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cAl. Constantinescu, profesor. CJ3ul. General Dragalina, <:Arad. 
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HOTA.RUL 

CHRISTOS A ÎNVIAT 

'Bat clopote în noapte, lung,. prelung 

'Bătăile se-alung şi se ajung . • • 
Intre pământ şi cer, clopote bat, 

Să ne-amintim, că iar a inviat 1 ... 

Caişii, până ieri inmuguriţit 
Vor fi in zori toţi infloriţt, 

Iar soarele va sta şi el mirat, 

• • • 

Că flortle, din morţi, s-au fost sculat! ••• 

Peste cătune ---- scorbore în văi -

Vor arde1n noaptea asta vâlvătăi, 

Şi mâine, copii goi n-or fi la porţi, 

Căci pentru Cel sculat dtntre cei morţi, 

Ei s-or găti in strai sărbătoresc 

Şi după obice/ul strămoşesc, 

Ciocnind un ouă roş incondeiat, 

COor ciripi: " Christos a inviat 111~ 
cAL. NEGURĂ 
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Dupa oll11liaza ---
(poe .... ă) 

După amiază de linişti •.• 
Umbrele t'oesc in jurul meu, lucrurile se imbracătn 

intunericul amurgului, -
Luminile încă nu stau ivit. Strada stă intre pereţii inalţi, 

goală şi, sonor, vid de iarnă ••. 

După amiază de visuri ••• 

O cărare măruntă mă duce inspre malul unei mări cu 
orizont vast, amintire de ani mulţi, şi din zarea ei 
se desprind mii de cărări, - zile din alţi ani. 

Le ascult ritmul cum saltă lumină duioasă pe corzile 
inimii ; 

Zile frumoase de iubire, de suferinţă, de muncă, 
Ce frumos vă desfăşuraţi sub umbra tâmpltlor, viziuni 

ferbinţi şi halucinaţii ingrămadite'n sângele meu, -
Vă ascult şi nu găsesc o poveste mai frumoasă ca asta: 
Iubire, - tumult de vedenii, furtună de sgomot . • . 

După amiază de tăceri • • . 

Ai venit cu pas de flacări şi ai stat alături cu svon de 
veşnicie, 

Am ascultat indelung cum străjueşti lumina mea din 
adâncuri, şi o rod eşti in arătări cu belşug de viaţă, 
de culori şi de zimbire, 

Şi-am rămas să te păzesc ca pe o comoară şi să te 
aştept din nou: 

După amiază de linişti, de visuri, de tăceri • . 

TIBERIU VUIA 

.., .., 
PRIMAVARA. 

Cad din'ncdlar' snopi de soare 
Peste pa;i,,; şi răzoare; 
Bate vânl"' coastă ~rea 
Şi când vârf .. 1 va să.' ia 
Moleş" de atâ'a soare, 
Ineenunche lâng-o lIoare I ••• 

Pesle sate 'rec cocorii, 
Bulbucă iar apa morii, 
Turmele Infloresc vaJea; 
Vn drume' ,i-abafe calea 
In spre cres'e 
Ca'n povesfe ••• 

'" ţipat o cacuvea 
Şi-a gema" intinderea 1 
Car cu boi despică drumul, 
Satu'n cer şi-aruncă fumul; 
Lângă garduri. prin ,rădini, 

S'au 'umini lângă 'umini 
Pomii, grei de-a'âta lIoar. 1 

Cad din'nallur; snopi de soare. 
făIăngi sună, bicia pocneş'e .•• 
Şi pămân'u'l vezi cum creş'e I -

t 

Şi cu ,cindu'n doaă 'rân', 
'şi deJlCarcă flin'a'n ucin' .•• 

AC. Nf.GlIRA. 

-



Figuri arddane: 

Viaţa, ca şi activitatea publicisticd şi di
dnctică a lui Alcx. GaV1'8, fost profesor dc1a 
1821 şi 'apoi director, din 18fi5, al fn-;tituLulul 
Pedagogic din Arad nu 'S'ou bucurat, --- în 

- afară de unele insemmiri biografiec - 1) de 
o mai largă şi atentă cercetare pana a('um. 
Unele păreri asupra planurilor sale de editor 
şi ca aut or al unei drame, nu-i sunt deloc favo' 
rabife. Şi, {'u toate astea, Al. GavrH a repl'l'
Zln!at tipic' ,']i scăderilc ('a şi elanurile de 
cxageral naţionalism mi~l le ~Ie epodi sale 
romantice, aşa pr~('um ~'n Munt.enia, le jnrei

ţi1;'u, tot aşa de caracterbti f " un T. Heliade 
Rădulescu. 

V011l incerc.) altădaUi Să-l urmărim vieRţa 

,';ii cde două lucrări rămase dela el: \lonu
ml'lItul Şincai - Klainian "';,IU » Şincai şi Klain 
in Cămpi (i) IS]) sului", 2) o pi(,~;:l de teutru; 
şi ) Le~.iconul de convers.lţit' istorÎ<,csc-rcJÎ· 
gionHri~l«, ~) care aduce şi unele informaţii 

de () vploar(' istorică intl'l'!;Saal.l. 
Dar AI. Gavra a incercut o '~peI';l edito

ria 101, pe un vast plan, p~ care (:u regl'( t trehuie 

Sti (1 rcelllloaştem, nici nui ul'mnşii până astăzi 
nu ne fim g,lsit apţi să o impEnim, 

!':l 1';>1 pune în gand dl' a puhlica operele 
lui ŞillUli şi Klain, pc ('flrc 1(· C'opiase după 
munuscrisele pliSC la dispoziţb dl' insuşi epis. 
copul unit al Ortizii, Samuil \-lIlcan, Care le 
it'. ea in păstrare. 

P:ină ]a duta aceasta -- IR44 _. cl.lnd ;n
u'pc GavrH publiearea Cronicc1 lui Şincai. se 
mai făcllseră unele incereări în accastă di
rcpţic. 

Gh. Şincai însuşi îşi tipăreşte in Calen
darul dela Buda pe 1808 câteva (;Oale din 
op(~r~ sa; la indemnul epi:-;c()pului S. Vulcan 
4). Ca apendice la acest Calendar, .'1par astfel 

1) Y, ":lai ales Iuliu Vuia Fragmelite dm Istoricul 
pedagogicuiui cont. gr. OT. român din Arad. - Studiu 
IstOriC - pedagogic Panciova 1887 p 40-45,: Eneiclopedia 
rom.tn~ II pag. 513; şi mai ales DT. Teodor Botiş, Istoria 
Şcoalel Nor~ale (Preparandiei) şi a Institutului. teologic 
ort român din Arad. Arad 1922 pag' 391-393 ŞI passim 

2) Apărut ca" Vorwort IU die Chronolog. Geschicht~ 
der Valachen" rn Buda la 1844. 

il) Cu un lung tiUu. Tomu 1. A-B. Buda 1847. 
.4) A. Papiu Ilarianu: Vietia operele şi ideele lui 

GeorglU Şincai din Sine, a. DiSCUTau de recep'iune ••. 
Bucureşti 1869 pag. 23. 
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vreo 40 de pagini În 8 , ('llprinzând istoria 
anilor 86--169. ,1) In 1800 Şincai işi continuă 
til .. tlrirct. Cronieei tot acolo, dela pag. 41-80, 
adiC'l anii 174-2fi4. 6) Cf;nzura sau poate 
plecarea grăbită a lui ŞiI\C'.1i la Şinea - unde 
il ~{li,ilI1 la 28 Febr. 1809, când ci implinea flfi 
de am - - opreau contin uarca ~icestei lue-ră· 
ri. 7). 

In momentul în care A1. Gavr~ îşi lansa 
»a':~'a publicare despre tlpal'irea Cărţilor Şin· 
cai - -Clainiane sun.ltoarc \. 8). el afla despre 
si\nilan' (>I'o<.>ctc edilorialf.'. la Bucureşti, ale 
nnuin Dial'onovici. ('arc însi'1 "incă Ia naştere. 
se slIf!Tltmă .. , deci, nu se realiză; ,';ii de edi
ţ,ia lui Vida, "un Vida din Eşi,' 9) adică Ar· 
himandritul Ghcrmal1 VioJa gramaticlII, che· 
mnt la ScminariuI, numit din 1839 »Veniamin, 
din laşi, cr. profesor pClIll'U greceşte şi lati
IH'şte 10). Fost student la Pcsta, » Roman no
bil din i\rarmaţia(' - adică Maramureş - cum 
ii plikca să se intituleze, Vida c Al.llorul .şi al 
unei » Gramatici practi,~c romal1o- franţu:. 

ZpaSCll«. II). 
Despre. aecastăediţie dela laşi s('onsă de 

<ll'himandrit, AL Gavra nu se e'"'pJ imri pren 
(·logios, cund scrie: tipărituru • din Iaşi eu 
Ili~te ~love grosolane se sco<;~ in c~lte\'a. dar 
puţine coaIe, şi şi acele gre-;;itc, prin c"ln po
porul ind. ]a inceput se inq;firDehe, şi mult 
voI şi necaz mi se făcu ... « 12-) Cl'oniea lui 
Şinlal, puhlicată dt~ Vida în 1843, apăru ne
('flmplectă. Ea se opri la a. 999 J:i) Tipăritura 
s'a!' Fi j'ăcut după un mI'. cumpărat la o licitaţie 
]a Viena. 

In monografia sa asupra lui Şincai, A. 
Papiu !Iarian dă titlul acestei ediţi; tipărite 

") A. P lIarlan o. c. p. 23 şi nota 8 
8) A. P. lIarian o. c. p. 23 nota 9. 
7) A. P. lIarian o. c. p. 23-24. 
Il} Lungă scrisoare a lui Al. Gavra din 3 Mai 1853 

stil nou eătre EP1SCOpul dela Oradea publicată de Or. 
Iacob Radu In : Doi luceferi rllăcitori Gh. Şincai şi Samoil 
Micu Ctain. Analele Academiei Române Bucureşti 1924. 
pag 85. 

9) Or. r. Radu: Doi luceferi rătăcitori pag. 85-86. 
10) N. Iorga: Istoria literaturii rom. in veacul XIX-lea, 

Bucureşti 1907 p. 289. 
11) Idem o. c. p. 126. 
l~ Dr. 1. Radu o. c. p. 86. 
111) Ovid Oensuşiaml Literatura romAnă modernA 

Bucureşti .1920 voI. 1. p. 40. 3 
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de aehimandritul Vida: .) Cnlili(~'a ROIlH\nilol'u 
si 3 multor nemuri .... de GI'OI·gi.~ Şincai din 
Sinc'o. '" în zilele prea-i'lalt!lllli Domnu allu 
~'Ioldovjl'i Mihail Grigo:'iu Slut'dia Voevodu. 
In tipografia S. Mitropoliei a Tassiului la anulu 
1~43(, 14). 

Hclativ la ms. dUp{l care I'{\cuse Vida tip{l

ritllrl: tM Papiu Ilarian scrie: "Copia ce po
sl'dea Vida era făcuw de Petl'lI Mareuliu, in 
satul Hodn aUu comil~ltului Biharici, pl'C 11\ 
1821-2«; 15) 8e pare de,;(i!ll1tu lui Petru 
!\Isior. Acelaş l\lat'cuţiu mai transcrise.,c o eo· 
pic dcp(~ ms. Cronieei lui Şincai pc la -i~m 
dup[t CUIU afirmă tot A .. Papia llari~m Vol. 
1. îl vinde Loga bibliotedi din Bucureşti, iar 
eelch.lltc două 'volume ale ueestci copii se dă
def'u lui Gavra la 1842. 16). 

O ceartă isbucni pe aecustă temă intre 
Diaconivici Loga şi Al. Ga"T,l, p~ care insă 

. noi JIU avem posibililatea să o cercetăm de 
aici. 17). 

In al'castă chestiurw a manuscrisului uti
Jizat de Vida, Al. Ga\T<l ne dtl, unek· foarte 
preţioase informaţii, pe ('a1'C noi le r~produ. 
C(:11l acum pentru Întâia oră. 

Alături de »umilul offc:tt!«, pc carc-1 
pnp Hl'ăm mai departe, ,:1 '.Inc:-.:cază şi o listă 
de m~:nuscri8ele şi căI'ţîlc pe eare voia să le 
doneJ'c Con.si.,torului ar;:ll.lll. La punctu1 XI. 
s1.h B, Ai: Gavra 8('rie in Hv:ustă lisUi: 

»Chroniea lui Şinkay« ! 
Tomul 1 cuprinde 811 P<\f(. summa 2097 de 
Tomul II cuprinde 793 P<1g. pag. in 40 
Tomul III cuprinde 4Bil pag. 

N B. Se recomanda pc ~l:.lI1n posterităţii 
a se pastra şi acestu manusl'l'ipl li sinkaianu, 
pentru ca cel ee au eşit din Ia.';;i, s'au tipă
ritu dintt"un manuscrisu prin Al'hillUHldritul 
Vida dela unu antiquariu Sido'·'.l in P0811nU 
cumparatu, şi de censura din Bllda in"a nainte 
de- aceea forfecatu, din eare CHusa in~usi Şincai 
disgusienduse au curmatu tiparirea Chronicei 
sale, din care preIa a. 1808 şi esisa 3 seau 
4 cole; dicu au Curma tu ; şi opuI dela mine, 
adecfI acela, dupa care seau dm~opiatu al meu 
manuscrisu au remasu pentru gl'Heratiundc 

urmatoare curatu, asea precum an esitu din 
mmwle clucubratorclui seu, ne pangad1u. 
Despre Sinkay mai esLc de a se observa (~um 

14) P. Ilarian o. c. p. 58 nota 2. 
lr,) Idem p. 58 nota 2. 
l~) Aceiaşi nolă 2. p. 58. 7 
1'1) A. Pllpiu llarian trimite la Foia pentru minte, 

Inima şi literatura, 1842, No. 40. 

<:a 111 <:hl'onÎr<l MI lHai Pl'ctuti ndl'llcu 1]C pro

voaca hl manustTisul Clainianu, asca, cain ope
ralul unui audore 1iparHu fal'" de operatul 
eeluia laltu ~udor 8l' poate ,,;o('oti cu mancu j 

ca defecluosu«. 18). 

Prin urmare reţinem o in[ol'lllaţil: foarte 
preţioasă, anume eii ediţia dela Iaţ;i a lui 
Vida, s'a tiparit după un man'lsu'is cumpărat 
dela Pojon, nu Viena, ecnsurat de cellf-.ura din 
Buda şi <:are prohabil e aeelaş manuscris 
după care şi-a publicat· Şincai primele coalc 
la 1808-9, din Cronica sa, în Calendarul din 
accl ora.';'. De.'1scmenca rczulUi categorie că 

Al. Gayra a utili'l'al un manuscris al x clut'uhra
torelui« adi('ă al autorului Şincai pe Care l-a 
7i trans('ri." şi nu copia lui ;vla1'( utili. Acest IlW

nuscrifi îl restituia »nepmll..~aritu") la Oradea. 

Tn s"risoHnu de m.i; târziu, din 18fi.~, .\1 
Gavra ne d{1 interesante amănunte despre 
procdl.l său ediLorial, ceH şi despre greutăţill' 
pc ('are le-a înULInpin:tL 

Iniţiativa - serie cI - venea dela priete
nu! său din copilărie, dcla cp i.·a:op II I unit Sa· 
muii Vulcan_ »Sam. \'u1can nainte eu c,lţiY:I 

ani intr"tma din zile mă insllrcjnă cu tipărire:.l 

0pllrilor de uniţii A.rdc;,tlului Şincai şi Clain 
conserisc, ce de cMen.l zecimi de ani stăteau 
in biblioieea-i nl~('datc, in(htortllldu-mă. ca io 
ca edito1'c nClInil, ~i din partea D, D. Fpi~co
pii Sîrbeşti 11(' uniţi se mijloce!--c invoire ... 
Şi a~a socotind, ('ii in privinţa deli\'ălirii oame· 
nilor de naţiunea noastră, voi face un pcl"" 
bine nemerit, dar şi pentru ustellplcle mdc 
bine venit, primiu asupI'a-mi ael'a indatorire 
şi eercaiu a o indeplini. « 19). 

Cu tmllC aee-"ka, din Pl'icina » viforoasc
InI' Împrejurări «, abia in 1842 i se " deschise 
('alea<' spre a porni la l'calizmea gândului 
sAu. Prin urmare Al. Gun'l lua iniţiatinl 
cdiHirii lui Şincai l'lI mult inaintt·:.\ lui Vida. 

Ohţin<\nd billceuvântarca Epi"H'Qpului de 
V:1r~l'ţ, apoi patriarh, dela vladicii Timişoard, 
Aradului, Bueo\'inei şi Ardealului, el inCCjH. 
apelul r.fth'l' prenumel'unţi S~l!l ahonaţi. 20). 

Se îndatorasc in ('âte 2 locul'j eu câte 200 
fI. Dcntru ('a să-~i poată i'ndcplim marca 
ope;ă editorială al ('<\rei frumos plan il avea 
Înaintea o(.'hi!or. 

18) Arhiva diecesei arlidane. Anexă la petitia inre
gistrată sub numărul 1153 din 11 23 Maiu 11\77. Lls'a 
aceasta a manuscriselor şi cărtiior oferite de Gavra j o 
vom reproduce in numlirul viitor al Hotarului. 

19) Or. Iacob Radu o. c. p 85. 
20) o. c p. 85. 

--------------........... Ull 



Al. Gavril scoale în ~lai 1844 - prefaţa 

dela Cronică e datahi ), in Aradu1 vechiu l-a 
Martie« - primele coaIe. Primul volum din 
Şincai trebuia să cuprind~'i răstimpul dela 86-
148\), Însă nu se tipăreşte decât partca pană 
In 138:1. 

Cronica lui Şincai era prN'cdatiî de acea 
piesă intitulată: »\/lonumenlul Şincai-CI ai
niun suu Prcumbu luI hronico --- istoricesc ('u 

I1l1n)('1e Sincai şi Samuil Ciain iri Campi Eli
sului 5i intră uIţi şi un nem<.'rnic dela Arad. 
O Dramă mare mito-literală«... etc. Buda 
lM4. Era o 1ntro<1ucel'c aiegorÎl(\ pentru ope
rele ce aveau sil fie tipărite. Familia Cerno
"iei patrona editarea. 

Al. Gavra voia să scoală succesiv s<.'rieri1e 
lui Şincai şi ale lui S:lI11uil elain, fiindcă 

'))enLrU el .- dup{1 cum spune fragmentul ine
dit ce-l puhlit'iim mai sus, .- amândoi aceşti 
» maladori« 21) latinişti .se inlregeau unul pc 
alt\ll: "Operatul unui auctore tipări tu fură de 
operatul celuin laltu audor se ponle socoti ca 
lllUI1CU, ea defectuosu«. 

Cronipa lui Şincai el'ile precedată de o ["u· 
g~\eil\ne şi o lungă prefaţă ale lui Al. GavrB. 
BlIgăciunea poartă titlul: » Inchinarea operei 
de faţă Preputernieului Dumnezeu Sabaoth« 
~i într'un pa.sagiu editorul face aluzie la greu. 
tăţ ile pc care le·n înt~lmpinat eu tipărirea: 
), La Tine indreznescu Eu tieălosul verme li 

m{t provoca, Tu unul ştii, Tu'mi vuznşi pati
mile, in eheltuelile, in necazurile, care in ani, 
cei ce acuma in noianul dăriimărilor nimiciţi 
supt picioarele tronului Tău zac răsturnaţi. 
;\J{t chinuiau şi mă sileu să lUpi 8ingur, pără. 
sit de toţi cu greut.ăţile, valurile, cele ce la 
inceputul lucrului acestuia după dosul infio. 
ratoriului viitoriu să ciumpilară asuprămi, in
fă~urnte de o păcură nestrăbiHută, cu scopu 
de urni si'imâna furturi, ami imprăştia viholi, 
Întru atît, cît mai că mă vedeam răsturnat, 
de nu Te indurai ami trimite vreo trei Scuti
lori hr~vi, de cari mă simţiiu oareşt'um spre 
un aH asuh nou renoii«. 

Aceste » pa~ele primare.( ._- prime, Hpă~ 
rute, le numeşt.e Al. Gavra '~neştc pui de re
n1<.<::, phoenix«. 

In 6ufident de mistica şi ineâkita cuvin
. tare către urmaşi avand titlul: »Preacuvin
tarea editorului a Plasmii aceslUl către Poste· 
ritatea (Următorimca) Naţiei româneşti«, el 
intercalează şi 3 »coreşpondinţc<t - asupra 

21) V. expresia in "Umililu Offertu", publicat mai jos 
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celor doi istorici, Şincai şi Cla!!', ca )' iz,'or 
de cunoaştere pcrsonali!ică Şincaio--Clainia

nă", Dintre acest.e scrisori, Pl'ima ne dă date 
inscmnah_' şi despre SamuH CI,Jin, iar a treia 
se ocupă de vizila lui Şincai la Blaj in 1812. 

