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Cohorfe albe-au poposif 

Co/jorte albe ... au poposit 
Pe toate plaiurile dace; 
Se tem cătunele sărace, 
De ... atâta· oaste ce ... o sosit! ••• 

Ci nu vă teDleli, grijă nu-i! 
E Craiul C:er cu oastea lui; 
De cincispre:ece ani decând 
Ne ştie liberi pe1recând, 
Mereu a vrut moşneagul C:er 
Să pră:nuiască'n rând cu noi 
Cu toată slava lui din cer 
Pe Dlucenicl şi pe eroi .•. 

11:1 la Crăciunul drao,~ la rând 
.Ill cincispre:ecilea, decând 
E. Iara liberă pe veci -
Ilu părăsit morDlinle reci 
Co/jorte albe de străDloşi J 

Vreau să trăiască. "pra:nic sfânt 
Cu strănepo/ii iniDloşi 
Străbunii noştri din morDlânt. 

• • • 
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In seara de-,'Jljun, din cer, 
Pe dJ'umu-i argintat de ger, 
Veni-va Preaslăvitul Cer, 
Pe lângă :id de lănci de fer 
Şi'n rând cu noi =âmbind senin. 
Va încfjina paJjaruJ plin 
In cinstea sângelui latin _ .. 

lntreagă tară fremătând 
Va colinda în jurul lui, 
Colinda scrisă sângerând: 
A întregirii Neamului 1 

Iar steaua "răsărind frumos, 
Va lumina spre codri jos 
Şi va'mpleti'n argint din cer 
Cuvântul nostru dat lui Cer: 
C'om ti o limbă şi-un păstor 
De-acum în vecii vecilor. __ 

PompJliu Barbu . 

• 

DORMIŢI MÂNUŢE ALBE 

Inmărmurind jin ~vraia-i, iata cuI fermecat 

Închise steaua' n gene de vis catifelat. 

Crenguţe poleite cu bro.nz şi fulgi de fir 

Resfiră dintr'o taină miros de trandafir. 

La ferestruie merii, au strâns pentru Ajun 

Cununi de floarea iernii şi pace de Crăciun. 

Pe perne argintate, de licăriri de stea, 

Dormiţi mânuţe albe, sub obrăjori de nea •.. 

POMPILIU BARBU. 

• • • 

-
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Tîrguri ară dane. 
Sub acest titlu publicăm extrase din » Descriptia Regis Cameralis Dominii sic dicti 

Mutinensis«, 1). relative la tîrgurile cari se găsesc pe teritoriul marelui comitai al Aradului. 
Incepem cu Ineul sau lloroş-Ineul, cum se află trecut in această descriere statistică. 
Informaţiile ce ni se dau arată cât de romînesc era acest ţinut arădan. Tîrgurile, _ 

rl'ft~rindu-ne numai la ele deocmnuată - sunt populate în intregime» per tot:lffi« de neamul 
vahlh schismatic, adică ortodox, printre cari sunt pripăşiţi ciţiva »nounulli, străillÎ, catolici. 

In al doilea rând ni se illfăţişează un tablou compleet asupra conlliţiunilor econo
mice şi, mai ales, sociale, în cari se găseau la 1781, când se face statistica. iobagii romîni 
din părţile ară dane. 

E-o lumină nouă venită să precizeze m;'li bine şi să explice cauzele adînci ale răscoalei 
lui H orea. Limba, latină meridională in care e scrisă această descriere, fradul"!e de-a dreptul 
cuvintele romineşti, cari de semnau, popular, diferitele noţiuni. Vom căuta să le menţionăm 
acolo unde se intîlnesc, în decursul acestei expuneri. 

Dăm mai jos traducerea descrierii statistice relative la Boroş-Ineu, astăzi Ineu. 

Tîrgul Boros-lneu.2
) 

Tirgul acesta, dacă se exC'cptează cîţiva 
Romano-Catolici cum sunt slujbaşii domeniali, 
serdtorii, 3). deasemenea me,:,t~ruI berar, 4). 
potcovarul, 5). hangiul, 6). cârcimllarul, 7). şi 
morarul, 8). este populat în întregime de nea
mul valah schismaiic, de liberă migraţiune. 9). 

Biserica 10). acestora se află în mijlocul 
tîrgului şi anume pe proprietatea baronului 
Peterfy, a cărui parte (după cum se va spune 
mai jos), este mai mare aici decât aceia regală 
şi camerală. Biserica aceasta este construită 

din materiale lemn oase şi bine acoperită cu 
s('<~nduri de stejar, având turle clădite de
asupra din lemn şi prevăzute cu clopote. 

Trei preoţi 11). o servesc după legea ur
barială, care o slujesc 12). de obicei în ceeace 
priveşte slujbele şi liturghiile. 

Dincolo de riul Crişul Alh, care curge 
prin accst tîrg şi trece prin altă parte a aces
tuia situată spre nord, se ,gă-.cşte o foarte 
vechC" cetate. 13). 

Din cauza izbiturilor de altă dată ale Tur
cilor eari atăcau şi din cauza loyiturilor pietre
lor cari se văd până şi-acum, a fost dărîmată 

1). I Vezi in': .Hotarul" No. 7 descrierea acestei 
statistici. 2), pag. 4, - S) Servitores; ') braxator; 5) faber 
rerrarius; 6) locarius; 7) canpo; 8) molitar; 9) liberae migra
tiones; 10) templum; 11) popones; 12) adminibtrare; 18) for
talHium, 

această ('etate, inb--o parte aproape in intregi
me, nl1mai că înăuntru şi anuml.', intre dărămă
turile interioare ale cetăţii se află ridicate un 
hambar şi câteva dăposturi locuibilf" ale doga
rilor. Apoi, in partea din afară a cetăţii, din 
fosta moschee turcească a fost adaptată bise
ricii H'). Romano-Catolice, din materiale so
lide, de către noul domn are'ndatQr, lungă de 
opt stânjini 16). şi lată de şapte, prevăzută 

spre răsiirit cu o mică sacristje şi, in interior 
împodobită cu trei altare. In partea de apus 
a acesteia stă şi acum un ve chiu turn turcesc 
mai înalt, rotund, ridicat din pietre patrate şi 
acoperit de curând din nou fără să se păstreze 
vechimea. 

In partea apuseană a acestei biserici se 
Învecinează casa parohiaIă, pe care <' locueşte 

un paroh din clerul de mir 17), şi fiindcă 

această numită cetate este în întregime pe 
proprietatea baronului Peterfy, din această 

cauză aceiaşi familie exercitează deasemenea 
dreptul de patronat, 18) în această parohie. 19) 
De altfel domnul arendator cameral, din zelul 
pentru credinţa catolică, obişnueşte să dea 

-
U) domunculae; 15) aeclesia; 16) orgia - E de şase 

picioare, după Antonius Bartol glossaraun mediae et infi
mae latinitatis Regui Hungariae Budapestini. Anno MCMI 
pag.470. 17) saeculari clero; 18) jus patrODatuiij 19) parohia; 3 
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anual, pentru mai bună intreţinere a numitu
lui paroh, după buna sa plăcere, :i0 il., două
ud şi patru măsuri posonicn"c 20) de grâu, 
tr('i urnE' 21) de vin, douăsprezecE' stinjeni de 
lemne. 

In partca C<:.'ab It ă, apuseană, '1 acestui tîrg 
este proprietatea 2;i) domeni<1lil m~ezată lingă 
malul riului Crişul Alb. In mijlocul acesteia 
este' clădirea domenială cu faţa spre miazi"lzi, 
din cărămizi necoapte, amesticalc cu bolovani 
~i acoperită cu scânduri. 24) Edificiul acesteia 
estc mai înalt, la care urci pe '~aptc trepte de 
lemn. Lungimea ei este de 17 stinjeni, iar lă
ţimea de 4; are un coridor de lcmn, lung cât 
,~i easa, pardosit e'U cărămizi. Această clădire 

cuprinde în linie' dreapt:'l 4 odă; şi o cămară, 
2:'.) toatE' acestea acoperite cu scânduri, par
doseaua de lemn fiind construită dcasemcne:l 
din scânduri, şi prevăzute cu l1:?i, ferestre În
tărite cu bune gratii de fier 26) şi cu sobe 
ohişnuite' noui. Dedesupt se afli o pivniţă, 27) 
ale corei laturi sunt deasemenea zidite, iar spre 
ră,.,ărit boltite dela 1 şi jumătat-:! $tânjcni în 
""Ui', celealte părţi fiind apropiate' de eta(j. 
Cuprinde circa patru sute de urne. 

Deasemenea in faţa acestei cIiidiri,-spre 
stânga, ]a o distanţă de apronpe RO de paşi 

se află o bucătărie 28) de lem~, dată cu lut, 
având o vatră 29) de piatră, lnngl de 9 stin
jini, Iată de 4 şi acoperită cu scânduri aproape 
noui. In prelungirea acestei buci\t{lrii h stln~:'\ 

e odaia familiei, iar la drcnpta se 'l.flă cămara, 

aran iată pentru conservarea ]uerut"ilor necesare 
la bucĂtărie. Pe lângă aceasta in faţa ace8t~i 

clădiri, în dreapta, se găseşte o locuinţă de 
lemn, dată cu lut, acoperită cu rogoz 30), care 
e locuită de păzitorii inchisorilor, apoi dela 
partea apuscană a acestei locllinţ~, sunt inchi
sorile 31) domeniale pentru pcd(~p~ir{'n în
Îrflcţiunilor dclicvenţilor, nu oestui de potri
.... ite din cauza construcţiei ,şubrede si a vechi
mii lor. 

De altfel in locul acestor în'?hisori, au 
fost ridicnte acum altele noui in plasa Pâncota, 
dcspre care se va vorbi la locul cuvenit. 

In dosul acestei clădi.ri, la drcaptâ, spre 
tirg, este un grajd 32) de lemn, dat cu lut, 

20) Melrelas Posoninses-o metretl posoniensl are 
62, 4983 1. in A. Pallas Nagy Lexikona voi. 12 pag. 54.1.; 
21) urnae. 22) pag. 5, 23) fundu s; U) scanduJi s; 25) cameram 

26) feneis cratibus; 27) cellarium; 29) culina; III!) camino; 00) 

casie.; 31) carceres; ll2) stabulum. 

acoperit cu rogoz ŞI In stare să cuprindă 20 

de cai. La capătul acestuia e un adăpost 33) 
de lemn, acoperit cu rogoz, adaptat să adă
postească 4 carc. Apoi lângă acest adăpost 
se aUă un hambar 34) de lemn, ale drni părţi 
atât lateralc, superioare cât şi de .ios sunt aco
pcrite cu scânduri. Lungimea 35) ac{'st uia este 
de' 9 şi jumătate stînjeni, iar lăţ.imea de 3 şi 

un sfert. 

Această proprietate domenială, in care se 
află clădirile mai sus înşirate, e impre.imuită 

parte cu uluci, parte cu pari întăriţi pe de
asupra cu spini, a cărei capacit1'lte este mare 
să cuprindă o semănătură de grîu de trei 
măsuri posoniense. Lîngă grajdurile sus inşi
r8te,din('010, spre tirg, este o imprejmuire mai 
întinsă făcută din uluci întărite pe deasupra 
cu spini, cuprinzînd o semănăhtră de patru 
măsuri posoniense. In mijlocul ace<;tei îngrădi
turi este alt hambar de lemn, lung de 17 şi un 
sfert stînjeni, lat de 5 şi jumM.ne, acoperit 
cu scinduri bune, sprijinindu-se pe 36 stîlpi 
de zid, de inălţime de o jumătate stînjcn, carc 
este foarte potrivit pentru păstrarea cerealelor, 
curentul pătrunzind uşor din toate părţile; iar 
Jcdc:supt, între cei 36 .de stilpi de piatră este 
in intregime loc gol şi el serveşte pentru aşe· 
znrca lemnelor necesare la mesl.'riq 36) noga
rultli. Sc găsesc apoi in accastă imprejmuire 
coş are 37) mai mari în număr de 13, construite 
din lemne mai gr )mlC tn formă de îngrăditură, 
il8) acoperite parte cu trestie, 39) parte C11 ra· 
muri verzi, cari au fost ridicat~ de cătrE> noul 
domn arendator pentru păstral'ea porumbului 
în circa 500 măsuri necesar la bncătării. Pe 
lângă, proprietatea domeniall'i se invecinează 

spre miază zi cu: 

o grădină împrejmuită în parte cu pari, 
pt1rte cu u!t1ci. putînd cuprinde o f;('m5nătur.~ 
de o măsură. In aceasta se vărl di\ t'rşi arbori 
fructiferi, tei şi salcîmi. Cu tOAh;! aeestea, din 
callza frecventelor revăr.sări ah riului Crişul 
Alh şi a apelor 40) numeroa<;c, abia au cite 
l10 fruct. Intre spaţiile libere dintre ei s'a 
ohişnuit să se răsădească verdeturl'e 41~ nece
Sare' la bucătărie. Apoi este dcaqemenea altă 

împrejmuire mai mică in această proprietate, 
spre' nord, făcută din pari tâiaţ.i, unde s'a se
m{mat de obicei numai legume de grădină. 42) 

33) currule InseamnA adApolt pentru căruţe; "} 
grenari U"'. 80) pag 6: 36) oppifscium; S7) corbes; 118) ad 
normar sepimenti; 39) arundine; 40) hu moreI, il) viridaria 
&2) olera hortensia. 
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Dincolo de grădină sau îngrăditură, aceasta 
spre nord, este alta mai mare construită din 
uInci, cnre poate să cuprindă pantru a-i în
grăşa, două sute şi mai mult de porci, 43) 
alergînd în libertate. 

