrept. 

Printre norii grei, de furtună, poate mi-a licăl'it une

ori ~i ge:lnll de lumină, Dar astăzi mă \'ăd acelaş de 

odinioară, D('111 \Tiibiile cari se certau pentru o firi

mitură ('[mei eram de c(,[iva anişori, am ajuns tot la 

vrăbii, poate că şi ele sunt aeelca~i, dar cu o Oal'ccare 

dcphls<nc in timp şi in spaţiu şi O mică schimbarc de 

I 

I . 
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decor. Eu ins:! nu Ill'li SlilIt uedaş; eu mi-am pierdut 
Încrederea, iluzille şi silnii!a tea, 

1'l'illlilY<lJ'a 1.' p!' drum, lll:'lÎtH' voi vedea in locul 
niihiilor r:tndlttll'le, pe hUC:lt:l (It> "('1' dela orizont 
se vor profila s;1geti de eoeoare, tllllgurii tineri vor 
înrrunzi ~i inflori, d:ll' loiul in afan1 de zidurile nec
slt'i 1'01'1:i 1'(' 1,[' a phingerilor, cilei Îtl 10" de balsam de 
"O:llT de primă,'al'ii, noi :IYl'l[) "al'tnl ~i iodMol'lll, 
halate şi u,;i alhe, llWSC de operatie ~i,,, elodi. 

Cum :li "rea s,1 fiu s:lnătos, sa tr5ese! Sii fiu oda
tii i:1răş copil, să mă J'epl'd la \'l'ăhiilc gureşe, să le 

prind şi să le s,1rul fie"are fulg scăldat În aer şi în 
50:11'(', să alerg cu mieii din po"ni să ascult pl:'\nsul 
lor {lupă maica pierdută print!'!' alte maici, să mă în
torc in satul tiin care am pornit, să-mi l'l'găsesc că

suIa ~i dacii lllai există, s'o fac: mică s'o Îndes cu 
J.(t'IJUlH'hii Într'o laha(']1\'ră şi s'o iau cu mine ca să-mi 
lumineze etit!'e C'el(' patru v:'tIltul'Î calca pierzării. 

,\cum aş ~li să tr,1icse, dar c(' folos .. , 
, .. ,\zi dill1illt'a\ă mi-a intrat pc fereastră o tdmhii 

firavă de lumină caldă, răyaş dela primăvară, 
1. V. Bacca, 
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Insemnări de călătorie 

ADA-KALEH 
Timpul pare sii fie aproape de amiazi. 
Soarrle cu toat[l iniil(imea ronsid('ra

bilă ce 11t' d('sparte, afflrllat a~a C'-!In e dea
supra rapului, î~i revarS[l prste tot dogoa-
1'('a din alHllH]cllţll.. Pfmil ~i han'a ce ne 
transporUi. spre insula-enigmă, î~i are pere
ţii intrriol'i firrhinti, st<~lpt\lllli l('oal'ră tir su
doare. Pnii dintre ai no~tri rari vor s.1. se 
ni.coreascil, aproape de ap<'1. rum sunt, În
cearcă d('adl'E:,ptul "Dunărea cu degetul". 

Vrmăm cursul apei astfel numai dela 
Or~ova ~i dlţiva mai slahi de înger, n'au 
Încct ai î ncil y{îi că re lile, Se vede ci\ imlivi
zii, după ce ajung în larg', ~tiu s:1.-~i pretu
iascit înt r'a(]rv:l r alt f('l vi ata, să nă tatea, ce 
şi-o neglijează. permmH'nt pc uscat. 

VaE'tele au atins culmea, când barca a
jUJls[t la dist'retia valurilor unui vapor, se 
halansa din plin. Zadarnic f'l'au cllvintrlc 
1 i ni~t îtoal'f~ al r hareagi II 1 ui ce Î1H'r}"ca sf\ li· 

silwască îngl'ijurăl'i!r; acestea n'au disp:1.rut 
de eâ t odată cu u \tim0 lf' cercuri de val, ctllld 
tot el avusese de grijă Sll. mai adauge ră, 
acolo, Dunărea e afundă numai de vr('-o 
treizeci metri. 

Illtre timp privirile isrorlitoare Încrr
eau sii descoprre insula Ada-}{aleh. S'a vo]'
hit doar aşa mult drspre ea pe drum, au 
văzut-o fotog-rafată în at<îtra poziţii atrăgă
toarel iar acum în directia indicată nu se 
zărcştf' de riU un turn, nu prea înalt şi roş
cat, ee nu trădcază nimic. ~rai mult, clpşi
surile ce-l inconjoaril - impenetrabilr o
chiului de aiei - inspiră tpamă, De jur im
între miiJ'f1.cini, - pare mai mult o temnită 
prejur apă, în fată un turn drsigur pustiu 
pentru cei izolati. 

. Cu presupuneri, sugestii şi gânduri l'ăs
leţe, barca alurwe[. spre portul insulei, a
proape de mal. Un pescar prin câteva sern
Il(' disperatE', face cunoscut barcagiului că 
are întinsă o plasă tocmai in directia ce-am 
apucat-o, Mai Încolo o cutie goală de con
serve, pe apă, pare capul unui înecat. Sus 

pe mal santinrla cu pu~('a de umiîr, îşi re
lH'hl drumul îll fata ghel'et(>i. Vizitatorii so
siti, Încă n'au coborit eu toţii din barci\ şi 
tlPja, dintr'un· "unt r~lsare primul cer~itor. 
Scund ~i bleg, are fesul a~ezat aşa într'o 
doară, faee semlle eahalistiee şi Întoarce 
oehii pe dos, Parr tarC' am.1.rît ~i neputin
cios pân[t apucă toti gologanÎÎ întin~i, apoi 
o şterg.e f.1.ră urme, prohabil de teamă că-i 
VOI' cere ,Înapoi. 

Drumul ne duce printr'o u1iC'ioară şi 
strada prillC'ipalii, ee parc lin fel de punte 
de-a latul peste Dun:lrr. Aceleaş case mici 
şi lleîngrijite stau de vC'ghc pe o parte şi al
ta a uliUL In mijloc pl·af cu nemiIuita. ~rai 
mult ea Într'un sat r]"lHlrtc de apă, Cred că 
aici nu' s(' miHnr[t strada nieiodat:1.: ziua 
fiind('ă-i l)lill:l cu marfl1. şi vizitatori, iar 
noaptea dincauza întull('rielllui. Incolo to
tul e cOlllcrcializat şi seeomlat de bac~iş, De 
eurn Îlldrf'pţ.i pasul 8.pre (1ramie, ~i-ti Întl'e
ta(' drumul râtiva indivizi ce se oferii pen
tl'tl COIHhH'(,l'e. Bincînţel('s îti C('1' şi hani, 
chiar dară nu-ti far llid un serviciu, Cf>re 
hanul ('a~i cum ar cere să -şi aprindă tigara. 
Ii elipesc ochii până apucă banul cu ambele 
miHni. 

Podoaba insul('i e de~i~nl1' covorul 
(l'at dintr'o sinu-ul'ă hucată şi ClI o S11pl'a

faW de Vl'C-O 1?;'i m, p. Altfel insula Ada
!\al('}l, pare o cutj(' faimoa8.'l, ,'ug-inHil în dc
(lu'sul \TNnii ~i ('xploatat:1. de toti cnU pot. 
Bth.tinasii ('(,I'S0SC si acolo, ra~i motii în 

muntii ~lL],lllui. iar· strilinii C11 f('sllI În cap, 
far pe turcii piină ce le ia comerţ1l1 dill 
mftini. 

Un obicriu istoric se păstrează totuş 

('u sfintenie şi desigur nu lipsit de tâlc co
nH'reÎal: ci ne vrea să vadă indivizii pur
Hllld fes, nu trebue să mpargă în Turcia, 
patria lui de obâr~ie, ci in Homânia, la Ada
Kaleh. 

1. Filipaş 
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o PRINSOARE 
In anul acela fusese o toamnă timpu

rie. ToamniL I\('gul'i căl[ttoare pluteau pes
te miri~ti, ploile mărullte, int(,l'minabile şi 
monotone desfundasC'ră drumurile ~i umfia
seră apele, iar satul Hahhtci, niciodată prea 
vesel, părea mort. Niciull om, nicio urmă 
de vietat(' nimic, Localnicii adunasenl bru
ma lor tIe avut risipit pe coaste, Îllchil'iase
ni vitele ~i se aseunsest'ră în casă, In pus
tietatea ee se l;h~ase, sillgure aprle se au
zeau vruind 6ind se rostogolcau la vale, ia,' 
copacii despuiaţi şi illl:griti, pi"lreau ni~tc 
spectri Încolăciti. Din case doal' fumul ce 
se ridica dibuind pe hogeacuri dă semne de 
viată, 

Câl'duma lui Iordache însă, îndrăgil:î. 
odată cu plqile, ('l'a plTml. de viată şi de vese
lie, Anul fusese p{lcătos, bucate nu se U1CU

seră, iar s,Uenii g;îrhovi şi abătuţi veneau 
poptindu-se în ciomag printre bălţile dru
mului, cu glugi de sac în cap, la cârciumă, 
unde e vin gustos şi viat~i ferice şi... avea 
cârei tunarul o nevastă cu trupul de piatrfL 
şi ochii de şarpe, pentru care eşti în stare 
să te bagi slug-<l. 

Astăzi mai mult ca de obief'i, câ.rciuma 
(' plină. Şi-au vândut oamenii vitele la bi'tl
du! de zilf'le trerute, cflei llutl'et S{l le tină 
nu au şi l'a F-ă mai omoare p[lrdalnicul de 
urât au venit la ('~îrciumă. ~{'himbă omul o 
vorbi'i, trage o dll~{,11 ~i aruncă o chioardâ 
crâşm~lritei şi mai g~lseşte cui M1-.şi deschi
dă. inima ca să-şi vers!' focul. 

Se înoptase de mult şi nevasta lui Va
sile Ciungu trăgea de el să meargă acasă, 

- Du-te femeie şi vezi-ţi de treabă că 
vin şi cu acuş, 

- Nu mă duc singură c::1 mi-e urât. 
- 1\'1<1, rotI, zisf' Vasil e sruip{md pe po-

deIe printre m,linile rezemate în ciomag, 
dar ce ţi-e şi cu uIllf'dle ăstea. Mai nlu ca 
un copil. Nil se duce acasă pentrucă ii este 
urât. Da eu îll război, ('<î nd am fost trimis 
în avant-post, df'-mi (',întau schizt>lc pela 
urechi şi-mi dau til.rcoal€' haitole de lupi În
fometaţi, ce m'aş fi făcut dacă. eram ca tine? 

-- Bine că-mi aduseşi aminte, zise 1'\i
colae Bontul'u. Sit-ti spun -:i eu o pi'ltanie. 
Eram în retragere în 916, Hupţi de foame 
şi de oboseală, pe o noapte vorhă am fost 
puşi pe fugă. N'am mai ştiut de nimic şi 
am r€zemat-o încotro o da Domnul. Eram 
eu cu un fruntaş, unul din Piteşti, nu ştiu 
cum îi zice. !\ft'rg-em noi mergeme până. când 
simţim că ni se moaie picioar('le. Case ni
căid, iar de sus cădea eu nemiluita ploaie 
amestecată cu zăpadă. In cele din urmă 
am dat de un cimitir şi in cimitir o biseri
că. Zic tovarăşului meu: "măi frate, hai să 

ne odihnim ciolanele în tinda bisericii, că 
nu mai pot", :\l'am uitat la el sfu'acul, e:l 
nu mai putea niI'Î el, daI' mi-a spus că.-i e 
urât. Eu am 6\111a8, am illtrat şi am tras lin 
somn bnn; olntl am crezut eă m'am mai în
tremat, am plt'cat şi eu. Când compania a 
fo~t refflcută, el n'a mai venit; murise pc 
râpele munţilor. 

Nevasta lui Vasile Ciung-u, văzklnd că 
soţul ei s'a apucat iarftş de vorb{l, s'a aşezat 
şi ea pe Ull scaun şi asculta. 

