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ANUL V. Nr. 6-7 şi 8 A RAD IUNIE-AUGUST 1938 

Premiul na,ional de poezie - 1938 

0, câte nopti trecute În gânduri şi veghere! 
Din lantul lung de chinuri, din viata sbuciumată, 
Doar inima mai bate, iar mintea-i aripata 
Spre lumile 'nstelate. streine de durere. 

~~ Pierdut şi singur astăzi, cu fruntea 'nneguratd, 
In urma lui priveşte cu teamă şi 'n tăcere, 

J 

Se simte 'nvins şi toate îi par că sunt himere, 
Iar viitoru-i spune: "nu aştepta răsplată 1/1. 

In ritmuri de talazllri prin noapte fulgerate, 
EI a cântat durerea - suprema voluptate -
Şi totuşi cine-l ştie şi cine ÎI va plânge, 

Când ora de aramă îi va suna să moară I 
Cugetători, sIăviţi-l:' Poetul e-o comoară 
De gânduri Înflorite din lacrimi şi din sânge I 

A.l. T. SIama'iad 
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Pentru Aradul de mâine 
de Praf. NICOGAE POPOVICI 

1. Aradu! stag neazd. 
A devenit banală constatarea unanimă că Aradul, acest import(lnt 

oraş, care trebue să fie pivotul, pe care să se razime cea mai intinsă 

regiune dealungul frontierei noastre de vest stagnează, ba in multE:' pri
vinţe regresează şi merge pe drumul decadentei. 

Aceasta constatare se evidenţiaza şi mai bine, dacă facem o cât de 
sumară comparaţie cu starile dela Timişoara, care a făcut şi va face 
Aradului concurenţă permanenta. De pildă bugetul anului financiar curent 
al Timişorii, inclusiv al intreprinderilor comunale, este de 5 ori mai mare, 
decât al Aradului. Deci atunci, când cifra populaţiei Timişorii intrece pe 
cea a Aradului cu aproximativ un sfert, circulaţia banilor numai in cadrele 
bugetelor comunale este cu totul disproporţionată intre aceste două oraşe 
vecine. Aceiaşi situatie o gtisim sub raportul tuturor domeniilor vieţii 

obşteşti: economice, edilitare, financiare, al impozitelor, etc. Poate ca 
numai sub raportul cultural Aradul, acest centru de frumoase tradiţii 

culturale româneşti, işi menţine echilibrul. Dacă însă avem in vedere 
chiar şi numai desvoltarea rapida a Politehnicei din Timişoara, această 

instituţie de învaţamânt superior creiata de regimul românesc, pe când 
Aradul a rămas cu vechile sale instituţii de cultură, trebue să constatăm 
că nici în această privintă Aradul nu prea merge Înainte. 

Arădanul, care-şi iubeşte oraşul. său, dacă face o plimbare prin 
Timişoara şi vede numeroasele edificii publice şi particulare construite 
in cei 20 de ani de eră românească, apoi când vede monumentala cate
drală in construcţie. precum şi mulţimea atâtor construcţii începute, când 
simţeşte pUlsul intens de oraş mare de acolo cu atât de multe intreprin
deri industriale şi comerciale infloritoare, şi îşi aduce aminte de letargia 
Aradului, trebue să fie copleşit de mare durere pentru soarta din viitor 
a oraşului nostru. 

Au trecut 20 de ani de eră românească, fără să se fi schimbat prea 
mult din fizionomia trecutului strilin şi fără să se fi construit sau rea-
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!izat ceva mai apreciabil de interes obştesc şi progres urbanistic. Şi nu 
ne putem plânge macar că Aradul nu ar fi avut, mai mult decât Timi
şoara, personalitati de mare influenţa, cu ajutorul cărora ar fi putut fi 
smuls din stagnarea sa şi îndrumat pe calea progresului. Căci am avut 
pe un Vasile Goldiş, pe un Ştefan Cicio Pop, şi am ales pe câţiva 

miniştrii ca reprezentanţi ai noştri in parlamentul ţării, prin influenţa ca
rara uşor am fi putut câştiga protecţia guvernelor, cari s'au perindat în 
20 ani la cârma ţării. 

Dar poate dovada cea mai izbitoare despre regresul Aradului o 
constitue imprejurarea ca, după proectul nou al legii administrative, cât 
pe ari era să decadă şi dela rangul de municipiu, trecându-se intre sim
plele oraşe, reşedinţe de judeţ, pe când Timişoara va deveni chiar capi
tală de provincie. 

Şi problema Aradului nu este numai de interes local, ci, dacă ţinem 
seama de împrejurarea că ne gasim la imf'diata apropiere de frontiera 
de vest a ţarii şi că hinterlandul Aradului este aproape curat românesc, 
Qficine ajunge la concluzia că de progresul sau regresul Aradului sunt 
condiţionate şi înalte interese naţionale şi de Stat. 

Deci problemele complexe ale oraşului nostru cer imperios o solu
ţionare grabnica, nu numai pentru ca Aradul să fie îndrumat pe calea 

. progresului şi sa-şi sporească prestigiul în concertul oraşelor din tară, 

dar şi pentruca sub toate raporturile să devină o puternică fortăreaţă 

nationala la frontiera de vest a ţarii. 

2. Este posibilă redresarea Aradului? 
Scriitorul acestor r<lnduri mi-am dat seama de starea pagubitoare, 

în care a ramas Aradul, mai ales c[md imprejurarile m'au adus pentru 
un timp scurt, pe timpul guvernării regretatului Octavian Goga, În si
tuaţia ca în calitate de preşedinte al Comisiei Interimare a oraşului să 

fiu obligat a cunoaşte mai bine şi a mă preocupa mai de aproape de 
problemele obşteşti ale oraşului nostru. Atunci am, ajuns la convin
gerea că e un păcat strigator la cer dacă rămânem in starea de astăzi 

şi că trebuesc neapHrat cautate, gasite şi aplicate fără Întârziere alte 
solutiuni, decât cele obicinuite până acum, pentru redresarea Aradului. 

Nu am pretenţia de a fi specialist în materii edili tare şi urbanis
tice, dar şi ca un cetatean- de rând al acestui oraş, am crezut că am 
datoria de a împărtăşi câteva sugestii şi propuneri de soluţii, pe care 
să le supun aprecierii obştei cetaţenilor, precum şi acelora, care stau 
astăzi şi care vor sta in viitor la conducerea oraşului nostru. Nici nu 
am pretenţia de a crede că numai prin aceste solutii s'ar realiza scopul, 
spre care cu toţii trebue să tindem, ci voiu fi mulţumit, dacă şi alţii 
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mai competenţi ar lua impuls spre a-şi spune cuvantul lor autorizat in 
aceasta materie, care ne intereseaza pe toţi cetaţenii conştienţi de im
portanţa viitorului oraşului nostru. Caci salvarea Aradului trebue sa vina, 
mai ales ca tOlte posibilitaţile sunt date, dacă ţinem seama şi de impre
jurarea că finanţele gospodariei oraşului nu sunt grevate cu sarcini prea 
mari, cum este cazul altor oraşe. Astfel de pildă chiar nu demult, din prilejul 
unei inspecţii inopinate făcută de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea •. 
s'a dat la iveală prin ziare situaţia financiară dezastruoasa dela Craiova, 
unde dintr'un buget de 52 milioane Lei la venituri se platesc 23 milioane 
Lei anuităţi şi dobânzi pentru imprumuturi, risipite în cea mai mare 
parte fără de vreun folos pentru lucrari de interes obştesc. 

Noi nu suntem în această situaţie deplorabila. Aradul poate avea 
un strălucit viitor edilitar, urbanistic şi de progres În toate privinţele~ 
Dar să nu mai intarziem cu măsurile de asanare, fiindcă fiecare zi ce· 
trece, este pierdută cu mari pagube. Am păcatui enorm faţă de genera
ţia de dinainte de războiu, care a ştiut să facă din Arad, sub multe ra- . 
porturi, un centru al Românismului de dincoace de Carpaţi, dacă nu ne-am 
strădui ca printr'un efort să înălţăm prestigiul, importanţa şi rolul ace
stui oraş de frontieră. 

3. Planul de redresare şi mo
dalitaţile de realizarea lui. 

Inainte de a intra în expunerea propunerilor concrete, mai trebue 
să facem o constatare. Aradul nu va putea fi rechemat de pe calea re
gresului şi indrumat spre un progres deosebit, dacă va trăi şi de aci 
inainte numai de azi pe mâine, fără un orizont mai larg, cu perspective 
pentru câteva decenii inainte. Progresul Aradului, ca şi al oricărei fiinţe 
organice in desvcltare, este condiţionat de o acţiune unitară, concentrată 
şi statornică, potrivit unui plan de realizări, care să îmbrăţişeze toate 
problemele viitorului oraşului nostru pentru O durată mai lungă. In acest 
plan vor intra, afară de câteva instituţii de prestigiu naţional şi de or
din cultural, deoparte repararea unor greşeli mari comise in trecut, re
câştigându-se pe seama oraşului unele exploatări de utilitate publică 

atribuite de legea administrativă exclusiv comunelor, dar care in trecut 
au fost concesionate particularilor, iar de altă parte să se creieze astfel 
de instituţiuni şi intreprinderi noui, cari să sporească in mod considerabil 
resursele de venituri ale oraşului. Executia lucrărilor cuprinse in planul 
de redresare se va face potrivit unui program de realizări, metodic şi 

raţional, ce se va stabili cu cea mai mare prevedere. 
Dar lucrările cuprinse in plan, dacă este vorba să fie realizate în·· 

tr'un timp relativ scurt, reclamă investirea unor capitalui importante~ 
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cari insă nu pot fi luate din resursele ordinare actuale ale bugetului, cu 
toate că finanţele oraşului sunt ordonate. Numai cu actualele venituri 
ordinare ale bugetului niciodata nu se va putea infaptui un plan mai 
complex de lucrari şi Aradul niciodată nu ar putea ieşi din stagnarea de 
astazi. Se impune deci contractarea unui Împrumut pe termen lung, amor
tizabil prin anuităţi şi dobânzi mici, acoperite atât din veniturile actllale, 
dar mai ales din nouile venituri. Iar dacă, din orice motiv, ar fi impo
sibila contractarea unui astfel de Imprumut, care sa asigure executarea 
simultană a tuturor lucrărilor proectate în planul de redresare, atunci 
va trebui ca programul de realizari să se stabilească in aşa fel ca exe
cuţia lucrărilor să se eşaloneze intr'un mod raţional pe câteva etape. 

Planul de lucrări şi programul de executie, fiind vorba de un an
samblu de realizări, cari să indrume viaţa oraşului nostru pentru câteva 
·decenii inainte, precum şi de împrumutul pe un termen mai lung, pen
tru care organele vremelnice de conducere nu-şi pot lua singure ras
punderea, vor trebui sl fie alcătuite de un astfel de for consultativ, 
care să aibă autoritatea de a-şi asuma o astfel de raspundere mare. In 
acest for consultativ al redresării ar trebui să intre nu numai condu
cerea actuala a Municipiului, ci şi toţi aceia, cari şi-ar putea spune cu
vântul lor competent în materie şi adică cel puţin un reprezentant al Mi
nisterului de Interne, sau un reprezentant al Consiliului Superior al Ex
ploatarilor comunale, prefectul judeţului, diferiţi specialişti, precum şi 

toate personalitaţile de seamă, bisericeşti, şcolare, culturale, economice, 
financiare, etc. ale Aradului. 

Iar în ceeace priveşte liniile generale ale planului de realizări, cre~ 
·dem că ar trebui să cuprind<l cel puţin şi la tot cazul problemele, ce se 
pot grupa in următoarele: 

1. Monumente şi instituţii religioase, naţionale şi culturale, ce se 
impun pentru ridicarea prestigiului naţional al oraşului şi pentru fortifi
carea spirituală şi culturală a frontierei de vest a ţarii. 

2. Instituţii şi stabilimente de interes public, de asistenta socială 

şi sanitara, 
3. Exploatări de utilitate publică, producătoare de venituri şi 

4. Alte diverse probleme. 
In fruntea planului am pus instituţiile de ordin religios, naţional şi 

cultural, precum şi pe cele de interes public, de asistenta sociala şi sani~ 
tara, deoarece nici infaptuirea acestora nu mai poate întârzia fară dimi
nuarea prestigiului Românismului şi ideii naţionale la frontiera de vest 
a ţării. Cu resursele ordinare ale bugetului oraşului infăptuirea lor ar 
întârzia zeci de ani, şi de aceea e necesar ca pentru grabnica lor rea
lizare să se investească o cotăparte corespunzatoare din imprumutul pe 
termen lung. 
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Iar, daca la inceput nu s'ar putea contracta imprumutul în aşa fel, 
incât să se poata finanta deodată toate lucrarile cuprinse în planul de 
redresare, ci acestea ar trebui eşalonate pe mai multe etape, atunci in 
sarcina primei tranşe a imprumutului s'ar realiza din fiecare categorie 
de lucrari cele mai urgente şi mai importante, alegându-se deoparte 
acelea, cari pot sa sporească gra bnic şi considerabil resursele de venit 
ale oraşului, dar de altă parte sa nu se neglijeze nici instituţiunile de 
ordin naţional, religios, cultural şi de asistenţa socială. 

Şi acum iată ce credem ca ar trebui sa cuprindă inomis şi În spe
cial planul de redresare. 

4. Monumente şi institutii de prestigiu 
national şi de ordin national şi cultural. 

Cartierul central al oraşului aproape cu nimic nu şi-a schimbat 
aspectul de sub era ungurească. In locul monumentelor, de pe vremea 
vechiului regim, demontate, care jigneau simţemintele noastre naţionale, 
încă nu s'a pus nimic monumental. Numai trei modeste busturi şi crucea 
martirilcr judeţului Arad Incearca sa facă evidenta stapanirea romaneasc~L 
Dar cu ritmul de pâna acum al adunarii mijloacelor materiale nici nu se 
putea face mai mult. Cu alocatii de câte 100.000 Lei trecute anual in 
bugetul oraşului, ca in anul 193738, vor trece incă mulţi ani piina ce 
prestigiul naţional va primi satisfactia dorita prin inalţarea in centrul 
oraşului a Monumentului Unirii proiectat. Prin urmare pe lânga contri
buţia tuturor bunilor Români, trebue să se recurgti in acest scop şi la 
împrumutul pe termen lung. 

Aradul este un centru religios ortodox cu vechi tradiţii, dar şi 

astazi centrul oraşului a ramas numai cu vechea catedrală, care este 
totodata şi biserica parohiala, prea neincapatoare de multe {)ri pe an. 
A sosit timpul ca pe artera principala a oraşului, Intre cele doua cladiri 
ale Prefecturii, sa avem o catedrală ortodoxă monumentală, în stilul 
nostru arhitectonic bisericesc, spre a dovedi şi In exterior, mai ales din 
prilejul sarbatorilor mari bisericeşti, faţă de cele două pompoase biserici 
minoritare de pe aceiaşi artera, ca Biserica ortodoxă romană este Bise
rica dominată in Stat şi că Rom<lnii formeaza şi in acest oraş naţiunea 

alcatuitoare de Stat. Municipiul Timişoara, deşi are resurse materiale 
mult mai bogate, a contractat un imprumut special pentru catedrala sa. 
Aceiaşi cale trebue să o aleagă şi Aradul, caci catedrala va fi nu numai 
a noastra, a generatiei de astazi, ci şi a generaţiilor viitoare. 

Ridicarea nivelului cultural al popula tiei este condiţionată de buna 
funcţionare a şcoalelor. Dar pe când pentru şcoaJele secundare Aradul 
in bună parte are localuri corespunzatoare, pe atunci învăţa mântui pri-
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mar este stânjenit din lipsa localurilor şcolare chiar in centrul oraşului. 

Aradul, oraş cu vechi tradiiii culturale, nu mai poate tolera această 

situaţie, ci va trebui sa se ingrijeasca urgent de cladirea catorva noui 
şcoale primare. 

Palatul Cultural, aceasta cladire construita şi din sudoarea Româ~ 
nilor pe aceste meleaguri, daca nu se repara, curând se va ruina, iar 
interiorul teatrului de iarnă şi al celui de vară este invechit şi nu mai 
corespunde cerinţelor moderne ale unor asemenea instituţii. Deci nu mai 
poate întârzia nici repararea generala a Palatului Cultural şi nici reno· 
varea şi modernizarea teatrului de iarna şi a celui de vara, toate trei 
mijloace importante pentru raspândirea culturii şi artei în oraşul nostru. 

5. Institu/ii de interes public, de asis
ten/a sociala şi sanitara. 

In aceasta categorie de instituţii şi stabilimente ar intra urmatoarele: 
Despre construcţia unui ştrand modern s'a vorbit mult şi s'a ara~ 

tat ca printr'lIn strand inzestrat cu instalaţii moderne de confort, ori chiar 
cu amenajari de staţiune balneara, Aradul ar câştiga mult nu numai prin 
sporul incasarilor proprii ale strandului, ci şi prin afluenta vizitatorilor 
din afara de oraş, cari în timpul sezonului de vara ar inviora mult viaţa 
economica. Ce n'ar face Timişoara, daca ar avea apa Mureşului 7 

Dar şi mai mult îi lipseşte Aradului un stabiliment de baie populară 
de iarnă, deoarece baia particulara existenta nu este accesibila paturi
lor mai largi ale populaţiunii. Acest stabiliment s'ar putea construi in 
legatura cu strandul şi in apropierea lui, unde oraşul dispune de tere~ 

nul necesar. 
Localul spitalului pentru tuberculoşi e absolut necorespunzator 

scopului. Astazi, când şi Statul nostru a început o lupta intensa impo
triva tuberculozei, acest grozav flagel social, secerator de at,ltea vieţi 

omeneşti, cari, cele mai multe, ar putea fi salvate şi redate societaţii, 

nici oraşul nostru nu poate rall1,lne la jumatatea drumului inceput. Mai 
ales ca spitalul de azi are medici specialişti de primul rang. 

Afara de spitalul pentru tuberculoşi, oraşul are datoria sa se in
grijească ca asistenţa sanitara sa fie mai aproape şi mai eficace şi în 
cartierele marginaşe, unde populaţia romc1neasca este in numar mult mai 
mare decât in centru. Fiecare cartier marginaş sa-şi aibe dispensarul 
său medical. 

Aradul. fiind situat atM de aproape de frontiera, care trebue for· 
tilicatcl in prima linie cu suilete rom<îneşti, reclama desfaşurarea unei 
acţiuni raţionale şi intense pentru asistenta şi ocrotirea sociala a ele. 
mentului rom{lI1esc dela periferiile oraşului, prin grija de generaţia de 
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mâine, deoarece copiii şi tinerii de aICI astazi sunt puşi în condiţiuni in
ferioare sanitare de creştere şi de educaţie. 

In special pentru ocrotirea copiilor să se infiinţeze leagăne pentru 
sugaci în cartierele marginaşe, dintre cari, în unele oraşul dispune şi 

azi de localurile necesare. Mamele angajate ca muncitoare in fabrici sali 
la particulari, vor putea plati şi ele câte ceva pentru copii. Pentru cele 
şomere s'ar putea transforma cinematografele din Gai şi Gradişte, care 
astăzi nu sunt utilizate, în ateliere de tricotat, ţesut şi alte lucruri 
de mână-

Orfelinaful de băieti, existent, şi al triajului de copii saraci să nu 
se desfiinteze, ci dimpotrivă să se menţină şi să se desvolte, creindu-se 
şi pentru fetele minore un orfelinat cu secţii profesionale şi indeletniciri 
practice. Tot aşa urmând pilda bună a Societăţii Crucei Roşii să se în
fiinţeze colonii de vară pentru reconfortarea copiilor saraci. 

Apoi ţinand seama de imprejurarea ca o puternică clasă românea
scă de mijloc, de comercianţi şi meseriaşi, se poate creia numai prin 
creşterea ingrijita a ucenicilor, oraşul are datoria să dea atenţie şi mai 
mare, decat astăzi, şcoalelor de ucenici, marind şi actualul cămin de 
ucenici, astfel ca sa poata adaposti pe toţi ucenicii români din oraş, cari 
au nevoie de creştere şi educaţie romaneasca. 

In fine, dintre instituţiunile de asistenţă sociala să ne gândim şi lq 
locuinte effine pentru muncitori şi pentru populaţiunea nevoiaşă. Cine a 
vazut casele, dacă li se poate da această numire, şi locuinţele din Che
cheş, insalubre in gradul suprem şi focare de infectie şi boli, va trebui 
sa-şi pună întrebarea ori de nu este dator oraşul să aduca jertfe mai 
mari pentru această populaţie nevoiaşă, începând a construi locuinţe ief
tine salubre, pe care sa le inchirieze familiilor sărace de muncitori 
cinstiţi, cari prin munca istovitoare a braţelor lor inlesnesc un traiu 
civilizat celorlalte paturi ale populaţiei oraşului. 

6. Exp!oattlJ i de utilitate publică 

Legea administrativă atribue exclusiv comunelor urmittoarele exploa
ta ri de utili ta te publică: producerea, distribuircll, transmÎ terea şi vinde~ 

rea electricitaţii, energiei calorice, apei şi gazului de orice fel, afişa

jul public, tăierea vitelor in abatoare pentru alimentarea populaţiunii cu 
carne, transportul in comun de persoane, târgurile de vite, intreprinde
rile de pompe funebre şi cr1ntaritul public. 

Făra indoiala că legislatorul a dat comunelor dreptul exclusiv al 
acestor exploatări de utilitate publica pentruca populatiunea să nu fie 
lăsată la discreţia intreprindelor particulare, cari desigur că au. în ve~ 

dere În prima linie interesul lor de a realiza câştiguri cât mai mari, şi 
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numai in al doilea rând interesul obştesc al comunelor şi populaţiunii. 

Prin urmare comunele au datoria sa uzeze in masura cea mai larga de 
dreptul acordat lor de lege, infiinţand şi organizând intreprinderi de acest 
fel, exploatându-]e in regie proprie, iar nu prin concesionare ]a particu
lari. In felul acesta populaţiunea va fi servită mai bine şi mai eftin. iar 
pe de altă parte prin aceste exploatari se vor creia pe seama comune
lor mai multe resurse de venituri. Acesta este un adevar clar ca 
lumina zilei. Şi totuşi vedem că multe comune. inventând diferite jus
tificari, dar desigur că din alte interese laturalnice decât cele obşteşti, 

in mod inexplicabil nu uzează de dreptul acordat lor de lege, ci conee
sionează particularilor exploatarile de utilitate publica şi astfel renunţa 

la bogate resurse de venituri, lăsând totodata şi populaţia la discreţia 

intreprinderilor particulare. 

