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Criticism şi tinliditate 
Se poale observa frecvent fen0mcnul: orice 

initiativii, IU<1tă to oricare dintre ramurile actÎ 
vi! ătii umane, este dintru înc{'put stâ!1jenit~, câtc
odat~ anemiata, adesea anihilatA, de doi factori: 
arivismul decorativ şi scepticismul descurajant 
Primld este cariul ~'are roade interiorul, Plliveri' 
zând energiile active şi insufletite; seclmdul 
completeaz·:', opera În afară, Încercuind cu sârma 
ghimpan a neîncrederii -- Înteresată sau com 
plet ignorant.\ - orice afirmare pozitivă. 

In vremurile noastre, de o pild'), comitetele 
- scopul suprem al atâtor iniţiative l udabi!e -
ofilesc ideea germinatoare; În cel mai favorabil 
caz o altereaz,l, o falsific,1. Iar lumea din afar;l 
nu lupt.i Împotriva ideei În sine, pe care in extre
mios ar accepta o ca promitătoare_._ ci im 
potriva persoanelor care, ierarhizate în comite 
te, - dupj meritul vârstei şi al situaţiei sociale, 
- o .exploatează. 

Decorativismul tutelar şi parazit su~e pluri= 
tenta<:ular seva generatoare a ener~iilor active. 
Ideile "prea îndr.~zneţe· ale celor mal tineri 
sunt trecute prin alambicul "experientii" celor 
maturi Insă procesul chimic se inverseavl : esentll 
Înviorătoare r.1mÎne In drojdiile de pe fundul tea 
scului j afar.l iese molatec o apă c5ldut~ Cll gust 
s:îlciu, pe care generaţiile mai vârstnice o cLlte~c 
în gur,\ cu obedienţa cu care ar executii pre
scripţiunile medicale de regenerare a organis" 
mului lor scofâlcit, - dar pe care cei tineri o 
scuipă cu greaţă. Convenient1 sociaLi şi repulsie 
instinctiva. Convenienţa amortlşt~ şi ucide lent. 
E otrava sociah pe care o ici din zi în 7.i şi 
În doze tot mai mari pânii ce îti seac,l forţa 
'creiatoare Individualitatea se sacrilică pe altarul 
unei ipotetice personalităţi În babilonul (Opiniei 
publice, - flecare şi ignare! Repulsia nu Se lasă 
domesticită. Nici de reprezentanţii convenţiona 

I li sOlului - demni de respect şi de muzeu, 
nici de blamul îndLlzneţ prin anonimatul lui. 

I Dou'1 sunt armele ;e care le folosesc tot· 

I 
df'auna generaţiile nouă in tendinţa lor de afir
mare; târn.icopul criticei, cu care dărîmă ceeace 

IeI utred Sau refractar nouilor condiţiuni de viaţă, 

1

- şi mistria construcliv'1., 
A fost O vreme când aceiaşi oameni ţineau 

în mâna lor şi târnkopul şi mislria. Generaţia de' 

t
Ia 1848. - o răspîntie a evolutiei politice şi 
culturale a neamului nostru, - nu prea avea ce 

! distruge într'o societate în care nu exista aproape 
I nimic, Versurile lui Gr. AlexandresclI (Epistolă 

catre Voltaire, 1842) sunt edificatoare: 
,., ___ Nof trebuie . __ 
Pe neb,dute cărări loc de trecut să găsim 
:)i nefucraie climpii de ghimpI să le cUr/iţim," 
.')i au început, oamenii, sij bătH, rcască po 

tecuţe şi să lucreze câmpii abia curăţate de 
g-himpi: in politic" In cultură, În literatunl __ _ 
Dar dac~ tn politici avîntul generoşilor paşopr 
li~ti a realizat unirea şi independenţa, in cultură 
şi literatura acelaş avint a dep,işit realitatile or ... 
ganice. . 

Ne a adus "formele 'ără fond" pe care cn· 
ticismul junimist şi maiorescian le,a făcut ţinta 
atacurilor lui. Numai c' junimismul lui Maiorescu 
a inlocuit târnăcopul criticei cu lama ascuţită a 
batjocurii. Pentru "formele f'·rll fond" ale culturii 
şi l teraturii timpului - simple baloane de săpun 
- era suficientă o înţe:·,ltură, Invelişul spart desvă· 

1 luia il'0lul interior 0 __ Pentru echilibrarea avÎntului 
, cu real zarea, critica maioresciana a fost salutară, 

A şters lustrui şi a tlmplut il'0luL Sau, chiar dacă n'a 
izbutit sj umple golul ne li arătat falsitatea pre= 
tentioas~ a unei strălucÎri d~ import şi de gro
solan,l imitaţie. Nu ne a pus j.oben şi ghete de 
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lac, dat ne'a arAtat sub frac jurubitele roşii ale I 
cămăşii de cânepă. t 

Titu Maiorescu a avut Însă douit mari! 
,.defecte" : criticÎsm ~xcesiv ~i talent zeflemist.' 
Ambele distrug?,toare de avÎnluri, ambele nega ~ 
tive. Şi după cum în matematici - şi cu - i 
dă +, tot astfel În literatură aceste două defecte 
ale lui Maiorescli s au pozitivizat in opera lui 
Caragiale. 

Fireşte pentru cei cari află de existenţa lui 
Caragiale din vre-o istorie a literaturii romine, I 
Iancu Luca Caragiale nu înseamnă, pe lângă ca: I 
cofonia onomastică, decât aUlOrul unei comedii Î 
cu substrat politic, al unei nuvele cu intenliuni 1 
antisemite şi al câtorva schitp' hazlii scrise în jar
gon mahalagesc. 1: să pentru repulsivii avân 
taţi, dornici de renovări şi inovări, cari trăiesc 
şi vor să lucreze în atmosfera mediului lor ~o
cial, Caragiale este creiatorul repreuntanţilor 
celor mai autorizati - tipi f e cari îi intălneşti la 
tot pasul - ai intregei noastre burghezii romi 
neşti care vrea să se manifeste, s'l luple, să se 
cramponeze de situaţii nesperate - dar care se 
băIă ce~te în ridicol! 

Maiorescu distrusese idoli falsi cari nu pu " 
teau re.âsta vremii: Caragiale ii reinviază pe 
cei distruşi schimbându r le numele, creia:t.ii. alţii I 
noui, îi Îmbracă elegant şi-i eternizcază în ridi
col, punându i să vorbească şi să activeze! 

Maiorescu spărgea baloanele de s~pun ale unei 
făţueli de împrumut Caragiale pune broasca râ'oasă 
să se umfle până la dimensiunii' boului naţional. 

Zeflemeaua logică Il. lui Maiorescu şi ridi
colul caustic al lui Car<lgiale, au dominat so· 
cietatea românească în ultima jumătate de secol, 
cauterizând cangrene, filtrând o atmosferă pes" 
tilenţiată, dar în acelaş timp stăvilind enlusias
mul, paralizând eforturile. Din acest din urm:) 
punct de vedere şi Maiorescu ii Caragiale a" 
asasinat cu premeditare avintul, svîcnirile spon 
tane de propăşire. 

* 
Până la războiul pentru intregire cultura 

românească a avut totuşî un punct de reper a 
cărui lumină n:a putut fi diminuată 1 ICI de 
rigorismui formalist, nici de causticitatea criti
cismului excesiv: idealul naţionall Si literatura a 
avut un ideal: semănătorismuL afirmarea rurali
tălii. Dela 1918 Încoace, am trăit în plină nebu
loasă. Idealul "statului cultural" a fost şi con· 
tinuă a fi carnavale' c; realitatea ni l.a reeditat pe 
Caragiale În toate creaţiunile lui. Fantomele ca 
ragialeşti, în mare cinste pretutideni, ali sUg'rumat 
În faşe sforţă i1e oneste. Generaţia nouă a rămas 
prizoniera desorientării generale 1}i a unui au 
tocrÎticiSM care ar fi trebuit să, şi cautlt obiec· 
tivul În parazitismul decoratlv, cumul ard şi ste
ril. Aci nu e vorba numai de lupta dintre dou~ 
generaţii, ci dintre două concepţii de viaţă, 
Unii vor să păstreze ceeace aw moştenit şi au 
acaparat/ alţii - să creieze o vi~aţă nouă. In 
faţa genera!iei de după războiu, n Încălzitfi. încă 
la flacăra vreunui ideal, stA. criticismul sterp, senil 

şi anihilant al generaţiei antebelice; În spatele ei 
O timiditate rustic" lipsită de sens, înt nietoare. 
de progres, imbibaUI cu autocritică, tem: loare 
de ridicol, laşe: timiditatea 'primei genera\ii de 
intelectuali 

(Să fim înţeleşi: când vorbim de generaţia' 
nouă, vize m elementele de eliU', -- serios pregă
tite, capabile de muncă, de sacrificiu şi pline de 
avintat idealism social şi umanitar, -- ale acestcr 
g~neratii. Nu poate fi vorba aici de afirm:m'a 
ÎnvOldantă a pSCL do valori 10, Il şomeurilor "in· 
telectuali" al căror magnific ideal este postul 
bugelivor, sau a oportuniştilor căpluşiti cu di 
plorne smulse ;'rin examene de- graţie, il c~ror cultură 
se reduce la -lectura biletelor de recomandaţie. 
Afirmăm ÎndrazneaJa elementului. conştient de valoa 
rea sa, nu obr2znicia îngâmfatii a căp;Huitului 1 

Această pri'lIă generaţie de intelectuali 
aduce cu ea sfiala mediului rural care a pl!k 
m~dit O şi îşi topeşte primul elan în haosul unci 
societqi desorientate, în care cei băt îni nu' i pot 
servi de exemplu şi nici nu i pot sugera noui 
directive. Generaţia veche nu mai este În mă 
sură să creieze un nou ideal şi nu-i nici Atât de 
autocritică încât să cedeze sau să colaboreze cu 
cei tineri. Dimpotrivă: critică şi zeflemiseşte -, 
imitaţie şi nepulintă de bab,'l care se Îl17orzoneşte 
cu podoabe le Jin prima· tinereţe, oftând după tim- ! 

pul dinaintea "preluării Imperiului" sau repetând: 
nostalvic "hei, pe vremea mea._." : 

Dar 1 rocesul biologic trebuie s" se producă,1 
Organismul social se vrea n generat In mod: 

, normal regenerarea ar fi în funcţie de timp. Ce .. : 
lulele \ ~chi s'ar descoma fatal. la cele dintâi 
adieri ale vîntului de primenire, iar cele noui ar· 
ieşi viguros la suprafaţă. In situatia precară" 
anormală, de astăzi. nu se poate aştepta evo I 

luţia lent:i, Ea ar Întârzia o situatie haotică În 
care s'ar răsfira atâtea energii folositoare nea •.. 
mului, adaptându'se - din necesitate conven- ; 
ţionaluluio Evoluţia trebuie forţată. Ne trebuie o . 
altă structură sufleteascd. Ne trebuie un suflet 
care să-şi desbrace timiditatea ruralit~tii şi să 
voiască a se afirma, dispreţuind batjocura super
ficială a unor Indivizi cocoţati fără merit şi r~s· . 
pundere In situaţii privilegiate. Un suflet Înze 
strat cu inteligenţă, cu robustitatea realizării ime
diate, conştient de forţa valorii sale. Vn suflet 
nou care să nu se sperie de critici,mul silnătos 
ci s'1 I pună cu tact în slujba creaţiei Ne tre 
buie sufletul "omului de no': dejde": inteligent, 
hotărît creiator. 

Această nouă slructur" $ufletea!.di îd va 
z:imÎsli ea tn5ă,i idealul spre care va trebui 
să şi îndrepte !forfă riie, - lichidând În acelaş timp 
Ş procesul de inches;are a conştiinţei româneşti 
de pretutindeni. 

In ac~st sens vorbesc asţ:îzi, spontan şi 
simultan, Ar.dul şi Clujul In acela, sens ne vor 
veni mâine- ecouri din laşi, Craiova, Chişinău, 
Cernăuţi ___ ideile se limrezesc. Eneriiile r"sar. 

Fermentarea care a ţinut un deceniu şi 
jumMate e pe sfârşite. Al. Constantinescu. 

__________ o_o~_~~._ 
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Pastel 
Itia' . . ", 
,il- Câmpu1 e fiUlf cu sfamba albastrue 
'de .şi eu stau pândar proptit în gând. 
dci Aş dori să mai fie cineva şi nu e:, 
rra Decât şarpe de drum fugând. 
In· 

;tul 
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tie. 
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Sool'ele- apucă norii de mijloc 
$H culcă umbră la pământ. 
Ei se târăsc cu spinarea !rântă 
Şi pier năluci în vânt. 

la trânf(j 

Uneori Ofiea7.ă cineva adânc pe-aproape 
Si lanurile pe rând tresar. 
Ca o tristele ce-aleargcl sub p:eoape, 
Când umbre vec6i răsar. 

de ApoI lmiştea se culcă pe câmp oarbă, 
cu Respirând uşurel, 

Parcă un mut cântă ascuns in ial'bă 
ştc Un cântec numai pentru el. Im
ind 

că, 
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Şi eu privesc singur in depărtarea 
Ca'ntr'un ciob de oglindă mic: 
Aş dori să mai fie cin e~a şi nu e 
Şi nu văd nimic . .. 

albc7sfrue, 

GeOl'ge /-1. Peire 

Cf5ibrii. .. 
C(jibrlt, aprins mai ştii de mâna cui 
Atât e orice viată, orice ins j -

Când cre7.i că 01'7.1 mai bIne-atunci te-ai stins 
.şi scrum se tace, ce-ai mai vrut să spui. 

Romanul tău oricât este de jalnic, 
Biet befigaş nu-ti pierde voioşia -
O t1acăre-ti afată scăfârlIa, 
Ir; a1lă-o dâr7. .. _ să lumine:ce falnic -

O clipă ar7.i... atât e un c{)ibrit . . . 
j)QI' clipa-aceia cât ai licărit 
Se] nu-o tânjeşti In scâncet de amnar . 

Deci fă ca nu în /Jan, să iasă fumul . .. 
La loc de cinste, să-li rămână scrumu], 
Iar tlacăra-întl"o candelcYn altar. -

HOTARUL 

şi PompiIiu Barbu 
1. 

--- ~-
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Câteva măsuri disciplinare 
ale episcopului Gherasim l~at dela Arad t) 

Dupi o lungă sedisvacanţă (1815-35) În 
treruptă d'abia pe un an şi câteva zitF (1029~· 30), 
la cârma eparhiei Aradului ajunge profesorul de 
teologie, preoţit, Gavril, în călugărie Ghcrasim 
Raţ 

Alături de luptele, ce a trebuit să le poarte 
cu catolicii, cari deschid ~rnaznicul r~zboiu unio
nist dela 1834-5. el trebui s;Hi îndrepte grija 
şi cătra îndreptarea multor scăderi ale -,ietii ele' 
rului şi poporului, ivite în cursul timPl.dui şi mai I 
ales sub durata pomenitei se isv,cante, 

Publicăm mai jos, trei din acelea orânduiri, l' 
privind . viaţa clerului, grija duhovnicească de 
popor ŞI reglementarea serviciului de altar, al 
preoţilor. 

Aceste orânduili ~e pot ceti şi azi, cu de<;tul I 
folos de actualitatt>, nu numaI istoric. i 

Iatrl~ le, aşadar: I 

CIrculara ePiSC~Pi11Uj G[jerasim I 
RaI cţit.ră Preoţimea ep_(Jr6ială~ I 
cu privIre la modul de viaţă şi la 

disciplina in cler ~ 

(După infăţişerea mai multor feluri de abateri, l' 

se dă o serie de îndrumări, urmează :) 
Pentru de a să îndrepta dar acestea răutăţi 

si SC"' deri, ce din asa necuviincioasâ ! uri are a 
preoţilor purciază Î~ popor ~i Intru cele sfinte, i 
Bineincllviinlenia Ta prin ţirculalul acesta, cal e 
fie~te care. Pre~t să ~i 1 de:crie .. , tUhl!:Ol Pre.Gli!ur " 
cu cea mal stransa ŞI asp a PrItl" e, ~I amenwţe:re 

vei îmi"'ărtăşi urmatoarele randlleli : I 
1. Nimenea dintră preoţi, m,car sub ce nume 

să nu !n.d:ezneascil a Întra În birt şi acolo a ~ 
bea, mCI In locul adcca În satul S,'eU, sau orasul, . 
nici în alt strein. I 

2, Dead să întâmpl! de merg în vreun o ras \ 
cu oarecare treabil, sau la târg, şi acolo nu ar~ ! 
cunoscuţi, . unde să poat' s;llli, caule în vreo' 
casa de omenie, au de nu poate c1.pi'ila, în bir 
turile primitoare de oaspe:i (goşti), dar nu prin 
celea de rând, în care umbla o~meni de starea 
d,e jos, cocişi şi c~,tanele şi pr;n ş'itri a se aşeza 
ŞI <colo cu toată cinstea ~i cuviinţa să se Ioa' le. 
In soba în carea să prânzeste nu indrăznească 
mal mult a petrece, decât ~umai până ce prân 
zeşte, au cinează. 

3 Prin oraŞe şi prin târguri sub cea mai as 
pră pedeapsă să nu indreznească oareCarcva a 
să Îmbăta, şi aşa beat, sau dup'cum unii nu să 
sfiesc cu gremadă de femei după sine a umbla. 

4. FHă de haină preoţească subt cel mai greu 

1) Imi reserv dreptu: exclusiv de utilizarea materialul tii cer· 
celut de miile şi utilizat în coloanele "Hotarului", Cii Ciuhalldu 

răspuns să nu cuteze cineva a umbla I rin satul 
său, dar cu atâta mai puţin a căletori, a umbla 
pri! alte sate, prin oraşe, lârguri şi alte locuri 
publice (de obşte) sau a merge la sf. biserică, 
la îngropăciune, au orice slujbă preotească. şi 
a~a desbrăcat de hZlina preoţeasc;i a sluji, aşij
derea s~ ne indrcznească a mâna sânguri cai, au 
boi in car, şi pentru aceia. 

5. De ce mai strânsă datorint~ să şi ţie ori 
Cl1re preot, care nu are haine preoţeşti, acelea 
Îndată şi nezmintit a şi le face şi totdeauna duce 
cu sine om, sau vreun prunc carele să,i mane 
cai sau boi S'lr' cia pre nici unul nu poate des 
v novăIÎ, . 

