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f10TARUL apare sub Îngrijirea unui comitet de redactie, format din urm~l
torii membri ai "Ateneului Popular Ar{Hian": Barbu Pom[liliu, P. Bogdan, 
Ciuhandu Oh., Constantinescu AL, Filipaş 1., Oăvănesctl Eduard) Lupaş 
OctctviC:lTI. Oh. !V\otiu. Olinescu Marcel, NeQ'ură AL, pc) lIn tv\ ihai. Petre PaSCUt 

Şt. Popovici, Pogana 1., Isaia Tolan şi Vuia Tiberiu. 

HOTARUL apare lunar cu un singur numar dublu pentru lunile Iulie şi 
August abonamentul fiind: 
Pentru autorităti, institutii şi intreDrinder~ comerciale, fillanciare şi industriale. 

pe an - - 200 lei 
pentru particulari - 100 lei 

* * 
* 

nOTARUL va apare În 24 şi 2R pag'illÎ. 

Pc~TRU DOlY\NII AUTOf<1. ,'Aanuscrisele nepublicabile nu se păstreaza şi 
nu seinapoiază. Ce1e admise de comitet'vor fi publicate în ordinea primirii. 
Domnii autori sunt rugati a trimite manuscrisele scrise la maşină, pe o 

singură pagi nă şi perfect citi bile. 

~-~----------- .-.------
Pentru tot ceiace priveşte redactia: manuscrise, carţi, reviste, etc. a se adr~sCl: 
Al. Negurâ. publicist, Arad. 

Abonamentele şi tot ceiace priveşte administratia, se vor adresa 
Al. Constantinescu. profesor, Bul. General Drag alina, Arad. 

NOTA ADMINISTARTIEl. Rugăm pe domnii abonati dar mai a1es pe cci 
din provincie sa ne trimită costul abonamentulul pe anul trecut şi pe a~lll 
în curs, pe adresa: Al Constantinescu. Arad, Bul. General Drag-alina, i (1. 

Aparitia regulata a revistei e conditionata de plata regulata a abonam l ;~
tului infim pe care vi-l cerem. f~ugăm deasemenea sa ni-se comunice orl~e 
plângere in legătura cu aparitia şi expedierea revistei. 
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801!a~ cereasca 

, 1 noaptea când s'a nascut Mân-
" , " ~:..lI lumii cea dintâi solie de bu
,,:,' e a venit din cer. Corul Îng-erilor 
1 ' " t un imn de slavă' ce s'a păstrat 

Trei lucruri sunt necesare pen
truca viata noastră sa-şi aihă farme
eul: Prearnărirea lui Dumnezeu. pacea 
în lume şi bunavointa între oameni. 

Dr. Andrei Magier 
ales Episcop al fl,.adului . 

. itunci în serviciile noastre divine. 
I~)ă textul reprodus de sfântul evan

.~ ... Jist Luca imnul suna astfel: "l\1ă
,-, e intru cei de sus lui Dumnezeu, 
r:: pământ pacc, între oameni bună
\, Llire '". (Luca 2 v. 14). Este programul 
: f:;:sc pentru a cărui înfăptuire s'a 

1: trupat fiul lui Dumnezeu. 

Când lipseşte una din aceste trei con
ditiuni, se nărue şi celelalte două, 
pentrucă Dumnezeu a întocmit aşafcl 
orânduiala din lume, încât fără cu
noaşterea şi cinstirea Lui, sufletul 
omenesc nu' poate găsi pacea. Ea să
lăşlueşte în noi numai atunci. când 
inima noastră iubitoare se apleacă cu 
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încredere pe sânul Tatălui ceresc. Ni
mic nu asigură mai bine pacea lumii. 
ca ochii atintiti spre acelaş cer, de 
unde acelaş soare scaldă în lumină şi 
încălzeşte cu multimea-i de raze pre 
toti. Iar pacea sufletului. această anti
cipatie a fericirii veşnice, numai ru
găciunea o poate conserva neturbu
rată in plăpândul nostru piept. 

De câteori ochii se desprind de 
cer şi privirea lor se apleacă avidă 
spre pământ, oamenii se turbură şi 
pacea ca o pasere speriată sboară de 
pe pământ. Cine vrea să zăgăzuiască 
ura şi să apere pacea, să ne ajute a 
înmulti numărul biserici10r şi a spori 
rug"ăciunea. 

fără cinstirea lui Dumnezeu nu 
poate fi nici bunăvoire intre oameni, 
fiindcă raportul omului fată de aproa
pele nu e decât o prelungire a rapor-

. tului său fată de Dumnezeu, desprece 
foarte potrivit spune sf. apostol loan : 
,. Dacă zice cineva: iubesc pe Dumne
zeu, iar pe fratele său n urăşte: min
cinos este! Pentrucă cel ce nu iubeşte 
pe fratele său, pe care 1 a văzut. pe 
Dumnezeu, pe care nu l-a văzut, nu 
poate' să· L iubească". (1. Ioan 4 v· 20). 
Bunăvointa între oameni izvoreşte din 
iertare, iar aceasta din mila ce trebue 
s'o avem nu numai fată de altii, ci 
chiar şi fată de n oi, cari cu toţii sun
tem supuşi ace10raşi slăbiciuni. Ce fel 
de bunăvointă poate avea o inimă 
care n U"şti ierta? Preamărirea 1ui 

F rr 

Dumnezeu şi contactul nostru des Cl ' 

El naşte în noi, prin comparatie, con
ştiinta Illicimii şi a nimicnir"ei noas
tre. Ceeace ne face asemenea Lui e 
tocmai puterea de a ierta, singura ce , 
ne ridică spre culmile desăvârşirii 
morale. 

De aproape doufimii de ani solia 
cerească coboară lin. din cer, merer 
cântată de glasuri îngereşti. în fiecare 
noapte a Naşterii Domnului. peste pă, 
mânt. Cerul aşteaptă tot de atâtea or 
ecoul pământului. ce întârzie. Câti ma 
desprind minunatul înteles din textul 
acestui imn ceresc ŞI câti se mai emo- ~ 
tionează la auzul lui? J\I\âcar el s{ 
adresează fiecăruia din noi întrebân
du-ne oarecum: Tu cum preamăreşti 
pe Creatorul şi cu ce contribui la pa- , 
cea şi bunăvoirea între oameni? 

Aş dori ca În sufletul viitorilor 
mei fii sufleteşti imnul de slavă cântat 
de îngeri să devină un izvor nesecat 
de bucurie duhovnicească. fiecare să 
prăznuiască Naşterea Domnului cu 
hotărîrea in suflet: de a preamări pe 
Dumnezeu şi a contrihui la instăpâ
nina păcii şi a bunăvoirii între oameni. 

Trimit această solie cerească ina
intea sosirii mele în1re iubitii mei fii 
sufleteşti. 

Cu arhierească binecuvântare. 
Oradea, În 18 Decemvrie 1 ()35. 

Andrei 
ales Episcop al Aradului. 
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'. 
Sedintele d~n 1849 , , ale 

arădane Eparhiei 
Consistorului 

- Câfeva informa,iun; 

Eparhia Aradului nu-şi are Încă scrisă istoria 
sa şi aceasta din cauză că o mare patle din ma
terialul documentar, ce ar putea servi În acest 
scop, a rămas nepublicat până acum. 

Să adăugăm, pe lângă această consideraţiune 
şi faplul că arhiva episcoplt:i, începând dela vechea 
reşedinţă din lneu şi până la anul 1792 este as
tăzi dispărulă 1). In al doilea rând ar fi nevoie de 

~ i o întreagă serie de monografiL Părintele Gh~ Ciu .... 
handu, prin lucrările sale şi mai ales prin ultima 
monografie asupra celor doi vIădici, rivali pe tă

-râmul confesional, S. Vulcan şi Gherasim Raţ, a 
adus o con"iderabilă contribuţie pentru cunoaşte
rea trecutului acestei eparhii. 

Publicăm mai jos câteva informaţii. care ni 
s'au părut mai preţioase din materialul pe care 
pot să·1 ofele cercetătorului protocoalele nelipă
rite încă ale şedinţelor Consistorului arădean ce 
s'au ţinut între 9.21 Aug. şi 29 Dec. 1849, - un 
an foarte important şi în vieaţa bisericească, după 
furtuna revoluţiei dela 18482) 

In lucrarea sa mai sus pomenită păr. GI1. 
Ciuhandu aminteşte de pierderea mai multor pro
tocoale intre care şi acelea din H~49 care din fe
ricire s'au găsit ulterior 3). 

Actele pe care le-am parcurs sunt ingrijit 
copiate, pe coaie mari, nelegate şi fără să fi fost 
numerotate, ci chestiunile desbătute sunt împărţite 
pe puncte. 

Le vom util;za dar cu numerotarea aşa cum 
ar fi trebuit să se facă şi pentru o mai precisă 
trimetere, vom ridicJ şi numărul sub care se tra
tează diferitele informaţii culese de noi. 

Revoluţia dela 1848 şi 1849, În care Românii ar
deleni s'au ridicat contra Ungurilor spre a-şi re
vendica autonomia, a împiedicat şi mersul normal 
al vieţii bisericeşti in această Eparhie arădeană. 
Mulţi preoţi au fost nevoiţi să-şi părăsească pa
rohiile, iar alţii au căzut jertfă atrocităţi lor ungureşti. 

Episcopul însuşi - pe atunci, Gherasim Raţ, 
trebJia să-şi mute reşedinţa, temporar, dela Arad 
,a Cuvin. Iar despre interesantul "Sinod dela ehi-

~
. '. u", poate că actele vor glăsui odată, ca o 
ontribuţie pentru istoria anilor acelora atât 

, de a gitaţi. 
In 1849, la câteva zile după ce armatele ru

seşti .şi austriae restabileau liniştea şi la Arad 4), 

Conslstorul arădean îşi relua activiLitea ţinând, 
din Aug şi până la sfârşitul acestui an, şas:.' şe-

1} Vezi capitolul Il din fpisco;:>ii :5amuîl Vulcan şi 
Gherasim RaI (Arad 1935 de Gh. Ciuhandu, pag XVII ~XIX. 

2) I"Irhlva Eplscopiei arădane >ub an. lfl4!l. 3, o. r. p. XVIII. 
4 La Il l"Iugusl s1. n liqCj 1. Kossulh părăsea Ara

dul, lăsând c"ducerea mişcllrii gen. Gurgey. care semneazA 
capitularea dela Şiria Il 13 1"1119 si u. I tl:J9. 

dinţe dintre care una la Cuvin, unde se găsea retras 
bolnav Gherasim Ratz, al cărui sfârşit apropiat se 
şi a~tepta. EI moare În decursul lui 1850. 

1. 
Şedinţa 1. a Consistorului a avut loc la Arad, 

În ziua de 9/21 August 1849, sub preşidenţia lui 
Gherasim Raţ, iar ca asesori consistoriali prezenţi 
se notează; Vasile Szombaty şi l"Iichifor Athe
naczkovic, amândoi parohi din Arad; deaseme
nea substituţii ase sori consist, riali: Ghenadie Po
pescu, ieramonal1 şi profesor de Teologie, Sebas
tian Tabacovics, ieromonah şi econom episcopesc; 
notarul consistorial George Popa, precum şi vice· 
notarul Moise Roman.S) 

Deschizând şedinţa, episcopul Raţ aminteşte 
că "În zilele numai decât trecute armata Împără
tească În scena cea mai din urmă la V ilagos În
tâmplată, frânse puterea oastei revoltante, pre carea 
aţâţietorul Ludovic Kossuth şi Guvernul prin acela 
fără de lege format, spre surparea păcii comuni'" 
s'au răsculat. 

Arată apoi că împreună cu o deputatle din 
clerul Diecezei a eşit inaintea armatei austriace, 
la Aradul Nou şi a comandantului, contele Schlik, 
precum şi inaintea comisarului cesaro-regesc, ba
ronul Ladislau MajtenyL 6) 

Intrîndu-se în ordinea de zi prima chestiune 
importantă care se dezbate este aceea a actelor de 
stare civilă sau Protocoalele matriculare, pe care 
le redactau preoţii, până la revoluţia din 1848 
in limba maghiară. Se constată că "multi preoţi 
din această Dieceză afară de limba maternă, În 
.alte limbi neştiind scria, din cauza aceasta atin
sele Protocoale Matriculare cu foarte multă scă
dere numai se pot continua după datina de până 
aci În limba maghiară". Adunarea dispune ca aceste 
acte "de aci inainte în limba bisericii a se scria- 7). 

Dieceza fusese de altfel invitată de către Mi
tropolie prin actul No. 258 din 9 Apri! 1838, să 
ia această dispoziţie. Deocamdată se vor utiliza 
vechile matricule tipărite în ungureşte, până se 
vor tipări formularele româneşti şi sârbeşti. S) 

In şedinţa însă a Il-a a Consistorului, dela 
16 August 1849, sesorul Lazăr Adamovics arăta 
că matri cuiele tipărite in 1. maghiară sunt foarte 
neregulat scrise. Se hotăra, deci, ca acestea să 
fie traduse în 1. română şi să se treacă româneşte 
toate datele stării civile 9) 

In al treilea punct al dezbaterilor avem unele 

5) foI. 1. 
6 101. ] - 2 sub ti, 1, 1, tol. 3 sub n. 2. 
SI foI. 4. 
9) foi. 9 --10 sub n. 10. 3 

; 
b. l I ? 
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amănunte relativ la starea reşedinlci episcopale in 
timpul revoluţiei din lM8. 

Episcopui Oherasim RJţ spune că "pc tim
pul turburărilor revoluţionalc în iarna trecută, Re
şeJinţa episcopalii din Arau, care a fost ridicată 
în lăuntrul \imei fortareţei, într'una cu casa iarăşi 
episcopală in aproapele Reşedinţei stlltută prin 
foc, U1\l cetate purces, au ars şi de tot nelocui
vere s'au făcut; iara PreaSân\la Sa afară de cri
ticele împrejurări a turburarilor, prin zisa fatalitate 
încă s'a adus la acea ca locuinţa sa şi mai de
parte să o tină in casa dm Cuvin a feciorului său 
celui natural, protoprcsviterului Terenjiu I~aţiu, 
unde acum din toamna anului 1848 se află lo
cuind .. ." ln) 

Reşedinţa diecezană pe vremea episcopului 
Gherasim «at se afla pe locul imobilului de astăzi 
din colţul străzilor l. U. Duca No, 18 cu hule· 
varuul Carol 1. Pare că imobilul vechei reşedinfe 
este identic cu acela cumpărat de Isaia Uiacovici, 
cel dinlai episcop stabilit la Arad. 11 ) 

Această clădire fusese rău avariată şi arsă 
de bombardamentul pornit din celate la 1841:\--1849. 
Tot din această cauza probabil că a fost dărîmată 
şi Ca1edrala veche împreună cu reşedinţa episcopală. 

Se discută apoi cazul egumenului mănăstirii 
Hodoş, arhimandritul Emiljan I<engyelacz, care 
Îşi parăsise - "tără veste" - mănăstirea, pc 
timpul turburări lor. E numit ca locţiitor Ohenadie 
Popescu, care dela 22 Mai acel aş an fusese filCut 
ieroll1onal şi singheP2). 

Totodată, după propunerea episcopului, sunt 
aleşi ca asesori consistoriali Ohenadie Popescu 
pentru meritele lui ca notar al acestui Consistor 
şi ca profesor la Institutul Clerical arădan timp 
de mai mulţi ani; şi pe ieromonahul episcopesc 
Sebastian Tabakovics care "în lucrurile economiei, 
celei sănte bisericeşti şi în câlva şi in cele ofi
cioase s' il ostenit". 13) 

Notarul Consistorului advocatul Gherasim 
Popa, fiind numit jude cercual în comitatul Arad, 
-- după ce funcţionase fără leafă ca notaT dela 
In5 Iunie 1848 - e ales, în loc ni său, "ahsolutui 
filosof şi cleric" MOIse Roman, născut În Mezeş 
Billaria, scriitor ordinar la Dieceză în 1847, apoi 
din Februarie 1849, vice-notar. It) 

Noul notar Moise Roman făcea cunoscut Con
sistoru!ui un amănunt destul de preţios. EI arăta 
că "Arhivul diecezan din chilia, unde mai nainte 
aci În Reşedinţa episcopală era aşezat, spre scu
tirea lui de pericolul arderii, încă inainte de su
peratele turburări revotuţionale, 1- a translacat în 
Biserica catedrală din Arad."lS) 

Este sigur că această arhivă de care pome
neşte Moise Roman coprindea şi partea mai veche 
dela Ineu, care exista şi mai târziu pe vremea lui 
Vasile Mangra. 16) 

1 ,) foi. LJ-:; sub n. :1. 
11 Gh. Ciuh:mdu o c. p. 266 nola 2. 
11\ 101. ;1 su b LJ. 
13) Ic,l 5--6 sub 5. 
1"') foi 7 sub 6. 
i"l fnl ~ sub H_ 
lUI BiseriCii şi Şcoala 1904 Nu. U la Gh Ciuhandu 

0, c_ p. XVII. 

Catedrala cea veche, unde se depozitase ar
hiva, era biserica ce se ridica pe l<lcll! actualului 
liceu M, Nicoară, dăramată mai târziu. ii) 

IL 
A doua şedinţă s'a ţinut la ln August 1.s4ll, 

fără participarea episcopului. Reşedinţa o arc Ioan 
Cefan, protopopul Totvărădiei. Asistă ascsnrii: 
Ioan I~aţ, protopopul Aradului, L'Izăr Adamovici, 
preotul din Semlac, Vasile Swmhaty, preot din 
Arad, Gh. Popescu, preotul din F~adna, Ioan Co
ciuba, parohul din Şoimoş şi Iosif Beleş, parohul 
din TotvărAdia, precum şi Moise Roman lS) 

Se. ia hotărîrea În privinta limbii române~ti 
în matncula, pc care am înfălişat-o mai S115. 19) 

Preoţii din Cuvin Dimitrie Suciu, Ioan MUl1~ 
te an şi Vasile Duca se plâng de neplata birului 
şi a înuatinatelor stolc, de către poporenii 10L 

"In timpul revoluţiunei de tot li s'au dencgat şi 
încă acum nu le pot încasa dela respectivii po
poreni". Se recurge la concursul vice·comiţilor 
din com. Arad şi Cenad 2U

) 

1[1. 