Iata ce spune actualul ministru de interne, dl. Armand Călinescu, 

despre aceasta chestiune: 

"Şi cine nu cunoaşte sistemul concesiunei întreprinderilor? In ru
tare oraş uzina proprie raporta municipalitaţii câteva zeci de milioane, 
Intr'o bună zi, sub pretextul refacerii, ea este trecuta unui consorţiu de 
favoriţi. Incetul cu incetul comuna pierde orice beneficiu dela ceea ce a 
fost propria ei avere, pentru ca la urma sa devină chiar tributara con
cesionarilor. In cutare alt oraş din Ardeal contractul de concesiune se 
prelungeşte Înainte de expirare. pe un termen foarte lung şi cu o pa
gubă pentru primarie de 36.000.000 Lei- .1) 

Dar sa vedem care este situuţia Aradului în aceasta privinţa? 

Avem întreprinderi în regie proprie pentru canalizaţie, apa duct, gaz 
aerian, fabricare de ghiaţă. cinematografe. autobuze şi abatorul comu
nal. Toate sunt conduse de buni specialişti, dar reţeaua de canalizaţie 
şi apaduct va trebui extinsă şi asupra tuturor cartierelor marginaşe. Cine
matografele nu dau beneficiul, ce se aştepta la timpul când s'a organizat 
aceasta sectie a intreprinderilor Municipiului şi din patru cinematografe 
a ramas unul singur, Motivul insuccesului trebue cautat în imprejurarea că 
Municipiul nu are monopolul cinematografelor, ceeace insa nu este exclus 
să se obţina în viitor. In acest caz oraşul ar putea avea un beneficiu 
apreciabil dela cinematografe. 

Abatorul comunal este complect invechit. Este neap~rată nevoie 
de construcţia unui nou abator, Înzestrat cu intreg utilajul modern. Apoi 
dată fiind situaţia Aradului dela frontiera de vest a ţarii, pe unde se 
desfaşoara o mare parte din exportul nostru, abatorul s'ar putea înzestra 
şi cu instalatiile necesare pentru prepararea carnii în vederea exportu
lui In străinatate. prin ceeace veniturile abatorului ar spori şi mai mult. 

1) Din conferinţa ţinută la Rudio În 17 Maiu 19;~8. 
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Hornaritul pâna bine de curclnd era concesionat în cea mai mare 
parte unor particulari. In Ianuarie a. c. Comisia Interimara a Municipiu~ 

lui a hotarat trecerea administraţiei hornaritului pe întreg teritorul ora
şului în regie proprie. Prin aceasta bugetul oraşului va avea la articolul 
hornaritului venituri mult mai importante ca in trecut, dup,i Împrejura~ 

rile actuale peste 1 milion lei anual. 
Venituri mai importante s'ar realiza şi dela pompele funebre, daca 

nu s'ar mai concesiona, ci s'ar organiza un serviciu propriu al oraşului. 

Astazi oraşul incaseaza Ilumai ceva impozite dela intreprinderile parti
culare de pompe funebre. 

Ridicarea gunoaielor menajere, industriale, etc. dela proprietatile 
particulare astazi este data in concesiune unui sindicat, care exploateaza 
at,H pe carauşii de gunoi cât şi publicul. Prin exploatarea in regie pro
prie oraşul ar putea obţine importante venituri in plus. Aşa se face de 
pilda in Cluj, unde fiecare proprietar este impus la o taxa proportionala, 
dupti valoarea locativa a inDbilelor pe când la noi, deşi taxele SUllt mai 
mari, totuşi oraşul are venituri mai mici dela sindicatul menţionat. Nu 
avem la indel1l,ln<l date exacte, dar un calcul cât de aproximativ al ta~ 

xelor pentru ridicarea gunoaielor ne-ar da ca rezultat venituri de câteva 
milioane lei în favorul bugetului oraşului. Şi Primaria ar putea foarte 
uşor prelua exploatarea aceasta in regie propde, deoarece exista deja 
un serviciu al curateniei publice. 

Pavajul formeaza in gospod~Hia oraşului nostru un capitol foarte 
important, dar destul de nenorocit. Teritorul oraşului s'a marit in timpul 
din urma prin anexarea unor cartiere marginaşe: Bujacul, Micalaca şi 

Subcetate. Dar pavajul şi in cartierele de mai inainte lasa mult de do
rit. In timpul ploios pe strazile din Şega şi P,lrneava circulaţia vechicu~ 
lelor este imposibila. Oraşul va trebui sa faca un efort spre a inzestra 
toate suburbiile sale, cari In parte coveÎrşitoare au populaţiune românea
sca, cu un pavaj de piatra. Spre scopul aceasta mai nimerit ar fi dacă 

s'ar achiziţiona o cariera de piatră din judet. In ce priveşte partea as
faItata a pavajului oraşul a incheiat un contract pe timp de 5 ani p,lnă 

la 31 Martie 1939 cu firma .Bitumen« din Oradea in condiţii nu prea 
fericite. Oraşul s'a obligat allume sa plateasc~l anual pentru lucrarile de 
reparare ale pavajului carosabil de astfalt suma de 2.181.120 lei, adeca 
eate 16 lei de fiecare metru patrat pentru inLreaga suprafata de 136.320 
metrU patraţi. Iar preţul unitar pentru un metru patrat de astfalt turnat 
de 4 CITI. grosime este de 180 lei. Aceasta insemneaza ca numita firmtl 
ar trebui să repare anual a Il-a parte din intreaga suprafaţa, ceeace 
insa nici pe departe nu este cazul. Inginerii specialişti din serviciul ora~ 
şlllui afirma, că daca oraşul ar executa reparaţiile in regie proprie, acea~ 
sta nu ar costa mai mult de 600.000 lei anual. Iar cu restul de circa 

= 



-
HOTARUL 219 

1,600.000 lei s'ar putea mari suprafaţa asfaltata şi cea impietruita aşa ca 
in ccîţiva ani oraşul ar lua un aspect civilizat pe intreg teritorul sau, in
clusiv cartierele marginaşe. Prin urmare dac~l contractul cu "Bitumen« 
nu s'ar rezilia p:1nâ la expirarea lui. prelungirea şi peste 31 Martie 1939 
trebue necondiţionat exclusa, trectlndu-se toate lucrarile de pavaj in re
gia proprie a Municipiului. 

In shlrşit venim la ultimul capitol al lucrarilor de utilitate publica: 
energia electrică. Importanta intreprinderilor de producere şi distribuţie 

a energiei electrice, pe )[lllgă cele de gaz, apel şi transporturi in comun, 
se vede şi din imprejurarea ca la RegulamentoJ Legii administrative s'au 
anexat şi normele speciale pentru funcţionarea acestor fel de intreprin
deri. Timişoara are beneficii de milioane grele anual din exploatarea 
energiei electrice, care a contribait mai mult dec,H orice la progresul 
acestui oraş. Dar Aradul? Pentru iluminatul strazilor, al edificiilor ocu
pate de Primarie şi de alte servicii comunale plateşte aproximativ 2 mi
lioane lei anual, iar in schimb incaseaza numai cam pe jUJlUltate atâta 
adica aproximativ 1 milion lei, din redevenţa Societaţii de Electricitate. 
careia este concesionată energia electrică, precum şi din taxele pentru 
iIuminatul cu electricitate. A$a dar nu beneficiu, ci eheltueli. 

Desigur ca vinovaţii prind pali pentru aceasta situaţie sunt edilii de 
pe vremea regimului unguresc, cari in loc sa urmeze pilda buna elin ve
cini, din Timişoara, au concesionat in anul 1895 aceasta rentabila ex
ploatare unei societati particulare. Dar care a fost nevoia ca şi Iloi sa 
permanentizam această situaţie? Cine ar putea sa spuna, care a fost 
raţionamentul foştilor edili ai noştrii, şi ce interese i-a indemnat ca in 
anul 1934, cu 13 ani inainte de expirare sa prelungeasca pe illca nlteva 
decenii, pana la 1970, cOl1ccsiunea Societatii de ElectricitatE', kg,\nd ast
fel mâinile generaţiei actuale şi viitoare. Banuim ca şi d. Ministru Ar
mand Calinescu prin cuvintele citate mai sus chiar la Arad a facut alu~ 
zie. Oricum totul se potriveşte de minune pentru noi. 

Totuşi credem ca se pot gasi caile potrivite şi pentru repararea 
acestei enorme greşeli, caci deşi concesiunea s'a prelungit chiar printr'o 
lege specială. aceasta lege ineă poate fi modificata. Cautarea şi gasirea 
modalitaţilor de reziliere a acestui contra-:t oneros şi trecerea exploa
tarii energiei electrice in proprietatea şi regia Municipiului trebue să 

formeze una din grijile principale ale conducerii oraşului nostru. In ceea 
ce priveşte inves~iţiile facute de Societatea de Electricitate, care are 
astazi con ce si unea, peste prevederile contractului anterior, se va putea 
găsi un aranjament, fie pe cale ele inţelege re amiabila, fie şi pe calea 
justiţiei, dacă nu se va putea altfel. 

Când cerem soluţionarea chestiunii exploatarii energiei electrice in felul 
aratat, ştim ca Societatea de Electricitate concesionara are capital românesc 
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şi ca industria naţionala trebue protejată, totuşi, sine ira et studio, cre
dem că interesele obşteşti primează faţă de cele ale particularilor, chiar 
dacă aceştia sunt români oricât de onorabili. Dar şi electrificarea jude
ţului inca ar primi un avânt deosebit, daca Aradul ar avea intreprin
derea sa proprie de exploatarea energiei electrice, care şi-ar putea in
tinde exploatarea şi in satele din judeţ. Caci Statul in opera întreprinsă 
pentru electrificarea satelor mai curând ar fi obligat să vină În ajutorul 
unei institutiuni a oraşului, decât în ajutorul unei societaţi particulare. 

7. Solutionarea altor probleme. 
Intre acestea se pot numara cele ce urmeaz~i: 
Un oraş mare şi modern nu se poate lipsi de o hală centrală pen

tru comerţul zilnic al alimentelor şi articolelor de primă necesitate pen
tru hrana populaţiei. In hală mai uşor se pot respecta regulele de cură
ţenie şi de salubritate publică şi mai uşor se poate exercita controlul 
sanitar şi fiscal asupra v<lnzatorilor şi marfurilor. Apoi având in vedere 
ca Aradul este centrul unei regiuni cu un surplus insemnat de produse 
de gradinârit şi de fructe, ce se exportă in alte oraşe in cantităţi con
siderabile, comerţul de fructe, zarzavaturi şi legume pentru export s'ar 
putea desfaşura tot prin aceasta halit . 

O problema vitala pentru Arad este şi reînfiinţarea la Arad a gru
purilor de Inspectie C. F. R., pentru liniile ferate, cari gravitează spre 
Arad şi cari au fost transferate la Timişoara, deşi Aradul are un edificiu 
foarle potrivit şi construit in acest scop. Prin transferarea dela Arad la 
Timişoara a grupurilor de inspecţiuni C. F. R. industria, comerţul şi in
treaga viaţa economica din judeţul Arad, a avut sa sufere o lovitură 

mare. Ba dacă ţineam semnet ca procentul poplllatillnii româneşti din ju
deţul Arad este Cti mult mai mare decât in Timiş-Torontal; se poate 
afirma că lipsa din Arad a grupurilor de inspecţie C. F. R. este o mare 
greşală indreptata impotriva posibilitatii de a realiza cu paşi mai repezi 
naţionalizarea industriei şi comerţului din regiunea noastra. Şi transfe
rarea la Arad n'ar pagubi nici Timişoara. 

S'a mai vorbit şi de navigabilitatea Mureşului. Până acum nu s'a 
Juat nici o iniţiativa, deşi din Mureşul navigabil ar profita nu numai ju
deţul Arad, ci şi o mare parte din Ardeal. Dat fiind insă că geografice
şte Aradlll este indicat de a avea portul, care ar face-Iegatţlr.a cu stri:H
natatea, oraşul nostru ar d'tştiga mai mult din infaptuirea acestui plan. 
Prin urmare anm obligaţia de a pune mâcar in studiu această problemă. 

O altă problema, care se poate realiza mai uşor decât navigabili
tatea Mureşului, este obţinerea dreptului ullei zone libere. aşa cum au 
oraşele Braila şi Galaţi. Avand acest drept marii industriaşi şi comer-

• 
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cianţi din strainatate şi-ar depozita marfurile in antrepozitele oraşului 

din zona liberă fără să plăteasca taxe vamale, decât numai dupa mar
furile cumpărate şi ridicate. Prin aceasta lumea comerciala dela noi şi 

in special comercianţii mici s'ar pune in contact direct cu exportatorii 
straini, dându-Ji-se posibilitatea şi unora şi altora sa se dispenseze de 
intermediatorii, cari scumpesc mărfurile. Dacă oraşelor Braila şi Galati 
li s'au dat zone libere, nu vedem care ar fi motivul, pentru care nu s'ar 
da şi oraşului nostru de frontieră, căci importul ţarii se desfaşoara în 
bună parte pe la Curtici. Există in Arad chiar şi un teren şi cladiri 
potrivite, unde se pot depozita câteva mii de vagoane de mărfuri. Prin 
zona libera comerţul şi industria ar progresa enorm, iar oraşul ar avea 
bogate resurse de venituri nu numai din sporirea circulaţiei comerciale, 
ci şi din taxele percepute după depozitarea mărfurilor in antrepozitele 
oraşului din zona liberă. 

Sporirea veniturilor oraşului se poate obtine şi printr'o revizuire 
mai severă a impunerilor contribuabililor mari. Avem pe teritorul ora
şului câteva intreprinderi mari, cari astazi platesc mult mai puţin, decât 
ar trebui să platească. O examinare cât de fugitivă a acestor impuneri 
ne duc la constatarea că printr'o repartizare mai justă a impozitelor 
comunale veniturile oraşului ar spDri anual cu câteva milioane lei. Revi
zuirea impunerilor ar constitui şi O reparaţiune necesară faţă de popula
ţi unea oraşului şi a ţării, dela care intreprinderile din chestiune au anual 
beneficii de sute milioane lei. 

Inzadar se vor spori insă veniturile, dacă patrimoniul oraşului nu 
se va păstra cu cea mai mare griie. Ori, in anii trecuţi am trebuit să 

înregistrăm cazul, cand s'au instrăinat in mod uşuratec terenuri, pro~ 

prietaţi ale oraşului, pe preţuri derizorii. Şi faptul este cu atât mai grav, 
cu cât acele terenuri s'au vândut unei intreprinderi, care nu numai că 

nu are capital românesc, dar nici angajaţi români, decât in număr foarte 
redus. Comisia interimară a oraşului, dându-şi seamă de paguba mate~ 
rială mare, ce a suferit~o oraşul prin această vânzare, prin care s'a stân
jenit şi opera de românizare, in şedinţa sa din 12 Fearuarie 1938 a hotă
rât anularea acelei vânzări. Dacă contractul nu se va putea rezilia pe 
cale administrativă, va trebui aplicat articolul din Constituţie, care se 
referă la exproprierile pentru utilitate publică. 

Asupra chestiunilor cuprinse in capitolele 6 şi 7, considerand impor
tanţa lor pentru sporul veniturilor oraşului, vom reveni altădată mai pe 
larg. 

8. Incheiere 
Am expus problemele principale, despre cari credem că ar trebui 

să fie cuprinse in planul de redresare a oraşului nostru. 
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N'am dat prea multe cifre, deoarece cifrele se modifica dintr'o Zi 
Intr'alta. N'am dat nici d~talii de proiecte. Acestea se vor studia şi pre
ciza de cei ce vor fi chemaţi să alcatuiasca planul de asanare şi pro
gramul de executare. Pot fi şi alte remedii şi soluţii. Cei ce le cunosc 
au datoria sa le arate. 

Important este sa nu mai întârziem prea mult in starea de astazi, 
căci daa nu ne grabim sa cautam calea asanării, pe care să mergem cu 
curaj, pe zi ce trece tot mai greu se va putea opri decadenta progre
siva a Aradului. 

Noua aşezare şi Îndrumare data Ţarii de Majestatea Sa Regele 
Carol 1/ Inca ne obligă sa facem toate eforturile pentru grabnica ridi
care a Aradului, ca acest oraş saJşi poata indeplini rolul şi misiunea, ce 
ii sunt hărăzite, in interesul ROImlnismului şi a Tarii întregi. 

Palatul Cultural Arad 

• 
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Se destramă visuri în dureri de gânduri; 
Fumegă in suflet marile avânturi. 

Clipele 'nserării pleacă gene negre 
Pe păinjenişuri de doruri pribege. 

Picură duioase cântece pe strună ... 
Din trecut învie mortii . .. şi s'adună . .. 

Se adună umbre triste, potolite . .. 
Şi În giulgiuri dese vin invăluite. 

o tăcere mare s'a lăsat pe suflet . . , 
In noian de gânduri se adună un plânset . .. 

Unde este pasul vremilor trecute, 
Ritmu-i clar să 'nvie clipele pierdute? 

De ce nu s'aude din fundul vietii, 
Olasul . .. să-mi şoptească rostul existentii? 

Tristă şi pierdută m'am retras in mine. 
Insei/ând trecutul . .. care nu revine . .. 

In infrigurarea viselor rebele 
Am purces pe drumuri cetoase . .. şi grele . .. 

Străduinte vane! ... Raza de lumină 
O cerşesc zadarnic bobului de tină. 

Vochi,a Jalea 

223 
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c5ltOPl' eIz'n cascada vt"ejll' ... 

Viata e locul unde nici un vis nu moare. dacă nu se desprinde 
de suflet. ,.. 

Veşnicia e trecerea în moarte prin virtuti. iar virtutile sunt con~ 
centrare în spiritualitate. 

Idealurile mor nnmai când au absorbit toată substanta vietii. pe 
care au crescut. ,.. 

Fiecare om se pretueşte cum îi convine, dar nu şi cum merită. 
,.. 

Multi morti a căror viată e regreta tă. dar şi mai mujfi vii a că
ror moarte e dorită. - Acesta-i bilantul trăirii umane. 

,.. 

Viata nea fost dată ca să lăsăm in lume bunătatea din ea şi să 
luăm în ea frumusetile din lume. 

* 
Gândurile sunt florile vietii .. faptele sunt roadele ei, Lacrimile 

sunt roua care le creşte. ,.. 

Un singur moment e rău din viată: acela în care nu ştii ce să 
mai faci cu viata. ,.. 

Conştiinta e lumânarea cu care putem căuta după suflet, când 
e pierdut. ,.. 

Sunt două feluri de f1goişti: unii cari trăesc din mila de sine. 
iar altii cari mor de ura de aproapele. 

,.. 

Viata noastră e fără sfârşit ca să nu ne putem plânge că lumea 
ar suferi vreo pagubă fără noi. ,.. 

Virtutile nu sunt elementele sufletului ci, podoabele lui. De aceea 
ni le cere Dumnezeu. ,.. 

» 
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Fiecare vrea să dea vieţii sensul pe care crede că-1 are el in5uşi. 

'" Acela pentru care visele sunt lume. dă lumea pentru vise . .. 

'" 
Uită~te la gândurile tale şi la faptele altora. 

'" 
Ţine la tine ca om nu ca ins. 

'" Prin moarte nu toţi scapă de răni " dar nici prin viaţă nu găsesc 
toţi binele. 

'" 
Durerea este cu atât mai mare cu cât îţi bate inima mai de 

multe ori în ea. 
'" 

Decât cu Diaavolul mai bine singur. 

'" 
Viaţa de după moarte e mai pretioasă fiindcă în ea eşti mai 

conştient. 

'" 
Nici o idee care contravine spiritualită/ii. nu imprimă eroismul. 

'" 
Adevărul e atât de pretutindeni, încât nu-I poate ascunde nimeni. 

'" 
Naţionalism insemnează spiritualizarea etniculni. 

'" 
Numai adevărul este natural, căci numai el are natură. 

'" 
Convingerea este armonia dintre i1ee şi conştiinţă. 

'" 
Nu mă tem de nici o putere fiindcă mă împrietenesc cu ea; mă 

tem de slăbiciuni fiindcă şi prietenia cu ele e rea. 

'" 
Poţi întrece în raţiune o lume întreagă. dar n'o poţi nici ajunge 

in sentimente. 
'" 

Judecata rece inăbuşeşte ura . .. 

'" 
Cei iubiti sunt frumoşi, fiindcă la frumuseţea lor adaugi fru' 

muse/ea ta 
'" 

Ne trebue un misticism, ca să avem unde păstra ceeace apartine 
sufletului. şi nu Încape "în ratiune. 

'" 
Dumnezeu ne~a dat inima ca să cunoaştem oamenii şi mintea ca 

să cunoaştem lucrurile. 
'" 

Omul e mare atunci când simte ceeace nu-i ajunge timpul. 

'" 
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Pomul niciodată nu s'apleacă să-şi culeagă roadele. 
Dacă ai conştiinţă eşti o personalitate. Orice ai al'ea altceva eşti 

un ins oarecare. 
• 

A făcea nu însemnează a nu putea exprima, dar nici a nu şti vorbi. 
* 

Dacă cerul ar fi mai aproape de pământ, de mult îl socoteau 
oamenii una cu pământul. , . 

• 
Iubirea n'are oprire în lumea aceasta. - Semn că vine din altă lume. 

* 
Sfinţii prin suferinţele lor, iau inapoi lui Isus, durerile pe cari 

I-Ie dau păcătoşii. 
* 

Realitatea este adevăr, numai dacă rămâne aşa cum este. 
Nu poţi trăi adevărat decât cu adel'ărul in tine. 

• 
A cunoaşte însemnează a putea aduce adevărul în tine. 

• 
Destinul e cea mai desăvârşită formă de necesitate in viaţă. 

• 
Veşnicia pentru trup înc.epe la înviere,' pentru suflet la moarte. 

La naştere începe vremelnicia pentru amândouă. 
Moartea e dovada că pământul nu poate satisface veşnicia. 