6. Ospeţe e şi nunţile lot preotu l să le În
cunjure, sau de să înlâl!1plă la vreunul mai ales 
a merge, acolo cu toată cuviinţa sit se poarte şi 
numai pană prânzeşte acolo să şadă; de joc, 
beţie, sfezi sali alte dezrnerdări de c nstea cea 
preoţească vătămătoare ca de foc să se păz ască ; 
aşijderea la pomeni şi comandări cu toată cuvi 
inta să se poarte, Cuvinte de pocăinţă şi de 
smerenie oamenilor să vo' bească .. , 

7, Duhănirea ca un l~cru ce foarte tare scan
dalizează poporul nostru cu lotul să o încunjure, 
dar mai vârtos cea Înaintea oamenilor." 

8 Matriculele a curat şi cu cea mai mare 
luare de seamă să le ducă, că unii ca aceia cari 
nu le d c aeurat, şi să vor atăta prin protopres. 
viteri săi aicea, a I.:ărora 1 atol'lllţă sub cel ma' 
greu răspuns este a arăta pre uniI ca aceia, Sau 
allmiiltrclpa să vor a'la, cu oprirea dela patrafir 
vor fi pedepsiti 

9 Toate l'ânduielile cele mai înalte p c. St. 
Canoane bisericeşti strâns să le păzească, din 
care pricină protocolul tircularelor adesăori ~ă I 
aibă a=1 cel i. 

10. Fără de ştirea 
pasoş dela acela, cale 
dreznească a f<lce. 

Episcopului său şi fără 
mai îndelungată să nu În 

11. Pre aceia a cărora căsătoria prin oareşi 
care pedeci canoniceşti e oprită, sau la cari rân= 
duitele trei strig ri in biserică nu să pot Împlini, 
fără dispensaţie dela Episc pul său, să nu în· 
dreznească preoţii a i cununa, Pre aceia, cari să 
trimit aicia după dispensaţii, preotii totdeauna 
să i trimită cu rezolutia sa, in care să arate ce 
lucruri şi împrejurări împedecătoare sân!.. 

12, Extracturile malriculare btdeauna pe ju 
mătate coală de hârtie pe margini frumos cu 
forfeeile rătăzată şi curată să le scrie frumos şi 
dirept .. 

13 In bisearici preoţii, cari nu slugesc, pe 
lângă cca mai aspră pedeapsă să nu Îndrezilească 
a se purta necuviincios a vurbi, a să râde, a 
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Întra acuş În altariu, acuş a eşi afară, a să trufi 
prin biserică, în allariu a să pune cu alt preot, 
sau cu tutorul, au cu sfătuI (crâznicul) sau alţii 
la dişcurs (voarbă) şi altele. 

14. Ori care când vine În Arad, nezmintit 
Episcopului său spre blagoslovenie, au fiind Epi 
scopul cUl'rins, în cancelaria eppească să se 
arăte, ca să se Ş ie că e aicia în oraş.. Aşijde· 
rea când merg în alte oraşe, În care să află Epp 
de legea noastră, cuviinţa aduce cu Sine, ca şi 
la acel'! să să arăte pentru blagoslovenia arhi
păstorească 

Dosăbi Bine cuvinlenia ta de cea mai strânsă I 
datorinţa. îti vei cunoaşte, şi sub cel mai greu 
raspuns vei fi îndatorat a p~ zi, ca preoţii Proto' 
presviteratului său acestea acurat să le păzeas· 
că •.. şi pre toţi neascultătorii rând uel lor acestora 
deşi doară ar fi din alt proto resviterat, Îndată 
aici a- i arăta, ca să şi iee pedeapsa vrednică •. 

... .in Arad 7 Februarie 839 __ • 
G.ţjerasim Rai. Epp. 

Il 
Circulara episco/>uluJ G.ţjerasiln 
Rai. jndutorând pe preofl să-i in
vete rugăciunile pe creş1inJ .,i să 
nu-l cunune pe ace.,1ia până nu 

.,tiu rugăciunile. 
S'au băgat de seamă ... dar şi din datorinţă 

(oficiu) s'au Înştiinţat aicea, că unii din creştinii 
şi fiii bisericii noaştre din dieţeza aceasta aşa de 
slreini sânt de rugăciunile dumnezerşti, cât ne .. 
cum rugăciunile oricăruia creştin, nezmintit şi 
în toate zilelt: a le ceH de lipsă -- precum 
sânt: Rugăciunea Domnească.. , a Preacuratei 
Fecioarei Nascătoare de Dumnezeu, frinvocul cre-

r dintei, zece porunci dumnezee-şti, nouă porunci a 
bisericii şi şafte taine a legii ceii nouă nu le ştiu 
ci unii nici semnul s. Cruci spre dovedi re că e 

~ creştin, nu e in stare de a şti face. 
1 Pricina la atâta neştiintă nu poate fi alta, de· 

cât aceasta că adecă preoţii nicidecum nu pă 
ă zese Rânduiala mai înaltă, ca pe poporenii săi. 

dar mai vârtos pe tineri În Dumineci şi sărbători 
aducându i la biserică înainte de vecernie, acelea 

fi să:i înveţe, şi iarăşi pe ceiace păşesc la statul 
căsătoriei să nud cunune până atunci, pânăce nu 

1, vor şti toate rugăciunile mai sus atinse bine. 
BineÎncuviinţenia Ta dară cât mai strâns vei În. 

ă credinţa tuturor preoţilor protopresviteratului tău 
a ca in toate Duminecile şi sărbătorilor după amea· 
e zăzi, adecă înainte de vecernie ... pre poporenii 

săi, dar mai vârtos tinerimea, cu vestirea c1opo
tului să i adune la biseric,1; pre aceia cari nu vor 

u veni, şi prin puterea mirenească şi pedeapsă si 
~l lindu-i a veni, şi acolo să invete toate rugăciu 

nile acelea. Modul învăţătu rii îl pot intrebuinţa 
acesta: în trei sau mai multe dumineci, adecă 

e 
ă până vor şti bine •.. să·i înveţe cruce a face şi 

Tatăl nostru, după aceea În trei sau mai multe. 
a Dumineci Născătoarea de Dumnezeu, repetând 
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(pofta rind) Tatăl nostru totdeauna aşişderea sim· 
bolul credinţei, Însă pre părţi (articole); după 
aceea zece porunci dumnezeeşti, nouă ale Bise
ricii şi şapte Taine a Legii. Nu altmintrelea cât 
mai strâns vei opri, (a nimenea din preoţi să nu 
cuteze a cununa pe acele persoane, care voesc a 
păşi la căsătorie, dacă însă rugăciunile mai sus 
atinse nu le ştiu, pânăce aşa persoane nu vOr şti 
rugăciunile acelea şi nu le vor spune preotului 
toate bine 

Iar Bineîncuvinţenia Ta asebit vei f urta de 
grijă, ca rânduielile acestea acurat şi nezmintit 
să se păzească, şi pentru aceea v~i rândui ca cel 
ce vine după ţedulă despre strigări, să aducă 
totdeauna dela Preotul său şi atestat, că părţile 
ce-s de cununat, ştiu rugăciunile acelea, şi vei 
avea datorinţă mai de căpetenie. cu prilejul pri
mirii socoţi lor, acurat a cerca, oare o păzesc 
preoţii. . rânduiala aceia dea învăţa poporul, 
aşijderea chemând pre cei ce se vor fi cununat (şi 
partea bărbătească şi femeiască) şi ascultându i 
însuşi rugăciunile ~celea, vei cerca: oare nu s'au 
cununat careva neştiind încă rugăciunile acelea; 
apoi pe unii călcători a rânduelilor acestora, ce 
dela mai înaltele locuri cu perderea preoţiei sânt 
prescrise, vei avea neîntârziat acea a-i arăta, ca 
unii ca aceia să.şi iee pedeapsa cuvenită. 

Dar preotii \or fi Încă indatorati pre părin
tii neîncetat a·i sfătui, ca pre pruncii săi Încă de 
mici să se nevoiască a-i învăţa rugăciunile, şi 
nicicând a "u·i suferi, când să scoală, să culcă 
şi voesc a prânzi, şi cina, să nu se roage lui 
Dzeu, aşijderea când vor ajunge la vârsta de·a 
putea umbla la shoală să i trimită la shoale, unde 
acelea să află. 

Altmintrelea, cu arhipăstorească Binecuvântare 
sant Bineînruviin(eniei tale. 

in Arad, În 7 fevrariu 1839 
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de bine voitoriu 
GHERASIM RAT 

Episcop 

Episcopul Gfjer. RaI" cătră preotlJ 
săi, să sIugească J·egulal.,i peste 
săptămână, iar la praznice, so
bornice.,te~ asigurând Înainte şe
derea asesorilor consistorialJ şi 

a nUHlesnici10r la slujbele in 
sobor. 

Peste rânduiala ce. sau dat afară dd. 7 fevr. 
a. c. sau mai iscusit, cumcă Preotii În Dieţeza 
aceasta aşa sânt nebăgători de seamă de chema· 
rea sa cea preoţească, aşa răci cătră Relighie. 
sau legea lui Dzeu şi răci În credinţă, cât nu 
numai in zilele de rând un săvârşesc ulrenia şi 
vecernia după datina bisericii noastre a Răsări
tului, ci în celea mai multe locuri nici în zilele 
de sărbătoare sau de Duminecă, precum utrenia 
aşa Liturghia şi vecernia nu săvârşesc, chemarea 
iarăşi cea preoţească, şi jurământul carele Iau 
pus fie~te care preot înaintea altarului pentru 5 
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legea lui Hs. !}i pentru paznea rânduielilor bise
rice!}ti, cere şi Îndatorează pre fieştecare preot, 
ca el cu vrednicie să răspundă chemării sale cei 
duhovniceşti, aşa trebue si strălucească cu evla
via inaintea Norodului, ca văzând faptele şi pilda 
lui cea bună, că preotul a chemat şi ales dela 
Duhul sfânt, şi aşa să mărturisească pe Tatăl 
ceresc, pentru purtarea lui de grije şi pentru 
tote aşezământurile lui. care sânt pentru fericirea 
şi mântuirea fieştecăruia creştin Întocmită. 

Din acestea dară Bine incuvinţate Domniei 
Tale şi tuturor Preotilor districtului său sub cea 
mai strânsă poruncă să tirculează, ca fieştecare 
preot să fie Îndatorat În toate zilele la utrenie 
şi vecernie a merge la biserică, iar mai vÂrtos 
rând(u)ituJ negreşit să meargă, şi acolo deplin 
după prescrisul tipic să săvârşască rânduîala 
utreniei, şi a vecerniei, iară În zile de Duminecă 
sau de sărbătoare împărătească şi Jiturghia să 
sAvârşeasc'!, Decumva să va întâmpla. ca rân· 
d(u!itul să aibă silnică treabă, sau să fie beteag, 
alunci ceahlţi preoti, C<ire să află acolo in loc, 
să fie indatoraţi a săvârşi în locul lui slujbele 
bisericeşti, PeJângă aceasta de după inalta voie 
împărătească, se mai Încredinţează, ca Dumineca, 
şi în zilele de sărbătore Împărăteşti, ,celce nu 
ştie face vreo cuvântare bisericească dela sine, 
să cetească totdeuna Cazania la Norod; la praz 
nice mari iarăşi, precum sânt: Naşterea lui Hs" 
Anul nou, Botezul Domnului, FloriiJe, Paştile, 
hramul bisericii, Inăltarea Domnului. Rusaliile, S 
Maria mare ş" a. totdeuna un';e sânt mai multi 
soborniceşte să se slugiască, precum sara la ve" 
cernie litia, aşa dimineata Ia utrenie, şi la litur-

ghie. La aceasta slujbă totdeuna va~ave Întâetate 
cel mai bătrân preot, in unde să află aserve 
consistorialnic sau Namesnic, Întâietate aceştia au, 
măcar de ar fi şi mai tineri ca vârsta. 

Deosăbi Bineincuvintatei Domniei Tale să in" 
credinţează, ca strâns să priveghiezi, oare Preoţii 
împlinesc rânduelile aceste, apoi pe cei târzii şi 
neîmplinitori de datorinta sa aceia să-i araţi. 

Dat din Rezidentia Noaslră cea Episco 
pească, în Arad, În 30 Maiu 839. Al Bine Încu= 
vinţeniei Domniei Tale • 

de bine voitoriu 
GHERASIM RAŢ, Epp. 

"* * * 
Se potriveşte aci să facem menţiune şi de 

aceea dispozitie a numitului episcop, că-şi in. 
dreptase grila şi cătră oarecari măsuri de regle
mentarea relelor morale ivite În sânu\ poporului 
chiar. ]n anul 18 ___ , cei patru preoţi dela Covă 
sint se vaieră episcopului, că desfrâul Întrase 
Între creştinii de acolo, atât la cei căsătoriţi, cât 
şi la tineret. Er'iscopul şi Consistorul iau act de 
acest neajuns. dar, constatând acelaş rău şi în 

'al.e părţi ale eparhiei, dă ordin tuturor proto. 
popilor să fie cu luare aminte, combătând răul, 
care provenea În parte şi de acolo, că preotii 
unieţi începuseră să cunune fără de obligatele 
trei vestiri şi chiar şi fete furate de tinerI, Epi= r 
scopul ordonă protopopilor şi aceea, ca, pentru 
înfrânarea răului să ceară şi ajutorul organelor 
politice. in baza unui ordin dela 1833 al stăpâ 
mTlI--_ 

GH. CIUHANDU 

I Zi de audiente 

» b 

In fd!a prl'f.'durÎÎ de judet c lume t11ulld. Pcn: 
sÎonarÎ ~i t<lrani veniti din fundul judetului; foşli 
functionari, aruncati pe drumuri, din "lipse de pre" 
vederi bugetare"; văduve de riizboiu, Ctl c,Îte Irei, 
patru (,înci dup<l de; au venit loIi şi toale sii'ncercc 
~i 1<1 cea din urmd uşe: a prefectului de judet, 

D, St,lll Podoabă a fost numit prefect, ca 
oricare surpriză de ultimii oră. N=a insistai, dar s"a 
oferil, aşa (,1 numirea nu l:a găsit din c,llc afară 
de llepreg,ltit. 

.t\zj e zi de ,HLdiente şi ÎIl astfel de zi, ds,} 
izd conlact cu pl'cfecturd pentru il Ireia Odfii, :t-.tar: 
(l:a şi SdmbMa treeutd, nu s~a prezentat drdt un 
im"cllid dl! r,izhoiu ~i prczidcnta unei :socie/ăti de 
bineLlCl'fc. Cel dinl,li i-a ceruf doar eliberarea unei 
,mtorizdtii, pentru..-o serbare de parc şi dna În mare 
deliu d \'\.'nil numai in vizitJ de cunoştintă. 

Când maşind il ajuns În fata prefcclurci, a< 
bed de ~i=.::! puiul face loc prin multimca, c.are sa
lutJ f,"1rJ Sd ~Iic pc cine! Urcând grăbit scJnlc il 

spăriat un hiet om de serviciu, care ducea î)) brate 
un teanc cu dosare, pc care le.a scăpat. Se uită 

năuc la ele şi prrfectul C,lUt':; un cU\"dnl de incura ... 
jare, zicându.i nUlllai "Boule 1", după care înJră În 1 
cabine!. UŞii secretarului s a deschis sfios. 

"Să Ir,lili, domnule prdcct." 11 
"Bună dimincald ~ .. _ Ei, ce ... i nou!?" \ 
"M.::!! nimic, sd trdili, dlc prefecl!" 1 
"Asia nuzi O \"este carc'mi place! ... 

Nimic, nimic !" 
- "Ba da, \'s!c ccva! . , . A'nlreba! de 

dumneavoaslră, la telefon, domnul", ~i omul cefi pc 
o l11ar)!ine de jurnal," domnul Acititu '" 

"Cine. domnule ~ 7" 
"Domnul Acililu ... aşa mi.a spus t' 
"Cine .. i ăla şi ce .. a vrut! 7" 
"N .. a vrut să Illai ră:spundd, că mi ... a 'chis 

lcldonu !" 
- " Altii dată VeedU să ştiu precis cine mă 

chiamă; cred că nc,am inteles 1" 
"Da, domnule prefect !_. 
"Da ••• cc-j cu lumea aia de jos 7" 
"Azi c zi de audîentă 1 dlc prefect 1" 
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- ".)Î cum!.. Înscilmnă că trehue să 
vorbesc cu fiecare în parle! ?" 

- "Bine inteles numai dacă vreti!" 
- ,,~i de unde mii rog obiceiul ăsta, ca să 

fiI.' audienj;l de două ~ri pd s,lptăm.lnă ? 
Adică o singură datii nu se satură dumnealor 

de vorb,l! ?" 
- "E numai de formă, dle prefect t - Priz 

miti numai dacă sunteti liber ... dacă nu, poate 
ci sii vic şi'n altă zi." 

- "Cum numai de form.'i 1 • • • Ce vorbă· i 
ast,l i? Nu 51,1 scris pe uşA cii prefectul primeşte 
În fiecare l'vIarti şi SJmb,lt,'i 1 ? , 

" Scrie, domnule prefect. da vedeti dv, 
c:O să \'ie timpu, cand dl prefecl pleacă Vinerea 
in iudet şi nu se înapoiază decJt iVlicrcurca '" 

- "Ei asla:i? De und~''''ili mai scos:o ŞL 
p:ilsta !? Ce dracu S,l facă un prl'kct în judet a
tâta amar de vreme 7'" 

- "Vorha vine, că poate 11.:0 siî fiti in judel i 

dar Il"O să puteti primi 1" 
- " Ce 101 umbli, domnule cu llumai de 

formă şi \'orba vine!? Aşa o fi făcut prefectii 
dinaiL1fca mea; eu însă trebue să rcspc.-et litna 
scris,l 1" 

Tdcfonul zhârnâe în biroul secrclarului. "Ia 
vezi ce mai vrea şi iila . •. ddCii'ntr~abă de 
mine, spune .. i că am început să prim".'sc audiente. 1" 
Dupii plecarea secretarului d. prefect s.,a răstur
nM În fotoliu. Cuvintdr "numai de formă" şi o 
s,l vie timpul cdnd . . ." îi, r,lsuna incă in u .. 
rcchi. Până la II mai estr jumiitd!c de cras. SUllii 
sHvilorul şili porunceş!c 5ii ... i aducă tigărilr dc"acasJ. 

"Vezi mă Cd le g;lsqti pc masa din antreu, 
sau În buzun,lTul h'lindor Cli care am fost eri!. 
Dacă nu le g,îscşti cumpihii altdc, că dau eli pcsle 
ele ~ .. 

Riimas Pl' g<lnduri, nu ştia la ce să inecap,; 
Sd se g.indf ască, cJnd auzi vo(hura de .. a lungul 
scărilor. "Ce:aT pulca să'mi spuL1ă şi ăşfca decM 
tot fkacuri 1 

De.,aslca sunt sAtul, tot cclindu .. lc mereu dill 
jurnale 1". Ii veni ceva În minie şi sunii. Secretarul 
veni grăbit. 