Editorul işi semnează acen~tă introducere 
cu următorul titlu: » al Vostru Servitoriu Ale· 
xandru Gavra m. p. in In3titutul Pedagocic 
rominesc din Regatul unguresc de Geografie, 
j\i(atematică, Fysica, PoJitic~"i, precum şi de 
Aritmetkă de rost, şi COrnUI1<~l, public, şi de 
rind Profl'sor rcgcsc, şi la mai multe 1. I. ,Ju
dqc de prin aeeaş Teară a TalHllii de Judeţi 
Asesor, ca de Editorul Seripiclor Şineaio---
Clainian<.'<, 22). 

G reut 5ţile inS(l nu intârziară să apară. 

Di 11 :\lai1844 ~i p<'mă in Octoll1vrie 1847 Al. 
Gaw~ nu poate tipări dcc~it 60 de coaIe 23). 
Era dator şi banii de pc cărţile răspândite În 
toate provineiilc ronu1neşti, afară de Basara
bia, veneau foarte greu. Agentul lu! din » toată 

România «, » clDcoiul« Cristache IOlnidcs .. 
li pitar« nu-i trimese cei (ino 11 pentru exempla
re dale spre desfacere. La Ja~i, un altul, Di
mitrie Niea, negustor, bancruta şi A.1. Gavm 
pierdea şi aici 111 fI. 24). 1 tl sLlrşit in Buco
\,ina Geargiu Hurmuzachc la 1853 ii datora 
încă 101 fI. şi 38 creiţari. 2;:'). 

In t01al - in Ţările Hom:lneştj, in Buco
vina, Ungaria, Ardeal şi Banat, editorul ară

dan răminca cu restanţe de lf184 fI. şi 38 
creiţari. 2{i). Tocmai in Prim'ipule » mai amaru 
mlt tascaiu ~ scrie el - despre care mai 
mare speme avem«. 27)_ 

In faţa acestei catastrofe, lŞl opri edita
rea Cronicii şi el adăugă: »numai atunci mă 
simt îndatorat fi continua tipărirea, când imi 
va ineurge toată restanţia, ca s<l.-mi pot plăti 
şi contrasămi datorie de 400 n.«, ajungâl1lJ 
la coneluzia »că nu publicul al'tupră·mi, ci io 
asupra publicului am pretensiune«. 28). Şi, 

fiindcă unii » scrupuloşi« şi unii »clivetitori 
înrcotăţiţi« il socoteau poate că şi-a umplut 
punga cu bani şi nu a dat cărţi, Al. Gavra, 
în faţa acestor »berfc«, constată Cu amără· 

Z!) nici invocaţia şi nici precuvtntarea nu sunt 
pagînate. 

:!li) Dr. lacoh Radu o. c. p. 87 . 
2~) o. C. p. 86. 
:.:,-,) o. c. p_ 88. 
:Ill) O. C. p, 90 Dt. Iacob Radu pune semnul 'ntre~ 

bării la total, dar socoteala e bună, funde! f10rinul avea 
60 de creiţari. 

21) o. C. p. 85, 
28) o. C. p, 91. 5 
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cinne cii »dela ronuinu, eăruia dr.că-i dai 
cărţi de a ,iaha, el le primcşt>J şi de ceri su 
ţi l{· plătt'aseă, el se minie şi te cleveteşte, Cu 

lHln{\ ,'lea mii nu va b~lga« nimic in bu;r.unar., 
Işi striga apoi nccazul: »Nu sunt aci l\lcec
naţi. nu Patroni. ;'\[,"1 rog să nu mi se interpre
teze vorbelc acestea in tip de sccil! ură şi in
fl'un',arc. Pentru Al. Gavra el au »numai croi 
cu gura mare«. 29). 

In Iulie 1852 stil n. Al. G<twa se gtmden 
diH nou S,t-şt continue tipăritura. 1':1 incepe de
mcr!"urile către censorul T. Aoron la tipografia 
regească dela Buda, elilld aWi că In Iaşi se 
începc ediţia dată în 1853, sub Grigore Ghică. 
la 100 ani dela naşterea lui Şir.cai; 30) »anul 
scculnriu al lui Şincai « - serie A. f'apiu Ba
rian, cure dă şi l'ompUner~,l comisiunei nu
miti] dp Domn 31). Ediţia se hicea t.ot după 
manllsl'risu 1 lui Vida. 

In i'atu acestui Ju<.'ru, Al, Gm,ra putea 
spune: » Pentru aceasta io ca rOnH~-:1 eram in
datorat a mă bucura de a ti fosl invins că eli 
bunăseamă ţinta va isbuti; ei şi din senii
meniu 1 acesta i sc trag ncpl{I('(.'ri. Deaceea 
ajungea Ja concluzia că maştiha imprcjurare 
ce gOllea pe bietul Şincai in toată viaţia, nici 
mic editorului seu şi nici Intr' o privinţă nu 
mie mai. părtinitoare; ce face de orean111 nu
mai pre rcsiimpuri imblin7it, de loc ce mă 

miţlc, mi se înfuriază«, 32). 
Al. Gavra işi părăsea astfel definitiv fru

mosul g;1nd care îl insuflcţise în cursul atâtor 
ani, ajung~lnd să incerce acp.\ ediţie o lui Şin
cai, plină de muh lirism patriotic, de o »stra
nic conccpţie«. 3:i). 

• 
1.0 r,lndurilc de mai sus adăugăm ca o 

copleetare » Umilitll offertu« inedit - »din 
parka emerit ului direct ore pcdagocieu Ale
xanrlru Gavra ca fostul p. o. protesore al ace+ 
luiaşi institutu. Cu 3 anexe sub '/. A şi B 
provocate, adresat ) C{lt ră llul'tr Haica sa lnaltu 
Presandtul Domnu t:piscopu Ioan l\leţianu şi 

cătrN V en('rahi1ul Con~istorili al diccctiei greco 
orienlali romane aradunc'(. 84), 

Tnalt prcasancite DIl' Episcopu, Preonoratu 
Consistorill ! 

2\) O. c. p. 91-92. 
00) o. c p. 92. 
31) A. P. 11arian o. C. p. 59 şi nota 1 la aceiaşi pagină 
82) Dr. Iacob Radu o c. p. 92. 
23) N. Iorga: Istoria Invăţământului românesc. Buc' 

1928 p. 259. 
!\.t) Arhiva dîecesei arădane nf. 1153 din 11123 Mai 

1871. 

nnpilt-(· darea de ,'lama d~Rpre toate uneltde 
marunte miscatoare ale Preparandiei nostre, 
ce le am fost luatu sub pazlt·mi in 16 1\'1uiu 
a. c. am incheiat' o, prin Carc destllr' de lămu· 
rit am datll a se pricepe 1'3stigu Il!, re au pro
venitu institulul pedagoeÎeu şi fundatiunei 
sale din manipubtiuncle mele, cu ('uvenita 
aplecatiune mI.' rog-u de Ilus1I'it.\tea Vostra 
OII.' Episcopu ti de Preonoralul Consisto1'iu 
dieccsanu: se aveti ~1'~llic IK'llsiunea, ce C3 

emcritu profesore p. o. o tragu, a mi se spori 
)a anu cate cu 400 fI.; pentru efi aceea numai 
oficiului meu profesor eseu p. Q. dch a, 1821 
p~lnă la u. 1861 in cursu de 40 do uni purtatU 
corespunde, iara cei 15 ani (S(,1 vi[,du eu de 
totu cu 55 de ani), curi in ace)u oficiu pe 
deusupra ('U deplina sinceritate ii-am impli· 
nitu, remasera afara din ('omptu, ]VIe rogu 
dara de prctitulutu COI1sistoriu s(' hinevoiaseu 
incasul acesta a luni de einolmra o magna
)limitute, ce in una din lunelc nu demultu 
trecute s'au intcmplutu aei unuia cu nume 
GlIspBr. 

Act,!'-ta, după ce la ora~uln Ara<lu în bran
siuJu orfunalu ca cxactoru pcntrl1 o leafa de 
dlc 80e n. au scrvitu în [,0 de ani, s'au ru
gaiu a se pune în pensiunc. Rcpresentatill 
oraslului pentru crcdcntiosulu seu servitiu 
fără de a redica plata SUcl'l'sorclui în ofi
eiulu acesta, mai susu pomenitului Gasparu 
au dceretatu o pensiune de 1000. de fior. la 
anu, udcea cu 20() n. lllai multu, decutu ce 
iau fO'itu simbria. De ad mi se :1a ocasiune 
dt' a ,"pcra: ca şi Preonol'lItulu Consistoriu 
cl)nvin~uJlduse despre mic inter, "niul praeju
diciu, rugarea mea cu alatn m;1Î virtos o va 
applacida, penlruca 

1) Meritele mele şi mai d<'.!part,c se extindu, 
pentru ca cela au sier\'itu in 50 de ani, iara 
eu am servitu in 55. 

2) Cela au avutu a pod,l numai unu fel 
de su1'cina, iara eu desi am fost trimisu aei 
numai pent.ru o eathedra. totu!> mai intotu 
d.ecursul anilor acestora şi ('("te 2. şi 3. CA

thcdre am supplinitu gratis. 

3) In 24 de ani şi intendotura casii vechi 
pcdago('i('(~ am purtafo, şi Casa HIn predafo 
pridndu spre vechimea ei în stare; de catd 
care in mai buna nimenea :11' fi pututu se d 
ţină cu spese catu sau putui.u mai moderate. 

4) Unii parti a bibliotecii şi a uneltelor 
şcolesei, eari n'au avuiu locu in easa aceasta, 
am datu eu adăpostu in propl'Îami locuînţia. 



5) Bibliotheca pcdagocka l'hiar eu unulu 
cu 235 de obiecte din pariemi am sporifo. 

fi) Pentru ('di fiearea e<li f1('iu1l1i nou pe
dagodcu dela amicii ~i cunos('utii mei am ese· 
peratu sae!'ificiuri în bani gaL! de câteva mii 
[1. :\'larturiemi sunt protoC'olclc conf('s, şi ('011-

sistoriali. 
7) Pn'stc 40 de ani ind eu 15 ani pe dea 

supra sier\'indu l'a professol'e p. O., in tot 
allu)u au rem3Sll fllndatillnii Cale 800 n, ca 
in pl'ineipiu asta e redaeina salariulor ale pro
fc~"orilor de aci. Profitul aCl'sta se suc la 
12.000 f., cari dcacu asi fi registratu eu la a. 
HH:il .. iasi fi tras insum ca pcnsiune. si suece
sordc ml'tI in proIessoratu tragea alte 12.000. 
ca salariu profcsorescu. Ast.l Ca nu sau in
h'mplatu asea, mic de bul' se misc adscrie si 
nimenui altuia. Dcei cu aLata au venitu mai 
mtlh in parlea noslra eand sau impat,titu fun
dulu scolcs(,ll intra 1'0 I1HlIl i si s(>rhi, 

Intrebu aci: arc nar fi justllm et aeqvUIn 
se lragu eu eamala dupa banji Hccstia, carea 
numai eate cu ()O.o SO('otila face 720 f. Dar 
eu aceasta nu ceru: fiei de bim' fundului, 
eeeuc(' trage dupa uslanclcle melc. ":u nUlllai 
pentru staI'nir~a atentiei spre mine a Prco
noratului Consist (01') aduscll aceste inainte. 

8) Prelunga 3ecste in 12 ani am functio
natu si ca directorI.' loeul pedagocleu iara gra· 
tis, Dt: aei remasera fundaţiullC'i pedagociec 
de nOII gHOO n. 

9) 1'::-.11':1 dela VI'epurandi pl'ntru bibliolcC'u 
iiL didactrll \Te o doa trei sute de florin ti am 
exoperat. 

10) Ne a\'cndu institutul nostru scoala du 
praxa, siransu am fosiu intcntu, ca tinCl'imea 
in unele ore prin cercetarea s('oalclor elemen
tari din Aradu romanesci scsi castigc expc· 
I'Îmcntc in propunerea practic", a earia teorie 
o aud iau si o invetiau dela mine, Dcci si cu 
aceasta mi sau inmullitu ocupatiuncle, pr~('um 

11) si cu gimnastica in alte ore; asea si 
cu ceollomia intru ataia eram oC'"l.Ipatu, eaiu 
caml alti profesori dupa 5. oare posmcridiane 
erau libcri de ol'upatiuncle s'1l(\ eu pana 
eaira 7 ore mc {erbeam si asudam in duhol'{'u 
scoici; iară din orelc antcl1lcridiane de abea 
me putemn smulge la 12 ore pentru rcstallrarca 
trupului. 

12) Si de experimcntarea tincrimei in gra
dinaritu debuca se 111e ingrigescu, ca se nd 
se depute tinerii de pedagocicll Cu defedu 
intra arta intiara asea de necesaria. 

Am servit sub 3 regi, in care timpu au 
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guvernat diecesa Aradului 7 ,episcopi, Maria 
Ta Praegratiosc Dll' Episeopu esti al 8-1ea. 
Pohescu ca Domnul de sus se TI.' tina multi 
multi Il ni f(>rieiti pana la cele mai ~1Cland hatra~ 
n{'lie sanatos si intru indm'Lulal'c. 

Aceste sunt moti"ele pentru ('gri me rogu 
se mi se fa('a si mie parte din folose]e, cari 
eu fllllllai din boldulu meu propri1\ m'am fra
mcntatu ale ('ustiga puhlicului romanu, adeea 
p(!nt ru cari acuma Ceru imbunai<ltirea pen
siunii melc cu 400. de rlorinti la anu in forma 
ace(~a, pr{'('um a proportione din pllrtea ora
siului Aradu sau intemplatu e~;n:tordLli Gas
par, care n'au facutu mai m!Jltu, decatu ce 
dupa natura offidului sell ~Hl dehuitu se facu; 
si Jlumai si numai pentru C;) Cli 10. ani au sier
,-ilu mai mu\iu; avu norocire cu prcmiulu po
menitu a fi onorat u. 

Deaea dar din partea conpdinta mi sar 
inh:mpla si mie o asemenea distingere, atunci 
insiratdc mele merite le voiu spori enea cu 
aceea, C:1 pentru pueirw acea remllIleratiunl.! 
de 83 f. ;·m eri la luna, voiu ceda O an~re a me 
grandiosa dupa: ,momentuositatea sa morala ne 
exsohibile, unun presentu, din e:)re numai 
Domnedeu sfentulu sc1e pc de eate ori si spi
ritualminte si matcrialminte eu vreme se vor 
inloarel' fundatiunii scolesci summitielei acele, 
cad eeriu a se adauga la penslunemi. Voiu 
se darueseu aci sub ',r. inscmnatcle opuri de 
maladorii c(,'i mai de frunt~ dintr'o dineoara 
ai literaturii romane elucubratc, S1 pana acuma 
ne lipilrite: pre lunga acele si alle carti tipa
riie romane si latine, si enea unele scrisori 
din carti tipuriLe ori~inali din l'au~a ponde
rositfltii lor deeopiatc, cari in gradulu eel mai 
inallu merita atentiunea romanilor; tote aces~ 
Lea in numcru de 24. de frustllri, voiu sele 
donezu bcsericii, ce o represt'ntali. Domniilo 
vosl re, si prin ia ercdintiosilol' e; spre vcci
nica aducere aminte si muhiamire din par
tpmi !"ub aceea eondiliul1e deaeu voiu fi asea 
de noroco,su, ca se potu doban<li propensiunea 
caira mine a Domniilor voslr'-, preonorate; 
cert", se va intempla, atunci lstaria romanilor 
cu buna .'lama cu o pagina mai llluHu se va 
spori, in care va fi serislL: (':;1 aquisitiunea 
acea~ta sau intemplatu pre timpul, cand gu
vernai l"[aria Ta Dle ISpiscop'.l h",serica lui 
Christos in dieccsa Aradului prin incurgerca 
şi collaborarea Illustritatii V (),',tr~ şi a Preo
noratilor Domni asscsori eonsistoriaU' celor ce 
au .ajutatu intentiunca a se face trl1pu, care 
intentiune fiindcă peste cateva dilc "oiu intra 7 
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in anulu 80 al vietii melc, prdang'<l aceea 
flandumc şi in stare vakt-tdinaria se 
pq~te intempla ca eu pucinu s<\eril'ieill, 
d()fll'fl e~L doara cu .) suIa, doa de 
florinti. se se a junga, pentru care eu intrcodi
I1coara umblaIldu in l'oacc s'jn ('alo prin tiara 
după ele, si dal'uindu si prc unii si pre altii, 
nu - amu resipitu patrimoniulll. 

lncheiu cu a('cea: c:\ dcsbatt'rilc lucrului 
Ul'l'stuia - eonsidcrendll zelotipia, ecastadi 
domnesec intre natiuni - asi dori se se in· 
temple in linis('l', se nu se faca mare sfara 
in tiar8 ca se nu se intcmpk ",i cu seriptcle 
aceste, ce s'au inlcmplatu Cu mamele lor (ol'i· 
ginales), precum şi cu opurile lui Cantemir 
in marea c8spiea s(,lIfundatc, »di multitudo 
impcratol'um Caryam pcrdidit" dice adagiu] 
latincscu, ci se primimu in liniste cu mult il'· 
mire accea, ee niall mai pa-;lrn{u sortea, si se 
muhiemimu lui ])dcu si de ala la. Despre ccle, 
~e eleaei incolo \'01' urma, Sl'Y.\ ingriji poste
ritatea, şi provedintia dumnedcasc:t suh scada 

disposiliunc au siahl si sta l\.tmefl-
Cu dt'osebita ono1'c rcmtmu. Dutu 111 Arad 

in 23 j\la(i)n 1877 si. n. 
Al IlIu.,tritatii Vostre 
Al Prcol1oratului COllsititol'ju 

• 

lJmilitll Servu 
Alcssandru Gavril 

cmeritu dircptol'c 
pedagocieu. «. 

{ncheind acest pl'ca lung artil'ol, nu ne 
putem opri de a face tril-ila l'on,siatare că nici 
astăzi operele lui .'?incai ~i Claiu, ca şi ale 
(,l'_l~I'lalţj latinişti. nu s'au puhlicat în ediţii 
CrItlc.:. ])e~l('cea idcia lui AL Gavra rămâne 
1.neă UC infăp~uit ~i .prin aceast .. b{tlranul pro· 
fc~or al llll-itIiutuhu pedagogic arădan e Încă 
pl c7t'nj in mijlol'ul nostru ca o diseretă mus
trurc, dar ca şi un nobil şi pios indemn. 

Eel. J. Gril'ăne.<;cu. 

" " " " " " " " tii "" Iti " "" i" " " " " , "" " " '" " 2ib "'Si" " " Iii" " "i iii " , bii " "" " î " " " " , "" I M "" """ " 2d6' " " Iii " !il !LA 

Incheiere 
Aici zac; dr>parte de suflet şi gând 

şi cerul mă vede adesea plângând. 
In inrmă versul de curge incet 
nu credeţi că eu sunt ne'nvinsui profet; 
steril şi de vis~ şi de cântec pribeag 
de mult părăsit-am vercine mi-i drag. 
Nămolul cuprinde isbânda cea grea 
şi sufletul mi-este pretutindenea. 

Intoarcere 
Cerul cupolă era •.. 

in el bătea inima mea. 

Am c.intat blând şi ascuns 
şi nimeni nu mi-a răspuns. 

Am aruncat priviri spre apus~ 
lumini urcau tot mai sus. 

tM-am în tors, fărJ glas, in oraş. 
stele in orice lăcaş. 

Cerul nu mai era .•• 
batea doar mima mea 

... ... ... 

Ritm 
Stele când o să urce 

limbele o să se' ncurce. 

Stele când vor cânta, 
inimi se vor frământa. 

Stele c.ind o să. cadă. 
jos furnul fi-va grămadă. 

------------------....... 
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IJAILIE II~ ILlUPt!jecĂ\. 
LA MOARTEA LUI VASILE GOLDIŞ. 

Jale adâncă ___ mută durere şi lacrimi ferbinţi şi 

Bocete, vaiet, oftat pela sate şi in jalnica Luncă. 
Nu se mai cântă vesela horă, nici doina duioasă, 
Joe nu se joacă: curmatu-s'a gluma şi chiot tutindeni. 

Dangăt de clopote sună din turnuri pioase şi chiamă 

Sfinţii părinţi să se'nchine in faţa altarelor sfinte. 
Descoperiţi-vă capu 'nainte a Celui Puternic! 
Spuneţi cucernică rugă. să zgudue inimi şi suflet. 

Brad uriaş, un brad de al nostru, căzut-a azi jertfă, 
Celui Etern să 'mplineasca necunoscuta-i voinţă. 
Ardeţi lumini in superbe palate şi case umile, 
Flăcări şi rug lamineze-i calea spre slavă 'nainte. 