Vasile sUl, se gtllldeşte o clipă şi apoi 
tl'esal'e, ea şi cfmd al' fi descoperit un lucru 
mare: 

- I\Hti 1\i('olae, dac1i tu spui aşa, eu 
îţi dau tie o mie de lei, ştii că am vundut 
v~lruţa, dacă t~; duci s[l-mi adHei acum cru
cea dela mOrlll<întul Tatii. Primeşti? 

- Cuin s~l nn. Bate palma şi st.ai aci. 
- Ce faci brtrbate, nu-U e mil{t de h:l-

nişori, că răll1,l1wam muritori de foame, sa
re sotia. 

ToaUl lumea s'a adunat imprrjurul lor 
să vadă ce s'a întfnnplat şi în timp ce el 
explica, !\icolae BOllturu, z;lmbiml triumH't
tor, eşi spumî.ntl: 

-- ~Iă duc să aduc crucea lu' tată-său. 
Crede că eu sunt tIe ida de rm'i tem de um
bre. 

Când eşi din cl1reiUll11i, cu capul vă
jl1ind cif' }){iut Il J'i'i , i\ieolae Îllcepu să·şi r(l
vi nit şi c!î. Jc,lnd înt 1"0 brll toa că trcs[trÎ brusc 
:-;:i simti llll clîl'cpl la itdm:'l. DUP~l ei!tiva 
pa~i Ulruti în lwzml şi ill ploaie, se opri o 
clipit llf'dllmcl'it ';li se intreba: 

- llnde mă duc eu? 
Dar aducându-şi aminte că a făcut prin

soare sti ia o cruce din cimitir: 
._- Ce raut eu la cimitir? ~ă iau crucea 

lui Costaehe Ciungll? 
Şovăi o elipiî, O mAnă nevăzută il tră

fea de pulpana hainei înapoi, dar mia df' 
lei !:'oi rU';linea pe care n'o va pl,ltea şterge 
niciodată il impuseră. înainte. Păşea rar şi 
cadenţat ea un genf'ral pensionar, eu capul 
vid ca o oală întoarsă cu gura în jos. Ape
le hăuleau pe coaste şi ploaia cădea mereu. 

Ajuns în răscl'uciul unde se Întâlnea 
drumul muntelui ('U al satului, a~ezat dea
lungul văii, l'ieolae se opl'i. Hainele ude 
exalau un miros de dUne, iar în gură sim
tea gust de cf'l'lwal{l. "Să mă duc ... să nu 
mă duc" ... "Să mă duc" îl ademenea mai 
mult, daJ' în minte îi reveni subit poporul 
str:îns in câreimm'i. care il aştepta cu în
frigul'al't' şi printre ei nevasta cârciumaru
lui care îI petrecuse cu ochii, ochii ei de 
pluş în eare se dtea admiraţie şi eompăti
mire, până dispăruse după uşa inchisă in 
urma lui. 



-- ~i la urma Uf'mei cine să mft mănân
ec'? 1:-;;i zise el îrnb;trbeHâmlu-se de siugur, 
dc:-;;i respiratia îi devenise anevoioasă. 

- Orice s'ar ÎnUlmpla, nu pot decât S{i 

ma duc. 
Zirâml acestea, apucă pe drumul ce du

cca spre munte :-;;i s]}J'c eimitir. Porni lllcpt, 
ca la o ÎlmlOrmfllltare, legfHuînd mftinile, 
gl"('10 ca dowl crengi, dobon1te de furtună, 
pc lUlIgfl coap~ele care tremurau impercep
tiLi!. 

CâlJd ajunse la pârâul din fata cimiti
rului, Wngit apele car(' cloeoteau şi peste 
care podcţul de scflllduri aLia mai rezista 
furiei, hi zise: 

- Ce-ar fi Srl dau drumul podului de 
ap~l la vale ~i să spun că n'am putut trece? 

Trel'u podul, hnplptecidu-se p4~ste pa
rapetul :;;uLrcd ~i se t{fisi la pOHrl a t'Îmili
nilul. In mijloc, ca o fantomă, biserica p{l
ltlginitfl, cu a('opel'i~ ul tugll iat ('el o eft ci li Hi 
tUl'ei'tlwasnl. In piept simti o ]jghi(l~lIIă mi
efi sbrltclndu-se ca o pasărc captiv;) carc 
"rca s<l-~i l'ccappte libEc'rtatea, iar împrejurul 
gtîtului un laţ eare-l sufoca. Poarta fusese 
doborÎt,l de v.lnturi ~i de vreme !;'i nimeni 
n'o mai ridicase. Cei doi butuci laterali 
st'hitau în noapte un arc de triumf. Ca îm
pins,i de un resort, mfUla dreaptrl î:;;i aHi
t unI. ('('le trei degete pentru închini"t:eÎune, 
apoi l'P7,ortul o duse pe frunte: ... [n numele 
TaHllui" ... apoi pe p,întece ... "Si al Fiului", 
pe mmlrl1l drf'pL .. ,.~i al SWntului Duh şi 
apoi pe UIwil'ul stflng ... "Amin". 

Intnl. Din noapte peirea Cct se desprilld 
hueitti de Întu1lerec, iau forme de mon:,tri 
:;;i se apropie de ('1. f:] se Îllchina din nou. 

Ciile~lnd o creangă putredă crlzută, i se 
prlrll că a eălcat o tidvll, iar p~1rflitul i se 
păru hOl'căit de muribund. Apropiindu-se 
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de biserică, i se pklru că din altar cineva 
tille o armă. Ia ochi ~i vrea să tragă. 

Cu inima stnînsa, se apl'opie de locul 
U llcie !;Itia cfl e mOl'mfmt ul lui Costache. Un 
eopac eftzut d(>asupra, îi păru un cadavru 
rmilll'at de ('ciini. Se apropie tremurând. O 
c ueu vea fiUfâi nd di n aripi veni :;;i se aşeză 
pe turla bisel'icil. Simţi un fior ca un fulger 
stnlhf\tftlldu-i :;;ira spimirii, iar căciula par'
că voia l:\[\-i sară din cap. 

Hezell1iilldu-se să nu radă, puse mâna 
pe crucea de lemn, dar când o atinse, un 
p~îrflÎt eaVel'llOS e:;;ea din străfundurile pă
m~lntului. VtlZU celelalte cruci alergând 
lJcsmeticc, iar undeva în apropiere răsuna 
lug-uLru: cununau-mau, eUClImall mall ... O 
o~tire de speetri ~i de schelete înarmate cu 
eiorrwge, cu coase :;;i cu cruci, năvăliră asu
pra lui. 

-- Ce vrei tu tieălo~mle, ce cauţi aici să 
ne turhuri lini~tea '? Hăcneau spectrE rân
jindu-:,;d coltii illcandescenţi. ~i loviturile în
cepuJ'ă. Ciomege, sape, coase, cruci, cădeau 
eu lIemiluita, în timp ce spectrU hohoteau 
:;;i nlujeau. 

Până la ZIUa nu s'a mi~eat nimeni din 
nll'rlull1ti, dar vict.oriosul nu mai venea. In
contati ~i istoviţi de aWta a:;;teptare, oame
nii au devenit nenlhdfttol'i. Doi ill~i au ple
cat la cimitir să vachi ce s'a întâmplat. 

In cimitirul dela poalele muntelui, in 
fund, unde :;;tiau di e mormuntul lui Costa
rhe, tatăl lui \'a~,;ile Cillngu, fu gă:~;it mort 
:Kieolae Bonturu, pnlv~llit peste crucea ~u
bredtl de lemn, eu mâinile înţepenite peste 
bratele crucii, eu spinarea cUI'})ată în sus ~i 
(·U faţa chinuită. 

1. V. Racea. 

Il 
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In [oamna asIa g(llbeni'i de SO(I/'I', 

In I'al'e nici un ffi:ie nu mai nHHlI'e, 

JIel dl'cisesem grav, Sel nu mai scrin! ... 

Vroiam. cu-alte clwinlr, ca să fiu 

Un ră:ul'iilit ca LUPIlŞ, smi Tolan. 

Dar m'am gândit, dac-o lipsi şi P:!N, 

"OI' credl' cetitorii alte alea ... 

C'aşa-i I'rll1lânu, ce mai calea-valea!". 

1)('-i spui c'a ars din casa X IIll ciol 

El jurii c'ar fi ars oraşul lo!! ... 

Eu aş fi vrul, mllcar dl' asiel d(lUl, 

Să rol fi dai şi cronÎC(l rima/ii. 
Dar când uif:rli pe Miirciileseu'n "eseu" 

Şi'n "escu" am vă:1I1 pe 111. Donesel1, 

Nrl m'a mai f'(lbd(lf {irl'a ca slÎ fiu 

Un I'ă:vrătit... şi m'am decis s'o scril/! ... 

Veti zice drmlT1e(lllOaslră toli "perfec(", 

Dar nu ve:i, Pan, cel nil ai obieef ... 

Adicll n'ai molive-argumentare, 

Ca sli ne dai o cl'Onidi. e,ll s(/re!:' 

Dacă-mi veniti cu-as/fel fiI' SI/pozitii, 

Eu mii infig mai tarc pe pozitii 

Şi vă dec/ur: întregul lor congres 

i\ fosi de-un Înteles neinteles! ... 

A {o si o rl' pe/ it ie bi:u /'(1 

De tol ce se petrl'ce a::i in ţariI; 

A rosi ('a lin rO/1/an de L. Rebreanu, 

Ca tămâieri de i1l. Tcodoreanu, 

Ca ceva edi/af de 19nal Hertz, 

Sau ca o carle scrisr! de J. Pe!t:! 

In toamna care brusc s'a 'mlw/niÎ.IlÎi, 

(Că [a Congres, 1. Ursll a vorbit!) 

Am începui sii scriu, mI c'aşi fi lJl'lIf, 

Ci, 1'(1 altfel nici nu s'ar fi pllllll! ... 

Ca să explic cll/n stă povestea'nfNagă, 
JIă tem că nimeni n'o să rml'n/ell'ag(l, 

Aşa clIm Urs Il n'a fost fnţeles, 

De tol ce-a vrul să splină [a Congres! 

... 

1 

P:1N 
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Cărti-Reviste 
N. torel: 

O fiOla de om, oşo (um O fost 
Este viaţa autorului. 
Activitatra ului Iorga este stnllls lega

tă de fr[Ull[lIlUirile prin care au trecut suf
jetul ~i fapta rOIll<lneasc:l odală cu începu
tul veacului în care tr[tim. ComludUol' ~i 
formator al spiritului de Beam, lumin[ttor 
al cow;tiintei natjollale, desehiziltol' ::;ii ani
mator de curente culturale, neobosit co
laboJ'ator în actiunea pentru unitatea po
porului nostru, istoria vieţii sale interesea
zii prin lJogatcle manifestări în cari aceas
Ul viat~l s'a cheltuit :;;i captivează prin dll
dura ~i pateticul cu care pste pove~titi:i. 
Este, am putea spune, o viaţă eroică. 

Activitatea sa pl'odigioasil, alja cum o 
cunoa~tcm în fragmrllU'tl'ile de fiecare cli
pit, iInopresioncaza; privită în ansamblul ei, 
de-alulIgul unei vieţ.i Întregi de slmcium !;'i 
efort către realizare, este uluitoare. 