- "Da ce.i, domnule, cu ăja dela jurnale, 
e,) ml ... i prea 'iăd pela mim:! 7" 

- "Ba au fost şi eri, dte prefect!" 
- "Cum au fost şi eri, c"nd eu nu j .. am 

văzut 1 ?" 
- "Vin aşa În fiecare zi, Întreabă dacă avem 

CeVil mai impOrtant şi pleacă t" 
.. ~i eri, am avut b"arim Cl'Va mai imporl" 

fant! 7" 
"Şlili şi dumneavoastră, că de ciijeva zile, 

mai nimic !" 
- "Şi le spuneti zilnic ăstora, groză"enia 

asta I? Vreti să,i auziti cum tipă la jurnalele lor, 
că nu facem nimic, sau că cel mult ne tinem de 
audiente! 7" 

- ,.Domnule prefect, ce să facem ••• când 
avem ceva, le dăm!" 

,- "Să faceti bine să le dati În fiecare zi 
câl€ ceva. De ... aia sunteti puşi aici, să spuneti că 
facem mai mult [decât vede lumea! • • t Si dacă 
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nu te pricepi, Iasă că=ai s.fnH'li ••. Ascuttii, dac,~l 
mai vine vre unul trimite:1 la mine, d-i Îm'iI! cu CI." 
trebue să scric!" 

- Am Înteles, dlc prrfect! 
"Auzi domnuk ce nepriCl'plL!!. S,'i le spun:i 

seciiturilor alea, c,l noi nu lucrJml," şi prefectul Sl 

uită la ceas. Il mai disp,lrlcJu c,îtC\'.1 minule dl 
ora audil'Lltclor. 

Uşa secrdarului sc deschise, dup.l o hMai( scurti\. 
- Noroc, şcfulc 1. Da ce eşti aşa de dmărit? 

Azi nu te mai las. trehue să'mi ddi ceva, (.1 n'am 
cules p.ln,' acum o singură ştire 1" 

- "Nu' s amărît dekc!. eli privcşlC' de şliri, 
avcm, da llU vi le mai dau cu !", şi fiieu cu .. 'chiui 
În spre cabinclul prefectului. 

- "Cine'a dat ordinul iist,l! ?" 
- "Nimeni! .. da aşa mi'a spus h,ltrJllu, 

cii dac,l Illai vinc vr'un gdzcI.u, să'1 trimit la ci:. 
Mă şi duc să le dLlULl! 1" Prefectul sta liL1iştil şi 
urmarea fumurile tigJrii din Carc trăgca. 

~ " Domnule prefect, in biuroul mcu aş: 
fcaptă un zi cHist ;" 

"Cc \'Nh,l'i asta, iL1 biuroul meu!? .. 
Cine eşti dUtllllC,1t,l, C,l s,l'ti permiti - - s,1 aşkpll' 
În biuroul dumitalc, tocmai 1Il1 rcpreZeLl41tl! at.lt d,' 
important! ?". Trecu apoi la uşe, pc care ('1 des: 
chisr larg. "Poftiti, v,1 rog!" 

(idZc!ilflll ("lspunse invil,llil'i şi'şi legă griibit 
1l1,11ld cu aceid Întinsii de prefect. 

- " CâtJ onoare, domnule prefect~" 
- "De loc, dr<lgii, ... nLCI C 0110are, numaL 

ddforia! - 1.1, te rog, loc. - Ascultii, dOI11L1uk 
sccrclM, aşi \'era si1 nu fiu dl' loc deranjat. C,înd 
\'oiu avea nevoe de SG\"iciilc dumit,lle, am 5.-1 

te sun." 
- "Am inteles, domnule prefl'C11",;,;i omul ieşi, 
- "Ei, cr'i mai nou, domnule Cclfe ştii 

toate! ?" 
- In afarii de cele (elite ~i de dumLlC<l\'oa= 

slră iLI ziarele de azi, nimic~" 
- "Cu minc, dragii, te rog sJ L1U umhli cu 

uite - asa ŞÎ - aşa ~ - P<lfdClIl, uit.ls,'m c,l fu 
mezi ... poftim~" 

- ., Multumesc !" 
- "Haide de, ia Illai multe ..• adid ia'k 

toate, că'am trimis să'mi cumpere altele!" 
- ,,1'>lultumesc, nil prea sunt obişnuil Cll 

ligări atât dl' scumpe!" 
- "De uL1de scumpe! Ti se parc ..• fumel 

de ... astea că nu gAsesc altde m,li bune 1" 
~ - "Da 'mi place 1 •. V.ati insldldt curat 
domneşte! .. Ati făcut bine, c"'ali dat ordin să Se 

desfiinteze micul antreu, care lăsa inprcsia târgudi: 
lor clandestine 1" 

- "Imi parc bine, că ;,;tii să apreciezi! L'am 
desfiinlal că şi mic îmi lăsase aceaşi impresie ~ 
Iti mărturisesc sincer, că'mi plac foarle mu\! 
gazetarii. Pe dnd eram· studicnt, făcccam şi cu un 
fel de gazetărie, dar mai ales eram bine cu toti cari 
scrieau. Am avui un foarte bun pric!in, pc care 
ered că'1 cunoşti, pc Rubinşicin !" 

- "Cum să nu 1 .• Asta n'am şliut\:-! .. 
Şlii că' s foarte bun pridin cu ci, aşa că ci,leă ai 
ceva, te servesc cu plăcerc 1" 

..-.,i~"-= ""''''''----'-",-, - - --~~-- ---~---
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.!...... "Multtlll'lesc! . :)i acum, domnule pre
fect, y'aşi ruga s,l'mÎ spU!wti cîfc Cl'\"d în IcgZilură 
cu procctek dUITIncd.\'o!lslr.l administrafi\",'," 

.- "Dragul mcu, t1l,lr,' lucru IlU ţi 'oi pUk.l 

spune şi ştii dl;'cc ... Nu sunt î!ll',l destul de 
clarificat asupra unor i1nllmifr chestiuni. In tai cazul, 
deocamdată lucn:z la un procci foarte interesant~" 

- "Desigur (,l'i \'orh<l de refaeL're" dru: 
mu rilor ~" 

.- ,)\şa'j: . CUlli de'ai ghicit ~ ? . 1,1, 
mai pofteşte (1 tigarc • , . E (\ lucrare \'<1st:Î :;;i 
foarte Îlllp\,"'Irtant,l. Poti să spui că din rjndu\ Cc1N 
dintăi f.lpk frumoasl.', pc cari inlcl1tiollJIll 5,1 le 
punem în practic,", sunl rcL1Ccrca drumurilor:" 

.- "Dar în pri\'inta cdor două poduri rupte, 
ce ne pufcti spune?" 

.- "Şi afacC'rea asta c fof în studiu ~ ~ral11 { 
interesat personal de cle şi acum o studiez de'ap' j 
roape 1" J 

"Atunci pot sA scriu, Cd se vor reface !" 
"Sîgllf 1 . Adaugă insJ, C.l este o che= 

sliunc foarte grea, dar fiindcd face parte din vasluI 
nostru program de activitate, o vom da gata şi 
podurile vor putea să circule din nou!fI 

"Altcev.l! domnule prefect ~ ?" 
-- "c\ltcn'a ~ .. l]ik nu'mi pn.'d aduc (1mink 

de toate, da înfrcl1b,l-m,l dUll1nc.lfa, C.1 văd (,1 k 
cunoşti des/ul de hine;" 

"Cum stim Cli cxpropicrcJ ~ ?" 
- "Aş-a'i drdg.l ~. StJIl1 foarte hine. 

s'a făcui şi se f,1[(' mereu;. S',l cxpropial şi se 
cxpropic'zii foi, numai pentru bincle puhlic 1" 

- " Imi permit şi o indiscretie, dar nu bec 
nimic, dacii nu'mi \'cti rJspunde. Stiu efi chestie 
dilicată, dar cum nu \'d pri\'e~le, cU\'dll!ul dl111l1lca= 
\'oaslrii ar fi hine H'IlÎt~" 

- "Ce ChCRti<;· dclicatd! .. Pentru IllIl1C nu 
exislc'i nimic, pentrllc~l ştiu cu dt'sprc CL eslc YOrh.l 
O fi fost dilicat.l pentru iii dinaintea mea .• te rog 
Întreabă !" 

"Ceva despre afacerea numirilor de no'" 
lari I" 

-' "Va să zidi exact la ce mă gând€am şi 
cu! . Aflii domnule cii .şÎ acrJsfă afacCfe, focmai 
pentru că este at.ît de dilicaf<l, fot ('li o studiez per" 
sonal. Am aflat pând aeum că o parte din llumiri 
s'au făcut lc~al şi cca mai rnare parte insii, nclcgal. 
Studi.:z· acum fiecare caz ÎIl parte şi unde mÎ se va 
păn:a că Ilu'j lucru clirat, am 5,1 fac lumină!" 

Secretarul a deschis încd uşa şi a strccurdt~ 
un plic pc l11as.1." L'a adus un om, dcla domnul 
deputat Secc!callu 1" ~ Prefectul deschide plicul se 
scuză şi cet€şfc: Dragă Podo,lbă, - Aducăforul 
este un protejat dc.:al meu, la Care tin foarte l11ult. 
Te rog s~i'i faci rosI de un post de notar în una 
din comuncle hune din judetul fău, pentru carc'ti 
rămân Îndatorat. EI o să'şi aranjeze chestia Cu tine: 
- Te imbrătişcz. Titu. -' N. B. ~6..i putea stl=li 
ci un alt secretar, eă 2isf<l'j bOli rău. Nici la telefon 
nu ştie st'l vorbească." 

- "Bine domnule. Spune omului sii yjc 
mâine l", şi după ce secretarul ieşi. "Poftim ccfc.5fe şi 
dumneata 1" 

'- "Dup,l cum ,\'ăd, o. numire ilegală, dom= 
nule prefect~" 

"De loc ~. llegalitc1tc<l eslc o afacne 
f.kut,i intre pJtru ochi. Aci esfc \'arba de inkrl'se 
generale, fiindcl intervcntia se face de-=ull ,lks olt 
llJtiUllii: ," - Spunc asta foarte serios şi îşi trece! 
plicul în hUZUJ1i1f. \ 

Secretarul illdrăzni din nou: "Domnule prr ... l 
fect, o dvc1Jllll,l care v' a Cduttlt şi efi, \'Tea sd Yd\ 
\"Orhc.lsc:l ;" 

-' "CUJll o cheamJ. şi ce vrea 1 ?" 
-' "E îmhl<lcată c1q~allt şi nu spune dccJ~ 

cii arc CC\'J urgent de vor1:,it cu dumneavoastr'l ,t" ~ 
-- ",Sj;-Jţ;tcpfc, P,llld termin cu presa~. Si ... l 

ascullii, nu 111,li \'eni cu fleacuri, cii md superi şi: 
Illai rJII 1" -' Secrdarul pkc<l. "Asculti drag'l,; 
unde rllm,lsesem adinl:auri?" 

-' "La Jlumirik de Ilolari! 
- ".:~şa=i, da 1 ' .. N~mirilc de notari s=aUi 

făcut aşa cum S=JU făcut şi chestiunea fiind delicata., 
am să'li vorhesc despre ca Illai pe lilfg, atunci cZlnd: 
ll1=oi convinge C<l ele s-=au făcut cum nu trebuea să: 
se facă 1" 

- "Domnule prefect, \'ă multumesc şi nu' 
\'reau să \.,j mai retin!... i\lai ales azi, când c zi de' 
audientc ~" 

-- "Nu mdi umbla şi tu cu fleacuri, că mă 
sup,'h !,. ?'"rai ia de ici o tig,m:- ... Intre nOI fie zis,' 
ce=i aia zi de audiente: iti intră p,) ici şi=ti iese pă: 
dinc0,lCc; . 

.·\.dicJ. ce.:i dacJ'ti spune aici În biurou, sau: 
p:1 'sfr.ld:1 ! .. ~i apoi, ce le poti facc la atJtia nebuni L. 
N'ai Î?,cc, drJgii, cît mZi plictisesc pj mine prostiil~ 
Jsfca! ! 

---- "Domnule prefect, vă multumesc pcnlrtţ 
pretioasele inform.ltii,.," ii 

- ,J Da dece te ,gr:ihc$fÎ t ?" 
- "Stiti, trebue Sd mai mct duc şi la alie aU=j 

torifăIi, aşa C,I. .. " 
-' "D5=i dracului că nu=ti spun nimica t.. Nu 

să pricep tvti la cc-"î trebue gazcfarului!" 
- J,V(l salut, domJlule prefec!." 
- .,L .. a rcn~dcrc, drag'l !... Da când crezi tu 

că arc sJ. apdrd ce ti=am spus cu ?" 
- "Urm5rili 7.iarclc de Sâmbătă!<C 
- "La rI.'\'cdcre şi \'ezi de dă pJ la mine 

cât mai des 1" 
R,lspunslll invitatiei nu se mai aude şi d. Star 

Podoabă scrie ceva Într'un "l1olks" şi sună nervos 
Secretarul c luat dcla lIŞC: "l\scultă bine ce.:ti spun 
Nu primesc _ pd nimeni, poate să fie şi printul Bran 
demberg!.. Să mi Se aducl imediat dosarele refaceri 
drumurilor; i1!c,l cu cic.l docă poduri rupte; ali 
ălora Cli expropicrcil şi afacen:a numirilor de notari!' 

-' "Nici pe cucoana care y'a căutat şi eri !?' 
- "Nici!.. Ce spun odat'l Sf~lllt S,l rdIlltk. S 

S3mbiită'j fot zi de audiente 1" 
Secretarul p1cacJ spunând În gând "refacere 

drumurilor", "dou,l poduri rup le ", "cxproprierca', ~ 
"afacerea notarilor". D. Stdll Podoabă rjmâllc sin 
guI\.şÎ după ce'şi aprinde ultima tigare, zâmbeşf 
muftunJit: "Buni biicti şi gazetarii ăştia, mama le 
de şmecheri 1" 

MATEI PĂDURE 

• 
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IU: 

:'d De-acum păgânu-ti trup 
va fi al tău 

să şi-al cărora'l vei dărui, 
şi cu gând rău, 

d~ în fala lui, nu voiu înmărmuri, 
nici :eâmbetul, cu dinţii, n'am să In 

llă 

:is/ 
pă 

Cu ocf)i de jar-in gând
n'oiu mai privi 

[mai rup. 

la unduioase linii moi, 
:Î~ îI? /CJŢa Uf1}j",rilOr albi şi goi, 
iilc Şl-0lU umll 

instinctele de sânge cald şi dor 
[tlămdnd. Iru, 

au:: 

Nu 

lu 

line 

;tan 
I'OS, 

)\1n, 

r an, 
:.:crii 

ale 
Iri !" 
!?". 
. Si 

crea , . 
, ~I 

sin ... 
)Cştc' 

lor 

E 

Prin flacări am întrat 
să rup din cuiu, 
din suflet, cf)ipu-fi de-argint viu 
şi-apoi să'ncuiu 
cu :ear de vrere, uşa care ştiu 
că nu-i. 
... Şi-acum blestem, nervos, un lung 

[ofiat. 
E. U. 
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ÎNVINS 
Copil J1c~:titlklf Cli bucle îngereştj şi ochi senin; 
Mi~am chiuil 
ln/ensd buqlrie de=c1 frlJi 

In ciinlece şi sburdă/nicii. 

In !,."Ichii mei Ildivi şi mari 

Am rupi fclr,îmiluri a/bas/ruj cer; 
Am urmclril sâgeala rândunicii in auru'nseram 
.)i linia eslompat/i - tJluiaf,'j'n violel de aquare1ă
Ce c0nfureazcl !"vizonful pe creste şi pe şesuri. 

Am urmărit cu ochii inveseJiti de noulale 
Ecoul necurmat de unde 
:iJâmil de:o pialfc! aruncaI,) 
Pe luciul lacului cu nuferi. 
Iar câmpuJui j:am smuls buchete 
De flori, ce=au djs În pIele 
~)i'll sânul celei mai frumoase lcie. 

Dar aslelzi sunl Înv}ns.' 
Mi:e cCfL/1 inourat de tllnlUl gros 
Ce-l varsJ Iavc'l fumalele În lucru. 
Pe c,;ml'ul dealJ<,dată cu smalt de flori albastre 
Azi Irag au/emo/oare imense brazde negre. 
Iar apa sll1vili/ă 'n cursul ei şâgdIllic 
[şi schimbe] in lumina fTumoasa:j I1l1dc1 clară. 

PiJdurea ~"ecl1[are] s'a sL\ .. "Ibvrâl din v,irF de munte 
Să:şÎ nmlileze trunchii falnio'n ferestraele streine. 
Azi Fruntea:Î Înerefjtă de griji şi de nevoi . 
Azi rclsu:i morI. 

Sunt un învins! 

Păcatul meu e c'am deschis 
Ochii: cerului albastru .... · 
Urechea: cerului şople/or din luncă ... 
Jar sufletul: iubirii. 

MARCEL OLINESCu. <) 
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Colaborarea lui L L. 
Caragiale la 'Românu1 

Unul dintre scriitorii României dinaintea răz 
boiului, care a avut strânse legături cu Ardelenii, 
a fost şi I L. Caragiale. 

Astăzi, când se încearcă prezentarea Între
gii lui opere literare într'o ediţie cât mai corn 
plectă, ni se pare oportună şi necesară cunoa
şterea activităţii pe care acest mare scriitor a des 
făşurat-o în coloanele ziarului RomânuL organul 
oficial al partidului naţional român din Transilva= 
nia. ce apărea, dela 1911, la Arad. 

Colaborarea lui Caragiale la această gazetă, 
alături de alte relaţii cu Ardealul, ne prezintă 
personalitatea sa şi sub aspectul luptătorului na
tionalist pentru cauza fraţilor subjuga ţi. Căci 1. 
L. Caragiale. alături de N. Iorga, A. D. Xeno
pol şi C. Stere, a par ticipat din plin la frământă: 
rile Românilor ardeleni, la suferinţele lor şi la 
desbinările lor. 

La această dragoste pentru soarta fraţilor de 
peste Carpaţi contribuia şi faptul că mama lui 
era o ardelean că dela Braşov 1.) 