CHo, tu, care din 'naltul olympic vesteştic omenirei 
Gloria faptelor mari, vei nota pe papyr şi tăbIiţe, 
Ce a făcut pentru neam săteanul din falnica Luncă, 
Pân' să ajungă la Iulia-Alba, 'n cetatea mărirei. 

Nu bociţi fete. Voi, juni. Jăpădaţi-vă haina cernttă. 
Habă şi giulgiu îmbrăcaţi. Preabunul părinte 'mplinit-a 
Visul şi vrerea hrănită cu sângele slugilor sale. 
Cântec cântaţi voi şi laudă celui 'nălţat intre stele. 

Arad, 12. Februarie 1934. 
LIVIU ALBU. 

m21 "o:: """ '" "" Iii " " 5iC 5!5 " " " " "" " " "" " " " " "" """ """ A"" " " " "" , " "" " " 21 21 ii! " " " " " 21 "'" $ Iii " " " " " 22i 

'DRUMEŢUL . 
. 1 pmlii un căLător la poartă-a.;;earâ 
Şi-am crezut că el pomană vrea \să cearâ. 
Trl/dllic, colbuit, sdrenţos, 
Pro(jjpea în piept o barbă in ciilrită, 
Grea dc praf şi de sudoare, incrirzmţită. 
A întrebat unde e mama ... 
Cand i-am spus că a mI/rit, 
Bietlll om a tresărit 
Şi'n privire 
1 s'a stim; o licărire, 
Jar in barba lui căruntă 
l-au căzut din ochi trei boabe doJ mărgele. 
Şi-a şters ochii cu năframa ... 

._- Nu ştia străinul că mllrh,e mama. -
,lI ăsurând din ochi poiata, 
.lI'" intrebat apoi unde e talfl. 

Nu ştiu ce să-ţi spun străine, 
'\-fama Îmi spunea că-i mort, sărmanul, 
Undet'fl, departe, in luptă cu duşmanuL 
... S'a uitat din poartă lung la mine, f 
Sa /lital apoi in goluri 
Şi.a plecat străinul, 
Legănat şi gdrbov, unde-l lJa fi dus de<;tinu1. 

Satul spune că drumeţul era tata. 

J. V. Racea. 
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Figuri orădane: 

Dr. Giorgiu Popa. 
[In om de şcoală şi cu11ură. 

- "Erogment.1) -

Am ajl1ns la shirşilu1 lucrării ce L\i-illll mă, ca .... ~ începea <'il fÎt' n!!'\l, pc măsura ce ne 
;:ropus , i111pl1!in~m celce l-am .ljnlls îu "iRUL 

Am Î:!lr~ltişat, În cn<lrC' (]e timp ~i loc, mai 
inguste, viaţa !şi activitatea unui lucrător de sca-

duHori pentru propăşirea culturală şi naţională, I 
începută sistematÎ{' deodată cu infiinţarea prepa 
randicl (şcoalei l1'l1'm[lI('.\ orln(loxp r011liilW d('ln 
Arad (1812) 

Dimitrie Ţkhindeal - apoJoget şi luptă-

1) Din lucrarea cu lillul de mai sus, a părintelui 
Dr. Oh. Ciuhandu (pag.127-133), decurând apâlulă . 

~,J-l privim, aCUIll, înlr'll n cadru m.li IUI·g. 
'-:. limp ~i (Il' loc: În l~.g1îl\lră ('U sPl'ia de slr?i-

101' CII mari riscUli pe-nll'lI i7.b,înda ideii na
ţional'.' şi rcsvrătit Împotriva icrnrhiei sârbeşti 
p{:ntrl~ nesocotirea drepturi lor HOlllll,nilor la l'ul
turi\ .nalională, ,- Îşi găseşte in Dt", Giorgill 
Popa un reflex, 101 IX' atâl'! tie aprig, daI' mult 
mai bi'lle inze'>lral şi fornut penh-u a f!1ce

l 
şi 

Îlli Bisericil l eOl'cctive de ordin naţîonal, 



Eruditul proFesllr DI', J o<;i r Trll'~()viei, IlIt 

dela Arad, dcvenit autoritate ştiinţifică a vre
mii ~aJe, a avut înDr, Giol'~iu POP'I un vrednic 
m'maş, cu cUlIoştinte universale, 

J)r Giorgiu Popa li anil ~i e(lntat'! IH'rS()

ilaI, CII unii dintre prdcs:lJ'i i "răci ani eli Il \'c
('}1~1 g('ne.ran(~, Cei mai cit' <;~>'\Illn dinll'e aet'ş

lia er:i bilJorpanul Akxanrlrll (;ana (17!l7 ~ 

l~R{ (Ji.1) Oradea şi hănl1le'lllltl YillC't'llţi" B:I
h(';; (1821,-lg07) d-:-Ia Hodmi. 

Cu Vi'ncentiu Baht~ş, d:lllsul a WIlI. de1n 
l'I]('('lhl tn1 eariprei sai<> cle plI Ili ieist şi \'('(Iar'IOI', 
lin conlael necontenit, p:1 n~ l:t sf:lrşitul \'Î('(ii 

sal'e, -- T:lr prof('sflru 1 AI('x,Ulclru (~a\T,l 1-3 

agl'c<ll într'un mod sp<'cial, (',' llH'rilti <;n-l 1'('

tinem. 
RlHrlÎllllI dascăI, eal'C-şi i llC'CjIlIS[' '11'1 i dtq· 

tea profesorală la Arad in _1821. se retrase din 
Inv:1Uimânl şi dela ('ondlH'("'{':! srwl!Pi, la 1 

Jnli(~ 1~77 Cu acel prilt'j, ş('oab a l.in\11 1) fE''ili· 
\'iJatC', la care pe l:llllgă al\ii. '1 participat (')lis, 
(:opul Ioan lVfeţianu cu shtuir'i sili, Între ei şi 

Giorgiu Popa, ('a delegat ni CO/lsislol'ulul. .\pn-
('icI' i lor e(' t" e făeu&'riÎ hă! nlllulu i (h.sdil, u{'('sl fi 

a d\spuns foarte mişcat şi, între altele a apote-o
saI PE' d('lcga!lll consis!o1'i11. CiUltHI dill Od
diu 2', <!('spr(' dorul de jlalt'i(' :11ll;Î1l(],IÎ 

erau rE :Ii RillOrul11Î ~~-, pentru ~l loc'aliza tex
lui eOlltilllliÎ nslfel:Tocmai ~Işa şi l'lI, 1111 .,liu 
ee mă atrage cătră D-Sa: doară marea 
dragoftt(' ce ohservez eu a o a \'Ca 

naţiunea sa: sau doară vasta 
şliin~ă, e(' o admir' in 1 ilJ1('1'\l 1 lIc('<;la hiirh:lt. 
D{'siul c;:. dceilt'e ori mi-~ Î.nlCllllplil ljp-I Jl1lim

pin undeva, de alcllea ori mi-se parI', cii in 
d:ÎIlSlII ,'ăeI pr(~ al'~,l bărhat, can' {' nlt'llil (',i. 

cu vrCllW, să fie jlllJelul 3', Ilfl(;unCÎ ro/mÎI)('. 

şi să hrilianlt'z{' hl~l'e dir!nr:lrii ş,i lil ('ra'ii 

Iloşlri",~ 4). 
Aceslor euvi,nlt', oal't'şj!'llll' 11~ l'onsaerarc. 

din: parten gcncn1!iei mai ycchi, li se <in jllllel'<:' 
şi )'1';'11 ce{'a~'e însuşi ni-u SIHllll' ;) : m il r;lp'J1it ui 

'Andrei Sa~llla ii ('CI'lIS<' - prin ('piseopul 1'1"0-
copk haciC'o\'ici al Aradului opitlia, Illtr'" 
chesliune de organizare biseri('.e:\sdi, În SJl('

eial eu privire la BiN.'rica BueO\'inei, .\tulld 
d:i'llSU! R IH"Cg-ătit 'Hll1 felin de prog,'nm:l IH 

2) Nescio qua natale solum dulcedine captos ducil, 
et immemores non lIinit esse sui. (Cuprinşi de o dulce 
simţire, locul natal ne atrage şi nu ne Iasă să ne uităm de 
dânsul), p, Ovidii Nas.: I!x. Panta, L. 1. EI. III, v,35-36· 

3) Juvaerul(?) 
') Arhiva ep. Arad: No. 1584/1877, 
~) Scrieri şi vorbiri, pag. 10-11. 
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materia sulwerzaotă., aprecială Of' A, Şagulta, 

Chiar' n<l:îoga, că pnstreaz1i seripl.ple ... 6:1 

• 
Şi-acum, o nouă incadr.lI't' n rlânsnl11Î. In 

rându1 altor ('unlimpot'ani -:;i o[ltlwui dp şconl~, 

. Gel mai rcnl1rcahil (litntre ~H'pştia esle prn
fe!'ornl ('ti studii dela .}('na şi' LC'Îpzi,-!, mai ţlnli 

~i protopop, Ioan Popescu (1802~-H2) din Sihiu, 
d i rui1 i-sc ,111'ihlH' dp a ri ?('el dinU\i l){'dfl'!oq 
]"oJ1lnu , " organ iZfltorul ş(''l1h'j l'om;lneşli (n r

dclene) JIP temeiuri mai solide .. 7). Ioan Po
jWS('li a fosl m'li In vill'slă <!{'(':î! DI', r;i'H',.!ill 
Popa, eli nouă ani. Şi spre If('osehire <Il' d:lllsui 
a fos~ {dl' la 1 R61 În('o:wii profesor, d:lmhl-şi 

astf.,l, e]Plr1 cfltedră, conlrihutia R" de îndf'lj. 
nHlrC'~i î,llvÎÎIămâllllllllinoslru, pOJloral. 

După Ioan POlh'S('lI df'la Sibiu şi d\lp~i nz', 
Giorgiu Popa dela Arad, i"e ivesc, şi deoparte 
şi d,' alia, rorlp Ih'(LlgD~i('{' tinere: Drof{'sl)I'i i 
nI', Lazar PdrO\'ici (lX,"ifiS1î şi Dr. Petrll 
Pi po~~ (1 R:-l!\ ,913:1 la Arad, iar la Sihi Il pmfc
sorii Dr Petru Şpan (1 Sf)(jg1 j\ şi ])/', T ')(111 

Stroia, azi episcop militar, dinlre ('ari ('('şli 

doi e'in urmă au lucrat şi malluale ş('obrc, 

Ţin aoesf cadru, al peoagogilor ar<l.'lrni mai 

vechi, se remarcă. mai ales. Ioan Popes('u şi 

Dr, (.ioq;tiu PrIpa şi ullul ,i altul fom'lt' mPl'i

hlo,> pt"lltru 1'f)Slllrile În cari fuse<;eră jlll-:;i: ('['1 

dinlili la ealedră, iar cel de al rloih"l in rD<;llll 

dt' 1ne!rlllllălor practic al şCl)aldOI', 

10a,n Popescu s'a rt'marcal mai 11111 Il pri 11 
studii h'orf'licc d(' pedag-ogie şi pt"in m'ltllla!p, 

r~ calle! Dr Giorgiu Popa a trăit Ilni ')/ps in 

lume~ rosturilor practice: pcdagogjc'c şi admi
IllistratiH" prin eari avell sii Îndruml' mai. rlt'!I

proap(' viata C'ulturală a şc"ale1or p"porale din 
Crişana. 

Snllt amilndoi denpotrid mari: ~L ('/'C'dl'Jl1. 

se cuvenea ,<;ă fixăm locul unui,l alături de al ce
luiahlll, ca doi co[a!7nNl!or;. crl,.i~(' inlr('.7eQU 

,ecifJroc pC'nfru binele şcoalei şi pentru progre
s~11 clI!turii noastre, Nu ştim, t'nsa, nimic r,lesţ>re 
('on/o('tul dintre dânşii. 

Dar, şi dt' altfel, 11l1llHU 'dtp sludii. cari 
nu' Il'ehui să urmeZE' p~~ alll lhll I Il (, pentru a d"s
vi'ili opera, întreagă, a unuia şi a ecluialalt, ar 
putea; "li fixcz(' C'u loală preeiziull{':\ lm:ul ('\1\'('-

6) Dar toate scriptele sale s'au perdut. Mare pagubăl 

1) Dr, N. Regman: Dr. Petru Şpan, pag. 12. 
R) Dr, N, Terchilă a publibat despre dAnsul şi con

cepţia sa pedagogică un frumos studiu şi o apreciere •. tn 
Anuarul Academiei teologIce din Sibiu p. an, ,col. 1931,/32. 
pal. 5-50. 11 
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nit. lor, IX' scara 'TcdllieiillJl' 101' pnnll'll progre
sul cullural-şcolar rmH;111t'SC'. 

• 
$i altii, de mai '.nainlt' (ie mine. Sl' g:\1ll1i

S(·rh sll -i d{'i~~ m are lui om de şCllalri şi du cul

tură, care a fosi Dr. Giorgiu Popa, tribuluI lor 
el,' pi('tatl', dorinrl s1 i-se scrie "iata şi să i-:-;e 
î.nftltişi'ZC opera. Astfel~ ind In lS9R h lIU 

an după moartea lui O" doamnă« 

avust- gimdul bun, dc a lan.~a idciu 
acea,c.ta, iar administraiornr ziarului » Tribuna 
Poporului«, Gcorgiu Moldovan, ,~ angajase 
s' atlunc lnatE'rialul in r ormativ c('cesar. Nu ştiu, 
ce s'a ales de aceasta incercnrC'. 

La 1901, :}<lY(I('at III heÎu${':tl1 Paul Pa I'P so
licila:q~ lkuniullri Î!l\'i"itiHorit.ll", la adrl'sa presi

uNltului ci Allgu"tin Bo\incll, P<' ahllld 111\'ă

tălor În ClunHiu!';i, siîîngl'i.ia<;eă <Il' jlllblie:trl')l 
hiografki tll chc<;tiunt'. lHnsu l a şi Jll"lI11is-n !li. 
Dar niei elin aceasta 'incercare IlU s'a ales Ilimic. 

Nici mai târziu nu era priclnie timpul 
pţ,ntru () asemenea 111C1'arc 10'. Totuşi, In c{'k~ 

(hn urma, lum"a ainel'pnl s:'î-~i aduc-ii alllin!,' 
de dân!"ul, în spel'ial din cercurile învăţăto

reşt i. A <;If{' 1, eu pri k'.inl int l"llnirei .\so<"in\iei 

1mă\ii torilor 11 \ di Il juelel ti I Aradlllui~ in! re 
ei, şi unii din ('pi {"e-l ajllllsl'seră liP Dt". (;i()l'gin 
Popa en şef ~l lor, - I·n prim:ivaJ'a anului 
Hl:t! când st' Îlllp l in1.·l\u fin ani ~i (h~LI W'

venirea (lilnsului la Arad - l'U pl'intr'o inspi
rali::- 111('-:1111 ~ă"it de aeonl, {'li ~i COllrp1'(>nlia

rul festiv, d. Iosif l\lo1do\'an, fO:it invăţător <.'on
h'sjc/nal, apoi redzol' şi inspl'dnl' scolar ("0-

mf!!\ de stat, siî.-i faoem ("lIwnil a POIlW1l11'l' 1:!:. 

~) Scrisoarea din 25 Martie 1901, cătră Paul Pa~p, 

10) Din parte mi i-a"l ţinut amintirea la sUl'lrafată 
prin parastasul, ce am făcut să i-se ţină, In 1907. tn 
catedrala din Arad. la zece ani dela moarle. Mai aooi am 
publicat, la 30 ani dela moartea dânsului, un aMicol come
morativ ("Biserica şi Şcoala". Nro 20. din 15. Mai 1927) ; 
iar după un an, am dat publicităţii (1n wBiserira şi Şcoala" 
Nro 28-9 1928) scrisoarea sa eătră preotul Damaschin 
Sârbu (1878) 

11) Era vorba de iubileul, de 60 ani al Asociaţiei, 
InceputA ca Reuniune a Invătătonlor confesionalL 

12) Cuvântul meu. tn .Ştirea- dela Arad. Nro ~2, din 
I Iunie 1932. DI. IOSif Moldovan. menţionând şi despre 
fostul vicepreşedinte al Reuniune!. G. Popa, a făcut o 
caracterizare nimerită a stărilor de lucruri, cu priVire la 
opera şcolară a lui Dr. G. Popa şi la dificultăţile, pe cari 
le tnh'hnpinase acesta dela episcopul său .• Planunle ideale, 

Ua, ii muriseră anii pozii (:u ltllrali ... cari ii 
mal purlau s:lmbdek şi dllPil muarte. Şi, îll 
~ffir şH, după o perspectivă de peste t..rei dc
(,('l1il, începeau oamenii sli vadă limpede opera 
acestui «iluslru ah:mdonal», -llU numai supă
rKl'i1e, provocate dl' Iăioascle sale critici. 

In chipul acesta, am luat hotărîrea, h"ccutîi 
şi în cadrul preacupărilor ); Ateneului Popular 
.. \raâl\ de a-l comemora, printr'o conft~rcuţli, În 
ziu!l de 30 OctolTIvrie 19:~2. 

-.' Şi, dill ncrell COU/CJ'{'ll(ă. /leeI/stă lucflD.re 
s'a fdcllr! 

• 
Dll/lâ (oate cde de pana uei, mai I1daog 

('dEellEl l'lwin/l' despre [U<'rIl['Nl de fuţă. 

Molipele. cari m':tu (/r/erminai 18) să gă

Ie.~c Qc('aslo lu(;l'w'/', sunt rle Ilal/l/'d etică· 

In [Jl'inUltl{!rc'i Se Împlinl's(' c!IJuâ::ed şi /IorIl) 

de ani, d" când mi S'(1 lIârnzif cills,'ea şi po"oro. 
s·1-( fiu urmaş mijlncil. Î FI, ,ţlujlm ce o pur/Ilu 

.'fi chiar in biroul său de odznioară. 
Tn acest il1tert'al am avrd n'>{'ontenite prile

jrlrfl să·mi dau seama de mărimea operei C~ sd
f'ar~ise şi - -- tn/uşi, În .(lcraşÎ pl'eme - ~ă aud, 

sarcastice observaţii de'spre dcirt:.ml, r-e,tle-re 111~ 

târziate ale prejudiţiilor de odinioară şi ale 
sll"ârdl'ilol' Jle ror{ le t re.c'se, c(ind/)~r, cu 1'0, 
T (' IJI i (' il (' sale, 

Si-alullci dupâ rlisfJwldiri, 1111/ cedul impul-' 
.'·:uri/ol' elice un St>lIli17H'Hf ti,· fJic!tlh~ şi n!lul 
al i/ir/of'iei- de li-l reda fii' DI'. (;iof'giu POJl·a 

i:;fo/'Îf'i 1l0l/slrc cultul'·de. 
T }'ez;rea aminfirPi IlIi. i Il loc s(/ si rier, 

('l,i(lr flOllr(' li de folos. ;n 11l111f,~ {)I'i/lill(r, 

concepute de acest ilush u apostol al culturii naţionale au 
fost tnsă spulberate de lntocmirile noui. ~use fn aplicare. 
in mod autocrat, de Ioan M!'tianu, nroto~opul Branului, 
e(liscop al Aradului, ales la 1875 .. [n tot decursul acestor 
intocmiri iRlprovisate cu abatere dela planurile lui Popa 
George, Reuniunea învătătorilor ... stătea III diSPoziţia 
acestui .ilu.sfru abandonat, . ,- (Vezi rev . • Şcoala Vremii" 
An. I\l. (1932) Arad Nro 6. pag. 9-10). 

];i) L-am cunoscut ~j eu, tn epoca polemici lor sale. 
TIU să remarc profundă impresie, ce ni-a făcut-o, la 23 
ApTllie 1896, când, ca student in teologie aici - cu tot 
riscul de a-I cerceta - m'am prezentat, cu un coleg 
bihorean, :ş.i l'am felcitat de ziua numelui. Ne-a primit cu 
nespusă bucurie şi familiaritate, cari ne au Incălzit din 
orimul moment, cu desăvârşir.. La despărţire ni~a dat 
câLe un exemplar din .Scrieri şi Vorbiri", IndemnAndu-ne 
eă-1 celim ,.cuminte~. L- am şi cetit, nu ştiu de, câteori, 
totdeauna tnvătAnd ceva din aceasta carte. 

iUa 
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Mozaic de 
A • pe camp.a 

urmele strămoşilor 
A.rad-Cenadana. 

- Fragmenle din "Isloricul domeniului Năd'ac" - În 'ucrare. -

Dacii şi ROIDonii. 

-- ... o urmă de inUiritltr~i, construită pe 
timpul D'll:ilor, pare a fi cetatea de pământ 
la Filldvilr în partea de nord a vechiului ju
deţ Cenad. » Cehiţiie de pământ sunt rămăşiţo 
dela Daci" (Dacoromiinia 1 147-161). 