• 
Sunt taine în care nu poţi pătrunde decât singur, şi taine in care 

numai singur nu poţi pătrunde. Şi pe unele şi pe altele le au şi viaţa 
şi creştinismul. 

Cred că acesta este cel mai sigur indiciu că viata şi creştinismul 
sunt unul şi are/aş lucru, 

• 
Pentru un mistic, tainele sunt singurele încăperi ale vielii. 

• 
Ai un fior in suflet? Să ştii că în preajma lui înfloreşte o taină 

din care va rodi o virtute. 
Gh. Mo,iu 

• 
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J(dldclre. 

Doamne, 
Dacă m'ai lăsat 
Dece nu mi~ai dat 
Şi puteri şi voinţă să răzbat?! .. 

Dece n'ai pus in mine 
Vreri de fiară 

Să pot fi vânzător de tară 
Şi frate cu mişeii 1 ... 

Să gust nectarul vieţii 
Din cupa de păcate 
Dece nu m'ai sortit7 ... 
Dece~ai sădit în mine 
Semintă de dreptate 
De~azururi şi de bine ... 

Dece~ai făcut din sufletu·mi altar 
Cu cimbru şi cu mir, 
Cu smirnă şi tămâie -

Şi aurul I·ai -dat la câini ... 
Şi lutu~1 răstigneşti în cuie 1 ... 
Sau, Doamne, 
Ai vrut să fii şi Tu 'mpotriva mea 1 

Dece·mi faci viata toamne, 
Doamne! 1 ... 
Dece mă dai la căini 1 ... 

Dar oare cum de·a îndrăsnit 
Să te grăiască 
Un pigmeu 
Pe Tine ... Dumnezeu! 1 

Fiindcă se crede .. Fiul Tău« 1! ... 

SILVIU /iOTĂRANU 
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Zări albe se aştern pe valuri, 
Oglinda clară le străba te, 
Rubine par macii pe maluri. 
Arinii, umbre legănate. 

O trestie se mişcă 'n boare 
Sub picioru$ul unui graur; 

HOTARUL 

Din vârf de munte b/ându/ soare, 
Peste ogoare, varsă aur. 

Pe-un dâmb, în flori de romăniţă, 
Se mişcă-o turmă de mioare 
Păzite de o ciobănilă, 
Cu furca prinsă 'n cingătoare. 

In lan se leagănă un cântec, 
Vibrând in calda-i duioşie ... 
Natură, plină eşti de farmec. 
De linişte, de poiezie! 

Zâmbit-ai când intâiaşi dată, 
Sfios, iţi răsări-; in cale: 
Când inima 'ncepu să-mi bată 
In ritmul dorurilor tale. 

a rugăciune-ţi era graiul, 
Un murmur tainic de izvoare, 
Iar părul tău, frumos ca paiul 
Ce se 'ncovoaie prin ogoare. 

Roiau din ochi-ţi de cicoare, 
Lumini, ce patimă o stinge, 
Când peste buza-ţi zâmbitoare, 
Un bob de rouă se prelinge ... 

Azi. fumegă doar un tăciune. 
Din focul sfânt de altădată 
Şi tu boceşti de 'ngropăciune, 
Sărmană inimă uitată. 

IOAN !LUNA 

• 
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Din a cerului imensă şi 'norată 'mpărăfie, 
Prins-au ca să cadă picuri uşurei, mărunfi şi rari . .. 
Şi cum cad lovind În geamuri, În uluca cenuşie 
Şi în frunzele grădinii - o întreagă simfonie 
Pare - 'ncet - să se desprindă din ~plici-plici«-urile tari. 

Printr'un ropot viu de picuri, - prin acorduri cadenfate -
Ce mereu s' accentuiază, se 'nmulfesc şi se imbină, 
O înceată melodie, - vântul prin frunziş străbate 
Se distinge . .. şi se stinge În adâncuri depărtate, 
Dincolo de orizonturi. Şi acum ceva mai plină 

De vigoare, inceput-a să se sue iar grăbită, 
Iarăşi să coboare fuga, iarăfi să se piardă 'n zare . .. 
O lumină se aprinde sus pe bolta Înegrită 
Şi se stinge 'ndat / Cadenfa simfoniei e 'ntefită; 
Vântul vâjâe puternic, ploaia răpăie mai tare . .. 

A 'nceput violoncelul să alerge cu tărie, 
Şi copacii să îi mişte. să-i lovească, să-i îndoaie; 
O lumină despicaf'a iar a cerului tărie, 
Şi un muget întete~te indrăcita simfonie; 
Iar natura, de podoabe şi de frunze se despoaie. 

Urlă ploaia, urlă cerul, şi scânteile uriaşe 
Incadrate 'n bolta neagră, toi sbucnesc şi tot lummă; 
Nori de plumb, tot trec în grabă peste sate şi oraşe, 
Şi din fund de văi vibrează tunetele prea-trufaşe 

Zguduită, lumea toată se 'nfioară şi suspă ... ! 

Din a cerului imensă şi 'narată 'mpărăfie . .. 

Simt cum picuri cad în suflet, simt cum sufletu-mi se'ndoaie, 
Simt şi vântul Iăscotindu-mi a mea inimă pustie, 
Simt şi fUlgere şi tunet, simt Întreaga vijelie, 
Uraganul meu lăuntric, dintr'o tristă zi de ploaie . .. 

»Fă-mă - Atotputernic Tata să doresc zări mai senine, 
Să doresc un soare Vesel, să doresc O primavară ... /« 
Picuri trişti şi grei de toamă bat În geamuri, bat În mine; 
Numai vreu nimc,' ... căci sânge nu-mi mai clocotă în vine. 
Şi aştept. pustiu şi rece, curcubeul să apară! 

PeIre Tana 
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O barză a tocat la vecernie, 
Din ogrăzi se urcă fumul către Dumnezeu, 

Munca vine şchiopătând dela câmp 
Broaştele îşi deschid cărtile 'n cleşteu. 

Bucuroasă de-atâta tăcere 

Luna a adormit într'un pom, 

Singura stea a tremurat şi-a căzut ... 

Undeva a apus viata într'un om. 

!:ZJasm 

Caut plaiul cerbului cu stele 

Pentru ochii spânului din carte ... 

Apa vie fruntea să mi-a spele 

Pentru viata cea fără de moarte. 

Zmeul m'a tăiat în bucătele ... 

Pe năframă lacrimi de sânge. 

Sfânta Vineri a văzut şi plânge. 

In grădina tineretii mele. 

• 
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C?alendar 
Eri ... 
Iederă mă desfăceam pentru mai târziu, 
Ochii mH limpezeam /a fereastră gândind. 
Mă vedeam pe urma basme/or chiuind. 
Pentru care isbândă ... nu mai ştiu. 

Trupul Îmi plăcea să mi-/ privesc 
In oglinda primăverilor ... Narcis 
Sborul muşchilor să-I mângâi şi să-I grăbesc. 
Pentru viata care mă chema în vis. 

Mânile mici îmi era umbrare 
Pentru drumul berze/or. neştiut. 
Pentru toate plecările cântec mut. 
Pentru toată vremea călindare ... 

Azi ... 
Sborul mi-l împiedec în cuvânt, 
Pasul calcă 'ntr'una peste-acelaş pas 
Gândurile mi-s corăbii fără vânt 
Viaţa mi-o împart după sfatul unui ceas 

Poate că şi azi păsările bat acelaş drum 
Primăveriie or fi având ace/aş cer 
Mie mi-s pleoapele de fier. 
Şi mi-s toate lacrimile scrum ... 

Mâine ... 
Cine ştie, poate se va fi schimbat ceva 
Voiu fi iarbă, poate sfânt ... 
Oamenii vor căuta zadarnic o stea ... 
Poate că voiu râde din pământ. 

NICOLAE JIANU 
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ro . v 

J-a72lca 

Pădurea dornică de dans, pe vânt sa-i cânte, l-a rugat 
Şi el, fâstâcit de măgulire, un polog de flori a răsturnat 1 ... 
Apoi, acordându-şi ruşinat Vioara, 
A promis c-o sa cânte toată seara! 

Un herete a ţipat începutul dansului 
Şi frunzele au ţinut ritmul vasulni 
Până târziu, când limbele ceasornicului decent S-au intâlnit 
In mijlocul noptii şi ochi, în ochi, o singură clipă s'au privit! 

Atunci cineva a strigat "foc«! 
Şi printre dansatorii 'nspăimântaţi, ploa.ia şi-a făcut repede loc! 
A fost un moment de tăcere, după care s'a auzit 
Cum ocrazul celui mai Înalt fag, a fost cu foată setea loviti ... 
(Cineva a spus, că un nor, desprins din rândul n6rilor, 
A venit aprins la faţă, să strice cheful jucătorilor!) 
De necaz, vântul şi-a spart vioara de un copac 
Şi s'a 'necat, la marginea pădurii, Într'un lacI ... 
O veveriţă, speriată că n-o să mai aibă adăpost, 
Leagă copac de copac. aşa fără niciun rost ! ... 

Flăcăul i-a 'ncins miilocul cu mâna, 
- Brâu cald peste şolduri tremurate -
Prin streaşina casei îi priveşte speriată luna, 
Şi fata Îşi roagă Îngerul. să n-o ducă'n păcate! 

Pe-aproape un copac tuşeşte şi scuipă frunze reci. 
Câinele le miroase şi-şi duce coada'ntre picioare ... 
Din părul nopţii au Început să zboare lilieci 
Şi pe fată, strânsoarea flăcău/ui acum o doare 1 

Cineva a scăpat un chiof foarte departe ... 
Luna s'a urcat în vârful pomului, 
Un zevzec scrie toate astea Într,o carte, 
In care se vorbeşte de povestea omului! 

AL. NEGURĂ 

• 
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LEGENDA ORiGINALĂ 

de AUGUSTA e. RUBEN Eseu 

Din coasta mU[ltelui stâncos curgea apa in şuviţă subtire. Alaturi 
sta un om, ridicând ulciorul de piatra la gura izvorului. lşi avânta bra~ 
tul ce ţinea ulciorul, pe când privirea-i luneca încet asupra imprejurimii 
deşarte, salbatice. 

Jur imprejur se ridicau munţi sterpi de stânci. brăzdaţi cu râpe şi 

peşteri. Sub nouri roteau vulturi in sbor semeţ, iar printre stânci se tupi
leal! scorpii de şerpi veninoşi. Inaintea peşterilor zaceau rămăşiţe de 
torţe arse, ramase in urma drumeţilor refugiaţi de furtună, ori in urma 
tâlharilor ratăciţi pe (liei. 

Mai departe la poala munţilor se zarta frunzişul Întunecat al uneI 
paduri, ce se întindea p,lna jos, in valea adâncă. Ochii de şoim ai omu
lui pândeau cu incordare zidul verde al p(ldurii. I-se parea, că dealun
gul trunchiuri lor mohorite vede pete roşii fulgerlnd şi iar disparând in 
Întunecime. Cum insa nimic nu mişca, omul porni încet printre stânci şi 

în scurt timp ajunse intr'o poiana. 
In poiana erau rostogoliţi în forma de semicerc bolovani mari de 

piatra şi pe acestea şedeau unsprezece bărbaţi. Hainele lor cenuşii se 
contopeau de culo(lrea stâncilor din jur. Lânga picioarele desculţe ave(lU 
traistele goale; pe o piatră mare dela mijloc erau aşezate poame padu
reţe, mere sălbatice şi în loc de pâine, radncini de rachita. AI doispreze
celea depuse ulciorul cu apa şi tacut împarţi hrana intre dclnşii. Intinse 
mâna peste tO(lte, murl11urlnd cuvintele rugaciunii. Ceilalti îl ascultau 
stand în picioare. 

Deodata auzira sgomot de paşi greoi şi îşi ridicasera subit capetele aple~ 
cate. In clipa urmatoare se vazura inconjuraţi de doisprezece barbati 
înspaimântători. Vestmintele lor de viezure erau prinse la brâu cu cin~ 

gatoare de fier, de cari atârnau cuţite cu lama ascuţita şi lucitoare. In 
cap purtau caciuli de piei de berbec, vopsite roşii, iar in m<1ini strân~ 

geau câte o maciuca cu cap de fier. In formă de cerc înronjurara pe 
cei doisprezece şi unul dintre ei scoase un fluerat ascuţit. 
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La semnul acesta din dosul unei stânci eşi al treisprezecelea. Era 
cu un cap mai inalt, ca tovarăşii sai; pe umerii puternici se încordau 
curelele de pielE' şi căciula ascuţitâ-i flacara departe. Ochii întunecaţi ii 
ardeau cu o lumină cruntă şi'n mâna-i musculoasa invartea o măciucă 
cu capul de oţel. 

Cine sunteţi voi 7 - întreba cu glas aspru. 
Cel mai batrân rtlspunse: 
- Slujitorii Domnului. 

E 

- De pe straie vă cunosc, ca sunteţi din rândul slujitorilor. Dar , 
sti nu lungim vorba. Daţi-mi poverile. 

Cel mai batrân ii arată traistele goale: 
- Astea ne sunt toate poverile. 
Uriaşul lovi m,\nios cu piciorul in pământ. 
- Ţine-ţi gura I Vreau să ştiu, unde ati ascuns avuţiile stăpânu

lui vostru 7 Dacă mi-le daţi, nu va fac nici un rau. 
Cel mai in vârstă îşi im preună mâinile. 
- Domnul nostru işi imparte comorile sale. Şi tu poţi primi, câte 

numai doreşti. 

Uriaşul privi spre hrana sarăcăcioasa râzând rautacios: 
- Sigur ooresc mai mult decât voi. 
Cel mai bătrân răspunse cu blândeţe: 
- Mai mare este comoara noastră, decât avuţiile împaraţilor. 

Uriaşul lovi in stancă cu maciuca: 
- Şi unde pastraţi voi comorile voastre 7 
Cel mai in vârstă arMă spre inima: 
- Aici. 
Uriaşul ridică cuţitul cu un râs salbatec: 
- Atunci ni le-om scoate de acolo. 

CingatoriIe de fier sunau straniu, cum tâlharii işi scoteau cuţitele. 

Insă cei doisprezece desculţi stateau liniştiţi în mijlocul lor. Singur cel 
mai tânar îşi ridica privirea spre cer rugându-se incet: 

Doamne, ajută-ne! 
In zorile dimineţii o lumină orbitoare cuprinse orizontul şi razele 

soarE'lui asemenea unui izvor revarsat inundau pe coastă in jos. Din creş· 
tetul muntelui o fiinţa inaltă cobor ea pe drumul pietros dintre stânci şi 
lumina din jur parea a emana dintr'ânsul. Fruntea ii stralucea deasupra 
ochilor blânzj ca două stele. Peste cămaşa albă de giulgiu purta o man
tie albastra şi razele luminoase pluteau deasupra ei ca o aureolă. 

Tâlharii priveau orbiţi strălucirea albastră. 
Domnul se opri la câţiva paşi de căpitanul tâlharilor şi zise incet: 
- Ce doreşti omule 7 
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Tâlharul îşi plecă capul şi tăcu câteva clipe. Apoi răspunse cu 
îndârjire: 

- Dă-mi mantia ta. 
Domnul ii intinse mantia, iar el i-o smulse lacom din mâini şi fara 

11 mai scoate o vorbă porni spre valea adâncă. Cei doisprezece tâlhari 
, ii urmau şi nu peste mult se zărea din nou roşeaţa căciulelor lor apa

rând ca pete săltăreţe prin frunzişul intunecat al padurii. 
Iar Domnul urmat de cei doisprezece invăţacei porni pe cararile 

incurcate şi stâncoase dintre munţii Ierihonului. Cel mai tiner dintre inva
tacei privi o clipă indtnă.t spre padure. 

Coroana copacilor din departare tremura in vârtejul unui vânt subit, 
cum tremură apa marii bătută de furtuna. Din inaltimi se lăsau nOUTi 
grei şi-şi întindeau aripile intunecate deasupra frunzişului verde. Lllmina 
se stinse, peisajul işi pierdu culorile vii, arborii gemeau, pădurea mugea. 

Tălharii inaintau pe cărarea cunoscută catra ascunzişullor. In frunte 
mergea căpitanul lor, pe braţ cu mantia albastră. Deodată incremeni pe 
loc. Cărarea cunoscută i-a disparut dinaintea ochilor. Ramuri dese şi 
spinoase strabăteau printre arbori, se incolăceau in jurul trunchiurilor şi 
cu desişul spinos aţineau calea oricărui trecator. 

- Ce'i asta? - striga căpitanul injurând. DecrÎnd a crescut acest 
mărăciniş blestemat pe aici? Nu cascaţi gura, ci tăiaţi inainte baieti! 

Ei scoaseră cuţitele şi incepura să taie. Insă lamele ascuţite alune
cau neputincioase pe scoarţa netedă şi nu puteau patrunde desişul spinos. 

- Taie, strapu. ge, loveşte! - răcni furios uriaşul. 

Lamele luciră din nou în amurgul ce se întuneca tot mai mult, insă 
lugerele spinoase se răsucira în jurul braţelor întinse. cuprinzând şi tru
purile hoţilor. Orbiti de turbare loveau cu cuţitele in jur, dar ramurile 
caboreau tot mai in jos şi cu spinii ascuţiţi patrundeau sfâşiindu-Ie şi 

rupându-Ie vestmintele de piele, căciulele vopsite şi incalţaminteJe. Şi 

picioarele le-a ranit până'n sânge. Ori incătrau se'ntorceau, maracinişul 

creştea şi se'ndesa tot mai mult, incercuindu-i ca o cătuşe de moarte. 
Imbrăcămintea le atârna in sdrenţe şi de pe faţa, de pe pieptul gol 
şi din picioare le curgea sângele amestecat cu sudorile stoarse de 
groaza morţii. 

Aici ne vom prăpădi cu toţii - geml! unul dintre ei. 
- E o Htcătura blestemată! - gâfai celalalt disperat. 
- S'a prindem pădurea! - urla al treilea. 
Ceilalţi răcueau şi injurau de chin şi furie neputincioasă. Capitanul 

lor privea disperat imprejur in bezna tot mai deasă, In mână-i IUCÎa 

mantia albastră ca o făşie de cer senin căzut pe pământ. Tâlharii insis
tau ameninţând asupra lui: 

- Ajută-ne cu puterea braţelor tale, că pierim aici cu toţii! 
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Dar el ii privi cu dispret: 
- Aveţi voi destulă putere în braţe. Scoateţi topoarele şi vă taiati 

singuri drumul. 
Iar ei se împleteceau înjurând printre arbori şi nu era chip să poală 

rasbi. Capitanul privi imprejur, cumpenind, cum s'ar putea mântui. Intu
nerecul creştea mereu şi ramurii spinoşi se încolăceau in jurul picioa
relor lui. Iar spinii creşteau şi ei. Erau deja ca de o palma şi se intin
deau tiuşmanoşi dltrâ el. Prin inima neînfricoşata a colosului de om se 
strecura fior gheţos de groaza. Disperat îşi întinse braţele către cer, 
strigând apueat de frica morţii: 

- Sluji-voiu pe cel ce-mi va ajuta şi face-voiu tot, ce-mi va porunci 1 
In clipa aceasta mantia albastra ii alunecă din m.lna ridicata. Aerul 

sta nemişcat, vântul durmea, iar mantia se'ntinde dasupra pamantului, 
plutind inainte, caşicând, o mână nevazuta o-ar fi tras dupa sine. Lumină 
pala se revarsa dintr'ânsa şi inima lui tresari de fericire vazând că desi
şul spinos dispare fara urma din locul. pe unde trecea mantia albastră. 

Uriaşul porni pe drumul curatit cu ochii aţintiţi asupra mantiei plu
titoare. Iar aceasta aluneca domol şi uşor pe sub copaci, printre tufe, 
dealungul pârâului şi a padurei, pe drumul stâncos, ce ducea între munţi. 
Uriaşul o urma cu privirea aţintită mereu asupra ei. Capul şi-l ţinea 

aplecat, sângele îi curgea şiroaie prin vestmintele sdrenţuite, dar el îşi 

urma calea dârz şi trecut. Urme de sânge insemnau locul pe unde trecea. 
Mantia plutea uşor, abea atingând stâncile de alături şi hoţul o urmă 

două zile şi doua nopţi fară a obosi. A treia zi dimineaţa mantia ajunse 
în faţa unui perete de stâncă şi se opri aci. Tfllharul cazu atunci la 
pam.lnt istovit de putere. Cind mai târziu işi ridică privirea chinuită, 

vazu pe stap<Înul mantiei lânga sine, care îl privea cu ochii luminaţi de 
nesfârşită îndurare şi blândeţe. 

Tâlharul întinse mftinile implorând către dansul: 
- Doamne, îndurarea Ta a curatit cărările mele pacâtcase, Ţie 

vreau sa-ţi slujesc deacum, dupa porunca Ta 1 
Domnul intinde mâinile deasupra lui zicând: 
- Du-te, cauta-ţi ortacii şi spune-le, sa fie drepţi buni şi milostivi; 

sa lapede pacatul din inima lor şi sa cautati, ca prin faptele bumHaţii şi 
ale milostiveniei să va adunati comori in sufletul vostru. Mergi in pace! 

Zicând acestea disparu in dosul stâncii ca o vedenie aIbă. 
Tâlharul se ridică. Când privi in jos, zări mantia albastră. Un timp 

statu nedumerit, apoi o atinse timid şi smerit, eu mâna stângaee. gre
oaie. In clipa aceea mantia se destramă în mii şi mii de bucatele, cari 
asemenea unui roiu de flllturaşi albastiÎ se ridicară. pornind indarat pe 
calea, de unde au venit. EI ii urmă cu inima tremurândă. 

Două zile şi două nopţi sbura roiul inaintea lui vrintre munţi şi 

w 
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văi, pâni\'n internul pădurei umbroase. Printre arbori nu mai era nici 
urma de scai şi marăcini. Muşchiu bogat şi iarbă verde-şi intindea covo
rul catifelat pe toată întinderea. Roiul albastru se resfira prin padure, 
ump)<lnd iarba de pretutindeni. 

Ajuns în poiană şi tâlharul se opri. Cei doisprezece tovaraşi dor
meau duşi pe covorul de iarbă verde. El ii incunjura, ii atinse uşor pe 
umar şi pe fiecare le il grili pe nume, Toţi se sculară numai decât. Ochii 
le erau incă plini de groază şi sângele le era inchegat deasupra ranelor. 