Casa acestei proprietăţi mai liUS pomenite 
servea mai înainte de locuinţă pentru supra
vcghetori, 44) iar acum este l'eşcdinţn domnu
lui plenipotenţiar 45), al tuturor bunlJrilor de 
Modena, destinată de către noul domn arenda
tor regal şi camera!. 

Pe 46) lângă aceasta se mai află in tîrgul 
acesta şi o altă proprietate domenială, in care 
e dădită primăria 47), din lemn şi dată cu lut 
şi acoperită cu paie, consistînd din două odăi, 
bl.1c;of,Ările şi cămară, lângă care e un grajd 
construit din îngrădituri de nuiele şi acoperite 
C1l paie. De notat că această primărie aparţi
nea mai inainte Comunităţii acestlu tirg Boroş
!neu 48), apoi, în decursul timpului, fiind re
parată dt' domeniu, ar depinde deatunci de 
hotărîrea 49) sa, dacă tîrgovetii locali 50) ar 
pretinde restituirea ei. 

Deasemenea se află în acest tirg o CÎrciumă 
51) domenială, construită din lemne date cu 
lut, acoperită cu paie ieftine, cu o vatră de 
lemn negru dată cu mil, avînd un antreu 52), 
in faţa căruia e bucătăria şi in dreapta d odae 
mai mare- pentru bucătari 53), iar la stînga, 
lma mai mică, alipită cu o cămară, în toate 
părţile cu ferestre mai ieftine, şi uşi, în lun
gime de 9 şi jumătate stînjeni, iar in Lăţime 
de 4. Lângă această cîrciumă e o pivniţă să
pată in pămînt şi podită de deasupra cu lemne 
sparte în lungime de 3 stinjeni şi 2 în lăţime. 
Apoi se învecinează cu o grădinuţă înconjurată 
cu pari ti mai apoi cu o curte împreJffiuită cu 
pari mai vechi. Capacitatea acestei grădiniţe 
este de-o semănătură de jumătate măsură po
seniensă. Deasemenea lîngă accasul grădină 
se află o magazie 54) mică pentru verze 55) 
şi carne 56), făcută tot de cîrCÎamar ain lemne 
mai eItine şi a<>operită cu paie, d~ care se în
vecinează o eocină 57) înegrita, pe jumătate 
acoperită şi de nici un preţ. 

Această cîrciumă domenială, după veni
turile 58) a trei ani şi anume: 1773, 1776 şi 
1777, confruntate cu socotelile 59) provizorii 
ale acestei plăşi Boroş-Ineu, observîndu-se 

43) setigeri, ") provjsores. L'I) plenipotentiariu8. 46) 
pag. 7, 47) Oomus Spanalls. Soanus - vlllicus - primar la 
A. Banol Glossarium p. t22, 48) comunilalem oppidi hujus 
Boros-Ieno, 49) conslderationem. 50) oppidani hujateli. 51) 
educillum, 52) atllolum, 53) cenvervaLorium, ruJ culium 
lj6) carmum, 67) hara, 58) introltum, 59) rauonlbui. 

HOTARUL 

proporţia trienaIă, aduce anual w'mătoarele; 
şi anume: 

Se vînd cu paharul 60) aid, după propor
ţia trienală, 121 urne 61) de vin, iţa 62) fiind 
socotită cu 5 cr(>iţari 63), iuÎmi totdeauna urna 
cu 6(' de iţe face fI. 605, CI'. 

Scâzîndu-se de-aici preţul vinului alodiaI 
6 i) de 3 fI. 65), la fiecare urnă şi deasemenea 
plata 6G) circiumarului 67) la fieeare urnă cal
culată cu 18 CI'. şi încă preţul fi şase stînjeni 
de lemne, date 68) de obicei circiumarului cu 
titluf de' alocaţie anuală, 69) fiecare stînjen 
fiind socotit cu 1 fL, aşadar 8cîzîndu-se in 

totul 405,18 

rămin 199,42 fI. 
Deasemenea se vînd 3 urne de rachiu 70), 

care, fiind date cu 15 cr. iţa, fac 
• 45 fI. 

Scăzîndu-se de-aici deopotrivă preţul fie
cărei urne de rachiu, socotit cu 8 fI. şi dease
menea plata circiumarului la fiecare urnă cal-
culată cu 1 fI. în total de 27 fi. 

r rămîn 18 il. 
Deasemenea se vînd două urne de bere 71) 

care socotite cu 2 CI'. fac: 4 n. 
S('ăzîndu-se deaici de-o potrivă preţul 

berii socotit cu 1 fI. 30 CI'. şi plata circiumaru
lui, calculată cu 7 cr. la fiecare urnă, în 

total făcind 3,14 i~. ---
rămîn 41) er. 

Totalul veniturilor circiumarului face 
218,28 fI. 

Deasemenea se află in acest tirg o fabrică 
de here 73) domeniaIă dincolo de cetatea dă
rîmată, ,la malul rîului Crişului Alb, aşezată in 
lung spre miazăzi şi ridicată în întregime din 
materiale solide în formă de cruce 74) şi aco
perită cu scînduri; de altfel şi acoperişul 
acesteia şi zidurile laterale, din cauza prea 
marei vechimi, sunt supuse la mari reparaţii. 
Se găsesc în aceasta următoarelt:! încăperi; şi 
anume' din partea de miazănoapte intri într-un 
antreu mic, care are bucătăria în faţă, apoi în 
dreapta antreului intri într·o odae mare, cu un 
tavan nou de scînduri tăiate din l~mn de stejar; 
podeaua 75) e acoperită cu bolovani 76) şi că-

00) eppocillantur, 61) Umae, 62) media, itcze, popular 
rom. iţă anroximativ O. 8, 1. rn Rev-i Nagy Lexikona voI. 
p 449, 68) crucifer, ein kreutzer, krajczar. Un florin renan 
avea 60 de creltari. V. A, Bartal Glossarlum p. 185, 
&1.) allodialis, 6[,) E vorba ne Uorinii ren"nÎ. V. spre 
exemplu ~florenum Rhenensem- la p. 14 a ms, AA) m~rceoe, 
67) educillatoris 68) pag. 8, G9) titulo annui Oef'lltati, 70) 
crematum. vinars, 71) cerevisia. 72) educillaris. 73) braza, 
7~) ad ferman CTucis, 75) pag. 9. padimentum, 76) cemento . 5 
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l'ămizi, de frica incendiului, pest~ grinzele- han
\'eJ'salc de lemn, scindurile Hin.} putrezite 
acum. Aceasta slujeşte de locnmtl berarului. 
A poi in stînga antrcului intri î'l dis1 ilcr; 
rachiuiui 77), prcY{lzută cu opt caZRnc de 
e:npru 78) .';li iB că zi 79) de stcj:ar; lângă 

această distilerie, spre miazăzi, 3<:>ezată din
colo de zidul clădirii, e adausă o mieă ~ăm5ruţă 
8 fl ), adaptat.ă potrivit pentru păstmrea rachiu
lui. După aceasta, din aceiaşi distilcrie, intri 
in fahrica de bere 81), avind un cazan mare 
de arama 82) de 18 urne şi o cadii cu soJicle 
cercuri de fier, în capacitate de 60 de urne şi 
un rcfrigcrcnt 83) de lemn, aHa'; în cea mai 
bună fotare. Deaici treci în o(b.ia malţului 84) 
sau a orzului 85) maeerat, de care se sprijină 
cuptorul 86) servind pentru uscarea malţ111ui. 
87) Astfel, aceste camere, cari dau una'ntraltn, 
fac in lung 27 stinjeni şi 5 în lat. Nu e nici o 
!inImă aici, din cauza Crişului ce curge, ci o 
punte 88) aşezată peste riu. Apa, necesară 
pentru fierberea berei şi distilarea rnchiului, 
se ~coate de pe această punte, cu ulciorul. 89) 
Curtea aceste îabrid este in capacitate de o 
sernănătură de o măsură posonicnsă şi îngră

dită cu ulnei, cari au nevoe, ici colo, de repa
raţii. 

Această fabrică de bere, după confrunta
rea preţurilor a trei ani, anume: 1715, 1776 şi 

1777, aduce anual următoarele, şi anume: se 
fcrbe 90) în aceasta 133 urne de Lere, după 
calculul proporţional pe trei ani, eare se vînd 
de obicei în butoae, cu un n. 30 cr. şi deaseme
nea se distilează 91) 123 urne cu rachiu din 
cereale 92), se obişnueşte să St; vînd1 93) in 
bu t oac cu 7 fI. al căror preţ împreună 

fun; 101)0 fi. 30 cr. 
(h<.'1tucli1e 94), făcute în această fahrică 

77) uslrinam cremati, 'ilI) cacabit cupreis, 79) c"dis, 
IlO) camerula, b1) braxatorîum, 82) ahaerum. 83) refrigeratorio, 
84} cubiculum pOlentarium, 85) hordei, M) fornax, Si) potenta, 

88) ponticulo, 89) hydriam, 90) coquuntur, 91) exuruntur, 92) 

ex frugibus, 93) erogationes. 

-

de here, sunt următoarele şi anume: 

Pcntru fiecare urnă de b~l'C e ne-voie 95) 
ue () mil'lură posoniens[l de ou, aşa dar 9() se 
Cf:r pentru fierberea a 133 urne de bere tot ati~ 
tea măsuri posonicnse de orz, care-socotite 
cu cîte 24 cr. fac 53 fi. 12 er. 
183 litre 97) hameiu 98), socotit.::- cu cite 
5 cr. cari fac 11 fi. 05 el'. 
10 stinjeni de lemne a un fI. 10 fI. 30 cr. 
Ca plată se dau bcrarului pentru fiecare uruci 
de bere 9 el'. Deci plat a 133 urne face 

.: 19 n. 57 'CŢ' 
Pentru fiecare urnă de rachiu e nevoe de 4 
măsuri posonicnse de griu ame~tecat, aşa dar 
în toiul pentru distilarea 99) a 123 urne se cer 
492 măsuri de grîu, al căror preţ, fiecare mă
sură fiind socotită cu 45 cr., face 369 il. 
Pe lîngă aceasta mai e nevo~ la distilarea 
acestui rachiu, la fiecare urnă socotindu-se 
un stinjen, deci 123 stînjeni in total, al căror 
preţ, fiecare stînjen fiind 1 fi. faec 123 il. 
Bcrarului i se plătesc pentru ficare urnă cu 
titlul de plată 51 er., aşadar pentru 123 urne 
îi 'vine acestuia 104 h. 33 CI'. 

Deasemenea i se dădea mai înainte bera
rului ca o alocaţie anuală 100) 12 măsuri po~ 
&oniense de griu, din buna plăcerea domnului 
arcndator, care socotite cu cîte 45 cr. au fă
cut 9 fi. De altfel noului berar nu: i se plăteşte 
nimic sub numele aceleiaşi alocaţit: 

Totalul cheltuelilor 
cari s('ăzindu~se din venitul ace...,tci 
bere, rămîn venituri pure 

• 

691,17 n. 
fabrici de 
369,13 fI. 

Vom continua altădată cu traducerea aces
tei descrieri statistice. Va urma arătarea veni
tnri]or deie morile, via şi iobagii. romîni din 
Ineu. 

Ed. 1. Găvănesca. 

91» requiritur. 00) pag 10, lf1) Iibrae, \/Il) Iippulus 

domesticushumulus, 99) exustione, 100) pag. 11. 
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Radu l-a chemat. Şi-a trăit anii înscrişi 
in calendar şi'n ziua morţii fi rostit un singur 
cuvânt» pământ«_ 

L-au dus la groapă în haine croite numai 
c-o lună.'n urmă: - spusese unui prietiu când 
i-a zis »să le porţi sănălos.(: »n-avem, ore, cu 
ce mai fac(' faţă slr[lzii!«. Nevasta l-a plâns 
pAnă i-au secat ochii de lacrimi, în tot timpul 
eM a stat întins pe masă, ca un ohiect de mu
zeu, în zile deschise pentru vcdcl'c. 

Omul se trudise în viaţă s-adune cât mai 
mult- »e bine ca din munca ta să trăiască şi 
alţii!«, se mângâia el tot adunând »Dacă ur
maşi nu mi-a dat Dumnezeu, cii Ea sau eu nu
mai pământ suntem, să aibă cel puţin Ea. 
Ea era nevastă-sa, cu numele prea lung dc 
Elconora, din care cauză el i-l sc:urtasc în Ea, 
contopind cele două litere din cap şi coadă! 

>, Ea, azi aşi vrea să mănânc puţină brânză 
cu mămăliguţă« şi Ea răspundea: »Bine, Ru!« 
Vedeţi, că amundoi soţii se dezmerdau simet
ric în linia cea mai dreaptă posi.bilă. Ea şi 
Ru au vieţuit sub acelaş acopcrămflnt timp de 
14 ani şi lipse n-au dus niciodată. Ea deschidea 
doar gura şi Hu nu lăsa dorinţi ::wsatisfăeute. 

» Cine-o să'ţ mai facă toate gusturile, 
maică!«. atât putuse să spună o vednă bătrână 
şi rudă prin alianţă, când intrase in odae cu 
mâinilE:: sub şorţ, şi-l văzuse pe Radu cârpă 
aruncată pe masă. 