In primUl volum, consacrat copilăriei şi 
tinereţii, autorul, dupăce reconstitue gene
alogia familiei, Îlll'f'ar('ă o f'xplieare a in
clinaţiunilol' !;'i însuljirilor sale temperamen
tale !;'i intelectuale pc lJaza hereditAţii. Anii 
copilăriei, petrecutil în mediul moldovenesc, 
:-:ub supravegherea ullei mame &H\!lgenită 
de lipsuri materiale, îi smulg accente îndui-

ljlHoare. Pl'ecodtatea manifestărilor sale, 
şeoala !;'i imprejurările în care şi-a dobân
dit primele cUIlOştinţe, dau prilej autoru
lui să ne dea emoţionante pagini de amin
tiri. Adolescenta ~i liceul vădesc o trăsătu
ră ('a1'e-l va strtpil ni toat ă via ta pe viiwrul 
istoric şi anume: spiritul de independen
ţă şi o nl<îndrie veşnic rănită. Universita
tea ieşeană, primul contact cu viaţa, anii 
de studii şi cercctiu'i în străinătate, în sfâr
şit întreaga epocă de pregătire şi formare 
ne arată că omul acesta nu a avut copilă
rir, iar farmecul tinereţei sale nu a fost in 
viata can~-l îneonjlll'a, ca in viata pe carc 
o culegea din cărţi sau din descifrarea do-

. , 

cumenielor. A fost in fond şi atunci, cum a 
rămas îndi, cu toate aparenţele contrare, 
Ull mizalltr·op. Suflet de o infini.tă bogăţie 
de nuante şi de o mare impresionabilitate, 
a vilzut aproape la fiecare pas un adversar. 
Cum viata te obligă la luptă, şi cum nici 
nu a Îllteles-o altfel, se pare că nu şi-a dat 
totu::;i totdeauna seama că adversarul, el 
Însu;;i, este mfll1at de acelea~i imperative ale 
iuptei. A privit neri eu dmim:1nie !~! a v[i.zut 
prea adesea în faţă-i numai uzurpatori. 

Construită în trei volume, biografia are 
la bază un plan epic. In primul volum eroul 
î:;:i strânge puterile !';li se pregăte::;te pentru 
lupta ce va trebui susţinută odată. Această 
luptă formează fondul întregului volum al 
doilea. Ea este dată pentru atingerea unui 
Ideal, care ad ia forma idealului naţional. 
[l1t)'pagă această parte a vieţii sale este 
stnlhătuUi de un fir conducător, vizibil în 
orÎ('e aeţi une a luptătorul ui: toate fortele 
:;:i însu:;:irile sale, puse în slujba neamului 
S{Hl, pentru vietoria ~i gloria acestui neam. 
~i dacă în pl'imul volum .lidsmul era abun
url1t, în acest al doilea, pornind dela fapte 
~i evenimente cunos('ute de toată lumea, 
lirismul nu se mai poate sustine ea atare· 
şi parf' a trece de-a dreptul la subiectivism 
piltima*. 

Lupta vietii dlui Iorga culminează cu 
lupta în care s'au încle~tat disperate pute
rile neamului nostru: războiul pentru unita
tea politică. In pl'eg,Hirea ;;i susţinerea răz
boiului s'au cheltuit multe energii şi au 
fl'emiltat frumoase eon~tiil1te de mari Ro
m[lIli. Cine ti mai recunoa~te în povestirea 
dhli Iorga?: Iouel Brătianu? un încrezut 
care pif'rduse orice nădejde în victoria fina
lrl. Duca? un frieos, clătin[lI1du-se la prime
le înfrângeri ale armatelor noastre. Take 
Ionescu, un om slab cuprins şi el de pani
că .. Deasupra tuturora, conturat in linii de 
profet, se profilează omul eu credinta ne
clintită în biruinta dreptiitii noastre. sillgu
rnl care mai nădfljduia. Fără indoială, nu 
vom căuta in cartea dlui Iorga expunerea l' 
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obiectivă a evenimentelor. Sublinif'm Însă 
('ontr-astul acesta Îlltre autor şi oamenii 
mediului, PPlltl'U a se evidenţia spiritul În 
care este construită opera. 

După victorie urmează căile care duc 
spre înseninare ~i calm Este ct'l dl' al trei
lea volum, Aci sunt prezentate momentele 
de după războiu, primele atingeri cu cei din 
Ardeal, încercari de colaborare eu partidul 
dlui Maniu, e~uarea lor. Câmp vast din ca
re autorul a cules cu ÎllÎma Înd ',Il'pl''1UI toa
te l1E'multumirile ~i dC'ceptile cauzate de 
frunta::;ul anleleall. Iar la sftm;,it, o ultimă 
rană: Ilereu~ita Încerci-lI,ii tip li fl'l'i ci ţa!'a 
pl'intr'o guvernare sprijinită de d. Argeto
ianu, omul pe care d, Iorga î1 cunOSCUse al
tă dată, pentru a nu fi trebuit să-I mai cu
noasnl ~i a doua oară. Cine poarU'l vina a
cestui e!$ec? lumea, oamenii cari nu au În
teles intentiile nobilf' al(' f('l.li t't' nu au în
ceva decât să facă upuţintel bine". Incă. oda
'Ul se desemneaz[t vechiul eonflict dintre au
tor şi societatea du:;:mănoasă, rea. 

ului prof. Mari~, - sunt evidente 'at<H în 
manualele didactice al căror autor a fost 
dU :;;i în planul de Înv,lţărmînt pe care l-a 
pus la baza şcoalei poporale, Cunoa~tel'ea 
:;;i Illai ales pl'pţuirea marilor prohleme ale 
pedagogiei Illod{'l'neo dovedeşte însă în car
tea :-;a dp învăţături pentru popor, in' it ulaul 
"l\terinde dela şcoală". Vin analiza acestei 
c':II'ti, tll. Pl'of. Mal'iş ne araUt cum George 
Popa nu a fost stnHn de nici una dill ches
tiunile fundamentale care au agitat pr'da
gog-ia vremii sale şi cărora el le-a elat tot
dNHlI1a solulillllea ce mai târziu s'a dove
dit 1:ulpv:ll'atft. Pe baza principiilor pedago
gice scoase (lin arcasUl. carte, c,it şi !'lPll

tru opera de organizator --- (Tea!')!' 8,111 putea 
spUlle - al înv;lţ<'un,întului confesional ro
mfwesc, 111. prof. l\Iariş îl llmneşte pe Ge
orge Popa "un pedagog organizatorfl

, 

M. Păun 

Petru 6~lIu: 

Apărarea iJre ~u"ânful Scriind istoria propriei sa le vieţi, d. J 01'

ga ne-a dat nu ateU o openl. de istorie, de
cât o carte de impresionante confesiuni. Es- Cărţile de profunzime provoacă intot-
te biografia sufletu'lui său. Sensihilitatea deauna apdnse discutii pro ::;i contra,onoa-

l'e lip care n'a fost scutită nici eartea unui 
sa, pt'ea mult îneătu:;;ată de datoriile isto-. anollim, ptll111. mai eri, tâmplar bucureştE'an. 
rlcului, se revarsă aci într'o bogăţie şi tu- Din acpste discutii, abstracţie f~lctlnd de va
muit de val cutropitor. Avem una din cele , loar{'a lor litcl'ară, înveti, adeseori, să. cu
mai frumoase cărti ale sale. 

M. Păun 

T~odor narlş: 

Un ped--!gog organizafor: 
Or, (jlonllu POPii 

Studiul dlui prof. Mariş e,,~e menit s.t 
completeze pe cel al părintelui dr. G. Ciu
handu. Ambele scot din uitare opera fostu
lui referent cultural al eparhiei Aradului şi 
o situiază, prin valoarea ei, în plallul unei 
drepte pretuiri. 

Părintele dr. G. Ciuhandu ne prezen
tase viaţa şi personalitatea lui George Po
pa! dl prof. Mal'iş îi studiază realizările in 
latura pedagogică a activiUitii d"pn::-.e de el 
ca organizator şi indrumator al învătăm<1.n
tului poporal confesional. Căci George Po
pa a lucrat tocmai în epoca in care refor
mele şaguniene trehuiau apli<'ate şi în do
meniul !$colar. El a fost omul admirabil in
zestrat pentru un asemenea rol. Cunoscă
tor adâ.nc al realităţilor româneşti ale vre
mii, aducea în slujba lor, - pe lângă mult 
bun simt care l-a ferit de exagerări păgubi
toare - şi o cultură pedagogică aleasă. Da
torită acestot însu~iri activitatea lui a avut 
urmări aUlt de rodnîce pentru şcoala noas
tră confesională şi el !)i-a câştigat reputa
tia de pedagog distins, Preocupările lui pe
dagogice, - după cum l'czulEi rJb l3tudiul 

no:;:ti oamenii, cum am ajuns :;;i noi să cu-
noa:;;tcm mulţi, cetind celE' serise despre ro
manul "Ap}lrarea are cuvnntul". ~i valoa
rea acestei orc lmne ~i gl':1lJito! o \'0dem toc
mai suh raportul acesta că n0.-a dat ocazia, 
adecă a putut s~l ne-o off're, de a cunoaşte 
ÎII ce mediu tră im şi ce {'cou sU'trneşte în 
8ufletelf' unora idei şi înUltişeri de· eveni
mentC' ca ('01e aşternuie pe hl1rtie de ttînă
rul Bellu. 

Cartea aceasta trebue privită din douii 
punete de vpdere: vieat,a din hordel şi indi
vidul În lupt.1 cu societatea, adecă partea 
a doua din viata lui Dumitriu-fiul. Partea 
primit, cuprinde descrierea sguduitoare a 
atmosfpl'ii infede din loealul'ile unde sen
sualitalea se vinde tal'ifat. Acolo, s'a' născut 
eroul nOf"tru, care îşi spov<"tleşte cu accente 
af"})rf' eopilăria, Sunt paginf'le cele mai du
rabile din roman. Dacă P. BC'llu s'ar fi oprit 
mai mult asupra acestui capitOl s'ar fi apro
piat mult de A. Kuprin. 

Din mediul aeesta îmbâcsit, bastardul 
a eşit cu suflC'tul umanizat, după ce mai 
trece :;;i prin alte dramatice peripetiuni, din
tre care n'a lipsit iubir<,a. Devenind moşier 
pe. neaşteptate, Îşi manifestă acest nou fond 
sufletesc - prin felul generos cum se com
portii cu lucrătorÎi p:lrnântllll1i, cad l'au 
privit sceptici la îneepllt. La împătirea ve
nitului, boerul proaspăt îşi desminte perve
nirea: Jiu:.a câştigul pentru cei ce au asudat. 
Dar cartea cuprinde şi alţi bocri, presupuşi 



Hutelltiei, îns<l purtarea lor este cu totul 
opusă celE'i a 0l'ouIui. Corbu, du:;;manul lui 
Dumitriu, e tipul st:lpfLlIUlui care l"efuz(t 
:-;<\-:-;;i mod('leze mentalitatpa în cOIl('ordanţ<''i 
eu spiritul :;;i 111('1'8111 vremii. E C(>fi mai anti-. 
patiL'll fig-ul'ii a lui Bellu, dup:l Clun mO:;;llea
gui Pttrvu (' un frumos pxpmp!ar de tftran. 

Ppntru iuhirPH lui Dumitru ClI Gina, 
iuhire adultf'ră, spatiul llU l1e e suficipnt. 

:-;li sfi'tr:;;itlll: Dumitl'u are o fiie:l, Nina, 
tilrît<1 ÎlH'vitabil de pr('d\,~tipati'" în bonlpl, 
unde se rPÎntoalTP ~i lH'fpl'icit nI pft ri n te. 1 Il 
fata acpst('i fataJiUlU, glontul vine S;1. Hm
p('7.ea~eă Ull pro('('s de disolutie psihică, Ul'
marpa ullei eredit;lti invilldhile. 

Dac:"i îl veti găsi dpsgusUitor pe p:lrin
tple llciga~, carp, odaUi, dintr'o porllire 1':ls
buwHoare, î:;;i vunl o sod 111 mO"~t'!D prosti
tuţipi. veţi fi compPJlsaţi prin tipurilE' (TPate 
de Bellu: Dumitriu, !\ina, ~ilvia. Gina. Cor
hll, P[Il'VU, eari trăpsc printre noi ~i-i poti 
Înti'tlni la fi,,('are colt. 

Cartea lui BrUn a avut lH'noroeul de a 
fi fost tip11.l'itfl PE' h,Îl'tie pl'oasUl ::;i de f())'

mat mic, pe mng-ă {'onsidel'aţiunea dl a fost 
gl'rd)it scrisă. ~I ilul tttios .. _- Plltf':l fi mai 
hine lusiruit, iar IlWI:sul rapid al eV(1)im('11-
1<'101' Îngr\1llE'ftr.:1 privirea Îmf'diată de an
samhlu a lecturii. 