La 15 Septemvrie 1 '_ 49 are loc a treia şe
dll1ţă a COl1sistorului arădean, preziJată de pro
topopul Oh. Dan dela ChişlI1eu. Asisl{l: proto
popii Teodor Popoviei din Şlfii:l, Gavril GlUlani 
din Buteni şi Ioan Cdan din Totvărildia; preoţii. 
Moise Gergariu din CtJcrtiş, Ci. Tapoş din Soco
dor, N.ihail Cersenko din Nădlac, \)avcl Badco 
din Chişil1cu, Lazăr Adamovici (11[1 Semlac t Vasile 
Szomba1Y, Nichlfor f<ascovlCÎ ~i Nichifor Athanacz
covici din Arad, Gil Popescu din «adna, Cihe
nadie Popescu - sinccJ - ieromonahul ll1ănăs~ 
tirii Hodoş, precum şi notarul !\\oisc Hom311. 21 ) 

Se cercetează plângcrea preu'ului Lcontic 
Gerga din Fazehas-VarşanJ, relativ{1 la InC:ll~Îarea 
sesiei lui,22) şi mai ales cazul preotului NIcolae 
Aiicuciu 23) din Ual şa, care afmna că Îşi l;i5ase 
parohia, din cauza bătrâncţclor, pe seama fiului 
sau Moise Alicllciu. Dar hul l-a scos d1l1 avere 
pe tatăl S{lU pe baza unei hotariri .,nedrepte" a 
fostului vicar episcopesc, p~' timpul hoalei episco
pului r~at. 

Chemat Îna:nlea Consistorului, preotul Iv\oise 
Alicuciu îşi motiva proceJarea pe următoarele con
siderafiuni: că n'a obţinut parohia Galşa În urma 
renunţării taiălui său. ci "pe aceea formată de 
curând din poporul reîntors d~la Unire. prin rân
duiala episcopului Raţ Împreună cu toah~ veni
turile ei; ... iar naintea fostul ui Vicar episcoj.Jcf:C 
În privinţa averilor însuşi tatăl său l-a pârât; de 
unde, dacă i-a plăcut aceluia naintea Vicariului 
şi COllsistoriulul de atunci pre drlllsul a-I cita, 
debue de hotărîrea aceluia să se tină, însemnând 
aci şi aceea dl pe acel timp. când diecesanul 

17) FO!"\jTillia ei şi despre ea la Ch. Ciu1Wl1du 0_ C 

p_ 2H2· 2H.i 
1 S) fo1 !.l. 
I'J) sub n. 10. 
2) foI 10-11 sub n. 12_ 
21) foi 13_ 
22) foi U --Il' sub n 13. 
21) Un Onira [lllcuciu preo! în Ga1~a, mai Înainte v, 

Gh. Ciuhandu p. ţ;19. Vezi şi Indicele. 
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episcop Gl1erasilll Raliu pentru starea sănătăţii 
sale a voit să aibe Vicariu, pârâtorul cea mai 
mare bucurie şi-a exprimat căci scap[l de jude
cata Episcopului. iar acum nu-i place jllliecata 
aceluia. pre care însuşi l-a ales de judecă
toriu în treaba sa; - mai departe neagă numitul 
tul paroh Moise Alicuciu că ar fi rflpit toate dela 
tatăl său, caci dânsul numai bucatele cele din se
siunea parollială le-a adunat, altă nimIca; iar 
aceea: că 400 fI. valut. ar fi răpit dela pârâtoriul, 
ele asuprire nedreaptă nllmindu-o, la aceeaşi [(lS

punde: că el din viea mumei sale, şi a:;a din viea 
sa a căpătilt 120 de ocae de vin, din care tatăl 
său a băut cu amicii săi 70, iar din prcţul răma
selor 50 ocae, care preţ pârâturiul '1 pune la 400 
fI. valutari, ~ a plătit slugile, a ţinut casa; -
ma din acei bani pârâtoriul deseori ş'a petrecut 
cu uspetarii săI; după care răspulls p{uâtul paroh 
Moise alicuciu, de oarece oda!;! prin judecata 
Consistoriulai vicarial e delegat de sub cerearea 
tatălui său, se roagă ca ac::la dela cererea lui să 
se indepărte, şi ca unul, care un lucru de IlOllă 
ori '1 cearcă, în pedeapsă calumnie să se con
vince, nu altmintre dela aţâţarea poporenilor asu
pra sa, să se oprească. 

Acest răspuns pârâtorilll preot Nicolae Ali
cuciu pe toată în inderea sa ascultăndu-I, nimic 
spre răsturnarea lui nu poate aduce nainte, ci 
numai adauge acea rugare: că, deoarăce pămân
turile parochiali in anul acesta s'au lucrat cu boii 
lui, şi însuşi În lucrarea acelora mult s'au ostenit 
să i se dee parte din rodurile acelora; la ce pâ
ratul răspunde, că talăI său la lucrarea plul1ântu
rilor parochiali cu boii săi a f()st îndatorat de 
diecesanul Episcop din acea privinţă căci boii lui 
i-a iernat pârit ul paroh " ... 21) 

COllsisturiul stabilea mai întâi "că parohia 
Galşei, cea din poporenii r{'Întorşi dela unire for
mată pârâtul paruh i\\oise Alicuciu, nu a căpătat 
în urmarea resemnfirii tatălui S{lU, şi aşa in pri
vinţa aceiaşi parochii între dânşii nicio !enătui nţă 
nu s'a făcut" 25 t> 

Pentrucă' . ~esia se lucrase în comun Consis
torul obligă pe Moise Alicuciu să dea tatălui său 
"din rod I de greîu din anul acesta 6 sinice, iar 
din cucuruz o jumătate în chip de răsplată a os
teneldor aceluia".26) 

Celelalte chestiuni erau illdrumate spre juris
dicţillnea civil~. Protopopul Şinei urma să aducă 
la indeplinire hotărîrile C(,nsistorului arădean.27) 

IV. 
Şedinţa se ţine la 25 Octomvrie 18-l9 suh pre

şedenţia alternativă a protopopilor Gh. Dan dela 
Chişineu şi Teodor Popovici dela Şiria, Participă 
protopopii: Gavril Zsulani al Butenilor şi Ioan f~aţ 
al Aradului; apoi preoţii: Moise Gergariu din 
C.llOrtiş: yasilie Szombaty din Arad, Paul Bocico 
dm Chlşmeu, Ioan Cociuba din Şnimoş şi Iosif 
Beleş din ,Totvărădia, Ghenadie Popescu, profesor 
de TeologIc; notarul Moise Roman, precum şi avo-

21) foI 2o~ 2J-'2~ sub n 15. 
2;) foJ. :?:l. 
2(,) foI. 2.'t 
27) fol. :!4. 
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catul arădan Paul Petrila, ca fiscal supleant al 
Consistorului,2S) 

Reveniri la ortodoxie anunţă preotul din Sintea 
Nicolaie Bistra" aducând atestatele a () "indivizi" 
dlIl Chereluş care s'au reintors dela Unire, intre 10 
J\\ai·9 August 1848. DeasellH~nea preotul Ilie IV, icula 
din Sintea prezintă reîntuar,~;.;rea a 2 credinciuşi 
la ortodoxisll1. ~9) 

O obiecţiune caracterbtică o ridică în decur
sul cle~baterilor GIJenadie Popescu, care ştie "uln 
isvor sigur" că episcopul e hotărît să facă preoţi 
pe câţiva tineri, care n'au fost cercetaţi de Lon
sistor Cere ca Preasfinţia Sa să urmeze după pres
crip(iile I<escriptului declarator ŞI ale Sistemei C011-

sistoriale, 
I !lsllşi acest punct de vcdere COllsistorul "re

cerea" pe episcop ca să se conformeze dispozili
unilor în vlgoare. 3") 

Se cere înfiinţarea unui post de fiscal COI1-

sistoria!.3! ) 
Uitimul punct al deshaterilor acestei şedinţe 

il formează următoarele: "Lucrările deputaţilor, din 
diferite părţi a Monarchiei din partea românimci 
la Viena auunaţi' cClpii au scop a descoperi la 
locul preanalt suferinţele din trecut a romanilor şi 
dorinţele lor, de care 'şi leagă un viitoriu mai fe
rice, făcândlHe aicia cunoscute". se hotărcşte dele
garea protopopului Terenţiu Raţ din Beiuş ca re
prezentant al Diecezei arădene. 32) 

Acesta ulterior refuză şi în locul lui se va 
duce Ghenadie Popescu, profesor la Teologie,33) 

V. 
Şedinţa a cincia se ţine la 2·1 Noemvrie lS-IC) 

sub preşedenţia protopoplllui Teodor Popovici din 
Şina. Iau parte protopopul Aradului Ioan Raţ, pre
oţii Ioan Cociuba din Şoimo:;;, Moise Gergariu din 
Chertiş, GlJenaclie Popescu, profesor de Teologie 
şi notaml ÎvÎoise Roman. 3~) 

Se desbate cererea preotului Nichifor AtlJa
naczcovics de a fi pllS in dreptufle sale În urma 
scutinţei finale în procesul dintre el şi "Comuni
tatea adldeană", dela Biserica Sf. A. A. Petru şi 
Pavel, 35 1 care-I cxc\usese dela toate funcţiunile şi 
veniturile bisericeşti. Chestiunea - pe care n'o 
cunoaştem în amănunt - fusese reportată de epis
copie fostului Consiliu regal locotenenţial ungu
resc Încă dela 15/27 Dec. 1847. 

Consistorul îl deslega pe Athanasczovici de 
învinuirea ce i se adusese.36) 

Un David Nicorescu, locuitor din Giula, - de 
unde e şi Moise Nicoară, trecut în România ca Ni
corescu, - o rudă a lui, deci, roagă Consistorul 
arăJean să fie scos de sub păstoria sufleteflscă a 
preotului de acolo Teodor Ilovics. cu care a avut 
"mai dese neplăceri" şi să fie supus altui paroh 

2~1 fnl. 2:1. 
~") \·ni. <,2. l'ub n. 21 si ~:! 
"0 Î<1I. :lI;·:n. ,<,ub :n ' 
3' ~ foI 37·.38 '<'ub il3 
1~ fo!. 38 sub ::'1. 
3 \ în!, 48 sub n . .')') 
3·' I Îlll. 41. 
" flzi biserica stirb,' ,','5 Tiil,iily \, G. CiuhatTd~1 c. (', 

pilg :!S:l. 
ll'l fo\. 41-t~. sub :;7. 
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local. Se lăsa chestiunea pe sea ma protopopului 
dela Chişineu, care avea să opineze. 

Inchizându-şi desbaterile, Consistorul hotăra 
ca "viitoarea şedinţă conzistorială. hotărîtă pe 29 
Decemvrie a. c. pentru mal deaproapea inţelegere 
cu Preasfinţia Sa diecezanul Episcop nu aicia În 
Arad, ci în Cuvin, la locuinţa cea de acum a Prea
sfinţiei Sale să se ţină", 

VI. 
Ultima şedinţă din anul 18-19 a ConsistoruJui 

arădean are loc la Cuvin la 29 Decemvrie, sub 
preşedenFa episcopului Gherasim Raţ. Participă 
protopopII Gh. Dan dela Chişineu, Gavril Zsulani 
dela Buteni, Ioan Cefan dela Totvărădia şi Ioan 
Raţ dela Ar~d; preoţi ii Ioan Cirilescu din Talpoş, 
Gh Ţapoş dm Socodor, Maxim Caracion din Pedea, 
Constantin Georgevic din Batania, Paul Boţea din 
Chişineu, Nichifor Athanaţcovici din Arad Ioan 
Cociuba din Şoimoş, Gh. Popescu din Radna, 
Moise. Gergariu din Chertiş şi Antoniu Dan din 
Boroşl~eu; profesorul de Teologie Ghenadie Po
pesc~, le~omonhul Sebastian Tabacovics şi notarul 
conslstonal Moise Roman,37) 

Se procedează la numirea unor noi protopopi. 
A~tfel la Jn~u e adus Terenţiu Raţ, fost protopop 
pană atuncI la Beiuş (Beiuş) 38) Acolo e numit 
protopopul f'!ălmaiului Arsenie Adamovici, 39) iar 
locul acestuia îl ocupă preotul din Hălmaj Petru 
Moldovan,4o) 

, Se hotăreşte un parastas pentru voevodul Sâr
bll?r Ş~ef~n Sinp1ikacs, după Învitarea guvernului 
VOIvodmel sârbeşti.41 ) [ar, În urma propunerii 
protopopulUi Hălmajului Arsenie Adamovici, se va 

31) foI. 53, 
38) rol. 53·;,4 sub 57. 
39) foI, 54. sub n 58. InsemnAri de-ale laI Arsenei 

Adamovlci ca .namesnic", pc o Cazanie, dA Tr, Mager in 
Cultul Eroilor in Manlii 4pusenl. p. 161-162. 

40) foI. ~14-~)~) sab :,9. 
41) fol.5fkO sub 61. 

'\"1 r'"~ 
face o pom'enire şi pentru cei căzuţi din părţile 
Hălmajulul cu prilejul răscoalei din 1848-49. 

Intre aceştia sunt şi preoţii: Iosif Fejer din 
Vaţa de Sus; Ioan ]ude Bătrânu1. Ioan Judc Tână
rul din Poenari; Eutlmie din Hălmăjel; Pavel 
Fejer din ?teia, Sinesie Grozav din Aduţa şi Pavel 
Farkas dm Pleşcuta. Se mai adaugă şi numele 
preoţilor Zamfirie Pop din Şoimoş ŞI Ioan Faur 
dm Căpruţa, deasemenea ucişi in acele turburări 
revoluţionare. 42) 

Preotul Mihail Lele die Curlicller prezintă 33 
de reveniri la ortodoxie dela Unire;43) iar proto
popul Totvărădiei Ioan Cefan se plânge Consisto
rului că, deşi mai toată comunitatea Giuliţei s'a 
rdntors dela Unire şi ca urmare biserica cu toate 
averi!e ei e acum. predată credincioşilor ortodocşi, 
totUŞI preotul Unit de-acolo lvantie Mican folo
seşte mai departe pămânlurile parochiale şi refuză 
să predea matriculele şi comite şi alte abuzuri Se 
va cere concursul Comisariatului cezaro'crăicsc 
arădan pentru aducerea preotului unit pe calea 
dreptăţii. 44) 

* 
Acestea ~unt chestiunile mai importante, pe 

care am găsit necesar să le remarcăm din pro
tocoalel~ şedinţelor Consistorului arădean din pro
Am ~ll1IS toate cazurile matrimoniale ale soţilor, 
cazuri ce erau rezolvate pe atunci de către bise
rică. ,N'am menţionat, În general, nici plângerile 
preoţilor contra credincioşilor şi nici pe ale aces
tora contra parohilor,45} fiind de mai mică im
portanţă, 

42; rol. 56. sub n. lil. 
~ ') foL 58. 
~4) lol. 61-02. 

Ed. 1. Găvănescu. 

4,) Astfel Ioachim Lele din Cuvin se plânge impotriva 
preolu!ui Vasile Duca şi produce două IIbslalc cunlra pă
rintelui, care ar fi zis că •. l.ui nici Dumllczeu nu-i porun
ceşte", foI. :)9 sub 69,. 

Xapfe ele BăclUlL 
Musteşte-o stea, lumină, 
Ca fagurul·· miere. 
Un inger alb, se 'nchină 
In mare tăcere, .. 

Văd fagure de zare 
Sub muchia de cer. . 
Se 'ncheagă taina m~lre 
In miere de mister. 

Prin noapfca fără lună, 
Hristos cel nevăzut, 
Coboară să ne spună, 
Că viaţa nu e lut ... 

GH. MOŢIU 

-------~- ~-
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Potcă 'n drum 
- Doamne ajută 1 şopti printre buze Sandru 

ParvLI aşezându.se in targă, sub coviltirul trăsurii, 
după ce-şi făcu larg semnul crucii. lşi potrivi 
cu grijă pălăria pe cap, apoi trase dintre saci 
biciul cu codorişte de corn şi puse mâna pe frâ
nele aninate în câr\igul de lemn al loitrei. Când 
simţiră mişcarea din targă, caii ciuliră înţelegător, 
din urechile scurte, se întinseră hinişori in hamuri 
puseră capetele În piept, se opinliră lung şi izbu
tiră să urnească din loc trăsura ce pârâi jalnic 
din încheieturi sub greutatea încărcăturii. In jur 
pluteşte mirosul parfumat de mere şi fân. 

- Să umbli sănătos! strigă după trăsură 
nevasta petrecându~1 din ochi, de pe prispa casei. 

- Noroc bun! Să vedeti de otava din Po
iană ... răspunse Sandru şi· şi văzu de drum. 

- Tată, tată J Să nu uiţi să.mi cumperi ce 
ai zis! se grăbi cu vorba, fugând alături de cai 
şi sărind într'un picior Gheorghiuţ, ştrengal ul de 
6 ani al celui ce pleca, cu gândul la briceaga În 
chip de peşte ce i se promisese. 

- Bine, bine ... N-o să uit! spuse Sandru, 
zâmbind în scuturatul sgomotos al trăsurii şi co· 
pilul rămase În marg:ne de drum, privind ca şi 
mamă-sa pe urma trăsurii, care Înaintând în jos 
pe drumul plin de bolovani şi cotituri, se pierdu 
în arinişul de pe marginea drumului Nu i se mai 
vede decât o parte din coviltirul de jiteiu, cârpit 
cu pânza aibă de sac şi rămurelele de păducel, 
înşirate ca o cunună la fundultrăsurii. ca să apere 
de gura vitelor încărcătura înaltă de fân, merindea 
cailor şi de lăcomia ştrengari lor de copii de 'Prin 
sate, cei douăzecişipatru saci de mere, astupaţi 
sub fân în trăsură. 