Horia P. Petrescu reproduce în această pri
vinţă un fragment de conversaţie cu Caragiale: 
- Măi, să ştii mama mea Încă a fost ardelean
că .. Catinca Carabăt din Braşov. Ei, să nu vă 
am dragi? Da ce, sânt piatră? Mama, mama, 
fiiAta cea mai scumpă ori cărui om de omenie, 
e dela voi l"·t) 

Relaţiile lui Caragiale cu Ardelenii au fost 
destul de variate. Intr'o vreme plănuise chiar să 
intre În redacţia ziarului Tribuna dela Sibiu, des r 

gustat de luptele politice din Regat şi din lipsa 
de ideal ce domnea pe atunci acolo, într'o anu 
mită pătură socială, "ca să se jertfească cu folos 
pentru neam". Oferta lui din consideraţiuni po
litice nu a fost primilă însă :l). 

Mai târziu, la sfârşitul anului 1910, după in. 
cetarea ziarului Lupta al lui V. Lucaci, J. L. Ca
ragiale proecta, împreună cu Dimitrie Birăuţiu, 
publicarea unei reviste româneşti la. Budapesta. 
A avut loc şi o înlâlnire la Berlin unde s'a 
hotărît şi titlul. Noua revistă avea să se intitu
leze Momente Libere. 

Leonard Paukerov în articolul său "Cara= 
giale vvia să scoată o revistă literară la .' Bu· 
dapesta" 4) reproduce şi manuscrisul coperteÎ Mo-

I) Catinca Carab.lt la Horia P. Petrescu În Caragiale 
şi Ardelenii, articol în RomÎlnul I N o. 2. Catinca Muru la 
Octav Minar - Caragiale - Omul şi opera p. 18. 

~, In Caragiale şi Ardelenii Rom,inul 1 No. 2. 
:l) CaragiaI-e şi Romflnii din Ardeal, articol în Romit

nul lJ No. 128. 
4) In Almanahul Presei române - 1926 - edita! de 

Sindicatul preseiromilne din Ardeal şi Banat. Cluj p. 
128-132. 

- : 

mentelor Libere5), făcută de Caragiale, precum şi 
o listă a colaboratorilor Întocmită de acel aş, care 
e foarte interesantă. Găsim astfel grupaţi pe Coş· 
buc, Vlahuţă, Delavrancea, Slavici, Brătescu Voi· 
neşti, Octavian Goga, Agârbiceanu, Stefan O. 
Iosif, dr. Vasile Lucaciu, Horia Petra' Petrescu, 
Maria Cuntan, Viora din B>hor (d na dr. Ciordaş) 
şi d- na Hortense Pagubă 6). 

Caragiale a venit apoi Ia Budapesta la 31 
Ianuarie 1911. Aci el găseşte pe conducătorii ar
deleni În plină discordie! lupta dintre tribunişti 
şi restul comitetului national. La 1 Ianuarie 1911 
apăruse la Arad Românul sub conducerea lui V. 
Goldiş şi marea dispută ziaristică se anunta. Oin o 

du:şi seama la faţa locului, la Budapest, de in
oportunitatea momentului ales, Caragiale amîna 
"deocamdată" - realizarea acestui proiect ce nu 
s'a mai înfăptuit 7). 

Colaborarea lui Caragiale la Românul cade 
tocmai în acest moment al ât de critic din viaţa 
politică a Românilor ardeleni şi era prin aceasta 
cu atât mai interesantă şi preţipasă N). Această 

luptă politică dintre Tribuna şi Românul ambele 
ziare la Arad, nu 1 putea lăsa indiferent pe Cara
giale, după CUm ea a atras În discuţie şi pe alţi 
scriitori şi fruntaşi ai vechiului Regat ca N. Ior
ga 9) sau C. Stere, cu intervenţia lui pacificatoare, 
venit la Arad spre a stabili înţeleg~rea pe care 
cei de aici nu o puteau găsi, cu toate imperati
vele cauzei româneşti 10). 

Relaţiile lui Caragiale cu scriitorii români 
dela Arad şi colaborarea lui la Românul au fost 
destul de intense mai ales în prima parte a anu
lui 1911. 

"J P. 132 Alrnanach. 
f' i P. 129 Almanacb. 
,) P. 132 Almanach. 
~) Ar fi de dorit să se scrie odat:l pe larg şi despre co

laborarea lui Caragiale la alte publicaţii ale, Romi\ni~or arde: 
leni, ca Lupta dela Budapesta. sau despre strlnsele lUI legăt~n 
cu societătile "Romania JuniL" dela Viena sau ,.Petru MaIor 
din Budapesta. 

9) In leg.ltură cu agresiunea contra lui V. Goldis. N. 
Iorga scrie în Neamul Romilflesc: 

Va ~ă zică s'a ajuns aici: la atacurile cu revolverele 
in stradă şi la apelul c.Ure justiţia ungurească. 

Se putea glei incă dela inceput. ,,\ccasta e soa~ta 
oricărei lupte intre persoane, o'icărui răsbOlu. dm ca_re hp~ 
sesc steagurile ideilor. Atacuri furi~e şi anOnime, clan~.I.lle~1 
de intri~anţi şi de năimiti proclamaţii trufaşe de ambIţIoşI, 
inc.lierare cu amestecul in mas'!. tumultos. s.llbatec, al tu: 
turor acelor cri au ceva de răzbunat ţi de c;,ştigat: vagabonZI 
ai gazetăriei. grandomani pension aţi, teoreticia~i. mll;eti! 
făstuoşi dătători de îndrumare palavragii filantroplcl. JupIter! 
pacificatori şi simpli reclamagii, - şi la sf.irşit crima. făr ,1 a 
vorbi de crima cea mare: împotriva intereselor de vl~tă ale 
unui popor, cum li-a spus-o in obraz, tuturora, un Krlstoffy. 
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Astfel, la 8 Februarie 1911, la Informaţiuni 
se anunţa prin Românul sosirea lui 1. L. Cara: 
giale la Arad. Ştirea lămureşte că el a vizitat 
redacţia Românului şi a Tribunei şi după amiaza 
a petrecut. .. o la Cafeneaua Vaş, "Ia masa româ= 
nească, unde a Încântat pe toţi prin drăgăloşia 
spiritului său'" Seara plecă spre Budapesta, fă
găduind O reîntoarcere pentru la primăvară 11). 
Intr'adevăr, la 17 şi 18 Martie el era din nou la 
Arad 1~). 

La 9 Aprilie 1911 În numărul 70 al Româ. 
nului l L. Caragiale publică cel dintâi articol 
tt 'l emni(ele", cu subtitul: "Un mic capitol de 
istorie naturală pentru popor", ca extras din 
"Souvenirs d un naturaliste" de A. de Quatre 
fages. Articolul apare pe prima pagină şi într'o 
scrisoare către V. Goldiş, Caragiale îl caracte 
rizează ca "mică satiră uşurică" 1:1), 

E în genul obişnuitelor traduceri prelucrate 
de maestru. 11). 

Fiindcă i se aducea învinuirea de către tri
bunişti că publică sub pseudonim atacu'i contra 
lor, Caragiale pofteşte redacţia să arate că el ne 
roagă stăruitor ca să declarăm categoric pentru 
a evita orice confusiune sau bănuială, că in Ro
mânui nu publică şi nici nu va publica măcar un 
singur rând de proză fără a~1 iscăli. cu numele 
D .. saJe l~) 

La o întrebare a mai multor cetitori, re
dacţia Românului se grăbia să le comunice adresa 
lUI: "Schc3neberg bei Berlin, Insbruckerstrasse 1 \tI). 

* 
Numărul festiv de Paşti 1911 al Românului 

a apărut aranjat de [ L. Caragiale şi cu alese!e 
colaborări obţinute de dânsul. Poartă data de 
10/23 April 1911 şi este foarte interesant prin 
diferitele articole, proză şi poezie, ce au apărut. 

Intr'o notă plasată la sfârşitul gazetei, Ca. 
ragiale îşi exprimă mulţumirea către distinşii lui 
colaboratori în următoarele rânduri: "Mâ simt 
duior a mul(u.mi aci din toată inima Dlor Dela
vrancea, Vlahu{ă, Coşbuc şi Briitescu Voineşti, cari 
m au onorat totdeauna cu buna dlor prietenie, cii 
au bimvoit a subscrie aUduri cu mine într' un 
număr festival "Rom,jnului", d/md prilej astjel 
cetitorilor noşiri a se bucura de aşa giuvaere lite
Tare in frumoasa limb,l româneasc,l. Ii rog SI( 

O, cit de mult se deosebeşte lupta pentru idei" L 
din "Ultima fal)\. a certelor românimii din Ungaria', articol 
reprodus şi în RomEtnul II Ne. :!3. 

10) Vezi in soecial, Romitnul Il No. 27-~O şi "Con-
cluzia" din Rom. II No. 24. 

11) Romflnul 1. No. 20. 
l~) Rom;lnul 1 No. 53. 
1~ Din Corespondenţa lui CaTagiale cu ziarul Româ

nul. Rom,inul II Ne. 1~8. 
14) Nu figureazi in cele 3 volume apărute din 1. L 

Caragiale. Opera. ediţie ingrijitl de Paul Zarifopol. Cultura 
Nationali 1930-1932. 

IJJ Românul I No. 70 la "Informaţiuni". 
1&) idem 1 No. 8') "Informatiuni". 

HOTAI<UL 

primeasdî omagiele mele de recunoştint(( şi ad
mira!iune Caragiale" 1.). 

Pe prima pagină poetul Al. Vlahuţă cola
borează cu poezia "Triumful aşteptării", scrisă 
anume. Se reproduce apoi "Hristos a Înviat" de 
Mihail Eminescu, însoţit de o mică notă explica
tivă care arată că articolul a fost publicat întâia 
oară În Tirnpul În H377, pe vremea când M. Emi
nescu era "prim-redactor" la acea gazetă din 
Bucureşti. 

George Coşbuc publică Florii .. versuri, iar 
Al. Brătescu Voineşti şchita .,Bietul ric". Dela 
vrancea contribue cu nuvela ,.1rinel", pe mai 
multe pagini Un articol nesemnat "Viaţă nouă", 
credem că nu greşim atribuindu.l lui Vasile Gol. 
diş, care de obcieiu nu·şi semnează articolele la 
Românul. "Anexiunea şi numările ei" tratează dr. 
Mihail Polyt. 

In ce priveşte Caragiale, el publică o şc'hiţă, 
care, sub o formă alegorică, se ocupă de sciziu· 
nea dintre tribunişti şi cei dela Româl1ul, de fră. 
mintările politice din primăvara anului 1911 la 
Românii ardeleni. E intitulată Sărbători rnăhnite 
şi n'am găsit·o reprodusă încă În opera corn 
plectă a lui Caragiale îngrijită de Paul Zarifopol. 
Deaceea merită să o cunoaştem mai dezaproape, 
măcar fragmentar. fiindcă ea reflectă atitudinea 
scriitorului acestuia in faţa adÎncii desbinări a 
conducătorilor ardeleni. 

"Sărbători mdţjnite" 

Subiectul e simplu: Un drumeţ pribeag ni~ 
mereşte, de sărbătorile Paştelui, la casa unei fe
mei triste. Tristă, fiindcă se luptă cu duşmanii 
ei care vor să·j ia casa. E măhnită iarăşi pen ... 
trucă zovistia a intrat intre copiii ei. 

Sub forma alegorică a MameÎ, Caragiale a 
voit să reprezinte pe poporul românesc din 
Transilvania in luptă cu Ungurii pentru menţinerea 
naţionalităţii sale. In acelaş timp se deschide şi 
desbinarea politică, dintre conducătorii săi. 

Iată acum fragmente din ace.astă schiţă care 
ne înfăţişează pe un alt Caragiale, decât cel 
obişnuit îl'l "Momentele" sau "Reminiscenţele" sale. 

Femeia îi expune drumeţului, lui Caragiale 
"pricina mâhnirii" : Eu, cum fi·am spus, stăpd. 
nesC din străvechi IOClil mell şi Casa mea, asta 
care o vezi. Dar n,am fost niciodat;î liniştită " 
am avut şi am Îne,] nişte protivnici puternici, care 
mi tol !(Igc'iduesc dreptul meu şi mereu mă pri 
gonesc j(iră milă. De amaT de vreme, cflte .. odall'i 
am lup/af. clÎfe:odar,) am suferit, mai de mult~ 
ori am r,lbda{; Clit ? ... ştiu numai cu şi numai 
Dumnezeu ~·lie Numai El. NumaÎ niiJe';dea {n 

sjfÎnia lui dreptate, Care odată şi odată va sil vie 
să'ndreple nedreptăţile oamenilOr, - numai ea 
m'a ţinu! şi m'a intarii .. cei, aminteri, mă prăpă
deam de mult, :~i, pe risipa Mtrilnelor mele te. 

meU:, ~i·ar jilnăltat prolivni'cii irulaşele lor pa .. 
laturi. 

l~) Rom. 1. No, 81. 11 
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Si eu, Dumnezeu mi=e marto'. niCI o clipă 
n'am dOI it a inc,llca dreptul cuiva; lHlmai atâta 
am vrut, sli fim Msată În casa mea a munci, 
a·mi lumina mintea ;;i a-mi ridica sufldul, ca stI 
arât ce ajutor aş putea şi eu aduce la japta mare 
a binelui şi a mai - binelui pe care a pomenit.o 
Dumnezeu oamenirii".,. 

In ace,te rânduri Caragiale simtetizează tot 
procesul istoric al luptei ce trebuiau să ducă 
Ardelenii Împotriva Maghiarilor, care voiau să 
le cucerească "bătrân ele" lor temelii na1ionale, 
Impresionantă e credinţa lui în sfânta dreptate 
"care odată $i odată va sli vie", credinta lui În 
Înfăptuirea idealului naţ onal. 

Urmează apoi măhnirea bătrânei mame din 
cauza neînţelegerii ce e Între fii ~i: ,C'Înd sti 
zic Doamne ajută. mă pomenesc, în casa asta Cli 
zavistie şi vrajb iÎntre copii mei Ac!t nu mai 
am vreme şi g(ind sâ fac pace cu protivnicii: 
trebuie să mii sbat cum Sit mi Împac copiii duş 
mănili Între ei că por cii ar vrea acum unii din
tre d,În>;ii sfl:mi risipească s/irmana Casll p,}rin
teasCc1 !. :' 

Caragiale IŞI termina astfel posestirea: 
.,Zic(Înd aCestea, (femeia) s'a ridlcot drept in pi 
doare; şi a inăltat jruntea Senin,], 11mbrită de 
mtihnire, ciltre iCOane, şi-a făcut C/uce, şi apoi. 
aC'1perindu şi ochii cu am'1ndoue miinile. a înce
put să plilngit tiicui. 

In tăcerea aceea, am auzit iar glasuL lim
pede al clopotelor. 

- A ! biaf/i nobilă mamă! M'am g<indif, 
f(iÎndit: Ce sărbâtori mâhniie L Ce să i zic eu, 
un drUmel străin? Cum o pot mtÎngt1ia ?,' Nu, 
nU vreau 'să mai riimftn În afa tr[stii CaSl1 ! 

Furd să mai m/i uit Înapoi. pe clÎnd clo 
poiele sună toate In.vierea. pltc şi mii duc... iw 
cairo vrea calul sli mii ducă". Caragiale 18). 

După ace stă povestire atât de caracteristică, 
se anunţa. g,) colaborarea regulat,} a lui Caragiale 
Ja Românul. Dar "Sărbători mâhnite" lasă se se 
întrevadă două lucruri: in primul rând, toată du 
rerea ce i o produceau autorului desbinările şi 
acerba luptă fracticidă dela Arad, care luase o 
formă violentă. In sfâşit cu dovedea că scriitorul, 
venit de peste Carpaţi. nu înţelegea afilierea la 
niciuna dintre tabere şi înaintea lui era un inte= 
res mult mai general, al neamului său. Deaceea 
colaborarea regulată a lui Caragiale, anunţată în 
Românul, nu putea si se desfăşoare, în faţa Îm: 
prejurărilor date. fără unele incidente caracteristice. 

Astfel În numhul dela 30 Apri! 1911, V. 
Goldiş publică un articol r.Scrisoare şi răspuns", 
in care reprodlJce o scrisoarea primită dela 1. L. 
Caragiale către direcţia ziarului, însoţită de unele 
lămuriri ale Dsale 20). 

Ce se Întimplase ? Pentru 17 Apri! 1911 
Dumineca Tomii - era anunţată şezătoarea scrii
torilor români la Arad. 

19) Rom. I. No. 83. - 20) Rom.!. No· 90. 

18) Rom. No. 81. 

I 
[n legătură Cu această şezătoare, Emil Gâr- I 

leanu publicase În Românu\ un articol întitulat \ 
"t;kzătorile literar~", articol Însoţit şi de comen
tariile redacţiei, adid ale d.lui V. Goldiş ~l). 

In lămuririle complimentare se scria că "şe: 
zătoarea Jiterar,l din Arad. , trebue să se prezinte 
tuturor oamenilor ne preocupaţi ca o reprezenta
bilă. demonstraţie a scriitorilor participanţi pentru 
disidenta "Tribunei" din Ar ad. Iar În altă parte, 
se cere ca "scriitorii să nu se amestece În dara
verile noastre polit ce. cii ci prin amestecul acesta 
nu pot decât sa strice cauzei politice naţionale 
a poporului românesc din Ungaria şi Transil-

t 

.. , vama . 

o scrisoare 
'Rolul social al scriitorului 
V. Goldiş reproduce în Întregime scrisoarea 

lui Caragiale, sezisat de rândurile de mai sus· 
Ea este foarte interesantă pen' rucă distinsul li, 
terat atinge din nou problema operei de artă în 
raport cu autorul ei precum şi rolul social şi, 
în cazul de faţă, naţional. al scriitorului 2~ 

Teoria sustinutA. de redacţia Romfî nului, <:a 
scriitorii de peste Carpaţi S,l nu se amestece In 
chestiunile politice din Ardeal, să se limiteze la 
un simplu rol literar nu·1 mulţumeşte pe Cara
giale. Argumentarea adusă de Românul nu o gă
seşte acceptabil;] şi deaceea caut, el sil Iă,mu. 
rească chestiunea prin scriso',rea adresată lUi V. 
Goldiş. Mai Întâi Caragiale caută s1 pr~~izeze c~ 
este opera poetică. În general şi uhlttatea el 
socială_ 

Iată o splendidă apologie a poeziei, pe care 
nu o găsim atât de plastică În toată opera lui: 

"Da .. Poezia ... c,fnd e poezie. - scrie Ca
ragiale, - nu când numai vrea sit fie, -. orclil 
ar părea de inlltiHi unor filisteni Î, i are Inalta 
ei utilitate. 