Dar Petre Bellu este UÎllăl' !;\i are talf'nt. 
i. pogana 

nDuh de basm", poeme de EmU Gulian. 
Primul volum de v0rsuri al dlui (~uliall ('I'Ae 

aştC'ptat lip pUhli('1l1 dOI'lIic d(~ frumos şi 
aparitia. llli n'a Înşf'lat. .\uton;! ,Ol!hlliui 
dr )lusm" lIP dOCllme11teaz:1. în pl'imul l'1Înd 
o suht ilă eUlloaşt ere a pcH'?:iei Plll'(~, l'<1l'e 
nr 'nţ ('1 ('a., 11 d (' cpi m uIţi, eon tin uă să "xistC', 
sprf' a fa('f' dovada llllUi frumos. eare nu 
se v('(l" df'cât de pe anumite culmi. In ('ple 
7!r df' pagini, (1. Gulian aduce ae('pnt dup:1 
accpnt, Împletind şi (lpstrămillHl frumosul 
în mai fnnnos, A pxrmplifica aceste frn
musrti. at' tl'phl1i să l'elll'oduC'f'm l)agini ÎIl
tT'pg-i din cartea primită. şi cpl"I'm scuze pop
tului. că n-o puipm facp. Totu,:,i nu IlP nll
t('m l'f'tinf' dt'-R nu da in întrpgimf' prima 
pocmă. din ('jclul intitulat Ba<;Ilw. 

• 1pei lrWl1ll1i [H"âjit te vinzi, 
.'ipa Il1cl//[li o Clprinzi, 
Tu FI/t-Frrlmos rând din !mele Încerci 
Broasca fr'rmecaM să prinzi. 

ni/! cruslr1 filM: pM fjlJ, ridirlhd 
Ca dintr'o scoică miirgărilar, 

E zrÎrw fa. din /lm;e ieşind. 

ne/a curti din fund dl' dc~tl'(/r 

Undl' a Î/tflo1'it dl/hul dl' llClsm. 
Prin văi translucide vislll atinge, 
Unde miriia ca într'o radc1. 
Eroii trişti în ape prelinge", 

HOTARUL 

Dela. poetul Emil Gulian a:-;;teptftm noni 
fl'llll1uspti versirieatp, pl'imul volum iIllIi
l'<Îlldu-lli-l mml dintl't' cele mai frumoase 
talpnte poetice de azi. 

A. N. 

În sus 
poeme de Ion fo(şeneilnu 

In lirica nouă 1'0mfllleasc,I, Ion Foc~e
IwallU î:-;;i Î1Hll'('apUt pa:;;ii sub cele mai favo
rahilp auspicii. Felr;'l a se fi ata~at 1)pt de o 
anumitt, ţ('oalrl. de. UJI Hllmnit curent lite
ra)', ('I'Îae(' i-ar fi adus o pl'onunţată atitu
dine programatie[t şi l-ar fi fflcut să df'a 
mai multii atf'ntic al'111('lo1' de lupU., dCI:;ît 
H)'t ei lit ('l'a 1'(> în Si11p. 1 oan FO'~:;:(,1 ,f'Mlll Il e:i. u
tat să ia dpla ('urelltplf' lit('J'al'e cari l-au ob
sp!Iat tm tilllp Ilumai ceiaee se potrivea per
sOllalitrttii sale. 

2\u l' un e(']"t'tic. lWlltrut'ă eelectismul 
d:l J))'l' fpl'i Il Ui. cal i t [t ti i idpilot' :-;i <,y;' ltlllp pri
matul persollalitfttii. De sigur cţt vom gf\si 
infll.lf'Hte al'ghl'zil'IH', lW(lu(/plail'f'l1e, chiar 
ullple l't'minis(,pllte haltazarip!le. daI' a('('ste 
IlU î!ltllJll~<1 ca lli~te firul(' f'I1Ol'lne faţa unpl 
case, d din contra sunt ca ni:-;;te e!f'mpnte 
al'hitectonice streillC ce sustin un stil ori
ginal. 

Cf't'ae(' cal'aetprizf'azri poezia lui I. F. 
f'stc ftleH Iit atf'a. :,i ra spi Il:l rii a ('oncept ipi 
sale al'tistice este o tPIj(lillt~ sufleteasca 
sJlre sft'l'e 11' înalte alI' idt>uli t (l t ii. 

O setE' !l0 itl('al, cip tot mai sus .. _. r I'arac
te!'istic cilt d(' lh's revine În pONn<'je lui Foc
şPIlPRnn a(,l'st ad\'pl'b, ('p-i dirijeaz,1 aspil'a
ţiullf'a dp înalt, tip supprior . __ . 

"Un salt spre sus, totala fulgerare 
A humii deslegate din destin 
O spil'itllalitate ce vrpa s{i se dt>s('~Hu-

~eze de imperativele glh'i: 
De câte ori, desprins din sânui gliei 
N'am incercat să mă ritfic spre discul 
Soarelui? 
Căci pplltrn poet, acel a"tlllt spre mai 

"sus" se ÎlldrpapUl SJ)J'C soare. Soarele în 
dinamica I)(Wmf'lor siml,oliz!.'azi\ a,p! "SllS", 

lH'pa Stllwriol'itatp spiritual;] spre carI:' tinde 
idl'ologia ]loetuhli, surIl:'tul lui Însetat de 
hlmin[l, orhit de a('pa sllblirnrl minUll,ltie, . 
spre rare nwreu tindem. Dar poetul e eOll

:-;;tipnt etl acest sublim "salt spre sus" e ză
darnic. Glia ne-a legat cu l'11d:1dni prea pu
tenlÎcP, îllS~I~i 1I0i suntem de hUl1111 ~i orice 
Încercare e sortită svill'eolidlol' nC'fertile ~i 
trp!mie S{l redAm "pi1mfllltul pământului". 
Ac(>asta idpologle e simbolizată admirahil În 
primul p(wm "In sus" sau "Povestea unui 
troglodit" eare l1:1 şi titlul eiîrtiL Troglodi
tul amilgit de florile de am- pe care Soarele 
1(> aprinde jos în huma cavl'rnelcl'. Se l'idi<'[t 
tot mai sus, tot mai sus şi 'ntr'un salt spre 
sus, Vl'ea fHl cuprindă tot 1.11. Pr'~lbu:;-jl'ea e 
inevitabilă ină1t~u'li. 11 
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~1 apoi ... piatra ... care îl culese 
Cu-o floare luminând în ochi-i dus 

J>ell t I'U P()('t ('xist:l un mare a Iltag-oll ism 
:'\0<1I'(')e --p(lIIHlntul. itlNll --- n·al. Un sus, 
Stelele, p.lmc'l1lt :;;i Soare etc,), 

E besnă jos, cum sus este lumină 
E vecinicia'n scorburi, sus e clipa. 

(In sus) 
Orice zllOl' spre soare, oril'c înccrcare' de 

{'vadarf' din acest stnill8 lanţ e sortit pif'i
rii, n'ld 

Ii toarnă!n pieptul fecundat ,1(" foare 
Blestemul ghieţei supte din pământ. 

(In sus) 
Ce frumos e:i Il U\ P{w! \lI ('1d "1'; le acest e 

"din sus in pOl'zia: Visuri 

~i m'am smuls de'ntregu·mi lut 
S'au desprins de când ... şi au căzut. 
:,rot\l:;;i poetul nu Ileag:\ P;-UTlillltului. )'P-

alitfttii covâl'~itoal'('a-i importa'nUl: 
Dar, de n'ar fi tina, rece soare 
De n'ar fi O mână 'de pământ ... 

De n'ar fi blestemul ăsta sf"=!!'ic 
Cui ai împărţi tu, soare, foc? 

:)i mai dl'pal't(" 

0, eşti sfânt, dar şi ţărâna·i sfântă 
Raza ta şi bobu·i se 'mprenn::J. 
Arcul tău, prin trupul ei cuvântăj 
Soare, tu IJlin huma rea, eşti bun. 
S'ar pfll'0U ('11. poezia li-lui 1. FoC'!';'cllt'a

JIU t? pUI' illte!0\'tlla!ă, ::\'u-i adeVl1.l'aL Cititi 
<v'pa magist J'alfl j)c)('zit? "Li lIi:;;ti" 1)(' carp a:;;i 
\T('a s'o l'Pll1'Olluc toatit, dar nu In,'l pot rc
OIH' S~I nu ('itpz: 

Trec linjşti, ca buzele mamei peste gene 
Dar nici una nu este pentru voi ... 

(pag, :?O) sau ,,\"is11ri" (pag, ~n), sau aC'p]c 
)Hwzii ({(' 1111 ('I'ot bm d iSt'l'pt, II n lirism po
tolit. ,B!'a(lll" ':pag. :~8), "Intim" (pag, 1-0) ('te. 
:'\istc s\11nl))'(' viziuni nodurne din B1'a"ov 
~i ~lll riC]ll de traduceri din Bamlelail'(" 
;'om p 1 ('el pa7:fi a ('pasUl ('u !egPl'c de 1)Opmc 
Sllhti!p, ce vor plasa pe pod prilltre prota-
gOlli*tii ]ideii eOlltPlllp0l'ane, . 

]IR~ ]!E \V )\[ § l!r ]IE 
"fiondul 'remit" No. i. . 

Din Iasii d(' Pl'i ai l\loldovPi, din ora~ul 
nestillsf'i lt'lI11illi, eum l-a ('Rl'adpJ'izat li 1. 
Pl'of. 1. ,\1. :\Iaril\(,s('u, 11t' vine l'eYÎsta ele 
itl('olog-ip ('11 titlul de mai sus, condus:", de 
distillsul pUhlici;..;t ~i pl'oft'sol' unh'f')'sÎl ar 
dp filosofie :\lihni] '{'Ut. H('Yista 1Il! puhlic:1. 
lil('ratul'li, fiilld ÎlIdJillHU\ id<'ilor. fapt ('al'C' 
o face' S(l tl'f'fH'll lH'illt 1'(' ('e'](, lîlai intprpsHntc 
l'Pvi~1e I'om,î.n('~ti, mai a]ps (',1, în C010UlH']C 

(li, am Îllt.tllnit nump[C' ulllli Ion Pf'tl'o"id, 
l. :\J. :\IarlIl01'>l'1l, Stpl'i(' Diamandi. p, p, st (1-

twscu, D, (;1', T, Popa, AL Cln.1ltlian, \'a:-;il<~ 
1\Iadll, hill('('Ulloscuti profpsol'Î ~i pllhlicl~l i. 
l('gati printr'o J)l'oflllHUt af('ct,iullc de capi
tala :\!oldoni. 

"Gfmdul vI'C'mii" arc o tillutîî tIt' g{\n
dil'c individualistă, liberal-dpmoel'aticll. f;~l
{'.ind loe ad('spol'Î chiar *Î unol' eolabol'{ll'i 
cu o pronunţată notă de st1Îllga. 

Dar pc ({('asupra doetrÎIwi ('an~ sUi la 
fundamentul I'cvistC'i, acC'usta puhlică ÎlltOt
deauna articole de g[mdire fl'umoas,l :;;i 
i'ltl'itns,l, cari s{' ('('t('8C eu interes de ori ce 
intelectual cu gust. 

Din num,ll'ul I'N'ellt remarciun artico
lul d-Iui prof. r. :\1. :\lal'illeseu: Criza profe
soratului ulliv('rsitar, in care ni-se arată fe
lul cum se ohtille azi o catedră, lipsa tie 
pn·gfî.til'e şi graba de a ajunge sus a aspi
ranţilor, 

D-lui Ion Pp,trovici hi publiCă un frag
ment din conferinta ţinută la Paris despre 
"Filosofia franceză în fioml1uia", iar <1-1 

P. P. SI {l!lt'sru SCll1)WUZ(\ U1I intpl'{'sant arti
col" 111 t I'E' dt'lllo<Tutic *i d{'magogie", 

,\Itp articole pnhlid lI-Jlii prof. :\l. CUi: 
1{Pgill1wu Saa!'; S[('riP Diamalldi: l\lihai! 
:\laJlOilpsclI; \'. :\fadu: Stat tflnlllPSr; p, p, 
S.: Biptlll Emi!!!'!"('u. 