Cam pela finea sec. L d. 111'., Imperalo. 
rui a pornil contra Dacilor o armată formida
bnă. A trecut pe malul Sttl'1g al .\lllreşului, 

peste dmpia Arad-Cenad, print!'\' Hrmata că
lăreaţă de Sarmaţi, (Lupigone Sarmalae), fără 
luptă, spre Arad-Deva. (Sulamon: » Buda
pest tortenctc« 1. 170). 

Vatra ele azi a comunei N~t(Uac s-a numit 
» ;\Iagnum lacus« (Zayacz şi IIa<ln L: ,,()- es 
uj Nagylaknak tiirtenctei«, Sl.arvas 1858). 

In apropierea Nădiacului, s-au qfJat, şi 
anunH, la Cenaclul german, cărămizi cu in
scripţia LEG XIII. G. (RomeI': »Szazadok« 
18ti8·-tl?8; .1883. 161-3 }) Lf':G. X III. G" Ar
heologiai KozWny 18tî8 pag. HH şi Desjardins 
_ .. BOlTIt'I': » Inscriptioncs :'v[anuJlwntorum Ro
manorUIl1", pag. Hi8 nr. 445). 

J n N~ldlac s-au aflal urrn~ltoarcle mo
nete rl('· argint: Traian, Hndrian, Antoniu 
PiuI, Alexandru Sever, apoi: Faustina .Junior, 
Iulia Doamna (Colecţia Şildall, identificarea 
el/ui prof. i\/loisil, preşcd. soc. numismatice). 

" La Pcrcgul mic (vechea vatră a Nădlacu
lui) s-au aflat bani cu inscripţia: NERVAI1 
THAIANO AVG GER DAC P:\ITJl. (Delma.
Rvarorszâg, muzeumi fokonyv nr t191, anul 
1875. )} Arheologiai ertesitO« IX, 123): 

In Pedca şi în Năellac s-au' aflat monede 
cu efigia lui Constantinus (30.), 306); dovezi 
că, comerţul s-a continuat intrc GI·cci şi re. 
gnmea noastră, chiar după retragerea trupe
lor lui Aurelianus. 

In Pedca s-au aflat peste 50 bue. urne 
romane, cu cenuşea celor morţi şi arşi, aran· 

jaLe una hlngă alta in rund (d. M{lrki; din 
UCl'stea, doml s-ar g<lsi la liceul din Arad. 
»Szabo Jozscf: Gazdasagi Lapok« 1858, pag. 
70;~). 

C(lloni~tii l'omaJll se a~ezasL'ră în localită

ţile ce existau deja şi la Daci. Legea lui Clau
diu ccrea. ca funcţionarii să t'unoa-;că perfect 
limba latină. Elementul roman ,1\'I~a multă \'a
loare pretutindeni, deşi se intrebuinţa încă 

şi limha greacă. (Bohm: » Geschi('hl e d. Te
n1l'ser Banats«, Leipzig 1861) .-\fllllll urme de 
btinizarea Dacilor şi a elementelor streine 
colonizate (Kir[lly P: Uipia Traiam! ,< pag. 99. 
A Bonfini: "Rcrum lIungaJ'icarum Dacades 
ou. Posoni MDCCXLIV p. 17", DneÎ iterum 
ddeeissent, cos Traianus in ditionem fugam 
I'cdegit, et cum assiduo he110 re;;; Daciae ex
haustae forent, multas mic colooia8 dcduxi, in 
hodiernllll1 USî[uc diem Romunum H;-!(lUam re· 
fercnlcs(· ). 

LOl'alitătilc cunoscute din timpul Roma
nilor in părţile noastre sunt: Z'Jlnhora (Timi
şoara) \~riseila (Cenad). Dr. Pr.povici: )} !~t. 
B~lJl«. pag. 52 rcfcrindu-sc la 13ilhm L: }) Ce
sehiehtc d. T. Banats p. lD- 20' Xlag. ist. 
tom. 1. p. 19-20). 

Barbarii. 

Incă pe timpul sHipelnirii romane triburile 
germ::me seohorindu-se spre sud, Romanii au 
încercat sii le g<iştige prin promisiuni şi fa
\ OI'uri. Aşa s-au colonizat Valldalii spre par
tea nord-vestică a Daciei, cari au format un 
zid "iu de aparare contra fazyghilor. (K. 
\'00S8: » Studien « 62 la :\ lillck.cr B.: » Delma
K\ arorszilg a romaiak alatt«, pa",. 16). 

Pe Vandali i-au alungat Go(.i: pela anul 
33[j, bi\Uindu-i Într-o luptă er<.'mecnii, care a 
avut loc in ţinutul Cenaclului, pc malul Mure
şuJui. Vandalii au fost jmpinşi :in ranonia, 13 
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lu~\ndu-Ic locul Gotii şi Hnume trilml'Îlc Tiiifall 
~i \+ielofall (Kar<\csonyi .Jano1-i: >, Br.:'kcsmegye 
Hirt. Y. I. p. l~H. Yi. bibl. Acad. Rom. IT 20890) 

După Coţi, au urmat lful1ii, ('<,nirul stă

Pllnirii lor este căutat de istoricI p.~ la anucnţ~ 
]\[ul'('şului în Tisa. In ţinutul S:tnnicolall~ 

:\ r n re ~i P criam aur os t seoa se la iu mină ce le 
mai interesante documente din epoca Hunilor 
-- lucruri din arta h11'lHltorici, ab cărOl' artişti 
au fost Coţii. (Arnolth: » O'i.' antikcn Gold
\11ld Sil1wrmornumcntl' des k. k. i\1iinz - und 
Antiken-CahincUcs În \Yien« 87). 

După dp!.;crierilc lui Pris('us, cartierul ge
neral al lui Attila a fost pe c.tmpin Cenadului, 
(cYt~nhH11 peste Tisa). (Salamon: »Szazadok« 
1G81, 2..1 ,?i 29). Acc:l-':;tă ascl'ţiuac pare a fi 
susţinut[l de descrierea mai prt'ci5J'Î a regiunei 
de 6'ilre Pri"cus: »făr~\ lemn şi farii ~)iatl'ă«. 

Dr. 01111. Onciul: » Isioria Rom.«, pug. 14G 
"Din povestirile lui Priscus şilm Ch, la Curtea 
ini Attila era cunoscută şi 'liorhilii şi limba 
romfmtl (allson{l, sau limha latină \'ulgară), 

pe lângă cea hunieii şi goti('[i«. 

Thur6cz~': »('.hrol1. Hung.« 1. C. 17 publ. 
în \ -ipna, » Scriptores Rerum Hung(lricarum« 
de 1. C. S{'hwandtncr, pog. 87, » Spaima Hu
nil 01' era groaznică asupra contimp0l'llllilor. 
Neamurile toate se rcfugiară, sin,guri Românii 
au rămas pc loc. (" Solis Valochis rcmanen
tibus" .) 

Simonis de Keza: »A ma~yar honfoglalăs 
kuif6i" , pag. 483 afirmă că, Rom:'inii s-au re
fugiat, la munte, din c:c.llca I-Iu ni1 OI'. 

Strofe din " 1'\"ibclungen 1ied" 
Oas Nihelungenlied, Leipzig, 1R72 
22B) care se referă la Honulni: 

Cânful 22: 

(Bartsch: 
pag. 228·-

»Von Riuzen und van Kricehcn reit dă vil 
{manie man 

den Polânen un Vlâc1ten dl'1l sach man 
I sch\vinde gân 

h' ros diu vil gouten, d~l si mit kreften riten 
swaz si site habeten der wart vil wencc 

vcrmiten«. 
» Der Herzoge Râmunc uzer VlSchen lant 
mit siben hundert manen, kom el' fUr si gerant, 
sam vliegende vogele so sâh man si varn, 
do kom der {ursle Gibeehe mil vil herlichen 

{scharn!« 

Poctul se OCUP'-l şi cu alie naţiuni, cari 
erau reprezentate la nunta lui Altila, însă cu 
Homânii 5e ocupă mai mult dcclH cu alţii, po
menindu-i cu numărul de 700 şi revenind 
asupra lor in câteva stroi'e. Aşa, la un joc ca
valercsc, care a avut loc la Curtea lui AUila 
(Eizele), in partida Hunilor ia parte Hornboge 
şi R.1l11unc (R~lmuţ din Romulus), » Hâmunc 
ulld Il ol'nboge nach hiunisehe~ si ten «; ceiace 
ar li o dovadă, că numi1.ul prir.cipe cunot;\tea 
ohiceiurile Huni10r şi deci a fost posibil o 
convieţuirc in aceiaşi regiune. Aceştia au putut 
fi .stămoşii noştri DReo-Romani, de aici din 
colţul sud-ves~ic al Dacici, (N. Drăgan: "Vcehi· 
mea elementului 1'om«, presupune a fi fost 
e"entual din Pannonia.) 

Il omânii amintiţi de Simonis de Keza, că 
s-ar fi refugiat la munte, au fost eu siguranţă 
numai ('ci din apropierea munţilor, unde as
clUlzi-:;ul co<lrilor, văgăunelc şi pr-~terile le 
nu of('rit adăpost; însă cei depe dmpia nous
irfl (' fără lemn ,,1 fără piatră'" ,';unt !:iră în
c\oinlii Românii citaţi de ThuroL'z~' ("Solis Va
hwhil'i remanentibus»). 

\'alahia de pc tcritorul B'll1~liulni de azi, 
a !:Hmlii amintită in nun).iril~ ci ... localităţi de 
pc m~ luI Tisci, ('l! cari ne \'om intMni mai jo,';: 
(' V13h-lllinka-hnra» şi «\lah-I1lir,k{~-unka", 

DUPR Huni, au ve nil Avarii. Amintirea lor 
pure a fi păstrată prin ringul dela SâllLana, 
numit de Români « Vurbă». AVal'i.i lOC' aflau 
indt pc campia noastră când ,':-an ivit Slavii 
Vigurosnl element romanesc i-a contopit şi p6 
aceştill in sânul său, dar urmc:le lor le găsim 
p:lnă în zilele noastre atât in numirile de 
IOl'!.Ilităţi, cât şi în termeni de ruhcdenic; apoi 
in limb{l, lege şi moravuri. Mdi tarziu, ei au 
suportat împreună cu Românii tonte n('('RZU

rile; impărt:'lşindu-şi tot în eomul1, bllCl1l·iile. 
Dor tot Slavii, au avut mai tânjll îr.r~\1rire şi 
mai mare asupra Maghiarilor. 

In 4.87 SE' arată, la ţărmul Mării Negre şi 

gurile Dunării, Bulgarii. In eah).'l lor bat l'ă

rămăşiţele de Goţi şi de Huni, apoi tr~c Du
nare3 şi SEC> aşează în jurul Balcallului. 

Relaţiile noastre cu Bulgarii. 
Contra Avarilor a luptat imprennă ('u Bul

garii şi un popor creştin, foarte numeros ,';li de 
origină romană din nordul Dunării (Românii) 
(Dr. D, Onciul: «Ist. Rom. p. 14-15 şi 120-
121.) 
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Pauler Gyula: «Â mag)". nelllz. U)l't. Szt. rămas numlrea lor dela străbuni, din gudl 
ht"tmig», pag. 31: La 8B2, Arnml rtgele Ger- in gură. 

maniJor ar fi trimis solie cătr~ VhHlemir, re-
f,!,ck Bulf!:arilor, rugându-l a nu miii vinde sare 
I'vlornvilor, cu care avea războii!. Ori din pe
ninsula balcanică nu putea VUl(h~ sare. nc
t,',j p,blnd; prin aceasta indică 'ldu-sc domnia 
Bulgarilor asupra Daciei. 

Hoesler: « Dacier u. Romanen», "Sitzungs
bcricbt der Deutsehcn Spraehe')' Leip';ig 1853. 
paţ.!.. Hin- La venirea UngUl'ilo!~, ci. aflară ră

m:lşiţe de ROnUl.ll0-Bulgari sub comanda du
<?ilor: Gelu, în Transilvania ,?i Grad (\'lad) 
(cnn!. N. Iorga) în Banatul de ali. 

Maghiarii, sau rngllrii. Ll ".cnil'ca Un
gurilor regiunea Arad-Ccnad era in siăpllni

rea Rom~lt1i!or_ 

Dr Popoyici: « Ist. rom. băa.» p. 109 « Aca 
uemia maghiară, care a publieat izvoarele cde 
lUai {\ utentice despre venirea l\bghial'ilor; adu
ce şi cronica istoricului rus N(!.~tor, care scl'ia 
la 1100: (( U gn: s-au coborît pt' muntele de 
ltmgă Ki('y ,carc se numeşte Maf!,hiar. Ajun
gtind In Dnieper, şi-au ri!licat corturi, căci di
U'ttoreall aşa ca şi acum Polovcii". 

Nume1c Ugri a fost schimbat în Maghiar, 
<lupă toatc probabilităţile, cu l'('azia inchiecrii 
contl'al't ulni de sânge ( « VersZf>rziides" ) pe 
d~a!ul «:\Iaghiar», lângă Ki('w_ A trebuit insă 
multii "rcl11(, pc'ină s-a obişnuit lumeA cu nOl11 
lor nume; do\'a(1.1 că popoarele .iP. V f'st, care 
luase!'? contact Cu ci numai după ('{'-şi Rdop
taseră noul nume, îi numesc :\Idghiuri ; pe (,Mă 
vreme, noi Romanii şi Shwii, carc îi cunoşteam 
cu veehea lor denumire, deci până np se aşc· 
ZflSU[\ la noi in Dacia, ne-.am Eo":>t obişnuit cu 
numele cunoscut încă din' primul contfwt pe 
care l-am luat cu ci, Cu ocazia luptelor dintre 
Maghiari şi Ronulno-Bulgari. Lit0ra n elin cu
vân l \ll Ungur, este pronunţarea fl<lzală din ve
~hc~~ limbă românească. (Nazale av~~ şi astăzi 
în unele regiuni, de ex. g{mscă - gască; ară· 
m:lns - a rămas, etc.) AUI nazalul n cât şi li
tera u dintre g şi 1', sunt doyezi, cit numele 
nu l-am imprumutat din slavicul U gri, ci l-am 
Inat din contactul direct cu Ungurii, cari se 
numeau astfel, fiind aparţinători trunchiului 
limbei Finn-Ugor. Dacă, prin urmare, Româ
nii ar fi venit în campia aceast.a în urma Un
gurilor, i-am fi numit aşa cum numeau şi ei 
oficial, iar nu Unguri, (din Ugori), cum ne-a 

Din C'om'icţuirea Homânilor eu Ungurii, 
pc d'lmpin Cenadului, nc-au rămns o mulţime 
de numiri dc locaWăţ.i şi de pcr~oane, piistrat(' 
in addc arhivelor cari aa se6pat ca .pnn 
minune d.: urgia timpurilor. 

S[\ nu ne mire faptul că, cele mai veehi 
UJlne rOlmîneşli, le aflăm prin ade în an. 1 V~8. 
Daf:1 aclele ~'laghial'ilor amintesc numele Ro
m~lnilor în anul 11:18. cari aveau aiei un rost 
hin{' definit, se poate lesne inchipui, că strl't
bunii acestor Rom~'ini au trebuit S[l fie aici 
eu mult înaintea redacl{lrii dOC'l'mentului, ri'l
mas la \'oia intâmphirii. Datele pe cari le 
pub!i(' mai jos, sunt amintite nUIOni în treAcăt 
în lucrarea lui Samllil Barollvsky "Csan • .'ldme
gYl~ tOJ'tenclc». De altfel :\Imcş\ll - aflal de 
Unguri f~lră îndoială aici - e",te pomenit pen
tru prima dată de ci În "Vila S:mti Geranli" 
şi in eornica Anonimului, unde se pomellcsc 
insii şi Romanii. In sec. Xl. !\lUI'q'll sc po
men(>ştc intr-un singur doeument în nota din 
nn. 10'i5. referitoare la stare8 moşif'i muni'lsl i re; 
R<l.kon.v. iar in sec. XII nu s'~ porneşte de 
el in nid un documeml: ba ce"8 mai nwH, 
in sec. XII J şi următorii sunt amintiţi in aceia~i 
măsllrii Homilnii depe malurile lui. (])(>~pre 

l\lun'~"' Ortnl.\' T. ,,\lagYdrorsl:lg Vizrrtjza» 
\'01. 1. p. 504). 

D. prof. N. Drăgan, o. c. 1). $)0 "u refe
rire la d. S. Dragomir, scrie că, distrietcle 
nonslre erau domenii regale. «c.ît timp ]'::gdc 
ungar n-a făcut donHţiuni, crcl ~ire"csă nu 
se pomeneAscă numele locuitorilor şi ale loeuri
]01'». La aceasta adăugăm: iar cfmd s-au in
c<;,pni împroprielările erainicilor şi juzilor noş
tri, ei se hotezau. cea mai mare parie cu nume 
ungureşlÎ, incat mulţi au fost in~h;ţiţi de ma
it'tl "'otropHoare a Ungurilor - SftU mai hine 
zis fi Toţilor (SladJur) maghidrizaţ:. (Keczu
l{~k ,1;\110S, TMh Jozsef, Navradi Gyub, etc.) 

« La sud de l\lurcş întâlnim aH:' princină: 
a {'omunităţii slav o-române în viaţa de stat, 
curc se re-oglindeşte într-o seamă de instituţii 
de drept ale poporului nostru, cum suni: voe
vozii, cnejii, crainicii, banii, .lUpl'1i', ohabele. 
prisăcile, etc. Crainicii neexi"hind în Bal-

can~. ci numai in nordul Ardealalui, apoi in 
Bihor şi p.lnă pe valea Mure';iului, ne .face 
l:>ă pr'esupunem pe acest teritoriu o astfel de 
rorm~lţiune de stat slavo·român«. (In jude· 
luI Arad avem nume romanesc lle f~mi1ie, 15 
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Crainic). In afară de cele de mai sus, sunt 
vrctlnicc de amintire numele un~~\Ireşti şi 1'0-

m:ln('~ti de familie: Kcncz şi Cnez,lll, sau ehi
nc?u, Va jdu, O!.;h, Danu şi fi'in; apoi Daks 
(Duca-duce); dovezi de maghhrizarea nobi· 
H'11ii noastre. 

Localităţile cu numiri româneşti, se intind 
şirag p:lnă la Tisa. Numirile schimositc in de
<.'ur<,ul vefleurilor de către «diecii», secrdari 
,,;,tiulori de car'.c, apoi schimbate chiar inadins 
de politica de maghiarizare, ascund 10tuşi in 
fiecare loc'alHatc mai veche, c.\.te un nume sau 
numire romi\.nească - date de străbuni por
nind dintr-o anumită filozofic, spre a ('aTac
tf'ri7a: locul păduros, mlăştinos şi mocirlos; 
63U ,~ă-l dea însemnătatea in Icghtură cu vre· 
un eveniment, curte nemeşească, hiseric,i"!, nu
mele fondatorului chiar; al apei pc malul că· 

reia era situată, sau după nenmn:lratele mo· 
dle eonice, eari se ţin lanţ pe intreaga noas
tră dmpie. 

Ungurii la început tr<iiau in triburi, 10-
<:uinu în corturi şi nu se "tahilellLl. Hegii un
~urj 811 trebuit să dezvolte mllJ Ei energic 
pentru stabilizarea poporului şi pentru a-1 
ohi~,nui la muncă. In timpce HOlminii şi Slavii 
de pe câmpia noastră se indc1etnic~'au cu agri· 
cultura paşnică, Ungurilor le Săc{:."l plăcere si) 
c.:.lărt'aseă ,să nlneze, să bea; sil, eaute pri
cÎnB. ele ccartă şi de bătae. 

Inţeleptul regc Ştefan 1, (\'aik) a [,lat cele 
mai mă .... uri pentru stabilirea popor'lIui Ungu
resc. In acest scop a aflat drept cel mai bun 
m(ilo(, creştinismu1. (Pauler Gy .. «A magyar 
n ('111 I't't 1{)ricnetc» V. I. p. 204} :'vlişcar€'a cea 
mai aeceniuati"t s-a inceput 10C111(1 i în pro\in-

• eia noastră ccnădan{., avdnd centru oraşul 

:'-lo6î~flfli>. (Cenad). 

DupCt sforţările de increştin'lrc, făcu te cu 
rnultft vărsare dc sânge, au inceput colonizările 
prin localităţile romil.ueşti şi ..,lan\ ca astfel, 
IHiJnd excmplu, Cngurii să păr-1scHsd codul 
şi să sc obişnuiască la muncă. Artfe] se C"(

pli<:ă faptul că unele localhciţi, in a căror 

numc se cuprinde însemnătatea (htă de au10h
tonii Români şi Slavi, şi-au pă,;trat numirea 
ptmă in zilele noastre, chiar în gl1ra Ung-urilor 
- deşi schimbate, - iar localităţile cu nu
miri pur ungurşti sunt întâlnite numai prin 
SCl:. XlV, XV, (putând să existe unele de 
dala mai veche). 