Ea poate imbărbăta omenirea la războiul 
contra râu\ui d la cucerirea binelui; o poate 
consola de jertfele seculare Întru căutarea mai 
binelui; o poate face să spere la unei departe 
biruinţă; o poate face Sd zimbească atu[1Ci când 
e doborâtă de osteneală; o poate face s \ şi ţină 
capul În sus spre cer când este mai adânc umi
lită de bHă ile natu~i oarbe; o poate face a În
trezări o clipă adevărul veşnic, ce nu:Î e dat să·I 
vaz,l niciodată ... Toate acestea le poatc face poe
zia fiindd ni se Înfaţişeaz;'î invăluiU din creştet 
pân~ 'ncâlc.lie În acel prestigiu mistic pe care 
nimeni nu 1 a definit pân' acuma; fiindc,"i, este 
fiica luminii; fiindcă Într'un cuvânt, este... fru= 
moasă; iar frumuseţea e dela Dumnezeu... Par 
de te pune cu puterea Lui 1" 

Caragiale scrie apoi că literatul trebue Sd 
ţină seamit de necesitlţile poporului din sânul 

~1) Romflnul 1 No. 8~. 

22) Vezi şi articolul "Câteva p,lreri" ating~T? a cun:', ~ce· 
leaşi chestiuni in 1. L Caragiale opere III. editia ingupta de 
Paul Zarifopol p. 49 - 8:1. 

i 
~ 

I 
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eli ruia s'a ridicat. Prezenţa scriitorilor români la 
şezătoarea dela Arad o găsea astfel justificată. 
după cum nu interzicea nici dreptul lor de a se 
amesteca în marea dispută dintre Tribuna şi Ro
mânui, care fr,lmânta pe atunci lumea româneasc,'j 
din Ardeal. In legătură cu acest rol, Caragiale 
se Întreba: 

.. De ce ar fi consideratii ca o in discre!;e 
condamnabilă bune/vointa lui (a scriitorului N. A) 
de a da, în marginile celol mai modeste mij 
Joace. a mâni de ajutor la nevoile Dv. politice 
şi sociale? ___ DI! ce, orc,îl ar fz de insemnat aiu~ 
torul lui, omul acela să fie expus la una din cele 
mai dureroase ojense ~ nesocotirea şi respmge~ 
rea binelui incheia! cu sinceră intenţie şi cu toată 
dragostea ?" 

Expunându·şi părerea, Caragiale arată pen 
tru ce poate fi binevenitii colaborarea scriiteru
lui din România la deslegarea pro1;,lemelor in
terne. DUp3 unele consideraţiuni cu privire la li 
tuaţia internă. din Monarhia austriacă şi la rapor
turile cu Statul lomân, el scrie mai departe: 
.Jnchipuiti6vă, că un scriitor str llin , care v'a pri· 
vit de departe vii.l{a publidi, vine in mijlocul dv. 
să vd zicci: "fată, acum sunteţi in pragul unei 
măreţe mişcări politice şi sociale, dela rezultatul 

23) "Măresţa mişcare politică". Ia care face aluzia Ca 
raiiale, este politica de împ.lciuire a naţionalib\ţilor, formtlla 
inşelatoare a guvernului Kuhen Hedervary din 1910 şi a lui 
St. Tisza. La 1911, cand scrie aceste rfinduri, probabil 
că şi el dădea crezare unor promisiuni, care, În curînd, se 
dovediTă fără niciun conţinut La alegerile parlamentare a 
candidat pe lista guvern.!mentală şi V. Mangra. De atunci 
începe trăderea lui. Ahituri de el au fost Brote şi Slovici. V. 
Mangra vorbi a de falimentul, sigur moral şi material", şi de 
"catastrofa" care îi va ajunge pe Românii din Ardeal, dad'!. 
răm:'m unei departe În izolarea lor. Vezi Episcop Roman R. 
Ciorogariu Zile Trilite - Raporturile mele cu V. Mangra 
p. 6i - 66 şi următoarele. 

HOTii\RUL 

căreia atârnd adinci prefaceri în regatul vostru, 
imperios reclamate de cerinţele veacului. 23.) 

Lăsaţi de~o parte orce vrajM,. uitaţi Orce 
interese particula1e, jertfiţi orce ambi(iuni sau 
ţi/ne personalet şi făra gtlnd ascuns, daţi.vă toţi 
pt1nd la unul mlrna frăţeşte pentru re'nchegare,a 
integrală a solidaritătii nationale • . . 

Când - in modul cel mar politicos, fără 
a.şi uita o clipâ de respectul datOiit legilor Sta
tului dv CI it şi cUl/iin!e/or sociale.. fără a· şi per
mite s~ porneascâ in rău numele vreunei per
soane, ne mi te să cuteze a i aduce vIe· o ofensă, 
- un scrirtort fie chiar din România, ar veni S8. 
vorbească astfel spuneţi drept, stimate do.'nnule 
Director, aşa e clit dacl n'ar izbuti sl vă faca 
vreun bine, cel puţin de strIcat, nu v'a,. putea 
intru nimica strica. 

Sunt sigur ca ve:i răspunde şi Dv. - nu". 
Aceasta este, in pasagiile ei caracteristice, 

scrisoarea lui 1 L. Caragiale adresati către re. 
dactorul Românului. 

Am insistat mai mult asupra ei, cu citate 
mai lungi, fiindcă ea ne destăimieşte şi o altă 
lature, viu interesantă din preocup~ rlle acestui 
scriitor. Interesul deosebit pe care I manifesta 
Caragiale pentru cauza românească din Ardeal 
era urmarea dragostei lui pentru fraţii de pe 
aceste plaiuri. 2~). 

Colaborarea lui însă: la Românul, se apro' 
pia de sfârşit. 

Ed. 1. Găvănescu. 

~4) RăspunslI1 lui V. Goldil, care urma dup!!. scrisoa
rea lui Caragiale, ar.ita că e o chestiune. de 8~ministratie 
internă a partidului naţion~1 ,i c~re deCI, nu. tnter~'Ia PC: 
5tr,ilni; şi alta, de ord n IdeologiC, de domeOlul discuţiei 
generale. 
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Acorduri de primăvară 
P,âd in soare, toti castanIi! _ 
P,âd sarmanii, 
'Râd de-atâta aşteptare 
Pentru-un strop, că;eut din saarei 

Pe o margine de baltă 
S-a oprit o codobaltă 
Şi cu aerul, la stado, 
Dă din coadă J 
Lângă ea, un fir de iarbă, 
- Cret, ca smuls acum din barbă 
Se tot miră, 
Se deşiră 
Şi rămăne-aşa . în soare 
Ca un semn de exc1amare 1 . 

Un {)erete-şi face drum 
In spre {)oarnele cu fum; 
Şi în margine de sat 
Toti cocoşii - alarmă-au dat! . 
Cloşca sare pe pârlea;e, 
Şi înjură cu neca~ 
liol, ce duce'n g{)iara lui /' 
"Puiul mamii, pui 1" 

Colo, cum ardea pâmântul, 
J.J. trecut pe-aproape vântul 
Şi să-i vadă flacăra, 
J1 suflat in el aşa . _ . 
Când de-odată, ;euăpăiată, 
Flacăra s-a 'ncins turbată 
L.-a incins, 
Mi l-a cuprins, 
Şi-acum urcă către cer 
Cu tot praful după eU __ _ 

In oraş, un tei ofiea~ă 
Şi visea;eă 

O idilă din trecut 1 _ .. 
Cu boboc nedesfăcut 
Stă în marea de lumină 
Şi aşteaptă ca să vină 
Fetlşcana, pentru care 
Şi-a descf)ide 'niâia floare 
Şi pe gâtui ei s-a lase 
Sărut cald, ca de măfase 1 __ • 

AI. Negura 
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o pagină despre folklor 
(Câteva strigături din corn. Socodor-Arad) 

Nici ktopisctcle Îng,llbenite de vreme de prin 
podurile mănăstirilor, nici literi1c săpate de ciopliturii 
anonimi pc vrclo pialră de hotar, nici studiul sfq; .. 
nicu lui uitat în coltul chiliei, nici volumele de isto .. 
rie, cari au tocit milioane de tipare - nu vor~)rsc 

mai mult despre viata unui popor ca "productiile 
lui spontane" şi purtate din gură în gură, Nidicri 
nu se împleteşte mai bine arta cu ~tiilJta, am,ll1doll.i 
cu religia şi toate trei cu istoria, ca inlr'un c,Întec 
haiducesc, izvorit din marginea umbroasă a codru ... 
lui şi fredonat de ple/oşi ; ori in pcroşilul un ci bilhe, 
când pregăfcşte doctori a misterioasă a UI1U1 "de= 
ochia!". 

NicăIeri nu găseşti un clişeu m,1i fidel al su ... 
f1etului unui popor, ca în arsenalul poeziei populare 
al acelui neam, turnată în i1tMea torme vMidte de 
strigături, ghicitori, ccîntece, vrjji, desd:lfccc şi bo .. 
cete, tdşnite În mod neprovocat la hor,l c<lşi lil 
muncă, la naştcre, la botez, la nunt,l caşi la mQMfc, 
la voie bună ca' i la durere. 

... Si deşi acest tezaur al prcductiilN popul.m.' 
ineepc să fie studiat şi exploatat a hia din anul 1 K46, 
c,Înd primeşte şi termenul de folklor, (din englc ... 
zeşte: folk.·PQPor şi INe:ş!iintă) filologii de se,llll,l 
afirmă că eslc de natur,i mult Illai \'Cehe. C,'j a 
rxist,lf un fdklor la popoarele primi1Î\'e, Înainte chi,u 
de a poseda o limbă articulat'i şi ordonatJ. CZl 
înaintea "cuvintelor eOllventiQl1alc", (Mi de multe 
ori îmhracă o haină rrC!' - pri\'ind simple rapor: 
turi dintre indivizi - s<'i1bdkcul el Intrehuinidt alJ ... 
·juri de "cuvintde '()J1omaA);p~wtice", şi "cuvillte 
pak1gnomice", cxprim.llldu:şi prin dc st,'lri ale inimii I 
- de durere sau pl,kcre (Ex. vai, of ••. etc). 

Acest lucru estc şi psihologiccştc Înlcmeiat, 
dar şi experimentat cu pOpO.1rC s,llhatice din \TCme,l 
no.1str,1. Boşill1dnii din Africa, pentru simpklc CQn .. 
\TIl(ii intrehuintează "gn;tul"; i<lf slările sufktCşli le 
exprim,'j prin ,1şa zisele accen/r patognomice. 

DatoritJ dcestui fapt, lolklomj esle cel mai 
pukmic pivot de afirmare lJali~~llalc'j. In d se g,~l" 
&CSc topite sentimente şi idei ilie relsei şi ndlitlllii, 
dill d trdl1spiră primele ~unoştin(c despre ori,gillcl 
unui popor, ci formedzJ acel hazar b~'gat şi "Midl 
al culturii Jutohtone, pc umerii c.:in:ia tn:bllie S,1 
construim caSd n,izuinlc\or llodstre culturale ~I Ild" 
lion.lle. 

Finldlld,l, tZirişoarJ din cQdsla de 'lpllS an': 
puhlicei So\iet .. :lor, S'.l f.'icut CUIlQScut:î lumii numai 
prin adulldre<l c,Înlecilor sdk populare. pc haza că .. 
rord ii ÎntQemit "fdimoasa epopeic hal'l\'da". S.1rhii 
pentru d~şî docummla exis!cn!d şi n,'lzuintdc lor, 
le:.:! fost deajuns Sd I.lllseze prima rachct.l el, ,poc" 
zid PQPulare", pmtruca "apusul" s.~ 'i şi scrie in 
repntofiul popoarelor cu vitalilafc. Filozoful ~erm,H1 
Herder in cartea sa "Ulasuri alc popoarelor", in-

spirJ pc fr'ltii Cirimm, cari dau prima colectie de 
basme 

Dar frh.1 Sd mai umbliilll pe ,1iurea, dcsprin: 
dcm din factura cu popo,nck apuea/e dr fehra CQ: 
kction.:lrii folklcl\Llui şi pc rcm,lni (u expcnentii 
IN: P,Hln, Akx,llldri, l<usso, Burada, (iorQvci s. 
a, cari au cules multe tll,lrg) rilare din literatura 
nQa~tr,l popubr.l. Se pare illSJ. cJ. .1rl'dsl.l kbră a 
fost 111.1i lllult ,1Cllt:i şi k~cdlizat,1. ACul,], prin curm,1· 
rea c\,lllului ci dc eMrc rAzhoiul rdNll1dtor, care 
face pc l11,înllitorii de cond,'ie ai litn,lfurii culte S,l 
pdriîscasc,\ colinde s.llului şi pc "mQllLllllentalul ta ... 
r.1n rOll1cÎn" - pentru a illlporta t,Ir,1 grcutjti de 
paşdpC'f1 suhiecfc exotice C\I "J deulul" J aponewl dc 

Localizat,], prin bptul c,l dU rJm,ls multe sate 
şi chiM regiuni llecolind,lIc de niciun folklQrisl. In 
p',lsar,lhia şi in pusta dda H'stul ApuscnilN, bul .. 
gjrul de aur al k~lklorlllui a r,lmas nedcsvelit din 
centl".l. Cu tQalc acesled nu putem spune că nu 
exist;, Si aci c<lşi pc toate plaiurile rOIll,îneşti există 

acel folklor IIlfI!.l! in tip"re specifice noud. Si ba .. 
s,uJbc,lI1ul ~!"el pus p~' 1101c iubirea dc na/urâ, cn-.o' 
Jint,l şi ,lspiratiik .. ':'ii d incepc ba:illlui cu "el fosl 
od,ll,l", Si'lI pusl.l te i1prinzi de fl.lC,lr'ik mistuitoare 
ak c.ll ilceului de h.liduci,'; şi aci te topeşli de c.il .. 
durd l'chilor .1n'k,lşi "co~,î!lzl'!lc". Si În D0brogca 
L1Şi În BlIeO\"ind hlfllC\.;,l pc urma plugului acdaş 
cdntec Cll "fo.1ie n'rdc·'. 

* 

Cont,lClul Cli Jsuprik~rii de ni n'd fur,lt tlllllJC 

dill patrll1loniul 110slru p0pulilr, c!cJnmlul nostru 
t:lf.ll1esc fiind lll.lSiv şi numeros a putut s.i inghit,l 
pc cel streill. De pild,i, în PUSI,l grofilor lalifundiari 
- din p,lrtik ,\r,1dullli - inl.îlnim an'iaş horă, 
prl'sdrat,i dc accl,\şi chinÎluri ; În cari \'ihrează, pc 
1.ill).!!! 110ta gCIll'rdl.:î <l t'ollljmtlui, şi specificiul re .. 
gillllLl şi chiM al s,ltului. Astkl in chiuilurile 1) 

- Pir,] uns.! cu unsoare 
S0cod0fu=i plin dl. ml',1rC '~) 
- Plt.1 uns.] cu r.khic 
Chişilll'll .. i plin de r.îie 

drsprllldclIl p,' dl'~'p.1l'te p0kmic.1 intr,' s,lIek \'l': 

eilK: S"l""dor ,!i Clll~illru, p,-'lemic.1 p,' C.1rl' o g,l'" 
silll in strl~,itmik tuturN s,lklor r\.'Ill,ill(~Ii; i,iI" pc 
de ,1lti p,ule ,1fl.llll h,'",'Aid cu Circ se fiikşte li Il 

S<ll. III L'.!zul nostru, \ ,!fZd (sic pentru S .. K\.'dor o 
lWg,lji,'. Si În adn:u', nieiîiL'ri llU=S at,îka \:irzjrii 
ca În Socodor. 

Nici pişc.1turik. pentru fetele cărora le pL1Ce 
prr,l mult ,\Xul, nu lipslsc din strigătunlc lor 
dlld zi(~: 

I 
I 
~ 

. 
I 
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Bagă se am", după dan! 
Ca mâla după carnal 

sau - Zis-o mama că m'o da 
După ccl cu titora 3) 

EI o zâce i .. oiu juca 
Haba Il' arc ce mânca. 

sau - Câtă .. i fata de micută 
Fură banii din olcutJ 
Şi se duce tupiliş 4) 

Si pentru femeile rczCfvd!c dU Cll\'in!c destul 
de usfurJtoarc: 

Nici aceea l1uzi muiere 
Care n 'are paie-in pat 
Si:ul1 dr.lgul p',îngă b,irbat. 

Si nici illCcp,ih.'arelc in ale dragostii IlU SUllt 

crulate : 

Ca săli dea la hlghighiş li) 

C,lf ii f.1t.1 de micutJ 
Fur.'! banii din IJcru(ă 7) 
Si să duce la dugheall 8) 
Si:ia 1.1 dr'lgut duhdn. 

Mai Întotdeauna la adresa celor leneşe şi ne .. 
spălate aruncă săgeti mult mai veninoase şi uncon 
df o nuantă trivială chiar, dar pline d" adevdr. 

La Mariula 'n gcbu sUll1nii 6) 
Se bat purccii cu pumnii. 

Si multe şi \ariafc sunt izhucnirile spontane 
ale poporului, izbucniri ce poartii in ele embrionul 
din cari va răsMi arborele cullurii autohtone, singura 
meni',1 sJ dicteze destinde de Jll,îine ale neamului. 

- La prada pe buric 
/. LASCli 

:Fac păduchii pic! pic! pic: 
- La Maria pe tulpan 

t) Culese din t.:ol11,S"r odor·-Ar'l<l ~) moare-le,lIn,' 
de VdU.), 3) IItora -~ dln.1. 4) tupiliş-pc asculls.5) highighis
I.llliari. b) gebll sumnii--buzIlllawl fu:;,ki. n lJcrul;j -cutie. 8) 
dughcall - pr,lv ,Ilie. Stă ... un păduche cJpitan. 

ZIua cdrtlJ. Plasată la intersectia 
"săpidmânii laptelui" cu .s,lptămina co
pilului" - putin mai 'nainte de "ziUa 
apelor" - .ziua cărţii" fusese sortit,} s,) 

imprime o paginiI glorioasă În promova
rea literelor romine. Azi .. ziua cărtii" nu 
mal e de actualitate pentru noi, dUPâ 
cum, la timpul SdU, nU a foşt de actua
litate nici pen1ru scriitori, nici pentru 
editori. Nu ar fi fost net/oie de o astfel de 
zi pentruca ~itrinele librăriilor din pro
(lincie să se umple cu vechituri, iar editu· 
rile dela centru să acorde generosul şi 
ispititorul rabat de._ 20-/0 la nişte pre
turi de acum cinci ani. Pentru notiţa 

noastră de azi rămîne actual interesul 
unei ochiri fugare aSupra zilei cărlii 

"maghiare". 
La UnRuri această zi ia dimensiuni-.. 

menşuale, Şi azi se mai perpetueazâ 
Încă ecoul leascurilor budapestane prin 
(lilrinele librăriilor minoritar. din Arad 
şi, de sigur, din intreg Ardealul. Apoi, 
aceste edituri maghiare inţeleg foarte cu· 
rios - pentru noi I - "ziua cărtii". 
Câtet/a exemple: 

1, şcot, ,petial pentru auastJ zi, edi
Iii din operele moi Însemnate maghia, 
re. Un Deua, 3 flo/ume 60 lei, un Zi· 
lahyi Laios, dela 16 pengo la 3 p, 
(= 60 lei), Volumele sunt tipărite irepro
,abil şi legate În pânză. 