Sandu Pârvu pleacă 'n jos, la tară. Trebuia 
să fi plecat dimineaţă, cu ortacii, dar fiindcă abia 
când era să prindă caii la trăsură, a băgat de 
seamă că Murgu-şi pierduse o potcoavă, n'a putut 
pleca. Nu poţi pleca În drum lung cu calul des~ 
potcovit. Până a dat o fugă la ţigan, de i-a făcut 
o potcoavă nouă, până ce a bătut-o la loc, a trecut 
vreme multă. Nici nu bagi de seamă cum trece 
vremea, când e să pleci, dar nici nu s'a prea gră
bit, dacă a văzut că ortacii nu~1 aşteaptă. Va merge 

. el şi singur, cum a mai mers de atâtea ori. Dar 
gândul, că nu-i a bună, să te întorci din drum, 
i se furişe totuşi rece În suflet. 

Trăsura se mişcă bocănind printre bolovanii 
de pe drumul ce se împleteşte când din dreapta 
când din stânga cu valea. umbrită din belşug de 
arini. In lipsa podurilor, lumea trece prin vadul 
văii, care se lărgeşte binevoitoare par'că. spre a 
uşura trecerea prin apa limpede ca lacrima, care 
nu acopere bine copita calului. 

Când trăsura ajunse în vadul văii dela crucea 
Bucevii, Sandru Îşi opri caii. Murgul îşi mue botul 
în vale, jucându-se cu apa ce-j fuge printre dinţi, 
iar Mura, fluturându-şi coada, se apără de muşte. 
izbind cu picioarele În apă şi stropindu-se, cum 

fac copiii mici, când se scaldă. Le place căluşeilor 
răcoarea gâdilltoare a apei, iar stăpânul îi Iasă să 
se joace 'n voe câteva minute, cu gândul ca apa 
să-i înfoae bine obedele unei roţi, pe care Pipăruş 
ţiganu nu i-o strânsese bine. La mişcarea priete
nească a hăţurilor, căluţii pornesc sprinteniti, ca 
să nu se mai oprească decât la vadurile pe cari 
trebue să le mai treacă. 

Pe dealurile ce străjuesc de ambele părţi valea, 
soarele îşi picură lumina şi căldura ce dogoreşte 
fără cruţare. Porumbiştile de pe lunca Îngustă 
dintre vale şi dealul din stânga, sunt ofilite, iar 
semne de ploae nu se arată. Pe cer nici o sfâr
lează de nour. 

Sandru Pârvu aşa potrivise plecarea, ca de 
odată cu Iăsatul umbrelor, să ajungă 'n drumul 
mare şi de aceia nu se grăbise tot drumul, de a· 
casă. Lăsase caii În voia lor. Acum, trăsura urcă 
anevoe priporuJ Şortocului.· Caii se lungesc, întin
zindu-se în ham uri. iar Pârvu păşeşte pe lângă ei, 
jucându-se cu biciul şi îndemnându~i frăţeşte. 

- Hi, căluţi, hi, să trecem dealul cel greu. 
Din când în când caii se opresc să mai ră

sufle. iar gazda, se grăbeşte să pună o pietricică 
sub roata de din napoi a Irăsurii, ca povara să 
răgăzuiască caii, cari suflă greu pe nările înfier
bântate. 

- Hi, Murgule J La vorba blândă a slăpâ
nului, caii se opintesc, ca două gheme lungueţe 
În ham uri şi trăsura urcă Încet, legănându-se pe 
drumul în serpentină. 

- Am scăpat! şopti Sandru, când trăsura 
ajunse sus, la table. Opri caii, iar el se popti de 
stâlpul de fer, vopsit În treicolorul ţării' şi aşteaptă 
cu răbdare să i se odihnească căluţii. Pe vârful 
dealului un vântişor abia simţit reÎnviorează muş
chii căluţilor, cari suflă greu mişcându-se ex(enu
aţi de opinteală. Răbdător, gazda scoase o pungă 
cu tutun din targă. Işi suci o ţigară. O aprinse 
şi fumănd Îşi inspectă trăsura. Revăzu fiecare roată, 
fiecare cărâmb şi dupăce isprăvi tigara, urcă în 
targă, iar Murgu, nezorit, urni trăsura. . 

De după cotitura ascunsă în tufar de mes~ 
teacăniş, un automobil trecu zburând ca vântul pe 
lângă cai, de Murgu n-avu nici timpul să se 
sperie. Caii se opriră miraţi o clipă, întoarseră 
capetele după matahala ce se furişă pe lângă ei 
şi-şi continuară drumul. 

- Ei, văzurăţi, că nu vă mâncă dracovenia 
asta! - glumi cu caii Sandru, Iăsându-se moale, 
pe spate, cu capul răzimat de fruntarul trăsurii. 

Soarele a apus. In faţă drumul şerpueşte ca 
o curea pe dealurile din faţă, când în jos când 
în sus, când în dreapta când În stânga, foarte 
neregulat, până când abia vizibil, se pierde prin
tre tufişurile de pe vârful Hireadului, care abia
abia se mai poate distinge-n zare. Pripor greu şi 
acesta, dă mult de cap celor ce trebue să·1 treacă. 

Trăsura fuge la vale, după caii, cari o ţin 

1 r 
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cu greu din grumăzările fixate pe vârful ruzii. 
Pârvu priveşte aiurit culmea dealurilor, peste cari 
se aşterne tot mai des, mal fumuriu, amurgul. 
Nici nu băgă de seamă cât drum a parcurs. Abia, 
când roţile trăsurii mişcară cu ropot scândurile 
slăbănogite de vreme ale podului de peste valea 
Lesii, se deşteptă din reverie 

Din satul tolănit în jos, pe vale, se aud hă· 
măind câinii, În întunerec. Nici o luminiţă nu se 
mai arată În sat. De peste deal, prIntre crenga· 

, rul În pădurii, răsare luna, ca un obraz inbujorat 
de fată mare, iar pe de-asupra cailor se roteşte 
un liliac. Uite-I, a atins urechea Murgului, care· şi 
scutură capul, gâdilat de atingerea rece a şoarc'· 
celui sburător. 

[n noaptea parfumată cu miros de mestea 
căn şi răcoare trăsura înaintează încet. Urcă iar. 
Căluţii păşesc tacticos, înţelegându-se peste rudă. 
In targă cuibărit într'un colţ, cu capul răzimat de 
fruntar, pe o mână de fân ce·i ţine loc de pernă, 
Sandru Pârvu fumează liniştit, visând. Din când 
în când, ca să-şi alunge singurătatea, se apucă 
să numere stelele de pe bucata de cer ce i se 
intinde privirii de asupra cailor, sub cozoro:ul 
coviltirului: una ... două .. şapte ... cincisprezece". 
treizecişi şase ... dar pierdu curând şirul. Roţile 
trăsurii scrâşnesc sub încărcătură, pe prundişul 
şoselei, iar de departe, de peste dealuri, un lătrat 
de câine întărîtat, mai stăruie in noapte supărat. 
Drumul duce printre dealurile incununate de au· 
reola lunii pline. Numai văile se adâncesc în 
umbra sură de întunerec. De undeva. un cântec 
de cocoş spintecă de câteva ori liniştea noptii. 

Trăsura urcă iar. Urcă cu greu pe pri pOrtl 1 
pieziş al Hireadului. Sandru s-a dat jos din targă. 
Păşeşte agale, pe deal în sus, cu mânile la spate. 
pe urma trăsurii. şuerând printre buze: "Munţii 
noştri aur poartă, - noi, cerşim din poartă.n 
poartă" ... iar când isprăvi cântecul, ca să-şi alunge 
somnul din gene, incepu să rupă cu sfârcul bi
ciului câte-o crenguţă de mesteacăn ce se legăna 
obraznică de-asupra şanţului şoselei. 

Când fu aproape de vârf, caii, cari cunosc 
popasurile de răsuflare, opriră trăsura, iar Pârvu 
se grăbi să aşeze pietricica după roată. Dupăce 
nu mai simţiră in piepturi greutatea trăsurii. că
luţii răsuflară larg şi se mişcară un timp de pe 
un picior pe altul. suflând pe nările dilatate. Dar 
se Iiniştiră curând Stăpânul ii lăsă să răsufle În 
voe Se propti cu cotul pe leuca din dreapta de 
din nainte a trăsurii. Puse piciorul stâng pe gân
jul de fer deJa feleharţ şi privi iar spre culmea 
dealului din dreapta. Dar ochii i se înpedecară 
de-o groapă ce se răsgâia dela vre-Q câţiva zeci 
de paşi spre drum. 

- Uite şi acum, groapa ceia 1 ..• se gândi 
Sandru şi În mintea lui se reinfiripă trecutul. 
Răsboiul. Vinerea de Paşti. 919 Dimineaţa până n 
ziuă. InaÎntare Buhuituri de tunuri. Prăpăd. 
Groază. Iad... Cu jumătate de oră Înainte de 
ofenzivă, primise ordin. să facă oricum, să Înce
teze căţeaua de mitralieră, de pe Hiread. Ci se
cerase de vre-o două zile 19 oameni din com
pania a II-a. Era sergent în plutonul 1. Avea 

abia 20 de ani. Cu patru soldati plecă să exe
cute porunca. Coborind pe dealul Bodii, in Valea 
Lesii şi urcând prin păduriţa de mesteceni de pe 
Iăturea stângă a şoselei ce urcă pe Hiread nu 
ştia încă ce avea de făcut. Să amuţeşti o mitra
lieră nj·i lucru uşor. Frontul era destul de Uni· 
ştit. Numai mitraliera ce trebuia pusă pe tăcere. 
tulbura liniştea şi Întunerecul şi bura ce se lăsase 
pe deal. Ahia târziu, de după o tufă de alun, re
cunoscu la 4 paşi, sub el, alb. drumul Hireadu
lui, iar la vre-o treizeci de paşi, peste drum, 
milraliera scuipa nl:!ohosi1ă, gloanţe asupra com· 
paniei a Ii-a, pacpacpac ... pacpacpacpacpac ... 
pacpacpacpacpacpacpac ... pacpac şi iar. .. Prote-
jat de tufiş. scoase din sac o grenadă cât o pară 
iernatecă. O privi puţin. Scuipă pe ea, cum făcea 
când era de 12 ani şi învăţa să asvârle la ţintă 
după mierle. cu piatra., pe Valea Slatinii, apoi cu 
o lovitură bruscă ishi focosul grenadei de patul 
arm~i şi-o asvârlL. Fără să vrea. Închisese ochii. 
Când ii des::hise bubuilura se produsese, iar din 
locul unde Iătrase înainte mitraliera, se ridicau 
par-că nişte sfârlese de fum Picioarele mitralie-
fti sburaseră În miilocul drumuiui. Cineva gemea 
în besnă şi fum. Nimerise În plin, Şi se deschise 
atunci potopul. Tunurile urlară câtva timp ca-n 
iad Proectilele sburară peste capul lui. în toate 
direcţiil~ Cu urechile astupate. ăţiţi pe burtă, 
Între tufele de alun şi mestecăniş el şi oameni i 
lui aştepta seră o veşnicie în cele 20 30 minute 
cât tinu vijelia, Când ridică capul, În revărsatul 
zorilor. recunoscu dincolo de drum, vocea loco
tenentului Măgheran. comandantul companiei sale. 
care inpărtea comenzi scurte. grăbite din fuga 
calului... Ca arşi s'irirâ din tufiş şi trecură dru
mul ... 

Ca şi când ar fi ştiut ce trece prin capul 
stăpânului. caii urniră trăsura. Roţile scârţiiră si. 
nistru în noapte. Sandru Pârvu îngrozit şi slăbit 
de puterea amintirilor, se clătină pe picioare. Ca 
să nu cadă se ţinu de leuca trăsurii Când ha
sura Însă ajunse in dreptul gropii, un simţământ 
de groavă extremă pusă stăpânire pe toată fiinţa 
omului nedeprins cu gânduri le. Din mijlocul gropii 
ce se rânjea la el, i se păru că vede desluşit teava 
Întinsă a mitra lierii , scuipând foc spre el, spre 
caii şi trăsura lui, in urechi îi tună des~uşit. pri
pit şi cu intreru peri pacpacpacpac". pacpacpacpac ... 
pacpacpacpac .. pacpacpacpac . In groapă se mişcă 
ceva. Frica ÎI cllprinsă şi mai grozavă ... Din groapă 
îl urmăreşte cineva.. Doi ochi de foc... doi ochi 
roşii, cari ard... doi ochi... Cu greu reusi să se 
urce în targa trăsurii. Apucă frânele, biciul. Lovi 
caii, lovi mereu. Căluţii neobicinuiţi cu bătaia, tre
săriră la inceput nedumiriţi, dar când văzură că 
nu~i vorha de glumă, se ridicară în două picioare, 
porniTă în trap. apoi se aşternură în l2aloP nebun 
pe panta uşoară a drumului in sus. TreCUTă cul
mea dealului şi trăsura aluneca acum pe pripor 
în jos spre Vârfureni, de bietilor cai li se întind 
gâturile reţinând cu greu trăsura, in galop. Când 
ajunse la o cotitură Sandru Pârvu Îşi reveni În 
fire. Opri loviturile. Incepu să·şi liniştească căluţii, 
din frâne, uşurel, blănd, ca alte dăţi. Cu greu caii 
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reuşiră să se oprească din galop şi ţopăe acum, 
târâţi pe pripor În jos de greutatea trăsurii care 
le smulge gâturile, Istoviţi cum sunt de fuga ne
bună. Plim de sudoare tremură dIn toţi muşchiu
şorii. Când se dete jos din targă, în. faţa bisericii 
din Vârfureni, Sandru Pârvu se întreabă nedumi
rit, ce se întâmplase, de ce-şi bătuse caii? Se 
ruşină În faţa căluţiJor săi, ca În faţa unui jude
cător, care-I dojeneşte. Se duse la Murgu. li trecu 
hraţul stâng pe după gât, îşi lipi obrazul de gâ
tui Înferbânlat al animalului şi fu cât pe aci să-l 
potidească plânsul. Trecu apoi la Mura. Făcu la 
fel, apoi impăcat cu căluşeii lui, scoase de sub 
covillirul trăsurii un braţ de otavă. a puse la bo
turile cailor, le luă zăbalele din gură şi în timp ce 
animalele se puseră pe infulecate, Pârvu, după 
ce le şterse sudoarea, le acoperi spatele cu ţundra 
şi cu ţoiul din largă să nu răcească, iar el se 
întinse în iarbă, lângă drum, cu faţa 'n sus, să 
se odihnească Nu poate dormi Caii mestecă 
liniştiţi la otavă. Din când in când câte unul îşi 
sforăe nările. In sat toată lumea doarme. Un câine 
latră rar la un colţ de lună ce priveşte de după 
o sfârlează de nour şi se refrânge in tlnicheaua 
de pe turnul bisericii de peste drum. Stelele în
cep să şi ofilească sclipirea. 

Sandru Pascu n.u isbuteşte să·şi alunge din 
gând vedenia de pe Hiread. a fi fost icoana pă
catului său. A omorâ! în locul acela, trei oameni 
cu grenada afurisită. Dar nu putea altfel. Nu puteaI 
Trebuia să tacă afurisita de mitralieră, orice s-ar 
fi întâmplat. Până aco lea, în răsboiu, i-a fost uşor. 
A tras fără să ştie unde·au nimerit gloanţele lui. 
Barem de n-ar fi groapa ceia, aşa aproape de 
drum. pe unde trece mereu în sus şi-n jos. De-ar 
fi mai departe, în altă parte de ţară, să n-o mai. 
vadă ..• 

- Mare păcat! află din toate baerile sufle
tului. Satldru Pârvu şi fără să ştie cum, se pomeni 
îngenunchiat, cu faţa spre turnul Bisericii de peste 
drum, făcând la cruci şi îngânând grăbit un Ta
tăl nostru. Se lungi iar in iarbă, căută să adoarmă 
şi cum nu putu îi reveni În minte spovedania ce 
făcuse la părintele Ilie dela el, din sat. 

- Nu-i păcat Sandrule. Nu .. i păcat... Aşa-i 
. Ia răsboi. Jură mântui e mai tare 1 Ş-apoi ce era, 
dacă tu erai la mitraliera ceia? Mureai tu! Mu
reai tu, aşa cum a muril şi moşul tău. Dar moşul 
tău a murit spânzu!at. ru n'ai făcut decât l-ai 
răsbunat pe moşul tău! Să spui în toată seara şi 
dimineaţa câte-un Tatăl nostru, să ajuţi pe cei 
năcăjiţi şi Dumnezeu e bun şi te va ierta, îi 
spuse părintele Ilie Amintirea aceasta îi făcu 
bine, ÎI linişti. 

Stelele pe cer pălesc una câte una şi pier. Nu
mai luna a inţepenit deasupra frasinului de lângă 
fântâna cu cumpănă situată mai jos lângă drum, 
iar turnul ascuţit al Bisericii spintecă văzduhul 
măsurând par-că adâncimea tăriei. 

Din sus de pe drum se apropie grăbit un 
om. Pe umăr îşi duce desagii. Păşeşte grăbit 
~pre gară, să nu scape trenul, care trece până 'n 
ziuă. 

...;.. Bună dimineaţa' 

HOTARUL 

- Noroc şi sănătate! 
Dupăce trecu străinul, Sandru Pârvu se 

ridică în picioare. Se întinse din toate oasele şi 
în cântecuJ cocoşilor din sat puse un nou braţ 
de otavă inaintea cailor. 

• * 
'" Dupăce urcă din Buteni, drumul şerpueşte 

o vreme printre porumbişti buiace, iar din loc în 
loc maşinile de treerat răscolesc nouri mari de 
praf înotând printre stogurile de grâu ce nu se 
mai sfârşesc. 

- Câtă bogăţie Doamne! Cât grâu' se mi
nunează Sandru Pârvu, trăgând cu urechea la 
scârţăitul roţii pe care afurisltul de Pipăruş-ţiga
nul nu i-o strânsese ca lumea. Apoi gândul îi 
sboară la sărăcia lui de-acasă. 

Căluţii păşesc agale prin nourul de praf 
ce-I scurmă cu copitele şi cu cozile, apărându-se 
de muşte, iar În targă la umbra coviltirului, dru
marul, după un drum de trei zile, fără ortaci, Îşi 
omoară vremea cântând încetişor, legănat şi acom
paniat de sgomotul trăsurii. 