Dupăce Ru n-a mai existat sub 
niCi un fel de formă, Ea s-a văzut nevoită să 
dispară, şi după 14 ani a redc\'enit Eleonora. 
In ziua îngropăciunii, după ce·a venit acasă, 
nu t'-fI mai auzit chemată de nimeni şi-a crezut 
mai Intăi că s-a născut abia atunci şi că n-avea 
încă un' nume! - A rămas aşa fără alt O'ând 

~ , 
până ce a dat soarele spre sdpătat Odată cu 
soarele, pleca de lângă ea ultimilc acorduri 
ale unei vieţi, şi-i fu frică! Muşcată tot mai 
mult de gândul ăsta i-a venit să tremure şi-a 
aprins toate lămpile. A strigat apoi o vecină, 
pest(· gard, şi-a rugat-o să doarmă cu ea. Cum 
femeia era bolnavă, a răspuns: li> Bine, maică, 
eo n-oi putea veni, da-ţ trimit pă Ion!« 

Ea n-a auzit poate riJspunsul, dar se simţea 
mai liniştită. Se gândea tocmai dc"e-o fi'ntâr
ziind vecina, când văzu în uşe pe Ion! 

li> Săru mâna!« 
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- li> Am venit să-ţ ţân de urit, că baha nu 
voate ... cică-i bolnavă! ... O lIi, s:Jmea, că n
arc nici de uncle!« 

- » Aşa săracu! ... să dus,~ şi domnu Ra
du! ... Eo l-am cunoscut când nu ,sii luase cu 
dumneata. Atunci de, trăia şi el ca holteii, cu 
Măndica, fata lu Gheorghe miicclaru ... da 
poate ştii şi matale!« 

» Stai jos, Ioane«. 
~ ~ » Că eo atunci eram numai copchil di 

şcoală şi-m dădea covrigi calzi, ea s-arunc 
~Hindichi pă fereastră scrisori şi câte alea!« 

» Câţi ani ai, Ioane!?« 
- » Păi, crez că 26 am impJinit i~ De

chemri trecut! ... Da Măndica nu s-avea numa 
cu el, că i-a mai cumpărat un r~lnd de case 
baiatu lu Dăscălcscu, ăla care-a murit nebun, 
săracu!« 

- »Pă Măndica decând n-ai mai văzut-o?« 
- » Ia di eri, când o fost după dric! .. _ 

Mă'ntrebam in mine aşa ca prostll: 
Ce-o fi cătând, mă, muerea drlH'ului?!« 
- »A mers până la cimitir?!« 
- »Apăi ea a fost aia, care te-a ţânut să 

nu cazi în groapa mortului!« 
- »Da ... aşa-i! _ ~ . am uitat, Ioane!« 
- »Nici nu-i de mirare, că nu mai ştii ce 

faci! ... Aşa-i -omu, păcătos!« 

• 
r on vine regulat in ficcare seară să ţină 

de urlt »coani Lionori, că-i tot frică, sără
cuta..:, aşa răspunde el celor c~re-l întreabă 

searft, unde se duce. l\1ahalallll vorbeşte multe 
şi văduva n-are de unde le auzi, ca Iese rar 
din casă. Fostele prietine se feresc de ea »că-Î 
năucă rău, dragă! __ _ 

O'ntrebi ce mai face şi'ţi ră"puude aşa ca 
du pi' altă lume li) pămân t! « 

-- » O fi făcând-o Ion tot una cu pământu, 
că de, e zdravăn şi tânăr! « 

- »Să i se "aite lui, dragă, I!U nouă!« 
Ce-au ştiut femeile mai întăi au aflat şi 

bărbaţii. ~ 
-, »Auzişi, mă Costică, de Lionora lui 

bietu Radu! .•. Văzuşi, mă, pentru cine-a adu
nat omu'« 

- » Ţie, cine ţi-a spus?.,; 
- »Coana Riţa, mătuşi-sd! .. _ din slugă'şi 

făcu bărbat!« 7 
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- »Eu, drept să'ţi spun, o-aşi fi· crezut 
în ruptul capului! ... Acum insă sunt mai mult 
ca sigur! ... l\H-a spus nevastă-mea şi tu o ştii, 
că nu-i femee să umble cu fleacuri, până nu-i 
sigură!<t 

- Da ea de unde ştie?!« 
- »Asta-i vorbă .•• de unde ştie!.:. Când 

ştie toată lumea, ce ... ea n-are dretu să ştie \« 

• 
- »1\rti-ai spus atunci în prim:\ scară, când 

ai venit să'm.i ţii de urit, ceva despre' l\Hindie8, 
Ioanel« 

- » Oi fi spus, coană, aşa ca prostu ... ca 
să-ţ mai împrăştii necazu, că amăriLi mai erai!« 

- li Atunci dece, ţi dădea Radu covrigi 
calzi ?!« 

- :t> Boala să-I lovească pă-l cari i-a vă-

zut' ... Am zâs şi eo aşa şi mataIi ţ-a intrat 
in cap, că nici după şasă luni n-ai mai uitat!« 

»Ioane, eu văd că tu te pricepi mal 
bine în rosttlrile vieţii, ca noi ăştca cari ne 
credem grozav de pricepuţil« 

- li Hă!« 

- » Da, da! ... Am observat asta din unele 
răspunsuri ale tale 1« 

»Hâ! ... hâ!« 
-- » In ziua în care-a murit Radu - Ru 

cum ii ziceam eu - n-a putut rost.i decât un 
singur cuvânt ... pământ!« 

- »Hâ ... hâ ... ha!« 
- »Ce-o fi vrut să spună?(.. 
- »Hâ'« 
- Caută'n mintea ta şi Iă·mă şi pe mme 

să'n ţcleg rostul cuv ân tului ăstuia r" 
-- - »Hâ ... hu!« 

» Uite, sta intins colo pc pat ... şi eu mă 

~-- -- --------------

uitam la el, cum i se'nvineţeau ochii. . şi-am 
inceput să plâng!« 

- » H â ... hâ .. , ha!« 
- li) Şi el a deschis larg gur~, dar n-a 

putut decât să ofteze, aşa mai mult un şuerat! « 

- »Hâ!« 
- »M-arn apropiat de patul lui. .. i-am 

luat mâinile in mâna mea« - şi coana Eieo
nora fără să-şi dea seama, poate, aprins in 
mâinile ei crispate şi reci mân" tlăcăului, care 
s-a ridicat lungindu-se de pe scaunul pe care 
şezuse. 

- »Hâ! .. hă!« 
- »Şi-atunci săracu, a căscat ŞI mai larg 

gura, bolborosind din gâtlej »păm'int!« 
- » Hâ! ... hă ... hâ!« 

Coana Eleonora simţindu'se tulburată a 
trecut în odaia de-alături şi-a'ncep.ut să plângă. 
Io~'tO ii aude gâlgâitul suspinelor ~i-a rămas pc 
gAnduri. Stă uitat aşa, până simtE' cum i se 
aprinde o dorinţă de om zdravăn şi tânăr. A 
trecut el pragul odăii dincolo, in mai multe 
rânduri, tot fără gânduri şi mai ales fără do
rinţa care'i fierbe acum. Se duce până la uşe 
şi când vrea să pună mâ~a pe cianţă ... se pare
un covrig cald, întins de-o mfinit nevăzută. 

Vede printre perdele trupul femeii cum se 
zbuciumă ca o chemare, parcă, şi covrigul se 
frânge sub apăsarea mânii lui aspre. 

- »Ce cauţi!« 
» Hâ!« 
»Ce-ai înebunit!« 
»Hâ ... hâ!« 
» Ioane, să nu mă faci de râsu lumii!« 
»Hâ ... hâ ... hâl«. 

Al. Negură. 
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Situatia io&al1ilor din Şoimoş in 
preajma revolutiei lui Gh. Do;a. 

Holul iobagilor romam m revoluţia ţără
nească din 1514, pornită sub conducerea să

cuiului Gheorghe Doja, deşi nu este încă pe 
deplin lămurit, totuşi se poate spune cu cer
titudine, că sub flamura crudablui rebel s'au 
inregimentat şi Romanii. La H>14, ţărănimea 

din Ardeal, indiferent de naţionalitate, se în
frăţise in aceeaşi luptă pentru libertate şi 

c;.;i!'tcnţă, contra stăpânirii feuddle ungureşti. 
Cât de asupritoare a fost la acea dată dom

nia fcudală pentru iobăgimea din ArdE'al, şi în 
special pentru iobagii români din judeţul Arad, 
se poate constata din situaţia in care se aflau 

. locuitorii din Şoimoş şi dintr'o comună inveci
natii, numită Sub-cetate, astăzi dispărută. 1) 

~c-a rămas in această privinţă un docu
ment preţios, copiat de Al. M~trki din arhivele 
1\'1iinchen-ului, pe care istoricul ungur al Ara
dului l·a utilizat însă in monografia sa, din 
motive lesne de inţeles, numai parţial. 

Documentul în chestie, pe care il împru
mutăm din colecţia de diplome rămasă dela 
Al. Î\!f{lrki în posesia Palatului Cu HuraI din 
~rad 2) 1 este o cerere 8 iobagilor din Şoimoş 
ŞI Sub-cetate, adresată la 1514 grofului Gheor
ghe Brandenburg, proprietarul eefătii Şoimoş. 
Acest Gheorghe Brandenburg era de felul lui 
un parvenit, trimis de tatăl său în Ungaria 
să-şi încerce norocul. Prin intermediul re:elui 
Vladislav II., cu care era înrudit, i-a reuşit să 
se că~ătorească cu văduva lui Ion Corvin, nu
mită Bl'atrix Frangepan. Graful av~nturier a 
ajuns astfel în posesia unor averi întinse, si
tuMe în mare parte în judeţul nostru. Gheorghe 
Brandenburg a devenit printre altele şi stă
pAnul cetăţii Şoimoş. Aducând aici mai mulţi 
slujitori din Germania, aceştia s'an dedat la 
cele mai crude nelegiuiri faţă de iobagii ro
mâni din imprejurimi. 

Şoimoşenii cereau lui Gheor~,hc Rranden
'burg, în pragul revoluţiunii dia 1514~ să le 
Îmbunătăţească traiul, pentrucă au de su
portat prea multe sarcini În favorul cetăţii 

1) La Mărki figurează sub numele de Văralja. La 
fel şi in documentul de care vorbim. 

2) "Oklevelek Arad tljrtenett~hez". voI. 1, pag. 185-187, 

Şoimoş. 3) Ei se ph'mg anume, că locuiesc 
pe un loc îngust şi nu dispun de pământ arător 
şi dt' faneţe. Dorinţa lor ar fi c<t s~ fie scul iţi 
deasemenea de serviciile ce trebue să le 
presteze ceUlţ;i Lipovei, aflată şi ea tot în sFI
pânireH lui Gh. Brandenburg Dac;} aCP8sta 
nu ar fi posibil, să fie cel puţin puşi la adă
post din calea loC'ţiitorului său, Cal'e împreună 

cu castelanii celor două cetăţi, le pretind ser
vicii arbitrare. Iobagii români lUAi cer ca şi 

băeţii lor să nu mai fie puşi la muncă din par
tea c8stelanilor, fiind cetatea siLuatii prea sus. 
Pc de altă parte, soţiile lor să nu mai fie obli
gate să urce dealul, cu copiii in braţe, pentru 
a cerne bucatele necesare cetăţii Şoimoş ,,;,i 
nici !Of. nu mai cureţe intestincle ŞI' mărun

taiele porcilor în v~lrful. munteh!i, ci să Ii Sl~ 
permită să facă aceste munei la pOAlele dealu
lui, aşa cum a fost uzul din ("ele mai vechi 
timpuri. 

De unde înainte vreme aveau libertatea de pă
şunat, azi nu li se permite să .. şi întreţină vitele, 
ne putându-Ie lăsa la păscut nici măcar după 
culesul recoltei sau după tăiatul (<Înt'lui. Dacă 
întftmplător ar fi prinşi cu vitele pe livezi, 
atunci vitele le sunt confiscate, iar danşii sunt 
schingiuiţi în bătăi din partc3 scrvitorilor ce
tăţii, iar vitele le sunt eliberltc numai după 
ce plătesc amenzi mari, chiar dacă au intrat 
intâmplător pe teritoriul cetăţii. 

In sfârşit iobagii din Şoimoş şi din Sub
cetate mai au o ultimă şi i~nporlantă rugăminte: 
să fie scutiţi de orice plată a trihutului, indi
ferent din partea cui li se impune: şi să li se 
acorde privilegiile regale ce le-au avut din 
timpurile cele mai vechi. Ei cer astfel să aibă 
dreptul să circule nestânjeniţi atât pe apă cât 
şi pe uscat, fără să fie impuşi la Vi'e-o taxă 
oarecare. Iobagii se plâng că, transportând 
plutcl(' CU lemne pe Mureş, - singurul lor 
câştig pentru traiu fiind acesta, - sunt de 
cele mai multe ori încarceraţi din partea no
bililor şi a mănăstirilor, cu deosebire în cinci 
localităţi: în mănăstirea Bizerea, în Azonlaca, 

S) Al. Mărki:' "Arad tortenete-, voI. 1. pag. 309-313. 9 
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în Nagyfalu, fu Pecica şi in Cenad 4). Liber
tatea nu li se acordă in aceste cazuri decât 
după ce plătesc sume mari de bam. AsUel la 
Azon]aca a fost prins un iobag din partea no
bilului Ravazdy Petru 5L pe când îşi conducea 
pluta cu lemne, şi a fost ţinut incarcerat pană 
ce: nu a plătit 12 :fIorini. 

De incheiere, iobagii petiţionari revin 
asupra cererii lor cu privire la acordarea li
bertăţilor pe care le-au avut din moşi-strămoşi. 