2. ~Jnd pe Lamhrecht (,,!nain!a,ii 

Actualităţi 
omului primitiv"), legat in p,inză cu 85 
lei. In mod obişnUit riU se poate achizi: 
jioflla ~u mai pulin de 400 lei. O editie 
germanii a lui Mommsen (Romische 
Gesehichte) feÎ, __ 200. 

3. desfac pachete de cărţi asortate pe 
specialităţi. Am văzut un pachet cu 6 
volume - originale şi traduceri din 
şliintele naturale, Valoarea 584 lei, 
v,indute cu-_. 60 lei I 

Ei aşa da I O zi, o lUnă şi chiar un 
an al cărţii, 

__ ~Şi făT,} supărare oenlru editurile 
noastre! 

Hărţile minIsteruluI arma
tei. Sj nu se însp,liminte nimeni. Nu 
divulgăm nici un secret al apllrării na
ţionale. Ne doare Însll. C.I 'trebuie să 

dăm pe faţ.l o DOU.I latur.l ridicohL a 
ineuriei edut::ativ.nationale in care orbJ
cAim. Iată Întâmplarea. - Profesorul de 
geografie al unei ,coli romineşti din lo
calitate, are nevoie, pentru studiul carto
grafiei prescris de programa analitică a 
invllţământului secundar, de harta topo
grafică a judeţului Arad, Caută, Întreab:l 
scrie.__ Nici UD rezultat. Aceast.î hartă 

topograFic,] este UD orept exclusiv al mi
nisterului armatei, care nu o Iivrea:tă de· 
cât instiţiunilor de stat, la cerere pre~ 

VJzută cu toate garantiile oficialitătii. In 
comerţ DU se I'ăseşte. Ce să facă pro~ 

fesorul? Să eludeze programa analitică, 
cu scuza lipsei materialului didactic? Si 
se adreseze ministerului armatei? Ca 
să şi Împace 'conştiinţa a Încercat calea 
din urmă. Aşteaptă o si\ptdmînă, două, 

o lună._. După o lună soseşte răspunsul. 
Ministerul poate procura un nUm.ir oare
care de h:lrti prin serviciul său geogr;a· 
tic. Să se precise:te numărul şi să se 
avanseze preţul: ::!5 lei bucata. Bucuros, 
profesorul se execută. Dupll o altă lună 

de aşteptare soseşte pachetul. Stupoare! 
Toate hărţile sunL_ ungureşti. H,irtile 
serviciului geografic al ~tatului majer 
austro·ungar, cu vechea împărţire admi
nistrativ,] a judeţelor şi pliişilor, cu În
treaga nomenclatură În limba maghiară, 
cu toate explicaţiile În limba maghiar,l! 

Şi aceste hărţi au fost trimise de mi
nisterul armatei romÎne unei instituţiuni 
de cultură romînească în carc se face 
pregatirea naţională şi patriotică a tine~ 

relor generatii! 

Şi aceste hllrţi au fost utilizate de 
vlăstare romÎneşti care nu ştiu boab1l. 
ungureşte I 

Şi pentru aceste hărţi 'ecare elev a 
plătit 25 lei! 

Şi aceasta la 15 ani dela unirea na
ţională şi t~ritorialâ! 

Bravo ! Minister al apărării naţionale! 

Ion Vornicu 

!~=':. ........... ~.-.· ............ ~cr;;="".~" •• ~775""""".Q.S5 .... ~ .•• ~~-...... ______________________________________________________ ~~ 
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E Cîreşar! ... E luna pentru care 
Ne 'mpodobIm, punondu-ne 'n spinare 
O nouă ptJmăvară! .. _ Este luna 
In care "şcoala" face pe nebuna 
Şi porţile'şi incfjide, din oficiu! .. 
De ici în coio, Irenu-j un ospiciu 
Cu rostumori in statii balneare, 
Sau gări, numite inlermediare ! .. 
EluDa 'n care eu - şi m ulIi ca mine 
Pierduti in vraJea noptilo!' senine, 
Facem ocol Intregului pămdnf! __ . 
E luna'n care adieri de v(Jn! 
Tin loc de evanlaiu slradelol' goale, 
Să nu se-aprindă, ca să 1$1 răscoale 
Aslal1u1, liniştit in aparentă / 
E luna'n care orice "excelentă'" 
De evadări li vine aşa toana, 
Măcar, pentru ° ;zI, pdn'la Comana J 

Ca cronicar, opus lui Păstorel, 
(Eu nu măndnc şI nici nu beau ca eli 
Mi-am pus In gdnd să uă sel'uesc pe lună 
O cronică rîmaiă I .. _ Că-o fi [Jună 
Sau muli mai rea, ca cele multe scrise, 
Nu 'mi făuresc dm treaba asta vise, 
(Şi nici nu-i importantcl cfjesflUnea, 
Că n-apucai să văd încă minunea, 
Să fie bun şi 101 ce-i ilpărit; 
Cu-afdt mai mult, că sunt nedumerit, 
Cdnd au:zll şi critici de temei 
Spundnd că roman bun ar fi "Maitreyî" 1) 
Ca cronicar, perfect conştîincios, 
Incerc să uă diualg aici mai ;os, 
Tot ce-am aflat In nopti de insomnie, 
Delfl. o mu;;:.ă foarte flsticfjie. 

De remuşcări, AI. Vaida fiind plin, 
Se duce la o cură'n Bădăcin 1 17 

I 
I 

. 
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Jean Mil)alac!)e şi cu Iunian 
Vor 1)0inări, In doi, la un volan 1 
Ca Severin şi-a face Goga crucea, 
lor Mareşalul va stopa la Ciucea! 
Magearu, angajat de-un circ, la "Moşi", 
Pe Ceu, la loc 1-0 pune cu ... gogoşi! 
1. Duca, suferind de ... vorba aia, 
Va sta la vândă tol 16ngă ... Sinaia! 
Apostolul va merge din Văleni 

Să facă şcoală la Topoloveni I 
Camil Petrescu, ca un om de gust, 
Va sta tll)nît in "patul lui Proc us1". 
GI). Călinescu şi cu Bal/azor 
S-ar 1n16lni pe-acela$ trotuar 
Şi ;i!ile 'ntregi VOI' spumega din gură, 
Spuuându-ne că fac . .. litera/ură! 
M. George Zamfirescu, cu "siciiri" 
Gonind Madona lui, cu trandafiri, 
S-a 1)0fărIt să cânte 1n ăsi an 
'IJ.omante de amor, pe un ... maidam ! 
N. Cocea îşi va spune'n a lui rugă 
"Dă-mi, Doamne, iarăşi un "Fecior de slugă" 
Ş/-o să'l apuce aşa, un fel de greată, 
Cu gândul la "un petic de negreală"! 
Ca 'IJ.adio-Bucureşli, - după dorinte 
Vom aU;i!i cinci mîi de conferinte, 
Cu subiecte foarte variate: 
"Cum poti să'noti pă burtă şi pă spate", 
"Amor antic", "Ce's petele solare" 
"Ce fel de băI să facem la picioare", 
"Sfdnlu{ Sisoe", "Mersul cu căruia",. 
"Ce-a fost odată şi ceei a~i Mărcu/a", 
"Mîlente teologul şi Pamtil" 
"Cum poli să scapi când suferi de-un .. _ copil!' 
Şi ca să-avem ceva scf)imbărl de ion, 
a să ne dea şi plăci de patefon, 
Din cari se 'n/elege ne-a dă gata 
Tol aia "Ca fdnldnă cu găleata!" 
Quarletele X., Y. VOI' străbate 

In toată atmosfera cu "sonate", 
Iar celor 1nvd/ati cu ceva tonic, 
Ci 5-0 servi, la timp, concert simfonie / 
.. ... - ... .. ... .. ... ... .. .. ~ - - - .. .. 
Tu bade Niculai, din treaba asta, 
Te-] ră;t!buna băiându-tl doar nevasta, 
Că nu li-a adus ;i!estre, ca să pled 
In larQ de lume . .. jalea să'ti lnecl 1 

$ Z-- • 
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nOI, nOI epIgonII ..• 

Pentru orice călător, care vrea să cunoasc3 
În scurt timp, aportul cultural al unui oraş, in· 
stituţile de cullură îi ofer.1 vizual o părere, care 
de cele mai multe ori, nu diferă de acea a En 
glezului din anecdotă, care şi:a notat, după unica 
femeie Întrezatită Între sosirea şi plecarea trenu
lui: Nemţoaicele sunt nişte femei grase cu părul 
roş, cu ochii verzi, cu pistrui pe faţă ţi cu pieioa 
rele mari 

Numeroasele şcoli cu edificii Împun~loare, 
un teatru, care ada} osteşte şi cea mai cunoscută 
cafenea, un alt teatru ___ de vară şi mai ales Pa, 
latul Cultural, ce opreşte pe căIă:or În loc şi 
impresionează peliculele Kodak:urilor percgrine, 
prin masivitatea construcţiei sale, in\ăresc faima, 
destul de cunoscută În trecut, a unei culturi 
arădane. 

. Pentru localnici, ca şi pentru căIătolul, cer
cetător minuţios, deziluill e sigură. Ceiace s'a fă· 
cut dela Unire 'ncoace, pe terenul • ulturaJ e de· 
sigur puţin; iar noi generaţia care nc:am bucu
rat de libertatea unei gândi'i româneşti, pentru 
a fi taxaţi, fără nici o protestare, de epigoni 

Aradul trecutului, e Aradul lui Dimitrie Ţi
chindeal, al lui P. Pipoş, Ciontea, Popovici Des
seanul, Gh Popa, 1. Russu Sirianul şi Mircea 
SUnescu, a lui Octavian Goga. Vasile Goldiş. 1. 
Carageale şi a atâtor alte pene ilustre, cari au 
ţinut nestinsă făclia unei culturi româneşti, pe 
aceste ţinuturi şi cari au dat de ştire. pre\utin 
deni În toate ţinutu'ile româneşti, de faima unui 
Arad culturaL 

Astăzi, intelectualii români atraşi de mirajul 
unei afirmări mult mai uşoare pe terenul politic, 
au a.bandonat pe Încetul militarea pe terenul 
cultural, Puţinii intelectuali, cari se mai zbat să 
menţie continuitatea vechilor lor înaintaşi, sunt 
împărţiti În bisericuţe, aleşi în comisiuni lipsite 

de orice activitate şi iniţiativă şi se limitează la 
lucruri m~runte, Pieţele noastre publice văduvite 
de monumentele unui trecut, care nu ne intere
sează, aşteaptă in zadar glorificarea eroilor noştri 
naţionali. Palatul Cultural î~i deschide porţile rar 
din săptămână în săptămână, uneori din lună în 
lună, unui public doritor de vorbă româneasd, 
iar prin să lile de expoz.itii, păianjenii îşi ţes ne 
turburaţi, m3estrita lor plasă. 

De sigur că strânşi în cătuşele unei crize 
economi~..-CJ.lm nu s'a mai văzut, preoc)lp~rile 
c:llturale au f~,rH~,_chj!t de acolo de unde 
s'ar putea pretln-de o cât de mică bunăvoinţa. A 
V'"1rbi îns~ astăzi, unui primar de necesităţi cultu· 
rale, e tot una cu a vorbi latineşte cu podul de 
peste Murăş 

Ba, un fost primar. cu oarecare viziuni a. 
supra viitorului, a şi desfiintat singura comisie 
culturală, care de foarte multe ori, sub imboldul 
unor oameni activi a suplinit cu iniţiativa particu 
lar~, lipsa preocupărilor culturale ale conducerei 
Municipiului nostru. 

Ateneul f'opular. care s'a născut cu scopul 
cercd8 rii trec\; tului românesc din ţinuturile llră
dane, şi ar vedea scopul ciuntit dad. n'ar lupta 
şi penlru afirmarea culturii românqti şi pentru 
desvoltarea ei. A ne lamenta Însă pe ruinele pre~ 
zentului, fără a activa pe:~tru redeşteptarea faimei 
culturale a Aradului, ar Însemna sa încrucis"m 
bl alele şi să 11săm să ne cuprind;! pe incetul pa
ragina analfabetistă. 

Ateneul Populu, credincios ;nsă ideii căl,;u 
zito"'re, care i stă la te mei le, va incerca să ia 
iniţiativa acestei mişdlri. Un numerile viitoare 
vom ar~ ta lacunele d vom indica soluţiile. Vom 
fi Îns \ mulţumitori, tuturor acelora cari ne vor 
ajuta cu sinceritate în opera noastră. 

Marcel Olil1escl1 

pe marginea unel cărţi 
de educatie morală_l) 

P. S. S. Episcopul Grigorie a publicat În 
anul acesta o carte despre educa' ia tineretului 
nostru. Este o lucrare ce dă pe faţil, cu fiecare 
pagină, multă îngrijorare pentru viitorul nostru 
ca neam, atrăgând în acelaş timp atenţia asupra 
unor dureroase stllri de spirit şi de lucruri, pre· 
zente În societatea de azi. Cartea vrea s'i spună 
că se ocupă numai de Îndrumarea morală·relis 
gioad ce trebue dată tineretului şi se adresează 
pentru atingerea scopului, factorilor principali de 
educaţie: familiei, ~coalei, bisericii, armatei chiar, 

- de M- Păun -
respectiv: părinţilor, Învăţătorilor, preotilor Ace. 
sto a le este încredinţată formarea caracterului 
moral al tineretului, -< deci sunt răspunz' tori de 
buna şi s~ nătoasa îndru mare a lui. Şi, întrucât 
"ridicarea morală a unui popor incepe cu tine
retul său" cei ce sunt cheruati 1\,) educa sunt 
r~spllnzători nu numai faţă de acest tineret, ci 
chiar fată de neamul nostru Întreg. 

J) Tineretul Romiiniei. de dr Grirorie Gh. Cam,., Epi
scopul Aradului. , 19 

I 
• · 
· I 



20 

HOTARUL 

Dar cartea aceasta intenţionează să spuna. 
ceva mai mult decât ceeace grăeşte prin titlul 
său. Atat pri" punctul ei de plecare, cât şi prin 
conţinut, ea Iasă deschisă o întreagă discuţie şi ridică 
probleme ce se pun În legătură cu însăşi nivelul 
moral al societă!ii in care trebue să se formeze 
şi să se exercite pentru lupta vietii, tineretul 
nostru 

P. S. S. pleacă dela constatarea, - m'", rt uri
siU în prefaţă şi amintită adesea În cuprinsul 
lucrării. - că omul de azi, "uprins de grija 
existenţei zilnice, nu mai crează decât cu scopul 
de a·şi asigura p,lnea de toale zilele", că în ci 
vilizatia tehnică de azi, ,sufletul omului a bătut 
În retragere În faţa fortelor matrice ale maşinilor 
de tot soiul". 

Urmarea acestei situaţii: 

"In asemenea împrejurări nu-i mirare că sim
fuI moral slăbeşte, parvenitismul câştigă tert'o, 
viaţa plină de eforturi Înalte dispare, îmbogăţi
rea cu orice preţ, egoismul. fac ravagii" ... 
.. "echilibrul sufletesc al multora s'a ci tinal, 
ideea de raspundere şi supunere a suferit grave 
ati'1geri". 

Acesta este tabloul moral al societăţii. Se În 
telege că urmările sunt dezastroase. Ele ating În 
mod firesc şi tinerimea, prin care răul Se pro
pagă În viitor, ameninţând însăşi fiinta neamului. 
Deaceea, ~ dupăcum rezulh din carlea P. S S. 
se impune, prin educatie, oarecum o izolare mo
rala a tineretul, i, şi o indrumare care nu i s'a 
dat până acum, o Îndrumare prin care să se re 
sta ureze valoarea morală religioasă, ridicând O la 
rangul de adevărat cult. . 

"Ne trebue" - spune P. S. S - "un tine
ret care să. nu vad ~ ceeace văd tinerii de azi: 
desminţir i a În viaţă a principiilor învăţate în 
şcoală". Asta Înseamnă Însă că "desmnţirca" 
există, din moment ce tinerii o văd. 

Prin urmare, P. S. S. face o netJ demarcaţie 
Între societatea de azi, cuprinsă de cangrenă, şi 
Între tineret, care nu trebue să mai vad i ceeace 
există în societate. Si ca să se ajugă la aceasta 
"ne trebue părinţi de model, atenţ,j la creşterea 
fiilor lor", părinţi cari să formeze "un tineret 
voios, cu fruntea senină, care S<l ne asculte sfa~ 
turile bune, sa. toarne Încredere În sufletele de
cepţionate" . 

C("eac~ se poate realiza, dup] părerea P. S. 
S, punând pe "Hristos în mijlocul preocuparilor 
tineretului şi ale tuturor celor chemati a se ocupa 
de soarta lui", Căci ~Hristos Vd vindeca crizele, 
de orice natur,), ar fi ele: EI va vindeca urmă. 
riie paupersismului, ura dintre oameni, greutatea 
suferinţelor, EI ne va da n<ldejdile ancorale În 
perspecti'8 vecinic;irj", 

Cartea încearcă să (!ovediasca temeinicia a
cestor preocupări şi schiţează un plan de lucru 
în vederea indrumării religioase· morale a tineretu
lui, la diferite vârste. 

Notatea ei nu stă intr'o orientare nou il. a 

--- J 

educatiei. Hristos a fost în centrul preocupărilor 
educaţiei morale a tineretului şi pân-t acum. Do 
vada o face Însuşi P. S. S, cand, printr'un stă
ruitor ec!ectism, citează pentru sustinerea afirma
ţiunilor din cuprinsul lucrării, nume'roşi pedagogi 
cari au gândit la fel În materie de educaţie mo' 
rală. Noutatea c~rtii const~, sum este şi firesc din 
partea unui arhiereu, în accentrarea aproape ex
dusivl. a preocup,rilor religioase În educatie. 

Cat priveşte rezultatul acestui guasi exclu
sivism Însă, noi ne îndoim că va fi cel urmărit 
Pentruc'l el vizeaz.j numai tineretul, uitând că un 
principal factor de educal,ie este ins şi societatea 
în care tineretuluI trc cşte şi se formează Socie 
lalea este Însă aşa cum rezultă din prezentarea 
P. S, S.·.':'i ea va comunica tineretului tempera
tura ei morală. peste voinţa oridrui alt factor. 