Foaie verde - flori de mac 
Vai de bietul om sărac: 
Se 'nvârteşte, se suceşte 
Şi nimic nu isbuteşte. 
Numai crâşma şi răchia 
li alină sărăcia! 
Când în iarnă se trezeşte, 
Işi ia custura şi porneşte 
Sus, la munte 'n codru mare 
Să-şi aducă de mâncare 
La copii şi la nevastă 
Şi porţia să-şi plătească. 
După patru luni, trudit 
Se întoarce rebegit, 
Cu mălaiu şi cu untură, 
C'un purcel în bătătură. 
Şi când toate-ar fi la loc, 
Se alege sărăntoc: 
Vine primarul cu carul, 
Duce tot şi Iasă-amarui!... 

Când ajunse pe platoul intins de-asupra Si. 
\ind iei, caii obosi seră rău. Abia se mai ţin pe 
picioare. Sandru Pârvu trase la marginea drumu
lui şi sub umbra unui dud, opri. Puse otava di
naintea căluţi/or , cari nechezară bucuroşi când îşi 
văzură hrana. Se apucă apoi să-şi ungă osiile 
trăsurii. Trase din fân macaraua, o aşeză sub 
osie, luă cărâmbul, leuca şi trase roata. asia 
clipi neagră şi uscată În soare. Din leucă, des
făcu bidonul cu unsoare aninat cu o sârmă şi 
începu să muruiască osia cu unsoare. Montă roata 
la loc şi repetă operaţia la toate roţile. Când ter
mină, se aşeză călare pe un pietroiu şi privi 
câmpia fără margini ce se întinde jos, până spre 
graniţa dinspre apus a ţării. 

- Doamne cât pământ au ăştia t Ce lume 
bogată! 

Jos, sub deal se lăţeşte satul întins, cu uli~ 
tele drepte, ca la oraş, plin de verdeaţă, de nu 
se văd decât coperişurile de ţiglă în toate colo
rile. De-asupra satului străjuesc ca nişte baio
nete, cele două turnuri de biserici. 

~1' " r -.; • ' • • '~.,c " '1' 
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Fără să vrea îi trece prin faţa ochilor icoana 
sărâciei satului său, inpdştiat pe toate dealurile 
şi văgăunile, cu case deslipite, acoperite cu paie, 
parcă anume ca să dee sălaş pasări lor şi răsfi
rate la depărtări mari între ele, de par-c-ar fi 
ascunzători de tâlhari. Privind câmpia bogată de 
jos, îşi de te seama, cât de năcăjiţi sunt oamenii 
din satul lui şi înţelese limpede, de ce a trebuit 
să moară moşul său in spânzurătoare. 

- Ce de pământ au Şesurenii ăştia! Te 
miri că nu turbă de binele ce le merge! Câtă 
bogăţie I O Doamne! De-aşi avea numai tabla 
ceia neagră dintre drumul ţării şi dintre porum
bişti, aş fi fericit! ~-- se gândi Pârvu, măsurând· o 
din ochi. 

- Nu-i mai mare de 15 jughere. dar aş 
trăi fericit eu şi neam de neamul meu din rodul 
ei. N-ar mai trebui să bat drumurile ca ţiganii, 
prin ţară! Îşi zise. 

Ameţit de priveliştea bogăţiei ce i se aşterne 
in faţă, se ridică. Se duse la trăsură. Din targă 
îşi luă desagii cu merindea. Dintr'o desagă 
scoase o sticlă lunguiaţă, o duse la gură, trase o 
duşcă bună. Puse la loc dopul făcut din vârful 

, unui ştiulete de porumb despuiat. Vârî sticla 'n 
desagă. Scoase o merindeaţă albă care învelea 
un călcâiu de pâine neagră, ce seamană mai bine 
a iască decât a pâine. Mai scoase câteva mere, 
date 'n putrezit. Tăie o bucată din pâine, muşcă 
din măr. Cinează. 

Soarele s'a ascuns dincolo de frontieră, un
deva. Deasupra satului pluteşte acum un nor 
imens de praf. Vin vitele dela imaş. {n frunte fug 
intr'o goană nebună porcii, oprindu-se fiecare la 
poartă, in stradă şi guiţând să vină cineva să-i 
lase în curte. La urmă vin în linişte vitele mari: 
caii, dintre cari câte-un mânz se resfiră În galop, 
urmat şi întors de stăvarul călare. Vin apoi vi
ţelele, vacile de lapte, boii şi la urmă de tot vin 
mugind, agale, taurii satului. Ceva mai târziu 
vitele alinate prin curti Iăsară deşarte uliţele sa
tului. Praful s-a aşezat deodată cu liniştea şi 
amurgul ce se Iasă tot mai mult peste sat, peste 
câmpia bogată, peste tot. 

Ruşinat, de sărăcia lui, Sandru Pârvu după 
ce termină cu cina, scuipă lat printre dinţi şi-şi 
zise: 

- Cine dracul a făcut satele noastre pe 
văgăunile alea, bune să-şi înţarce dracul copiii· n 
ele? Uite, câtă bogăţie au ăştia ~ şi iar noi ... 

Dar îşi aduse repede aminte de predicile 
popii Ilie, din satul lui, în cari popa le spunea 
să fie mândri de sărăcia lor, de numele de Moţi 
şi Români! 

- Aştia, n-au avut pe Horia, Cloşca. Crişan 
şi nici pe Avram Iancu, îşi zise. 

Sandru Pârvu scoase pieptul şi privi peste 
câmpia ce se scaldă în cenuşiul amurgului cu 
ochi veseli, plini de incredere şi-şi zise: 

- Tot al nostru va fi odată şI odată şi 
câmpul ăsta 1 Doar nu 'nzadar am eu şase copii I 
Aştia fac avere, dar nu fac copii 1 îşi zise zâm
bind sub mustaţă şi văzând că şi căluşeii îşi 

= ::;; 

terminaseră otava, îşi luă desagii, îi aşeză în 
targă şi dup)ice îşi prinse caii, puse piciorul pe 
fcleharţ să se urce în trăsură, când din dosul 
trăsurii îi răsări În faţă un vânător cu traistă şi 
puşcă pe umăr, care privindu.l duşmănos de sus, 
ca din spatele calului, îi porund: 

- Adă napoi straiţa meu I Tu furat pe el 
moţ prăpădit! iar depe faţă-i sudorile i se scur
geau in boabe. Se vede limpede, că vine de de
parte. 

Sandru Pârvu când îl văzu În halul ăsta, 
nu ştia să-i râdă 'n nas, sau să-i fie milăc de el. 

- Ce să· ţi dau domnule? Ce zici ă ţi-am 
furat? întrebă nedumirit Sandru. 

- Straiţa meu de piele. Tu furat pe el din 
cocie. Dela cruce din drumul Luguzăului 1 

. Când, domnule, facu-mi cruce de dum-
neata? întrebă tot mai nedumirit Sandru. 

~ Amu jumătate cias! 
- Eu stau aci de două ciasurL Poţi judeca 

şi dumneata câtă vreme îi trebue calului, să se 
sature. Vezi, chiar vrusei să plec, că n-am unde 
adăpa caii aci I se apără Pârvu, dar Ungurul nu-l 
slăbeşte. 

- Tu furat. Adă straiţa meu! şi ocoli tră· 
sura şi se puse să scotocească în targă. 

- Caută-ţi de treabă domnule, că eu nu 
ţi-am furat nimic I şi-I cântări din ochi. Era un 
vlăjgan de om voinic, bine legat, de vre-o 40 de 
ani cu o căutătură de om sălbatec 

- Lasă găsesc eu pe el! şi-şi continuă 
căutarea. 

- Poţi să cauţi cât vrei - zise resemnat 
Sandru - dar ia seama, că de nu-ţi găseşti straiţa 
dracul te-a luat. că nu te joci cu millel Eu nu 
sunt hoţ! răspunse Sandru pierzând răbdarea şi 
apropiindu-se de străinul ce-i buduluia prin targă 
şi prin fân. 

Abia termină Sandru vorba. Streinul lăsă tră
sura. Se întoarse În faţa lui I se uită hoţeşte În 
ochi şi-i cârpi o palmă. Lui Sandru-i ţiui urechea. 
Dar numai o clipă. Intr-un moment Sandru îşi 
aduse aminte că la plecarea de acasă se Întorsese 
din drum_ [şi reaminti de păţania de pe Hiread. 
Şi revăzu în ochii intunecaţi ai străinului focul 
ochilor ce-I priviseră duşmănos pe Hiread. Revăzu 
ura, ameninţarea lor şi când străinul voi să-I câr
pească a doua oră, Sandru Pârvu-i aruncă o mână 
de urs in beregată. Nepregătit de contraatac, străi
nul scăpă arma din mână şi izbit între ochi, in 
piept, în bărbie de Sandru, se rostogoli moale În 
şanţul destul de adânc al drumului, cât fu de lung. 

Liniştit dintr'o dată Sandru puse mâna pe 
arma căzută în d'um a străinului. o luă de ţeavă 
şi o izbi cu toată puterea de pietroiul pe care 
cinase, de-i sbură patul cât colo. 

- Iacă-ţi puşca, domnule! la-o şi dute de- ţi 
caută straiţa! apoi se urcă-n targă, puse mâna pe 
frâne şi cu gândut că totuşi nu-i a ;bună să te 
întorci din drum, zise blând, prieteneşte. 

- Hi, căluţi! 

Sâmbăteni, Ia 6 Noemvrie 1935. 
P. Popoviciu 8ăneş'ionu. 
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Trec zile 'ntregi, tree nopţi cutreerlÎnd nătâng 
Ca să tt văd trecând, 
Să stau În drum ca un nebull, 
Să simt în ttlmple dorul clocotind 
0i focul adorării din nou să îl aprind; 
SCI simt în pieptul meu bolnav 
Zcfirul ce adie parf~mtll tău suav 
Şi-apoi să fug Ctl chipul tău în noapte, 
Să-i jur credinţă 'n şoapte, 
Prieten să mi-I ftlC pentru vecie 
Şi nimeni să nu ştie •.. 

r=rUlllollsa mea, superbă şi cterică prinţescl, 

De tin'e viaţa mCll pustie c Je9ată 
Şi chipuL tău SJin0aş, ca o fregată 
Halucit1llnte mnăgiri îmi ţese. 

frumoasa mell, dă-mi ochii tăi pă9âni de ebonită 
Ca în văpaia lor să-mi ard tristeţea; 

Dă-mi mâna mică şi nervoasă ca o vrabie rănită, 
Dă-mi floarea zâmbctului tău -
Umilul sclav te roa9ă. 
Dă.mi dinţii tăi de perlă ca să muşc din viaţă, 
Dă-mi ... nu-mi mai da nimic 
Dacă nu vrei să fii a mea Întreagă . 

. .. Iubito mca, te-aştept la noopte 'n port 
Pe di!::/. sub cerul mohorât şi mort. 
Pluteşti în gândul meu co lebăda pe ape 
Şi tremur când te simt de trupul meu aproape. 

Să vii. Ne vom plimba în larg, 
Te voi iubi ca pe-un vis cald; 
Din cupa 'nmiresmată-a gurii 
Iti voi sorbi otrava şi delirul 
Şi 'nlănţuiţi ne vom lăsa ca să plutim pe ape 
Degarte 'n- larg -
Un vis fără catarg, 
Ca să .ne legene zefirul 
Cât nu e vqtcd încă trandafirul.. 

1. V. Racea 
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Organizarea românească 
a jud. Zărand, la 1861. 

De Traian Mager prof. 

Incetând rezistenta armată împotriva Unguri
lor, - Zărăndenii n'au contenit să ducă mai 
departe cu puterea cuvântului dârzele revendicări 
naţionale. Şi, trebue să remarcăm, că dacă fap
tele de arme ale Crişenilor în anii t 848 9 - da
torită de bună seamă condiţiilor de teren nefavo-

Prin abrogarea absolutismului, districtele (Sta
atshalterei) urmând să fie desfîinţate,curtea din Viena 
a numit prefecţi (comiţi supremi) cu insârcinarea de 
a organiza judeţele. pe lângă respectarea prin
cipiului de egală îndreptăţire a tuturor popoarelor, 
acest principiu fiind accentuat cu tărie, afât în di-

Fotografia unică ,1 inedită ce reprezIntă conducerea românească a iudo Zărand dela 1861. 
Rândul de sus, dela stânga spre dreapta: - 1. Ioan Motlu, lude de tribunal, - 2. Gheorghe Secula, 
vice notar, Ilsc comltatens. _. 3. Ioan Francu, fise comitatens, - 4. Haralamble Munteanu, notar. 

5. Ioan Coşerlu, asesor. -
Jos: - 1. Dr. losll Hodoşlu. vice comite. - 2. Ioan Plpoş, comite suprem. - 3. Siglsmund Borlea, 

protonotar. 

rabile - ay fost inferioare succeselor strălucite 
ale Moţilor din munţii Abrudului şi ai Câmpe
nilor, nici Crişenii n'au fost mai pre jos în lup
tele ce s'au dat mai apoi prin organizarea româ
nească a judeţului Zărand, cât şi prin opera de 
cuIturalizare a gimnaziului din Brad, produs al 
splendidei generaţii de naţionalişti din fruntea 
e acestui comitat, extinsă asupra întregului com
plex al Munţilor Apuseni. 

1) Capitol din cadrul Istoric al Monografiei Tin. HAl
magtului din rostul judel al Ziirandulai. (Comilatul Zărand, 
mereu ciantlt la partea de Vest. În sec. XIX cuprindea cursul 
superior al lIili Crişulul Alb cu centru in Baia de (riş. 
Din molive politice. a fost desrlinlal la J~i6. Regiunea HlIl
magiului a fost adnexatl jud. Arad, iar restul. la Hunedoara. 1 

ploma dela 20 Octomvrie 1860 cât şi în toate auto
grafele mai Înalte edate spre complectare. 

1n felul acesta regiunile cu populaţie româ
nească puteau să-şi aleagă funcţionari români şi să-şi 
decreteze limba românească de limbă oficială a jude
ţelor. 

Pentru a se da o mai bună expresiune a acestei 
intenţiuni, au fost numiţi şi câţiva prefecti români, 
adevărat că prea puţini, Emanuil Gojdu la Lugoj, 
Ioan Bran de Lemenyi la Făgăraş, Sighismund Pop 
în districtul Chioarului şi Ioan Pipoş in Zărand, 
cari În această calitate intrară şi ca membri de drept 
În casa magnaţilor (senat) a parlamentului, deschis 
la 1865. 
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Principiul acesta sfânt al egalei î.1dreptăţiri, 
in conformitate cu spiritul vremii, nu s'a putut vali
dita în Ungaria din pricina excluzivismului oligar
hiei maghiare şi, trebuie să recunoaştem şi din pri
cina nepregătirii noastre politice, cari ne găseau 
acum pentru intâiaoară pe frontul luptelor consti
tuţionale. Până aci avusesem doar răscoalele ma
selor infomE-tate. 

In schimb, Ungurii dispuneau de numeroasa 
clasă a nemesilor răspândiţi prin toate satele, cari 
făcuseră şcoală politică, incepând de sus din dieta 
t~rii şi până jos În congregaţiile comitatense, din 
care Românii fuseseră izgoniţi de veacuri. 

Astfel s'a putut întâmpla că neţinându-se seamă 
de fortele numerice ale Românilor, funcţionari ro
mâni abia au putut reuşi ici colea, cu excepţia co
mitatelor Zărand, Caraş, Făgăraş şi Năsăud, unde 
am reuşit să punem mâna pe putere, dela început. 

Constituirea jud. Zărand a decurs în urmă
torul chip.l) 

Pe Ioan Pipoş, - originar dealtcum după un 
strămoş, din comuna Ţebea, unde se găsesc şi azi 
familii de ţărani, Pipoş, - delegaţia de comite 
suprem al Zărandului l-a găsit în Ciucul săcuiesc, 
U1de sub absolutism funcţionase ca pretor cezaro 
crăiesc. 

Mergând !o.ă-şi ocupe noul post, în trecerea 
lui prin Braşov, a fost întâm pinat de Românii de 
aici, cari i-au făcut o călduroasă primire. 

Oratorul de!~gaţiei braşovene a fost George 
Barit, care in cuvântarea-i de felicitare pentru ono
rifica misiune ce i s'a încredinţat, a stăruit asupra 
importanţei rolului ce-l aşteaptă din punct de vedere 
românesc. rn răspuns, Pipoş a accentuat că nu cu
noaşte decât două datorinţe: credinţa către maies
tatea sa şi apărarea intereselor naţiunii sale. 

Ajungând in judeţ, a convocat adunarea de 
constituire, care a şi avut loc În Baia de Criş, la 
28 Martie 1861. Dupăcum se va vedea din cele 
ce urmează. constituirea judeţului conform dorinţei 
majorităţii a întâmpinat o înverşunată opoziţie din 
partea celor câţiva Unguri, cari n!l voiau să admită 
în ruplul capului Întrarea Românilor în viaţa pub
lică. 

Deschiderea adunării a fost premearsă de ofi
cierea Chemăni Duhului Sfânt În biserica româ
nească din localitate. Apoi lumea s'a adunat în 
curtea caselor comitaten'Se, unde s'a prezentat şi 
comitele suprem, Învitat de o delegaţie compusă din 
trei Români şi trei Unguri. ~ 

Comitele suprem a deschis adunarea în limba 
română, apoi în cea maghiară, ceeace a dat prilej 
Ungurului Kirenyi să protesteze. argumentând că 
este ilegală procedura de a deschide congregat a in 
limba română. 

Amos Frâncu, constată că a procedat corect 
comitele suprem, vorbind În limba covârşitoarei ma
jorităţi şi, nu într'o limbă înţeleasă aici numai de 
câteva persoane. Dovedeşte că legile Ungariei nu 
sunt valabile pentru judeţul acesta care aparţine 
Transilvaniei. 

l'Oupi V Picijian, Cartea de Aur, voi. 11, p. 581-5R3. 

HOTARUL 

Ungurul Ribiczei, cere respectarea limbei ma
ghiare ca limbă oficială. 