Privirea căpitanului aluneca cu mila peste fetele chinuite: 
- Iar acum vi-oi lega rănile şi vi-oi c~llIta hrană. In felul acesta 

vi-oiu sluji vouă, ca apoi şi voi să mă urmaţi pe calea binelui. Toate 
acestea le fac slujind pe Acela, Carele ne-a mântuit pe noi. 

Ei priveau nedumeriţi in ochii luminoşi ai căpitanului lor: 
- Cine a fost acela, carele ne-a mântuit pe noi? 
Căpitanul îşi impreuna mâinile pe piept: 
- Acela, Carele a purtat mantia albastră. Nu-i ştiu numele. Eu il 

numesc numai: Bun! Comorile Lui au intrat in sufletul meu şi in veri 
n'am să mă mai despart de ele. 

Ei îşi plecară privirile in jos. Cel mai finer deodată arătă in jur ~ 

- Priviţi, câte flori sunt prin iarbă! Aici n'au crescut niciodata 
flori. Şi toate sunt chiar aşa de albastre, cum era şi mantia Lui. 

Şi iar mă duc pe-un drum . .. departe . .. 
Şi te privesc prin văI de ceafă . .. 
Şi dorul meu tot se mai zbate: 

Se zbate 'n lanturile firii, 
Se drămueşte de gândire, 
Se leagănă în amintire .. 

Şi tot mai mult în noaptea deasă . .. 
Te lnvestmânt În hain-aleasă, 

Podoaba gingaş-a iubirii. 
Voclaifa Jalea 
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LA BANCHETUL PRESEI 

Mmiu: ,Jriptură de I'l"tel inăbuşilii" 

Citind Meni-ul de-astă seară 
La masa noastră hărăzită, 
Eu socotetc că nu friptura, 
Ci . .. Presa este 'năbuşită! 

"Râfldu/ viitor o să vă dau friptură 
la grtltar" (D. DimăflCfscll) 

Vedeţi regimul ce ne-aşteaptă . .. 
Surpriza vine 'ncet şi rar! ..• 
După friptură 'năbuşită, 

Vom mai fi puşi şi . .. la grătar! 

PENTRU TIMI$ORENI 

Cârcillmaru/ Bucur şi·a instalat Radio, la bodfgă. 

Radio de la bodega-ti 
E prea slab, n'auzi de fel,' 
Să nu fi făcut greşeala 
De-a fi pus apă şi 'n el! 

"Institutul Social de Vest a angajat pe zia· 
ristul V. N. ca secrelar" (Ziarele) 

Institutul angat-a 
Pe Vasile secretar. 
Ca să scrie odar de lună. 
Semnând, , , lista de salar! 

"In vederea atacurilor aeriene chestura timişo

reană a amenajat un "adăpost colectiv". (Ziarele) 

Tăblita pusă la chestură, 

Nici se putea, mai sugestiv 
Să fie scrisă . .. chemând lumea 
La adăpostul . .. colectiv! 

Ion Băncile.ca 

• 
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NENEA GICĂ 
de AG. NEGURĂ 

De te cunoscuse abia azi, sau de-ţi răspundea de mult la »bună 
ziua«, dl Elefterie Farcaşanu obişnuia să-ţi zică geambaş, terminandu-şi 
parerile intotdeauna; »E -un geambaş, domnule!« Eu, dta şi alţii eram 
insa tot aşa de geambaş, cum dl Elefterie Farcăşanu era Gică, nume 
sub care il cunoştea intreg oraşul: »A! de nenea Gică vorbeşti!« »Asta 
nu poate s-o fi scos decât nenea Gică 1« »Mai rar om ca nenea Gică!«. 

Dl Elefterie Fârcăşanu se trăgea din vechii Farcaşi din jural Făgâ
raşilor şi dumnealui susţinea că Farcaşii ar fi fost cândva arcaşi, oşteni 
vestiţi în a ochi cu arcul, şi ca timpul ar fi pus in faţa lui a pe acel f, 
cari ar fi insemnat prescurtat: foşti arcaşi. Pravilile ţarii n-au păstrat 
nimic din parerile dlui Elefterie şi dumnealui a trecut inainte de răz
boiu, in mai multe rânduri Carpaţii, stând de vorba cu boer şi ţăran, 
mai ales cu Farcaşii din jurul Fagaraşilor, ţinut al carei denumire sus
ţinea că îşi are izvorul in acela de Farcaşului, dar ca litera c ar fi fost 
înlocuită cu g şi bietul r preschimbat iu ăJ Cum Însă nici fagaraşenii nu 
prea l-au lămurit în aşteptări, dl Elefterie se hotă rase sa revină la nu
mele de adevărată origină şi să-şi zică F. Arcaşu, ceiace ar fi insem
nat Filoftenie Arcaşu. Cum era şi natural, coana Filofteia Fărcăşanu a 
găsit nelalocul ei o astfel de desrădăcinare a numelui, i-a zis in glumă: 
-De ce nu ţi-oi fi zicând Gică! 1 ... la slăbeşte-mă cu dracoveniile tale şi 
cu neamul ăla de harcaşU« Supărarea glumeaţă a coanei Filofteia, fu 
auzită de nu se ştie cine şi in câteva zile dl Elefterie Fărcăşanu trecu 
În vorba de toate zilele a oraşenilor, drept Gică şi cum toţi îl iubeau 
şi-l respectau, unul propuse sa i se zică nenea Gică şi nenea Gică a ramas. 

... ... ... 
A fost deputat in trei rânduri, sub trei guverne şi dacă urbea de 

naştere are apă, dacă are teatrul pe care-l are in gradina publica şi 
dacă are şi-o statue de bronz - singura in oraş - toate se datoresc 
in!luenţei şi iniţiativei dlui Elefterie Fărcâşanu. Cum iubea tot ce-i fru~ 
mos, visa în marea-i dragoste pentru locu-i natal, preschimbarea lui într'un 
centru de atracţie al întregei EuroJ!le. In lunga-i carieră de ales al na
ţiunii, cunoscuse - printre alţii - şi un geolog, pe care d-sa invitan
du-I in oraşul de naştere, abia r.oborit din tren, numaice auzi pe dl Elef
terie: »Iaca, domnule !. .. Vezi dta dealurile alea albastre închise, din 
spatela ălor galbene deschise!? .. Ei bine, in pân tecul lor se ascund cele 
mai mari zăcaminte de cărbune 1... Păcat că n-are cine să scrie treaba 
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asta 1«. iar seara, plimbându-l prin oraş li arata un loc viran, In mijlocul 
caruia abia se mai putea ţine o zidire, care numai in Întunericul serii o 
puteai lua drept casa!: »Iaca, asta-i palatul lui Plastara, in care a mun
cat şi a dormit Ion Voda cel Cumplit, când batu oştile turceşti intre 
R,lmnic şi Buzau. E casă domneasca, pe care n-a ocolit-o nici Cuza Voda, 
despre care se zice ca mai-mai era sa-Î ramâna inima intre zidurile ei, 
privind prea mult pe Zinca Plastara, măritata mai târziu cu un rus Poz
lovschi, ramas prin locurile noastre din armatele lui Suwaroff. Eh! de 
mi-o ajuta Dumnezeu, am sa refac palatul, preschimaându-l In loc de 
odihna suHeteasca, pentru cei cari mai cred in trecutul glorios al ţarii 
ăştia. O sa fac in el un fel de muzeu, comandând la Viena chipuri de 
ceară, să semene aidoma cu cei cari-au trecut pe-aci şi îmbracundu-Ie 
In hainele timpului, o să-i aşez câte unul, sau doi in fiecare odae 1 N-am 
să uit, ca pe Cuza Voda să-I comand câzând În genunchi la picioarele 
Zinchi Plastara. Ei! dar ce-ţi spun eu toate astea, daca nu se gaseşte 
nimeni să le aştearnă pe hârtie!?« 

»Nu mă pricep in ale istoriei, domnule Fărcăşanu 1« 
»Da ... cu minele de cărbuni dela Dealu Lung, zici că-ai să scrm. 
»Pai, să studiez terenul mai întâi!« 
»Ce să mai studiezi, domnule, când Fărcăşanu iţi dă cuvântul 

de cinste, ca aşa e!« 
»Da, dar răspunderea .. ,« 

- »Mi-o iau eu 1.., Auzi, mi-o iau eu toată asupr~ mea lu 
- »Bine, domnule Farcăşanu... am să scriul şi geologul lşi ţinu 

cuvântul: in unul din ziarele Capitalei, aparu peste trei zile un foeliton, 
intitulat: »Marile zacăminte de carbuni din Dealul Lung«. Din acest nu
mar al ziarului dl Farcaşanu a cumparat 100 de exemplare şi le-a trimis 
in dublu exemplar, tuturor capitaliştiJor din ţară şi streinatate şi Consi
liului de miniştri, Încadrând articolul in creion roşu .. A mai plătit apoi 
publicarea lui şi in alte ziare şi in urma acestei reclame, s-au gasit şi 
minţi prea slabe, printre eari şi unul Plajino, şi În mai puţin de un an 
săpaturile făcute în pantecul Dealului Lung au inghiţit una din moşiile 
dlui Farcăşanu şi o altă a dlui Plajino. Naui ipoteci, cu noui vânzari de 
terenuri, au adus pe s<'patori În faţa unui strat de cărbune I Telegrame 
la Bucureşti, geologi aduşi cu trenuri exprese... constatarea nu fu toc
mai imbucuratoare: »Cărbunele nu e bine ars, se prea poate ca noui 
sâpaturi să-I găsească şi pe cel bun, care par 'că ar exista ... 

In trei ani de zile dl Eărcăşanu nu mai avea decât un rând de case, 
in care locuia, iar dl Plajino: castelul de pe malul Râmnei, vaduvit de 
toate intinderiie-Î fără de sfârşit I Apelurile consorţiului Fărcăşanu-Plajino, 
şusţinute de alţii mai puţin avuţi, nu mai gasira nici un ecou şi geolo
gul nu mai fu gasit nicăirea, spre a intări credinţele altor minţi slabe t 
Din acel an concetăţenii dlui Fărcăşanu începură să-l hulească, acuzan
du-l de sărăcia adusa multora din ei şi cum tot in acelaş an au fost ale
geri, dsa a căzut cum nu se putea mai rău: abia avusese 32 de voturi! 

DI. Plajno nu fu nici el mai nOrOCOS: intr~o noapte, singure-i avere 
rămasa a fost mistuită de foc şi se crede că el a fost pus de mâini duş
mă.noase. Işi vându cei opt cai de lux, scăpaţi ca prin minune din flă
cări, plecând apoi din ţară. Unii spun că voind că voind să-şi refacă 
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averea la joc de cărţi in cazi noul depe malurile Mediteranei, ar fi avut 
sWrşitul celor mulţi: un trup omenesc, mai mult, in fundul mării. .. 

* * * Casele dlui Elefterie Fărcăşanu au fost vândute la licitaţie şi fap-
tul s'a petrecut la un an dupa moartea coanei Filofteia. In ziua licitatiei 
dl. Farcaşanu a plecat din oraş şi câţiva din cei 32, ramaşi credincioşi, 
auzind de plecarea lui nenea Cică se temeau de-a nenorocire. Seara 
unul din ei l-a aşteptat la bariera oraşulni, vrând să-I culce la el, dar a 
aşteptat zadarnic 1. .. ctl. Farcaşan n'a mai revenit. A doua şi a treia zi 
oamenii veniţi la târg, de prin comunele: Sgârciţi, Grebân şi Darâmaţi 
au fost îutrebaţi daca n-au vazut cumva pe dl. Fa.rcăşanu, dar toţi dă
deau din umerj: nu şi nu I Era in anul 1914 şi de atunci nimeni n-a 
mai ştiut de nimic de nnnea Gică I 

Odată cu sunarea mobilizării din 1916, câtorva porniţi spre regi
mente in alte oraşe li s-a părut că prin trenuri au întâlnit un om, care 
parcă ar fi fost dJ. Elefterie Fărcăşann, dar iarăşi nu puteau crede că 
dsa ar fi ajuns in halul ăla să vânda bragă prin trenuri' Veniră apoi zi
lele reci şi ploioase de toamnă, in vitregia carora o armată învinsă şi 
zdrenţuită ratăcea pe drumuri desfundate de umblet neobişnuit; şi după 
ele, acea iarnă cu troeniri cari inorau tot mai mult spectacolul aşteptă
rilor I Regimentul rezerviştilor din oraşrl dlui Elefterie Fărcăşanu, după 
înfrângerile suferite în Dobrogea, apoi la Olt şi pe drumurile cleioase 
ale judeţului Argeş, ajunsese la un loc de odihnă, într'un sat· sarăcăcios 
din fun«lIl Moldovei. Erau aci de şase zile, când in dimineaţa .zilei ur
mătoare, un sergent - şeful de post al santinelelor - aduse vorba că 
nu ştie cine fu ăla de azi noapte, care l-a întrebat de-o mulţime de oa
meni din regiment, dacă mai trăesc sau ba! Şi sergentul termină vorba 
adusă: »Trebue să fie din oraşul nostru,_ că numai de orăşeni intreabă 1« 

- »De mine n-a intrebat 7« zise caporalul Iordănescu Vasile. 
- »Ba da! şi de dta şi de dl. Andrei şi de dl Florică şi de Vasile 

muzicantul... a intrebat de mulţi, bre, da, cine-i mai ţine minte!... Când 
a auzit că dl. plutonier Giurgea a murit numai ce-I văzui curgându-i ochii 1« 

- »Florică, să ştii ca ăla a fost nenea Gică 1... Domnule sergent, 
nu era aşa un om vo!nic, cu mustaţa castanie adusă 'n sus 7... un om 
aşa care vorbeşte gros 7« 

- »Voinic era, domnule Iordănescu, dar n-avea mustăţi şi purta 
ochelari, ochelari aduşi aşa dupa ureche.« 

- "Parcă nenea Gică mai trăieşte!« oftă dl. Florică. 
Sergentul insă mai avea ceva de spus. Simţea că acel cineva, odată 

şi odată se va şti cine-i şi trăgând încă fum din ţigarea cu carton, spuse 
caporalului Iordănescu: "Uite cei, domnule Iordanescu, sa te duci dumneata 
şi să chemi pe toţi orăşenii din compania noastră şi să tragem apoi co
lea la cârciumă ... că domnul ăla ne.a dat mi-a dat cinci sute de lei... 
să-i bem cu toţi împreună 1« 

Caporalul Iordănescu în drum spre cârciumă, dupăce împărtăşi dlui 
Fiorică spusa sergentului, îşi termină gândul: "Ai dreptate!... nu putea 
să fie nenea Gică ... De unde să aibă el - chiar dacă ar frăi - cinci 
sute de lei!« 

* * * 
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Veni şi sf<lritul razboiului şi in seara anului nou 1919, dl. Iordalle
seu - fostul caporal in Moldova, acum mare comerciant [n capitala ju
deţului, care cuprindea în el minele parasite dela Dealu-Lung - propuse 
prietenilor sa se adune la dumnealui acasa. - Prin prietini dL lor
danescu înţelegea toti faşi ii tovaraşi de lupta. - C\nd toţi fura adu
naţi, cel dintai lua cuv,lntul gazda casii. Dsa avu ideia minunata, ca pri
mul pahar sa fie închinat in cintea protectorului lor din Moldove, pro
tector care nu era altul dec<1t nenea Giea. Fusese surprins Într-o noapte 
de catre dl. Andrei Giurescu care, se 'nvoise cu sergentul de post sa 
stea in camera unde avea loc ini<11nirea - în fiecare Joi seara, c,lnd dl. 
Farcaşanu se interesa de sanatatea celor cunoscuţi, las'lndu-şi regulat 
obolul de cinci sute de lei. Sergentul fusese jurat sa nu spuna cine-i da 
aceşti bani, dar sa-i bea cu ei zicandu-le - daca cumva or Intreba -: 
»Aşa am eu chef, să beau cu dvoastra!« De geaba îşi rasese nenea Gica 
mustatile, de geaba purta ochelari, dl. Andrei Giurescu l-a recunoscut 
dupa vorbă şi eşlnd de dup.! uşe l-a Imbratişat zicându-i: "Nu Înţelegem 
nene Giea sa ne ocoleşti, c,ind de, slava Domnului, noi <.ştia ţi-am ra
mas credincioşi totdeauna!« Domnul Elefterie simţi ca Andrei - ac('laş 
Andrei care-I aşteptase la bariera În seara fugii din oraş - avea drep
tate şi pl<îng,lnd ca un copil nu putu zice decât: "Ştiam eli C(\ eşti un 
geambaş, da parca tot nu credeam să fi aşa de mare geambaş!« -
Veniuă apoi oraşenii toti şi nenea Gica a zis fiecaruia o vorba, Însa tot 
din seara aia nimeni nu l-a mai revazut! Totuşi cele cinci sute de lei 
veneau regulat pe adresa colonelului - prin agent special - şi colo
nelul făctmdu-se că nu ştie nimic, chema când pe Andreescu, eand pe 
Giurescu, când pe Florică şi le spunea: "Iar v-a trimis cineva cinci sute 
de lei, să aveţi de cheltuială 1. .. şi pană la demobilizare, cum trecea 
săptamrlna, se sfarşea şi cele cinci sute. 

ldeia dlui Andreescu, de a inchina întâiul pahar în sănătatea lui 
nenea Gică, fu o idee fericită, deoarece unul din oraşeni care deşi nu 
fusese prietin cu nenea Gica, se înfruptase totuşi din binefacerile celor 
500 de lei, numai ce zice: »Halal om! Cine credeţi că m-a ajutat acum 
vreo trei săpUunâni in t,'trgul Buzaului, de-mi cumparai caişorii pe care-i 

. am! 7 Nimeni altul decclt dl Elefterie 1. .. da, chiar dumnealui 1 Mă duse~ 
sem la târg Cll 2000 de lei şi nu ştiu care fu ăla aşa de iute de mă bu~ 
zunari chiar în plin t<lrg! Incepui sa mă plâng în dreapta şi-n stfmga, 
cerând oamenilor bani să mă pot inapoia acasă, când numai ce-l vad pe 
dl Elefterie! Oprise automobilul şi-mi asculta pl<lngerea. Mă Întrebă de 
unde sunt şi când îi spusei. mă Illă după el, fara sti. zică o vorbă. Vă
zându-I tot cautand incoace şi'ncolo, credeam că se uita dupa hoţ, când 
numaice se opreşte În faţa cailor mei pe care-i am! TârguI se făcu în 
două minute şi dupăce plati ai 3000 de lei costul lor, imi puse căpes
trele În mână şi-mi zise: »Sa-ţi traiască şi du~te sănătos acasa ... da, vezi 
să nu~ţi fure şi caiii, cum îţi fură banii, gambaşule \« şi se făcu nevazut 1 

- »Cine putea să facă un fapt ca ăsta, decât nenea Gică!« zise 
unul din cei mulţi. 

- »Şi când te g{mdeşti că un aşa om nu vrea să mai revină in 
oraşul pe care l~a iubit ca nimeni dintre noi 1«, se miră dl Florică. 

- »Dece n~o fi venind, frate, înapoi! 7 ... După câte am auzit, şi-ar 
fi refăcut încintit averea pierdută!« 

• 
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- "Şi-a refacut-o ca mulţi alţii în vrnmea razboiului, dragă Giu
rescule şio fi 'nelragit acuma pe cei cari l-au sprijinit sa şi-o refaca!. .. 
Nu-ţi aduci aminte ce ambiţios era in implinirea unui gânel7!. .. dovada, 
sapaturile din Dealul Lung! Sa-i ramânem recunoscatori insa, ca deşi 
deslipit din rândurile noastre, totuşi pe oraşenii lui nli-i uita!... Cine 
poate sa-ţi faca dar o pereche de cai în ziua de azi, decc1t un ... nebun!. .. 
şi nenea Gica era nebun în ambiţiile pe cari le urmarea! Ei, cine ştie 
dacă pe-acolo, pe unde-o fi n-o sit gasească O alta ruina cu istorie dom
neasca, un alt deal cu zacaminte de pietre scumpe, şi sa-I int;:llneşti iar 
vi:lnzr)nd bragi:l prin tren, aşa cum ne-a spus in Moldova ca a inceput 
sa prinda ehiag nou 1 Oameni ca nenea Gica nu traese pentru ei ... şi-i 
pacat!«, şi toţi cei de fata mai bi'iură un pahar in sanatatea nebunului, 
aşa cum îi zisese dl Anclreescu. 

* * * Nu trecu decât câteva zile din seara petrecerei şi cii Andreeseu 
primi o scrisoare, adica primi urmatoarea scrisoare: 

Domnule, 
Domnul Elefterie Farcaşanu, plecând sa-şi petreaca. sar. 

batorile in Italia, m-a rugat sa ma pun in legatura cu dstrâ r 
rug{melu-va a-mi raspunde de urgenţa: 

1. Dara palatul Plastara mai există şi cui aparţine 7 
2. Dara Teatrul Comunal e tot depozit de fain~l? şi 
3. Daca pe mormântul raposatei Filofteia Far('aşali~j, s-a 

rinieat crucea fagadllita, nu-mi aduc aminte de catre care cu
noscut al domniei sale 7 

In .caz ca aseste trei intrebari au răspunsuri favorabile, 
rugam a ni le comunica; iar atuuci c<1nd numai unul din ele 
nu ar fi favorabil, raspunsul vi se va înapoia, considerându-se 
neprimit •. 