Al. Mârki s'a ferit să expunil în cunoscuta 
sa monografie a Aradului accastă parte a do
cumentului, referitoare la drepturile şi liber
tăţile »ab antiquo« ale Şoimoşenilor. Se te
mea probabil renumitul istoric ungur, ca nu 
cumva amintindu-o să-şi răstoarne teza prin 
care susţine, că Românii din iurleţul Arad nu 
au istorie, deoarece ei au vieţuit pur şi simplu 
ca păstori şi ca iobagi 6). Lăsand la o parte 
această afirmaţiune a lui Al. M.\rki, prin carc 
se falsifică adevărul şi se contrazice însuşi 
pe sine 7) ne mărginim a insidLa numai asupra 
drepturilor şi libertăţilor ce 1e-311 avut Homanii 
din Şoimoş, cu sute de ani înaintea rcvoluţiunii 
lui Gheorghe Doia. Cari au fost aceste drepturi 
şi libertăţi se poate constata din cuprinsul 
documentului menţionat mai sus. 

Şoimoşenii au aparţinut din cele mai 
vcchi timpuri Voevodului roman din Ciuci, 
avi1nd în comuna lor un cnez. Pentl'u a dovedi 
cât mai obiectiv această afirmaţie, V0111 utilizş 

humai datele din monografia lui Marki. 
fn lucrarea sa citată (voI. 1., pag. 501), Al. 

,) Azonlaca. azi dispărută, era situată lângă Fngels 
brunn. Nagzlalu era la Sud-Ves1 de Pecica, iar Bizerea tn 
hotarul de al Cicirului şi-al comunei Scht>ndorl. • 

") Septimin Sever Secl1la: ~Românit in revolutiunea 
lui Gh. Oosa", Arhiva din laşi, \r11l, - 3-4, AI Marki: 
,.,D6sa Gyolg~' es forradalma" pag. 119. 

6) AI. MArki: ~Arad tortenete" voI. pag. 503. 
7) ef. Mărki Opt cit pag 126, 503. 

'~ __ CC""'" ____ .~. _________ _ 

1I,'!ârki constată că Bathoreştii aveau la 1493 
in domeniile lor din judeţul Arad mai mulţi 
demnitari rom~lni, astfel castelanul cetăţii Şi

da era Bogdan, locţiitorul său era Ladislau 
Moga, la Şiria şi la Arăneag eran eloi voevozi 
români, ambii cu numele Ladislau, iar cnezi 
români se pomenesc la Căpălnaş unde era cne
zul Dan, la Căpruţa cnezul Bogdan, la Buceava 
cnezul Ştefan şi la Şoimoş cnezul Stanislau. 

In 1495 se aminteşte la Şomoşcheş »offi
cÎum \Voivodatus Valachorumi(. Huniadcştii 

an întărit pe toţi voevozii şi cnezii români din 
teritoriile lor, În drepturile şi libertăţile ce 
le-au avut din cele mai vechi timpuri, recu· 
noscdndu-Ie chiar dreptuţ de a Hisa voievoda
tul ca moştenire urmaşilor. 8). 

Şoimoşul se afla în stăpânirea Huniadeşti
lor, începând din anul 1446. 9), deci rezultă în 
mod neindoios, că locuitorii uin cele două co
mune, c~\nd se plângeau lui Gheorghe Branden
burg. aveau perfecta dreptate, drepturile la 
caI'(: se rcfercau dcţinându-le din timpuri în
depărtate. 

Cât de grea a fost la 1514 l'litl1aţia iobagilor 
din Şoimoş şi imprejurimi se poale vedea din 
felul în care s'a manifestat răscoala în 
aceste părţi. 10). 

Ajunge să amintim in accilsw privinţă, că 
nooilul Petru Ravazdy, care împiedeease libera 
circlllaţie a ţărănimii pc Mureş, in 
localitatea Azonlaca, a fost răstignit pe cruce, 
iar mănĂstirile catolice ce erau situate pe linia 
l'v1ureşului, printre cari şi Bizt!l'ea, au fost 
dărâmate. 

Octal'ian Lupaş. 

8) AI Marki op. cit. pag. [;02. 
~) Idem pag. 314, 
10) AI. M~rki: .D6sa Oyorgy ~s forradalma" pag. 

- 19 ... Arad tl>rtenete" voI. 1, pag. 471-493. 
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Prin "revizionism" 
la "anfirevizionism". 

Zece Decembrie, când s-a constituit 8lCI 

secţia Arad a Ligei antirevizioniste, trebue să 
rămână o zi plină de semnificaţie şi, mai ales, 
de îndemnuri statornice de apărare'l şi conso
lidarea Românismului la această frontieră. Noi 
cei de aici, am putut să cunoa'jitem mai bine 
decât oricine premisele şi pSi!1010gia revizio
nismului, pe care Maghiarii de peste frontieră· 
îl. susţin, cu o remarcabilă r~h-nă şi cu risipă 
de suflet şi de bani. 

E tocmai ceiace trebue ca să ne fixăm şi 
noi, chiar dela început! 

Acţiunea antirevizionistă fi Maahiarilor e 
un fenomen, ce trebuica de mai înainte vreme 
să ne fi dat serios de gal1dit. N-am făcut-oţ 
până deabia acum când ne-am dcsmeticit depe 
urma rcsultatelor fndrăsl1cţei propar;ande ma
ghiare la strigătul de alarmă dela Bucureşti. 
Bine, că măcar în acest ceas - nI unsprezece
lea _. ne-am trezit la datorie! Aşa cel puţin 
acţiunea antirevizionistă, având m..:Î multe te
meiuri constrângătoare, va răscoli întreagă 
suflarea românească. 

Dă, Doamne, să fie aşa! ... Şi mai ales, să 
nu mai sporim focurile de paie! 

• 
.!'J'-avem de fel gust de discu~ii contradicto

rii ~i mai puţin din prilejul ac%lei acţiuni, ce 
trehue să se ridice furtunatic şi să vieze dura
bil ~i efectiv. Totuşi) vom spune o vorbă: era 
în firea şi în tradiţia Aradului işto!'ic al me
rilor revendicări culturale şi politice, pentru 
Românii din fostul stat ungur, să se fi sesizat 
de prohlema »revizionismului .'<. N-am făcut-o 
însă, in cei cincisprezece ani deh întregirea 
Neamului" Nu e ceasul examinării mai adânci, 
a prkinilor. Totuşi pricinile ni-se conturează 
şi impun dela sine. Ele sunt C..lm următoarele: 
Aşezămintele tradiţionale ale locului Biserica, 
Şcoala şi Asociaţiile culturale prin cari trăiam 
mai inainte vreme, şi-au avut şi ele lipsurile 
de inspiraţie şi de acţiune deopotrivă, cari le-au 
impiedicat de a se avânta prea mult spre cul
mile unei activităţi ideale. Apoi, alături de
a('e~tc organe primare de viaţă românească, 

s-au ivit »bisericuţele« de calibru nou, pentru 
noi: Administraţie politică )) românească«, Par-

tidele politice »româneşti", A~o,~iatii profe
sionale, înfiripări cu caracter economie, spor
tiv, etc. toate »româneşti«, cari. nici ele, n-au 
ţinut· să treacă peste barierele pro!f'sionalc ... 
Şi-atunci, in chip fatal... ne-am irezit acolo 
unde suntem: diferenţiaţi şi chiflr desbinaţi 
intre olaltă, pierzând din vedere ohiectivul fun
damental al marilor interese ('o~cctive ale 
Neamului. Şi, pe lângă acestea, mai avem pe 
trupul vieţii de obşte a Românismului şi o 
seamă de răni sociale, la a căror lecuire nici 
nu prea ne gândim: curtenirea în toate formele, 
a minoritarilor; căsătoriile cu <:i, contractate 
şi de- funcţionarii noştri, ha chiar' şi de unii 
ofiţeri români! Prin asemenea căsătorii. cari 
din punct de vedere românesc. sunt numai în
cepll1ul unui mare rău social, CUUl vnm putea 
să păstrăm curăţenia graiului, puritatea sânge
ll!i, semnificaţia românească a familiei, frumu
seţea datinilor străbune, crcdincio~ia serviciu
lui public românesc? iar soldatul. cnm o să'şi 
zică în ceasul critic al supremei krtfe: Dulce 
decorumque pro patria mori!? Cu asemenea 
elemente, cine va putea conta şi numai la o 
serioasă acţiune în frontul » antlrevizionist« !? 

Indrăsnim să credem, că acţiunea noastră 
antirevizionistă trebue inceput:\ ('fim de pc ai('i, 
pc unde "treinuI a reuşit să se furişcz(' - şi se 
furişează mereu fncă! - in sanctl1ar('le noastre! 

Avem, sau nu, dreptate? 

• 
l\,fijlo8cele de acţiune· antirevizionistă, 

cum au fost ele conturate din consfătuirea de 
l'onstituire a secţiei Arad, ni se par bune, dar 
ele nu sunt complecte. 

Mijloacele de ordin indivi,hal şi social, 
cari vor trebui adăo~ate. se \:01' o?sprinde. în 
parte, şi din indicaţiile noastre. p(: cari tocmai 
le-am expus. Şi nici nu ne înrloim, nici de tra
gerea de inimă, precum nici de priciperea ce
lor ce le vor fixa mai deaproape. Totuşi, pe 
lângă acest credit, anticipat în chip justificat, 
noi cei dela »Ateneul popuhr« şi (lela revista 
» Hotarul«, cari încă suntem - î.,· felul nostru 
- organ de propagandă naţională, avem unele 
gânduri de adăogat. 

Dacă e vorba să facem» antirivizionism« l 11 
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va trebui să ţinem cont, nu nUlllni de dreptatea 
cauzei noastre, ci şi de singul'clc mijloace 
deC'tive in slujba acestei acii·.'itilţi~ sufletul şi 
jertfa materială. 

Il avem pe cel dintăi? Fără indoială, da! 
Le putem avea pe cele de-al doi tea? Ele există j 
şi nu trebue decât stăruinţă pentru căutarea 
lor şi mâini curate pentru chivernisiroa lor. 

Dar chivernisirea aceasta o înţelegem nu 
într'atâta ca siguranţă a unui avut oarecare, 
cât mai ales ca utilizare raţio'lnlă. 

Şi-atunci am concretiza un dl>siderat: Să 
sc atragă în sfera secţiunei ), Ligl"i« cât de 
mulţi membri, fie şi numai eu cele mai mini
male cotizaţii. Aceasta, pentru a creia cercul 
cel mai larg posibil de solidaritat!:' şi solida
rizar-e in numele acţiunei antire'\izioniste. Dar, 
cel puţin în aceiaşi măsură să se apeleze la 
dărnicia tuturor acelora, pe cari Homânia 'Mare 
i-a blagoslovit cu situaţii sociale mai pregnante 
şi cu stare materială mai. de seamă. In chipul 
acesta, in slujba »Ligei« se va r~cruta maxi
mu] număr de suflete şi se va asigura şi un 
maxim de mijloace materiale. 

Fără aceste două condiţii esenţiale, avem 
marc' teamă; ca nucumva noult infiripare să 

insemne, în plus, un nou foc de paie... care 
al' compromite integral ideia acţiunei antirevi
z\oniste. 

• 
Statu], prin mijloacele umane <;i materiale 

cari i-au stat la dispoziţie, s-a făcut vinovat 
în mare măAură, eă am ajuns până la faza de 
acum a revizionismului. El a trimis, prin cele 
streiniHnţi, puzderie de miniştri şi legiuni de 
alte per~onagii »căIătoreţe«, cari au costat 
ţara sumC' mai mult decât fabuloa~e, pentruca, 
în sfârşit, să vedem merg<'ind apa, din g-ros, la 
moara revizionismului. Acţiun'~a supremei ofi
cialităţi care e statul, a dat, deci, greş. Şi cum 
»statul« acela păcătos sub raportul colcctivi~ 
tăţii şi oficiaHtătii, suntem tot noi, se face 
foarte bine ca lucrarea de reparaţie, să o reia 
acum iniţiativa particulară. 

Noi, cei dela »Ateneul popular« şi dela 
revis ts »H otarul« , toţi publicişti şi purtători 
de condeiu, tim văzut răul ce se să, ârşea: o 
zadarnică risipă de ban, pentru ceeace putea 
să rămâe, şi absenţa dela o imperioasă dato
rie. Şi-atunci - ierte-ni-se nemodestia, de a 
vorbi despre noi - în loc de a ne încinge 
condeiul în cerneala amărăciunii pentr\t a 
scrie reproşuri, ne-am apucat de alt lucru: am 
început cercetări cu privire la trecutul româ-

nese şi despre forţa Românilor dela această 

front.ieră; am ţinui conferinţe; am înfiinţat re, 
vîsta »Hotarul«, cu gandul la cc:eace s'ar cu
veni să se lucreze aici în mod si."tematic şi in 
sens antirevizionist: Lucrarea nnastră a fost 
remarcnU'i de opinia publică. Anumite articole 
din» Hotarul« au fost recomandate. din Bucu
reşti, în alenţia cercurilor noastre diplomatice. 
Nu am pomenit de acest lucru, mângăietor de
altfel pentru noi, decât numai p~niruca să ară
tăm, in concret: ce credeam noi, in aprobarea 
celor ce ne apreciază din afară, că estE' de 
lucrat, aici, cu tendinţă antirevizionistă. 