Dr. Iosif Hodoşiu, propune ca limba română 
să fie decretată de limbă oficioasă a comitatului 
respectându-se pe lângă ea şi limba maghiară. 
Această propunere este susţinută apoi pe rând prin 
cuvântările Hălmăgenilor. Au vorbit: protopopul gr. 
ort, Petru Moldovan, pp. gr cat Ioan '~oga, lero
nim Moga şi judele de mai apoi al Hălmagiului, 
Alexandru Şuluţiu. 

Contele Toldalagi face propunerea mijlocitoare 
în senzul ca ambele limbi să fie decretate de limbi 
oficioase: cea română din respect faţă de populaţia 
judetului, iar cea maghiară, pe baza legii. Este însă 
combătut de Unguri, cari pretind exc\uzivitatea 
limbii maghiare. • 

Vorbeşte apoi Amos Frâncu, arătând că legile 
Ungariei nu pot fi octroate asupra Zărandului care 
nu este adnexat Ungariei. 

Dr. Iosif Hodoşiu, combate cu argumente pu· 
ternice toate afirmati unile oratorilor unguri. 

Pe urmă, comitele suprem enunţă concluzul : 
Limba română se dec'ară limbă oficio«s.! 
a comila'u'u; pe bara vo'u'ui ma;orifării, 
dar se va respec'a şi limba maghiară. 

Proxima şedinţă a fost convocată pe 3 Aprilie, 
adunarea tinându-se tot sub ceruI liber, în curtea ca
selor comitatenze. După veirificarea procesului verbal 
al şedinţei anterioare, se ridică Ribiczei şi depune pe 
masa prezidentială un protest În numele MaghIa
rilor, care cuprindea două puncte: congregaţia a 
fost deschisă în limba română, ceeace este impo
triva legii; limba română a fost decretată limbă 
oficioasă a comita tu lui, ceeace este iarăşi Împotriva 
legii. 

Nu i se dă importanţă şi se purcede la ale-
gerea funcţionarilor. Au fost alşi următorii: 

Vice comite: Dr. Iosif Hodoşiu. 
AI doilea vice comite; 8alo Mihaly. 
Protonotar: Amos Frâncu. 
Vice notari: Gheorghe Secula şi Denes Iitnos. 
Fise comitatens: leronim Moga 
Vice fisc: Dr. 1. Nemeş. 
Fise onorar: Petru Pavel. 
juzi primari: Laszlo GOT!.'Y şi Kristyoryi lanos. 
juzi de cerc: Fodor Liszlo, Nicolae Petcu, 

Alexandru Şuluţiu 
juraţi: Gheorghe Moldovan, Nicolae Barbu. 

Găbor Daniel, Tobia Mihalovici, Veress Albert. 
Perceptor: Anton Piciu. 2) 

Subperceptori: Anton Rozor, Nagy Lăszlo. 
Raţionist: Kozma Lajos. 
Arhivar: Vasile Cioban. 
Fizic: Dr. Sigismund Reichenberger. 
Chirurg: Lengyel Istvan. 
Căpitan de poliţie: Ioan Moga. 
După cum vedem, Românii au foarte pre

venitori faţă de minoritari, oferindu-Ie aproape 
jumătate din locuri şi aici, unde prea bine ar fi 
putut să-i neglijeze complect. 

2) Pietsch, probabil germa'l. Alia il găsim scris la Dr. 
Pavel Oprişa, in arlic()lul olnliinlarf'a glmnaziuiuio, publicat 
in Monogralla gimn. din Arad·, de Dr Ioan Radu, Orăştie, 
1620. p. 15. 13 
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Nemulţumindu-se În situaţia de egal nici 
acum când dânşii erau cei îngenunchiaţi, ne pu
tem închipui ce soartă ne-ar fi aşteptat în cazul 
când ar fi triumfat revoluţia lor. Şi, se găsiseră 
mulţi Români naivi cari s'au încrezut în sinceri
tatea lui Kossuth şi a naţiunii maghiare. 

Abia acum se remarcă În lumina adevărată 
gestul lui Avram Iancu şi a Moţilor săi, cari 
ne-au mântui! de marea ruşine istorică de a ne 
fi plecat capul sub paloşul călăului. Căci, este 
vrednic de viaţă numai acel neam, care ştie să 
lupte şi să moară pentru libertate. . 

Pe ziua de 10 Aprilie fusese convocată a 
treia şedinţă a congregaţiei, dar n'a pulut fi ţi
nută căci tocmai atunci sosise la Baia de Criş· 
comisiunea emisă din minister pentru a ancheta 
chestiunile cuprinse în protestul Ungurilor, cât şi 
pentru îndeplinirea formalităţîlor de adnexare a 
judeţului la Ungaria. Astfel adunarea a fost di
solvată. Românii au inaintat şi ei un protest im
potriva procedurii comisiunei. 

[nsfârşit, la 5 Iulie, a sosit decretul prin 
care se recunoaşte de legală adunare conştitutivă 
dela 28 Martie, şi hotăririle aduse atunci, cu res
frictiunea ca procesele verbale să fie redactate şi 
in ungureşte. 

In acest spirit, respectându-se voinţa majo
rităţii, dar amenajându-se pe cât s'a pulut şi 
susceptibilităţile Ungurilor, s'a făcut pe întreaga 
linie alegerea şi numirea celorlalţi slujbaşi, inclu
siv alegerile primarilor şi a nQtariior comunali, 
conduse de către juzii cercuali. 

Pentru a înţelege organizarea judeţului dela 
1861, sunt necesare .unele lămuriri. 

CtJzjram~ 
• 

Până la 1872, justiţia nu era separată de 
administraţie, cercurile (plăşile) fiind totodată şi 
judecătorii de ocol; iar judeţele (comitatele) în
deplineau şi funcţia de tribunale. Cei patru juzi 
cercuali erau primpretorii de azi, adecă condu
cătorii celor patru cercuri în câte se împărţea co
mitatul Zărandului, iar cei patru juzi, câte unul 
de cerc, erau secondanţii juzilor cercuali în ma
terie de justiţie. 

Alexandru Şterca Şuluţiu a fost jude al 
cercului Hălmagiu. 

lntr'un timp, din cercul Hălmagiului s'a mai 
format un sub cerc cu sediul în Aciua. • 

Dealtfel lista funcţionarilor schimbându-se 
Încontinuu, cea ieşită din Întâiele alegeri şi înfă
ţişată mai sus este valabilă numai pentru acea 
dată. 

Pe Ioan Pipoş îl găsim În funcţie până 
la 1868, când a fost înlocuit prin contele Ale
xandru Haller. 1) care locuia în Oradea şi se 
deplasa in judeţ numai pentru şedintele congre
gaţiunii. Conducerea efectivă a comitatutui îi re
venea vice comiţilor Dr. iosif Hodoşlu şi Amos 
Frâncu. 

La începutul anului ] 873, contele Alex. 
Haller este ridicat din postul sau şi numit in 
acelaş post la Crasna. Noul prefect al Zărandului 
este Ferdinand Hossler,2) un fost ofiţer austriac, 
care în revoluţia dela 1848/9 luptase împotriva 
Ungurilor. 

1) Familîa, Nr. 401 din 16/28 dec. 1868. 
2) Familia, Nr. '1 din 18 Febr. 2 Martie nOII, 1~7a 

" 

l)uternicQ or9anizaţic locală 
.. L. Fi. R" şi Q închciclt ma
nifestaţiile antirevizioniste de 
1 Dec. printr'un banchet. 

S··i .. ? 

Unirea au comemorat 
In astă zi de sărbătoare, 
Iar la banchet au constatat 
Că-i tare Liga... Ia pahare. 

Confratilor dela "Ecoul 1/ 

Am observat la voi,_ Confratl, 
Fără a face pe eroul, 
Din ştirile ce 'nregistrati 
Voi ne vindeţi doar ... ecolil. 

MIRCEl1 MUNTEf'iNU 

DI. T. Vuia Q tradus Noaptea 
de Octomvrie a lui De Musset. 

Sal)urând bijuterie 
de traducător "in spe", 
mi-am zis: "Mă, da prost mai scrie ... 
De Musset. 

P. 130GDf'iN 
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Opera lui Constantin Brâncuşi 
Există o artă gotică. o artă clasică, precum 

şi o artă modernă. 
Epoca modernă, definită printr'un sistem 

social şi o activitate artistică, a multiplicat în 
cursul desvoltării sale, experienţele şi reuşitele, 
stabilind în interiorul mai multor stilmi, forme 
succesive până la punctul de desăvârşire armo
nică, unele frumuseţea soluţiunilor este valabilă, 
nu numai pentru particularitatea unui mediu, 
ei pentru o lume Întreagă. formele c1clsice, so
cotite ca imagini ale vietii, nu mai satisfac; ele 
nu sunt astăzi decât alfabetul unei tradiţiuni. 

Multă vreme contestată şi mai târziu nu 
fără exces exaltcltă, plastica modernă se impune 
astăzi prin originalitatea sa profundă şi intimă, 
prin accentul viu şi expresiv, ce se degajă de 
cele mai multe ori. In această artă reînoită din 
mcînă'n mână, ideia simplicităţii fu sensibil mo
dificată, în drumul şi rezultatele ei. ca un fruct 
ce trece prin mai multe foze, până la matmi
tClteo definitivă a ItJi. Nu vom înţelege sculp
tura modernă şi sinteza desvoltării sale În se
colul al XX-lea, deccît urmând acest drum. 

Reforma modernă în artă, instaurată de 
Cezanne, Picasso, I~ousseau le Douanier, are 
pentru sculptură CCI cel mai de seamă crcator 
al ei, pe sculptorul român Constantin Brâncuşi, a 
cărui misiune fu să asigtlfe cercetărilor noui, 
Încoronmea lor şi punctul de perfecţiune. Opera 
ItlÎ Brâncuşi, rămâne ca aceea a lui Phidias, 
pentru arta gretlcă, fructul de cIur al [~enClşterii 
moderne. 

Nu cunosc nimic mai evident. mai capti
vant, dec(Ît sculpturile carc invită la mdngdere, 
mângăere care prclun~leşte la spectator miile 
de gesturi similare, pe care trebue să le facă 
sculptorul pentru a atinge această perfecţie. 
Se cuvine să aducem operilor lui Brdncuşi: Pa
să"ea măia5f"ă, Peştele, Coloanele .fă"ă sfâ"şit 
şi Cocoşul, un cult de~lajat de orice snobism şi 
care nu se mărgineşte numai la fraze şi for
mule. fiecare invenţie a lui Brâncuşi este ca 
punerea 'n valoare a unui singur cuvdnt, a 
unui cuvânt care spune mai mult decdt un 
discurs. Un simplu strigăt' care trec~ ccîte odată 
'n rU9ăclune. rHitudinea lui Brâncuşi, este în 
acelaş timp aceea a unui mag şi a unui copil. 
Convingerea sa este profundă; a fost dat ace
stui solitar fascinat, în visul său de poet şi 
meşteşugar - căci el este omul de meserie 
care nu IClSă nimic hazardului şi care îngrijeşte 
soclul atât ca ~subiectul" .- să creeze ca "ex 
nihiloll opere. despre:care ar fi greu să se spună, 
pentruce şi cum se revelă, neuitate, necesare 
şi definitive, plămădind consistenţa şi confi9u~ 
raţia unei arte noui, în formă şi idee. 

11rta lui Brâncuşi este o evanghelie nouă 
de viaţă şi libertate, opusă într'o oarecare mă-

de Teodor T. Ţiucra. 

sură orgal1lzam strdmte şi formaliste a tradi~ 
ţiei. Desigur nu în fi9urinele medievale şi nici 
În formulele antice sau clasice, a găsit el 
monumentalitatea în care străluceşte opera sa. 
f\ceastă me1l1ieră de a simţi, Brâncuşi n'a aflat-o 
decât în geniul său. Eroii athenieni, anim(,]lcle 
sacre, capetele zeilor şi modelul academic, tre
ccînd prin mâna !Ia, au pierdut relieful care le-a 
le9at de secolul lor; ca şi cânel mdinile sale, 
adllcLÎndu-Ie la noi, au complectat !ucrareo 
mării şi a veîntului, lăsând în formele lor per
fecte numai expresiunea strălucitoare a frumu
seţei şi umbra imperceptibilă a misterului lor. 

In imaginea propriilor sale sculptori, carc 
imagine e sveltă şi strălucitoare, ca şi când ar 
fi destinată să pătrundă spaţiul În toate elemen
tele ~ale, Brcîncuşi, desinteresat de epeei, le-a 
străbătut pe toate cu aceaş credinţă liniştită şi 
aceaş seninătate. Şi acest fenomen ne pune în 
stare de a spune, că opera. sa va dura, deoa
rece ea afirmă o expropriere imediată şi per
manentă a timpului şi spaţiului. Brcîncuşi ia 
parte la spiritul modern pe care perioada an
tebelică nu s'a incumetat să-I defineze; pe carc 
l'a lăsat nedefinit temporar războiul, dar pe 
care, cu regret constat, criticii noştri ele după 
răsboi I'a"l interpretat greşit, dându-i o mie ele 
Înţelesuri. llrta lui 5rcîncuşi, opLlsă ierLlrchici 
anatomice, precum şi ultimelor ek~Janţe ale 
umanismului academic, este fără Îndoială cea 
mai mare forţă care a contrariat tot ce a rămas 
în franţa şi aevea, din geniul şi cultura clasică. 

Brâncuşi a creiat Rdam şi Eva, pentruca 
să ne amte, omul, altfel de cât suntem noi 
obişnuiţi să-I vedcm, să ne arate fiinţa ome
nească În momentul ccînd părăseşte personali
tatea sa, natura, în clipa când aceasta iese din 
ordinul ei. 11rtistul pare a urmări direcţia opusă 
drumului de evoluţie care conduce fiinţele la 
desvoltarea lor finală, ccînd trebue să moară. 
EI ale~Je Între viaţă şi moarte, punctul bolan
ţei, la care subiectul nu moi se aseamănă cu 
concepţiile sale, ci realizează deja un destin. 
Pasărea este În sborul ei. Leda în metClmor
fozele sale, Cocoşul stă ridicat să cânte, capul 
Perne;; e gata pentru dragoste. Un potenţial 
liric străluceşte În aspectul lor, ca şi O barcă 
ÎncărcatJ în repaos. Cei care nu cunosc auto
rul acestor sculpturi mitice, Îşi închipue u~or 
artistul, ca un fel de vrăjitor prezentând oame
nilor lucn,lri cu o semnificaţie ocultă. Cei cari 
îl cunosc însă, ştiu de bună seamă, cu ce ştiinţă 
corectată prin cea mai impresionantă simpliei
tate, sculptorul reconciliează minunile magiei cu 
tot ceace este esenţial şi omenesc în artă. 

l\liticul, modernul şi poeticuJ, sunt caracte
risticele esenţiale ale operei lui [3râncuşi. 11ei 
llc1tura nu este pretextul unei ficţiuni sentimcn- 15 
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tale sau artificiale, ci expresia sau alimentul 
bucuriei: "Nu căutaţi formule obsctlre nici mis
ter; ce vă dau (cu operile mele) este bucuria 
de a trăi." Ele sunt În noi şi noi suntem În 
ele! In această ambicwţă intimă a lucrurilor 
din vioţă, este o notă profundă şi mişcătoare, 
căreia Brâncuşi are meritul de a-i defini for
mula, pentru toţi şi pentru totdeauna. 

Brâncuşi e insetat pentru formele pure, 
uneori brute, alteori poleite la exces, cum alţii 
sunt avizi de tonuri limpezi, exaltate, minunate 

cSleaua păslot.uful 
O cine-mi poate spune mie 
Când celela/te stele pier 
Dece stă tristă şi pustie 
Steaua păstorului pe cer? 

o caut dusă 'n zarea sură 
Şi par un jalnic chip de lut 
Pe care vlsuri/e-I fură 
Spre un liman necunoscut, 

• 

şi magice. EI umple spaţiul de semne cari nu 
sunt vedenii, ci obiecte Încântătoare, influen
ţânc! judecata şi imaginaţia spectatorului fasci
nat. Sculptura lUi Briincuşi este dincolo de 
sculptura propriu zisă, dincolo de normele 
obişnuite ale frumosului şi adevărtllui. Mai ade
vărată deccît adevărtll şi mai frumoasă decât 
frumosul, ea ne este dată s'o contemplăm şi 
s'o 'nţelegem. 

TEODOR T. Ţ1UCRri 

Şi 'n liniştea făr' de hotare 
Plutesc pe mare 'ncremenit 
Pe când buceafărul i'mi pare oi:UPl'z' veacut.zLor-
Un far ce arde 'n infinit. 

ION Ş7'. /YI0/;DOIlRN De mult au cobordt linţolii 
pe scunda pătură de lut 

-=---=-~-- ---;=--~.~--~~~~""---

~ ~ 

cu vacul stors de buza bolii 
şi 'ntors spre ceruri ca un scut: 

llbia iţesc prin Întuneric, 
sub val de nouri cu bufanţi, 
tăÎuşuri pe tărcîm iberic 
sub zid masiv de elefanti. 

Sciicţi enormi de suliţi fine 
rostogolesc În plăci de fier, 
mecaniceşti ciocniri bovine 
sub ochiu de lucid cavaler. 

Dor pl(lgi clcldnci pe piepturi goale 
În iureş viu, călugăreni 
de poduri frcînte sub pa şa le, 
sub spahii, ianiceri râm1eni. 

Şi sub oţel de libelule, 
forostuitc guri de foc 
împroaşcă ale morţii scule 
cu tancuri pendrând, În bloc ... 