S". ne explic 1m: 

Şcoala noastr?, primară sau secundar?, a 
avut şi are în mijlocul ei preocupările de educatie 
reli~ioas;l moraLI. Fie că religia a fost predatil. 
de Înv': ţltor sau de preot, al ortul ei În educ"ţia 
moraLI nu a fost totuşi ignorat, nici neglijat. 
Oricine şi,a dat seama de valoarea educ.ativă a 
Cărţilor sfinte. Rezultatele au fost şi sunt mulţu: 
mitoare, cu atât mai mult, cu cât şcoala t nde, 
în toate obiectele de În·; t m3nt, spre formarea 
moral~ a elevilor. Scoala a dat deci cât se poate 
pretinde din partea e. Am putea spune C.l într'o 
măsuf~ oarecare, a izbutit si! formeze caractere 
morale. Si ar fi ajuns să ridice nive ul moral al 
vif'ţii contemporane, daca sforţ.lrile ei nu s'ar fi 
izbit de rezistenţa societfitii actuale, care prin 
fOI ţele ei de constrân gere este mai tare decât În 
drumările bine intenţionate ale şcolei. Clei aproa
l t: tot ce este pozitiv realizat În domeniul moral 
de C ltre şcoală, este ·disolval de elementul nega 
tiv al societăţii. Imediat ce tinerii Întră În viaţă, 
asistl cu uimire la c le mai flagrante dlcări ale 
legii morale Văd atunci ceeace P.S.S. ar dori sl 
nu fie Llsaţi să vadă: "desminţirea principiilor 
învăţate în şcoal"", şi sunt prinşi în durerosul 
val al deceptiilor. 

* * * 
Există in viaţ,l. dincolo de morala de paradă 

a zilelor de sărbHoare, o alta morală, de toate 
zilele, o morală practică, a tuturor tranzacţiilor 
şi compromisurilor, care conduce totul. Este drept, 
şcoala o repudiază, dar nu.:i mai putin edevărat 
C,l În raporturile sociale, morala idealistă, deprin<ă 
în şcoală este În mod tacit taxati drept pură 
naivitate. Când micile şi marile abilitilţi, ce n,au 
nicio leg;·;tufJ, cu niciun pretext moral, sunt si· 
nonime cu inteligenta; când s;iritul de chiverni ... 
seah şi parvenire este botezat cu fals"- candoare 
spirit de sociabilitate, iar În oportunism se vede 
doar adaptare la mediu, - fireşte, contingentul 
tin<'retului capitulează. Tinerii se consideră atunci 
trădaţi de soci tatea care întreţine şcoli ce i-au 
crescut în cultul unor valori morale fărll. trecere 
la bursa vieţii practice, 

(Va urma) 

-
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Cărti J' Reviste 

culturalizării 

satelor de Ion ClopoteI 

Judi/iuni de râdil1, precum şi org<1:Ji;ared lin,'r re: 
prezenta!ii leatrale, culturale, efe. 

Prin Îl1fiint,lf('" bibli~1fcciJor populare, s'ar 
ajl11l~t' la desh,ltdrc,," gus/u!tll !,,'l1tm cefiI in ma,~sc, 
dup,j (II. h'll C/l,'polel, care rezerv,), in mare J>dl'lc, 

In fata 1H..,ui!or pI\)b!eme care Îmbrătişeaz,1 sta: socicl,i!ii ,,/t .. tra" misiunecl de a grupa h,itr,1nii şi 
rea cu/fUraU a s,l/dev 1l0asfre, h,ltr,illd sl'Cicld/e tinerelul in jurul căminului .,-;;ce,l,lf. 
,.",hlra" se g;iscşte În/ro situatie privelegia/,], fiin: Din aceasl,} pem1iHlcnf,/ leg,)fur,l ClI şc".1I,), 
du .. i rezervcltc f1-ulI1l'dSe perspective de realiLaI. populatia salclN s'ar Ilimind mull, cWlSfilllilld un 
J JispUll<Î/Jd de IJ/J cadru valevos de inic!ectuali, membru P"'/i/iC cmM)cipal şi ar li capahil,] s,]:şi 
"ilstra" a ,vgan iza 1, ili 1933, 11/1 cie/u de COI1" aleag)l c"/lduciîtori priceputi, deci, apusul demage':. 
ferinle referitoare la ridictJrc.l nil'du/ui cultural al gici la tară. 
Stltelor. dintre care a lelsl relevat,j una rc~stitil de fJjrerile d/ui Ion CI'~rwtcl sunt infcresa1lfc; clU 
dl. l,)/l C/'~P0tcl, tip/irita În I/L'!um ('u titlul .. Un fost "bicelul disculiilor şi aiurea. ~llJf,1ful, dup,] ce 
program de culfuralizare al sate/ar". cJ medital asupra vederi/oI' alt,'ra, şi le:'? k'rmulal 

D/. Ion C/o/hllel, secretarul sectiei social ce o: pe ale dzs,lfe, s,1Colindl1=le abSL1/lit necesare /a 170i 
Iwmice a "As/rei", porneşte ti ,Ia ideea ('/1, şcoala pentru l! pr,'ceda la rez,)/~"area pr"hlcl1lci şCl,larc, 
s,lte.1scii fillld <~-;;ezal/î la distante' ohosiloare pentru refe'fma/.1 aproape În fiecare an. . 
Ce1!lii, mai ales in regal şi tinuturile mtlnloase, nu lylertllli d=lui le11l C/c1ţJ0/d ('sIc lansarea ideii 
l1Iai C,1h'spund~ cerinfelLv pedagogiei J)JLldcrne. Pc (',1l11il1ullli "cLl/ar la sale, ol,/{,1I1izaf dup;i ce se Vl.){ 

dl:' ahî p lr/e, conditiulII!c higienice ale şCL,iIi vechi cwwa~ff' bine llece"it,)!i'e "-'caIiI/ltii rC'~/J:·cfiv(' . . )i 
Sl/Ilt dau!l.l/,'are. Un remediu ar fi inflmtarca că: 1/0/ 1111 ml'rit al d=s:l/c il c"llslilue ~'pi/Jid Cc1 fncc: 
minuhll :;;coLIf. bi!1!' ill.zpstrat prin c~'!lfrit:l1ti~l "h~fci IJlltul sj pornic1:~c:l, de i,'S, . prin 01>"lu1 ob.~tesc, sIa: 
unde rlC\'1I dr PfJlIlJ mire/mered graill/I'l lunp de 1 tul g,1sJlldu:se mir o sltua(1C care /JI}:/ ]JeT/mIc sa 
ciÎievc1 luni, Prin Ih)1I1 c1şc/./îm,lnl S'df Gişfiga fim;r fac,l sacrilicii b.l/Jcşti. 
pul necesar studiilM. Fd'lCdfia tineretului s'ar 1~1CC ION POci AN,el 
dllpii principii de larg,] colegialitate, Î/lV,}!,}/orul ill: 
suşi sleind in re/a fii de priclenie cu discipe'/ii. La 
nevoe, s'ar inslitui şi C,"lI11il1ul şC\.'lar ambulanl 

C',1milllrl şCl1 /ar, c,'ncepui de dl. I,m C/op<J{cI 
duptl indchlllgale studii socioh'gice şi slatistici di: 
daclice, ar fI prima şi cea mai eficace armă impo: 
Iri va analfabetismului. 

Jncep,indu:se ,'pera de educatie spiritllaJ.1 CII 

c,1 pi/uf millc1r, acesta - dup,) plinirea anilor şco: 
lari - ar deveni un element cultivat, ordonat şi 
harnic, iar in vial."l - spune auioru/ - ar duce 
cu sine mai mult optimism, o mai ferm.'! dorint,l 
de a birui ioat" obstacolele. 

Sale le, a v<Înd astfel de cefe/te ni, vor li che= 
mall' 1.:1 o vial,~ nouă, fiind absolul conştiente de 

o drepturile şi indivjdllaJija/~a lor. 
La realizarea cămi/wlui şcolar ar colab:;r.1 mi,: 

nisterde de instructie, &il1c11ale publictl şi agri: 
odltlhl.' 

]v!isiuI1Cc1 ciimiou/ui nu va fi limita Iti la in= 
slructia copiik1 f, ci va deveni casa cul!lIral,~ aco· 
mllnil,1tji, Îniîinj/wdurse sectij sportive, biblioteci, 

lorgu Radu: Ştiinja şi tecfjni
ca dreptului international pri
vat, voI. 1., .EdItura [.fniversilăljj~ 
Clu/~ 1933. 

Cartea dlui lorgu Radu, un valoros profesor 
,<1 Universitătii din Cluj, constitue un adevărat 
eveniment pentru Iite' atura noastră jur dică, atât 
de săracă În studii de drept internaţional privat. 
DI prof, Iorgu Radu, rupând cu traditia banale
lor manuale didactice, ne pune În faţa ul'iei vaste 
şi sintetice opere de ştiinţă, care poate sta, spre 
cinstea ţării noastre, alăturea de lucrările savan
ţilor străini Laine, Pillet, Frankellstein ele. 

Pornind dela constatarea, că tot efectul util 
al dreptului internaţional privat este in funcţiune 
de o bună deslegare a problemei metodice, dl 
praf. 1. Radu trece prin retoda criticei atât doc 
trinele caracterizate prin studiul naturii legii sau 
suveranităţii (doctrina statutarilor, noua şcoală 

• 
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italiană, sistemele d lor Pillet şi Zitelmann) cât 
şi cele ce dau importantă n turii raportului juridic 
concret sau dreptului subiectiv pretins (doctrina 
'drepturilor câştigate., sistemul lui Schaffner, 
sistemul lui Văchter şi acela al lui Savigny). Re 
zultatul la care ajunge d sa, din acest punct de 
vedere, este următorul: dreptul internaţional 
privat - filozofic de astăzi, trebue să facă loc 
unui atievărat drept internaţional privat pozitiv. 
Documentarea trebue să se subslitue simplei iIu
stroţiuni a părerilor şi lot aşa certiturlinea ştiin' 
tific~. simplei probabililbti logice. 

După conceptia dlui prof. 1. Radu, dreptul 
internaţional privat este un drept public intern. 
pentruc~ fiecare stat determină în mod liber con
ditiile subiective ale conflicl ului legislativ, in sen 
sul d al are putere de hotărîre nestânjenita in 
ce priveşte fixarea suveranit~tilor legislative, că· 
rora le cunoaste posibilitatea participării la Con 
curenţa legislativă. Caracterul de drept public ,,1 
dreptu'ui internaţional privat,· rezultă din Însăşi 
natura problemei specifice dreptului internaţional 
privat. 

In ultima secţiune a studiului d sale, rem,lp 
cabil şi prin aleasa limbă literari\. În care este 
scris, dl prof. I. Radu tratează metoda de for 
mare legislativă a dreptului internaţional privat, 
problf!ma lacunelor legislative şi metoda solulio: 
nării acestora, 

Volumul al doilea va cuprinde elaborarea 
ştiinţifică a dreptului internaţional privat. Elabo
rarea sa tehnică, va fi desvoltată într'un al trei. 
lea şi ultim volum. 

On, Lş. 

Din poeziile lui Li PO; aşa se nu: 
meşte placheta cu minunate traduceri din litera: 
tura chineză, datorită poetului AI. T. Stamatiad. 
Autorul "Mărgaritarilor negre" şi a "Cetăţii cu 
porţile închise " şiza găsit un non izvor de inspi
ratie în tălmăcirea poeziei din ţara crezantemelor, 
ca mai apoi să dea grai românesc gândirii sub .. 
ti le a aceluia care în anii 702 - 868 s a chemat. 
în China imperială, Li T'ai Po Pentru a dovedi 
cetitorilor că, dela AI. T. Sta '11atiad se pot aş: 
tepta dertule accente de adevărată poezie, dăm loc 
mai jos uneia din traducerile plachetei, aleasă la 
întâmplare. 

"Mica sărbătoare". Am luat o 
sticlă cu vin şi am s·o beau În mijlocul florilor. 
Totdeauna suntem trei, numărându-mi umbra şi 

prietina luna stălucitoare. Din fericire, luna nu 
ştie să bea, iar umbrei mele n:ciodată nu i e sete! 

Când încep să cânt, luna m'ascultă În tăcere 
Când dantez, umbra mea danţează deasemeni. 

După orice petrecere, oaspetii se despart 
Eu nu cunOSC această tristete. Când mă'ntorc 

acasă, luna mă'nsoteşte. iar umbra mă urmează". 

d&SS!!!b- :;:::;;; :;:-=. 

'REVISTE 
uGâlldireau. lnsământată în capitala de 

dincoace de munţi, - chemare ClI ecouri mul· 
tiple, mulţumită condeilor bine alese -, revista 
s' a plăcut plantată În capitala ţării Întregi; făgaş 
socotit cu mai mult soare şi m ai bună căldură. 

lnchisă la Început, în cerc limitat, a prezen: 
tat ca niciuna alta, interesul elegantei gândirii şi 
technicei: atribuIe peniru cari cetitorul roman n-a 
ajuns încă să facă deosebire, în vraful aiâtor ri
sipe de tipar. Trecând un timp prin eclipsa
specific românească - a aparatiilur tot mai În 
târziate, a cules de dincolo de ce ne obişnuise 
să credem că. este, colabrrări nu din cele mai 
pleţioase. 

Cu ultimul număr, venit pe Mai, paginile 
Gândirei se deschid minunat cu o comunicare a 
dlui Prof. I. Petrovici, făcută la Academia de 
ştiinţe morale şi pnlitice din Paris, în ziua de 4 
Marie 1933. D. Emil Cioran, face o documen .. 
tată deosebire Intre melancolie şi tristeţa propriu 
zisă. Proza şi poezia sunt iscălite de domnii: Gib. 
I. Mihăescu, Victor Papilian, Ciurezu, Emil Giur.: 
giuca, Radu Gir şi Voevidea Cronici bogate şi 
frumos gândite, ca aproape tot ce se poale ceti 
în acest ultim numiir. 

uSocielalea de mâIne". Cluj. 
Apare de peste zece ani, ca o chemare mereu 
împrospătată d idei şi probleme nouL Lit~ralurei 
propriu zise făcându i loc pe.al doilea plan, re
vista c1ujană e preocupată, în special, de o ne ... 
conteniLI frământare, în aflarea celei mai plastice 
expresii a vieţii zilelor viitoare. Cu acest pro 
gram bine definit, "Societatea de mâineH rămâne 
1 e primul plan al publicaţîilor de acest gen. In 
numărul ultim, pe Mai, aduce acelaş bogat ma .. 
leria·1 ca şi În trecut. Problema socială, este dis
cutată academic prin cuvântul autorizat al d nilor: 
dr D. Rădulescu, I Mateiu, Ioan Clopotei -
sufletul revistei - şi Vasile Bucur. O expunere 
documentată pentru problema economică iscăleşte 
d. Ioan Trafiuc, iar d. Stefan Meteş, continuă cu 
sârguinţa i cunoscută, cercetarea Ardealului vechiu. 
Poezia nu depăşeşte cu nimic, pe aceia int5.lni ă 
in "Hyperion". Cronicile ocupă spaţii largi şi 
frumos comentate. In lIS. d m /. se oglindeşte 
întreaga conceptie ardelenească: cuminte, sănă
toasă fi mult dornică de mai binele tuturor. Re" 
dacţia şi administraţia: Cluj, Strada Gelu 26 .. , 

nHyperionu. Cluj, anul II. Nr. 5. Tru
da personală a dlui C. Ari ntaru Colaboratori 
numeroşi, cu prea puţine contribuţii meritoase. In 
special poezia e cultivată în toate genurile, fără 
a ni se da prilejul întrezăririi şi talentului Înăscut. 
D. d. Ion Th lIea, Încă sub vrajea versului lui 
Lucian Blaga, şi N Rusu, cu notaţii reuşit versifi
cute; aduc tot ce s'ar pu' ea numi poezie În pa
ginile "Hyperionului". Proza are subiect, dar Îi 
lipseşte darul unei expuneri literare Din cetatea 
culturii ardelene aşteptăm şi mai mult şi mai bln. 
Cronici şi recenz i bogate, întemeindu ne şi mai 
mult convingerea de foarte buna intenţie şi lauda-

, 
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bila trudă a directorului. Ne· ar plăcea să vedem 
în "Hyperion", mai puţin tipar şi mai miniţioasă 
aleg-ere În produsele beletristicei E un sfat prie
tenesc, dorind revistei dela Cluj. S,I conteze în 
mişcarea clIlturală de dir,coace de munţi, aşa 
cum ar merita 

"Brazda literară", revistă lunară de cuI· 
tură şi informaţilllti literare, şi.a inaugurat apariţia cu 
îne~putul anului in curs. In ultimul număr, ap,n'ut pe 
Mai şi Iunie, aduce colabo1'ilrea dlOt'. N. Cristinoin, 
Emil Gicana, Lm:hian Neri, Eugen Brumaru, 5tel. Ste· 
reseu, şi Sobra Eugen. 

Catalogul expoziţiei pictorilor şi seulpturilor 
c1ujeni, ne·a fost trimis de prietinul Romulus Ladea, 
despre lucrările căruia cronicarul .. "oe. de mâine", a 
su:is În ultimul număr: "Romul Lad .... ,' ne'a dilt un 
"Cap de băn"ţean" În lemn şi un basorelief fn ghips, 
schiţ5 pentru porlrd al lui Popovici Bănăţ~.mu. Cea 
din urml~ lucrare este de un lil"ism plin de duioşie, 
neobişnuit la Ladea. Cea dintăi este de o profum:ime 
sufletească şi de o vigoare" liniei, carc face din ea 
cea mai bună oper:1 a acestni mare artist. - Umor. 
fi,ră a cădea În caricatură, satiră care muşcă adimc, 
tOilte au fost puse la contribuiţe pentru costruirea tipu
lui de ţăran băn;\tean, bonom şi şiret. Ladea ne-a 
dovedit Încă odat.1, cât de adânc vede şi ClI cât,] liber
tate îşi alege mijloacele de expresie". Catalogul cuprinde 
reproduceri admirabile din dd,: Catul Bogd,ln, Fl.uret 
Ciupe, Emil Cornea, Tassy Demian, R Lade.J, Szerva· 
tius ]eno, Szolnay Sandor şi Widmann W;Jlt('r. 