Sarcaf, post restant Cluj« 

Cum din palatul Plastara nu mai ramasese nici urmă de cărămidă, 
cum Teatrul Comunal continua să fie şi pe mai departe tot depozit de 
Ulina şi cum chiar dl Andreescu nu-şi ţilluse fagaduiala ridicarii unei 
cruci pe mormântul raposatei coanei Filofteia. e1sa comunica totuşi dlui 
Sarcaf, la Cluj, confinmlnd cele ele mai sus. Peste patru zile comunica
rea îi fu inapoiata, fara nici un fel de comentar 1 

Şi totuşi se mai găseau oameni, sa se mire dece nenea Gică nu mai 
revenea in oraşul de naştere, la C:ire ţinuse atâta, nebanuind nici chiar 
dl Andreescu ca literile numeilli SareaI, aşezate la locul lor, dadeau nu· 
mele de F. Arcaşi 

AI. Negură 



HOTARUL 

Arthur 5chopenhauer 
de VOICHIŢA ::JAGEA 

In 25 Februarie s'au implinit 150 de ani dela naşterea aceluia, care 
era sortit să devină sumbrul şi amaruI filosof, sub pana căruia pesimis~ 
mul şi~a găsit, nu numai cel mai strălucit apologet şi cel mai rafinat 
poet, dar şi cel mai original şi adânc gânditor, care prin originalitatea 
şi puterea de sugestie a filosofiei sale a intrat in patrimoniul culturei 
universale, exercitând o influenţă considerabilă şi asupra tinerii culturi 
româneşti, din a doua jumătate a veacului W. Infăţişând, desigur în linii 
mari, filosofia lui Schepenhauel', ne îndeplinim nu numai datoria faţă de 
cititori, ci aducem şi un cuvenit omagiu aceluia, care prin puterea geniu~ 
lui său a facut să fructifice şi cultura noastră. 

Unicul fiu al unei instărite familii burgheze - tatăl său era negus~ 
tor bogat in oraşul Danzig - micul Arthur n'a cunoscut asprimele unei 
vieţi materiale precare, ce-ar fi putut constitui sâmburile. in jurul căruia 
să se cristalizeze pesimismul său de mai târziu. Acesta a avut o bază 
organică: o sensibilitate vie, ascuţită până la paroxism de-o imaginaţie 
tumultoasă, care-] făcea să vadă in cele mai neinsemnate intâmplari şi 
fapte din natură şi viaţă tot atâţea duşmani şi forţe fatale, şi fortificată 
apoi de~o inteligenţă vie, sclipitoare, căreia i-a revenit rolul să organi
zeze materialul, produs de sensibilitate şi imaginaţie, într'un sistem bine 
inchegat şi solid construit. Acest sistem, expus in opera sa capitală 
,.Lumea ca voinţă şi reprezentare«, anunţat, detailat şi lămurit în cele
lalte: »Impătrita rădăcină a raţiunii suficiente«, ltVoinţa in natură«, »Cele 
două izvoare ale moralei« şi ,.Parerga şi Paralipomena«, a fost un rezul
tat al forţei creatoare ce nu se inclină in faţa niciunui obstacol. In ade
văr tânărul Schopenhauer era destinat de tatăl său carierei comerciale. 
In acest scop. spre a-i pune intr'o frumoasă lumină avantajele materiale 
pe care le poate da o asemenea carieră, tânărul Arthur a avut prilejul 
să viziteze, de timpuriu, ţări şi locuri streine, cari, dacă n'au izbutit să 
câştige pe viitorul filosof pentru dorinţele paterne, i-au dat, in schimb, 
prilejul să cunoască lumea şi viaţa la o vârstă când alţii le cunosc numai 
din cărţi. De aici poate a luat naştere inclinarea sa atât de accentuată 
pentru concret şi gustul său neţărmurit pentru frumuseţile naturii, pe 
cari le-a căutat şi cultivat toată viata. 

Vointa dârză a bătrânului Schopenhauer, care n'ar fi şovăit in faţa 
niciunui obstacol, a fost infrântă, în cele din urmă, de către puterea 
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sorţii. Mort înainte de vreme, in imprejurari oarecum enigmatice, tână· 
rul Arthur devine liber să urmeze propriile sale Înclinaţii, parasind biu· 
roul comercial În care fusese plasat de către tatal sau şi înscriindu-se 
la liceu, in vârsta de 19 ani. Doi ani au fost deajuns pasionatului tânar, 
spre a-şi lua examenul de maturitate. Inscris apoi la universitatea din 
Gottingen, ca student in medicină el urmează, pe lânga cursurile obli
gatorii ale facultatii sale şi cursuri de istorie şi filosofie. Trece apoi la 
Berlin, urmând obiceiul german de-a vizita mai multe univestitaţi În 
timpul anilor de studii, şi aici, pe lângă cursurile de filozofie, mai ascultă 
{;ursuri de istoria literaturilor, arheologie, de ştiinţe pozitive. De acum 
apare in el cugetătorul dornic şă-şi satisfacă nevoile sale sufleteşti şi nu 
să urmarească numai luarea unei diplome ca ceilalţi studenţi. Drumul 
pe care avea să-I urmeze se schiţează, in acest timp de catre forţa 
creatoare ce se manifestase de timpuriu În el şi care avea forma ce-o 
vom vedea mai jos. 

In ordinea obiectivă a filiaţiei de idei continuator a lui Kant, Scho
penhauer vrea totuşi ca pe temeliile clădite de acesta să ridice edificiul 
impunator al lumii ca voinţă şi reprezentare, care stabileşte in mod real 
posibilitatea metafizicei şi nu numai în mod fictiv, cum facuse Kant, 
pentru care aceasta nu era decât un cadru gol, sortit să ramână veşnic 
aşa din pricina interdicţiilor puse minţii noastre de "Critica raţiunii pure«. 
Spre a astisface in mod real setea de cunoaşterea minţii omeneşti, exis
tenţa numenului, admisă din punct de vedere logic, trebuia dovedită şi 
din punct de vedere antologic, ceeace face Schopenhauer în sistemul 
său a cărui esenţă o constitue voluntarismul. 

Schopenhauer pleacă dela soluţia epistemologică la care ajunsese 
Kant, că lumea este o simplă reprezentare a muncii noastre. Nu se 
opreşte insă aici, ci calltă să arate că dedesubtul acestei reprezentări 
există o realitate obiertiv~, iar existenţa acestei realităţi obiective o 
intemeiază, nu pe-o argumentare, ci pe-o intuiţie, care ne dezvălue atât 
existenţa cât şi natura lucrului în sine. 

Incepând opera sa fundamentală cu afirmaţia că lumea e reprezen
tarea mea, adica ea nu există aşa cum o cunosc decât prin mine şi pen
tru mine, Schopenhauer ne dovedeşte apoi că sub această aparenţă există 
totuşi o realitate obiectiva. In adevar ne este peste putinţa să admitem 
ca lumea n'are o existenţă independentă şi deosebită de noi. Când, în 
în timpul somnului, cunoştiinţa noastră este adormită, imaginile proec
tate de ceeace trebue să numim realitate obiectivă îşi continuă cursul 
lor, fără vreun amestec al conştiinţei noastre. 

Dar să urmărim însuşi gândirea filosofului, care, într'o progresie 
consecventă după ce face afirmarea că lumea e reprezentarea mea, se 
intreaba ce suntem noi cari avem această regrezentare. Evident repre
zentarea este un produs al inteligentei, iar inteligenţa este o funcţie a 
creerului, Creerul, la rândul său, nu este un organ de sine statator, ci 
există intr'un corp cu care formează o unitate fiziologică indiviziailă. 
Corpul nostru nu este nici el altceva decât un obiect material, printre 
celelalte obiecte materiale ale lumii. Se deosebeşte totuşi de ele prin 
faptul, că, pe când toate obiectele lumii materiale nu le putem cunoaşte 
decât in mod extern, pe calea experienţei sensibile, pe el îl putem cu· 
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noaşte mai intim şi pe calea intuiţiei interne sau intelectuale. Aşadar, 
p~ c<'lnd În experienţa extermi corpul nostru nu este decât o simpla repre
zentare, printre celelalte reprezentari, când ne cufundam în noi lşine 
descoperim, in strafundurile fiinţei noastre, cu ajutorul mişcarilor şi-ale 
starilor afp.ctive, o existenţa cu totul deost.bita de reprezentare, anume 
voinţa. Aceasta voinţ~l, Îl1truc[tt determina toate mişcarile şi starile noa
stre afective, lucnlnd în mod permanent, este substratul sali esenţa fiin
ţei noastre, principiul ei metafizic; şi nu numai principiul metafizic al exis
tenţei noastre, ci al intregului univers, dupa cum vom vedea mai jos. 

Ca voinţa este substratul fiinţei noastre ne-o dovedeşte şi faptul 
ca'n noi totul se schimba necontenit, atât elementele materiale ale cor
pului nostru, cât şi conţinutul vieţii noastre sufleteşti, totuşi, noi ramcl
nem mereu aceiaşi, tocmai din cauza acestui principiu metafizic, ce sta 
la baza personalitatii noastre. Intrueat ni se dezvalue numai cu ajutorul 
experienţei interne, nu imbraca formele subiective ale spuţiului şi confa
litaţii. Nu este deci un fenomen ci un numen, iar corpul nostru Cll miş
cările lui constltue fata externa a voinţei, obiectivarea ei, adică voinţa 
insaşi devenită vizibila şi palpabilă pentru simţurile noastre. Mişcarile 
corpului nostru aşadar, cari privite din afară ne apar ca fenomene, intre 
celelalte fenomene ale naturii, privite dia interior, sub aspectul lor sufle~ 
tesc, devin acte de voinţa. 

Dacă insa cunoştinţa directă a voinţei n'o putem avea decât in noi 
înşine, ce ne îndreptaţeşte totuşi s'o consideram ca substratul persona
litatii celorlalţi oameni. Ne indreptateşte intuiţia inconştientă a funda
mentalei asemanari dintre propriul nostru corp şi corpurile semenilor 
noştri. Aceasta asemanare perfecta ne face sa credem că dedesubtul apa~ 
renţelor trebue sa stea aceea~i realitate obiectiva, cu totul deosebită de 
reprezentare, voioţa. şi dovada ne-o da faptul că oamenii priviţi in afară, 
ca simple reprezentari, ne sunt cu desăvârşire streini şi numai cu voint<l 
îi simţim asemenea nouă. Când bunaoara calatorim, formele neînţelese 
ale nenumăratelor acţiuni ce se desfaşoară in jurul nostru se lumineaza 
numai privite din perspectiva internă, care singura ne arata că toti acpşti 
oameni voesc absolut acel aş lucru ca şi noi: sa traească şi să tip feri
citi, căutând placerea evitând durerea, prin satisfacerea celor doua nevoi 
fundamentale, cari au ca scop conservarea individului şi conservarea 
speciei. Şi tot aceasta voinţa formează trăsătura de unire intre oameni 
şi animale. Şi ele ca ş! noi sunt mimate de cele douH nevoi fundamen
tale, de~a căuta plăcerea şi-a evita durerea. Iar dacă ne coborâm din 
lumea animalelor la aceea a planteJor, şi de aici insfârşit la lumea anor
ganică, aceeaşi identitate fundamentală se arată pretutindeni, deşi SUG 

forme de analogie din ce in ce mai invăluite. 
Printr'o interpretare subiectivă, o asimilare aşadar a tuturor feno

menelor din natură cu fenomenele sufleteşti, ajunge Schopenhauer să se 
apropie de inţelegerea obiectivă a lumii. Intruci'it o percepem cu simţu
rile, lumea, sub toate aspectele ei, nu este decât o simplă reprezentare 
a noastră, iar in sine, in existenţa sa independentă de noi, ea nu poate 
fi altceva decât voinţă, deşi această voinţa ce se manifestă pe trepte 
din ce în ce mai jos de existenţă, nu poate fi considerată ca aviind toate 
caractereie cu cari ni se infăţişează in noi înşine, la lumina inteligentei. 
Inteligenţa nu este decât o lampă aprinsă târziu de catre voinţă, spre 
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a-şi lumina calea, atunci Cfllld condiţiile de existenţa s'au complicat prea 
mult. La inceput, precum şi astazi pe treptele cele mai inferioare, voinţa 
nu era e1eciH () tendinţa inconştienta, o pornire oarba catre existenţa, 
o eterna şi infinita sete de a fi, de a fi cu orice preţ pretutindeni şi 
totdt'auna. 

Şi pentruca esenţa voinţei este tendinţa spre realizare, ea s'a rea
lizat obiectivilnelu-se succesiv in cele trei regnuri, cari alcatuesc lumea 
cunoscuta: animal, vf'gt'tal şi mineral. Aceasta obiectivare a avut şi are 
insa doua grade: cel dintiiiu, il formeaza tipurile eterne şi invariabile 
ale lucrurilor; cel de-al doilea, lucrurile işile variabile şi trecatoare. Con
cepţia acestor douil grade de obiectivitate a voinţei formeaza temelia 
esteticii sale şi'n ea Schopenhauer ne arata mijloacele prin cari putem 
sa ne eliberam, fie chiar ŞI pentru citteva clipe, de sub tirallia voinţei. 
Sa insistam putin asupra ei. 

Intre lumea ca voinţa şi IUI11E'(I ca reprezentare este un abis. Voinţa 
fiind lucrul în sine nu este supusa eategoriilor subiective ce guverneaza 
lumea ca reprezentare. Ea nu exista în spaţiu, nu este deci divizibila, şi 
prinurmare exista întreaga in fiecare din manifestarile sale. Pe de altă 
parte, nefiind supusa eatÎzaliUqii, voinţa nu are nici început, nici sf{ITşit; 
ea este eternă şi invariabila. Cu toate acestea fenomenele, carora ea le 
da naştere, se schimba necontenit. Spre a explica aceast~l schimbare, 
fara a atinge eternitatea şi invariabilitatea vointei, Schopenhauer recurge 
la lumf'a ideilor, aceste prototipuri eterne ale lucrurilor, cari se întru
peaz~t în forţele din natura, ce dau naştere diferitelor fenomene varia
bile şi trf'cMoare. Voinţa dar s'a obiectivat. mai înt,îi, în ceeace cons
titue unitatea şi permanenţa fiecarei catf'gorii ele fiinţe vieţuitoare, adică 
în specia lor; In ceeace constitue apoi permanenta şi unitatea fiec~lroi 
catf'gorii de fenomene fizice, adică in forţa ce le produce. Aceste pro
totipuri imuabile şi f'tcrne nu sunt supuse fOrll1Plor intelectului nostru; 
nu sunt supuse de asemenea naşterii şi morOi. Ele sunt deci cu totul 
diferite de fenomene; dar ele sunt diferite şi de voinţă, pentru care nu 
constituf'SC decflt o treapta În drumul de perfecţionare ce-l urmează ea, 
corigindu-se necontenit prin o tot mai accentuata uitare de sine. Ideile 
sunt trepte ale acestui progres spre neant. Ele sunt liherate in alelaş 
timp şi de limitele rf'prezenWrii şi de egoismul voinţei. Prin contempla~ 
rea lor ajungem În aCf'(l stare cu totul pirticulară, în care inteligenţa 
izbuteşte să se smulgă. pentru câteva Iipe, de sub tirania voinţei, în ser
viciul căreia sta de obiceiu, devenind pur subiect cunoscator şi aelân~ 
cindl1-se compleet în obiectul ce i se înfăţişează. In aceste sublime clipe. 
streine de orice interes, liniştea, după care alergam atc\ta in viaţa de 
toate zilele, se coboară asupra noastră. Acum orin' deosebire de indivi~ 
dualitate dispare şi ochiul care contempla este ochiul unic al lumii ce 
oglindeşte in sine întreaga esenţă a naturii. 

Este de-o neUtwiduită valoare acest instrument, pe care ni-l pune 
la îndemână arta, nu numai fiindcă ne elibereaza pentru ccHeva clipe de 
jugul vointei, dar şi pentrucă, prin aceasta chiar, constitue un auxiliar 
preţios in drumul de cucerire al desavârşirii morale, care dupa Schopen~ 
hauer este liberarea complectă de jugul voinţei şi nimicirea ei, prin as
cetism. Dar sa lamurim. 

Voinţa în sine n'are niciun scop. Deasemenea nici obiectivările ei, 
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din lumea organică şi anorganică. Pretutindeni aceasta lipsă de scop, 
care odată atins să-i permită voinţei sa se opreasca, ne arată zădărni
cia acestei vieţi şi iremediabila ei rautate. ]n adevar voinţa este prin 
chiar natura ei un veşnic şi nesecat izvor de durere, Întrucât ea este in 
esenţa ei tenr1intă, pornire, aspiraţie către ceva care nu este incă. Forma 
sa cea mai clară este pentru conştiinţa noastra dorinţa. Orice dorinţa 
insă, avându-şi izvorul intr'o nevoe organică nesatisfacuta, este expresia 
unei suferinţe. Prinurmare voinţa este in esenţa sa o veşnică suferinţa. 

Este adevărat că satisfacerea nevoilor organice produce, de obiceiu, 
o placere; dar această plăcere nu este ceva pozitiv. Intrucât nu consta 
dec[lt in incetarea unei suferinţe, ea nu este o realitate pozitivă ce-ar 
putea exista prin sine însăşi, şi dovada o avem in faptul că ea nu du
rează niciodată. Pozitivă şi veşnică nu este dar decrU durerea; ea nu 
poate inceta niciodata cu totul şi pentru totdeauna, fiindcă voinţa n'are 
in sine un scop, pe care atingandu-l să se poate opri. Deoarece însa du
rerea e simbolul răului, pentru noi, nu putem spune decât că lumea 
aceasta e rea, hotarit rea. Orice credinţă in mai bi ne e o si mplă ilu zi e, 
căci dacă ar exista vreun progres el n'ar putea consta decât in micşo
rarea suferinţei. Aceasta însă e imposibil, fiindca voinţa nefiind supusă 
legii senzualitaţii nu se poate schimba; ea ramâne veşnic ceeace este. 

Durerea, inexistentă în lumea anorgankă. din cauză d voinţa este 
aici Încă inconştienta, apare în lumea organică şi creşte necontenit pe 
scara fiinţelor vii, căci voinţa, devenind tot mai conştientă, îşi dă seama 
tot mai mult de imposibilitatea sa fatală de-a se satisface pe deplin. Iar 
ultimul grad de conştiinţa de sine luându-l voinţa dela om, durerea atinge 
la acesta, cel mai inalt grad de dezvoltare. Dacă există dar un progres, 
el nu poate fi decM un progres al durerii. şi treaptu cea mai inalta a 
acestui progres este omul de geniu, pe care sensibilitatea sa rafinată şi 
inteligenţa sa covârşitoare il fac să sufere incomparabil mai mult decât 
pe ceilalţi semeni ai săi. Iar printre aceştia, oamenii mai inteligenţi şi 
mai sensibili simt mai viu ghimpele ascuţit al durerii. De aici melancolia, 
care constitue o trasătură distinctiva a acestor oameni. 

Lumea este dar iremediabil rea, nu numai pentru oameni, ci pentru 
toate fiinţele vii, căci lupta pentru existenţă ce se dă intre acestea este 
destinată, prin chiar natura ei. să dureze veşnic. Istoria acestor fiinţe 
poate fi numită cu o formulă lapidară »istoria nnturaJă a durerii«. Această 
istorie se poate rezuma În cuvintele: »A voi fără niciun scop, o luptă 
fără incetare, a suferi necontenit, spre a muri in cele din urmă lăsând 
locul altora, cari vor repeta întocmai aceiaşi sinistră comedie, mii şi mii 
de veacuri, până când coaja pământului însuşi se va preface în praf, 
risipindu-se în spaţiul nemărginit«. 

Concluzia la care ajunge insfârşit vointa, când ia eonştiinţi'i dp ea 
însăşi, în creerul omului de geniu, este că viaţa nu merită să fie trăită, 
întrucât lumea pe care-o cunoaşte nu e decât o iluzie înşelătoare, iar 
viaţa pe care-o trăeşte, suferinţă fară sfârşit. Acum omul îşi pune pro
blema morală: ce este bine, ce este rau şi cari sunt regulele dnpă cari 
trebue sa-şi trăească viaţa. Această problemă nu are decât doua soluţii 
posibile. Voinţa e pusă in această alternativă: 

Sau trebue să considere lumea de aparente ca o realitate şi viaţa' 
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ca o binefacere, şi să voească cu deplină conştiinţă ceea ce până atunci 
voise in mod inconştient; sau, înţelegând natura lumii şi-a vieţii, să 
înceteze de-a mai voi ce voise până atunci în mod inconştient. Această 
antiteză, dintre afirmarea şi negarea voinţei prin ea însăşi, este funda
mentul deosebirii dintre bine şi rău, adică temelia morală. 

Intrucât simbolul binelui e pentru noi fericirea, iar aceasta nu e o 
realitate pozitivă, binele ca ideal moral nu poate fi ajuns decât prin ho
tărîrea absolută şi sforţarea continua de-a înlătura din lume durerea, 
Iar pentrucă inlăturarea durerii nu este posibilă decât prin suprimarea 
vieţii, trebue să luâm ca ideal moral nimicirea acesteia. Şi aici nu pu
tem njunge prin sinucidere, care nu suprima decât voinţa individului şi 
nu aceia a speciei ce este nemuritoare ... La suprimarea acesteia ne duce 
o cale mult mai grea, anume ascetismul, care trebue să fie deci suprema 
regula a moralei. Orice abatere dela aceasta regula e o crimă, pentrucă 
tinde să perpetueze în lume durerea. 

Dacă omenirea va izbuti, insfârşit, să se stingă prin ascetism, atunci 
va pieri întreg universul, nu numai ca reprezentare, ci şi ca voinţă, caci 
moartea unei specii este nimicirea unei forme de obiectiva re a voinţei. 
Existând insa intreagă in fiecare din formele în care s'a obiectivat, vo
inţa va pieri intreaga, când va pieri una din aceste forme. Pierind ome
nirea, va pieri şi universul şi atunci versul poetului: 

»Şi in sine impăcată reÎncepe eterna pace« 
va deveni o realitate. Atunci, insfârşit, nu va mai exista nicio tendinţă, 
nicio aspiraţie şi liniştea veşnică, »Nirvana«, se va intinde atotstapâni
toare peste omenire. 

Predeal 1938. 
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FOLKLORUL 
IN REGIUNEA CRIŞURILOR 
(POEZIA) 

Dacă ne gândin la produsele poetice ale poporului românesc din 
văile celor trei Crişuri, vom găsi pretutindeni. presărate in aceste pro
duse, firimituri din sufletul poporului, care spre deosebire de celelalte 
popoare cu care destinul l-a Învecinat, îşi traduce aproape toate fră

mântările şi zbuCiumurile sufletului său, în versuri cari curg limpezi 
ca apa ce cade in murmur, din piatră În piatră. 

Limba noastră energică şi mlădioasa, bogată şi strălucitoare, parcă 
este anume făcută penfntru exprimarea celor mai înalte simteminte ce 
izvorăsc din adâncul sufletului, calde. Întocmai ca izvoarele' de ape 
ce' pornesc din adâncuri. furând şi aducând la suprafată, o dâră de 
căldură din adâncurile de nepătruns. 