La la~i. {~:"lll(IHI vremii fi l'cu~it s,l facă 
o c!o\'adrl ('11, în Hl't'st ol'a* ('u o v('<'Il(' tradi
ţiI' {'ultul'al{l, se mai giltldl'~t(' Încă ~i e{t o 
adi('rc~ dp spil'it ualitat(' jlu"'l tot se mai aha
t(' pe' dt'<lsllpra lui. 

.,liber«ilfeo" Nu. 13 şi 19 
Da('(1 s'a vorhit [111111 Ll noi lk"'Pl'i' ;";0<11'1 H in
grat.l a multor, lllai a tuturol' I'l'visfelol' ('(' 
ali ap:hut ÎII ultimii alli, vina ac('std erize 
jlll!didstice Il'au purt nt-o În! ot(ll"Hllla n'ti
tOf'ii, ci al'eia ('ari ]p-au ndactat, p('lltrudt 
n'\'istt'lp hill(, :;Cr1S(' SUllt n\sfoitc tot mai 
mlllt <1<> inte]pd ualii rnri1tmi, I'n expmplu 
lJi-1 (\f('I'<" rcvÎ!"ta l'llltuJ'al-('collomiert a d-Iol' 
ing. 1. P. (~igurtu ~i Ţ)l'()f. univ, Gporge Strat, 
nu'(" în doi ani :1(' zile. *i-a asig'ul'at un IlU-
111:11' cOllsid ('rahi! el (' ('C't Hori, gra ţia felului 
cum (,1'tC' s('ri",h "LilJC'rtatNt", 

InUl câteva din eolahol'<ll'ile ultinlPlor 
<lou ă n Uffit'],C: "\n. Gusti: Eeollomi(' dirijat:1; 
J, Corjeseu: Lcghliri din v('chime; 1\1. Salli('
lcvid: Intre dirijor] *i uirijati; Iulian Pc
tCl': Statul si jpl'arhiile Roeial('; 1. COIl1'tan
tiu: Pout(' fi statul specific national1; N, 1. 
Popa: Pedug-ogi împl'ovizati; C, Gane: Acum 
o sute de ani, etc. 

Colectia "Libertătii" este un frumos 
monument de .puhlicigtică documentaW, 
scrisă de condce încercate, 

"~-" 



Familia, SPI'ia III-a, an, 1., "?\l', 4, - He
yi:-;ta dltli \1. (;, SalI1a1'in('allu, plr'gantt) :-:i 
pllnii dr' mi('~, yille nl un ~nllld hUI1, --- Ulai 
IllIJlt ,Îlltl"() J'('giU1H' ÎlI ('arC' s('ri~lll S0 do
)'p~l C' lllai llluit HrUl, dt,t'rlt ('{lp{!tlliaUI, a~a 
('I1l)] 1H"(l rost {ied Si'! 'IlUtlnim alul'pa, l{('-

111;Îlld fir1l1 UllI'j tradit.ÎÎ ('11 lat'J,d 0('0111'1 în 
istoria Iii ('!'al urii Iloastn' IIpslul d(' t iIl0!'(', 
d, \1. G, Samarll1eHIlU Îl ll'PH 1'(';'1 S;'I ÎIlSl'l'ip o 

lloufl pagina ÎII ('ltltunt l'Olll,ÎlleHSl',l cip dill
(,01H'P cIp munti. '( :;1 va l'('!I~j sau IlU, rilllll\
Il(' llil mat'l' PUII('t tip Întrf'II;)I'!'; lH'lltl'll l'lll
tur(l, sUd,nl Ilostru <!o"l'dittdu-sn zgttl'('it, 
ol'idl'dtC' ol'i illll'rpsp dp famili,: !Il I SI: nt 
ÎI! j(l(', 

III ullimul SitU Il 1', "Familia" (Jlui Sa
lllHl'ilwallll adul'p UII !Jogat lIlatp)'ial 1)('lp
I l'istk, în fnlllt (' eu \'PJ'SUI'ilp dlol' ])rago:-;; 
\'1';lll('('aIlU, Ion FO(,~PllNUlU, Codill L{i~(l
l'PS('U :;;1 lOII Tit, llr'a; prl'('uJn ~i cu pl'()~a 
din!' \'ie!o!' J':ftirniu, Salulll '!'('ll'jpall, \'a:-oilp 
l)nmasl'tlill ~i t'ollti IlUHl'pa I'OIlHlIlUllli !llui 
~allHlrill('allll. III!PJ'l'S<lllt stlHliul (')'ilic al 
dilii IOIl l. (:~l1lianl~i!l(), Iti nota l'pyistplol' 
I'Pgiollalc "dO('UBWllt III alll il'PY1~iollist" al 

lIl!!i ])rof. SOfI'OIlI" ~i ,,('ollll'ihutia dO('llllWIl
tal';'I" <!psjl)'P n, Tiddllr!('al a dll1i C. Fipl'iis
('li, ~('l'iit()t'tll de nlHI't' talpllt, d, Odav ~u
lu1:iu sni" fl'1lHlOaSn lTOllil.'i ((0spre ,.sl'rii
tori :-;:i ('(II'ţi apftnl/(", BOţtntp, ca la lIici o 
alt;'l !'('\,isl(1 poate, "IJoll'l(''' :;;i "l'p\'ista 1'P

"isl('/o!''', 
Ramuri, an, XX\'!, 111', :2, .. D, C. S. Ft't

gf'tpl, îll('('H 1'('iÎ l'Plla:-;;tf'l'l'H lill'raturii ~q)(>d
fi('uilli ('1Il'at o!t PIH'SC, litPl'at U1'<1 ('arn fi dat 
fl'UlllOHSP tal('lltp 111 arta sl'l'isului, In enpi

(ala Ballilol' a:-:tfl'l dp :-;tl';'jduil1t0' Sllllt mul
tiplp, ~l\ tt nt! i'illguJ'111 ('IISlll', eri toat0 po!'
IU'SI' dC'la oanH'lIi :-:i lIuma1 prlltl'll oalllPIlÎ. 

Dpla l'pglllă singllra rx('pptip l';"'1n,\IIP ".\1'
lthiPlp Ol!pnid", mÎlnltwtlll ('llili,~1 oltl't~rse 
al dlui pmf. C. FOl'llltlC'Sl'U, al ('iîl'ui rost 
I-flm îlllf>10S ~i apl'l'r'iat H:-:a eum JHPl'it:î, ,
"Hal1lu!'i" 1'(' sf1'{idllf':;:tr sri-~i )'('Vlll:'t la ('('-au 
Îllspmlwt odat:'l, d, F:lg-pţrj dC's('omddpl't\lld 
aV:llltul 1111ri tilw)'pti ('arC' nu mai poatp 1'('

v<'ld, <!('C',H tot SlI h forma 11 nu i alt a "<'\I1t ti e 
a(,l'i<1::; nuant;'î. St dîduillt<'lc' tlltUl'Ol' OH0Ili

lor 11('-a fost c!0 n1U]t0 ori pild(', :;:i d01'im 
<Illli F:lg('tel izh;Îud:'î dpplinii ~i-n i'tl'iîdllin-

_ ta care nc-a elat prilPjul r11BJul'ilor de mai 

AAL 

sus, Din materalul publicat in a('('st num:11' 
al J'f'\'lstt'i, )'eIlUll'('UIll dal'itatpa s(Tisulul 
LI 1, It': (~c'ol'ge FOllNL ;\ l. Iacohescu ~i :;tefan 
Ba 1cp:-;;ti, !'Iwzia dlui Lueian :\lt'lÎlIeseu, o 
('l'pd{'am )loptlllui Cotl'U~. daI' lIP-am dpsmc
t icit Ilumai la isc{tlit uni, Fondul articolu
lui dlui dirf'ctor Fflgptpl, î:-;;i are rostul lui 

, llilJ['df'rillil, ay:tnd nlPl'itul ('(I-i s(Tis ~i fru
mos, !lf'sPI'l' portul Dimitrir "\Ilghpl, scrie 
a~a ('tllll SP ('uy,illC' d, (hidill Papadima. Ar 
fi dr dorit mai mlllttl cl'Oniec"i :-:i Îns('mnări. 

Provincia Literară, an, j L, !lI', 4-5. Di-
1'1'1'101' d, Pali] Costall', l{('dal'tati ni ÎI1-

gl'ijil'N! omului PO(,t din fl'ulltea rpvi8t('i, 
"l'l'oyitwia LitC'I'UI'l't", pfdl'ullde tot mai a
diî!H' ill r:tndul'Îlf' ('ptilorilol', [Il afan\ de 
\'l't'sul'i :-;;i PI'oztl, is(':lIitp d(' mll}W eunoseu
tp În litf'l'atllra Iloast)'ii, directorul l'pvistPi 
adu('l' îll U('l''it 1I1Jmill' lllin'asI1la ulluia <lin-
11'(' ('1'11' mai Y('l'il alJilp tal<,nte litf'I'Ul'f', ea-
1'(' a fost Ellg'PlI COllstant, fl'at01e dlui Paul 
(:otlstant, l'n alt 11181'1' mnl'it al rpvistri si
l)lI'J)('. <'sIC' atpllţia pp eHI'f'-O tiri ,,('}'oni(,f'Î", 
Din totalul ('ploI' H tii' pagini, ,,(Tollieu" f'H
tI' I'PPI'0~\'ldaUl prill '!2, h'sip tot ÎIIWlllim 
mUIl('<l frumoasH :;:i talrlllul "lui j)all! Con
stHllt. 

Viaţa Basarabiei. ~ Apan> lunar, edita
Ut dp as()(', l'ulll1t'al;:-, ,,<:11\'11I1t ~loldmlf'nC':-;(''', 

sllb diJ'pdia dilli Pali 1 [alippa, E o publica
U(' 1'<,!!iollalisUi, a~a ('um al' fi lip dorit Sri fiI' 
Inatn jlllhlieutiilf' similarr din provincie, O 
spUllPm asIa ~i din cOllvigf'l'e ~i pC'ntl'u a 
fan' Il(' pla('ul !llui Eugen LO\'ÎlH'seu, sllh
Ului (,I'itic ('al'P H sed" IlU IIp mliit undeva, 
(',1 rostul rl'\'isl('lol' pl'o\'itlcia1e, e s,i f:(' l'~ZU

l1lP lIl111wi In ('I'in ('l' pot dn prin forţ('l(' lor 
proprii. ,,\'iaţa HasHrHhipi" face dovada a
{'l'stOI' fo!'t(' spirit uah" pl'in tot. ec iS(,{lh'sc 

ci tJii: \'asilp Lllt('all, N. F. COStl'I)('O, N, ~p;i
tanl, 1. ;\('agu-l\pgull'seu, Ion Buzdugan, 

('te, Hpvlsta S(' cot1lpIN'tt'a~;:i 011 frumoaso 
studii din viat:} sodalil lla'';<1ralwan{i, din 
jw!!illile 0i llplipsitJd cei<1('p lin intC'l'C'spaziî. 
mult JlP noi, ('PÎ din apusul t:lrii: folcIonll 
hai'arahp<l.ll. Strtiduill(ple Nlitul'ii "Cuvi\nt 
.\loldfH'I'IH'SC", pllSP suh cllmilttra direeţic 
a iti !li Pa!! llalippa, nWl'ită. o atC'ntie dco
S0 bit ă, 

A. N. 

HOTARUL 
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INSEMNARI 
lUeXilndru Odobes(u 

23 VI 1834 -·10 XI 1895. 
Di n fr('sca rnfll'pa (ă u et itol'ilol' spiri

tuali ai Hom[wiei tip azi, se evidpntiaztl tot 
mai all,î'llc (,ollturată figura masivă a hli 
Alexandru OdolH'scu, PPl'sollalitate multi
pltl, de-o aureolil clasi('ă, aptl.rută eu o stl'<1-
lucire de luceafăr într'o ppocă mare de rr
na:;>tere national-c\llturală. Acestui momrllt 
dE' regăsire ~i rpîllllÎÎ !tal'p, AL Odobes('u i-a 
oferit o eontrilmtir COyrll'~itoal'e, gratir VUH
titrttii unei culturi, armollios unită cu un 
talent de-o subtilitate rară. ~pi!'it sl'l1sin ~i-o 
ironiC' g:inga~e, A întruchipat, în chip l!E'
săvnr::;it, o dualitate rar îlltillniUi: omul de 
~tiilltfl - cu o sensibilitate de a.rtist inspi
rat, peste carp s'a ('crnl1t iulJil'('a ad,Îll('ă de 
pământ a ariRtOi.'l'atului a.utel1tic. 