--

Din numeroasele numÎri topice şi onomas
tice, cari vor fi publicate in întrcvime in 
",\Tonografia domeniului Nădlac", amintim câ· 
teva, după cum urmează: 

Numiri de localităţi. 

Vom1:: (\Yonuz: 126G. S6niri Sooş ef;. It. 
a. 1100 şi Gyilrf;lS: «A j<lszkul1nk TI. 418) 

Drăgan: o. c. p. 2:17; In Heg. de Varad a. 
1220 (la Endljeher, r\'1on, Arp. p. (;n4, art. 
21r;) ni se spune că «Comprovinf'ialcs de Zo
ho1<'h. . imprccier cde furlo lacohull1 de vil
In 0.'111:: et ;'.[acyodum de vila "N ,1H'lS» • 

\Vonu7, (\' onuţ) I derivă dela Ioan alintat 
cu diminuliv Uonuţ (lonel). In Rinat şi iudo 
Arad este bine cunoscută familia rom .. \ncscă 
eomL 

« La a. 1247 un document aminh .. ',;,le: dres 
terras \ \' onuz apC'llatas quc qu,md<lln (sic.~ 

«quondam» fucrut paratorum arCl'Hm n08tro. 
rmn in Comitatu Chanadicnsi .... ") (Drtvay T. 
«Oklevelck Tcmesvrm. es Tcmc.'lyar varos tor
*enetl'hez, 1. Pozsony 189fi, p. 4) D p0sesiune 
.< Vonul'z» iuxta "illam Kcrekcgyh[,;:' (aceasta 
,~s(c în apropiere). GăHim in an. 18··'fJ in com_ 
~.rad (Csimki, !\t IL 1. 781). 

Mllră5ana (Csanad) (Urbs :\Iorisona: 1030 
G e Il ('rt t egcnda :123). 

Ajtorlf'monostora (. \htunmorHlsLura: 1329. 
Szt:lI'oy-okL 1 59) 

Dr. D. Onciul: « Românii şi Ungurii În 
trecut», Suc. 19~8 p. 15 « Numele acestei 10-
ealit:'\ţi (\larisena) pe \Iureş are o formă ce 
nu poate ii nici ungur cască, nici buIgărească«. 

H omllnii din jud. Ccnad pronunţă « ~10-

roş». 

,\.htum a fost un succesor al prindpe1ui 
G]od, domnul Banatului, la venirea Unguri
lor. Capitala ţii reşedinţa O avea în oraşul 

:\-Im'oş8n3, Cenadul de azi, pe malul l\fureşului. 
1::1 ,s-a încrcştinat la Vidin ,după rit greco
orintal. A adus cu sine dilugări, sun conduce
rea cgumenuhli Ghcrard, ('ăl'ora le-a edificat 
în \[orăşana mimăstirca ortod:::rxă cu hramul 
«Naşterea Sf. Ioan Botezătorul». Regele Şte
fnn, catolic, a trimis aramată contra lui Ahtum, 
sub condueerea lui Cennd, carI" fugise dela 
Curte{\, lui AhltU11. Ahtum a fost invins, mu· 
rind şi el în luptă. Regele Ştefan a inlocuit 
pe că]ugurii ortodocşi, cu călng5ri catolici. 
Orflşul Morăşana a fost botezat Cenad, după 
numele învingll.torului. Ahtum a fost numit de 
scriitori Ajtony (l'vlarki S. «Al'adm-tort.» Il 
par. l*a pag. 67). 



Mănil, ... til'ca lui Ahtum ,estc, după \1or~:;;a. 

na. cea mai vcche urmă a nizuintelor elpl11,m
tlllui autohton românesc, precul!l şi un dO\'lJ 
meni dt, încreştinizHrca UngllrllOl' veniţi in 

Hccstt? locuri. 
I3o.'wraga (Bursorag: 1217, Hcgl'str. Vara· 

dim'nst~ lfl50. 98). 
DdH vechiul propl'ictar, poreclit du p.i de· 

ft.ctul fizi(', ee sc numc_~te {( boşorogt'31ă» (h~r' 

nie). (Dr. N. Drăgan o. c. 2;~6). 

Drauez (eitil Drauţ) Arpadk. uj okm. 

\'fTI 20 a. 1270) 
HegCl" Ştefan al \'-lea ziec: POlJlIli nosl,'i, 

'lui 11 ra \\"(' \'ulgo dicunlur». Şoimarii rc~ali 

se numeau Dro\\,(', şi de oarece drc~;orii se nu· 
nli.'au Dnluţi, satul a putut primi nUlllele ro· 
m:"inc<;r: dela drăuţii (dl'csorii) uri el'llU în 
slujba l'egl'lui, an. 1270. In jud, Arad ineâ 
u"em lin sut romanesc Drăuţi, plas::l 'T\lrno\'a; 
iar în jud. Odorhci există un Ori'şeni. 

TJmlljânfalua (Dampallfall'a: 1479 Budui 
kupL It. L 4. 10 şi 11). 

Rorowsky, o. c. p. 128 ziec: « Cmc a fost 
acel Damian. nu se ştie«, - Falvu·- sat la gene
ti", clcci satul lui Damian. l":1-niha romaneas
că Damian este foarte hine Cl1!lOScută at1"it în 
jud. Arud, dt şi ~n II ulll'doar~1 ea şi aiurea. 

Ged(js. G"t.'du('h: 12iH ;\rpidk. uj o!on. 
VI.l 42. Gucduch: 12:n, Hazai okm. 1 Hi). 

Borowsky, o. c. p. 201: « ;'\Ij;apiirai nume 
de persoană». Gcdeon, alintat. dcld Gcdll~. Aici 
af1[ull in anul 1287 urm{ltoarcle nume de per· 
~<HlIll': Tila, ~\Iogoş, Ioub (Iov) .-;;i Vidu7 (Ha· 
zai okm. 1. W). 

Han;za Mo,wslor,_ (l\IollHslcrimn-K-.'naz: 
1281 ;\rpk. uj. okm. Xl 220. Ecclesia d,~ Ke· 
na z : 123a 1\lon SI rigon. J 293) 

Keuez-Kenez. 1:130 Ziehy-okm. 1 :~57 -858. 
Rel,-Kanizsa. (Canysa, pc 1.1 anul 1030., 

Gdlcrt-Legt·nda 321. Kcncsna: 1200 Annony· 
mus 47 rc\'-Kanysa: 1832 D1. 322-22). 

Borowsky, o. c. p. 255, 271, 512 «numele 
deri\'ă dela Cncjii şi re:;;cdinţa Cn(·zului» 
sub a cărui autoritate erau SI:lv{~"nollulnii. pâ
n[l mult după venirea Ungurilor. 

]\;Iegp (meeg; 1;)9;~ ;\lon. VoI. II L t2:}. 

~lt'gh: 1397 Temeslll. okl. 1. ;\02), 
Borowsky deduee numele dela sla\"Îcul 

medja - miere. 
In limba latină medlls - mied, cuyând vCP 

chiu romanesc. Homanii şi Slavii ,'cehi fă· 

ceau din miere o băutură foarte plăcuta, nu
mită mied. 

,\'Jorotol'a (l\lortua: 1211 Arp. uj. okm. 1. 
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11~, 19aH Pest) FI'. magy. hclyn. (dIctiaz eum 
II anmg'lldthuc ei Mortuva magn:]>') 12illj: 
I·:rd. muz. IL 

A fost proprietatea abaţiei de Tihdny, .\1). 
(lrei al lI-l('a a confirmat propl'Îctalea in 121l. 

Localitatea era siiuată lilnWl o baltă ma· 
re (eam de dimensiunile lacului Brates de lân· 
gă Galaţi). ])". Borowsky deduce nUJl1l'k dela 
slavkul 1\1 r1. n:t : mocirlă. 

Deşi nu negăm existenţa Slayilor de ah:I, 

totuşi cudntuJ scris în document (\fortua) 
scamăni:': cu rOllulnescui moarta. Ex. « 'lal'ca 
l\loartă» (ya şi această baltă) In regiunl'H 
noastră un'm artere cu ap[l, din I\IIII"!';, ~i din 
Tisa, pe cari însă apa e stătitlonrc .. \('ef,l~a 
se numesc ":\'lortărcţi», iar o ba Hil ,,\'lo:\I,t{I». 
De aici u\'cm (probahil) \hlrat ,SJll i\[oral: 
udaL ,,\Iurat p;lnă la piele». In aCi:asi.:î locali· 
taic afl[ull urme rom<lne~ti şi in ol1omasiieii. 
[n 1211 nume de-ale pescurilor: Hcrncy (l! :1-
nei), :[\;ideat, Enruş (Henric cel mi<') , Cumou 
(Cumău}, Fcnereş, Guirold, Sumad, \'e~'nll!;>, 
Lengcn (l.onghin), Chimaş (dela Achim). Vilu, 
lll~lhad) CI'Ol;' (Panonhalmi apilts:ig .lt. l\,!h. 
Szamota Ish{Ul ki)zlcse) (Vezi şi Dr[lgilll 1. 
c. pag. 44 despre i\'Iortuu, pe C',l!'e din gl'eşellHi 
o ercdt.' 1:\ ngt\ Balaton). 

Ca dovadă că elementul romrmcse dl' fapt 
era p,tnă aici pe malul Tisei, mai amintim, 
t{) in 1oc'nlitatca din apropicn'<l satului \lo~ll'ta 

(azi dispărut) se ami Hc\'-Kanizsa. In Pcslv 
Frig\"(~s: H iva taIos llc!ync\"l'k -- « numiri ofi
{'ial(~ dt, loealit[lţi" - nfliull două eanalurÎ {lIr· 
telc) c~lri ies. şi după ee merg alllt uri dc 
Tis,1. reinlră iaJ'{lşi în Tisa. l\um:~lc 101' CS1f.': 
Vlah-!llînka-Unka _';ii Vlah-rtIinkn·bura. 

.VO!.W·(js:. fj\;'agenz; 1080, Ge\]{>l't-LcCl'"d:l 
~~;! 1 }. !\aglw" (citeşte Nagt'nţ ~.i l\iaguţ): 14;) 1 
DI. 114/I:t Nagy-1':osz si"c Eoz: ) :lqfl Csunitdi 
pii~pi)k It. B. 2. 

Osz, ungurcţ'ic: toamnă, deci «Toamnă IlUI

re>,. Cum s-a putul ajunge la acca,.,U"t intcrpre
re esk de neinţ~ks, c,'lnd se seri ~ Nugen\ ţii 

Nclgll! (\Tapgenz, Naghuz). 
[\:ag.lţ: o pasăre de baltă, IIUlnit:) şi N~

g\l~. ClI\canl romdnelic, din ollo1l1atllj)r:ia <:c o 
rcproduec ţipMul ol'cstei pasări. {n loeurile 
acestea bCdtoase,. o astfel de pas:'ire traestc 
şi astăzi în stoluri destul de mari. J ,item 
ro. intre e şi z, este vechiul ncu;al romilllc<;e. 

Porc!anţ' (Pradanmunuslur.l: 1247 d!. 32?-;,). 
nI'. Borowsky este de păn'r~ că, numele 

i ş-a dat după persoana Prudan, însă nu scrie 
cine a fost. 17 
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!'oase. 11l-'-I:zan o. l'. 2!l!): Produn, Pr{,clan, Pre
da n <III pu 11\ t fi ~i ronHlnc~t i. Gr i,""sdini (harta 

din 177H) scrie)) h:~rcszlur praediuJl1 ", l'lI lurn. 
Tlll'nurilc erau lllaJ'l' r~J1'it~'l(~ P'~ aici, in \'1'c
mUI'ile vechi, aslfd .-;;1 lo{·alil<.Ll'~ Toron.v (Tur
nu) ~i-~l primii Illllllt,\e dcla turnul i'npozHnt al 
hi~l'rit'ii. (BOl·O\\'...,k~· ilml) \hllHlstil'l'!.l cu lum 

a t'"islal indi in an. 1247 (DI. :i22-~)), toi asc
lllelWn in I ti'ljj: do\'adl, că ti I rceut (u noroc 

de pel',...,oună SOf, Soră (veehiu rOIlll.\nesc) SOl' 

(li), laL siwor. Drăg<.\Il o. c, p. 25.~ Korbulp
pusta: t'odml. fOl'ma actuală a lui Corb (cor· 
vlIs-um). Drăgun o. c. p. 255 Verzar, (\'ărzur, 

\'urzu), iar aceasta din vinlia-am ("irelia). 
Ibidem. \lal}' (cone rom. ~\fal: ~ărmllre). 

Ihidem, :\lurosan t. (: telek) Murusun. (Fa
milia \I01'oşan cstz familie românească, ol'lo· 
dox~l il! jud. Bichiş şi Ar.h"l). 

Ibidem. Torno"un, (1....1.. l'omiincsur Titr· 

pcsle groz,hiilc inyazici hH.lt·ă';i:.t din 1241/2, nOH.'an. 

\ 
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11-3 fo~t insii cruţată de plistiil'il,-, (\lInanilor 

din 12110 (Borowsky 4!1R). 
Saiti, seris in al'! l.a 11:18 S:lhLI.l, (nwlllllll 

Strig. 1 n4) este satul românci'o(, t·,\I',' Il P'\
lut avea In,sl'mnăiai('a dc «câşlă" clr)hăne,\;\ea, 

l'au a fOI'I (·hiar sal cu case de ioll<lgi, I El lim
ba map:hi<,J'(~ litera a dl'schis{l, la s{t nu se 

l'itcHscă 0<1, s-a scris dublu a.', ,;au ah, cum 
se obsl'r\"ă mai MIS: In lim ha ma~hiară mo· 
dernă se seril' Szatu, Satu, in care ('uvimi 
liiel'a tI dupii toate prob~~hililt\ţilc ""-H pro
TllH1ţat abia auzit, ca de ex. în cuvantul mort(u) 

ars lt'rs: 1256 Erd. muz. IL) 
Borowsky: «din nume vechi de pcrsoanu», 

(Cl's). l\ll se poate înţelege din ('arc ll10th 
s-a cetii. Urs. 

Dr<lgan' o, c. 2ilil, Urszinyi, Urs: ursus-um, 
!'\umele uilui \'cchiu stămoş cu numele Ursu. 

• -
l"rmătourclc nume de localităţi, azi dis· 

p<il'utc, I(.'-am aflat citate in ultima operă a 
dlu; dr. l'\. Dd'igan. Pag. 2:'.5: "Intl'-un docu· 
Imnt din 12B2 (Cod. dipI. p. lIung. 1, 13 
~i \ \'C!lzel, C n A VI ;'04), cclim: «vadit 
11!HIUe krram Posoro{!.h, tel'ra Ochyz quc \'0' 

calul' SZOI' et vadit ati ternm iobngionis (',lS

Iri qui ,"ocatur C .... zar cuiuo; lel'rc nomcn 8::or 
item prima 1lle[n terre Z,lI'hoi a ca,o.;(ro ,sanmd 
execpi(: incipit de Crisyo c:\. orient,: tcnet mc
hm (. Vosiun». 

Vosian şi Szor (azi In jud. Arad) sunt 
nume roman('şti (pe POSOl'og l-a11' e:· plic-al se· 
parat) . 

Dl Ggun, o, c. p. 2RG: <, .\.vânc\ i]l 'l'd<.'rc 

apropiercl1 de Oradea, « viU'l Zor», din "Hc
gestrum de Varand»,) a. 1214 (la EmHir:hcr, 
l\lon .. .\rp. pug. 718, ari 31-5; forma' Villo 
Sorou)', a. 1213, icl, ih. p, 6RO arI. lflll şi P 
707 arI, 'Wf; poate fi numai o altă grnfic u 
~~cl'ltlitlşi nume), după toată prohahilitatea esh, 
identică ('t~ «((.'rra 8"'01"), cnre a putut face 
p<\rte tot din C.cnad (un alt Szor există in 
corn. Pcst). Aeest Szor este identic cu numele 

L ~~._~ _______________ _ 

NumlrJ RomdneştJ 
de tarlnd. 

Sat u t Bâfallia: Cartier in oraş; Beseric<! 
f4.1bă (I>el'ty F. dlhata!ns h,o'lync\('k,'); Ti· 
ganch, BUf!cak, OgrcdistYl" t\î.ny('pistYl (Hiva. 
talo" helyn(~vck. Pest~' Fr.) 

Satul Bf'eb, Salişte, Bugcllcu-ăl mare, Sanţ, 
i\,[nidani, Scoc, Gunoi (nI'. BOlowsky, 44). 

S, Cs6ha. Tălagi, Cuterinu (Pcsty, Hiv. 

hdyn.) 
Orm:.td H 6dme=:âtrdsarhelp. (; rmiHoarelc 

PU'itt'::\lnma, Şonta, Goie, Cianu (Grof Kitroly 

il. ~F).9) larini: Tiriac, Delint"l. 
S. Pllr-Keres::lur. \[o('irlă, l':chendH, ),aeu 

Colbar (OI :10828). 
Pedt'a. \;l'luătoarclt, pustc: Lotrcni. Tuta, 

Irint~l, Popt'ni, l"Hirian (munţ de persoană uti
lizat PI~ ail'i din \Iarin .... ; L'1 Vcehilll Regat: 
\Iarin), Corni\<t, (insulă pe Mun17): Popini. 
(in apropier(> a exi!'\l::tt saLul Popi,) 

.?eitin, Tarini: Ti!;'cot (l'anaţ), Pooal'a (in 
t'l'st 10(' existau odinioară ("~,stori, numiţi bi
beri, de unii poberi; (in V. R: Pipera), Piş· 
tol, Seliş{(.', Iorgovan (dela lorgl!' (;eorge) (I'lo
areu de lilial', aici i~C IHl1neţl(e iorgowm, din 
Cfltlză dt inflol'cştc la Sf, George): <, Funatz" 
(LlIwţ), KernyÎlura (t"<\rniiur,P, OI'1:<'Iţ;tilHl 

(Pe~ty Iriv. hclyn.) 
1\{,dlac. Grădi!;iic, Raroş, Bll~Ztll1iţa-H<Hu

;\lore, Bellălana, Garbo\'Hh &\';îtină, Vcl:;;u Ci
du (o n:lOcirIă). Topil{\. -- Următoarele mo· 
\ ilc: Il olumhu Crepal, 1 L l:l,vorHlui, H. 5'111-
la, [!, Donwnika (Duminic<l, dar poate fi ",i 
dela I)omnicu). (Pesty IIiv. l:elyn) 

Nume de Persoane: 
Familii de l10bili români din ilHI. C<"lad, 

(Dl1pii dr. Borowsky, Csanâdmegyc tortimele). 
Ursu, a. 12fl6. Comuna Cr5 (\\"1'5: 125G 

El'd. mtl2, h.) «Numele de localitate est·~ pri
mit dela un nume vechill de pet'soană». Ace-



fll-lt.U per,,-onnă, dnp(1 cum se ('ite~Jc (lin actul 
lalinl'sc din 12[)(j (\\'f\") poate fi lJ .. ,> De 
aiei avem I'amilia lui lrişi Pavel ~i a lui La
disluu (probabil maghhrizail'), cm'i în 147~) 

erull proprielari. (Boro,,"sky p. (iHl;. 

Iancu, a. 1312-V32fi. Oraşul şi ('cinleu 
N{\dluc. (Noglok: 1:~la Fcj~r VrJJ 1(24). «1\.' 
ctind Eg;ved trecea la ecle ekrne, pc tronul 
Il1l'tropoHtan din l\alocsH, ş~dea Iankfi (fiul lui 
Iancu) Ladislau (1i112-3til, C3rc se bucura de 
mare trecere la curtea regelui ,). « :\'leiropolitul 
se ridicase la această demnihtc din starca 
de simplu r{iz('ş (koz-ncll1eş), ial' twum influen
ţa ce o avea, o intrebuinţa pentru a.'ligurarea 
viitorului familiei, din care a fost nâsellL A 
obţinut dela regele Carol HobeI't o suisOUI'l: 

de donaţiunc as. domeniului Nădlac în favorul 
fratelui _,,-ău Nieolae. (Anjouk. okm. 1lI. 201). 
In do<'umcntu1 latin se serie astfe!: «De lank 
Uijius lank»). Nu e de mirar0, cii un nobil 
Iomân a aJuns la treapta de mC/I'opolit ('ata-
11< ... Nieola ROiminul (Olahus), primatelc din 
t:sztergom, deascmnea a fost. romtm; fiul lui 
Ştefan a lui Dan Vodă şi I\laria, scr~-l lui Ioan 
Hunl'ade Conillul. (nI'. Popovici: ,,1,,1. '{om. 
Biin.» pag 18/}) (l1orowsky p. 415). 