Nu există ocazie pentru care poporul românesc să nu aibă ver
suri potrivite şi chiar dacă nu le are formulate. le improvizează. scli
pind În ele toată deşteptăciunea cu care l-a dăruit firea. Găsindu-mă 

odată, la o nuntă tărănească. am rămas foarte surprins, auzind pe 
unul din flăcăi, strigând un vers improvizat, care cadra foarte bine 
cu situatia. Mirele, era un flăcăiaş slăbut şi urât, pe când mireasa o 
adevărată frumusete. La un moment dat, flăcăul cu pricina, In ciuda 
mirelui neputincios, a strigat.' 

"Astultă la mine ira/t', 

Eu gândesc cd flIN dreptate, 

Să mian;ă fata frtlmoas~, 

După tocul cel de coasă. 

Nici·j coasă, lliel-i tOt, 

Numai balere de joc. 

Nici-i coasă, nid·i cuII', 

Vai şi-amar dt·a ei vIrtute". 

-
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Altă dată trecând din întâmplare pe lângă o horă tărănească, am 
văzut două neveste jucând aproape una de alta. La un moment dat, 
s'au ciocnit, şi În momentul acela, am auzit pe una zicând: 

"Nu gândi ciumă gând;, 

Că cu miile ti-Î pildl; 

Că nll-i faună pe tine 
Să te pildeşti tu cu miile". 

Această problemă, am atins'o doar în mod tangential, can in 

acest articol, vreau să redau un descântec în versuri, aşa cum l-am 
auzit in uzul poporului, care in totalitatea lui crede că descântecele 
sunt mijloacele cele mai de seamă in vindecarea tuturor boalelor. Des
cântecele pentru popor prezintă o necesitate vitală. Nu-I poate nimeni 
combate, căci descântecele s'au inrădăcinat aşa de adânc În sufletul 
său, Încât orice luptă împotriva lor, este socotită drept o luptă Împo
triva existentei fui. 

Descântecal de »diochi« sau »pocitură«, cum se obişnuieşte in 
unele părti de pe valea Crişurilor, se face când se observă prima fază 
a oricărei boale. Sunt bătrâne anumite, cari se Îndeletnicesc cu astfel 
de descântece. 

Aruncând în apă neÎncepută un cărbune aprins, sau mai multi, 
după cum e cazul, băfrâna zice,' 

"De 1-0 fi 'nlâlnit 

Şi pocit, 

Fatd, 

Curată, 

Necurată, 

Crepe-i ttitell', 

Verse-i sângele" 

După îndeplinirea acestui blestem, luând un cutit În mână, fJ.cân~ 
du-şi cruce rice: 

"Maică Marie, 

Fu mă rog tie, 

Tu·mi ajută mie". 

Suflând peste cele patru margini ale pământului. tăind o cruce 
apa din u/cică, descântă: 
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"Se luă Ion dela casa lui, 
Şi dela masa lui, 
Voios, 
Sănătos 

Când fu pe potică 
Se' Iltâlni cu poeitură mică. 
Inlorcâfldu-se pe cărare, 
Se'ntâlni cu poeitură mare, 
Cu poeitură in nouăzeci şi nouă de felur4 
III nouăzeei şi nouă de chipuri. 
Pe umăr il bătu, 
Sângele.i bău, 
Puterea i-o luă, 
La pământ il culcă. 
.';!i-aşa Iiv/ea, 
Şi-aşa ţipotea, 

De Maica Fiului, 
Din poarta raiului, 
Il auzia 
Şi-i zicea: 
- Ce te necăjeşti? 
Ce te tânguieştl? 
- Cum nu m'ai necăji, 
Cum nu m'ai tâ'lgui 
Că mă luaţi de/a casa mea 
Şi dela masa mea, 
Voios, 
Sănătos. 
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Când fusei în potică, 
Md'ntâlni-i cu pociturti mică. 
Câ!ld md'ntorsei pe cărare, 
Md'nfâlni-i c-o poei/urd mare. 
CIl pod/ură de nouzeci ei nouă de feluri 
In nouăzed şi nouă de chipuri. 
Pe umăr mă bătu, 
SângeLe·mi bău, 
Puterea m'o luă, 
La pământ mă culca. 
- Nil te necăji, 
Nu te tângui, 
Că pe Marea R.oşie duce-m-oi 
Peştefe rău, prinde-l-oi 
Cu cuţitul spinteca-l-oi 
Cu aburul meu suf/a·/-oi 
In mare·arunca-l-ol. 
Acolo să piară, 
Ac% să rdspiară, 

Iar fu să treci, 
Să petreci, 
Curat, 
Luminat, 
Ca argintul strecurat, 
Ca ma-Ia când le-a născut, 

Nici capul nu te-a durut, 
Şi nici intr'o doară 
Să nu-te mai doară. 

In numerele viitoare: VOI Incerca să redau alte descânfece din 
popor ca de sc/infit, de spurc, de vânt, etc. 

IOAN ILUNA 

-



-
HOTARUL 

Cronica ,ima'ă 

De~astă dată am intenţii criminale şi barbare, 
Cum le ai de~obişnuinţă, pe călduri caniculare! ... 
Pun in rafturi Poezia, cum pui blana'n naftalină; 
las lui Pascu şoaptă spusă, când pe cer e lună plină I 
Presupusa liră. astăzi, o arunc la podI ... Ce~mi pasă 
Că'n Sovata, sau Sinaia unii stau la umbră deasă! ... 
Că la Baia lui Hercule. altii 'şi dreg reumatismul, 
Că Stamatiad. cu Premiul, şi~a'ngropai tot ... pesimismulJ ... 
Ce mă doare că Mauiu stă la »post« de şapte ani. 
Sau că Şeicărică neagă, că se trage din ţiganii ... 
Ce câştig, dacă oi spune că viaţa se scumpeşte, 
Şi că »Universu«~o duce. cum pe-uscat o duce~un ... peşte! 
Ce-am să pierd, că nu~s ca Brutus. om cu mintea luminată, 
Şi n'am vaci. ca să vorbească de ce-o fi să fie~odată! ... 
Nu mai zic nimic de~acuma - nici că-i bine, nici că-i rău -
Nu-s primar. să mă cred mare - ca un fel de Dumnezeu! -
Nici prefect, cu ocupaţii civile şi militare ... 
Nu-s, măcar, un Ex, ce-şi duce nostalgia la ... plimbare! 
N'am ambiţii de vedetă, nici trofeu naţional 
- Nu-s Petru/iu, care bate azi o şea, mâine alt caII -
N'am fost »delegat« la Muncă, să ajung azi bun »de'nchis«; 
Nu-s nici monograf. ce-şi face din Hă/magiu. un fel de vis ! ... 
Cam simţit şi eu pe vremuri, înclinări spre Poezie, 
Cine ar putea să nege. că strein e de prostie!? 
Că n'au fost clipe. in care, între Geniu şi el 
Vedea doar deosebirea ce-i între vitel şi ... mieII 

Câţi Georgeşti nu-şi făuriră planuri de oameni de Stat!? 
Şi cât; loneşti nu~s astăzi, ce nicicând n'ar fi visat!? 
Cât spirit negru-a curs in Iară, domn să te fac din hârbl 
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(Cum n'am rimă pJtrivită, Închei versul cu un "sârb,,!) 
Cât şpert a vărsat armeanu, care a vândut halvită. 
Să conducă-azi trust de zahăr şi s'ajungă domn de vită!? .. 

. Câte salturi la Babescu, să ajungă ... tot ce-a foSt! 
Şi câte nu face Moga, doar şi-a rostui vreun rostI ... 
Astea toate's aspiratiil ... Tragi mereu nădejdii noui 
Şi nu simti că mersu-ti este, (a a racutui: 'napoi! 
Inapoi merg astăzi toate ... Până şi'n literatură 
Unde tot se prefăcuse Într'un fel de uvertură 
Fără cap şi fără coadă .. astăzi versul este vers, 
Iar ca să pricepi pe Vuia, foarte greu de înteles, 
N'ai nevoie de absinturi 1 ... Nu'l citeşti şi treci'naintel 
Toate azi se'ntorc la matcă şi betia de cuvinte 
O mai au Botoc, sau Gusti. R. Cotoiu câte-odată 
Şi noi toti, când ne stă'n fată trup de drăcuşor de fată I 

- - - - - - - - - - -
A m avut, ce-i drept intentii criminale şi barbare. 
Cum le ai. de-obişnuintă, pe călduri caniculare, 
Dar atât. numai inteutii 1 ... N,u pot fi răutăcios 
Şi de oameni mie'mi place să vorbesc numai frumosI 
Că in proza mea banală, n'am turnat şi" poezie 
Pentru-aşa ceva se cere accent cald de nostalgie 
Şi astăzi nu prea sunt nostalgic şi n'am timp ca să visez, 
Simtind cum din clipă'n clipă. mai mult mă ... uniformizez I 

PAN 

-
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CORNELIA C. BODEA 

ACUM O SUTA DE 'ANI: 
M. NICOARĂ, AGEX. GAVRA ŞI PGANUG UNUI 
INSTITUT BIBGIOGRAFIC ROMÂN. 
- Cu şase anexa -

III. 

Vastul plan al artadei sau: 
"Planul după care se vor tipari neşte carti ramâneşfiu J) 

După ce va urma invoire dela inaltul loc, să va rădica o orfăcie care 
va avea patru scopuri: a) a tipări cărţi Românilor spre folos; b) a Iăţi 

lumina cunoştinţei; c) a îndemna pe cei învăţaţi spre ascultarea şi spre tăl
măcirea cărţilor; d) a mijloci cu cărţile o neguţătorie foarte roditoare, În 
care nici decum poate omul să păgubească, ba din potrivă cu bună seamă 
~oate nădăjdui că împrumutaţii săi b:JnÎ nu vor fi nici într'o primejdie şi 

că foarte bun câştig i vor aduce. 
Puncfurile care zişii ortăcii vor servi spre cârmuire sînt următoarele: 

1. In această orlăcie se primeşte oricare naţionalist de cinste care Vrea 
să dara pene ceaţa depe Naţia Românească, şi care are şi alte deprinderi 
precum sînt: Domnii de Comitat, protopresbiterii, districtualicii directori, pro
fesori localnici, directorii parohii, notarii, negutătorii, învăţătorii şi aţI ii, fiindcă 
la căşile acestora întorcându-să mulţi oameni, să presupune despre ei că 

mai bună ocazie au de a împrăştia cărţile pentru popor. Mădu)arele ortă

cii aceştia să vor numi acţionari sau ortăcii. 

II. De câte ori se va tipări câte vreo carte, de atâtea ori fieştecare 

acţionar sau ortac va da în ortăda aceasta câte 30 r.: (o aşa dare se va 
numi actie). 

III. Acţionarul, suma ce au dat. mai mult nu o va căpăta inapoi în 
bani gata, c' după ce va ieşi carfea afară, va căpăta pe ea atât ea exemplare 
câte sînt de lipsă spre scăriţarea imprumuta ţi lor bani, in să cărţile acestea, 

1) Mss. flcad. ~om. No. 2440 f. 255 sq. Gavra l-a trimis şi pe acesta Domnului 
Muntdnici 
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precum se vede la punctul 6-lea, cu mult le va căpăta mai lesre, decât 
ce se vor vinde in urmă neprenumeraţilor sau nesubscrişilor. 

IV. Dacă cutare acţionariu are nădejde de Il putea vinde şi mai multe 
cărţi. poate să depună la mine, de 2 ori, de 3 ori sau şi mai de multe ori 
câte 30 f. şi apoi atâtea act ii îşi va cuprinde mai departe. 

V. Ca să se poată acţionariul încredinţa despre vinderea cărtilor sale 
şi scuti de toată primejdia pagubii, poate să vestească prin prejurul său 

prenumeratie sau şi subscripţie. (nsă aceasta numai atuncea poate să facă 

după ce se va da ştire, actionarilor sau ortacilor, preţul cărtii aceştia, care 
mai de aproape va ieşi afară. Pentrucă acuma, când dă actionariul 30 f. 
dela sine, incă nu se poate şti preţul cărtii, Apoi numele prenumeratilof şi 

subscribenţilor acelora să va tipări in cinste spre veşnica aducere aminte 
dimpreună cu caracterul lor la călcâiul cărţii; eu il voi face cunoscut tu· 
turor actionarilor sau ortaci lor. 

V( Acesta va fi firul cel povătuitoriu intru căpătare, adecă: preţul cărţii 
se va impărţii in 5 părti: cu trei părti de acestea (3 i 5) va căpăta actiona
fui sau ortacul cărţilor sale; cu patru părti din acestea (4/5) le va da el 
prenumeratilor, şi subscribentilor săi; iar cu 5 părti de acestea (5/5) le va 
vinde el ne prenumeratilor şi ne subscribenţilor, 

Aceasta se poate intelege aşa: fieştecare actiona riu sau ortac, dă la 
ortăcie 30 fi. - şi, să zice că, cărtli carea mai întâi va ieşi, să va rumpe 
un preţ de 2 f. 30 - atunci acţionaruil pe ai săi 30 f. va căpăta 20 de 
cărţi pentru că eu ii dau cărtile câte cu 1 f. 30, care el apoi le va vinde 
prenumeraţilor sau subscribenţilor câte cu 2 f. şi atuncea pentru 20 de cărţi 
va primi 40 f. din care 30 au fost capitalul, şi aşa va dobândi 10 f. Iară 

deacă nu va avea cutare acţionariu prenumeraţi sau subscribenţi atuncea 
cărţile sale le va vinde cumpărătorilor cu preţul cel comun: adecă cu 2 f. 
30. Atunci pentru 20 de cărti va căpăta 50 f. şi atunci cu cei 30 f. ai săi 

va dobândi 20 f. Dar dacă le va vinde Încă şi mai scump? .. ce ii va sta in 
putere, pentru că, cărţile acestea de aci Înainte socotindu-se ca un articol 
de negul'itorie> 1) acţionariul ca a sa proprie marfă poate să le vânză şi mai 
cu mare preţ, decât ce i se vor croi de mine. Aceasta cu atât mai uşor şi 

de nimine împledecat poate face, cu cât mai tare se va căuta spre acea, ca 
intru'nprejur de câteva sate, sau intr'un oraş, numai câte un om să fie În 
ortăcia aceasta primit. Mai departe. pentruca să poată fiecine negutători cu 
cărţile după cum îi voea: 

VII. Preţul cărţii nu se va tipări pe carte şi puncturile societăţii 

aceştia nu ma acţionarilor vor fi cunoscute. 
VIII. Trimiţându-se cărtile pe la acţionari, o jumătate de an voi inceta 

dela tipărirea cărţi următoare; şi aceasta pentru acea voi face, ca fieştecare 
acţionar să aibă destul timp, cărţile sale de a le vinde, banii pentru ele de 

1) subliniat În original de Nicoară cn două linii groase ,i semne de exclamaţie. 

-
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a·i primii şi de a-mi trimite de iznou câte 30-60 sau atâţa florinţi câte 
act ii au cuprins; ŞI după ce va ieşi şi această carte, exemplarele ei iară 

aşa să vor impărţi precum s'au atins mai sus şi aşa şi cu a 3·a a 4-a Şi 

celelalte opus uri să va întâmpla. 
IX. Fieştecare ortac sau actionariu, poate ieşi afară din ortăcie şi fie

cine poate intra în ortăcie când va vrea. Numai cu atâta răbdare să fie, să 
aşteple până se va isprăvi mai 'nainte lucrul, şi până ce le va căpăta În 
mână acelea exemplare, la care s'au ortAcit. 

. X. Din cele trecute se poate vedea: că ortacul tot cu acei 30 f. care 
odată spre acest lucru i'au hotărât, poartă această negutătorie până în ca
păt. Pentruca după primirea fieştecăria cărti să aşteaptă in 6 luni, adecă: 

până ce banii săi îi va culege, şi până ce iărăşi aceşti bani îi va trimete la 
mine spre răscumpărarea altei cărţi dela tipografie. Şi pentru acea nu gân
dească oarecine, că tot alţi şi alţi bani cu greutatea casii sale va trebui să 

jărtfească in acest scop. 
XI. Numărul ortacilor sau actionarilor nu să hotărăşte, pot fi cât de 

mulţi şi cu cât vor fi mai multi cu atâta negutătoria aceasta va fi mai in
floritoare. Incă vestită odată cartea, fie acţionari multi s'au puţini, nesimtit să 
va tipări. 

XlI. Lucrul aceasta până atuncea va tinea, până ce se vor afla la mine 
cărti de tipărit. 

XIII. In tot anul va ieşi la lumină 2 cărti, câte cu o icoană pe velin 
in afară scobită. 

XIV. Pentru banii ortaci/or eu stau cu toată averea mea. 
XV. In oricare carte, in frunte spre vecinică pomenire şi aducere aminte 

şi spre bucuria fiilor, numele şi chemarea ortaci lor să va tipări şi vor intra 
inăuntru sub tit ula aceasta: • Patronii prin a cărora ajutorinţă s'au mijlocit 
tipărirea cărţii acesteia". 

XVI. Cărtiie acestea le voi aduce cu cheltuiala mea până la Arad 1). iar 
in Ardeal până la Sibiu, iar de aciia le vor aduce ortacii cu a lor cheltuială. 

XVII. Acela car2 au scos, au întors pe românime ceva carte folo
sitoare. de mi-o va trimite, bucuros prin ajutorul ortăcii aceştia o voi 
da la tipar2}. Autorul sau preintorcătoriul va căpăta pentru ostăneala sa fn 
dar, până ce va prinde societatea aceasta mai tapt!ne rădăcini, de această 

dată numai 50 de exemplare, cu acea adaugare că de să va Întâmpla În 
acel oraş unde Iăcueşte dânsul, să fie ceva ortac sau acţionariu de a socie· 
tăţiii aceştiea, numai atuncea să fie voinic exemplarele sie dăruite a le vin. 

1) 11$a dar, tipografIa se pare că nu ar fi fost la 11rad. Trebue să fi fost plănuită 
cea dela Buda unde a !fi tipărit mai târziu. 

2) Subliniem !fi cu această ocazie liniile mari pe cari voia să le impună Gavra. 
Prin sfărămlţarea acestui plan, l'Iradul a pierdut cel puţin jumătate de secol din prog
resul pe tărâm cultural. 
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de, după ce aclionariul, ale sale, de tot le-au împărţit prinh! currpărători. 

Rânduelile care după publicarea planului s'au tacut3): 
O actie să ţine cu 30 de f. sau cu 36 de ţvanţigi de argint pentru 

care să va primi dela societate 15 sarcini pe sama a lor 15 cumpărători. 

După această socoteală fieşteeare sarcină o va căpăta actonarul cu 2 ţvan
tigi 8 criţari in argint, şi aşa sarcină cuprinde În sine 21 1/3 coaie tipărite 

cu trebuincioasele iconi, carea se vor trimite in dar, fieştecăte coaJă tipărită 
căpăta Acţionarul dela mine cu 21/4 de critari de arginţi; însă acţionarul 

coala o va da prenumerantilor câte cu 3 criţ, iar sarcina dimpreună cu 
icoanele ei o va da lor câte cu 3 tfanţigi 4 fiI. şi aşa dela 15 prenumerati 
ai săi va primi 48 ţvanţigi Din acestea În chip de dobândă îi vor cădea 

12 ţfanţigi Iar neprenumeraţiJor. coala va vinde cu 33/4 eriţ. în argint şi 

aşa sarcina o va vinde câte cu 4 tfanţigi argint. In forma aceasta pentru 
cele 15 sarcini dela 15 cumpărători va primi 60 de ţvanţigi. Din acestea in 
chip de dobândă ti vor cădea 24 de ţvantigi În argint. 

Pretul cu care capătă acţionarul se va numi pret actionăresc, iar cu 
care o va vinde prenumeraţilor, se va chema preţ prenumeralicescj iar cu 
care o va vinde neprenumeraţilor se va chema pret ordinariu, sau de rând. 

Intre aceste 21 1/3 de coaie ale sarcinei acuma cu prilejul intâii tipă

riri, cam 61/3 coaie şi câteva iconi vor fi din magazina cabineticească. Cam 
9 coaie vor fi din "Hronica Românilor" sub litula aceasta: întâia eşire a 
mănunchiului dintâi al Cabinetului muzelor romane,' cam 6 coaie din 
.Ilisei" ca mănunchiul al II-lea al Cabinetului muzelor romane. Ciim o 
coală cu titula aceasta: "Acatist mic filegram ca o cărticică cabineticească 

extra ordinare pe sama Damelor Române la olaltă 21 113 coaIe. Din aceastea 
să vede şi acea cum că fieştecare prenumerat într'o sa;-cină dela acţionarul 

său pentru 3 tfanţigi şi 4 critari: şi fieşlecare neprenumerat pentru 4 tfan
tigi capătă 4 cărti, şi că fieştecare Domn care ţine o acţie pe sama celor 15 
cumpărători ai săi pentru 36 de ţfanţigi capătă 15 sarcini, În care să cup
rinde 60 de cărţi, care se rădică din 320 de coaIe tipărite, şi aşa să face 
din destul punctul al 6-lea din plan: Unde pretul sarcini cel de rând, im
părţindu-se în 5 părţi, să spune că cu 3 părţi din acestea va căpăta acţio

narul materia cea tipărită dela societatea aceasta; că 4 părţi de acelea le va 
da dânsul prenumăraţilor, şi cu 5 părţi le va vinde neprenumeraţilor. . . 

Tocmai a~a se intâmplă cu acuma hotărâtul pret al sarcinii, căci sar
cina impreună cu icoanele, celor ce nu s'au prenumerat să va vinde cu 4 
ţfanţigi. Aşa dar aceştia vor trebui să se împărtească În 5 părţi şi aşa va 
cădea pre o parte câte cu 16 critari cu trei părti de acestea, adecă cu 2 
tfantigi şi 8 crit., sau cu 48 de critari va căpăta actionarul sarcina dela 
societate cu 4 părti; adecă cu 3 tfanţigi 4 criţ. o va da prenumeratilor şi 
precum să spusă cu 5 gşrţi de acestea, adecă: cu preţul de comun sau cu 
4 ţfanţigi o va vinde neprenumăratului. 