Pornind (\pla iu))il'('a fată <1(' ol'igillPie 
lleamului srm, oppra lui Al. Odohcs('u s'a 
împărUlşit îmhiel~ugat elin ac<,ste sursp ho
gate, constituind un capitol tip f]ppl"eţuiUI ~i 

neperitoal'E' valoare PPJltl'U cultura romi't
neas('ă. AI. O(\ol)('scu a fost un 11l'PCU l'~ol' 
care, ul<Huri dE' altii eOlltpmporani ai lui a 
creat atmosfC'1"a aeepa fC']'icit,\ în ('al'(, o gP
neraţii' învatfl să iuh('asr;1 trecutul ullui 
Ileam ~i a fo~t unul dilltre a('eia cal'Î a tra
sat pcrspectivele viitoare alp C1fil'm.ll'ii noa
strc ea popor dc el'i'atii durahilp. 

Arh<,olog erudit ::;i Iwohosit, Al Odo
hes('u estE' pi'irint<,le istori('i artei rOllHÎlH'Şti, 
pti n':i at LI nei eor)('ppu t:1 improvizat dC' al ti 
cel'cet<"ttori. A dN;eO}Writ comorile v('('hi de 
art;\ aseunHr prin măniistiri, hisprid. monu
mente, după cum a adunat :;;i clasat \'alo
l'ileartisti('(1 l'ăslptite pretulindrlli pc unde 
se găsesc urme de vi<,ată ~i traditie romll-
1H'aseă, 

111 tară şi, mai ah's, În str:HwHatp, a fă
cută să fie C1Hloscute aceste bogăţ.ii pre
ţioase. Lucrările lui migăloase i-au COlIsa

crat o faimă răsunătoal'e. Opera It:!, "Teza
uruI dela Petroasa" l-a impus atenUei cer
curilor ~tiintifiee pal'isiC'lle, 

A('ademidallul Odobeseu, alături dp y, 
Al<,csandri, Titu Maiorescu ~i altii, a susti
nutnut lupta împotriva exag0rărilor lati
niste, înterbuinţâ.nd o limbri frumoasă, rle
gantă, colorată cu termeni arhaid, cu cari 

a îmbogă.ţit limba litt>rară, pc atunci serios 
anlC'llinţaUî prin pUhlieal'{'u cunos('utul Dic
ţionar al grupului Laul'ian-Massim. 

Dnpi'i C. :\pgruzzi, a sl'l'i~' eele dOltă 
t'unoscute nuvele istoricp: ~lihnca Vouă ~i 

Doamna Chiajna, în ear(' ilC apare un fcr
nwc:Hor evocato!' ~i portr('tist. Cadrul accs
tor mIvP](' i-a s(']'vU din nou pentl'u a rc
{'Ollstit ni fl'ug-rnC'ntf' din istoria natională. 

1\!tC' nunWl'oase op('r(' a](' 1 li i OdolH'SCU, 
1 itt'l'a !'(' sau privitoare la ('('repUI I'i le lui de 
al'th, ]H'('CUm :;;i 11Umrl'oasplc lui însemlHlri 
~i s('risori, s(' ('('tes(' ori dlnd cu o rară plă
(,(,I'P, FI(' tp ('U('Pl'f'SC Î!ldaUî., atilt pl'in fon
dul lor (':ît :-:;i prin stilul plpgant şi euq!lltol'. 
Sunt pagini (\(' antologiC', cari nu Înhătnl
I1<'S(' niciod a tii. 

OPPl'U df' glorÎf' a l11i Al. Odohescu ră
m,Înp, totllşi, .,P,,('vdo-I\i!H'g-ptikos" măps

t rit t rutat de v,Î ll{lt oal'c dar -- pc dpaHupra 
-- lin momC'llt <II' eruditiC' ~i de clasicism. 

O('hiul ascutit ~i mintpa ~wJipitoar(' a maes
trului SP l'ilsfatţj în a('('ste pagini dp-o il1-

callta t,l!' Ullie,1 în lit(,I'atul'a l'oI11,Îtli'as('{l. Sa
vant III :;:.i arti:-tlll talf'ntat ~i-au unit forţple 
dp ('I'patip spre a l1e înfiîl.i~a un mozaic' de 
"ipaţ{i dll!!,ptiel'i, purtat ă tir-fi-lungul v('aeu
J'ilor :;:.i 1)('8tr toatf' p;\mf\l1turilc. 

Ca stilist, Al. Odobpscll a fost un vir
tllOS, 1111 mupstl'U al grllului. Limha lui a 
fost ('('1 mai dul('(' grai 1'00mînese: simplu, 
armonios, dar cllprinziHor, A (,I'pat formp 
<1(' stil ('are ali r[,mHS. SCriSl]] lui Al. 000-
l)('s('\1 parc o simfol\ip a limbii 1'0I11(lnc. 

AI. O(\o))psc'll a aethat ~i în viC'!lta poli
I ici), ajllng;lnd oda~~l ~i mil1istru. Şi aid a 
str,J\udt prin firpa lui aristocratică ~i prin 
ratriotismnl slHI luminat. 

COlllemol'fllld azi o sută di' aui dpla 
na,,!tp1'pu H('('stui mul'p t'('ru'!'?:f'1.talll nI cIII
turii rom51w:;:.ti· ~i unul cthlt1'C' gpniile ('rea-
toal'e al(' l1rumlllui, revista "Hota1'ul" îi În
chin:l H('easUi pagin~1 6ilduroasă lui Ale
xalHlrl1 Odohesl'u, \Ula din figurile grani
citI' carp îllfnmU\ trccrl'pa corosivă a v('a
('uri lor. 

Ion 1. Pogana 

6h. DO!!diln DuitO 

Pl'cd f'sti nu ti a î~i dovcde~te prin III uite 
~i ciudate manifpstări ]pgile ei inapelabile. 
in viata individului, ea se arată adeseori 
prin forme cari te uluesC' ~i-ti provoacă sen· 
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timC!lte de un tragism lll'crnţfitor, astfel c~l 
nu te poţi ohicitlui cu iLleel:l [';1. tll! fapt s'a 
ronsumat difinitiv, ('um IIU ne putem Îm
păca cu dândul {'fI marele istoriograf ~i pro
fesor (~heorghc Bogdan-Dui6i şi-a plillit fi
rul llllPi vieti slmeiumate, ~IoarU\a lui ne
a:;;tpptată, s:-tvâ!'~il~=t pc c:lml '5{' pl'eg,T!ja :-.ă 

prezideze o comisÎE' de ha,'alavllrC'at. din 
Hl'a~ov, ne dovl'de:;;tc, în c {todalii :;;i ticfi ni
tiv, că ilustrul dispM'ut a fost pl't't!estillat 
Ullf'i misiuni de mare cărturar: G1H'orghe 
Bogdan-Duich a murit pe elÎnd cflll'a înl'~l 

1111 prag tiin caricl'a lui de apostol. 
A murit astf('l cum moI' oamenii mari 

ţ;i cum ar dori sfL moar:l mUlţi: ('u geanta 
:-;;i cfll'tîle dragi, În drum spre a ofl'ri :-;;i al
tora diu incandesccllta raz,1. a luminii. E o 
moarte nobilă, in cel mai nollil înteles al 
cuvântului. 

Despre disp{i.rutul dela Braşov, s'au 
spus şi s'ar mai putea spulle mulU" c~h'i, în 
t'(~i ()~ tie ani de vieată agitaUt, t[ll'îti'i. cu o 
h[trllicie de schimllic prin ccle mai Utcute 
unghere ale llllnii, prin bilJliotel'Î ~i anti
cilriL Profesorul de istoria li tem turii rom[L
ne al Cniversitătii din Cluj, a frecventat 
l'on:;:tiilldos aceste Itlea~ul'i, purtat de ne
ast[llnp[trul minţii ~i setpa de a cunoa~te 

cele mai miei am[llHUlle privitoare la un 
trecut îmlep[ll'tat, sau al u!lei figuri mari 
de eri. 

Gh. Bogdall-DuÎt'[\. a fost un ist.oriograf 
prin excelelltfl, crtl~luzit de idN'a eel un fapt 
sau Ull numI" tl'C'lme pn'zentate Într'o ma
llien1 care :-5ă epuizeze tot ceeace ţine de ele. 
A mcrs cu analiza P<1l1[l a da opcre dintre 
acele pc cad le numim definitive. ~i dacă 

i-a lipsit un ascuţit spirit nitic ~i de Sill
t('ză largl\, G, 11. D. ne-a lrlsat 0lwl'e ind is
pellsabile pentru istoriogl'aful de l1uiine, ca
re se va ocupa de un Simion Bărllutiu, I. 
Ileliade-lUtdulescu, P. ;\1 ai 01', Gr. Alexan
drescu, C. Boliac, M. Emill(,scu, Ioan Darac 
:;;i aiţi seri itod româ ni. 

Git. Bogdan-Duică a fost şi un mare 
lUpUl tor pent I'U luminarea şi redeşteptal'ea 
românismului, în epoca de aur care a pre
g.Hit restauratia istoric fi şi geografică a a
cestui neam ... In Ardeal, Bucovina şi la Bu-
cure:;:ti, ardei canu 1 cu firea de scriitor şi po
lemist Î1H.ll'fteit a fost mereu prezent cu su
fletul s{tu docotiior ~i scrisul s~iu documen
taL Toate pUblicaţiuniie (lin aceste provin
cii, dintre acelea carf au avut o înfluenţ:'\ 
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hotfll"Îtoare asupl'a stărilor de atunci şi 

asupra culturii, s'au m<Îndrit cu colabora
l'f'a lui. 

La Aeadcmie, eutedl·11., tribuna scrisului 
~i a CUV~Îlltlllui GIt. Bngdan-Duică şi-a do
Yf'dit lllioiclPauna ran'lc lllÎ îns\I:;;iri şi re
cf'ptivitatt'a pentru tot c('('ace cupl'inele o 
ff\l'amitun'l dc umanitate. Personalitate de 
pl'oporţii vaste, care a avut ~i norocul de a 
tnH lntl"o ('{lOdi ce a cerut ('eloI' aleşi să-şi 
lINL eontl'i1mţia în toale domclliile spriritu
lui. ma 1'(' Ip mort st 1'<\llIl'e~te viu În istoria 
sufletului romtillesc, 

:)i fiilldcă mOr(ilol' toate le sunt deşel'
t11l'iulli din tllOmentul când p:lseşese pe dru
mul etel'lliW(ii, nu-i putem aduce lui Gh. 
Bog-lIall-Duie::i un mai meritat şi nohil oma
giu dec,H îndemn<Îlld generatiile de tineri 
rari l-au cunoscut la univprsitate să-i imite 
l'xemplul de muncă ÎlH"onlatk1. şi să conti
lIUl' opf'ra defullct ul ui. 

Aradnl, al c{tI'ui apropiat prieten a fost 
Gh. llogdan-Dnin\, îi aduce Ull pios omagiu 
de ad u(,(,J'e amint e, 

i, pogana 

ŞteloR le.eUR : 
JII plină vat'ă, a IllCetat Sfi mai gân

dia~('ă, Hlldl'\"a prin :Moldova, mintea ageră 
~i ('!'UtliUL a profesorului universitar ~tefan 
:'IIota:;;-Zeletill, unul dintre cei mari socio
logi I'om[tlli, care ll('-a dăruit o operă ce ne 
imll'ituia a mai a~tppta ~i altele, de adân
rime, pri\"itofll'P la f('nornellcle sociale din 
tara 1l0USIl'rl, petrecute în ultimele două 
v*,~acuJ'i. 