Foievodul Bogdan a. la:{9 (Borowsky o. 
(:. 13H) Salul Dios (G,vous: la:m Ziehy-okm. 
L 31)3). Azi dispărut. Era situat pc malul nor
dic al rVluroşului, lângă Semlacul dt> azi. Dela 
Bec.,ei Tmre, satul a rămas fiului u('csluia, ('u 

numclf' T oWs. Acest Tiitiis avea » un vecin 
r:\u'" (ro,.;sz szomszed), pc Vok\odul Bogdan; 
Hogdm' împreună ('u al s~li, el ~t.ăe ... L pc la !'i
nca lunii Februarie 1339 casa din Gyuş a lui 
Tot{l~, i-a spart po.uta şi i-a mi\nat 14 boi. A 
rănit pc servl10rul Andriis şi a du" un du lup. 
[n afară de aceasia, a devastat t'OH!lJlcl'l casa 
lui Mark şi i-a dus toală aVCI'ea, a~a, incat i-u 
făeul lui Bccsei T5t(>s - răril :1 socoti boii -
o pugnbă de 20 m~h'('i. (Zichy okm. 1. 55$). 

Buzat a. 123H (Borowsky 445Î. SUlul Nagy
S7))l'{'g (Zcurug: 12gH, Arp. uj. (,km. VII. 7H 
D 2B8) Proprietatea mănăstirii a fost pimlanlul 
m'mÎt »Zobor«, pe care l-a <'Hpl'ins in mod 
samavolnic Hul banului Buznd, mC'şterul Ru
za{l. Aha1.cle mănăstirii I-a da!. In ,judecată, 
cart' s-a sf~\rşit la 22 Noembric 12g9 asHel, ca 
Bllzml sA phHească 100 măr,:i, iar p{l1nantu) 
Z<,hor să fie al lui (OI. 238 oS" Arp. uj okm. 
\ Il. 7(;) Drăgan o. c. p. 1 im; ,,\lui cun\nd 
se pa l'e că, este identic C'u rom.lncscul buza l « , 

(:u bUZt) mari, din buză, »Lippc« el'. pt aC'eas1.u 
albanezul buze. Un moldovean eu numele :\li· 
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hul Blldzal esle pomenit la 14R1. (ef. T, Bog

thm, "Oo('ullll'nldc lui Ştefnll cel \'Iare« L 
2;"lfl). Despl'c acest nume de pCl'so!lIlă Simoni~ 

de Keza ne spune: » Buzad aulem generatio 
(le \ lesn origincm tmhi 1, nobile,> de <1i1'tri('tu 
\hll'hurg« (Endliehcr, »\Ion, Al'p, p. 126; ef. 
şi cu. \'1. FIOl'ianus, IT. p. 9;)·, Hcrhordn,'1 
J .mlehel'pl h, Ispaan fya Buzaa lh nemzetseggy
hcwl \ Vulo", este alcsL!lt la 1213 in comitatul 
Zaln,. v('('in ['U (·om. \':IS (Nagy G., V6gh şi 

Nogy 1., Zala vrm. ii)r!. I. 72) Cn lknedck de 
RllZ<I(\ se g;ISl'Ştc şi In Timiş ]a 1415 (Csanki, 
:\1. Il. IL ;~!) Dn\gan, o. c. p. 1~(;: dnleresant 
dl' amintit in legMură eu ,1('est 1I111lW de locali
tate, ('sic C'ii in anul 12fl4 se pomcnc,;,tf' un Buza 
de \lellr:hel, i<lr in 12flO un BUl,cl\l de \,renc~l. 
Cl1m am VăZUl, este \'orha aprollpp ell sign
mnţi\ de l'omânes{'ul Huzat, ,) Grof')'; dicklippig-«. 

TrclIll/I) înaintt' de anul 13HO şi 

F idll de Başayaga, înainte de 1529. (Bo
row~ky 29) Saiul Bo~oroaga (Bursorog:1217. 
Hegestr. Val'adincnse 1550. 98) -. In a. 1217 
fi f os! supus ordaJici (f crll rOţ;u) in Oradea, 
protopopul lVlikloş (lot odaUi ('.~ .. oni,' de Ce
nad), pe care-l re-clama, ... el'ă iobagii: \latei şi 

Sorlud, dl le-a luat moşia 13o~oronga (Burşo. 

rog). Protopopul a dus ClI mi\ll.\ lil)cr{l prin 
hiserică ferul roşu, hiră ea să se arză(?) şi 

a.stfel fi luat moşia dela iobagi (Hc~eslr. Xara
dincnse <, 1217). Cn membru al aeeslei l'amilii 
estI.' ponwnit de .\Jarki s. inh'c nol,ilii comit. 
:\xad (Aram. HiI'L V. Il. pal'lea 1. p. 28B), eu 
numdc Vid, care in 1[')29 a avut un b~iiat Vid 
Ioan. Aecs1a a siudiat 'teologia dela \\'iHem
berga şi Întorulndu-sC' acasă (la Nădlar, undc 
taUil lui era (,Olmmdantnl eelătii) a devenit 
{'c] mai marp propagandist al rd·ormatismu· 
lui. St: ere-de, c{\ numele ('ompbeL al coman
d~1I1hdlli cel. Nildlac a fost: » LIt':l Vidu de 
Bn:-oroagu«J » BasHI'ilgi \'itw.; I,'lk:i(·s". 

)·}n anul n:n cnl pl'Opl'Ît'lntea familiei 
\'ezck(:ny, strămoşii lui Czirak. Ual' inaintl:' 
de neamul Vezekcnycşt ilor, satul aeesia a fost 
{'flnd\'l\ şi al familiei Tr('ulul, d~ o.ne-ce, ('~lnd 

în (j hllie 18jiO, nadorul Koni Nitolac a ţinut 

şe-dinţil l'U !lobilii judeţdor B~k{!s şi Zarand, 
lll'meşii adunaţi, la ecrcrt.>u lui Ioan fiul lui 
Nicolae Tl'cutul, H făcul dovada, Ctl sdtul Ba
ş<lra~n este proprit:'h\lea sa (Tor J(>llelmi hiT 

18fl6. ;,')mn (Dr, Popo\i('i, ,,!st. rOlll, h{Hl« p. 
2~7, 219: Trculul a I'osl pr,'!'et'Î. de Timiş (Co
nw:-;) 1:'i Ban de Sen~rin). 

BlÎrla a. 1!}:~1. (Boro\\'sky 55:'1). Salu! Szent 
hM. (Zenth-lw<ln: 1411. \arg,t: Szcgt.'d tOr- 19 

-." , 
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tellctc 21 J). "Alt pl'oprietar fi fl)5t Ştf·fan. fiul 
Illi Burla (lbrlcll), ('arC' u avut pal't~ din moşia 
Bdsii şi KUlso Szent-han, iar la 21 Uct. 1481 
le·a dat amanet pentru ,100 fiorÎlli, re~T('lui Si
gismund şi prin el oraşului Sc~hedin (( (Varga: 
"Szegcd Wrlcnete p. 222) Dl'iigan o. c. p. 5il3, 
Barla-Bernardus. 

Al'ram, a. 1440. (Borowsky 13). Snlul Apil' 
CUI (." puehya: 1488 Dt lH378). Acest sal în a. 
1440 a fost propridatea cumpă\'ulă de familia 
Gcrlai AhralHiml"i, iar în 1458 i\hrahiimfi To
ma a obţinut scrisoarea de dona~ie (Bckesm. 
okl. l. 7R). Pag:. 21lO idem. In 1.1~ t L!lkos Ist
\"Im a Y(lndul mO!;iia sa din Kasza-Percg cu 
100', riodni lui Gcrbi Ahrahiun[i Ştefan (KM
lai Il.) Ihidem 489. D()('zi Ladislflu, la 1477 
<:ăz,ind in lupta contra auslriacilol', yăduva lui 
a l'~lmas Cll 3 fete; pc Ursulina (Orsolya) a 
măritai-o după Abrahillnfi SchHs1.inn. Familia 
;\vrmn este cunoscută în jud. Arad. Tn comuna 
VUl'udia tic ;\1 llr[l~ (T6t varad), a luucţionElt 

(-lI ::li') ani in urmt. inv~\Fltorul l'ol1ltin ortodox, 
. ·\vram. 

Danfi, a. 1492 (Roro\\"sky, Hi2) Oraşul Do
llHHornia (DonathornYll: 1447 \Iunr.h. 25). T Il 
1192, i\·lai 6, Ioan Corvin (fiul nelegiuit al re
p;clui 1\lot(,.) a donat. Donathornya lui Dan-fi 
·\ndrei de Dohoz (D. 1. 9(46) familia Dan este 
cunosetlt~i in ,iudo Arad. In Văl'ădin de Murăş 
(Tolvarad) n trăit. cu 30 ani in urmă notarul 
romun ortodox Dan. In plas.l Lipova existi! 
mai multe familii rOlmincşti D~lIl. 

J)OllCi-fi şi IHacec!olli, fi 14({() (Boro\\'sky 
170). Satul Fejcregyhaz (Feyel'cgylwz: 14G6 
D1. 1. ():~88). In 25 Iulie 14H6, moşia csle vlin
dllttt de proprietarii DOl1ci-fi şi Nicola(: \l11ce
doni (D1. 1. Ga88 şi 1. 727H). Familin Danl'i-fi 
(fiul lui Danciu) este originarii din l\lacedo
l1ia, ef. Forgach Levelt.ar. (Maredon., după 

tonic prohilitiiţile, dc asemenea din .\hcl'do
nin). 

Samlrin-fi a. 1501. (Borowsky, a30). Satul 
\{agoch: 1426 Pesti Fr. »Magyar helen (. "A· 
supra moşiei \Iagoes, şi-a forlnalat pretenţiu
nea în 1501 şi Sandrin-fi de Szcr, ca succesor 
al familiei Posu (Poşa) (DI. 21.061)>> Sandrin 
este nume rom~ll1l·sc. Cu diminut:ivnl lui San
dl'in ne înhlJnim in 10 Aprilie 1451 dnd Ion 
] lUlIeadc ('onfirm{l pe voie\'odul român l\loga 
din provinr:ia: lIălmagiu, Câpâlna şi naia. toate 
din. Zărand, care voivodai l-a stăpânit. şi pt\llll 
ahuwL imprl'ună cu fii săi: :\lihail şi Săndrinuş 
(D. :301R8). - Drăgan, 148, nota 1 :Sandru, 
L iS<llldl'll, Alexandru, Stmdru (nngureşte San-

L~~ ______ ~~ ____ .............. .. 

dor). !n comuna Nădlae exi .. ;Ui o familie frun-
1al;>(1 l'Olmll1easci"i Şandl'u, pc eal'C Ungurii au 
scrib-O Sllndol' (familie de nemeşi; se vor· 
bq;ic mult în UC'Cl'It sat despre eaprjC'iilc uIti· 
mului vliistar ncmeş, o femee» Ncmcşo:\i.ca«. 
Accasl<.l avea pHtima de a se po ... 1a în mijlocul 
şoselei, cu bic·iui 1n m!'tnă. Când venen vre-un 
iobag eu C'ăruţa, fie chiar încilreUUt, trebuin 
SU o oeoleasdl, altfel îl croia peste faţii cu gt\r
haeiul). AtlU se ştie din trpculul aec,,!ci fa
milii, 

PO/OI' a. 1528. (Borowsk:v, 384). Oraşul 

l\Lwllu (Vlunk: 1247. Dt 322 ~ .5 Arp:l.dk-llj 
okm. Vll. 242. In luna Noemb. 1528 regele 
Ionn (Sapolya) fi petrecut in \iracău Il zile, dar 
nn a şezut în palatul »domnului dC' piîmânt«, 
ci a lost oaspele hine văzut al lui Polar Balillt 
» cetilţcan e\l stnre bunu« (Szeremi 211). 

Luca, a 1557. (Borowsky 1 gri) f iipercg. 
fyp!'rek: 1479. :vIu?. It. 1555. - »Proprietar 
era Havazdy. Dar Havazdy a dizut in ne ere
dinţ{' raţii de rege, şi astfel regclc~ în 7 lan . 
1557 a donat mo,o;;ia lui Luca Ioan şi altor trei 
(Lib!'. reg. III. 37f1«). 

Baba a. 1647 (Boro,,"sky 39:1) Saiul ·Mcl.o~ 
Kopilnes. (Cupanchi: 1219 \ldradi regestr. 
15,10. 26) - "Ca domeniu PUSUll, pela Hi47 a 
fost proprietatea lui Kallay Babll Ştefan. (Esz
terg. fOkapL It. (17. 8. 25) Şi astăzi există fa
milia rOTm'mească Baha şi Bab~:~. ExiAtă şi 10-
uditnlen l\;'ibeni. 

J/nşic a. 1651 (Boro,,"sky ;~7). Satul Bato
nia (Bathonya: 144H 01. t8U;) - După anul 
16'"i1 Dohoczy Ferencz şi-a v.indut moşia lui 
j'\'1o~ic Ioan şi încă la 4 inşi, viteji de Szendro. 
(Curnţi). Pag.· 318. »Tot la fel a procedat. cu 
moşia Kun-Agota .. N H A 179~. 12). - Oră
gan, 98, )} românesc l\'loş, ie diminutiv«(. 

Barcianu (Bercsenyi) a. 1650 (Bol'owsky 
224). - » Văduva lui Nyari Pave:l a sehi1l1bot 
moşia H6dmezo-V ăs~irhely cu Lugasi 1anos, 
pentru comuna Mada. Lugasi a avut O fată I 

Varyara. pc eare a luat-o de soţie Szekesy Ber
c!'.en.vi Imre, dându-i-sc şi V:J.~arhelyul de 
zestre. (Kamarai It.) Pag. 256. « In anul 1650 
locuitorii din Vas:\rhely sunt Opri1i dela folo
sirea moşiei Kekto-Raros (scris Rasor), dar 
cont ra samavolnic'iilor comise de ei, Bercscnyi 
Nic:ohw îi dă in judecată tribunalului Borsord. 
(Tbaly: Berescnyi C8. I. 250) - Nicolae Bel'
c.eanu, (,Olnandand kuruţ, :J. fost manR dreaptă 
a lui George Ibk6czy. Berce:tnu a fost roman. 
In armata kuruţilor au luptat mulţi români, 
de ex.:. Negl'u, Dragul, Bălică, PitltCR, Bu('ur, 
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(\'lInpcnau. Xagyszcgi. c1c. (Pe~h FI'. "A 81.0' 

renyi B<'IIlS:lg 1.i.kt('llelc « L p. ! 21)1. 
Belfehi a. 1(jf);~ BOl'owsky 21:1). ), In anul 

11\5:) comuna s~lrhea'ieft llodity (1 Iode?,' htlz) a 
fost elonală de nadol', familiei lui Bcltcki Pa· 
veI. (Garan-SzL Bened. (·0Il\'. it. St,lL G. L 11) 
"Familia preotului ol'lodox rotlHln B(.'lteki, este 

bine CllJ10Sl'lItă in jud. Arad. 

Rulu;ini (Italieni romanizati) (Boro\\'sky, 
:i8H) » Pusta ;\Iezohcgyes a fo~;t l'onsideraUi 
de Hakoezy Gcoq~t' al II ·lea, ca aparţ.inăto<ll'c 
principatului său. Prohabil dej,.l tat{rl sil\! ;.1 

dat-o {'a donaţie lui Hoksini Gl'i!~ore de Incl!. 
(C;yulaf. libr. reg. XXV. Il). 110(,5in a fost un 
<.:omundant brav în arlll:ll<1 lui H:_\kol'zy. A mai 
lll'imit in jud. no,o.;tru salul ţii mo.';'iH Szccsc 
(Zeche: li38:i :\lon. \"Jl. I. 14;''». Famili.'1 nume
roasă H oesin, rOllUlni ortodoc~i, esie hinecu
noscut.-.. în part.ea de sud a jud. Bihor. ln jud. 
Arad, ti\rgul Buteni a tl'{lit pl'o{oereul Boesin 
Florin. In N~idJa(' fUllcţionaz[1 Ul'lILalmenle, no
tarul d. IasiI' Hc)('sin, rOIlU\1l orllldo"". 

Chirw::u (Kinizsi) a, 14fl8 (Bm·o\",.,k, 20B), 
); In 1458, regele '!\Iall'i COl'"inul donează lU07i:J 
Hegyes lui Horogszegi Szilit~yi \(iba;! (unchiul 
său, eumnatu] ]ui llunead~ 1011, iar dupn 
moartea a('(.~stuia. lui Payel Chinezu. eroul b~
ni:lţean, e81'e a edil'ieal aici un castd, ale căn~j 
ruine ,o.;c mai văd ind\. PU\'c! Chillezu, comitele 
Timişului, a locuit de mulk Of'j in accst castel. 

(~ruz, Il.) Pavel Chinczu a fost rorlHlll ortodox, 
(Dr. PopO\'iei: » IsL rom. ban,« p. 2"fl) şi l'n· 

rudit eu familia Corvineş1ilor. (Sehwieker: 
»Gesehiehtc des Temescr BanaL.;,' p. :~OO). 

Lulai Hoszu, Hegecliis, Olrich, -Nemd, 
Slarfn, Behe. (Borowsky 611)) » Sa(ul uj ('sa· 
n:HL 170n. Esztcrg. f6k:'lpt. IL f17. P. 27). 
" intr·nn document din 17:'17 urbarial, citim 
» Tenct loeum antique possesi,mis Apathfalnl« 
(V l'b. 81. H.) In hotarul satul'li, pe pănulnllll 

U\I'(' era odinioară proprietatea lui f .uţai Ton

der, se arhî o cruce minunaUi d~· piatr':!, al că· 
rui e:'\.1crjor denotă o mare H'd·,;me. fiind eu 
toiul HeOlwrită de mU.';'l'hi. lnsf'ripţa ('e 1.1 fo, ... t 
pc ea. a spălat-o cu toiul apa de plol1e şi nea; 
popond lTed~ c:cI , ... nb a('easta est~ înmormlin1at 
t'c~ele LadisJau ('umanul (Pesty: "Binltalos 
Tlelyn.{') Familia Luţui există şi azi în regiune. 
Dill <!eeaslii. familie este nolarul publie din 
Siinlli('olaul :\ Tare. In Arad tr<lc~t,~ d. dr. Cor· 
nel Lutai, aVOI'al rom. or1. fost primar alora. 
~u 1 ui; ia r in Bănal, trăe71c un prco~ ori. rom. 
Luţai. 

Paa. (j 12: »In anul 1757 se afLi in ('c!lnelu] 
Nou, ;~h dt' pl'oprietal'i romani; inl"'e cari tir· 
llltll<HlI'de nume d(' familie: JIos ... zu Todor. lk· 
gl·diis Dn1.gan, Olaeh George, Neme~h P,-~tru, 
Staptu George, Beke Ioan, etc. (n, a.: ar fi in· 
1l'resant ~ii-i ;;tim şi pe eeilalţi de sub » d\'." ). 

Tiucra Pcl,·e-Pri7wagul. 

"'" """" dI5 "h" Ei" "il"""'" "''''' """""'"'''' Iii il"" """"!i" Iii"""""""" , ii"'" i""'" h""'" 3115""""" i'" " 

I"biren TWClSItt'i fllco!t :.!,;>lc iara. 
1I1I fir plâpand la gl'fIllll1L aminti,-ii,' 
iar' in şi eli, i11 prajea fericirii, 
rărnâl1cm nemişcati figuri de ecan1' 

N('!,ă<;ăfori la fl'w1!use(ca firii 
infrate'11 prag de plină pri11lăPllrâ, 

110; 11e plecâm, ca'n fieca]'e -,,('urii, 
iubirii idollliui amăgirii. -. 

Priveşte cum se lasă pleaou,'Ja ro:ă 
a serii, pe-lI11 declill de simfonie, 
pc·aceeaşi veşnică metamorfo:=ă, 

şi ve:i că totul e zădămicip. ..• 
că dragostea-i, şi ea, doar ve"" ."i011 pro:::ă 

şi-trit , .. Incolo, tristă nebunie! 