3) (prin cine? (Nota lui M. Nicoară) 

-
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Atunci când alcătuirăm planul eram de. acel cuget, ca in tot seme
strul să tipărim intr'o sarcină numai 15 coaie şi aşa sarcina să o dăm acţio
narilor cu 1 f. 30 C., prenumeraţilor cu 2 f. neprenumeraţilor cu 2 f. 30 c. 
Aceasta de ar fi răm~s aşa, atunci fieştecare acţionar ca să- şi scoată banii 
şi dobânda, ne incunjurat ar fi trebuit să-şi adune in prejurul său 20 de 
prenumeraţi. De aci acea primă urmare s'ar fj putut naşte, că unul sau altul 
sau mIi mulţi acţionari neputându-şi atâta sumă de prenumeraţi aduna. 
unele cărţi ale societătii mai curând, sau mai târziu s'ar fi stârpit şi mai pe 
urmă toată curgerea tipăririi s'ar fi împedicat. Insă de dătătariul cărţilor ar 
fi fost mai bine aşa, căci când se tipăreşte vre-o carte, numai pentru coa
kle dintâi să plăteşte mai cu gros - de cele mai în urmă, mai puţin se 
plăteşte la tipografie. Cu cât mai de multe ori să tipăreşte vre-o coaJă, cu 
~tâta mai puţin cade din cheltuială din ea. Dacă dară tipăresc odată 211/3 
de coaie, cu mult mai mult cheluiesc, măcar că le tipăresc mai de puţine 

ori, decâf când tipăresc de câteva sute de ori numai 15 coaie. Deci ca de 
impedecare Întru tipărire să ne putem feri, au trebuit să ne facem incredin
taţi, că a:ţionarii punctualiter vor primi banii, din această pricină au trebuit 
să scoborâm numărul prenumăratiior au fieşte căreia actie dela 20 la 15 
persoane, şi a face ca numai dela aceste 15 persoane să-şi poată actioarul 
scoate banii şi dobânda. Prin care păşire cel 62 de actii - care până 

acum - precum vom vedea mai jos - le avem şi care cu 1240 de pre
numeraţi ar fi fost in primejdie, acuma şi cu 930 de prenumerati vor putea 
eşi la cale. 

Din aceste se vede: 
d cu mare intinjere a puterii fac acestea, nu numai în privinta cheltuelii 
- precum văzurăm - ci şi a trudei; căci fiecine lesne poate simţi şi acea, 
cum că cu mult mai mult lucru are redacţia cu 211/3 de coaie decât cu 15 coaIe. 

Prin ridicarea coalelor la No. 21 1/3 mai dobândim încă un mare bine: 
adică, cu un prilej Naţia capătă mult mai multe materii tipărite, decât de 
aş fi rămas pe lângă cele 15 coaie. Adecă într'un semestru capătă atâta cât 
altmintrelea căpăta într'un an şi mai jumătate. 

La călcâiul acestora numai una s'ar putea arunca impotriva; adtcă mai 
greu s'ar scoate dela prenumăraţi 3 ţ. şi 4 C., decât 2 tf. 8 cr. Dacă dară 

se va ridica preţul cărtilor mai puţini cumpărători vom avea. La ca care 
răspund: că nu totdeauna e aşa, căci cel ce dă pentru o sarcină 2 t. 8 cr. 
acela e mai râvnitor, mai avut şi mai de căpetenie cetăţean, acela ce-i v'a 
plăcea cartea văzând~o mai frumoasă şi mai groasă, bucuros va mai da 16 
criţaT! mai vârtos de-şi va aduce aminte că atâta mulţime de coaIe la alte 
Naţii să vând câte cu 5 f. sau 6 f. Cel ne avut ce nu are ce să mânânce 
atunci, sau cel adormit ce nu are !ndemn către ştiinţă, acelea nici cu 48 de 
crit. nici cu 24 ma nici cu 1 crit. nu o va cumpăra. Aceluia·i p-ecoste cartea; 
aceluia tocmai in cinste de o vei da o va arunca sub pat. Apoi ma~ asigu-

1 
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rat lucru să ai mai puţini prenumăraţi însă mai statornici, decât a le lăsa 

pe dată şi pe noroc. 

IV. 

Ale,ii Gin'ei Romane de astăzi şi" fundatorii Institu
tului nostru bibliograficesc. cari după pub/Jcarea înştiin
ţărilor acestora s'au arţtat la redacţie, că vreu a aju-
tora propusul nostru. 

Din Ţara ungurească: 
Un anonim au f.undat 2000 
Consilier Cernovici de Macea 

4 actii cu interes 120 f. şi va cApăta 60 sarcinir 

cu 1000 f. 2 • 
de pământ Grabovschi dela Peşta 5 It 

" " Cernovici ce. tânăr 2 " 
Ep. Timişorii Max. Manuil(ovici) 1 ., 
Arhim. dela Bodrog de lângă Arad 1 ,. 
Rat Eps. Diecezii dela Arad 4" 
Directoriţa dela Orade de Piispăki I " 
Constantinescu prof. din Arad 3" 
Ărendator dela Comloş Muntean 1 01 

Localnic Ohiba de lângă Arad 1" 
Rat Nobil dela Lipova tine 2 " 
Fraţii doi Radulovici deja Bi-

serica AibA 
Prot. 1 vacicovici dela Oraviţa 
Constantiniu controlorul ţine 

Păr. Opian 1) dela Toracul Mic 
Prot. Popovici de lângă Oradea 

It Thomici dela Caransebeş 
Maniul de Racoib nobilul dela 

Lugoj 
Petrovici protopopul Ciacovei 

" l .. 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
3 ro 

1 .. 
1 .. 

Condali Negoţitor dela Lugoj ţine 1 " 
Biserica dela Oradea Mare ţine 1 .. 
Petrovici protopop Aradului ţine 1 .. 
Păr. Lazarescu din Lipova 1 .. 
Părintele dela Toracul-Mare 

Mihai (frate-său) 
Assesor de Consistor Maxim de 

Cracioni 
. Eu profesorul Gavra ţine 

') Na cumva: Oprian? 
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Din Ardeal 
Episcopul Moga tine 2 acţii cu interes 60 f. şi va căpăta 30 sarcini 
Protopop Carabeţ dela Braşov 1 " " " 30 OI" " 15 " 
Beserica dela Braşov 1 " " .. 30 ." ., 15 " 
Protopop. Hondolului, Pipoş 1".. .. 30 "., " J5 " 
Beserica Hondolul ui ţine 1""" 30 It" " 15 " 
Prot al II-lea dela Braşov Dako 1 ,. ,. " 30 "" " 15 " 
Păr. Fodor Petru di II Cărpiniş 1 " .. " 30 "" " 15 " 
Protopop. dela Bistra, AI. Sterca 1 " " " 30 "" " 15 " 
Prot. Iosif Ighiaşu al Ofenbăii 1 " " " 30 .. " " 15 " 
Episcopul Lemeny dela Blaj au 

scrise că şi M. Sa va trimite 
cât mai curând ajutoriu . 

Din 7 ara Românească: 
Librerii din Bucureşti Iosif 

Romanov 

Din Moldavia: 
Bojinca paharnicul şi juriscon. 

1 actii cu interes 30 f. şi va căpăta 15 sarcini 

sultul din Ieşi 1 actii cu interes 30 f. şi va căpăta 15 sarcini 

Din Basarabia: 
Cavaleriu Costache Stamati 1 act! cu interes 30 f. şi va căpăta 15 sarcin~ 

Sunt dară afară de Lemeny 
Protopop 62 acţii cu interes 1860 f. şi va căpăta 930 sare. 

v. 
Manuscriptele care să află la (i)scă!itul. 
[!ătite spre tipariu. 

1. Istoria Biser;cească a lui Samoil Klain de Sad in 5 legăluri, să 
·alcătueşte din 12 cărţi care cuprind În sine 424 1/2 de coaie. 

2. Istoria Bisericească a lui Samoil Klain de Sad in 3 legături, din 
190 de coaie. 

3. Cronica Românilor şi a mai multor neamuri, in 3 tomuri de Şincai, 
in 3-1 de ani lucrată să ridică din 230 de coaie. 

4 Istoria Bisericească În 2 Testamenturi cuprinde in sine 185 1/2 de 
coaie. 

5. Istoria şi lucrurile şi intâmplările Românilor acum intru acestui 
chip aşezată de Samuil Klain in 4 tomuri cumprinde in sine 322314 de 
-coaIe; în tomul l·iu să lucră de lucrurile Românilor de obşte; şi al 2~lea 

j 

II I I 
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despre Domnii Ţării Româneşti; in al 3-lea despre Domnii Ţării Moldovii; 
in tomul al 4-lea Istoria bisericească a episcopii lor din Ardeal. 

6. Istoria şi Cronica Ţării Moldăvii culeasă şi scrisă de Constantin 
Mirul Logăfătul la a. 1708 din 27 de coaIe. 

7. Ulisse, din 34 de coaIe in versuri. 
8. Corăbierul cel dintâi, din 7 coaIe in versuri. 
9. Pipelia, din 4 coaie in versuri. 

10. Lucreţia, din 22 de coaie in versuri. 
11. Loreti dela Marmontel, din 11 coaIe in versuril). 
12. Neşte fragment uri dela Ovidie, di n 8112 de coaIe in versu Ti. 
13 Starea Românilor din Ungaria dela întroducerea preparandiei. 

in 12 coaIe. 
14. Geografia matematică, fiz;că şi politică din 52 de coaIe; proză. 

15. Două nopţi groaznice: sau Chepeneagul cel verde din Veneţia,' 20 
de coaie în proză. 

16. Aritmetică memorială din 50 de coaie. 
17. Moartea Polixeniei Radac, Întâmplate în a. 1803, ] 1/2 ceale în 

versuri. 
18. Arătarea naşterii lui Huniade şi mai departe, din 6 coaie în proză. 
t 9. Aritmetica cu ţifre din 30 de coaIe. 
20. Jelnică of tare asupra boalei holera; din 2 coaie versuri. 
21. Incă trei manuscripte din: "Socoata in cap"; toate la olaltă 16 1/2 

de coaIe. 
22. Uciderea prin otravă; din ] 1/2 coaIe un opus teatral. 
23. Invătătură pentru slugi; 16 coaIe În versuri, 
24. listoria Crailor Ţării Ungureşti; din 55 coaIe. 
25. Epistolariu românesc pe seama publicului; din 78 coaIe în proză. 

26. Sinodul dela Florenţa; din 54 de coaIe (proză). 
27. Belizariu Irăul cel nemuritori sub Iustinian; din 31 de coaie în 

proză dela Marmontel. 
28. Culegerea a mai multor povesti; din 34 de coaIe. 
29. Multe reţepturi despre ţinerea sănătăţii (proză). 

* 
Toate acestea se alcătuesc din 1923 3,g de coaie scrise cu mâna. 

* 
* * 

Aci pentru arătare urmează cuprinsul dirtii de sub Nr. al 5-lea: "Isto
ria şi h!crurile. şi întâmplările Românilor acum tntr'acest chip aşezată şi din 
mulţi vechi şi noui scriitori culeasă, şi scrisă de P. Samuil Klain de Sad 

,) Operele de sub Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, sunt ale lui L Barac. Că le-a lăsat 
lui Gavra pentru tipărire, În 1830 ni-o spune chiar Barac În prefata operei sa le În mss ~ 
.Constantina" Ms. llcad. Rom. Nr. 165 f. 14 v 

• 
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Jeromonahul din Monăstirea S. S. Troita din Blaj, în 4 tomuri scrisă cu 
mâna chiar a autorului. 1) 

M. Nicoară răspunde lui Alex. (javra cu privire la cele de mai sus. 

Vinerea Mare 16 April 1837 
Domnule! 

Epiststola D tale din 13 Mărţişor cu adausele, o am primit prin cuno· 
scutul nostru Carcalechi. Din acele toate căpătând desluşirea cerută, ca să 
pot fi câtva folosincios lucrului de laudă ce v'aţi propus, voiu căuta a-ti 
răspunde În cuviinţa dorinţii atât a D- tale cât şi a meu, şi tot odată a·1i 
face cunoscut în cea ce atinge mai deadreptul implinirea cererii D-tale dela 
Persoana sau omul ştiut j ci mai ales că trebue cineva, cumpănind tot cu 
amănuntul şi cu o minte matură să judece ce să poate aştepta dela sbuciu
mările D-tale prin pasurile care ai făcut şi prin căile cari ai apucat in pri
vinţa asta. 

Eu in viaţa mea atâta am iubit fratii şi binefăcătorii noştri Greci şi 
Serbi (in sensul politicesc~), iar nu altmintrelea) prin binele şi lumina ce 
cu {llţii dinpreună au adus şi se silesc a restinde peste neamul românesc, 
cât limba celora cu toate sudor!le mele de moarte din tinerie până amu 
n'am putut învăţa (decât a acestora). Să nu cazi dară În amărăciune că nu ştiem 
ca va să zică bibliografie, cu cât de bine-mi este cunoscut că acolo şi gra
matiştii ştiu ce insemnează biblie şi grafie. Mult îţi sunt datorat pentru ex
plic:uea ce-mi dai: "Liber enim graece significaf Biblos ... mai departp nu 
pot citi că ai scris elenica Multi, au mai bine prea mulţi sunt aici, ce-i ce 
ştiu greceşte cât din gura mamelor şi taţilor, cât şi a dascălilor, ba Încă mai 
multi sunt care cunosc limba grecească din fond şi gramaticeşte decât cea 
românească. După zisa unora, de aceea ţi-am pus întrebarea asupra sco-

1 Este vorba în cele (le urmează - cuprinzând aproape cinci pagini - de arăta
rea amănunţită, pe paragrafe şi capitole a cuprinsului Istoriei lui Klaln. Credem că pu
tem suprima această parte, astăzi nemai prczentând importanţa unui lucrări Inedite. Spe
cificăm numai că: Tomul 1. cuprind eu după informaţia lui Gavra: 8;11/~ coaie; Tom. II. 
93 l ', coaIe; Tom. III. 60 1 4 coaIe şi TOTl1. IV. (adică istoria bisericească a epi scopiei rom 
din "rdeal. .. ) cuprindea 89 coaIe. 

"celaş lucru se repetă şi pentru cuprinsul cărţii de sub No. 4. Voi 1 e intitulat 
"Istoria Bisericei testamentu!ui vechin ce cuprinde în sine lucrurile cele mai altse a tes
tamentului. Istoria, Dogmele. Legea, Hronologia şi Obiceiunle Jidovilor dela Zidirea lumii 
până la naşterea Domnului nostru Is Hr." La sfârşit e reprodusă menţiunea lui Klain: 
"finivi- die 25 Ianuarie s. v. 1799 Te,!. vet. vero 14-a ejusdem mensis· Ca particularitate 
Gavra îi semnalează 81 de icoane şi cuprindea 104 1/2 coaIe Tomul II. din aceiaşi istorie 
ectasiastică începe cu "Lucrurile despre goana şi necazurile creştini lor În ceale trei veacuri 
dintdi..." şi termină cu .,cunoştinţa historii bisericii în veac. al XVII-I(a şi al XVIII-lea" 
Mai pe larg: "Despre statul bisericei supt Impăraţii şi Părinţii creştinilor în veac. al 
XVII-lea, Despre catalogul patriarşiJor I~oTl1ei vechi care au stăpânit Biserica în veac. al 
XVII-lea ~i al XVIIf-lea. Despre eresuri ce s'au întdmplat în veacul al XVII-lea şi al 
XVIII-lea. Despre obiceiurile Bisericei păstrate în veac XVII-lea şi al XVIII-lea". E datat 
cu .,Die 23 ftprilis li98'·, deci un an Înaintea primului volum. 

2, Să se inţeleagă din această frază că n'a iubit pe greci ~i nici pe sârbi. 
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pului ~sociefătii bibligrafice«, acum am preceput, că _nu scrieti şi tipăriţi 
hiblii, ci alte feluri de cărţi. fi De asta mă bucur eu, căci de nu scrieţi, in
cai tipăriţi sau socot voiţi a tipări. Tulburările mele cu toate concluziile lor, 
apoi stuea animală cu care desrăsuflările încă mai mă ineacă, 
aduc au sine, ca: toate corespundinţele de o asemenea privinţă, din cauze 
prea fundate, să le depărtez şi să le inconjur' Datorinţa mea e de a mă sili 
cât pociu in măretia binelui comun al neamului. Deoarece este cu ştirea îm
oărăţii, m'a făcut să trec cu vederea toate privirile de astă dată şi neputân
du-se da la scrisoarea O-tale, după prescrisul intelepciunii nici un răspuns 
de unde aşteptai, - iţi răspund eu din partea mea. aceea ce mă povăţue
şte mintea, la ce mă obligă bună cuvînţa, sinceritatea, către un doritoriu 
de binele neamului meu_ 

Tare doresc ca sinceritatea mea natională să-ţi fie spre folos, măcar 
că sunt convins despre neplăcerea ce-ti va stârni. Dar mai in urmă cred şi 
acea că, după ce s'a fi cumpănit una cu alta, vor găsi căpătâiul de nără
vire şi mângăiere, 

Necuprinsă şi nepricepută-mi este toată confuzia, contradicţia care dom
neşte peste tot în desluşirea ce mi-ai dat prin scrisorile D-tale, Prinţip aici 
numai unul est. Acela n'a scris pentru cumpărarea sau cesia manuscrisului 
de "Cronica", Trebuiai bine a te informa mai n'ainte d'a scrie şi d'a inşira 
multe intr'acea care Mnihil ad rem- şi altele care trec peste marginile mo
drului d'a scrie unui stăpânitor. De scriai unui dascăI de pe la sate puteai 
rtoară zice intre alte multe, şi mici şi mari... Apoi..: ţăreni (rusticus pagen
sis) mai in urmă cu ţara, tractatu I!! ., judicat-ai bine ce va să zică tractat, 
si cine-I poate face? Aceştia sunt grofi nesuferiti mai ales pentru unul din 
,fera şcoalelor şi a ştiinţelor (a unui institut crăiesc împărătesc din împă
răţie), Trebue să-ţi dărârni toale ideile bune despre învăţăturile mai Înalte 
a celor de acolo; lucru care trebile să ne fie tuturor doios, pentru mine e 
foarte intristător, 

1000 de galbeni? Da pe ce temei? (bagatelă .. că aicea zac galhenii 
pe garduri). Deodată şi cât mai in grabă, - nici că se poate mai pe scurt I 
- par'că s':riai arelldaşului sau provizorului O-tale dela moşie. 

pe ce asigurări?1 Pe averile O·tale au ale sotiei, banii pe 5625 exem
plare tipărite, au din a lui Sinkai au din a lui Klein, Alt greş mai mare 
care dovedeşte o desjudecare a lucrurilor răzămată in vânt! Ca tipăritor de 
cărti trebue mai 'nainte să ştii câte exemplare se pot trece din cartea ro
mânească. Intreabă la Tipografia din Buda, găsit-a vreo carte românească 
să treacă de 5625 exemplare de când îi tipografia Budii? Sau dacă cumva! 
câti ani au trebuit la acea? Şi O-ta pui 1n proectul O-tale acea sumă. fabu
loasă, bona fide et simpliter, numai pentru Tara Rumânească şi pen
tru 6 luni!!! D'aci judecă despre folosul de 666 piastri Oară fie cesie: 
Zău O-ta vrei să. ţi faci comisionariu pe cine? Ah I Ah! şi într'o speculatie 
ca asta spre apăsarea celor mai săraci şi lipsiţi ,de oreteni vrei să amesteci 
numele cel sfintit? Apoi, impărtăşirile! sarcinile 1 grămezile O·tale ca cum 
ar fi paele, tărifele au prescurile popii. Nevrând a intra in fractaful hi· 
meric sau vânfuros, doresc să mai citeşti cu luare aminte sfârşitUl alineatului 
c:..lui din urmă precum şi cel al doilea din urma textului epis/oIii, şi de
cumva incă nu te-ai desbate să ÎAtrebi vr'un cunosditoriu să· ţi spună ci· 
tindu-Ie cu aminţie. ce simţire trebue să i se nască unui adevărat rumân, 

-
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însufleţit de lauda fratilor d'acolo? Dar ce să facem dacă Tatăl ceresc, iti 
şopteşte aşa la ureche. 

14< 

Vorbeşti de ortăcie şi de ortac (acea arătarea timpului planului D·tale) 
Ortac: cuvânt prost, trivial şi valde vile, necunoscut decât într'o parte de 
loc, şi acolo, in gura celor din. coadă. Cuvânt luat din limba tureească în
seamnă acolo (aiurea nu e ştiut) Camarade, complice, păitaş.l) Judeoă 
ce idee trebue să aibă cineva de ortăcia bibliografii O-tale I Când palatinul 
au Însuşi Impăratul din bunăvoinţă Înaltă s'ar îndura să prenumere pentru 
câteva exemplare; ce mai ortăcle sau păităşie ai avea! Zisei ortăcia biblio
grafii O·tale, peutrucă O-ta, pare că nu ştii încă ce va să zică societate şi 
aşezământuriie obişnuite la acele. D·ta faci tractatul in numele D-tale, 
ceri 100 p. În numele O tale, primeşti singur banii·, hotărâşti singur preţul 
(vezi punctul XVI), şi faci toate cu cheltuiala O-tale etc. şi apoi numeşti 
asta ortăcie. Bine ai făcut dar aici se numeşte ciocoism sau ;udaism " că 
nu cunoşti incă deavolii de solgăbirae d'aci; sunt lupi încarnaţi În pelita de 
om cu glăsuire de urs cu limba de şerpej dară escuzii2) (juraţii) .. vulpile 
vulpilor cu ochii Sfinxului. Ştii ce mai zic incă deavolii ăştm de arici spi
noşi şi ghimpăşi? .. Că nici n'au văzut, nici n'au auzit să fie vre-o geo
grafie-matematică-phys. etc epistolarii, - şi recepturi în versuri precum 
nici acea ca manuscriptele să fie scrise cu gherele sau cu dinţii, ci de sine 
se inţelege cu mâna. Ei vor să zice că asta e o parte din competentele 
bibliografii, provocându.şi cataloagele dela Lipsea. 