~t. Zeldirf a fost, mai întâi de toate, un '. 
illtelC'clual cu o ]lrofUlHlfl cultură, ('â~ligată 
gratie mUllcii neostcnite pe care a culti
vat-o zi de zi sociologul dceedat, osiirdie 
discl'pUt ~i caracteristică ('('lor mai distinşi 
fii ai lumii. Ii era atunci foarte u:-;;or dispă
l'utului ca, ajutat şi de un spirit foarte pă
ll'llnZ1\tOl', scl descifreze cu preciziune din 
mersul e'vcllimE'!ltelol' ceeace este esenţial 
~i ade\':ll' faUI de ceeace a fost superficial, 
trcc,Hor. 

In ('ele dOl1<l opere "Burghezia româ
masc[t" şi "l'colihf'l'alismul", şt. Zeletin 
ne-a explicat luminos marea transformare 
socia1rt .şi politiCă prin ('are am trecut, in
eep,lml el j n anul 1830, ('~î nd a apărut capi
talismul stră.in in c('le două principate 2"0-

mâne:;:ti, până atunci două provincii rurale, 21 
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sUîpânite dC' bcwrîn1C'a f('mlalii, 
:\a;;ter('3 huqrhC'7.Ît'i romtllH' Î:;;i ar0 Orl

gilla în aparHia acestui rl'gim capitalist, 
bazat pe schimbul de m.lrful'Î, car(' ne-a 
Îng{l.tluit S{t tr('('(,lll dela domllia l'('actiul1ÎÎ 
eOJlservatoare snb un l'('gim dC' lib0l'alism 
bUl'ghE'z. 

Cetiml opera l ni ~t. ~C' IN i Il spsizezi ÎII

daUt pfltrumlel'ea minutiâns[t a f('1l0I1lelH'

lor sol'iologile darul minunat al cH'est ui 
CplTeUl.tor, ţ;i atullci Il!' dflm 8Nlll1;'t <l(' pier
eil'l'ea i rl'para hi!:1 suf pri t.l el (> eu !tu l'a rom{i
npase{t pdn disparaţia lui. 

Din o!)('}'plc lui ~t. Zt'letili Ilîai amintim: 
Eva Ilghpl ii nat urii, Sf'xt u s Empi !'ieus, Ill
Cl'~ll'i de filosifi(', apoi f:.;toria social;I. Till'i\
ni:-;m şi mal'xi:,-rn, ~lan'a fillELlltit in ('l'0I10-
mia şi politil'a aC'tualfl a Homtlnipi, Pl'p('um 

şi altt' mmWl'llas(' st ulii! d(' filosofiI' :;;i so
ciologie. 

1. pg. 

S'a încercat distrugerea Păcii. Di llt r'u n 
('cre dl' aIIa rhişti, san poat e d i nt r'u 11 eus
tt'1 u(' PUSU1, p)'(~scllÎmj)at în poligoll (](' tl'U
tl'agt'l'l"n tilltă, a porni! UlI V:11lt Hduc:'llol' 
de moarte, oprind u-se 'În i uimi 1 c ('('101' doi 
mari }JI'O}JOVilduilori ai p,'!di:, Loni8 Bartholl 
şi }{!'gc\e Alcxamll'u al Jugoslavil'i. C~I'n 

Jlrcajma lor au mai etlzut ~i altii - simpli 
spectatori ai 1I1lpi pal'ăzi s6tldate în stInge, 
sau forţe menite sa z[lguiascfl porlliri anar
hice, fapt nI a trecut aproape Ilpohsl'l'vat, 

Era ~i natural: lumina lunii unei nop\i de 
vartt facf' ahsenUi c[Hlelrea utrltor st('lc .. , Eu
ropa a fost Îmloliatft timp de aproape zcce 
zile, iar sol'iul mOllumentalei statui a P{l

tii a fost zguduit de nuu'ea pl'efaet'l'e. A fost 
Ull moment pl'llihil şi evocarea ullor still'i 
similare, ca unu:"tri catastrofale, era pe toa
te buzele. Meştl'l'ii viitoarei statui s'au op
rit o cJip(t numai din minunatul 101' lucru, 
au Înfăşl'at în tricolorul }'t>spcctiv trupurile 
fflră viatft ale eumul'azilor, şi-au pornit a 
ciopli mai departe. }\hîna care-a'llCel'Cat si\. 
destl'ame cea mai ferbinte poruncii. a lui 
Isus, a căznt ahUul'i de victime, asemeni 
unui uragan ce-ar fi vrut să llănlme mun
ţii. Ecoul tragediei dela :Mal'snia a turnat 
groază in suflete şi dacă s'au aflat şi oa
meni cari scontuu l'ftstul'n~il'i de orfUlcluiri, 
aceia n'au putut fI denU rohii unor utopii, 
pel1t1'U cari nu-i nici un fel de leeuil'e, Ho
tarele Europei de azi au fost fixate de tra
tate de pace, numai dupăce au fost trasa-

'fA W'. 3' • M. m.,c.,. • 
tt' tit' l'ftlldll' <Il' :-;;Î.Ilf(!' ale natiUol' eliIH~l'at('. 
:-';'a Îtll'l'n'at d{':-;l;~lntllil'('a ullui nou potop 
Îll"';;lllgpl'al, dar e!PlllPllt ul de:-;I111I\uitol' clo
ypdilldu-Sl' :-;illlp][t ambiiic de llehun, cumin
tl'tlin a l'fllll<lS îll Il1atefL Pc unda Pi, rflnl 
ÎIll'f'put ~i sfrll'~it, va pluti În vl':;;llide doi 
noui martiri ai dot'tl'illpi Fiului Omulni, 
ca I'i, fH'idl'6i t l' ori se VOI' des !illl ~ II i pOl'tli I'i 
ti ('z('(' It i libl'<l It" YOI' si riga Lumii îllt l'l'gi: 
"Pai'iÎl'ati 1'<1l'('a", a~a l'Ulll Hltinwlp. cuviu
tl' alE' Bl'gl'lui unifil'ator au foM: "Phstra\i 
.Ju).!"t):-;Inyia". 

S'a d:~(nlmat o minII' de C:II'!1l1'HI' ~~i a 
apu~ strfduC'Îrpa annul'ii ulIui \'it('az. 

InU'HI'('a 101' îtl IIPant apare l'a llli sim
Ilol lllai 11Hllt, Pl'lltl'll \'!'PlIHll'ilt' viitoaI'(" 1111 

,.,i 111 1101 al triumfului 1'ftdi. Cl'l'l'lIl'i1e allaJ'
hi:::lilol' ea şi l'u:-;teJc>l<' din pusUl, presehirn
lHltl,'1l poligoHlIc de trugl'rp'l\ ţitlUl, nu-şi 

VOI' Îll('p1a Hetivitatpa erÎlllinulil; dar attlta 
\'I'('lllt' nH l'lllllÎltţPlIia l\U se va lJl'efac("n 

z<lgazlliri fortatt', OlllC'lIil'pa l\U se va l'utNt 
t('llll' dplloui dfll'[lm,ll'i, lell·ilp mari Cel' mar
tiri llUI1WI'O::'i. l-am \'itzut JH' ullii, am auzit 
dl'='pl'l' altii, dar lJIUlliil'ul 101' IIU se poaU' 
dl'fini. l'fllllillltui î~i \TNt P,UlHÎlltul şi L'pi 

lJlai apt'Oapl' dr ('1 i'iill1tilldu-i r('('rIc~ veşni

cil'i, l'('fuzil s;\ endh ftll'il ,.,fort.iri. ..:\('ps!pu 
SUtlt (,f'i mai mulţi :;;i nebullia t'!~IOI' putini 
\'a fi lll'voit;l s;) db]HU'{t, 

A. N. 
Congresul Uniunii or'lşel(,r din România. 

hi tii\(> În arl'i-i! au şpdilltp)e la .\rad. Este 
o 0110<11'(', "an' se face ol'a~\II\li nostru :;;i ctl

rpia torall!ieii îi VOI' rilSllUnde duph ve'ellNl 
tradi(ir. \ in primarii Îlltl'pg'('i ţiiri ::-;11 liP C11-

1l0ai-i(';t la Iloi ae1\sit:;;i dhl';cl Il II vor g.1si pn'a 
multp la locul lor, va)' întl'leg'c ('{l p1'efa('('
)'Nl a fost atftt de' mare, .Îlle<Ît (,I'i e:'lţinl ani 
dc'la mal'pa l'llire, Il-au fost dl'stui UIlPÎ 

a~l'z{ll'i ('u ]JrOllUll ţat areeli t rom[tllesc. \' ('
chea sUlpfmil'Cl a imprimat ora~('lol' anlele
lle o a1(tl dt' put01'Ilidt prectc l1laghial':'i, ('[1 
vor tn'bui alli multi pelltru a o înl{ttura 
b~a cum se cuvine, f,ll'ă a fCl~C uz ele flJ!'tfl; 
măsul'~i pl'adieal{l d(' eotl'opitorii de ie' i, 
pelltru a putea tine cchi!ihn;l Hlll1i stat, ('li o 
populatie l'uralil îu zdrobitoare majoritatt', 
de alUl naţionalitate d('('f,t cea maghiar,t. 
Care a fost ~i este acea IH)pulaţie ni-o in
dică ~uba alhă a ţ{lnulului rormî.ll, precum 
:;;i mulţimea bi:-;cridlor ortodoxe din tÎl111tu
riie c1c:-<l'obitc. Primarii ora:;;C'1ol' de dincolo 
de munţi ne vor înţelege g~ll1durile bune 
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pentru tot c(> este 1'0mfllH'sc, pl'omitîllldu-lp 
e[i ÎII ccl dp-ul (\011pa eOllg'l'PS, tot la noi, 1)(' 

\ OI' grlsi defillitiv a:;:t'zati în l'ostul'ile f1oa
s! 1'1' la mal'gillc ele tahL Cr<"indu-le hun vc
IlÎt Între Hoi, îi rugfiUl S,-I ne ajute pentru 
Îllf[lptui,'('a ullui d('zidcl'at, dllJHl cal'p WII
j i III ti (' !lest e LlII t!P(,PI1 i u -;;i .i I JTlI;~1 t a Il~: A r u
d ulII li In a i a I H () m ii nil o r, a. n. 

... Stat Ţărănesc 
Xu' :;:tiu ducă fr{unlnUll'ilr în eal'(~ ne 

shatpffi {'u totii, sau l,woslll căruia nu i sc 
pune ('apM, a lansat o 11OU:'1 ]'cvilHlccul'e 
peJltru ('('i, rnulti, umiliti l;'i llPPlltillcio~i: 

Stai \lI T<irfillest'. Cum, dind şi mai ales Î!l 

(P fOl'Inrl va fi rt'alizat nu !'iP pl'ccizpuzit; 
t!(,-ol'amda Ul In·i Ileipalh e' I t'fllllbi t arpa lu i 
:;:i Jl('miiq.;1llit svolluL 

lJUpil ce formula ("U ',ar'!. "plilillanH'llte 
a gl'Î ('o lil " a fost li (' li iti atfl prin fapt ul dl, 
njunsespm S~I imp0I'Uim gl'ilU din ;\I'gpntilla, 
~lccpa cu "statul ţitrflTlcs(''' lJillP v('nit~1 eel 
puOn ca o noutl mnilgirc, ehiar dac~i-j nu
mai a~a scutura!fl <1(' praf. Fiilldc{i În rca
litatp, ,,:-;ta!1l1 ţ,inl11f1;';c" exist;1 llPIlHllt, prin 
l11:-;;'I*i faplul etl optzpci cip P"O("Plltc din po
pulaţi(> SI111t tiil'Hni. l\pnuroeÎl'pa (' ('ft nu s'a 
JH'pa ţinut ('onl d,~' an'sta nieiodaUi. l'n 
px!'mplu: 

;\Ut H fl H m î Il va r-<i la n;\ i lp-JIernll allC, 

;,p zice ("('a mai hogaUI :-:i \'('stiU, statiune 

lHdll('arh dill Homi\llia, cu lualt' c{l-i ÎI\t'OIl
jOl'ut:l --- e d]'ppt la oare C'<lri dpp{Il'tări -
d(' sate foarte s,1racC'. A:;:(\Zat~1 Într'o poziti(' 
minunată, pp valpa romaJllir','l ~I Cp,'pci, totul 
:-:i toat(' !lC'sf;ltpUZ{1 p,'i\'i!'(><l,·:-:i îllgl'ij('~to 

f-,(IIl[ltalpa. \'ai! insiî nu a ţiî.ranilor. 
Tfl !'Unii îm ImI ('ati îl! port 11 li ţiollrrl, aW t 

d(' admirati :;;i pl'mdin'iti ppntl'u costunwle 
lor la sprb,:u'i!p ca U!c, IlflVNl.ll :)('('('S 

HOTARUL 

lIiei mflcaJ' ÎII parcul btliilol'i s'asculte muzi
l'a (]'-' JW o lJaIl('(1. Cum s(' a::-cza vre-unul, s{' 
-:-i 2,11'('<1 paznicul -~ un ins de statun) Has
!Jlllill(1 --~ sl1-l alllll~{, prllU1 afară, în drum. 
.\('('sta n'a\,('H altii ÎlHlp[ptnieirf' d('{'iH alun
g'an>a ţ,ll'allilor din parc. 