Surprinşi şi descoperiţi spre a noastră 
cinste, iata, noi cei dela» Ateneu·< şi dela »Ho· 
huulc mulţumim celor ce ne-au apreciat şi, 

bucurându-ne că alături de noi vedem răsărind 
o organizaţie nouă, constituită in spirit speci
fic antirevizionist, îi transmitem, bu,~uroşi, ini
ţiativa luată de noi şi le făgăduim tot concur
Sili nostru, cu dragă inimă! 

• 
Aşa fiind, mai avem un cuvânt de spus. 

Pe lângă opera de asanare naţională din mij. 
locul nostru, ce trebue pusă ld baza unei reu
şite lucrări antirevizioniste, şi pe lângă O pro
pagandă in acest sens purificat()r în cercuri 
cât mai largi, va trebui să se lucreze, mai ales 
peste frontieră, cu nebiruita armă a tiparului. 

Noi vom fi bucuroşi ca, elin cele ce vom 
Îi în stare să creiem prin mode<;tcle noastre 
puteri, să oferim material, din ('and in c:înd 
mă(-sl', pentru o editură alltirevi-:ionistă. Dacă 
organizaţia antirevizionistă va fi fost norocoasă 
să reC'ru!eze multe suflete şi va fi adunat sufi
ciente mijloace materiale, edit ur'a antireviâo
-. cu care să se lucreze acasll şi tn streină

tate - va fi uşor de realizat. Fără acest 
instrument de propagandă aCf\să şi în afară, 

să nici nu ne facem iluzia, că antirC'vizionismul 
nostru va putea trece dincolo de Însemnătatea 
unui. > . foc bengalic. 

Ceeace, pentru toată lumea asta, n-am vrea 
să se întâmple! 

• 
Rezumăm totul ce-am spu<;; Pentru a răzhi 

în frontul antirevizionist, să ne facem, Intăi 
de toate, nouă înşine o examinar~ şi o revi
zuire, de conştiinţe şi a mijloacelor de acţiune; 
şi-apoi să pornim la lucru: cu suflet şi Jertfe 
suficiente. crezând tare şi muncind din răspu
teri pentru biruinţa cauzei Iloastl'e, 

Gh. Ciuhandu. 

I 
~ 
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i ST ANTE DE T04MNĂ 

Pasul meu scorneşte 'r;ste'e de sub preşu' 
Tesu' de 'runze de aramă, căzute din cireşu' 
Ce s'ră;ue la poarta, din're livadă şi. amin'iri. 

Toamna în merii din grădină a pârgui' 'splle, 
P'cură neliniş'i pe sulle' cu 'runze'ngălbenile; 
Sub razele de soare 'runzişul cântă amăgir'. 

Un 'unigel aduce de undeva o ves'e ••• 
Treca'a-mi scoate'n cale an copil şi o poveste 
C-un mă, domnesc, 'ura' dela vecini şi o bătae • •• 
(Era cu mine şi o 'eti,ă, ca 'oamna de bălae). 

Marcel OHnescu • 

. . .. 
PUSTIU DE TOAMNA 

Copacii sunt toţi de cărbune, 
Soarele nici nu răsare, nici nu apune! 
Ziua-i o seară ceva mai lungă, 
Pe câmpuri vântul cu ploaia se-alungă ••. 

Pe drumuri de ţară ati nimeni nu vine, 
Din fund de pădure se-aud piculine 
Şi glasul lor cade şrn mineşfn tine! 

Nu-i nimeni pe-afară, cad picurii grei 
Şi sm ulg de prin tei 
Şuviţe, şuviţe de galbene foi 
De-i lasă, săracii, să tremure goi! ... 

----------
Iubito, pustiul se lasă pe noi •• '" 

AL. NEGURĂ. 

HOTARUL 
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Arta plastică începe să aibă reprezentanţii 
ei, departe de sgomoLuI ner,·o·, nI capitalei, 
unde presa şi critica precupeţită, prepară ca 
într'un almbic fabulos toate taIc-ntele ţării 
noastre. Unde alchimia scriitorului rl.c cronici 
plagtlee a găsit cea mai facih~ mCLod;} de hm
sare, a tuturor pretendeoţilor la glorie şi 

geniaHtate. 

Nu poate fi vorha de ră'lIltIndere morală, 
nici dintr'o parte nici din alta. Conştinţa 
răspunderii e copleşită de oarlM credinţii în 
competinţa şi pu1erea creatoare. 

DebutaniuIui ori artistului consacrat i se 
apHd\ aceiaşi formu1ă critid, frivinl de U01-

formi7ată, care nu se deoschc~tc decât prin 
număr deja unul Ia altul. Nu poate fi"vorba 
de obiectivitate şi clară expunere pentru puhli. 
cuI Cilrc aşteaptă să-i fie lănll1riUi. nedumerirea 
ce o are în iaţa unei diversităţi supărătoare. 

Nici o selecţie· nu se Îace şi numărul neche
maţ.ilor cre~te, lăsând intr'o proporţie inversă 
produsul calitativ al operelor de artă. 

Iat5 de ce înclinăm a ererle că, departe dt' 
mi~carea agitată fi capitalei, aid in liniştea re
confortantă a provinciei, pllt0rca creatoare a 
unui veritahil artist "a ajunge la realizări su
perioare. Dealtfel fapiul e doycdit prin insă~i 
existenţa artistiJor noştrii în prn'ieie. Artic;;ti 
cari ~i-au câ~tigat prestigiul nu p1'În reclama 
publicaţiilor, ci prin reala valo!lrc [l operelor 
lor.. Departe de tentaţ.iilc u!1ci ascenziuni 
pentru ochii lumii, ci au rcalimt pdn stăruinţă 
şi muncă intensă o ascen7.Îllr.e hine mcritaf:1, 
la aflf\postul oricărui motiv de crHid.. Sufletul 
lor întreţ! l-au dăruit acclui Shllci'lm neeurmat 
pentru un id('al p"ea puţin asaltal a,trlZi. Ei au 
răma,<; mereu aceiaşi sinceri Înch 5ţ!o,'ltiţi ai ar
tei, feriţi de trândăvia în care zac toate ta-
1E'ntele brevetate de critici mai mult sau mai 
puţin competenţi. 

De ce să fim astăzi surprin~i, c!~nd vedem, 
dintr'un colţ tăinuit şi liniştit .11 ţurii apărând 
spirite mari. prin a căror creaţinni arta îşi ex
pdrnă sinceritatea şi adevărul I'.it;tctizate intr'o 
ideală formă a frumosului. :-Joutatca spirituală 

arc nevoie de acr Jarg, de libertate. Această 
libertate nu poate înflori în mulţime şi nici nu 
trebuic ~ă înflorească acolo. Liberlntea aceasta 
creşte din starea de suflet a iubirei pentru idee, 
pcnt.rp ideal şi nu o putem vedea lu:înd avânt 
ar010 unde omul e robit dorinţei de _. ajungere. 

E drept că iubirea de idc'..l e considerată 

ast~z~ ca un lirism deplasat şi pren puţini sunt 
. aceia cari mai trăesc o viaţă de renunţare dă

rllif:l cu totul unui ţ!ând frumos. Acestor perso
nalitnţi. iz01ate de sgomotul inădl'~itor al mul
ţimii. trebuie ~ă le fim recunoscători. Ei sunt 
51ngurii. cari au păstrat purificat ,?i ne~tirbit 

caracterul esenţial al spiritului nostru creator. 

Să ne fie ingăduit a vorbi în coloanele 
acC'stei reviste, de un astfel de izolat, de o fi
ţ!,111':l reprezentativă a pIasticei oo::\sfre, de un 
::\rtis1 earc s'a dcdicat cu tohtl frămantări10r 
spirituale şi unui apostolat id('al. Pro[('so\'tl1 
C a tu 1 il o ~ dan, artist <le o rar{J. sensibili
tate ~i profundă înţeJegere. ~ ridicat arta sa 
]a o purificare absolută. Forma, mijloacele de 
exprimare cu cari lucrează, au afins o sensi
hilizare ce pun în valoare calităţile artistului.. 
Aria lui e o natură simplă, vă:mtă prin prisma 
ul1ni puternic- temperament şi avem toată ga
rnnţi~ că temperamentul pictorului C. B. este 
absolut liber. 'l'atura transpn~;l 'ia operele sale, 
di~tr\lSă ca realitate brutală, ne eslc înfăţişată 
f'lură, senina ca un suflet nepătat ce emoţio

neaZD prin simplitate. Ajunge să prive~ti să 

meditezi spre a înţelege valo3rca netăgăduit:. 
a profesorului C. Bogdan. Un de<;cll abil, subtil 
de o virtuozitate rară ,';Ii de o c{\lita~e unică, 
la (lânsul c totdcuna o subHnierc (h~ frumos 
şi eleganţă. Pcisagiile elementcl-: c(.mnozÎ1iei şi 
fiaurile sale trăcsc in perfect acord, unele sunt 
tăcute pentru altele. O natură monrtă compusă 
de C. R. c fără fast, alcătuită din obiecte mo
deste. El caută emoţia in simplitate. Realizarea 
acestei idei de simplitate, artistul o ohţine nu 
numai prin formă şi desen ci mai ales prin 
rezolvarC'a cromatică. Griul predominant nuan
ţat cu atâta fineţe, se combini't armonii cu 10-
r,uri mai ridicate simţite şi l'aţionaI plasate, 
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pentru a desăvârşi elementul estetic. E poate 
unicul; care a reuşit să stabilească un eehilibru 
perfect între formă, desen şi cromatismul pictu
ral, întrC' sentimentul şi raţiunea pc care spi
ritul său o imprimă operei. Tocmai în această 
realizarc egalitară constă simplitatea şi este
ticui ce se degajă in măsură potenţată din 
opera sa. 

In pictura bisericească pictorur C. Bogdan 
excelează prin aceleaşi calităţi. Cu tot hiera
tismul şi canoanclc impuse pictarii bisericeşti 
de stilul bizantin, artistul a reuşit să imprime 
Bccslci picturi o notă nouă mai lIccesibilă spi
ritului adual. Nu a ştirbit nimic din rigiditatea 
ascdismului impus, dar a ştiut, idca religioasă 
să prezinte mai elocventă, mui convingătoare 

C. B O G O A N, 
ALTARUL CATEDRALEl ORTODOXE DIN CLUJ. 

şi mai apropiată de sufletul crcdinciosului. 
Opera lui e in acelaş timp podoabă şi predică 
ereştir>ească. Aranjamentul compo7iţiei, cu
loarea, dispunerea spaţiului, ekmcntele deco
rative sunt în aşa măsură stăpânite Încât par 
a fi cu toiul subordonate ideci de pietate. O 
grandioasă frescă a artistull1i împodobeşte 
astăzi Catedrala din Cluj, un nI din cele mai 
miirţe monumente ce s'a edificat in ultimul 
timp. 

Rareori s'au găsit oameni cari să înfrunte 
desint{'resaţi şi cu atâtca riscuri greutatea unui 
drum spinos. Să impună prin produsul munCii 
loi' şi să rămână veşnic iubitori de idee. Dar 
maestrul Catul Bogdan profesor Ia Şcoala de 
Arte Frumoase din Timişoara, priri o largă În
ţelegere a vieţii, prin realizarea yaloroasă a 
conccpţiunilor sale şi-a precizat definitiv locul 
în plastica noastră. 

Ştefan Gomboşiu. 15 
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EI e numit cel de al doilea Augustinus. Şi 
a('ea~ta cu drept cuvânt, căci imbrătişând cre· 
dinţa catolică din grl8 ncul sufle:alui Miu, ca şi 
~Fi'intul din Tagaste, Anselm dc CaTlterbury n'a 
ezitat, - şi accasta tot în spiritul marelui său 
îm'iiţător, - să se închine şi in"lintcu altarului 
rnţiunH. devenind intcmcitorul do.:trinei seha
lastice, eternizându·~i astfel nllmele 10 istoria 
filosofiei ştiinţifice. 

Anselm de Canterbury îşi are originea 
dinho familie nobilă din oră 5el III piemontez 
Aostp (nă.scut 10~3). Destinat tagmei clerici
lor, singura de pe atunci carc cultiva invăţă
turf! şi ştiinţa. Anselm a fost atra'5 de renumele 
mănăstirii Bec din Normandia, .:ondusă tocmai 
de upul din cci mai învăţaţi ai vremurilor de 
atunci, anume ahate1e L~lUfranc. Influenţa) 

l;cestui duhovnic asupra lui Ansehn de Can
t{'T·hury a fost covârşitoare. Daca in prealabil 
amintim vestita teză a abatului: dialectica 
sflcramen1a Dci non impugnat (dialectica nu 
stă in contrazicere cu sfintele taine) I am indi
cat deja direcţia pe care vom vede'l că a luat-o 
cl1@"etarea lui Anselm, ca să :ie perpetueze în 
tot timpUl evului mediu şi să ajun~ă la apogeul 
ei prin Thomas de Aquino. CânJ Laufranc a 
devenit archiepiscop de Canterbury. Ansehn l-a 
UI mat ca abate al mănăstirii Bec, care demni
tate el a păst.rat-o până la mO.lrtea celui din
tOlu (1089). 

Regele Angli€'i \Villiam IL, chemă atunci 
pc Anselm la scaunul archiepiscopal fără o 
bănui ce lupt.e va avea să ducă ÎIT.potriva dem
n.i1arului său, nu numai el însll"ji ci şi urmaşul 
său Henric I. Era timpul »<.!ertc1or pentru in
\estit.ură« int.re papa Gre-gorie vn, şi impero
torii germani. Şi precum în acea ţară, după 
faimosul drum spre Canossa, papa a eşit bi
ruit or, tot aşa în Anglia a impus vDinţa sa re
gefui IIcnriC' 1. prin archicpiscopnl Ansclm din 
C:mt,('rbury. De două ori acesta a {Dst expulsat 
din Anglia. La sfârsit însă Hcnric a fost nevoit 
să se impact' cu el, renunţand In investitură ca 
ş~ împăraţii germani. De at.unci Anselm şi-a 

~'on1inuat misiunea în tihnă piină la moartea sa, 
21 Aprilie 1109, ziua aceasttl Iihul şi ziua ca
nonizării sale. 