P.130GDl1N 



HOTARUL 

DATINILE DE CRACIUN·) 
Se duc cdntcccle nOL1strc, disf1ar dlltinile 

străbune. In stotul modern şi industrial ele nu 
mai corespund unor cerinţe spirituale organice, 
ci $unt resturi allacronice ale unei civiliwţii 
ţărăneşti ce apune. De sub haina civilizelţiei 
orăşeneşti cosmopolite ve5tigiile culturii ances
trale ale poporului răsClf pentru orăşeni ca nişte 
simple curiozităţi. Dltr c('eelce este meli Wav e 
că procesul de disoluţie a vechilor deltin; a cu
prins şi satele. Unde ÎtwÎnte vreme Ixomânin 
era un Eldorado pentru fol!zlorist şi etno~Jraf 
astăzi trebuie să colinzi ţinuturi ferite de ma
rile drumuri de circulaţie economică, cătune 
lTdctpostite in miez de munte priporos, dosnice 
şi retrase, ca să ma; ~Jăse:;:.ti un fra9ment de 
viaţă populară românească. Dar ceeace mai 
clvem Încă Clstăzi, mdine nu va n1lli fi. Intdiu 
dispar produsele materiale ale creaţiunii po
pulare, portul şi uneltele, pe urmă şi cele spi
rituale, credinţele şi obiceiurile. Procesul Clcesta 
de orăşenizare a satelor este în curs. Fişa s'a 
întdmplat În toate părţile lumii, nici noi dor nu 
vom face excepţie. Ferice de statele cari şi-au 
dClt din vreme seama de ace::.t fenomen si au 
s(11vat dela pieire mărturiile civilizaţiei Pop~II(lre 
de ° incalculabilă valoare pentru ştiinţă. ocu
mulându-Ie În mllZee efnowafice spre Itluda 
:;:.i demnitatea acelui popor. la noi În lipsă de 
muzee ctn00wfice s'a pierdut o bună parte a 
materialului. în unele regitmi în apropierea 
oraşelor mari chiar portul, dar p~ste tot unel
tele poptllare. cari odată Cil avdntul industrial 
în mare pLlfte au fost Înlocuite cu procltlsele 
fClbricilor. 

Linţoliul uitării se va aşterne şi peste dtl
ioascle datini de Crăciun. Din oraşe ele au 
dispărut, sau dacă se moi prclctică apoi singu
rul animator al lor este dorinţa de câştig, de
venind colindatl1l şi umbleltul cu steaua un pri
lej de cerşetorie. 

Or, aceste datini de Crăciun ca, colindatul, 
brczaia, (turca, ca pra, cerbul), plugtlşorul etc., 
nu sunt numai creaţii ale imaginaţiei populare 
ci cbiar În fllţa celei mai SUlllClre analize ele 
ni se înfăţişează, după semnificoţiile magice ce 
le cupr. nd şi al căror înteles se pierdc în ne
gura vremurilor, ca având rosturi mai adeînci. 
Dqi sunt strdns IeSJate de prilejul unor sărbă
tori creştine, executdndu-se În jurul sărbătorilor 
Crăciunului, totuşi avem indicii, cari ne îndreptă-

*) rHl91llCnt din .. Cuvdntul introducti\'" rostit de DI. 
Dr. Caiu;; Lepe! la fcstivalul de Crăciun, dat la 14. Der. 
19;);), de Şeo(J!a Normală de Invdţdtori din Fl:rad în sala 
Palatului Cultural. 

ţesc să credem că datează din vremuri imcmo· 
rialr, anterioare creştinismului, alipindu-se sim
plu unei sărbătorr crcştine doar spre a putea 
rezista Ilouilor credinţe rcli~Jioase. Căci, ce 5em
nificcrţie me straniul obicciu al colindatulu cu 
brezaiel? Ce vrea să Însemneze de~Jhizamentttl 
în unele animale ca barză, capră, lup? Pe cine 
simbolizcClză însotitorul brezaki sau tmcei, numit 
"moşul", SClU moş de turcă", sou blojul, cme 
îşi permite deşi destul de timid, chiar gesturi 
obscene? In stadiul acttlClI al cercetărilor, cari 
sunt abia la început şi În lipsa moterialultlÎ do
cumentar, în mare parte dispărut, sou numai 
sporadic adunat, nu putem răspunde la aceste 
Întrebări de cel mai mare interes ştiinţific. rapt 
este că nimănui nu-i scapă cClfacterul de rituol 
magic ClI acestor dotini, ceeace ne este stlbli
niat şi prin superstiţia că acela care pcrsoni
fică tmco estc necurat, deci timp de 7 Clni nu 
are voie să intre in biserică, În care timp, chiar 
pc patul de moarte fiind, nu pocl1e primi împcir
tăşonill. 

In comp'exul datelor de Crăciun intră şi 
colindotul. In colindă s'au cristalizat unele dintre 
cele mai gingaşc forme ale creaţiunii ortistice 
populare. Inseparate de muzică nu ştii ce să od
miri În ele, lcxttll ori formll lor muzicală. După 
text se impart În două ciclmi: reli~lioase şi lu
meşti; ietr fiecare ciclu după motivC'le cari le 
trotcoză, În mai multe tipuri. Iată câtevo motive 
m<ti frecvente din ciclul religios; patimile Irli 
Crisim, prevestirea lor de către j\\aica Domnului, 
jodecata elin urmă, [~ail1l, lefJendo ploptllui, ble5~ 
temelrea cailor şi binecuvântorea boilor, Ie~Jcnda 
Sfântului Ilic etc. Tipurile din ciclul lumesc 
variază după persoanele cărora se adreseoză 
colindătoriL llvem colinde pentru fete, pentru 
neveste pentru juni. Motivl'le pe ccît sunt de va
riClte pe ettcît Sl.1l1t unele de stranii. Intcîlnim pdnă 
şi tema Hi\\ioriţei". Ne dClu de Wîi1dit motivele: 
lupta voinicului·cu leul, să~let(]fC(! cerbului de 
către voinic, cerbul co 1e(]~Jăn Între coarne in 
care şade LeClna. Dm ceeoce este şi nlllÎ eniq
mCltic e refrenul, care se Întâlneşte în diferite 
variaţii ca, "Ler DO(1mne" "Hokrunda LenlÎ 
Doamne", "tiai Lerui dai Leru-mi I oellnnc" "Le
roilea, Domnilea ler" "Velerim şi Vder !)oal11lle". 
nm spus eni~J!l1atic fiindcă nici un folklorist sou 
filolog n'a explicat până C!CUIT1 în chip satisfă
cător dimolo9ia cl.1vântului "Ler". 

Cât prive~te stmclura muzicală, colindele 
surprind prin infinita varietate ritmică, prin sub
strat,,1 armonie şi gingăşia profiluloi melodic 

Caius Lepa. 
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:HOTARUL 

Căr1i-Reviste 
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim 
Raţ. Pagini mai ales din Istoria Ro
mânilor CrJşeni (1830-18'10) de Dr. 
Gh. Ciuhandu Arad 1935 (XXX.· ,02 
pagini). 

Infăfişând aici noua lucrare a părintelui Gh. 
Ciuhandu. nu vom căuta să facem o analiză mai 
amănunţită a enormei informaţii pe care o aduce 
autorul privind anii cei mai sbuciumaţi din tre
cutul Eparhiei arădene. 

Paginile acestea reprezintă fără Îndoială cea 
mai temeinică monografie ce s'a scris despre 
vieaţa religiodsă şi culturală a Românilor dlll 
Crişana. 

Familiarizate cu un subiect, pe care 1· a 
tratat - parţial - şi în cercetări şi studii mai 
mici ca extindere, apărute până acum, autorul ne 
prezintă această lucrare după o migăloasă muncă 
arhivistică de 8 ani, În care a adunat un mate
rial documentar imens. O mică parte a fost uti
lizat şi apare, ca anexă, la această monografie. 

In două capitole Întroductive păr. Gh. Ciu
handu ne prezintă încăierârile ce s'au fă :ut în 
decurs de mai bine de o sută de ani pentru a 
se scrie istoria Eparhiei Aradului, precum şi 
starea arhivelor de aici. Primul' proect - tan
gential - este acela al Ungurului Szepeshâzy 
Kapoly la 1827. Ultima iniţiativă s'a luat sub ră
posatul episcop Origorie Comşa, în 28 Iunie 1928 
şi, dacă nu ne Înşelăm În urma stăruinţelor păr. 
Oh Ciuhandu. O mare lipsă se prezintă din 
Însuşi faptul ca parlea mai veche a arhivei die
cezane, referitoaJe Ia epoca când reşedinţa era 
la Inel! şi până la 17~2, se poate considera până 
În prezent, ca pierdută. Alături de arhivele jude
ţene din Arad, Oradea şi Timişoara, materialul 
păstrat la Viena şi Budapesta reprezintă o imensă 
contribuţie pentru istoria noastră 

Dar pe lângă aceasta o a\lă problemă mai 
uşor de realizat se impune: creiarea unei arhive 
locale, formată din contopirea arhivelor disparate 
ale diferitelor instituţii locale. Pagini de istorie 
românească zac' acum nemărturisite pentru toti 
aceia cari vor să afle de existenta noastră pe 
aceste locuri. 

Părintele Oh. Ciuhandu ne înfăţişează nu
mai zece ani din istoria acestei Eparhii, dar anii 
cei mai furtunoşi prin luptele confesionale ce 
s'au purtat aici. 

La 1834 episcopul unit dela Oradea, Sa. 
muil Vulcan deslănţuia - sub auspiciile ascunse 
ale Vienei - ofensiva sa catoJicizantă în Eparhia 
arădană. Aradul. unde Preparandia şi mănunchiul 
ei de profesori, creiaseră un viguros centru cul
tural - va vedea şi lupta ortodoxă, dar· şi ro
mânească pe care o duc aici luptătorii cu un 
Moise Nicoarâ sau D. Ţichindeal. Locul era, dar 
hine 31es 

Ofensiva unită se porneşte Încă înainte de 
venirea lui Oherasim Raf; la 1834. La Oalşa, 
pe valea Mureşului, În Podgorie, pe valea Desnei 
preoţii Legii vechi sunt prigoniţi, credincioşii ur
măriţi şi cu sprijinul organelor autorilăţii. 

Episcopul OlJerasim Rat se urca pe scaunul 
episcopesc Într'un greu impas pentru Dieceza 
arădană. Sub conducerea lui se organizează aici 
opărarea Ortodoxiei şi plângerile celor năpăstuiţi 
se urcă pâna la noul împărat Ferdinand V. 

Actele ulterioare ale Consistorului arădan 
vorbesc că această acţiune de recuperare ortodoxă 
n'a rămas fără efect. Numeroase reveniri dela 
Unire se semnalează. Protocoalele din 1849 arată 
reveniri În massă la Oiuliţa şi la Oalşa, tocmai 
acolo unde urgia confesională a fost mai grozavă. 

Un ultim capitol din lucrarea părintelui Oh. 
Ciuhandru Înfăţişează mişcarea culturală dela 
Arad din aceşti ani, proiectele mari şi realizările 
acelui vioi director al Preparandiei, plin de ne
astâmpăr şi de iniţiativă, ca şi neamul Aromâni
lor - "grecii" - din care poate descindea, 
Alexandru Oavra. 

. Vieata acestuia va merita o mai atentă 
zăbovire. măcar acum când mai bine de 50 de 
ani au trecut de când s'a stins aici, În Arad. 

Părintele Oh. Ciuhandu publică ca anexă 
186 documente inedite, o imensă bogăţie de in
formaţii pentru cercetătorii ulteriori. Un număr şi 
mai mare de acte îşi aşteaptă lumina tiparului, 
din ceea ce a adunat cu grijă şi stăruinţă acest 
părinte care în atâtea privinţe nu se aseamănă cu 
mulţi dintre ce cei ce poartă o sutană. 



Să nădăjduim că în această Eparhie se 
vor găsi oameni înţelegători care vor da posibili. 
tatea părintelui Gh. CIU!landu să-şi continue o 
operă atât de utilă. Căci autorul a dovedit că 
nu-i lipseşte nici desăvârşita orientare într'un 
rost material încă inedit şi nici mai ales pasiu
nea veşnic reÎnoită de a cerceta un trecut orto
dox, care se confundă cu Îns~şi vieaţa noastră 
românească pe a,ceste meleaguri. 

Ed. 1. G. 

"BăIăuca", roman de Eugen Lovinescu 
- Editura "Adevărul", 

Critica literară cere o anumită pregătire şi 
recunosc că n'o am; cu alât mai mult pentru aceia 
a unei cărti scrisă de cel mai perfect indrumător 
critic al generaţiei din care fac parte. 

In paginile "Hotarului", am mai scris despre 
două cărţi ale dlui Lovinescu: "Firu'n patru" şi 
"Mite" şi-am fost jenat de .. ce păreri şi-o fi fă. 
cut acest om cumsecade" despre pregătirea mea 
in domeniul "critic". Cartea abia lăsată din mână, 
mi-a readus în minte prima cunoştinţă, sau mai 
bine zis, prezentarea mea În casa din str. Câm
pineanu. "De Zei, nu te poti apropia decât cu 
gândul", se dovedise credinţă falşă! Eram În faţa 
Zeului şi l-am găsit numai .. om", c'o singură 
deosibire: mai om ca toţi oamenii pe care·j în
tâlnisem până atunci. 

Aşi vrea să vorbesc cât mai mult de d. Lo
vinescu şi dacă s'ar putea, nimic despre ultima 
dsale creaţie literară. Prea sunt Îmbibat de con
ţinutul ei, prea m'a apropiat Iaşului şi vremei Ju
nimii şi mi-e teamă că femeia În rochia albastră, 
cu mâneca numai până dincolo de cot, să nu mise 
distrame. asemeni unei pânze de funigei. 

In primul roman al ciclului Eminescu, d. 
Eugen Lovinescu ne·a romanţat iubirea "neferi
citului poet·' pentru Mite, trasând tot odată o 
primă linie de reabilitare pentru unul dintre ge
mile neamului, pe care inconştienţa unora îl cla
sase într'o tagmă de oameni, demni numai de 
compătimit, Scriind despre "Mite", spuneam că 
titulatura forma un simplU pretext, pentru eviden
ţierea nuantelor de dragoste ale lui Eminescu 
o dragoste care nu poate fi înteleasă decât de 
"omul meditativ", 

In cel de-al doilea roman al aceluiaşi ciclu, 
ni se continuă romantarea iubirii, Într'o manieră 
deosibită şi aici intervine şi mai mult talentul 
autorului, pentru a pronunţa - În acelaş timp -
perfect distinct prima linie trasată în vederea rea
bilitării 1 ui Eminescu. 

Cu "Mite", d. Lovinescu a cântat una dintre 
cele mai frumoase romanţe, pe.al cărui fond va 
rămâne de-a pururi notele accesibile adevăratei 
poezii. Cu ,.BăIăuca", dsa a compus o adevărată 
simfonie a vi sării, În care măestria autorului a 
Încadrat minunat, crâmpee de imn Zeului menit 
să frământe inimi, cât şi celui care întinzând 
omului o cupă, j~o spus: ~ bea să te înveseleşti şi 
să .•. uiţi". 

Subiectul se desfăşoară numai într'o singură 
zi ! ... s'ar putea spune "Între două trenuri·. 

HOTARUL -
Ruptura între Eminescu şi Mite nu mai dă

dea posibilitatea unei reveniri. Ea fusese prea 
dureroasă şi nu greşim când spunem şi binefă· 
cătoare poelului. Sunt oameni. meni ţi numai să 
sufere şi cari nu văd mulţumire decât in sufe
rinţă. Din rândul acestora a fost şi Emi,escu şi 
momentele lui de multumire ni le-a lăsat în stro
fele, ce vor rămâne atât timp cât va dăinui illc
ratura rom[w, i1 scă. 

Pe Veronica o cunoscuse la Viena - un 
simplu incident, care era chemat să nască mai 
târziu O _mare dramă". In ce'atea valsului şi-au 
spus ei tot ce-aveau pe suflet, departe de săge
ţile camarazilor - naţionalişti ardeleni şi buco
vineni - şi lot aici bătrânul Ştefan Micle i-a 
făcut dovada unei "intelegeri" ieşite din comun 
Urmează revenirea lor în ţară, revederea din gră-' 
dina Copoului, întâlni riie, la început timide; pri
mul sărut pe braţul gol, decorat cu aceiaşi rochie 
albastră a primei lor întâlniri; începutul de dc
zagregare al poetului în lupta lui cu "răutatea 
omenescă". toate desfăşurând u-se cră mpee, crâm
pee până în ziua când conducerea partidului con
servator, îi oferă un post în redacţia ziarului 
"Timpul". . 

Esenţa romanului o formează ultimul aliniat, 
urmează decorul: laşul junimii, cu nopţile lui si: 
defate şi revederea poetului cu Ion Creangă. 

"Mâine plec la Iaşi", îi spusese, la întâm
plare lui Caragiale şi in seara zilei următoare "se 
trezeşte" pe peronul gării de Nord luând trenul 
de laşi, dupăce iscălise o chitanţă, "ca să fie 
totul în regulă" În schimbul căreia .,moş Co
drescu" adminiSlratorul ziarului "Timpul" îi dă· 
duse o sută cincezeci de lei. 

Şi abia urcat În tren, se alătură prea puţin 
personagiilor menite să formeze prologul acţiu
nei; pentru a'şi deSChide ochii visului mlDuna· 
tului vis, care formează esenţa romanului. Şi visul 
se întrerupe şi apoi se destramă la sgîlţîirea con
ductorului: "Da' ce-i, coane, ai adormit pe semne 
şi nici n'ai băgat de seamă c'am agiuns?" Nu, 
poetul nu plecase nicăieri şi cu atât mai putin se 
gândise că poate ajunge undeva! 

Şi visul continuă după revederea cu Creangă 
în bujdeucă, la TicAu, pe Valea Plângerii, târziu 
noaptea după ce prietinii băuse cel mai bun 
"cotnar" al Iaşului, la Niculică din Păcurari, unde 
Tănăso.che ţiganul le cântase "suspine de dra
goste" şi ttuna de beţie": 

Vi nule, Măria ta, 
Dacă nu te· ai supăra, 
Eu bine te-aşi mai ruga 
Aşa rău să nu mă porţi~ 
Să mă faci de râs la toti ... " 

Visul minunat, Îşi reia firul, mai întâi cu 
evocarea trecutului cu domni şi cu domnite, pen· 
tru a reveni În matca lui iniţială: Veronica (Bă
Iăuca). EI îşi toarce molatic fuiorul, acolo de
asupra Râpei galbene, şi adie o clipă numai, pela 
ferestrele ,femeii iubite", pe care ani de· a rândul 
o purtase alături şi 'n ţară şi la Berlin, unde o 
bursă colectivă îl trimisese pentru a reveni de
acolo cu "patalama" la mână. Visarea îl adusese 

li 

: \ 
1" 

J , 
4 t 

19 



}-[OTARUL 
........ ~ ................................ &_ .......... ~ .. Bm ...... .a .............................. .. 