Zadal"lll(,p au fost toatC' protestăril(' 
s!'ll1llntal'ului uc('stor l'Îlnduri pe lftngă el, 
fiilldc{l dilllsu! a I'~Ylmas d'~lrz pr' IJozi(1C'; dC'ă 
h;:Ulci[(' ac('I'-'a ;;:UII! I'l'ZN·vatt' "hoerilor". Co
pilul dl' ţ:ll'all \'cnit la cutare serbare na
l,ionul:-I, tocmai d('la 20 km. se vadă eu 0-

citii "o llluzi(';1 militani" IIU sc putea apro~ 
pia 1I1t'i dc }JlHT, cip Clun s~i riP ][lllg[l ea, 
I'azllinll ~i politistii (,1't1 de vC'ghe. 

C('\'n mai nllllt! Jntr'o dimineaţă plo
ioas:'l, la ora () t1imillC'aţa, e{lnd nimeni llU 

('I·a În pal'C, o tArandî. ce voia numai să-i 

! l'a\'(»)'st~ZP, a fost opriti! de poliţistul cu nu-o 
ma fU 1 H. In aCPf'a~ zi pC' 1 a ora 9, paznicul 
opl'<,:-:!e alta ce du('pu în spinare copila:;:nl 
ÎlIlJ·'o l[llli tiî tip 1IUel\L "ii pe C',lP o ('OrHl cu 
cin'~(' p('lltnl v;lnzarp. 

'\['am prezpntat atund d-lui adminis
tl'a!o!" C;'lJHI:;;fl, }H~ care l'am f'ugat SH poftea
S(,[I la fata locului, Ulldp i-am PXIHlS situa
tia, sub g;'lllg'il\'irilC' slugoiu1ui cal'e }ll,,'tin
dpa {':~l IUC'l'eazki din ordin. l\"a existat nici 
tllI ordill! EXl'psul de zPl a unui paznic ce 
î IlgTij('~t p dr bflllCÎ le ]'p7,('rv<I te "bopri 101''' le 
f<1("(' illaCC(>;.;i!Ji!e "t;ll'allilor" în statul 
ncpsta al lor -- ehiar c:\nd d"( "tia vor doar 
sil se odihllC'(1S('{1. III felul aCl'sta pot ('xista 
sus intentii I JlII ll', dar n'a!izarpa lor pe te
I'PII e o ade,:"1 t'a t;:t pacost (' T '1 l'}lllul 1I0S1 ru, 
În ~tatlll R('('sla, se bucură pe hâl'tie de 

m u It (1 :;;i lwn umiil'lltp tll'('pt uri; numai ('<1, 

p'Îtlfl ajutlg la el. at<H SUllt dE' ciupite ~i ane
mit'p, Îlll';\t îi pl'o\'oae;l numai {hlr('J'i, şi nu 
dr('jltate, lîni~te şi paci'. 1. F. 

• 
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Bustul lui Mihai Veliciu a 
Întrunit în rnouestul ta.rg de 
granita a Chi:;;incului de pe 
eri:;;, floarea romillli:snllll ui 

OUl aceasta. regiulle, la o po
menire, la o cOllfruntare ~i 
la juruil1ţi noui. 

Din seria ue articole ~i de 
cu v~i ntari, stnud te de ueeas
Ut ocazie, figura lui Mihai 
\eliciu s'a reliefat, simplu ~i 
m[t l'eţ, ca tot cc este alillia t 
pe f[tga~urile adrmei ale vie
tii de lupta ~i ue mundL ~i 
pe m;\SUl'a În ea re î~i proec
ta frtptura spirituala În inimi, 
tot pe ateU vremea llOU[t, a i
dealului Îllllllinit, î:;;i v{uIca 
cursul îndl'pptat în sprc rca-
li U't ţi aproapc contrarii cc

lor preconizate de îllainta~i. 
Bustul, covtll':;;it de valurile 
ol'aloril'e l'fmullle, astfl'l, în 
brOllzul lui, de o elocvcllţă re
velatoare. Ci, danl ('l'a adus 
mai aproape sub privirea 
vremii ~i a:;:czat la o l'[tspân
tie lllai biilfl tOl'itft a locuri
lor aceste'a, lnustl'al'ea lui ro
dea poate mai pilduitor în 
fapte :;;i, mai puţin În vorhe, 
Lucru de eal'C, în h~lIiid ui re a 
de acum, ~e simte tot mal 
multă. IIp''oÎe, 

Zece ani fiU nt o vreme prea 
scurtă chiar îll fuga de o via
ţit a i llsul ui. Ci:illd însel o de
eadft se an\Ul suficielltă să 
surpe pozitia întru etcrnitate 
a ('uha, care s'a crezut Stfl

plin pe Ull "pac de lungă du
rath, atund, într'adpv:'ll', cu 
ce cumpflllil sft mai :;;(i mfL
sura de:;;arta m;lrire a vrc
mii, ('are se reîlloe~te cu a
trlta s<lrg .. , 

~i de astă dată este vorba 
de aorcolă cu str,Hucire in
tpllsft. De un nume :;;i de-o 
valoare de început de veac. 
De Anatole France. Spirit de 
universal<\ cultură, tempera
ment unic, minte prodigioa
sit, cuprinzătoare a întregii 
umanitflţi reale ~i a fil'tiulli
lor ei creatoare, omul cu carp 
se mil11drea f'poca 1 ui, azi e):;
te aproape un mit dezaxat 
in raftul lui colbuit, peste ca
re trece 'n goan,\ spre noui 
fOl'illule 7 o epocă nouă. 

NOllfllE 
A Ilimatorii, Întru t radi ţie 

~i clasicism, ai viE-ţii spiritua
le din Frallţa, fac sforţari o
norabile spl'e a urca din nou 
îll lumilla notorieUlţii, 8tn\
lueitol'ul )lume de alt<hlaUL 
Cel putin pentru o zi de eo
memorare :;;i cu pioase subli
nieri dc eirnnnstallt;\, Dar 
gl'!H'ratia noult, sacl'H('gh, ti
pft ea morm~111ttll deschis a
cum zpce alli nu {'ste destul 
de adtlnl' ~i de bille Zl\VOl'it. 

I\ llIU ai mi nţi le reci ppnt I'U 

cari niei t11\ fp!lOmeH nu trc
IHH' s[t rftmallH Ilt'cxplieat, 
cauta :;;i acum dH'ia cu ('are 
S{I tl(~slpg(' pl'olJIPlna. Chei 
Pt'lllt'U ('i, Anatole Frallce nu 
a nH'I'it at notoripta tea pl'l'a 
gillflgioasil a timpului sttu, 
nici hnla, de' ac('ia:;; calitate. 
a croilor tip azi. .)i Îl\ţ<'ll'p
ţii ,h:t ia, de mijloc ~i dC' toa
te' sol ti ţiilt' ro u l tumitoal'c, 
mai a~tcapt[i o eotitul'<l, ÎlI 
carc le va l'iis,lri în fat~l un 
Allatole Fralll'e, real, pe m[l
sura ~i gustul codit al roe
diot'I'ÎUltli. 

Despre Gh. Bogdan Duică, 
istoric litenu' ~i critic de V3-
!oa1'(" l-)'a snis, Il\tru pomclli
rc, :;;i plogicl'pa aetlviUltii 
sale laborioase, în întrpaga 
pres;"i ('U o eMdun\, pc care 
al' fi !l1C'rit a 1-0 ~i în cursul 
vietii. S'a suhl111iat ]lE' drpllt 
(,llvfwt, munca migiUoas<\ ~i 
de fa!latk, ('u carp s'u auga
jat să r{'mpmorczc pentru 
cont('mpOl'allii săi, redamaţi 
de alte preocllprll'i imediate, 
amănunte dC' omellPasch îll
t0!cgC're a vieţii celor cari an 
animat, în trecut, scl'ii'1ul 1'0-
m,l11c~e, Aci, la noi, mai cu 
seamil, Gh, Bogdan Duidt, se 
('('re rechemat în misiUlH'a sa 
de (,Ollf(,l'f'lltiar, care ni-a dat 
C1Î. teva pag-i ni illedite din a
doles(,(,llta lui' Eminescu, 
triîiU\ la .Arad, erÎt şi un ca
pitol emo(ionant al vipţii lui 
IOll :-';lavici, între Şiria, Arad 
-;oi Timi~oara, şi iar la Arad, 
prmă nind a luat drumul spi
llOS, în carp avea stI. întâm
pinE' alături de satisfacţii, şi 
amărăeiunile unei atitudini 
în care credea in ciuda isto-

riei care se realiza altfel. 
!\u :;;tim dal'~l Bogdan Dui

nl al' fi fost chemat s[t faccl, 
şi u{llIsul, Cl'iti('~l litcl'anl în 
ltauaa llHlIlcii sale de labora
tor, ingratit şi aprcdatlt pu
ţin, Este sigur doar, că fat~l 
de larma pietii literare, ope
ra lui vastA şi rodnică, va 
nlllultw vl'emc ÎnUf'lullgata, 
ca o pildc"'l de dragoste :;;i de 
st[truinţrt cu care vremurile 
de alUldaUl, cu oamellii lor 
de valoare,· se cel' r{tscolite 
şi îm;uf\('ţ.ite, Întru folosul 

ou:;;tesc al viitorului. 
O muncă de calitate, 

eUil'ueşte oraşului nostru una 
dintrc publicatiile cele mai 
Line },<'liactate, ce au apărut 
în Arlll'al, dela Unire Încoa
ee, "Gazeta Antireviziollista", 
s{,l'\'iud ohiectivul programat 
îll însu:;;i titlu, pl'in sUi.ruin
ta redactorul ui ei, ael uce sftp
ttlm~l11al, un material hogat, 
variat ~i eu totul inedit, În
tru lumillan~a drepturilor 1s: 
lorice rom[wcşti pe aceste 
meleaguri. Documente vechi, 
toponimii, diplome, ade şi 
hrisoave, demonstrează prc
zenţa elementului române!:lc 
dealungul veacurilor, în ti
lluturile de graniţ.l1, într'un 
num[tr eovâl'~itor şi în chip 
irefutabil. Polemici, cu ascu
ţişuri de lucid~\ argumenta
re, puneri la punct prompte, 
Servesc cauza rOnlfllleasd'l pe 
linia cealaltă, a dis1:uţiilol' cu 
organele de propagandă, de 
p('ste hotare, 

Intreaga, accasUi documen
tare este ÎncadraUl în coloa
r,ele numeroase ale publica
tiei, de condeiul cu îndelun
ga experiC'llţă şi disciplinată 
ohieetivitate, al dlui Isaia 
Tolan, ale cftrui însuşiri pub
li l'Îstiee se întrunesc aci, 
într'o realizare de merit în 
lupta ee avem de purtat cu 
agitaţia l1easWmpărată, a ve
cinilor ll('la Tisa. 

(t. v.) 
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