P. Bogdan. 21 
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Cuvinte de pra.:nic 

. Poa(c va fi mai nimerit acum la serharea 

II1"icrii. a in('l'Usta pe rfll)(),ju I I ilHpu lui - n tl
mai a:-:;d pt'ntru cei puţini ~i inţdl'gători - SlH19 
ciu mul in care ii dat sil se fr[unimte provincia,. 
Cu aceasta, nu ne facem llHlc<lt' iluzi~ ('ă se vor 
pl'odut'c unele remedii in f<l,'o1'nl provinl'iali· 
lor. TOlri dintre aceia cari pot, sunt mull pl'ea 
ocupaţi de propriile lor intercs~, nC<:Uhl bii-şi 

impovarl'ze grijile, ('U acelea ale pro\'inl'll'i. 
Cu toate astea sunt multe. Foad(~ multe ehi.'lt" 
ind'! ~i acum ]a praznic. Adică, tradi1iH aduce 
Hwha (k praznic, inc·olo, tot m~1i numero:;;i 
sunt ai noştri semeni, - l'hiar la uceastă sărbâ
toare a iubirii a dCHproapelui; C::'Iri umhlă in 
zdrenţe, o.îhHoresc drulllul fl{lln:Jr1zi, desculţi, 

seto$i şi osteniţi, vesnic in prihe~i(~, ca acei 
rări'! a(Lîpost sigur. Nu ar trebui ..,ă, fie Il.;;n, 
liind('f; drept la "iaţă. in mod d.'mn, după 

tI'uda depusă, arc fiecare. Că-i [Iii fel dec;lt 
a~a, însemnl1ă 61 sunt tot mai ptll:ini oamenii 
~i tol mai mulţi simplii indivizi. Dch accştia 

11\1 le poţi a~tcpta la a1t('cva, 

fn căminul pllrinlesc, la pI'aZllll', ni se in· 
dica adeseori, .'\ituaţia cutărui ('iub[lrar rătăcit 
pela noi, (·hiar la s{lrhiitorilc Hl'('i<te:l mari, Ni 
se vorbea de ai săi. de copilaşii l.d, cari desi
gUl' îl aşteptau cu p<'linc. Ne clllt'eml1ram intot· 
deauna la gundul, di ai săi pol fi fhlm:lnzi pe 
(':ind el, tată), ecrţ;eştc şi in pr~\z~;r; la fJOI'ţile 

altora. Astăzi moţii--- i;,liţi romlinii uCf'ia f<11· 
niei in jurul (-·iîrora s-a făcut de.ia <ItMa fraze· 
ologie - sunt lot mai des zări~i printre noi 
cCI',;,ind, iar aliillirÎ de ci alţii C'l sutele de 
mii, rac aecla~ lu('ru. 

Nt, putem deci in ireha, Oill'C ma i e cineva 

care-şi poalc petrece pi'lnă la îmbuibare, ne· 

... tingherit, când în jurul lui mijcşle atdta ne· 

taz, dlln~re şi mizerie ?~ ... Şi daeă da, ,llun('i 

să ştiţi di aceştia sunt numai alţi Ncl'o în mi· 

niatură, în postura fostului lol' pncursor de 

,tri~tă memorie, pe când din toate p,îrţile ardea 

Roma şi-şi petrecea eL. 