20 

;;;- ~-.----~-~ 

până sub fereastra ei, după o lipsă de doi ani şi 
autorul a ales o clipă de lovitură teatrală: aceia 
in care o uniformă ofiţerească se strecura din 
casa "ei" şi se "lăsă la vale într'un zornăit de 
pinteni". 

Avea şi dece trăznetul să-i spargă calare
!easma sufletului! ... 

Din acea clipă. Eminescu şÎ·a uat dIn nou 
seama că nu avea ce mai căuta la Iaşi. Rcvede
rea cu Creangă fusese satistăcută, ceilallă a ră
m as tot vis, ca sii-i şoptească la ureche, de in
dată ce s'a urcat singur in tren: "Unde eşti tu 
voi fi de acum înainte şi eu" 

Acesta e romanul şi felul în care d. Eugen 
LovÎnescu ni-l povesteşte rămâne un mare secret 
al scrisului; secret pe care numai dsa il cunoa· 
şte şi pe C,lre nu-I poate impărtăşi nimănui, apar
ţinJndu-i În bună parte fiinţei sale. 

După "Mite", romantică şi nehotârllă intre 
iubire şi păcat, d. Lovinescu ne-a dat pe Bă
Iăuca, hotărită pentru orice şi mai mult, pentru 
păcat. Cetitorii vor inţelege· o, tot aşa cum a ÎI1-
ţeles·o şi autorul, fără a o condamna. 

Paginile din BăIăuca vor rămâne cea !Ilai 
frumoasă simfonie a visării şi a iertării şi d. 
Eugen Lovinescu le-a scris cu marea "omenie" 
care-l caracterizează. 

"In ajun", roman de C. Stereo - Edi
tura "A devărul". 

Cu acest al VJl-Iea volum din ciclul "In 
preajma revoluţiei", d. C. Stere ajunge până la 
izbucnirea marei revoluţii ruseşti, din 1905, 1110ti
vatâ in parte de eşecu I tru pelnr ruseşti În răz
boiului ruso-japonez, cu un an înainte. 

Mărlurism cinstit că volumul intitulat "Ciu
băreşti", ne dezamăgise şi am crezut un moment 
că Vania Răutu a fost furat definitiv din drumul 
obiectivităţii, dovedit În toată Întinderea celor 
Cinci volume, cari au îngroşat rândurile atitor 
biblioteci dm tară, cum n'a reuşit până În prezent 
să se impună o altă carte. Credinţa ne·a fost În
şelată - spre mulţumirea generală - şi cu .,'n 
ajun", d. Stere se reincadrează autobiografiei, 
atât de captivante. 

Cartea se deschide cu alegerea lui Răulu ca 
deputat al colegiului al III-lea în care calitate face 
cunoştinţă cu parlamentarismul nostru. II vedem 
apoi pornind într'o călătorie de studii În centrele 
europene din apusul frontierei noastre. cunoscând 
Cll acest prilej pe conducătorii mUllcitorimii, de 
cari rămâne total decepţionat. 

Intervine flpOl in cartea ellui Stere o mărlu
risire plină de interes istori..: şi anume: parlici
parea dsale, ÎfI calitafe de colaborator la eDer;· 
IUcla mare revolulie rusească, În s himbul re 
dobândirii provinciei deslipit J de ,rupul Mol
dovei ÎfI anul 1812. Legămânlul acesta, dacă se 
poate numi aşa, s'a făcut în Elveţia Între Ion 
Răut şi Artamaton Danilov, conducătorul revo
luţiei ruseşti din anii ce aveau să vină. 

Mai apoi asistăm la căsătoria lui Vania cu 
mult-pretuita Elisa, scenă de-o remarcabilă duio
şie; ca nu peste mult, să-I vedem trecând în 

Transilvania pentru a "medita", intre conationali i 
noştri din această provincie. E şi acesta un epi
sod din domeniul istorico-politic, cunoscut destul 
de bine de generaţia acelor timpuri şi rămasă 
destul de puternic şi nouă În memorie, mulţu
mila vâlvel stârnite în jurul autorului. 

După alte întâmplări, cari se referă mai 
mult la viaţa politică din Rusia ţaristă .- pro
gramul din 1903, războiul ruso.japonez, 1904 şi 
inflne revoluţia rusească, din Ianuarie 1905; Vania 
Răul se hotară:;;te să treacă În Basarabia pentru 
a pregăti populaţia "moldovenească" a acestei 
provincii, În vederea multaşteptatul ui eveni ment 
al revenirii la matcă. 

Acesta ar fi, În rezumat, materialul volumu
lui intitulat "In ajun". 

Ca şi in cele cinci volume, publicate Înain· 
tea "C1ubăreştllor", d. Sfere se dovedeşte un l11i
fltlflat constructor al amintirilor, ornamentând totul 
Cll un romantism, menit să formeze în ansamblul 
cliluirii gândului, culoritul unui epic specific au
torului ",!n preajma revoluţiei". 

"In ajun", Cll excepţia câtorva pagini închi
nate dragostei, rămâne un roman politic-social, 
cu un foarte bogat material documentar. Scris în 
stilul propriu dlui C. Stere, ultimul roman capti
vează dela inceput, menţinând interesul până în 
momentul Închidel ii cărţii. 

uPovestea vieţii mele" - voi. III de 
Regina Maria. - Editura .,Adevărul". 

Desigur cele mai interesante "memorii", dela 
crle scrise de Alexan'jru Marghiloman, Încoace. 
In ultimul volum, femeia regină işi dă jos po· 
doabele, menite să dovedească strărucirea "Curţii" 
şi·şi Îmbracă haina albă a surorei de carit~te de· 
venită în tot timpul sfârtecării trupului ţării, 
.. ha;na simhol". 

Asistând la lupta politică ce se dă pentru 
rămânerea României şi pe mai departe in "neu
tralitate", autoarea ne strecoară discret în camera 
faimosului Consiliu de coroană, din toamna anu
lui 191 6 -~ ne face cunoştinta tuturor celor cari 
au participat la el - şi ne reÎmprospăfează me
moria cu primele strigăte ale .. victoriei" 1 Cartea 
continuă apoi firul istoric al tragicului ajuns În 
pragul exaltării! Nimic nu este ascuns, nimic nu 
se tăinueşte şi cuvintele cad grele şi dureroase, 
ca plumbii armatei duşmane peste tara cotropită. 
Inconjurată de cel mai teribil dezastru, regiua 
nu-şi pierde nădejdea şi se miră numai că între 
oamenii poliHci ai ţării mai pot avea in aseme
nea vremuri discutii de ordin personali". 

Tragedia continuă, cu slabe străfulgerări de 
Încredere: eroismul soldatului şi ,.egina se stră
dueso să alimenfeze acest spirit de eroism. 
purtândv-şi "haina simboJ-, până În cele mai 
avansate tranşee! 

Urmează intervenţia aliaţilor, care compen
sează debandada rusească şi bolta veşnic Întune
cată aruncă slabe lumini de încredere în viitor. 

O nouă întunecare şi, poate, cea mai du
rereasă: umilinţa păcei separate! Regina trec~ 
cadrele impuse de anumile conduite şi continuă 
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a săvârşi gesturi, menite să enerveze duşmanul 
de dincolo de tranşeele Mărăşeştilor şi să îngri
joreze chiar pe şeful guvernului înscăunat curând, 
care notează În .. memoriile" sale: "REqina o fa· 
wt o nouă gafă 1" (Vezi "Memoriile"· lui Mar
ghilomall.) E vOJba cie plecarea "misiunei aliaţi
lor" pe cari Întreaga noastră Casă r~egală o 
conduce la gară, cu urări de la sine inţeles. 

Infine, clipa mult aşteptată a "i riu mfului 
dreptrlţii" soseşte şi tragedia celor doi ani, se 
termină intr'o apoteoză, peste aşteptări. Firul isto
ric se ţine strâns În cadrul lui, pentru a se în· 

]lOTARUL --
trerupe aşa cum se şi cere, după o atât de în
delungată frământare. 

M. S. r~eg1l1a [{aria şi-a pus în ultima carte 
tot sufletul mare, pc care îl cunoaşleam, des vă· 
luindu.ne tot odată "intimităţi". cari iarăşi trec 
dincolo de cadrele impuse "capetelor incoronate", 
dar ele nu fac decât să completeze conţinutul 
cărţii, dându.j nuanta de "senzaţional", mulţu. 
mită căruia .. Povestea vieţii mele". a atins un 
tiraj necunoscut încă În literatura românească. 

(a n,) 

...." 

INSEMNARI 
t Prof. T. Mariş. J 

I11Ginle elc a Închide t1lunărul de fClţe! (11 

revi:;tci, 11C-(1 ful~lerat ve~te(l morţii lui Teodor 
MClriş, profcsonJ! de PcdelsJoqie delel ŞcoalCl 
Nort11C1Iă ele înv(lţători din f1md. :'i [meni nu se 
Clştepto e(J oc!cltă Cli ultimik zile ale anului să 
se ducă dintre noi GcC'.-;t om de dc:.;civlÎr:;;itJ 0-

tnenie, cCITi îşi trăia viaţcl în ritmul ilobiki se
ninătăV. In juw-i clocotca Învăll11cl:;;Cllel (ltdtar 
p(ltimi şi mnbiţii, Însă inţc1cpciuneG lui îl detel
:;;lISC de tot ce este ztlelmnic·pJtimClş şi-I făcu:.;c 
să se dedice unei sill~lure pnsi,mi: eunoClştcrco 
deplină a copilului, 11cntru a-i pune dt mai 
mult În valoelrc în-;uşirile individuale. Pentru 
Clcca:.;tll muncia şi în ClcclIstă muncă Îşi ~J(bea 
1l1UlţuIllirca vieţii. Cel profesor de pcd\]~Jo~Jie în 
SCllSLIl acesta îşi Îndrunw elevii, sprc (]Cel('(lşi 
scopuri Îi conducecl ca direelor CII şcolii de (Ipll
cotie. Cu Gceletl~i preocupări a întemciClt soci
etdlcCl uDr. Petru [)ipoş·, in c[ldrul cărcitl şi-CI 
ft(cut cercetările sale în lq/ătunl cu studiul co
pilcllui; iar revbta !occi\ii de pl'duSjo~Jie ~Şco(lla 
Vremii" îşi dtltoreştc înfiinţorcCl şi opClriţj(1 re
~]UIC1tă timp de şase uni tot nîvnci <lccstui 0111, 
core a ţinut să Îl1lpărtc1şeasclj şi altol'el rodul 
gândurilor şi preocupărilor sCl!e. 

fire de in1clectual cClTe Îllţeleqca şi ŞtiC1 
să preţuiasci1, dincolo de orice apelrenţă, adc
vdnJl, profesorul MClTiS se bucurel de Înoită 
stima şi c(lldă iubire din partea tuturor celor 
ce l-ou cunoscut. In mma lui Iasă rq]retc unG
nime, alături de cllnintireo frumoasă a unui om 
al datoriei, pocinic şi ones,t, care nu a tăiat 
drumul nimănui. 

Şcoala pierde în el pe unul din servitorii 
ei cei mai pricepuţi şi devotaţi, iar elevii pc 
îndrumătorul wpabil, cu inimă şi glas de pă
rinte. 

"Hotarul" care a avut cinstea să·I aibă co
laborator, se inchină Ctl smerenie la mormântul 
lui Teodor Mariş, un 0111 ca puţini alţii. 

(păun. m.) 

Viaţa în Provincie. Cu siguranţă că, 
despre viala din provincie s'a mai scris şi 

. se va mai scrie mult, faptul insă că această 
admirabilă şi eternă sursă de alimentare ma· 
terială şi spirituală, esle lăsată in voia sortii, 
trebue să inspire noui şi multiple ingrijoniri. 

Satele noaslre - toate aceşle oqoare a 
neamului sunt lăsate in păraqinire. \hala În 
ele în loc să fie o reconfortare sufletească 
după o muncă istovitoare, e gunoi chiar. 

Pilraile şi văile in loc să fie cântale in 
doine, pot fi amintite mai bine in legături Cl: 

nişte văi a plângerilor. Dar durerea şi neca
zurile siltenilor. exprimată prin suspinele ce 
se repetă in bălaia pulsului, trebue t'ă alrnqă 
cel putin În ceasul al doisprezecelea atE'llţiu. 
nea conducătorilor. Ia jalea din provincie. 
E supremul timp pentru trecerea imedială la 
fapte rodnice, cunoscand astăzi mai mult ca 
niciodată că, acolo unde nimeni nu seamănă 
săm,ln\ă bună. pot toţi nechematii să samene 
răsmeriţa! .. iar până \'or prinde de veslt' cei 
chemati. va fi târziu. 

Copiii Basarabiei. Subliniind consta· 
tările de mai sus, mă aflu in~ă sub dJreroasa 
impresie, pe care am simţit-o auzind despre 
cele ce se petrec in Basarabia şi văzând dra9ii 
ei copilaşi, îlămani, desculp şi pribe~Ji. in c[w
tarea unui adăpost cu o bucata de pâine, pe 
meleagurile noastre. 

Desigur că pentru suferinţa lor nu este 
încă o masură cu gradatii oficiale şi sta!istice 
durerea lor nu poate fi in că cântărită, - şi 
intr'l]n mediu înconjoră!or ca acel pe care-I 
străbatem noi În imprejurările grele de as
tazi - ili trebue neconditionat Să aibi măcar 
o firimitură de omenie in suflet, pentru ca să·i 
întelegi, să·i simţi mai aproape de tine. 

Iar dacă totuş, apelului făcut de "Crucea. 
Roşie" i-a răspuns aşa multe inimi, mai ales 
din provincie. se poate constata că iubirea 
deaproapelui, mai vieţueşte şi'n special În 
lăcaşurile sărmanilor, a miJoslivilor sama
rineni. 21 
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E Însă foarte trist şi profund revoltător 
totodată. faptul că. într'o ţară agricolă, locuită 
in majoritatea ei de ţărani, unde banchetele 
se ţin lanţ. şi nu-i o zi să nu-şi aibă o săr
bălorire; zic intr'o Iară. unde şi câinii multor 
cucoane şi conile trăesc mai bine ca stăpânii 
brazdei. ca pălmaşii, - nu există încă un 
fond, destinat ocazional exclusiv ajutorărH 
celor năpăstui\i de soartă. celor oropsiti, .~ 
ci totdeauna se recurge la contribuţii bene
voie. ce se transformă adeseori intr'un cer
şitorism ohligator ... 

Dacă Încă copilaşii acestei ţări se în
chină in fiecare dimineală, ingenunchind şi 
cu manile impreunate. rugându-se pentru 
" .. ' Painea cea de toale zilele" ... măcar aceasta 
să le fie asigurată. 

Constantin Stere Septuagenar. Şi 
fiindcă vorbirăm mai sus despre Basarabia. 
credem nimerit să a'nintim in aceste pagini 
că unul dintre cei mai distinşi reprezentanti 
ei, - am zis Constantin Stere - a implinit 
zilele trecute şaptezeci de ani. 

In ce ne priveşte, când am cetit această 
veste, in câteva articole omagiale, am rămas 
oarecum surprinşi. Nu ne puteam inchipui că 
acest suflet veşnic tiner, gala orcând a sări 
in ajutorul ce:or oropsiţi - marele prieten a 
gingaşe[or flori, se apropie de vârsta patri
arhală. 

Dar, cum încă n'am avut fericirea să-I 
cunoaştem personal, şi mai mult probabil că 
nici nu ni se rezervă o asemenea surpriză --
unui simplu lucrător deobicei dorinţele i se 
spulberă - să ne re semnăm chiar ştiindu-l 
aşa bătrân. 

Cu siguranţă însă că atingerea acestei 
respectabile vârste de către o fiinţă omenească 
care şi-a petrecut o parle din viaţă începând 
încă din adolescenţă prin Iortăreţele din Si
beria, e un semn bun. 

a indicaţie că viaţa unui semen, ori cât 
ar fi de chinuită şi exploatată, dacă poartă în 
ea dintre virtuli pe aceea a omeniei şi iubirii 
deaproapelui, - n'a fost zadarnică, nu s'a 
iros;t în treacăt. E un exemplu viu pentru a
tâtea şi alâ!ea generaţii, hărăzit de destin 
alHel. 

Faptul În sine că acest suflet mare şi 
adânc uman n'a fost poate niciodată inţeles 
de mulţi, - ba din contră i s'a rezervat nu
mai bârfeli şi insulte, nu e mai mult de cât o 
caracteristică a haosului ce străbatem. Cons
tantin Stere, a fost şi-a rămas din fragedă 
tinereţe o viguroasă forţă morală, care a 
luptat din răsputeri, pentru traducerea in fapt 
a ideilor de stânga. introducând in viaţa de 
toale zilele şi ceva omenesc. Atât. 

Zimbrul rănit dela Bucov trebue ac
cepta! în intregime fimdcă numai aşa poate 
fi in oarecare grad Înţeles, acela ce s'a nă
zuit să fie "om" şi mai ales să facă parte. 
diJ'l "caracferele":ce-i trebuiau regelui Carol 1. 

Când acum trei decenii a fost pentru 
primadată in Arad, din impresiile eulese, s'a 
dovedit un mare înlelegător a sufletului ţă
ranului de aici. 

SIările sociale a 1ăranului din Pecica, a 
acelui Teodor Orga Plugar care-i scria că ... 
"mă doare însă când ce'esc despre s'a
rea mizeră în care se află cea mai mare 
parte a ţăranilor" ••• le-a voit astfel pentru 
toţi lăranii noştri, cum le-a văzut acolo. 

Aceslor năzuinli se datoreşle reforma 
agrară şi votul universaL înfăptuite după răs
boi, dar înscrise în program de liberali pe 
timpul "Ligii Reformelor". 