A rămas de la Anselm de Canterbury un 
număr de opere destul de considt:rabil, in cea 

mai mart' parte tratate teologice, precum şi 

&crisori ('u conţinut filosofic. Ne vom referi în 
studiu 1 de iaţă la cele patru 0pere principale 
all' căror titluri sunt următoarele: 

l\/lonologium de divinitatis esenta (Mono· 
log despre esenţa divinităţii), ProslDgium sive 

, fides quaerens intelectum (Alocuţia -- către 

Dumnezeu - sau credinţa care cuută înţele

gerea): de verita1e, şi: cur Deus homo; această 
din urmă operă scrisă în timpul e;;pl11sării sale. 

Dacă în epoca ce descriem, temeliile vre
mdnic(' ale bisericei catoliCI;! erau puse deja 
dC' mult, atunci urma să: i se dec şi vecinicia 
prin doctrină. Dar in privinţ.a aCeasta apucase 
doul} drumuri contrare. Unii numiţi antidiaJec
ticienii propovăduiau pura credinţ;! şi tălmăci
rea Sl'ântei Scripture fără a se folosi de me
toda şi argumentarea ştiinţeI 01' profane. Iar 
ceilalţi, numiţi dialecticcni, pro·.:!lamau prima
tul raţiunii şi aplicare ei până şi la doctrinele 
asupra sfintelor taine. 

»Prin raţiune« zice cap tiI dialecticienilor~ 

Bcrenger de Tours, în opera sa »de sacra 
C2.cna« omul a fost creat după cbipul lui 
Dumnezeu, şi a nu recurge la raţiun~, înseamnă 
a renunţa la titlul său de onoare Şl a nu se 
reinoi elin zi in zi după chipul lui Dumnezeu«. 

Intre aceste două extreme se găst'şte An
sclm de Canterbury. El acordă credinţei, pri
matul, nu Însă în sensul unui credo quia ab
surdum, adecă in sensul de antiteză intre eer
dinţii şi raţiune. Dimpotrivă p<,mtru e( credinţa 
e i1.vorul din care trebue să se nutrească ra
ţiunea. Neque enim quaero intelegere ut cre
dam, sed credo ut intelligarn (Nu ('Out B inţe

lege pentru ca să cred, ci cred ca să înţeleg); 
ac,tfeI sună principiul fundamental al cugetării 
sale. Necredinciosul, zice el mai departe, se 
strădueşte a inţelege fiindcă nu crede, eu însă 
îmi dau silinţ{l de a inţelege, fiindcă cred. In 
u:ligie credinţa joacă rolul pe care·l are ex
pClicliţa in viaţa zilnică. Orbul nu vede lumina, 
de aceea nu o poate înţelege, şi tot aşa necre
dir, ciosul nu e în stare să vadă ş\ prin urmare 
nu poate inţelege. Credinţa şi raţiunea nu sunt 
în nici un fel de desacord. El~ sunt două mani
Iestaţiuni ale unei şi aceleuşi Inţelepciuni 
divine. I 

Condus de această convingere, Anselm de 
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C:mterbury în toate operile sale urmăreşte 
singura ţintă de a dovedi existenţa acestei In
telepciuni, adică existenţa lui DUlHIlCLCU. Dcja 
in opera sa primă, Monologium, găsim trei 
demonstraţiuni fundate pe principiile unui si
lomsm ireproşabil. Două din ele pornesc de Ia 
in~u!jljrilc lucrurilor existenţe :;,i se reduc la 
următoarea &.ttrgumentare: Lucrurile sunt ine
gale în perfecţiunea lor. Orice lucru însă care 
posedă o perfecţiune mai mal'e sau mai mică. 
daj oreştn aceasta însuşire în mod necesar 
uneia şi aceleiaş perfecţiuni absolute, care 
exista prin ea însuşi, şi care e Dumnezeu. De
montraţiunea cea de a ireia porlleşte de la 
exisleTlJa lumii. Lumea are v cauză existentă 

de la sine, şi aceasta poate fi una sau mai 
multe; dacă e una, atunci exi<;tcmţa lui Dumne
zeu e dovedită. Dacă sunt mai mnIte, atunci 
ele, sau se reduc la o singură cauza dc' sine 
stătătoor€', sau fiecare dintre ele exislă de la 
sine, anecă au comun una şi aceea,? putere, sau 
in fine, una produce pe cealaltil. r n primele 
doua cazuri ajungem tot Ia o singură cauză, cel 
de al treilea caz însă c O absurditate, fiindcă 
aceasta ar Însemna că ceva exi;;ld, prin ceeace 
dă celeilalte. Deci o cauză se poate susţine. nu
mai, că lumea există printr-o singur<"î. ('auză, şi 

aceasta e Dumnezeu. 

Aceste trei demonstraţiuni au, după cum 
s(' vede uşor, un principiu comun: efe sunt h3-
zatc pe anumite aspecte ale realităţii şi expe
l'ienţt' deci sunt deduse a posh~riori. Anselrn 
de Canterbury, Însă după cum m'lrturiseşte în 
prefaţf' operei sale a doua. Pro<;log1um, caută 
să găsească un raţionament a priol'i pentru do
vedirea existenţei lui Dumne.,,2u. Şi acest si
logism (dat in cap. 2 al operei amilltite), cu
noscut în istoria filosofiei ca »demonstraţia on
tologică« asupra existenţei lui Dumnezeu sună 
precum urmează: Noi credem că D.unnczcu e 
O fiinţă de aşa natură, că una mai mare decât 
ea nu poate fi concepută. Deci, cp.I puţin în 
inte1ectul nostru există o asemenea fiinţă. Dar 
o 'fiinţă de aşa natură nu poate să existe numai 
în int(o,Iect, fiindcă se poate concepe că şi În 
realitate există o asemenea fiinţă; atunci aceas
ta al' fi şi mai mare. Dar in acest caz fiinţa 
c€'o dintâiu, concepută de noi ca cea mai mare, 
n· ar fi cea mai mare care poate fi concepută. 
Aeea,'1te însă e o contrazic~r·~ vădită. Deci 
exit'i:'i, atnt în intelectul nostru, cât şi in rea
litate o fiinţă de aşa natură încat una mai mare 
nu poate fi concepută. Acea,1;;.l. fiinţ.il e Dum
nezeu. 

HOTARUL 

E de remarcat că imediat dup'i pnblicRrea 
acestei opere s'a ridicat un adversar puternic 
rămas cu renume, călugărul Gaunilon. El obiec
ţina că din existenţa in intelect, nu se poate 
deduce şi existenţa în afară de intelect. Da vă 
concepem existenţa unei insule a fericiţilor, 

pierdută undeva în largul oceanului, nu ur
mează şi existenţa reală a al'(~stei insule. An
selm de Canterbury răspunde că trecerea 
aceasta de la existenţă în intdel't la existenţa 
reală, privitor la Dumnezeu, rezultă in mod 
lH'CeSar, fiindcă în Dumnezeu se ('onfundă. 

('xistenţa cu esenţa sa. Natura sa există pre
cum lumina străluceşte, şi dUlJii cum natura 
luminii nu poate fi despărţită de strălucirea 

ei, 10t aşa exi"tenţa divină nu se separă de 
esenţa sa. 

Esenţa lui Dumnezeu, ca unica şi absoluta 
cauză a lUIl'Iii, fiind astfel dovedită, urmează 
dcterminarea atributelor sale. Perfecţi unile lui 
Dumnezf'u, expune Anselm de Cllnterbury, sunt 
ca şi perfecţiunile omeneşti; dar ele sunt esen
ţiale lui Dumnezeu, ceeace nll·i cazul cu oame
nii. Acestia au primit p€'rfccţiunilc lor de din 
afar~, Dumnezeu însă nu le primeşte şi nu se 
poate spune că el le are, ci el este şi trebue 
să fiC' tot ceeace implică aceste perfecţiuni. 
Atrjout~e sale sunt identice cu esenţa sa. 
Dreptatea. un atribut al lui Dumnezeu, şi Dum
nezeu nu sunt două lucruri deo&eoite. Nu se 
poate spune că Dumnez€'u arc d,·eptate sau 
hunătate, nici nu putem spune că e drept sau 
bun: Dumnezeu e dreptatea şi bunătatea în
să~i. Mai mult încă, toate ace~te atribute ale 
lui Dumnezeu constituesc un singur atribut, o 
unitate ca şi esenţa sa. Unum est quidquid de 
summa substantîa dicitur. (Tot ceeace se poate 
spune despre substanţa supremă - adică Dum
nezeu- e Unul. 

Privitor la creaţiunea lumii cooeepţiile lui 
Anselm de Canterbury se reduc la plaionism 
şi doctrina despre »Iogos« sau »Cu"ânt«. 
Lucrurile existau in cugetarea lui Dumnezeu, 
înainte de ce le-a chemat in fiir:ţă prin »Cu
vântul« său; deci, nu se poate afIrma că au 
fosi <,reat.e din neant. Dar, cOl:tinuă Anselm, 
se înţdege de ce le a chemat în fiinţă prin 
); Cuvântul« său; deci, nu se poate afirma că 

au fost <,rea te din neant. Dar, contillU{t Anselm, 
se înţelf.'ge de la sine că nimic comun nu 
există între cuvintele pe carc le rostesc gurile 
noastre şi cuvântul creator al lui Dumnezeu; 
acesta din urmă se poate asemni mai bine cu 
viziunea noastră interioară prin C'1re concepem 

• 

17 
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esenţa lucrurilor, şi care vizilln~ vorbeşte una 
şi aceca~ limbă la toată omel1imea. 

Am grc~i dacă am presupune că prin 
deducerile amintite, ce înfăţişează un raţiona
ment attlt de rigid, ar fi dispărut din sufletul 
autorului lor, toate nedumeriril~ ce le priei
nu este şi le va pricinui în veci antinomia între 

credinţa şi raţiune. 

El vede dificultăţi şi contraziceri pe care 
spiri1ul ,olilenesc nu le poate r~concilia. Şi 
astfel în fine, e nevoit a declara di, cuvintele 
omeneşti nu sunt în stare să exprime în mod 
adequat ceeace se referă la Dumnezeu, la dog
mele asupra Trinităţii 1). şi altele; ele nu sunt 
altcf!va decât simple imaginaţiuni. 

Privitor la locul omului printre fiinţele 
('reate de Dumne1.('u, Anselm de Canterbury 
zice că omul e una din acele fiint(' la care se 
cunoaşte cel mai uşor chipul lui Dumnezeu, 
în1ipilrit in toate lucrurile. Dacă omul se exa-

1). Să fie amintit că privilor la Trinitate Anselm 
nu tn1rebuinţt!ază terminologia bisericei catolice, ci a 
orthodoxei. 

minează pe el însuşi, de fapt descoperă în 
suflehll său urmele trinităţii, fii.nJcă el e sin
gura fiinFt în al cărui suflct c implântată tri
nitatea memoriei. inteligenţei şi a dragostei. 

In discuţia despre ideile generale, care a 
uurat tot evul mediu şi e caracterizată şi prin 
CC'1 doui termeni contrari: unilJf3r:wlia ante rem 
şi universalia post rem, Ansclm de Canterbury 
e un adversar aprig al lui Rosceiinus, intemeie· 
torul nominaHsmului. Pentru el ideile generale, 
adkă specia ca atare, e tot aşa o realitate ca şi 
fit-cart' lucru individual, şi numai pc baza acestei 
cOl1cepţii se explică argumentul său ontologic 
asupra existenţei lui Dumnez~u. 

Teoriile expuse de Anselm în opera sa: 
"Cur deus homo«, scrisă in formă de dialog, 
aparţin domeniului teololrlei. Felul în care el 
împacă, prin teoria » satisfacţiei", slăbiciunea 
omenească ('u bunătatea şi perfE'cţiunea lui 
Dumnezeu. arată 'sufletul său tot atât de cre
dinC'Îos, cât şi luminat. E adevărat că critica 
teoJogică n'a aceeptaL fu fntregime teoriile sale; 
totuşi biserica catolică i-a recunoscut meritele 
sandHjcându-l. 

Prof. S. Katz. 



Cad fulgi( din văzduh, cajvisuri albe~ •.• 
La porţi auzi cântând "Florile dalbe 1/ 1 
Se-aprind ~ pe la fereştri lumini bizare 
Şi anu-agonizează' n calendare! 
Pe Moş Crăciun l-am întâlnit pe stradă; 

Ducea cu el o lume de zăpadă, 
O lume de argint şi jucării 
Pentru copii! ••• 
L-am intrebat, din ochi, de unde vine, 
Şi moşu s-a uitat chiorîş la mine: 
"De unde vrei să viu? •• Cine nu ştie, 
Că eu mă nasc şi mor din .•• fantezie 1" 

Cad fulgii din văzduh, cad fără glas! 
Din lumea'n care cad, n-a mai rămas 
Decât o pată albă pe-un cavou 1 •.• 
Pe trotuare paşii n-au ecou 
Şi când privesc la lumea care trece, 
Un gând involburat mă face rece! 
Sânt oameni vii, 
Sau sânt stafii 1 ••• 
Pe'ntinderi de câmpii aleargă vântul 
Şi-a'nbătrânit azi noapte'ntreg pământul! 
Prin hornuri iese fumul alb şi greu 
Şi-mi pare'n el că văd pe Dumnezeu 
Cum se'mprăştie'n spaţiu, să-şi găsească 
Un chip ,de lut, ce'n noapte-o să se nască! 
Pe-aici e intuneric, dar El ştie 
Şi din inalt şi-o smulge o făclie, 
Cu care va porni 
Şi-L va găsi 1 ••• 
Cad fulgii din văzduh, ca visuri albe 
La porţi auzi cântând "Florile dalbe-. 