Acum una mic nouă suie unu de ani, a in· 

viat un om prin fiul dulghcrului Iosif, insă 

llH'l măcar după atMea veacuri, n-a inviat 

omenia. Ael.'a8la face mult! 

~~~----==~~----.......... 

Tristele 

Astrel cum n'a dorit-o nimeni, cum n'a mai 
I'ost niciodată: s'a înfiripal acum deja pretu· 
tinckni. F umilitoare şi granl, dc,.;tructivă şi 
molipsitoare! inect dar sigur impr~soRră totul, 
se întrucbipează pc feţele lulUl'or - şi aşa 

destul de oHlite,- indic<,md lot m!li multă 
ingrijorare. 

Combaterea ei Il de\'cnit d"llmlt inutilă. 
Toţi dţi an incereat-o, au (k~a ... nat in faţa 
:\tolplltcl'l1icici sale, mai cUl'llnrl de eM al' fi 
crezut cineva. 

Şi ~H'f'stea nu de ieri, nici măcar pentru 
mâine, - se pot doar semnala Cii (l noui'i sÎln

fonl{, a h'i .. tcţii, a cărei acordud prind în vraja 
lor, atmosfera, trecătorii, totul. 

Pecetea tristeţii, o poartă fiinţde condam
nule la suft>rinţă, amărilduni şi inaniţi('. Acee88 
notă, se zăreşte în ogoarele tol mai pârloage, 
in truda ee devine tot mai neputinei·oasă şi 

efemeră: se remarcă pdni\ şi in .sunetul tăIăn· 
gilor dela vitele ce pasc in iarbă, mundtc 
rără de prihanii, şi chiar W;;<t făr<i un folos real. 

Seara in amurg, tristeţea ia aspectul unui 
lntuneric lăsat peste sunete, ~i fiecare alt ră· 
săl'it, dl' soare, n'aduce ceva nou, decât alte 
suspinuri şi cel mult câteva m}iini imprcunate, 
a unor miei fiinţe omeneşti, - ce astfel îşi 

cel' p.iinca de toate zilele, carc le lipseşte dealt
i'el, aproape totdeauna. 

Sărdcle Cucle 

Nu ştim tine şi când a spus aceasta pentru 
p)'ima dată. fapt (~crt esie insă ci'!. ·u:1.fd rostită 
fraza ast~lzi, e mai actuală ca nieiodt11ă. Esl~ 
iurflş o notă a vr'emii, eal'actt'l'istiea stării de 
fapt, in haosul cc-l 8hăbaicm. 

Ori ClÎţi experţi s'ar nă',coei pentru a 
du o altă interpelare sărăcit>i in pl'ovincie. -
31' puten j'i numai niste meşteri ai {nl%C'i şi ni· 
mie mal mult. Pc aici, deja la fiec<lr~ eolţ de 
stradă mijcşte neajunsul şi la fiecare drum de 
o alergătură, alt sărman îţi întinde m::'lI1a după 
pomană. 

Natural sărăcia, şi alături de .:a suferinţa 
n'au putui fi îneă, c~intărite. Niei nu credem că 
vor putea fi vre-odată. Conducătorii popoare
lor, - a"a zise nedreptăţite - .\le pregătesc 
pentru răshoaic, mai vor să răsune tunul şi 
în cd mai râu caz, să poată ridica niscaiva 
stâlpi pen1.ru ştreanguri. 



) ,a ce le-ar folosi lor linişlcn, p:wea, cladi 
Ci nu pot vit'ţui altfel, de ceH t01 ispitim\ di<1\'o
le~tc şi la nevoie deslănţuind uru, să inccap<'i 
prigoana. dezastrul? ' ... 

De unde să ştie ci, ct\ LI sate ill genl'ral 
nid in trei luni nu se poate cUţ;tigu un pol, 
(.'il a(~olo truda se fil'imiţează in i'udul' şi lal'l'i
milt~ ('urg, fară să mai fie pro\'Ocatl'?! ... 

Ce le pasă lor, Intru CeH simt ei durl'rile 
siUenilor';-' Provincia astfel emil e, a devenit. 
demult pentru ship<inii zilei, un fel de amantfl 
imbălr:lnită i'ăn'i \n,'nw ~i lipsitr, de farmec! 
O mai \"iziteaz{, din nct'esilate in preajma alc
gerilor, apoi cMc odal~\, :1:-;;a de viizul lumii, iar 
in tn!. <:el'lali răstimp, d(' ohicei, ('U t.oţii o 
la"-ă îI': pluta Domnului. 

Te pomeneşti, că dacă şi-ar [rwe datoria, 
- 'nui\'i eum sunt bieţii indivizi -'- ar er('de ~ă 
nH-~i l;'tiu jU('a rolul de ibovnici _ ai ci. 

1"iindt'o, ae!ori sunt cu sigul'loIl\ţ~l. 

Fac şi ele partc din fişa zişul » high lire" 
a ~inutllltli respectiv, şi pot fi z.iriJ,1' deobicciu, 
illct'pind dela oara ceaiului dupa ma.,;. Şl 
plllit in zori de zi. ,,; răstimpul ('(~Ie-i mal 
febrile aetivităţi. Ultima dată, au fost semna
lati.' in ajun de prasnic, prin vitdnn unei homo 
Doncrii, und" se delectau în akg(~r~iI şi con
sumarea diferitelor produse nfhte acolo. Cu 
o sti'lpânire de sine incordată 1.1 maxim. un 
rl!:i prefăcut şi maxilarele vcşni.c in functie, 
cele trei i~i rcpctau doar îndclctnicil'i.'8 eoti· 
dianii schiml>ându-şi numai, j onlcb, <.'oafllra, 
.:;i poftele. 

,.\fară eu faţa lipită dl' geamul \·ÎI.ri'1ii, 
SpT'C fi vedea mui bine, un copil în zdrenţe, 
desculi, cu un deget in guri!, lll'm,·,r>ea mi!:,curo 
(;u mişcare, gesturile, hoho(cle şi imhic,turilc 
ce se săv.lrscuu in lăuntru. Poate imaainati\' 
gusta şi el ~idoma »Doamnelor«, Jiinrk:ă ddn 
un timp gura-i » lăsase apa« cum :"c spune. Cu 
toate a C('stl'H , fi('care işi vedea Je- tI t:ahă şi 
totul el r{unas neschimbat. 

Cele trei mult apreciate fiinţe, işi conti· 
nuau nt.,~tingherile adivitatea, cu multă ccre· 
monÎe: fiecHre se intl'ecea prin a pofti vecina 
In gust urile ci. Copilul a ridicat int \"UII timp 
piciora~ul mai sus - desigur nu p(mtru că in 
fOI.,t cnId - ci, începuse să se obo~ca"'c~l. Toatc 
indinnţiunilc tindcllu intr'acolo .. \. rlimas însă 
probabil neobScl'vat - aşa se crede cel pu
ţin - fiindcă, căte odată şi geamul, ori etU 
al' fi dp transpal'l'nt, trebue să pară impenc
trahi1. 

:\'ff: rog, sunt ntâtea şi aUHCil prcjudeeăţi, 
pasiuni: prea des intâlnitcle distnnţc şi dite· 
rcnţi<,'ri. - cari perpetuaf.e, nu fac cinste ni, 
mănui şi cu aUlt mai puţin celor cari se cred 
fiinţe omeneşti, în întrcagn accepţiune a eu
v,\ntului. 
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ASistenta sanitară 

Zi de t(lrg, sfllr:-;;i1 de iarnă si na! ural, 
ploaie. F<Îră acest dar ni nal!ll'it, poate nici nu 
1"<11' putea face sehimh(lI'ile de anotimp. De 
ohj( ei irwepe nÎnd nimeni nu se u~tl'apta, CUJ'gc 

maY'lIntii de tot, şi rccc de-o simţi, "rdnă Ia 
O<lse«. In marginea drumului " t r.l.sură clela 
ţm'{i, in ea un moşm'ag batl'~ln -;;i 1ulH'Y'culo:'l, 
uşkc\plă .să fie transporlal la medie. L'au luat 
~;i De el tinerii, fiind6\ lot avuses('r~l ei eule 
i;:\~ă In nraş, iar după ce vor lcl'mina eu t:lr
guclile, o s.l meargc'i pe la doctor. P~lnă atunci 
ca ~ii aibă cine-l ingriji, nu luat şi ncpoţi<':l de 
a CU.'iii , Sti st<.'a numai Illngil cI. \Iieuţ.a sil tot 
aibă vre-o cind anişOI'i. 

Acum se invilrkşte in junii lui, Îi mfmgăc 
ohrajii, şi-I coplesc'lite cu in1rehuri, Din l'ami 
in ('<lnd, îi ştergt' tusea, respiră al[tturi de el 
în atmosfera bolii, şi pe când se VOI' liltoarce 
acasă, in loc de un holnuv; \'01' fi dup<l toate 
probabilităţile - doi. 

De-oemndatii, înl'ii astl'c1 se n!'<wtiea 111 
noi a.'ii~tenţa sHnitar.i. r ,a atât I>e r-edue hunele 
intenţii, în organizul'ca il'411ării bolruwilor de 
oftică. Tot atunei, in privinţa a.,kl se dis('utU 
mult - şi afară de 3cele etlte\':l inknţii hll Il l' 
-- 1'l'alizărilc Pl'actiee intilrzk. 

Ci-cu preoeupăril~ de fie(':lr(~ zi, tind s[1r(> 
cI,hlircH unei el'tttţi ... uni\-ersitarc-, in Bu('u
rt~şti ! 

Vecernie 

Din departe clopOlul din turnul biserit'ii, 
VCS10Ştc' credincioşilor in('cperea slujbei de ve-' 
cernie. Sunt ehl'maţi iar~lş ll1di aprOHpe de 
('reator, mai aproape de l{tcu'liul sl',JnL 

- Veniţi s(, ne închinăm... gl{isucş1.e 

preotul, aeclaş ecou strabate zarea, (' repetat 
in atMea ,<.;fintc zidiri. Aceiaş chemare dc glas 
divin, aeclaş imhold spre rcculegere sufle
tCHSl'i't: o hinecu\'ântată m<'lIlg1Iicrf~ ramHicnit\ 
prin eter in nemârginirc. Şi tO!ll~ ce puţini, 

cum tol mat puţini se indreapEi .'iprc ca. Cum 
t Dt mai rari sunt ace!:.l euri se opresC' să o 
urmeze. 

Afar;\ e primil\'ară şi t'iripit dc paseri. 
\'('rlkntH trage spre .'iine ll'Ct'<'ltOl'il t'r:lnţi ne 
obnsl':J l{\, eopacii in p{tc\urc rormNlză im~'nsc 
tablouri de un pilon'se inimiI abi! , -- totul a 
imbr{lcat haina de sfll'klloare; doat' Sllfletul 
indivizilor a rămas aeclaş, ad'.l1nl)l'it de am~ 
biţii. lnltmceul de patimi, ing:Hllfat totdf'fiUlHl. 

el' hine ar fi, ea măe:lr at'um c<:nd atat.ea 
necazuri plutesc in jurul nostru, indivizii să 

multi sunetul c1opolului, glasul p<lrinlclui sufle
tesc, şi să H(' oameni. 

J Filipaş. 23 
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ChrÎ&tos a inviat 1 ..• 

Că se aude asta'n lung şi'n lat, 

E un pretext mai mult, de chefuit, 

De haine noui •.. şi gulerul scrobit! 

E un pretext, ca oricare pretext, 

Ce nu se poate încadra in text, 

Dar e perpetuat din gură/n gură, 

Ca orice glumă, sau ••• înrurătură 1 ••. 

De Paşte fiecare are'n casă 

Un miel intreg şi-un chil de vin la masă .•• 

Iar cel ce n-are, ia! •.. că nu-i păcat 

Să iei ce Dumnezeu poate-a uitat 

Să-ţi dea •.• când fiul Lui a inviat! 

A inviat Christos 1 . • • de nu' nvia, 

Nici Iorga pe '"Isus" nu-l mai scria, 

Şi poate Peltz s-ar fi născut creştib, 

De nu-ndura Isus atâta chin! ... 

De nu se petrecea astă minune, 

N-avea O. Goga astăzi un renume, 

De "cântăreţ al pătimiri!" şi 

Atâţea pătimiţi, ce l-or ceti I .•• 

A inviat Christos, că ce rost are 

Atâta zaiafet şi sărbătoare 

Trei zile/n şir? 1 ..• De nu/nvia Isus, 

N-ar fi azi Mihalache-atât de sus 1 

George! şi-ar fi dat seama de ce este, 

Iar Iuliu Maniu că-i . • • poveste! 

De nu'nvia Isus, nici Păstorel 

N-ar crede căNi mai mult ca Ionel; 

Iar Jean Tehaş şi domnul Trancu-Iaşi 

S-ar rezuma la ceia ce sunt: naşi! 

A inviat Christos, ca mai apoi 

S-avem ce suferi noi între noi, 

Şi nu o săptămână, cât se spune 

C-a suferit un Dumnezeu pe lume! ••. 

N oi, din popor, suntem sortiţi Christoşi 

Din moşi, strămoşi ..• 

Şi ţintuiţi pe crud, între tâlhari; 

(Atâti prefecţi şi-atâţea domni primari) 

Guvernele ne-aplică-un no,u chin 

n'n n' b-'" , 1 a m an •.• o "cur a • cu venm ..•. 

Christos a înviat! ... 

N-am zis c-aşa ceva nu s-a'ntâmplat ••• 

Dar mult aşi da, să ştiu, - ca dumneavoastră

Când o veni şi învierea noastră!? 
PAN 
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Astfel l:a in ficl:are primăvară, c'o r('gula
rilalc Of> t'!lce :Humai cinste unei f'ditllri <le im
portantă instituţiei » Librairie Laroussc(J ne-a 
~.Q."il ultimul catalog hnsal de eurând. nesi
gur că anul 19:13, ca toţi l:~~iialţi, şi-a avut 
pro~l'('<;('k' sale. Fapt c.(~rf eslc 111să. d ~H'{'ste 

au. fO'it rJesildrşile priu aparitia celei mai \'aslc 
enciclopedii franceze » Le Larollssc du XX-e 
Siecle'( un eveniment de proporţii uriaşe, şi 

care desigur, ÎIlszal11f1iÎ î·nsllşi o nouă etapii fi 

progrc<;ulni. 
Acel!, (i ,"olume ill I'elul lor riccat'c e:\te o 

cnl'iclopedie. ~ sunt rodul muncii a nu mai 
putin dcc:îl :mo eo'aJnralori şi numără împreu-
11& YI't'-O "apie mii de pagini. Trebue să se ştie că 
s.a!. eOllwnlrat :1c·)lo hl ec :l putut fi descoperit 
Î .. ultimii şase mii de ani. Sunt p~slt.' tl)t 2:iiUl10 
artji"ok,H5.ntd gra\'lll'i. hărli, e!r. şi ·1;) [ ele 
plall!)!.' in Iwgrll, 'inu color:tl,·. Toale acrs\{> im
pret! nlÎ, ('ollslill1(' un pllt{~nl Le far' i"nlnl lu
mi'llal't><! drumului SI'I'C c\'oluliH şi pl"llpiîşire:l 
('.·l'a adevăral h. 

......... ~ ... _ •• IE!!l d ......... d ... 
G.ăd .... I ... . 

romun, editum (dd(~/Idrlll» preţul T,ei 60.-

Cărti11.' bune, <:a adevăl'aţii oameni astăzi, 
din ncferieirc, sunt tot Illdi rari. Pe zi ce trece 
lip"::t, lor eslc tol mai simlită ,cu fiecare alt ră
sărit el(' soal'c~ un nou l'e~,weL îşi face loc şi Loate 
Împreună contrilme Ja Îl1l:ispl'Îre;! slării de hpl. 

Cl! 11]1 i II il nil print 1'-0 t ()I lJIai illeordaW i'l1grijn
I'U('. I;ll}i flecc, llJlarit ia unei dir(i hUllc eOIl'i1 i
lue 1111 evcJlil11pnt sl~ll1nalat pretutindeni Între 

prietenii cărti1ol', şi comentată ClI aprindere in 
lumea acclora cari din câlHI 11\ e~lnd Jll ai aprind 
ÎllC;[ e;'ll<'-(] hlll1:inarc la dipăI{liu1 cullltrii. 

TT It imlll rom:m al Dom nului SCv3stos ,A \'1'11· 
(uril(' din Slrada GriieJÎlliJor', face parle din 
m ftl'!':l fr{'~eă UIll aniî eh'sJ)J'Îll<;ă printr-un o!Jif'(,
th' d('-I' originalitate uimibHre, şi nştt'l'tllilii 

pri1lltr't' pa,!,dllÎ, Itlf:işorată ectit:lI'ilor', in [l['piaş 

Iri ... !ek ('(' lIrmfire!:,lc "iata la I'[('car{' pa". 

Nu !ll' indoim il clipiî, ci'( romanlll 'A\'ell-
, turii!' eli,j; Slrarla (;r:idilljlor, "il face 'i('rie, pc 

('1î ud n'tsfoi r{'.a [1ee!or fi k~ ([f' un tragie l'calisll1, 
y(lJ' stoarn' :llt(' 1;)('I'illli, illspinîlHl lolodaUi ci
lil()nJllli '1 l'irilllillll'ă <}(, <h'lIlllilak, milo<;!pllic 
şi omenie in raport eli deapl'o'lpde săti, 

i. 1, 

"C ...... c:I •• .,._1 ...... 1_. 
2GGG 

":sle \!Il<! din pupnele l'ărţi de azi, a căror su
Ilil·c! abulldti În fantn"tie. După titlu s'ar prin'a 
di S'~ aseamănă "C:ltadisIllullli anului 200(1-
al scriitorullli socialisl <'ngh·z Fplon Sind1tÎ1'. 
auloru l millullatului rDl1lfln d}clroluh. Cele r!nll:l 

)'Olllanr' S(' mai aseamănă si prin stalul s:leialisl~ 
"hat d{', ambii aulori. ClI toate acesl{':l romanLlI 
el'lIei I~lJdll dif('ră mult dl' cel al lui Cploll 
Silldair. Toiul S{' pctri'ce ÎIJ jurul marelui ('\'c
nin1cn! al sosirii în anul 2000, pe pămint. a :~ 

Martie-ni, cari ajung {)a~pctii sa"allllllui italian 
f'idias Lu('(', părintele Zeci, căsătorită cu Mar- 25 
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\iallu1 Marit', ~i al lui :'-olariu:.> Lu('{.', de PI'ol'esiU11t' 

mediC", invenlatorul Ulnl1 ser, ("11 ajulorul ciîl'!lia 

q!\lllt'Uii se Plll a linlPllla si 11 tt'! ic,-- IIpanllul 

digc~.lh, dCW~llil1d aslrcl tl('t",)11si!or. 'Iade e:'I

s;liprit ('U Zl'l'a, riimilH' pe pilmlllL lkvinin<\ 

şcrul statului cOol>l'raliv a] bărhaţilor, infiin

lal ck~ el, pc' eÎnd ZeNI ajll11g'c (,OIH!uciHoan'a 

slat ti lui coop,~rali\' ,11 t"'lllei!OI'. Marius Lucc 

nutreşte (l dragDslc nirii !'peranl<', pentru Clau

dia, fiica marelui fahrieant Priho:u, antipodul 

savantului Fidi<ls LH(,l~;e:l esle o 'ftmlt'c n-alisl;i,. 

carCl11! poate Întelege rrilmil1t.1ril{~ unui savant 

('.a Marius, şi de\"int~ soli a \lIlUl dcsfri,naL 

lnt l'l'ţw] rOlmm este un imn irdil tai spjri

tului, muneii. allruismulni. şi mat{~rnWltii. Sla

tul ('Qnft,derafiv {'ur()l)t~,l11 Pax Animac , opera 

lui Fic1ia<, Lu('(', deşi foru'l<' hine organizat, ra01 
ci;> >:talnl d(~ a..:i, {~sle foarte imp<,rfecl fată d,e 

sI al11l M ar!i{'ini1or Ill'ganizat P{~ hnz(' cooperatist.e, 

în ('arc lolul Hlnr!ille sl:llului, format din: slu

t1l1 hilrhatihw ,,:,i slatul fcmeilf1l', In acest stat 

familia ('sit priYi1ă e~ o ccluHL iflr earadernl 

imliYÎldlDr. eTPsell(i dc stat, ('stc formal după 

llN'csitătilr a{'esluia. 

AU!fJarpfl acesl ui rom an fanlaslie ni se pal'c 

un element promiţător, rO. m.) 

lll(ol1~sliri llla .. amllrC'~('Ill" IU:lllcl ea pune! (IP 

pkearc.' doeuIlwllluI din 1:ml, prill carp C:l PI':1 

ridicată ek dU.,(, pat rim'hu 1 ci illl ConshHltillDpol, 

la rangul cit' st:1nopi.'4hic. f)oC'llIHcnlul ac('sla ;1 

fosl tradus in lalilw~lc Îll anul 1l01. Traollee-

rea Iali'llv llU .. ('dă Î-nsiî fidel idC'ilc din OI'igill:lhd 

grecesc. Există dco8ibiri imporJante ea n::: , privite 

mai de aproape, due la cnlle1l1zii wnri aZllDJ"a 

\'('('himi: 1ll1inJlslirii. r.r('~{'ala ('preclilrPor de 

p:î'llft aeUlll a constal III l1eglijarpil (sau 

l'erec lal't'n Sll pPI'fieiallj"', a li l'iso\'ul tii :JI'igi Il')l 

'(('{', :!!rl'('e,~G). cl'ezându-se ('ii 1raduccI'c latină 

ii t'stc ahsolut corespunzătoare, S-a ]Jo~nit d{,ci 

rlpla analiza traoucerii laU,nf' şi, f~rJ:i COllfI'UIl-

tarea ei {'u textul grecese, s-a aJuns la erori in 

apreeierea \'cchimii miÎniislirei maramllreşene, 

n. Rariroiu reia cercelăl'ilc şi, hazat pe :m9-

liza hrism'uilli patrinl'lwl, c()l1chide di I11ălI~sti

rea {'slC' mult Illui vedle deeftl vocvozii Baliţă şi 

Prag, ('ollsiderll\i jltUlă .!eum fondatori ai ei. 

nl1ma1 cii.' eroarea alimentată de do('umen!"I 

lali<l1. 

A('('~h'a, potrivil, hl'isllvultd Qriginal, au 

anII-o c:; moştc'l1ire eli n p:irinlb. Deci -o moş
tel1in' \'(·chE', o m()şlenir,~ slriihuniî, des}JI'(:l in-

1t'Jl1{~il'r('[l dÎI'{'ia hrisovul IIlU [llllilll?şlc nimic'''' 

[n .Iuru' :teesl,~j eondnzii se ridic'li. şi altele 

[l'W [11",' "Îi'l ii r('ligiOHs(' ortodoxe În tinutul ma

ramlln'~e:J,ll. Şi cum Î'llu'meierca mănăstirii din 

·Ppr: poal<- ri :Islfd SPT'li'S !illstiiJlulii, C.l dal.Înci 

ÎiI1ai,n[(' <Ir t:no (cam: pc cfUld au fost rll'll
dat,~ VmIiI:l şi Ti<;maIHIl, ial~ (~ă d, Rafiniu 

lIIat'flm ureşeiwii 

('8 f ( c('a ni' I i [J('C II (' mă nâ .~Ii f'(' /'(1[1111 n (',aS că, 

Carte.'.! S(~ înt jlllllC Pl'i Il ser'iozi! alea cerce
hirii şi prin prohitale:1 ~tiintifică a exputu>rii 
Tnl:l (kc; ('ă hri1';\xlYdc lrecLllului '!le ascund 
i'lldî nndk 1 aitle, (,ll'i IIU se 1 asi. d{~sh'gale, 

dt'c,H (k o ec"il lTI'li sUiruiloarc şi păh'unzătonre 

analiz:t. P,lr{'I'i c!ej.l fixate prin cercelări de 
lll:inioiaIă, ,~ltl1[ de multe ori inHifuratc nu nu
mai pri," d.:-seoperÎl"cn de >]}oui izvoare, dar şi 

prin 1'('\·izuir('9. s: lHblnCÎr('[l celor existcnle, Nu 
tolfkalllUl discutiuLlt>:J poale fi eonsi<k~l'HIă, ca 
ele-fi nil jy Îl1('h isă. 

~~ .... ~ ........ I ....... iii1i .. ~.c: •• 

ş; alte pi<'.';e lealnle pent1'u l'OriÎ. Sânicoluul
Mare 19.'13, 

Dac)': În uU imu] Iim Il literatura pent nI co
pii s~a lmhog~tit in mod simtitor prin contri

DulÎ'\ scriitnrilor Jloştd consacrati, În schimb 
lealrll1 seola,', teatrul pt~nll'lI copii, se menţine 
lot b Ull rep('r!or sărac şi n~~îndcstulător, -
Constatarea se poate fnee mai Iă fiecăre ser
harc ~(,o!:l1'ă, e;lnd l'opii apar 101 În f\{'clt!şi 

piese Illain>, sblngaec !Si mai ales lipsite de ea
lilăti {"l1lOlklonal(', I;\tH di:'ce sunt bine venite 111-
c('j'dll'i1e (h, ÎrH10ire şi îmbogătire a :leestlli gen 
neglijat. 

Carte!l dlor Eli1ntes('u şi SUJ'afoleail caută să 



ruspUIl(Wtwccsitătii şi să acopere () lipsit ulm 
lIP, mult simţilă. 

"Neamul românesc», prima bucată, este de 
mai mare ~nlil1(lerc şi pn'zintă o SUCCl'siullc 
da tablouri earaelerisliec din isloria na(ioniîlă. 
Imhih:î,ndu-se in mori măestrit cu adufllil~lea, 

ele tiind călre suhlinierea si'nlimclllului dril
goslei de Iară. Celelale două: "Să mergem h 
şcoală· şi (lntr-o noapte de Cnk.iull, sunt piese 
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cu, eonHnllt educator şi moral. 
Scrj'>{' ('li pri('ep{~re, pit'sel(' dlor Sarafol(·.'ln 

şi lliţ(~s(,t1 dau dovadă de inţelegcrc !l vârsLrei 
şi psiJ.lOlogici ('.elor ce sunl chemati s~î. inter· 
lH'ete7~ rolurile şi aduc in plus reale insllşid 

de ('om pozitic şi eyi<l<~llle ealilăli literare. 1> i:l
logurilc' viol. conduse, limua aleasă, gnl'imleazii 
succesul JOI' pc sCl'llele \{·atrului IH.mlru copii. 

(1'l. p.) 

Im IE't'IIS1r lE 
PETHODAV'A, revistă de prezentare şi răs

pÎl,ndi r e1'1 culturii Î·n genere. PiaLJ'a-Neuml NO,12. 

N'am putut afla din ccle 40 de pagini ale 
rcvistei moldovene, ~lici din ce an apare, nici 
al e1Ît0.1ea an d(' aparitie i'nchee acest număr, 
Hevistă in toate modestă, vrea sii-şi lf.'gitimeze 
1n lotul subtitlul. Articole. de cril.ică li l'craI' ă1 
di<lacliec, csscuri, fOkler, versuri sehil~-tO:1Le 
sunl î,nsumate în aceste pagiJni, cu scopul pre
cis de a pre7,j,nta a răsjl:Î.ndi şi mai ales (lll~măr
turisit) de a mulţumi gusturile atât ie exigente 

- - () Ii/,O/III/II'/'(' 

ExisUl (](' sigUl' şi aşa cen\ ÎII\rad. O seamă 
de arehi\'{' locale nu fost pusP, pe vremuri. la 
conlt'illU\ie }ll'lltI'U a d:l fiintrl unei islorii a Ii
-nutllluL scrisă in -"pira ungul'c!'c. Iar altele, 
utilizalp llJai puli'Il, ca acel;~ ale episcopiei ~i 
scmi'llarului, ~lU dat prilej şi <11' cCl'cclări isto
rice rom:l,n('şti, !l c<'imra spOl'in~ esle <,) nece
sitate cultumlă şi de PI't~slig;ti uiltiomll I'mn{i.
IJll·se. 

Hevis\a d r otaru1», dn p1 s~r:ic{lliH(ple sa]e 
de acest fel, se simte în drept să pună pro
hlpma aceasta. 

Şi iată, In ce anume, ne !(llHlim l11~i dea
proape, pentru nHJment. Arcll Î\';l ,iude! ldui\rad 
cu mult material istoric (ll'hit!)!, la Hom~Îni şi 
Uf'lllilizal Încă - a descopei'll tiin cadrele sale, 
ln ailllf~ eu "l'('-o şasczeci rit' Mli, o spumă (le 
mal"ri:l}, î!l{'('p~ÎlHl î,ncă tI(, pc la 17:17, eare 
jlri\'('a chestiunile juslitiare, Iratall' şi de(~isc, 
pc \'l"pll1uri, dc .admi,llislratia judutennă, Acesl 
lllatl'I'ial ~rr'hi\'nlie-istorie :1 fost In-eul L\ Tri
bunal, dt'odată cu c()nstillLire~ foruri!nr jude· 
cătoreşti proprii. Astfel, la Tribunalul din loe 

ale p .. ()vilnci~luilli chiţibuşar şi căulălill' de nod 
i,n; pa pură 

He\'ista adiîpost('şlf' multe lalt>nt~ l'i'i1cr(' ~j 

prf'mnătoarc Mirep:l Slreimd) 1. Yespn.·rn ie, E. 
A, laharia, ('te, Dar se face 'lhttz de mod{'I'nism 
('xagpral. de rrif'ă de ;\ 111Il fi taxat de pro"j'lI
c~ialisll1. lucolo nlHllld~llle 1nfol'matii Jilera!'e şi 

l'ulturale, eare ~\(' redau icoallJ mi5cărilill' eul
[urale si sociale din, acel eoli de ţară. 

(17/. p.) 

',,~ g:'lspse foal'l{~ mullc dosar<' ,'cehi, eari ar tre
hui r('adlls(~ (1(>la Trihunal, unde IIU alI pal'te 
(k o Î'Ilgri.iir{> archi\'a1ie:î sislpmalidi, m'mni 
fiind. ulile .fnstilieiill aelele salt' cUI'PIlIt'. ,\slfP). 
flr'{'sl ma!t.rial, ill 10(' ue a fi - poate _.. ni

micit ori vindut, ar trebui, cat :l m:li rămas 
din el, sti fie trecut printr'o sclc('ţion:l"(' şi G"C-

7Ht in archiva juut'ţc<lIHi, de unde a pornit oJi· 
lliollriL ori să !'il' dc'p\,zital la P:.dalul CulturaJ, 
menil. Il COlls('r\,:{ ~lp('rel(' dt' ('uHu!':1 !:ii isvoat'el(~ 
isl(1l'ipÎnt)!l~lr(' rom:Îll('şti, fllfIl dp putin lucrR::'î 
p('t1tru ac(,sle părli 

Tl'i bllllalul. Arfld arc, :Izi, Ull nou prim-pl'e
şedinlf', Îl: p('l'Soana el·lui nOlllul ()reZ('ilJlII, care 
S-ft i<l('nt i Henl şi p:lnll aci CIl inl('rcsch~ llo<)slr,' 
euliltral<,. 

Cflild îl saluliîm la inlrart'a sa In 110\1:1 şi 
IlilW merilata del11nilat(', ii punem la inimă, ClI 

l()~Ui Increderea Iloastrii, şi :!eeasta prohlemă. 

Sah'un'a aedui )'t'st de H'chiu lll~lliv, ee 
poat~ si'! ,Ut' I'CZPI'\,e ~i surprize penlru islnrit\ 
"li fi, fllrlî l'\l(loiaIă, [) operă de folo-;. Şi sun
[pm siguri, că ,nici () dificultale nll stii in calca 
r"aliznr'ji ~i. şi eit :nu se va g<-i~i nid UI1 glcl,'-; 
el.. im polrhire. 

Din conlra, -năd<'ijduim 1) grahnieă realizare. 

Git. Ciuhanrlu. 27 
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A, D. XE~OPOL, a fost 11.]1 

t'xemplu (k malld. onesliî., <le 
veghe '"P1ntre1'uptă şi de stator
nicit Illerederi' Înlr-lIu ale aI 

CJbşlesc, 

j),~ar;da, poate. yrell1ca nilllS-
11':\ H acopcrii ClI uilare, chiar 
şi În ora!;iul l',il'uh i-a dăruit. 
ea lIU Icgiun:'llll pentru vrem; 
,-iilf>are. ('.(':1('(', un savanL are 
mai legal de :-;Lult'lul şi de operA 
sa. - (~(Il't i]P sale, 

Nf' p!inim. aşa dar, Humai () 
inrim(l parle din ollligatiilc ce 
n~\"ell('al1 obşlt'i., la cineisprcz.ce.:: 
ani dela moartea lui. ci\,net slIh
Ij,nielll Îlld odalIl. dl ,\, J), Xe
~llJP()J prin Istoria HomClllilpr. n 
(,J'eiat unul lIilltrc mouullH'lllele 
('('1('. mai trai niec :.1Ie tlSpil'll\iilol' 
ronu\IH'şli. 

Si'llk'z~i. imbl'ilcal ă în ve:-;l
m",ulul lIHci credinle vii şi !lC
li \'c. J 11 el' arc a is t orieu Iti i iCŞ'H 1. 

apare, gând uuilar, (IunIe lumi" 
)lOa~ă. peste veacuri, Şi oda". 
mai mult. din realilălile animale 
ale trecutului el a imlieat, ne
cesar şi imperios destinul caro 
a rolunjil hol'lrc1c tării, pesle 
loale Jucurile, in cari poporul 
l'omilnpsc a sangcrat şi llădă.i

<luit. IIlel-ntrerupl. dc-alul1gul \Te
m lIriJoJ'. 

PI-UMAVAHA cu ape mari şi 

adieri mo1co me esle undeva pe
aprO!lfH', Poetii "scul f{'hriJ p:l" 
Ila ŞilH~lcZ('se h.1rtia, ~n diu
lal'{~a Cl1\'inll,lor impcl'eehialc 
ahsurd şi ilol.{ic. spre a expri
ma ceaec !lrc simplicital{', iu
alturi şi mers firesc înoirea 
yidii. 

Amorezii "C înlrl'ahă pe dnd 

~(Q)1rIE 
"OI' 1';lSal'l III ungherele g'rădini
lot. h:wci!(' liieuilc in alh, .. 

~Iuntii cu tăceri albaslre şi 
văi l('~ veşnic glll'e~e şi I"Iiră ocli 11-
nil, cer lle1l1ill'ginit şi p:illuJ.nt 
Cll' potIoalJe ,noui, aşteaplă 'usi a
tOI"nic1i veghe: zănoagele îşi lim
pe7.eSC1 până in străfunduri ape
le reci, PiclIii cu y:îrruri înegu
rate Şl' coclauri misteri oase lşi 

primellcse haina. Drumurile :-;c 
sbieesc in IumiHă IlDllll, iar pă
nurilc rellasc În sevă şi culoare. 

1 lrllinctii IŞI coboară di,n 
ascl1l1zişuri sculele şi le îmbăia
Za 1'11 sO:lrc penlru eli ile de m:\i
LI('. CtLci pentru nimcni, ~oardc, 
j,uatllLriJe şi drumurile nu au 
ahHa l'arllH'C Şl iJl111ilJ'[:işaJlle ca 
P~~lllt'll "uflel LlI 101' de pclerhli. 

OHTODOXISi\lUL, care in 
acestc mdeaguri se cerc 1lH'1 
reu dllh acll\' şi reÎnoil. Îllse
alUnă pri:ll illitiati \"a lansat:i de 
curi1lltI dill cercuri preoleşli. o 
lIo11ă etapă de Incercare a pu
lenlor. 

O catedrală in inima .-\ rmiu
lui, umbriLul ca măreţia sa 
amintirea uIllilink10r de eri. şi 
Higiidlli,nu !li'in liniile 'SllitoRre 
ay.l,nlul de miiinc, se fu'ală a fi 
llJl cm';î nd o realitale av('a. DUpi'l 
Cluj. Timişoara şi AnuluI viu să 
ridice simholuri nOlli de cre
dilltă. ce \'01' să impân:t.eas('ă 

Al'deallli cu 1\1 miWl unui ol'io
doxism llll'lIilo!', 

Ci - să cl','dem că ÎIlJloujle 
liîea~lIri va pMl'llllde şi duhlll\ 
adl~\"ăral al ortodoxiei: o crc
dinţi) "it,. l'odllieă penlru luate 
straturile social(~ dar mai ('u 
seamă pOlllru cde de sus. 

Tip. COR VIN, AHAD. 

Este ~uprema hiruinl,l mjlt'plHl~l 

a orlodoxislllllluÎ. si'llgllra penl1'll 
care ne m~lrtllrism. illl(·gral şi 

fiirâ r{'7cr"e. 
AH TA CINl<:MXrO(;H.\FI

CA, decâtc-ori incem'{,ll sil tra
teze marile subiecte ale htel'a
turii, îşi tradează însufieil'nţu 
organică de a cuprinde capodo· 
pera in totalitaten ei. ;\i li trehue 
S<l arăuun numai decM că re
centa prezentare alui » DOIl 

0.uichottc«, cu un protagonist 
de renume mondial şi eu o exe
cuţie tehnică in'pro!?uhilil, a de
cepţionat totuşi pe cinefili !;ii a 
nl'mulţumit pe oameni de gust. 
}':",1.e destul sii amintim, cii nici 
experienţa transpunerii pc 
ecran a pirandelismului, nu a 
putut invingc anumite dificul
tăţi tehnice, graţie e~lrora S'E.! 

dovedit incă odat~l, cu, cel puţin 
in actuala stare u lucrurilor, 
cinematograful trebue să se re
zume la oficiul de antieameră 
.a adevăratei arte creatoare. 
i\Ielodrama, de veac XIX, dacă 
expresia aceasta poate fi utili
zată aci, acţiunea romantică şi 
lacrimogenă, rămfin, pentru mul 
tii vreme, singurul apanaj al 

si udioului. 
Este bine ca lucrul acesta să 

fie i'ixat impotriva tendinţelor 
generale ale regisorilor CUI'l 

expropricHz5 pc n'tnd şi Ulut de 
infructuos, marile pronucţii ale 
spirilului uman, in loc să caute 
a limita terenuJ JOI' de a<:ţiuJle 
in marginile pm;ibilităţilor şi a 
ordinei de lucruri in cHri fatal 
sunl eondamnaţi sl\ se realizeze, 

(1. 11.) 

.,.. .. 



----- - ~~_ ..... ' 

"Adevărul Literar şi Arlis'icu Nr. 694 din 25 Martie a. C.: 

"Revista arădană HotarulH se afirmă tot mai viguros printre cele mai de seamă publi
caţii din Ardeal. 

Activitatea vie ~i bogată desfă~urată până acum in paginile cu ţinută occidentală ale 
"HofaruluiI4 ne indreptAtesc speranţele cele mai frumoase in roadele şi viitorul revistei, care prin 
însă~i titlul ei zugrăveşte un simbol şi o făgăduinţă ..•• 

Recenzii de cărţi şi reviste, insemnări şi note, incheie ultimiIe pagini ale frumoasei reviste 
arădane 

Ţinem să relevăm un lucru rar. Lipsa polemicilor sterile şi spiritul de obiectivitate al 
conducăt rilor revistei. 



• 

Lei 10.-

Tip. (ORVIN. Arad. 
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