Destul ţi-au arătat valurile D-lale de 5 ani. zolirea prin atâtea scopuri 
neumblate; bucinat-am cu rigoare rîvna neînvinsă şi zelul neaţipit cu care 
te·ai luptat atât de mult in contra puternicelor pedeci, numai din dragostea 
către lurnânarea neamului şi din dorul de a-I scoate din deasa negură a 
neştiinţii, bătându-şi capul ziua şi noaptea. cum s'ar pune veşnică pedică 
răului. Dar ce să facem! toate in zadar J Asta-i a cânta la urechea surdului 1 
Minte p);:ită, cugete vârtelnice, apucături torturoase, vorbe păcăleţe; toate 
cu vârf pline şi cumplite, nu mai Iasă nădejde de scăpare înaintea iscusin
tii teorii lor. ca un puhai bulbucând te'neacă. zicând: .dacă vrei să poţi 
face. ca. cu mia de galbeni să se câştige în fi luni 666 p. aici (ce cu o mă
rinimie filantropi că naţională zicI. cam dictatoriceşte, să se întrebuinţeze (1!1) 
aici spre literatură, iar mia de piaştri, fiind cu plăcere, zici să ţi să trimeată 
a doa oară, ca din iznou să te poţi ajutora intru tipărire). Aşa vrei să faci 
(spre binele lăţirii de lumină între Rumâni?) o neguţătorie ce n'are soţ pe 
fata pământului in cursul regulat şi ordinar. Deci alterum tantum, şi nu tria
riu Încă pe un de la sută! Ou ustănelele, cheltuiala şi dobânda O-tale? 
căci mai zic eu I dece eşti aşa de milos la dobânda IerI sau vei fi m~i ~gâr
cit la châştigul O-tale? Şi atunci unde va fi sfârşitul I Ei să răzbună întru 
asta la un punct (care-I numesc maia fide. şi impotriva regulelor librării) 
unde zici că numai ortacii D-tale trebue să ştie in taină pretul cu care 
vor căpita cărtile unul dela altul sau dela O-ta. Atunci cârşnind strigă ei: 
IINo sărace rumâne, amu prin Întunerec trebue să se răspânde lumina asu
pra ta 1, căci În să cret umblă să,ti muşine punga, pentru darul luminii, pre
cum cândvl arhiman:lriţii-ţi pipăiau brăcinarii pentru darul Duhului. - că-

1) Ungurqte: pajtQs. 
2) Ungureşte: eskiidt = jurat. 
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rui? Toate stau la tine'n pungă şi numai prin puterea pungii tale le poti 
avea mila. dragostea, nationalismul. O voi moaşte sfintite! Cine ştie in ce 
tarimuri străine, aruncate în tărâna nemultumirii, .astrucate cu pulberele zăui
tării; fie· vă ţărâna uşoară ori care şi ori unde va fi acea. Pacea întru cei 
de sus fie asupra voastră cucernici străluciţi. Umbre fericite Klain -
Şinkai, Ma;or! Umbre tihnite În repausiciunea nestricăciunil şi a neuitării. 
Ce ve-ţi zice voi din locaşele voastre aeriene că roadele uslenelelor voastre 
pentru toti Rumânii, aproape d'a se coace or să se prefacă În rod neguţă
toresc, care pe mulţi din iubitii fraţi şi nepoţii voştri îi va depărta dela 
gustarea lor 1. .• " 

Spune-mi amu ce ai mai zice la asta! N'ai face ca mine care stau cu 
gura căscată şi cu mâinile crucişate? Bârfindu.mă, zic că nu cunoşti 
vorba din fabula cu gâsca şi oul, şi că nu este acesta modu d'a vie şi În
căldura inimile, d'a strecura în toate părtde cunoştinţa răurând în toate 
suflete nationalismul cel limpezit de sgură. 

Dar Iasă, treacă bârfelile astea, a lor, în vânt, şi le socoteşte de VOI be 
goale şi intreceri, şi apucând lucrul mai dela căpătâi cu judecata mai lină 
cu cumpăt mai aşezat şi depărtat de toate vântoşiile netempurii. Toate lu
crurile, aşezământurile, întreprinderile omenet;ti sunt supuse la crise mai 
mult sau mai puţin volburoase şi răsvrătitoare Intreprinderea D-tale , nu 
e putin pentru starea Rumânilor " dară cu atâta ti se cuvinn mai mare 
laudă şi vei afla mai muită recunoştinţă. Piedeci fireşti a unor cr1se ca 
acde, zăticniri şi poticniri, ba de multe ori şi stavile adânce şi Încă cu to· 
tul rostogoliri şi răsturnări, nu trebue să-ţi slăbească cât de putin inima, in 
scopul ~i inceputul O-tale. Invingerea greotăţilor măreşte şi străluceşte pre
ţul bunului, frumosului şi folositoriului I De era lucru uşor, de mult eşiau 
la lumină cărtile astea. 

Dictionariu lui Crişanu era să se tipărească tn 1803. Cine mai ştie de 
el!? Pe D-ta te aşteaptă lauda şi multumirea veşnică " nu le lăsa din 
mână că ai păcâtui. Şi pentru un rezultat ca acesta, nici o jertfă nu-fi 
fie prea mare, păzind cinstea şi interesul national. In urmarea acestora 
pornmd de dorul de a· ti putea folosi. înlesnind scopul sfânt ce ţi- ai pro· 
propus. prin scurta mea ştiinţă şi judecată despre stări, Îndrăznesc a-fi 
face observările acestea pe scurt. 

Scopul este a inlesni tipărirea de cărti, cu un pret mai mic, după mâna 
şi puterea celor mai multi neavuţi şi cu un câştig potrivit drept şi Jegiuit 
a ustănitorilor. Poate să faci asta şi fără societate, necăpătând voe de or
tăcie! Doi binevoitori cu O însufleţire generoasă-ti dau 30CO florini! Astă 
proporţie tinând, nici in împărătiile cele mai mari nu se Întâmplă lesne. 
Lauda şi mulţămirea fie mărinimoşilor Vulcan şi Cernovici. Ai căpătat pen
tru 930 exemplare prenumeraţie. Aratăm în Europa, câte, in popoarele cele 
mai luminate şi mai numeroase, câte cărti pot mustra supcripţie atât de 
mare? şi câte se pot lăuda cu o prenumeraţie mai numeroasă? Aste doauă 
semne mai că te- ar putea pune tn stare să puni în ispită tipărirea unei 
cărţi lăsând toate altele la o parte deocamdată. Tipăreşte Historia lui 
Klain, cu un preţ cuviincios, şi vei vedea că înlesnirea-ţi va dura de acolO; 
că toţi s'or sili a şi-o insemna, afară de alţi mulţi. Lesne poti continua cu 
a lui Şinkai: dar nu le grămădi într'una, că le strici şi păgubeşti lucrului. 
Nu toate pentru toţi, nici toţi pentru toate, - amestecătura de noauă cu 

• 
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vechi, de serioase cu luzii, de născociri ideale cu aeviri istorice, de morale 
cu sburdăreţe desfrânăcioase, de dumnezeeşti cu lumeşti, de inalte cu pitu
leţe, lesne şterge tot meritul şi-I cunfundă. stinge râvna, aţâţată d'o parte şi 
alta. Natura are cursul său firesc şi int'acela să place, şi abâtându· se 
cândva îndată-şi dă'n urmă; dar sila nu suferă să se inrădăcineze. Mu lţi 
săraci cu duhul, ca oile la fântână vor alerga la istoria bisericească, cărora 
Cronica este nume recunoscut; precum iară mulţi alţii dup'acea vor afla 
isvorul mai sa1ios intr'acesta ... Dar rirind, şi mereu, că nu poţi da plecare 
ideilor, principiilor, dorinţelor Ş! puterilor materiale după firea, varietatea şi 
mulţimea manuscriptelor O-tale. 

Deci acţiile căpătate fine-le! înduplecă actionarU, lăsând nădejdea 
societătii cu toţi ghimpii şi ţăpuşile ei. Cu supscripţie poţi fiice mari pro
gresuri aici, cu un modru cuviincios, având slobozenie dela împărăţie pen
tru tipărirea unui manuscri pt. 

Lasă-te de calea ce ai apucat, apucă cea mai repede. sigură şi simp ă. 
Ştiind preţul cu care poti vinde cartea, pe lângă supscripţia de bani inainte 
dă un anunt. (corinteu, au publicaţie) despre acei şi dă asigurantă aici la 
un om de Încredere ca să i să poată da bani de prenumeraţie. Acea vei 
trebui s'o faci prin o casă de neguţătorie de acolo, iar nu unul ca Vidra. 

Nedejduesc mulţi prenumeranti de aici. Mai sigur doritoriu şi râvnitor 
Rumân, nu vei găsi aici ca d. Eliad redactorul »Curierului românesc« 
cunoscutu din toate lucrările şi ustenelile lui. Dând ist. bisericească mai 
intie, poţi inştinta, că îndată ce cu ajutorul naţional vei da asta la lumină 
vei începe şi Cronica. 

Nu mă indoiesc de sfârşitul bun, mai vârtos amu toţi măduJarii ob· 
şteştli adunări fiind aici pe vr-o 2-3 zile. Aste-ti scriu din încredinţare
- Pe lângă asta judecă mulţimea preoţiliir in toate părţile insetoşati. De 
20-25 de ani numai preparanzii O-voastră câte un exemplar vor cere; ce· 
ajutor nu poti nădăjdui dela RaP) şi Gălşanu,2) pentru preoţi la un lucru 
atât de folositor. Belaşcu, incă·ţi poate câştiga 30-40 prenumeratii. Carca
fecM aşişderea. 

Dar să fim drepţi şi să privim la sărăcimea cea mai mare, care şi de 
nu va prenumera, cu atât mli bucuros cumpără dup'acea, încredinţându·se .. 

Tiparul alege frumos, hârtia cuviincioasă şi formatul. Să ruta ti toţi cu 
toti mâinile lui Vulcan că v'a păstrat cinstea acolo; mai bine hărăzuind din 
al său decât să lase lauda Rumânilor d'acolo pe mânfl altor frati. Asta de
mustră că in însufleţirea lui, ar dori ca şi alţi să o aibă ~i să o simtă. Căr
tile se tiplresc mti scump aici, cu slovele tare schimbate şi nu se trec d'aci 
acolo. Aşa ce osândă ar fi pentru cei d'acololl! Multă laudă ai meritat ru
gând să tipărească cu slove iar nu cu litere. Asta ar fi a naşte incâlcire a 
produce rătăcire şi a intinde orbirea ... şi (aci se termină scrisoaera). 

1) EpisCl'pul ftradului Gherasim Raţ 
2) Va fi oart", protopopuJ Gh. ChiriJoăici al Şiriei. avdndu-~i domiciliul -în Gal~a? 
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(cĂlm1rll -
"Mă,'i", roman, de Regi'fta Maria a României. 
Editura »Socec«. 

M. S. Regina Maria ne-a dat de ziua cărţii, O carte dintre cele mal bune. 
Romanul .Măşti", scris in limba engleză şi tradus in româneşte de dra Măr
gărita Miller-Verghy, va fi chemat să 1- gureze in Ilteralura contemporană pe 
un plan de frunte. Este vorba in această carte de tragedia unui suflet desră· 
dăcinat, de o fiică de creştin - rătăcită de părinţi in urma unor învolburări 
omeneşti la Salonic - pentru a o întâlni in epoca pubertăţii, in casa evreu· 
lui Şaraga Baruh sub protecţia răruia a crescut şi s'a dezvoltat într'o lume 
de măşti. 

Bătrânul Baruh fiind un pătimaş anticar, are o bogată colec1ie de măşti 
după oamenii celebri, prinlre cari s'au rătăcit două măşti d.! figuri neCuno
scute: a unei fete inecate şi a unul b 'irbat, in trăsăturile căruia tânăra Rahel 
- aşa'şi botează copila adoptivă evreu Baruh - vede Făt Frumosul, fuluror 
felel or de seama el. 

Alături de aceilstă himeră, tânăra Rahel Îşi imbogăţeşte cUloş!nţele 

despre adevărata realitate in tovărăşia proft'sorutui Mihail lanovici, însuşi el 
Un visător. 

In timp ;JI lipsei visătorului Mihail. tânăra Rahel îşi destramă gândurile 
in faţa măştei adorate, care a primit numele de Zanko şi căreia, fata il des" 
lăinue intreaga ei dragoste, închinându-i versuri ca acestea: 

.Albe flori sau roşii flori 

Pentru vii sau pentru morţi, 

De care să·ţi aduc 

O Zanko! 

Să mă urc pe şapte dealuri 

Să răzbai prin şapte vaduri, 

Să·mi i-au zbom' n depdrlări 

Sau aicea să român? 

• 



-
HOTARUL 

Spune-mi tu ce vrei, o Zallko!? 
Albe flori sau roşii flori 
Dela vii sau dela morţi, 

Pentru inÎma sau fruntea-ţi 
Spune-mi tu ce vrei, o Zanko?" 
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Şi acest necunoscut Zanko. creşte tumultos in imaginea Rahe ei. che
mând-o pe drumuri noui, Ca într'o bună zi să părăsească locuinta ocrotitoru~ 
lui, pentru a O intâlni in unul din Cele mai rău fanate cartiere ale Constan
tinopolului. unde cânta alături de tânirul tigan Gitto. până intr'o seară când 
cade vraja privirilor mult viutului chip de mască_ 

E un italian cu numele de Scanl, un avrnturier, un nou Cain, care şi-a 
omorâl pe fratele sAu Gelasio, după figura căreia o mână grijulie şi iubitoare 
a scos masca in.hipuitului·Ji:anko 1 Speculată pe Scanl, tânăra Rahel îşi aUă 

odihna gândurilor, in apa mării care se zbate furlunoasă la picioarele unui 
cimitir, sub chiparoşii căruia Rahel visase de multe (lri in momentele de 
reculegere. 

Aceasta este povestea brodată de Regina Maria in "Măşti", la origalila~ 
lea căreia se adaugă interesante descrieri şi accente din lIiaţa lăuntrică, do
vedit(lare de-un remarcabil talent literar. 

(a. n) 
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Asociaţia scriit.orllor 
români din Ardeal,· ţ;nân
du-şi adunarea generală în luna 
tt'ecută, a dezbătut detailat posi
bilitatea apariţiei unei antologii 
a scriitorilor. membri ai acestei 
asociaţii. Cum urmează a se duce 
tratative cu mai multe edituri" 
atât din Ardeal cât şi din Capi-
,tală, vom reveni de indată ce ni 
se vor face precizări asupra apa
riţiei antologiei. 

Ziua cărţii, la Arad, a tre
<:ut tot atât de anonimă, cât sunt 
de anonimi cei pretinşi că sunt 
chemaţi să rostueuscă cultura ro 
mânească! 

Patronii tuturor trâm biţări lor 
gras retribuite de oficialitate, nu 
şi-au pulut afla un singur mo
ment liber, să organizeze pentru 
Carte o festivitate sărbătoricească, 
aşa cum s'ar fi meritat I Cuvin
tele ce ne stau in gât sunt prea 
tari, ca să le putem modela sub 
o formă aleasă şi preferăm să ră

mânem la inceputul acestui strigăt I 

Soc. ftAstra", despărţă
mântui Arad, a organizat re
<:ent o nouă bibliotecă culturală. 
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donată de .. Concordia" în co
muna Brusturi. Cum un anumit 
membru al .Astrei- arădane n'a 
aflat de bine să ne pună ln curent 
cu ceremonialul festivităţi lor des
făşurate la Brusturi, ne multumim 
cu această lapidar! afişare, în 
speranta că suntem bine înţeleşi 

asupra bunelor intenţii cari le.am 
nutrit ani de-a rândul fată de 
Asociaţia. cu un atât de adânc 
rAsunet in massele populare ro
mâneşti din cupriusul întregului 
Ardeal. 

In aceasta primăvara 
impl1nindu .. se 150 ani dela 
naşterea marelui gânditor german 
Shopenhauer, numărul de faţă al 
revistei noastre publică un docu
mentat studiu asupra sistemului 
folozofic şchopenhaurean, datorat 
colaboratoarei noastre dra Vochiţa 
Jalea. 

Ziarul ftRomânia" de sub 
conducerea scriitorului Cezar Pe
trescu şi-a croit un punct de ono
are din a da mişcării culturale 
din cuprinsul întregii ţări, o aten
ţie cu totul deosebită, punându-î 
la dispoziţie câte o pagină, zil
nic. 

> 
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Din cuprinsul acestei pagini 
am luat la cunoştinţă, recent, 
faptul că revista .Innoirea· ar fi 
urmaşe a .Hotarul"-ui, afirmaţie 
care nu corespunde adevărului", 
Revista noastră şi-a croit drumul 
pe care şi l-a crezut cel mai bun 
şi acuzatiile de ~ingrădire regi
onahstă· le respingem di n capul 
locului. Suntem regionaliştl În 
privinta răstălmăcirii trecutului is
toric, la lumina căruia vrem să 

verificăm adevărul adevărat şi ne 
menţinem În linia aceleaş con-. 
duite, când avem in vedere va
lorificarea talenelor locale. Nu 
ne-am dat in!>ă nicodată În lă

turi să publicăm lucrări trimise 
nouă din-alte regiuni, atunci când 
ne am convins că autorii fac do
vada unor insuşiri meritoase. 

Pentru dovedirea celor spuse 
mai sus, punem la indemâna ce
lor rău informati. colectia "Hota
rul" -ui din pri mile lui începuturi. 

Ziarul revistă .,Pămân .. 
tuI", care apare la CăIăraş!, sub 
iscusita conducere a prietenului 
nostru Cialîc, Îşi continuă afişa

rea unui cât mai bun serviciu de 
informaţie asupra mişcării cultu
rare din intreaga ţară, oprindu
şi atenţia asupra activităţii scrii
torilor, prieteni atât ai revistei, 
cât şi ai directorului ei. "Pămân..; 

tul" mai are şi marele merit de-a 
se fi ocupat, În foarle dese I ân
duri, de "presa din provinsie", 
căreia i-a adus meritate elogii. 

Subtitlul poet Gheor
ghinescu Vania, cunoscut ce-

titorilor din pagin le mai multor 
reviste din Ardeal, fiind mulat de 
puţină vreme, la Arad, în cali
tate de jucător. credem că nu ne 
va ocoli. acordând revistei noastre 
colaborarea pe care o aşteaptă. 

De allfel Tribunalul Arad mai 
are printre membrii săi şi un alt 
scriitor, asnpra căruia s'a pro
nuntat in chiaJ Isloria Literaturii 
conte! porane marele noslra ani
mator N Iorga şi care din mo
tive, ce nu ne sunt incă cu nos
cute se ţine departe de activita
tea desfăşurată de revista "Ho
tarul" _ Să sperăm totuşi că ace
astă .tinută" este flI:Jmai vremel
nică şi că pe curând ne va da 
ocazia să-i putem pretui scrisul. 

_ Problema teatrului ro .. 
mânesc, la Arad, urmând a 
se pune din nou peste puţin timp 
în discuţie, ne place să credem 
că viitoarea stagiune teatrală va 
fi pusă pe alte baze, decât cele 
peste cari am Irecut în cei doi 
ani de D Încercare"" 

Cum în privinţa mişcării teat
rale, pe intreaga ţară, s'a redac
tat nu prea de mult o nouă lege, 
credem că ar fi necesar ca din 
vreme să se tacă toaTe demersu
rile. pentru a se asigura Aradu
lui o stagiune teatrală. menită să 
stabiliească definitiv gustul pub
Ik:ului pentru teatrul romănesc. 

Actiunea iniţială de "Asoc. 
publicişti lor şi ziariştilor români 
din Arad", trebue şi mai mult 
accentuată, fiind convinşi că pen
tru O totală izbândă nu se pot 
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pune niciun moment, tn discuţie. 

chestiuni de ordin personal. Cauza 
este prea frumoasă, pentru a fi 
intunecată de patimi, cari În mo
mentele de azi nu-şi mai au ni
ciun fel de rost. 

Timpul Provinciei, ziarul 
săptămânal, care apare la Arad, 
sub conducerea şi îngrijirea re
dacţională a prietenului nostru d. 
Ionel Filipaş, publică in ultimul 
număr un interesant supliment 
ilustrat, cu vederi din oraş şi ju
deţ, oprindu-se În special asupra 
lucrărilor executate de liceul in'" 
dustriaJ "Aure! Vlaicu" de sub 
priceputa conducere a dlui ing. 
Romulus Cărpinişan. 

Initiativa dlui Ionel Filipaş de a 
da Aradului o publicaţie săptă

mânală de bună informaţie asu
pra vieţii economice, comerciale 
şi muncitoreşti din regiunea Ara
duhii, se incadrează dela sine în 
rândul faptelor bune, şi stăruim 

asupra ei dintr'un sentiment de 
perfectă admiratie. 

Editurile din CapUală, 

deşi din timp anunţate de apari. 
Tia revistei noastre, ba mai mult 
"Hotarul" ocupându-se in repe
tate rânduri cu publicatiile apă

rute din teascurile celor mai multe 
dintre ele, continuă şi azi a nu 
ne trimite, spre anunţare sau re
cenzaTe volumele apărute. 
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Şi domnii editori găsesc totUŞj 
motive să se plângă contra ceti
torilor, fără a lua în considerare 
faptul că, difuzarea cărtii nu se 
face numai prin simpla afişare in 
vitrina librăritlor, ci mai ales prin 
mijlocirea celui chemat să o pre
zinte publiculu!, in felul în care 
acesta crede că se cuvine. 

Acelaş cuvânt am putea spune 
şi de unele dintre revistele ce a
par in cuprinsul ţării, cărora le 
trimitem regulat schimbul, fără a 
fi tratati in măsură egală. Sunt 
sisteme contra cărora nu le pu
tem opune decât slova scrisă, cu 
credinţa că nu ni se mai va da 
ocazia unor reveniri. 

Odată ce s'a zăgăzult 
reclama unor falşe ta
lente literare, prin coloanele 
unei .anumite prese", nu se mai 
aude mai nimic nici de criticul, 
care a avut cutezanta de-a pre
zenta intr'o .Istorie a literaturii 
române". drept talente literare 
româneşti o mulţime de scriilo
raşi recrutaţi din cartierile Du
deşti, sau Văcăreşti şi la nevoe 
chiar din târguşoarele din nordul 
Moldovei, locuite in majoritate de 
bine se ştie cine. 

Numărul vlltor al .Ho
tarul" .. ui va apare in luna Sep
temvrie, numărul de faţă fiind sa. 
cotit de vacanţă. 

(a. n.) 

• 
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