T otuş C. Stere n'a fost sărbătorit cu 
prilejul implinirii celor şaptezeci de ani şi 
desigur că, chiar de s'ar fi înfiripat vre·o 
acţiune în acest sens, el n'ar fi admis-o. 
Omul acesta nu-şi poate petrece, când o 
parte din populaţia Basarabiei lui iubite flă· 
mânzeşle 1 

Să s~erăm însă că, încrederea· a~ eea 
care )-a purtat prin atâtea şi care l-a condus 
astfel in convoiul spre Siberia din cei 
douăzeci şi şapte câţi au plecat, numai şapte 
printre cari şi el au a j uns la destinaţie, - ii 
va nizui să vieţuiască fncă mulţi ani sănătos 
spre a tălmăc generatiilor vHtoare, rostul 
unei vieli omeneşti. prin admirabile volume 
din "In preajma revoluţiei" ... 

i. filipoş 

"Almanahul Ziarelor AdevArul şi Dimi
neata". pe 1936 

Despre editura "fldevăru 1", in general şi 
despre tot ce s'a realizclf acolo, În special, s'a 
mai scris În aceste coloane. 

Oricât s'ar scrie Însă, n'ar fi de-ajuns pen
tru a Înfăţişa Într'un chip cât de palid, uriaşa 
muncă şi admirabilile înfăptuiri pe care le-am 
văzut acolo în ultimii ani. 

Pornind dela publiicaţile cele mai variate 
şi puse toate în slujba bunei Înţelegeri, a liber. 
tăţii şi păcii, urmărind d~ aproape mişcarea 
literară a ţării, editând operele scriitorilor con
sacraţi - printre cari figurează şi numele M. 
S. r~e9ina Maria - cât şi a debutanţilor; ridicând 
la un aspect civilizat cărţile de şcoală destinate 
elevilor de toate categoriile, prin atltori renumiţi: 
are o deosebită grijă în tipărirea anuală a 111-
manalltllui propriu. 

lin de an s'~ putut urmări ca fiind cel mai 
variat, cel mai instructiv. Cel din anul acesta 
însă le-a întrecut pe tOCite: Ll fost o minune, după 
chiLlr spusele cehtorilor! Infăptuit într'o exeetqie 
tehnică tnclgnifică şi unică până acum la noi, Cll 

ilustraţii superbe, entl111ărând printre colaboratori 
pe dnB: 13mbu Lăzăreanu, B. Brănişteanu, Clar
net, D. fox, t\lex. f. Mihail, H. BICIzian, Mircea 
Grigorescu, T. Cristmeanu, Horia [~onltln, Clatl
dia Millian, Vero, N. Davidescu, fiI. NeWlră, 
George Lesnea, Lascar SebastiGn, etc este o 
adevărată operă de artă. 

Desigur că elin depalte nici nu se poate 
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concepe cum C111U111C se pot aduna atâtea vCIrie
tăţi în filele unui CII n1Cl Il Clll , Însă, duca îţi clCli 
SCcltlW că cXCClllio tuturor ctcestor lucruri nle 
editurii H T1devăr~11 ~ este pu să Sl.! b Sll prllveq !Ie
rea unui sinl)ur o ITI , tI dlui l~lIlil ])uul,cr, direc
tontl aclministrcltiv al editurii, lucrul e nllli uşor 
de înţeles. 

,Om de-o rClră modestie, clproape timid şi 
tolU:;'>1 c'o pulere de muncă formidabilă, ccÎnd 
l-tlm Întâlnit pentru primClclată, (Icum ctîtva timp 
pe peronul qării "mei, între dOtlă trenuri, direc
torul acestei mari cdituri - atotputcrnicul (ICC5-
tei vl15te uzine - era Încă profund cmoţiOlwt 
de pierderea unui lucrător, din serviciul )\de
vărului", mort cu ctÎtev() zile Îtwinle, 

J-1bia poposit la !\r(td şi unor necunoscuţi, 
cu cari întâmplător a stat atunci de vorbă ccÎteVtl 
minute, omul <1cestn depana tristd povcste a 
pierderii unui lucrător credincios. 

Vedem deci că pentru un conducc1tor înţe
lept, chiar un simplu luerc1tor, bun şi credincios 
face mult. Inseamnă (lŞ(1 de mtdt, că merită să 
fie pomenit şi dupâ moarte, unor necunoscuţi, 
Între două trenuri. tke;:,ta este mmele secret al 
editurei lIi'idevărul": ştie să-şi clprccieze pc toţi 
colaboratorii, dela cei mai proeminenţi, pLină la 
cei mt1i mocleşli 

I\şa ceva pentru zilele noastre, este infinit 
de mult. . (i. f.) 

Steagurile dela Palatul Cultural. 
Aradu\ are o senzatie- e o senzatie lo

cala - şi deci nu se poate să nu intereseze 
şi revista noastră, E vorba de menlinerea 
steagurilor lwsulhiste intr'o sală- special a
menajată - În Palatul cllilural. Cunoşteam po
vestea acestor steaguri şi 'ncepusem a ne 
deprinde cu ea, aşa cum te obişnueşti c'o 
boală pe care n'o poţi arunca din trup, din 
motivul că (i-e lene să urmezi un anumit 
tralemenl. 

Şi-a aruncat-o din nou în discutia zil
nică, însăşi direcţia palatului cultural, şi poate 
nu atât din rea voin(ă, cât din lipsa de pre
vedere a urmărilor. 

Pe ziua de 1 Decembrie urma să se 
deschidă la Arad "Expozitia antirevizionistă"! 
al cărui material documentar cerea mult spa
tiu, Locul fusese ales aşa cum se şi cuvenea: 
Palatul cultural, rămânând de fixat numai sala. 
Şi avea acest Palat cullural o sală perfect 
potrivită atingerii scopului: aceia ln core de 
zeci de ani slau adăposfite steagurile şi 
relicvele răzvrătite. dela 1848, an de grea 
1ncercare pen"u năzuin'ele româneşfi din 
Ardea'u' sub;uga'. 

ŞI organizatorii expoziţiei au cerul, cum 
era şi normal, evacuarea sălii de pecetea 
urii ~1<1pât1i1orilor de pi.lllii mai ieri, pentru a 
se putea inslala expoziţia doeumenlară a drep
turilor noastre asupra Ardealului. A urmaI eu
vintele "pertracIări", unii declarându· se pen
tru şi alţii. con Ira. (Mo ivele cari au daI naş
tere părerilor contrarii, nu ne sunt cunoscute, 
ele fiind expuse Într'un mod misterios, aşa 

cum se iau decizii, pe pildă, Inlre membrii 
unei "Loji masonice". 

Rezultatul trebuia deci să fie cer cunos
cui nouă tuturor, ll1uritorilor de rând: sala nu 
se putea evacua, deci "Expoziţia anterevizio
nistă", să se deschidă oriunde, cu excepţia 
sălii În cauză! 

Şi s'a deschis aşa cum am văzut-o, În
lr'o simplă cămară, insuficientă chiar unei 
simple expoziţii şcolare 1 

Până aci, faptele, .. urmează, senzaţia. 
Corespondentul unui mare cotidian bucu

reştean a făcut cuvenita relatare ziarului său, 
afirmând că steagurile şi relicvele din sala re
fuzată, nu au nimic comun cu sufleful româ
nesc, ba din contră şi dacă au. această legă
tură e prea dureroasă pentru noi românii! 

Ş ' 1 1 ţ' 1 1, JlOp. , senza la, 
Direc\ia Palatului cultural, publică la 

"Tribuna liberă" a unei foi locale, un răspuns 
adresat coresp0ndentului În care vrând să se 
"rehabiliteze", dă cu bâta'n baltă 1 Imbrăcân
du-şi stilul într'o formă, presupus literară, nu 
poate răbda să nu treacă şi la ameninţări, pe 
cari nu le putem Încă indentifica, d, director 
fiind recunoscut ca un faimos duelist!,. 

A'nvătat omul lot ce-a pulut, ba când s'au 
găsit oameni cari să-i răspundă că practica 
duelului are o trăsătură a prescriptelor maso
nice. nu s'a sfiit să lovească, la fel cu. , . (să 
se-aleagă expresia, care nu se poate încadra 
in nici un fel de articol de lege). N'o ascull d 
din laşitate, ci de teama de-a nu fi rău Înleles 
·şi nici nu vreau să mă judec. ba mai putin 
să mă duelez, cu omul care a reuşii, în fine, 
să dea Aradului o senzatie! (a. n.) 

Noul episcop 01 Aradului -
P. SI. Sa D,. Andrei MaJ!ier 

Eparhia Aradului, văduvită prin moarlea 
aşa de neaşteptată a episcopului Grigorie, 
îşi va primi În curând pe noul cărmuifor in 
persoana Prea Sfinţiei Sale arhiereului vi· 
car episcopesc dela Oradea, D,. Andrei 
Magier. 

Personalitatea dislinsă. ce s'a relevat 
prin mare râvnă către cele duhovniceşti şi 
prin o discretă şi stărUitoare munca biseri
cească şi culturală - noul episcop întrase 
in atenţia obştească a eparhiei, al cărui fiu 
este, încă de-acum zece ani, când era câl 
pe-aci să fie ales episcopul Aradului CO!l
gresului electoral bisericesc din 10 Decelll
vrie. când prin voturi din întreagă Biserica 
românească i-s'a oferit scaunul episcopesc 
al Aradului. 

Cuvântul Său din prilejul alegerii de 
episcop egalează cu o revelatie. prin care 
ni-se dă să vedem, adânc şi limpede, În suf
lelul discret şi curat al unui călugăr, şi în 
programa de aclivitate a unui episcop. re 
care-I niIdăjduim de model. r~edăm, În intre
gime. acel cuvânl, spre a gusta şi celiforii 23 
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noştri din frumusetile de gândire şi ale for
Jnc'lor sale de exprimare. 

Nu mai pupn trumos a fost şi cuvuntul 
P. SL Sale din prilejul Înveslilurei Sale, din 
partea regelui. 

Vestim şi noi, că instalarea in scaunul 
de episcop se va face la 2 Februarie. 

Şi pană atunci, revista "Hotarul" care, 
a fost cinstită de P. Sf. Sa, la dorinJa noastră, 
cu cuvintele din frunlea <H:eslui număr, il În
tâmpină cu urarea: 

Inlru ma.,i ani! 

Inalt Prea Sfinţite, 
Mărit Congres! 

Gh. C. 

.,Dumnezeu mi-e martor că n'am râvnit 
această episcopie. Nu am cerut votul nimănul. 
Dar dacă aşa a fost rându1t în planul lui 
Dumnezeu, ca Sarcina ei să cadă pe umerii mei, 
îmi plec genunchii cu frică şi cutremur, ştiind 
că "avem comoara aceasta în vase de lut -
r:recum a spus apostolul Pavel - ca să se în
vedereze, că înălţimea puterii este a lui Dum
nezeu, iară nu dela noi" (II. Cor. 4 v. 7) si zic: 
"Iată, Doamne robul Tău, lucrează prin mine". 

In faţa sarcinel ce mă aşteapta ca ierarh, 
Îmi cercetez zestrea sufletească. Intorcându-mi 
privirea Îndărăt îmi apar din trecut ca nişte 
aripi ocrotitoare: umbra tatalui meu, fost prect~ 
şi luptător naţional, şi un şir neintrerupt de 
preoţi, ascendenţi după tată şi mamă. Mă sim. 
înconjurat numai de figuri Ipreoţeşti, ce-mi 
~~pun că în familia noastră nu s'a stins nicioda
tll dragostea pentru altar. 

Din copilăria mea, petrecută în Zarandul 
române~c plin cu legende eroice, alături de 
bil:cricuta de lemn în care am învătat să-mi 
r:lec ge~unchii înaintea Domnului, p~rt în suf
let ca o amintire neştearsă icoană mormântu
Illi şi a fluerului lui Iancu, cari întruchipiau 
pentru fantezia mea de copil, trista noastră 
istorie, iar peste satul meu natal văd pr02~' 
tându-se umbra lui Rorea, al cărui freamăt 
umple intreaga valea Crişului alb. 

Pe acest fond sufletesc, frământat din tra
diţii bisericeşti şi româneşti, e ţesută viaţa 
mea. 

Cu această zestre sufletească încerc să mi 
c0nturez idealul în slujba căruia sunt chemat 
a-mi pune da acun inainte· intreaga mea fiinţa. 

Două altare se ridică in faţa mea, pe care 
voill ave<l să tin mereu .<Iprins focul slujhei 
nea dorm ite : cel al Bisericii şi cel al Pa triei 
După idealul ceresc voiu modela viaţa pămân
tească. Prin Biserică îmi voi sluji mai bine 
Patria, căci Biserica este instituţia, prin care 
neamul nostru trăeşte in veşnicie. Vreau ca 

SI 

Hristos Domnul să umble pe toate cărările 
ţăriI, şi Împărăţia lui Dumnezeu să Învălue 
mantia-i ocrotitoare peste ţara noastră. 

Sunt cf.lrlVÎns ca neamul nostru, Înzestrat 
cu spirit latin creator, va aduce o nouă notă 
estetică în civilizaţia lumii. 

Cred şi mărturisesc, că Evanghelia lui 
Hristos, altoită pe fondul nostru sufletesc daco
roman, va rodi pe pământul României cea mai 
sublimă formă a Bisericii crestine. La acest 
crez mă îndreptăţeşte nu numai' faptul, că nea
mul nostru a eşit din vârtejul istoriei cu un 
suflet frământat numai din bună.tate şi blân
deţe, la care se adaugă împrejurarea norocoa
să că pe pămantul ţării noastre se află îm
prăştiate cele mai numeroase vestigii ale glo
riei Bizanţului, ca tot atâtea izvoare pentru ') 
renaştere religioasă, ci mai ales legea firii, în 
temeiul căreia enorma forţă de mucenicie şi 
creştinească răbdare din trecutul nostru, va 
trebui, în m 'd firesc, să se transforme Într'o 
forţă creatoflre de un suhlin spirit creş
tin, întocmai precum din suferinţele m&rtirilor 
a răsărit puterea creştinismului care a schim
bat fata lumii. 

Dacă trecutul Bisericii noastre e Întruchi· 
pat în bisericuţele de lemn, viitorul ei îl sim
holezeaza mă'etele Cl!ledrale ce încep a ifll
pânzi tot cuprinsul ţării. 

Ca ierarh voiu lucra pentru realizarea 
acestui crez şi având de călăuză cuvintele s.e 
apostol Ioan, că "Dumnezeu e iubire şi cel ce 
rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dum
nezeu în el" (1. Ioan 4 v. 16), voiu răspândi 
in jurul meu atmosfera drago2tei, singurel 
prielnică pentruca sufletele sa-şl desfăşoare 
adpi1e şi să topească ghClţ'l inimilor. 

Mulţumesc onoratului congres electoral 
pentru încrederea ce mi o dă prin votul de azi. 

Mă leg în faţa lui Dumnezeu de a sluji 
cu credinţă Regele, pe care in copilăria m2a 
din robie l-am visat şi l-am cântat printre la
crămi, ca supremul simbol al mântuirii naţio
nale. 

Voiu apăra de pe tronul meu archieresc 
drepturile sfinte ale fiecărui 'petec de pământ 
din trupul ţării, şi precum mărturisesc veşni
eia lui Dumnezeu aşa voiu propovădui veşni. 
cia ţării mele în actualele ei hotare. 

Inchin tot ce pcate fi bun în fiinţa mea şi 
mai "presus de clipa trecătoare Bisericii melC' 
strămoşeşti, al cărei crez cMit în suferinţe 
vrednice de pilda Marelui Purtător de Cruce, 
vibrează mai presus de toate în sufletul meu. 

Nu voiu uita a< est sfânt legământ nicio
rl:\t~ şi :n mărtnrisirea lui neştirbită VOlU afla 
tinta vietii mele. 
. Aşa 'să-mi ajute DU!lmezeu. 

I 

• . i 

I 

( 



I 

I 
I , 

·1 

Cărţi primite: 
E, Precup: "Profesorul Gavril Precup", Gherla. -- Filaret Barbu: 
"Tenorul Grozăvescu", Timişoara, Biblioteca Luceafărul No. 3. -
Regina Maria: ,.Povestea vietei mele", editura Adevărul - "AI
manachul Adevărului" pe 1936. - II. Valet: "Patul 60 bis", Edit. 
Adevărul. - E. Lovinescu: "BăIăuca", Ed. Adevărul. - C. Stere: 
"In ajun", Ed. Adevărul. - N Tudoran: "Epigrame-Săcele". -
P. Bortos: "Flori de mătrăgună", poezii, Cluj. - Gala Galaction: 
"La răspîntie de veacuri", Edit. Cultura Naţională. 

Reviste: 
"Scântea". an VI Gherla Oct.-Nov. No. 111-11. - ,.Glasul lv\un
citorului Român", an m No. 50 Recita. - "Ogorul-, an 1( No. 
LJ-l-48 Bucureşti. - ,.Vestul", an VI No. 1538-1542 Timişoara. 
- wFruncea". an II No. 41-43 Timişoara. - "Oituzul", an I 
No. 3 Sf. Gheorghe. --- "Mugurul", an VI No. 2 Bucureşti. -
w Ideea NaţionaIă-, an 1U No. 13 Buzău. - ~Actiunea", an 1 No. 
8 Sibiu. - "PământuI U , an I No. 112-116 CăIăraşi. - "Gazeta 
Antirevizionistă", an II No. 43 Arad. - "Femeia satelor" an I 
No. 10 - 11 Deva. - .Libertatea", an III No. :.:!0-22 Bucureşti. 
- • Reforma" an II No. 34-35 Bucureşti ... Rânduri" an 1 Finaţă
Bihor. "Progres şi Cultură", an III No. 10 Tg. Murăş, "Manifest" 
an II No. 10 laşi. - "Salul" an VI No. Bucureşti, - "Gândul 
Vremii", an III No. 9-10 laşi. "Blajul", an II No. 10 Blajul. 
"Adevărul literar şi artistic", an XIV N o. 780-785 Bucureşti. -
',Ramuri", an 26 No. 12 Craiova. - "Pagini literare", an Il No. 
11-12 Turda. - "Foita", an 1 Decemvrie Bucureşti. - "Gazeta 
Cărţilor", an No. 5 6, 7 - 8 Ploeşti. 
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