PAN. 
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(roman Editura Naţional" Ciornei). 

A ~a "e chiamă cel de-al doilea roman al 
nahabului de stil Eugen Lovinescu, în cenaclul 
căruia s-au developat remarcabili poeţi, proza
tori de> talent şi critici corecţi. Ca autor a atâ
tor volume de îndrumări critice, d. Eugen Lo
vinescu ne apare in » Firu'n patru«, ca cel mai 
erudit scriitor român; poscdâl~d pc deasupra 
şi meşteşugul uzării cunoştinţelor, numai acolo 
unde se simte nevoe. Nu suntem revistă de 
critică şi deci d. Lovinescu să nu ne ia în nu
me de rău, că nu rezervăm cărţii (/!;;alc spaţiul 

cuvenit. Vom vorbi despre ultima creaţie B 

simpaticului urs din str. Câmpinconu, descon
sidcrând c:alapodul criticei ofL:iale. iar cuvân
tul nostru vrem să fie simplă pârere de cetitor. 

Vom trece deci, peste rezumarea subiectu
lui şi ne vom opri numai la felul romanului, 
care este - după părerea nOlll:ltr5 - accent 
de autobiografic, pus pe note teziste. Anton 
Klentzc, zis Clinciu, zis şi Bizu, şi mai peste 
tot » neamţu« după părerea ministeriabilului 
I.ică Seumpu; ne apare în primele pagini un 
personaj strein celui care-i chemat să ne vor
bca<;{'ă despre teza amorului între doi intelec
tuali de rasă! Prezentarea eroului este tărăgă
nată, până în momentul în care începem să 
stĂm faţă cu însuşi autorul. De aici înainte 
romanul devinie antreneant şi ne dăm perfect 
de bine seama că ne aflăm pe paginile unei 
cărţi gândite. Teza pusă de d. Lovinescu? E 
c1ară şi mai ales confrunta bilă cu realitatea: 
amorul intre doi lJeritabili intelectuali, este 

menit să rămână ani de~a râl1dal. Q simplă 
schiţii de portret! ( 

Şi faptuJ, nu se datoreşte n(:pricC'pirii auto
rului în specialitatea în care dovedE'şte talent 
mai mult decât trebue, ci insă.5i lcg,ilor fireşti. 
Amorul în cazul de faţă formează un spectacol, 
care tinde spre permanetizarc, fără a se între
vedea punerea ultimului punct de act final. 
Diana şi Bizu sunt oameni ca restul semenilor, 
dar se încăpăţinează cu reciprocitate a'şi desvă
lui unu} altuia sentimentul de act final şi când 
totuşi cctitorul are impresia că vorba va aduce 
după sine şi fapta, intervine acelaş dialog 
captivant - presărat cu adevăruri culese din 
experienţa altora -, din care cauzii vorba 
trăeşte cu vibrante palpitaţii (.·motive; fapta 
rămAnând simplu ecou, de ganrI nerostit! 

Acesta este întregul roman al diui Eugen 
1 .ovinescu: destrămarea sufletului până in cele 
mai adânci ascunzişuri, corpul r{unânând cu 
e:h("marea pur romantică! In »Firu'n patru« d. 
Lovinescu ne-a dat un adevărat roman, în an
samhlul căruia personajiile trăese in virtutea 
corpului: pentru cele lipsite de sensibilitate 
sufletească şi tn virtunea sufletului. cele cari 
sufăr dE prea mult suflet. Domnul Lovinescu 
ne-a prile,iluit o desfătăre pocli(;ă, în cadrul 
unui roman, remarcă - pe care cu tot regre
tul -, o spunem că n-am prea int:\lnit-o în 
lluzinele romanelor apărute în ultim~i ani. 

(a. n.) 

"Condamnatii la castitate. II 
(roman - Editura Nationala Ciornei). 

Despre d. Dragoş Potopope~scu ştim că 
este şi profesor universitar, şi nu ne-am închi
puit ni<'Î odată că va putea trece in rândul 
autorilor de duzină! Sau, să fim şi mai precişi, 
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nu ni l-am imaginat un singur moment, lipsit 
de eleme-ntuJ etic în măsura pc care o dove
deşte tn exhibiţia ~omaDţată din ~olumul nu
mit »condamnaţii Ia castitate«! Domnia sa, cel 
puţin ca profesor - şi nu şi universitar - pu
tea să cunoască adevărul proverbu]lI~' că nu »se 
poate face coadă de biciu din ... orice!«. A în
cercat deci un material improphl romanului. 
din care cauză nici nu se poate felicita şi nici 
măcar nu avea dreptul să-şi intituleze ... por
căria »roman«! Profesorul unive,.sit~r Dragoş 
Protopopescu a ţintit să ajungă în rândul 
autorilor citiţi şi a luat exempl'l metoda ar
gheziană, uitând faptul că acolo exista şi un 
mare talent literar! Colecţia »Rozi~lor« nu s-a 
îmhogăţit măcar cu un volu'll da calitatea 
»Nepoata Hatmanu]ui Toma", ei a Înscris in 
numeri]e ei o anecdotă demnă cel mult de re
vistele lui Tănase. Dacă am mai sta să amin
tim şi lipsa de legătură Între nenorocirea (!) 
celor doi olteni şi ansamblul petrecut în cele 
184 de pagini, ar trebui să acuzăm pe autor 
de tragere pe sfoară şi pe edito~, de ... victima 
unui marE' pişicher! A doua -;;i m3rea pată pe 
coJedia »Rozidor« am văzu'~-o ... aşteptăm 
restul. 

(a. n.) 
"' ....... D __ z 

E suficient să fi parcurs o singură dată un 
volum de epi~rame spre a bănui, după titlul 
unei astfel de cărţi, că vei savura din nou ver"a 
incisivă a unei colecţii de catrene. Dacă te 
!ncUllu·ţi apoi să deschizi "Draco\"eniile« d·lui 
M. Ar. Dan, epi~ramistul timi';lorcan îţi apare 
tn toată plinătatca sa răsboinicrl, inarmat co. 
pios cu spadele adecvate unei asemenea por
niri belicoase, pentrucă, dacă autorul se decla
ră, in prefaţă, un mare şal escortat de obuziere 
indtl]dtc la cratere, desminţirea, in sensul afir
maţiunii de mai sus, ţi se serveşte tonic şi 
asfi-.cianL în paginile următoare. 

F.pi!!rama a devenit un gen Ii1 er'lr »en vo
gue«: ca romanul t7i esseul. In volume, prin 
revi!';te şi chiar ziare, predilecţia aceasta, de
licată şi riscantă, abundă C11 g('lIt'J'ozitate, dar 
in detrimentul genului, mai excesiv decât ori 
care altul. Savurându-Ie, adecă, mai exact spus, 
forţându·te să le silabiscşti, constaţi că nu
mai titlul mai rămâne din cuprinsul lor avariat 
de efectul satiric .. 

Printre cei consacraţi epi~ramişti se nu
mără şi d. M. Ar. Dan, nume sub Care se 
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ascunde d. ing. Dion Mardan, profesor la Po
liteeh nica din Timişoara şi autenticuI autor 
al » Drăcov(>niilor«, recent apărute. 

Mediul timişorean, neexploatat, încă de 
un vraC'iu al stihului de patru randuri parfu
matt' cu ecrazită, i-a oferit d-Iui M. Al'. Dan, 
ocazii suficiente spre a-şi instrui lira-i strivi· 
toare. 

Intâiul deochiat in »Drăcovenii « a fost un 
cunoscui inginer din Timişoara, trecut din 
pol'tul de director aJ serviciului apelor, ca di
reci 01' general al CFR: 

De-acuma n'am să mai beau vin 
Nll doar că vinu-mi strkă 
Dar m'am convins la Vidrighin 
Că: »apa te ridică«. 

Poşta română, când funcţiona cum funcţio
na, !'>ub direcţia d-Iui P. Papaco:o>tca, n'a putut 
rnmflne fără un omagiu din partea unui specia. 
list. ca dl. Dion Mardan: 

Am constatat, mirat, 
Că-Î pentru prima dată 
Când Poşta »chemată« 
A răspuns imediat. 

Şi fiindcă în curând vom fi chemaţi să ne 
alegem viitorii deputaţi, la recomaTtdăm tutu
ror candidaţilor, cu sau fără noroc la despuie
rea urnelor, să nu-şi insuşească această deviză 
a precusorilor: 

Iar dela mine, bă, să ştii 
ne mii de ori mai bine fac, 
Mo/cum, în Parlament câT)d tac, 
De ccit să spun mereu prostii. 

(i. pg.) 

"Organizarea Muncii In Americall 

Puţini au fost dintre aceea, cari au cu
noscut dubla activitate a O-lui Dion ;'\'lardan, 
cunoc;cutul epigramist şi directorUl manubc
t11r('Î R. M. S. din Timişoara. Şi totllC; aşa este: 
omul adivează în două direcţii de-a potrivă de 
rodnice. Pe lîngă o activitate literară; în urma 
căreca, autorul s'a ales cu cît(,ytl volume. iată-l 
aCllm şi pe terenul muncii ştiinţifiee. ogor atît 
de sărac în cărţi pentru organizare» lui. Dintr~ 
un raport pe care Dsa la înint.)t ministerului, 
în urma unei câlătorii de studii ce-a făcut-o 
în America - d. ing. :\1ardan. a extras unele 
părţi, pe cari le-a crezut nimerite pentru 
adaptarea lor la noi. Bazat pe note luate la faţa 
Jocului. autorul deomstrează elI cifre şi sta
tistice, planşe pentru locuinţe Dluncitoresti -
imensa preocupare ce a luat În Stntele Unite 
organizarea muncii. Nu ne îndoim că, înfrodusă 
cu timpul şi la noi, metoda de lucru a Ameri~ 
eanilor, raţionalizarea muncii. ne va desvolta 
capacitatea de productie cantitativă şi cali
tativă ]a un preţ cît mai eftin, iar prin ea, 
exportul nostru va găsi deLuşeu pe pieţiile 
cari azi, încă ne sunt închise. 

o '.) 21 
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(1 radll~ea alui s. Katz, cu o grat'ură în lemn 
de M arccl Olincscn.) 

Prof. S. Katz, carc'i toL od.lttt ~i l'olaboratul 
-nostru, a tradus pe Spinoza in româneşte, 

ImIEVII§1rlE 
»AZI«. AnuI IL Nr. 4. - O revistă tînără I 

şi mereu nouă, Harnicul ei rcdaclor, d. Zaharia 
Stancu, a izbutit să creeze mai mult elecM a 
crezul: poate. Din vastul şi pretiosul material, 
remarcăm: ),Literatura romîncască în Italia« 
de- d l\1irc(~a Eliade; ), Apar ni~te oameni 
mici ,< de d. Romulus Dianu; POE-mele, dlui 
Zahario StaIlcu ~i » Necunosc!lt,( de d. Eugen 
,lebdcanu. 1.a cronÎC'a literară înUllnim scrisul 
vi.guros şi frumos stilizat al dlor' Oeta\' Şulu
ţiu, Dra~os Vrânccanu şi D. Mur~iscanu. Cro
nica plastică e iseălită de subt; !luI poet Radu 
Boureanu: iar "notele mărunte« sunt pe cât 
de bogate, pe atât de variate. In revista » Azi « 

inlrc73rim marca publicaţie liierar::i de care 
se .... imte atâta nevoe în tot cuprinsul ţării. 

» VTAŢA LITERAR.3,«. Anul vru. Nr. 150. 
Poet111 Valcrian, deschide cu ac,~~t număr un 
cnn('urfO al SoneLului. Se reia un fromos Înce
pui. fă('td în urmă cu peste zec,~ ani de re
vl",ta »Siîgctătorul« a dlui \Tihail Sorbul. 
D{'~pre »Provincie şi premiile Iiiernrc«, vor
brşi(' ju~t şi documcntat, clircclOi'ui revistei. 
O fior. ohscrvaţie despre Orad(~a, :lre d. Oc:a
vi.an Suluţiu. Poezia este repr(~zl'l~lată prin 
dnii: D. Iov, l\fircea Pavdescu, T. Păunes('u~ 
Ulmu, 1\1ircea C'ioraiu, Lucian ~'fiin('scu, Ion 
Focşenennu şi Petre Damasehin. ('cf~ trei come
morări' Iosif, ecrnn şi Chendi, se bucură de 
o deosibiţă atenţiune. Strădaniile dIui. I. Va
lerian sunt mai mult decât laudnbile, dar in 
ansamhlul atâtor reviste bucurc~tene, cu cct!
tori bine formaţi, este firesc » Viaţa Literară" 
să treacă poate chiar neobserval'l. 

pentru căIăuzirca tineretului dornic de-a apro
funda filozofia lui Spinoza. Traducerea dlui 
prof. Katz este făcută după original, adică din 
limba latină, alcătuită fiind dupii toate regulile 
întrebuinţate in traducirile din limbile clasice. 
Ystc o lucrare preţioasă, care s-a bucurat de 
frumoase- aprecieri în lumea amatorilor de 
tratatc filozofice din ţară. 

» RO;\'fANIA LITERARA«, continuă să 

apară bilunar, aducând pretiose informaţiuni 

cri1Îce şi editoriale. Interesant » Hadio-Inter
view« cu d. Alexandru Rosetti, dirC'ctorul edi
tudi »Cultura NaţionaIă«, despre »Problema 
cărţii literare«. La rubrica »Carnetul meu« , 
d. CarniI Baltazar vorbeşte despre poetul V. 
Voi~t1Jes('t1 Reclama ultimilor nouEiţi literare, 
sc bucură de-o bună prezentare. 

"VREl'vH:A,(, a reuşit să prindă ritmul 
vremii şi fiecare număr aduce fapte noui. 
Prczentându-se mai mult un magazin 
» Vremea« ştie să'şi prindă cetHori tot mai 
mulţi. E un sistem admis în toate direcţiile, 

in f1 fnl'ă de cel care duce spr.~ literatură ... 
sperăm însă că »Vremea«, nu cutează să se 
creudiî şi revistă literară! () a. n. 

PUBLICISTICA COTIDlANA, DESPHE 
» 1l0TAHUL«. D. Perpcsidus, e;.;celentul cri
tic bucurc~tean, fost eândva prolesor şi în 
oraşul nostru, a iscăli~ în ziarlll »Cuvântul« 
un neaşteptat elogiu la adresa revistd noastre, 
din care extragem: ), Hotarul«. F. numele unei 
prea frumoase publicaţi uni , ce apare la Arad, 
sub conducerea unui comitet de membri ai 
Ateneului popular din loc, ajunsă la al 6-lea 
llIun.1T (acum suntem la al 8-1ea. n. a.) in 
aceiaşi desăvăl'şită ţinută tehnică şi intelec
tuală. dar a( cltrei ledură e cu atât mai impe
rioasă în vremile ace"tea de efervescenţă re
vizionistil «. 

Asupra celor scrise de criticul şi poetul 
Perpesicius. vom reveni. 
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II ~§IE mi ~Almll 
ŞOMf~RIL Aceleaş feţe mohorite, eondam

nat(' la suferinţă pretutindeni; şi·au făcut deja 
apariţia, ma.lorînd cifrele existente ale şome
rilor. Sunt mulţi. In fiecare an alţii şi tot
deauna în număr considerabil. Apelul la cari
tatea publică a fost lansat, şi desigur inimele 
caritabile cari sunt in plăcuta situaţie de-a 
putea ajutora cîtuş de puţin îşi vor face şi 

acum datoria ca'n fiecare an. Statul la rîndul 
său a dat ceva bani în toate oraşeJe, după posi
bilităţi. An de an însă, în timp ce numărul şo
merilor erf',;>te; al acelora cu putinţq de 8 le 
veni în ajutor, scade; tot astfel ca şi ajutorul 
statului. Curbele. întirzierile de salarii, impo
zitele etc. sunt destule griji şi povoară pe ume
rii fiecăruia în zilele de astăzi: fără s'amintim 
surprizele, ce intîmpină pietonii la fiecare pas 
din partea cerşitorilor, a copiilor vagabonzi, 
sau bătrinii neputinciosi. 

Nu numai că o ameliorare în problema so
majului nu a intervenit, ci din contră, aspectul 
pc care acesta l-a luat, trebue să pună pe griji 

. de-o potrivă, pe toţi factorii de răspundere, 

investiţi cu situaţii in strînsă legă1 ură, cu ofer
tele braţelor de muncă. AltCUlll in .fiecare an 
grijile se perpetuază şi de fiecare dată, cu mai 
puţine sanşe de isbîndă. 

O asociaţ.ie caritabilă. O muncâ demnă 

de remarcat în ajutorarea şomerilor, între
prinde ca de altfel în fiecare ~m, » Asociaţia 

Funcţionarilor Particulari Aradani « pentru 
membrii ei. Cu toate posibilităţile -' atit de 
restrînse de altfel - s'a col~ctat din donaţiu
nele membrilor ei, frumoasa sumă de peste 
·1(;.ono lei, a căror contravaloar~. in natură. va 
fi distribuită in preajma sărbătorilor, celor 
nevoiaşi. 

Fie ca odată ce Imnînările vor fi aprinse 
pentru sărbătorirea prasnicului ce vine ~ în fie
care inimă, mila pcntru de-aproapele ajuns pc 
drumuri, să facă din noi cît mai mulţi oameni I 
cu gesturi nobile, într'ajutorarea celor nevoiaşi. 
Pentrucă, cine ştie, dacă pe acestoe vremuri 

grele, la anul, în situaţia lor, nu vom fi 
mulţi dintre noi!? 

fi. 1·) 
CONFER INŢELE l> A Tf.NEULUI POPU

LAR ARADAN «. » Ateneul popular ară dan « 

si-a inagurat Duminică 10 Dcc. al heilea ciclu 
de- conferinţe, organizate pentru desgroparea 
vieţii româneşti de altă dată şi pentru înfăp
şarea problemelor actuale din acest ţinut de 
graniţă. 

Părintele dr. Gh. Ciuhandu, ca şi in anii 
precedenţi, 8 deschh~ acest ciclu vorbind 
despre » Românii de acum două sute de ani. 
la frontiera apuseană a judeţuhli Arad«. S. sa, 
care este- un adânc cunăscător al istorie: reli
gioase' şi politice a Transilvaniei, n ntiliznt 
statistici inedite dela 1746 şi 1771, după care 
se vede că din 900 de contribuabili. 303 erau 
cu nume româneşti, 189, cu nume germane, 
308 cu nume sîrbeşti, în urma colonizării Sîr
bilor şi a sîrbi zării numelor romineşti ~ şi nu
mai 100 de Unguri. La 1777, Aradul avea 5595 
de ortodocşi şi 2434 de catolici (germani şi 
unguri). 

Conferinţa a fost însoţită de interesante 
diagrame, arătând raportul numel'lC, favorabil 
pentru Romini. 

A doua conferinţă a »Ateneului popular 
va avea 10(' la mijlocul lunii Ianuarie, cind va 
vocbi d. prof. Al. Constantinescu despre: »Ce 
citesc elevii noştri?« (rezultatul unei anchete 
şcolare locale). Dsa va conferenţia mai tîrziu 
despre »Fresca socială a lUI Liviu Rebreanu«. 
Vor vorbi deasemenea dnii: Al. Negură, despre 
)~ Poezia ardcleană de după războiu .... ; Isaia 
Tolan (subiect rezervat), Oet. Lupaş: »Dr. N. 
Oneu şi Nicu Stejcrel«; Ed. I. Găvănescu: 
»Debuturile literare ale lui Slavici, la Arad«. 
Din afara menlbri10r l>Ateneului« s-au anUlll 
ţai alţi eonfercnţiari, ale căror subiecte vor fi 
amintite din timp. Conferinţele vor avea loc, 
la palatul cultural. 

(e. g.) 

~~ .. ~~~ . .. ~' 
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OHIE:\'TAHEA IN SPRE 
DRE,\PTA a obştei româneşti, 

p'lI"lită, fără multă vântm'urc 
(ll.' pl'j acipii, mai curând din 
instinclele addncurilor şi cnsta
liult). deocamdată, din ]ips'l 
1], lUi conducăt OI', in diverse gru
plîri şi asociatii nationaliste, -
eapiHă (lin ce În ce mai accen
t n.lt adcr.iunea oamenilor pon
lIer] I i. şi cu ,iudecată. 

Nu esle' locul să împingem 
Ş1 de aci spre această desleg:ll"e 
de1>tinele n,l\ici, ruptă de sllr.e~ 

rinte şi zădil.ri tă de mizerii şi 
de l·uşint.'J. unor ani neroditori. 

I!l~til1cteh' de "iată al,e neamu
lui "01' că1ău7.i, sigur şi porunci
to!', viitorul. Îll directia dela 
care .lllllcni nu-l ya putea alnte, 
O generilţie î:1treagă, cl'cscută În 
spiritul şi culluru rOm,111e'lscă, 

se pJrc că d !tlat asupra sa SUr'
cina şi r:'îsplmderea reînrădă

cinării în meleagurile aoestea a 
ideii de naţionalism integral, ro 
lunjit in l;Mle puterile lui de 
yi 'ltă~ aşa cum, din motive de 
opodunitate, bălrfmii au soco
til că nu-l mni pot ocroti şi Înte
lege. 

In orÎrc caz, aşteptăm cu ini-
1111 pnmitoare şi năd('jdi mari, 
Îl1făptuirile ce vor trebui s:i 
vină, ca ') nltirnă sdiŢHlI"f'. din 
('xalt~rca unui s('ntiment al 
lTIuncii, al ri'lsr1lllHlerii şi al sa
nificiului. C:1r(' stă la baza miş
dirii. ce freamătă azi svon im
pcrceptihil, i'lr m~linc va vrea 
,ă încingă î:1treg piîrfltlnlul ro
mi'inesc. 

CAPITALA BANATULUI. 
Rpre C1r(' avem a\intită mereu 

F 

f!!!!J (()) 1r lE 
pl'lnrCa noastră de megj'eşi îm
preună râvnitori, - ne-a adus 
în toamna aceasta, realir.an~~l 

unor str~iduinti genen)asc.lcui
rea intre atfllea institutii de 
hancă şi comerl a şcolii de arte 
fnunoase, mărturiseştc ravna de 
il <13 expre<.;ie de culoare şi for
mă, spiritului local, în semnul 
mereu rcînoit al arlelor plas
tice. __ o Profesorii, duii Al. Pop, 
H(Hnul Ladea şi Catul Bogd!1ll. 
toţi tn:i cu un trecut de nuri 
{'foduri desfăşurat în slujba 
"c{>~lci şcoli. sunt chczăşia unui 
\'iHor bl utM de rodnic. In altă 
p,lrle, Institutul Social Banal
Crişaua. înviorat de munca şi 
c':lntrihu\ia unor cărturari des in
tf're~aţi, a făcut să apară prin 
Îngri.iirea d-lui Ioachim Miloia. 
al doile,l buldin al său, cuprin
z:lnd o seamă de studii, dale 
si atistiec şi {lis cutii pe linia ma
!'ilaI' pr'Jbleme sociale, politice 
şi culturale ale vrcmii. l\{ai în 
H1"mă. Il foaie periodică, intitu
IJtă, combativ, "FI"outul" pune 
In g<U'Oă 0 m:lnă de tineri, 
pllllliclŞli şi profesor'i, pentru a 
sluji unui ideal de clică poli
tică şi nationalism integral. 

Aceste manHestatii,allîturat.e 
alMor illitiative sociale şi de 
cultură, care unimă viata metro
polei (lC p<> malurile Hegheiuilli, 
SUBt semne exterioafle ale În
\'oHmrării energiilor ce se fră-· 

llllî.:1iă b uehlncuri, spl"e rodiri 
noi şi ~Işteplate, ca o plinire de 
faptp culturale În Banatu], -
piunfmt ŞI cer de-apururi ro
mânesc, 

Tipografia CORVIN, Arad. 

&&& 

IVAN nU~IN(, scx~eDlarul 
pod rus, a fiJst onoral recent 
cu Ilremiul Nobel penlru litera
tură ~) a:mlui. Câtă vreme ace
l ;lşi premiu pentru pace a fost 
văauvit de tit ulaI'. se pare că 

acesta al literaturii nu poate su
feri o vacanlă temporară, Şi 
cum, după anumite prevederi, 
a (rebuit să se premiez.e în acest 
an un slav, sorţii au căzut 

asupl'a lui !van Bunin. 

Putin cunoscut la noi. unde 
a fost cultivat doar de un grup 
n·~trâns ac literaţi Apusul, de
~ltfel bine iafomlat, rămâne şi 

el dJtor cu referinte <H!-amă

llUnt asupra omului ŞI operei. 
Atilta se ştie că trăeşte în Fran
la unde stăruc intr-o tatitudine 
potrivnică U. S. S. R.-ului, care 
1.1 excomunicat încă din anul 
1020. A<.;lfel Bunin se prezintă în 
continuare,l unor traditii litel"are 
CJI'i îi urcă fili<ltiunea spirituală 
pflnţ[ la TUl'gheJleff, cu care are 
multe afinităti nI' suflet şi de 
conceptie. Se pa,"e că această 

calitate de «alb. a contribuit şi 

ea la :ldunarea vOlurilor. în timp. 
ce Maxim GorKl, celalalt rus, 
acesta exponent al comu!lismu
lui, a trcbuit ocolit din cOllside
raţiuni ac ordin politic. 

Aşteptrllll acum ca opera nou
lui pr('miat să ne sosească pe 
căile de circulaţie largă a noto
rieHiţii ce confere titlul, spre a 
"erifica marca şi valoarea talen
tului, ~- lucru care singur tre
bue să cumpănească in acor
Qdrea laurilor. 

(1. v.) 
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Oferă pentru sezonul de iarnă şi 

primăvară articolele sale frumoa
se şi de calitate neîntrecut! cum 

sunt: Pulovere, veste, cămăşi polo, că

PREŢURI DE 
CONCURENŢA 

măşi fileuri, berete basce, costu
me de baie, ciorapi ~i tot felul 
de alte tricotaje. 

"ASTRA" 

PRIMA FABRiCĂ ROMÂNĂ DE 
VAGOANE ŞI AUTOMOTOARE 



, , 
Tip. COAVIM. Arad. 
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