•• DrulJlul nou", foaie de popularizare agri
colă, aduce in ultimul număr un elogiu la adresa Ca
merii de agricultură a judetlllui nostru, când ci D. 
Moldovanu, vicepreşedintele U. C. EL spune: "Din 71 
Camere de agriculturii, avem 7 Camere foarte buue. 
dintre cari o d,im drept pildă pentru întreaga tară pe 
cea dela Flrild". f\stfel de aprecieri ne-ar placea cât 
mai dese şi la cât mai multe instituţii a .. "dane. 

il. n, 

Gând ron1inesc. .'1n 1. N~~, f, /\1<111/ 
'CJ33. ('Iu;. 

Fericil.! :;;; sl'ml/ilie-aii,,;/ c,'lIIcidell(,)! 

II/ timp ce Il_';, cl'i dclt7 " .. l/(,!loJ! 1\'Jlul,)(" 
C\/Jn/id/ll ('llIjului p,lCheJul cu cxel1l/Jldrc din pri: 
mul IJUm,lr ,11 "l J,)f,md" :lIi 1I~'stnJ, din ('/uj ne 
s,'s('.-;:I(' J>rill p"st,) prilllui nUlII.lf al J'!'\'islci de 
"lilt'!'dlu/',] ,>'/ ('1I11IIr,'/" ,,( j,I/lti fNnil/esc". "J h,laru/" 
tipare in ]4 jJ,lgini; ,,( i.inti r,~mill(,.'ic" - f<.'rl1lal 
/lI/tin mai l',Js,)ril ca jl1llldl.Jlea /..vJ11alului n\.'slru _ .. 
III 48 /),)gil1i, 1<,),,1111 ,,( ;,1nd""u/lIi r\.~mincsc"? 
- I/,'s/III ,,1 /t'f<lfll/".:ui! - ('li t!c\.'sehirccJ C,l re". 
visl.! dujcln;/ ~'{('<l" S.l nwbJ/ixcxc fc'ale energiile 
bUlle ,il.' .,lrth'alllllli, sii fie mere/} /<1 suprdfdt,l 
complexul dc' pr"hlemc ale aces/('i p/ir(i de tafi]", 
pe Cllld ,,11"1,11'111", mai m"t!esi, .1:;'.1 cum SI' cuvinc 
iiI/ci revisle ce nil .7pare inlrt/Il ~yt!ş capilal,'? d(' 
jJl'lwillcic ,~i ccn/ru universitar, işi (.inll!lrcşic SCl~: 
puII,} ('lIc/gii/e şi pmblemele: indicalc: de tit/ul 
S,IU, l\ltltc'rirlflll dmbe/or revisle prezinl;i c1cd.1.~ C,l: 

fader; "rillt/lIin'.] lui - t7u'(\lşi tinul,), ,,(j,llld fi",: 

mine.');:," \'(ea .~,) n(" inl:Jtis('zc I'n',,! 'lIp,irile spirituale 
de gru/lII/ui c/uj,lII <li "As/ni"; ,,1 h'ftlrtl/" ",rerl Sd 

('glllldc.JSl·,1 fi',7Jniniiirilf' şi mlllle,] cdol' gruţlat; in 
,,/lfcllcul Jh'Jml.1( dJ',It/an", ,';ii Jll'JI/n1 t1 Cl)lJlirma l~ 
parte diJl fL'oria admirahil C~'/lstruit,l şi savant d~~" 
cV/1lellld/,1 de dl iuliu lla/iegatll! ill sludiul ,,( ie: 
11C/".I(1'i vechi şi gl.'ll('rtltii ne'Ud" publicat in ,,( 1',iJld 
/\'mill(,sc", nu cred sllJlerllllv S,l adaug futu1'l'( 
Cl)lIincidcll(C"V mClltiolldle p,lll;) acum, /;lplul ('.7 
lInul tlillire inilia/evii şi (cd,)(;I~'fij "i 1,'/drul"" lii el 

A'sl t(lVclr,J.~ tic he'in.irdal,l, de vis,iri .:;i d,' ull;ver= 
Si/,l/c cu rcd<lcf"l'uJ .. (jjnd" :IJlui rNllitl!'sc". Un cu: 
V,ÎII/ mai mull Cil ,,11,'ldrul" ,l/'.'1dan 8,) sd/ule ClI 

Iri/teasc;) hucurie "Ci ,lndul I'omincsc" din capilala 
Ardealului. 

a. c . 
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NOTE 
Subiect de vară, p"lIliu .lt.11;.1 .\Colo Înlle 1I1\IIlI;, lIl1 lip d ... III,,!. cu 11\1; (,ll1d $'.1 illll'.iriit t,ua l\[.'lilor ill hci sau 

dil\tre noi, :'lolii ~lInt in .lCtu.lIiI.lk, 1111 pul Înli", ',111<'1, c,\ IX <li'curÎ, CLI sufklul ".111(1 \lni!JIi ,ldllli"blJ.lli\'c, ~i S',I imp;lflil 
11111ndi printr'o tr,lgi.:.l inljll1pl,lfC petreculă n.lv,iiind ÎII ochi. Işi pOJrt,lll1ill'fia. inUllhltl 
in pretoriul justitiei din (·"pilal,!. ci ~i de aspr,l, Ca pc o hain,l ce îi iese din llup, 

fiinde.1 vara este Sill;!!lrlll anolimp, c<ind statornic ill\'c1i~ de 1H:\'oi şi destin ndn-

.I~.a d~ Ilhl.n", vilh).,ă ,1 lISlIrpLlk"llfUhl.1 dl..~ 

ni. Iliei o Îniti,lth,j III! s'a lIlai gr,1bil Şd 

rc,ka c,'Ij,idui de (,ltJ nu îlll,ii fondurik, 

CMC se duc şi de 101 1,1 Irei SJll p.llf\l . ol11u[ de plllllb,iri crlncticc Între .1"\1,, 1l1,1[z l.îtllT.lt 

~i"li de trotuar, sau pc mal de apl', Î~i poale 

,lpropLi cu o rcl .. hv putin,! ostcncal.i, Iara 

de 1lI1111111ate pri\'cli~h ~i cu adillir,lhilui de. 
cor uman al codfLllui, CMC es!c molul v:i. 

zut la d de,bă, Cr~scut în pcisJl,!iu, dinlr\) 
blle,II.I, C.l piatra, sau ca buturuga, motul 

ş(lrprill~ ill e,If.lrilc ce duc la Vidra, Nea, 

gra, Sc,lrişoara sau 1.\ i\brud, nu scalllJll.l 

nici erI ci IIb.'irJru 1 ce se 11I110gcste p" Ia 
curtile omult,i din şes, nici cu \'o~linarul Ce 

n .. gusINcşle cu .lpucă!uri de or.lşan. Este 

t-;icăiri pO.1:C, 1I10lui nu <,stc \\l,li dl·lIl1l. ".IUIIC de stJ~',illirc. ci Illtli prcous ,k Oii· 

m,li .ld",ir al, ca p.: I'okca «'·1 trece prlll ce, sufletul ~i l1nil.l!ca ek VidlJ, d~d cum 

rodIU" }\colo .nu. drC 11:ci pc cr,î~n:df\ll ~ill t o cer illtcrc~~k om,'gclh.:. ŞI J~pir,ltlilc eo' 
'.II, IlKI dutolltaka C,HC s.I.1 tiC In frdu, t llH1llC ak acc~tor muntelll. 

Este un alt om, alt ne.1l11. , , I P"nlrll noi, care nu \It' m;irturi.-;im iI11q~ .. 
,D.lf, dll1l~C,. ce.l, e<I~I, ,sunl aZI 111 [',,,hm t' rai Cli llltlteri.lli'llIl1l \'femii. ,plobkm.l, Ci: 

J~ r.l>ptl11dcre, ca ti se l11!rl'.!b,1 despre c('a~ pilr~ de lIcJ~,lr!-!,lt, il ;'lol,lor, se ccrc 

ce, in mod clic,le,', s'Jr putea realiza cu apropidtd Illai mult prin i\1im,-. şi cu priI 
malcrblul cmc!lI."C ~i ~\Irkllli frJII1.ln!M.! cepere, 

larc do.ume. si.lllb"li~ sub goru~lUl, delel I :..'11 drcllll de 011l€1Iit', ClI akn!i" indrq'. 
l ebea, ca 1I1lr un slIlgur morman!, De !Ma la mizeri~ de acolo - nu numai câlld 23 
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s.: descarC;1 În mi-flelcul 1l0~lfll l\îi.: o df' llIi,tcrl'l.: ~kl\'d tip.Jrite, g,lseall1 un priki 
Ind - v llH'fj!cr(" in:;prl' ~)d.ill(t!l l: ... k)tlC dl hint"v\."nit s.i De ~lbon.lrll ld Ull curs ~,cr(l! 

fr'''m,Îllldrii, CJH >C illlillJe pc fillld,dui 111,11 ,Kntrll adulti- ('Ulll Îns.!, din P:IC,lk, ne 

multor ,cc.']' ,kLI 143. ~i peillJ '1.1 IQI:->, .',I'IlH'l1t:lIll calll d~ multişor Cll Jce~t loxic 
::oi ln~l~ prr:-;w", d\.o. onel'", un ~plrit C01l~!nu.:- de vi:-.uri *i vl,)rhc~ tl(".=anl 1.1.::H11 greu d-: 

tiI'. f'-ClIlld ~I (u intl'l"j.!or l'elltrll d.lkk 'il k't. 

jntr,,:n.-Hi!(' IIl.li I dk lH::~lIl1U!jli, - l.lt.t C( ~ T ... "'Id1.l tlfac\.'h'd d(CdstJ, comanddt.l j 1uil1-'" 

\-J dr:-.h:g .. l ~I p!\:~bknld ~L.1~i~or, L:u m.]l te ,';'1 ofK:i.1, pr\'.) tl selll.ln,lt d Ş IO!Otl ~l 

pul",,1 lhdfl,i.ll;l de (""duri, dM CII fll,1I ll<'J-":II,t"rif- (":oi drepl, ,I/i, in pli 1 M'c,,1 cII 

miJ\1iJ r0dnieic. :\.\.zJcd. ~tlln c{t :;crLsul nu ('::-1,-' dccftt LI!l 

Mun(ii i~i d<.:~(hid drullIurile pline "IC~tqllg, (<lre se invat,; ,~i se pr<ldic,l ÎI1~ 

de !itine. 10CI11.1i ca ~i ciohot,lri.l S.lU orice ,ll!.l Îndc' 

]\lit~Î\ul din Tdra :-'l"lilor. ClI numc IdniCirc oll1cllca;;că, in carc bb\ tc~1i prin 

simple şi im:.lrc.lle de SV.;>II s.:eul.u, ))0; ,.I,lrI.illj.1 şi ca Idlelll. :)lim, C:I o CMil' 

hrinul, «olund.l. Pialr.1, ~i- semn de hotar <'sk o cifreI d" cOllfabilitale o.u':Cdrc, i,\r 

jn~pre Irei judele, cu aripi de sla\'.1 ~i ~criit"rul Ull om ca loti oamenii, un profc· 
IUl1li[l.l - l'luntclc (i;lina, d~leaptJ inr sion;,;'. cu rnaşin,) şi ~ nu in chip abso: 

r~uralc .Ie viata n"uJ. jila\';), pc citadinul lut JlCCC'dr -- cu 1.1lenl. 

cu pas d~mol şi picplul fiTa\'. Totuşi olllen;r,'a trăeşte din iluzii ~i se 

[)inspre Severin, şi mai adânc in zarea hrăncş!c Jill C('JC" visraz.!. ...1 spus;o ci

cea clar,), pi~c alb de ninsori, cu ponoa l Deva Jş.l de frumos mai zilei;: tr('(tltc. Cât 

re ti, Întunere..:. Pelczatul îşi seulur." pentru noi, c,ulca ă fosl un pcndanl al 

~.11ba de mislere, pentru drumetul, care, sufletului, o clwie penlfU visuri, iar scrii: 

ci singur, ii culege intelesul ddrntc in forul rnisiollar cu o cruce de pur!at. Fc, 
frum~eji şi emolii. ricite vremuri erau acele, bine C.l IlU 111~1 

1'Iai ;"S, ,inulul Caril~ului, urei! prin ,;unl. 

cJr;)ri n\:lcJc inspre pripOfUI. cuib de Este bine şi ceaeI' se (ace azi. Car!cd 

\Tşnidc, pckrinii cu im'enlar de 'urist şi !le esle atât de dragel, indt ne bucure] să 

ochi de \'i~"jl~r. () vedem ,ă,;foiI3 şi de mana oficiaLl m,l. 

~i drumuri multe fu~ il1~pre toate zii~ 

riie cu p.jduri vinete în depJrlare, ~i că, 

r,lrîle hauk~c din loc in loc de \'iaja 

eliberat.] illspr~ cer, În cadenld bueu, 

ri"~r, 

Drumefii, siml elim inima lor r~deşte 

Întâi un mJr)l;\:<lt1 fr'lgil de iluzii, ce lu, 

millcazii in noapt~_ Este noaptea in care 

sos~$C chcl1l,lrilc de acum un an, Elle 

eM odală pe an, 

[Il al doilea td'ld, o zi a e:irlii alll ,IVlIt 

~i in localilMea noastră, zcloasJ C,1 Ull Ni

zil OdrcC.1rC şi plin.l, Cd Ull slup, de 0<1' 

meni dc cultur.], p" unde s'o fi s.lrb.llorit 

şi cart' dintr(' .1tItorit,ili dU luat pUI" nu 
prea am rCIl~il să afl.lm, Â fo,t s,i fie, pc 

semne, o tdin,l tnJre, 

In af.1fJ de disCi;r,;u1 p.lrinlclui Cillhan-

n':-dptea in c.lTe aminlirik se in~irue ca du şi de expozitia Illdlltl,cri'Tlor ce pOH:del 

Ulnbrde frunzarului la cel dinlâi p"pas dsa, intr'"dcdr rarI' şi binecollsrrvatc·, nu 

facu! sub pici"arcle slâncilN. Şi din in, am mai avui de inregistrat oici o află COI1' 

dcmnul Înt.ii ~c desprind pc rând \'iziu; trîbujir particulară, deşi credem, Cel ddLI 

oile--- se fll.cca apcl la bibliolccilc parliClllare, pu, 
1-Iol;)r.1t lucru. drumelia esle legald şi tine c.ile le avem, maledalul d,' CXPUg 

ea de partea de suflet, de vis a omului_ creşlea in chip considerabil. 

Este visul ce se culege din cclliciul cu Librarii romdni dill loc,llitatc ,lU c"pus 
tepe al florei de z0na rarcfiata, pc culmi. ~i d.inşiL_ marf,L .. Ar fi un prilei .lci de 

dce~'ei puhlkollii nu Irele peste .lnumilc 

IMi/udi"i j.!eoj.!rafiee ~i deci, nil esle cazul 

',l intr~ml in .ltlJ'-mun!c, pentrll a aprni .. 
in to",t;. amploarc'l ci, ispray.l eJilil.;>r de. 

pc malul S('llll,'~ulltL 

De..-.JaUi in',] cu acca~t,J. inrcg,i'ilrJm 

CU o vie satisÎllctic (;) in,ti/utul de re,ll." 

ncc<:~it.llc rom.ine.llicli, II f"sl $al\'al del .. 

peire de'0 preit frum".l,iI illiji.1IiV.l a Haz 

11.1 ului. (iriltie unui ajul"f real a~a dar, 

~eoald de hele-arte din Cluj i~i \-a <:0n· 
tinua mi;,iunea, din 10.l1nn.\ 1.1 Timi~0,ua, 

Pe m:>i ne hacllr.l schimo,uea de do. 

mkiliu: oricum. sUl1lem~m<li apro.1pe de 

un ("car a "Irui radialie de lu min.] se 

va rcsfr"jn~c şi asupra urbei n"astre. 
N.tdajduim cii Înlr,uea in puls.lli<l atM 

de \'ie a mdropolci biinjlcne a ouclc:ului 

de arl~l pe carc il formează şcoald CU 

profesorii sili, prinlre care numaram pc 

sculptorul Romul LaJed şi pict..-.rii ('alul 

Botdan şi A. Demian. va fi semnul unei 

itşI:z;)ri in c"n/inuitale şi f"dnidc. 

(i. v.) 

J4 anI, ,<"lU imp/i"iţ deld 111.'.11'1(,,1 

poeflilui g,dalia II , R l'l'f'/II:ClIIIL Sin_f:vru,j 

\ '"fV/Il 1.1".1/ cdor n'luli d/llhl ci, " SIf<)I,i 

de sO<1re", cdil.l! fn 1')15 de ,,-'-;al,'llId Li: 

ler,n" din Galali, ŞI',] .1\'111 succc:;ul IlU' 

IIMi in lumea n:/,v pretuit.vi de frumos, 
Uri, CIIIII acc~ICd dU f,'." ,lf,i/ de I'l1ţil1i, 

",';/r<'1'i de s0arc", lrim/aeu,1 numai hil>li, 

Meci ,//I'se. OII!,'! /4 .mi de hih'S. in 10,l/c 

d"iII('njifc ca şi ÎI1 Ii/elel/Uf,), g,};;:ÎJII <furt'

ros pril .. j clt'zd f}/niali aci~ ~JrlJ/~l d/til de 

de/iuM:' 

lubil,) 1I/('iJ, ill fri;;ul iernii. 
Ji<Î fdt,j ,1/6 ',1W d'aprills,l, 

C"clr ~";tjl1gt'rd, de hun" SCr1l7lt} , 

/l'UIl &lwla/ de-.lr fi MiII."}' 

el c1cCJll;(J Cf1ft' : 

{JOCI a {0s/.' .';)i c.1tllul lui şi p/.însu/ 
Sub cercul i/J,'lclal IrCLCd fiori: 
lIn codru era sufkllJ:i, şi '1lIr,rll~lJl 

Cîntau pri;'I~'i;hc!ori! 

E;,lc lolul de sufld ce se vrea in vecini a ne 'plllle pellCfCa despre comerlcll CJfC Teza de bacalaureat. in 

cu Ijriite sub asprA nghe a ureu~ului şi se face la Arad cu carlea. ::ii daLei " manuscris, a aviatorului Rurel Vlaicu, 

a biruinjii in eap.lt de drum. ploaie D'l ar fi COlIsfrdllS pc expozanti ~ă dată în anul 1901, la li eul unguresc 

Ci inlorsul c;lrdrii, esle sub pidonc, i~i ridice de cu vre/lle marfa depe trotuar, din Sibiu, t,atând despre "Răk;:.czy 
pe \'~r~anlul cel;) [aii. Drumetii, ochi de am avea o(azi.l să fim esee,;ivL .'5 Kossulh Politikai Sorsânak ossze' 

vulturi- şi pici;:),lrc de şoimi, îşi urcă t", Aşa ins.l ne-,lm rcscnma', pentru 7iud hasonlitâsa" (comparatte int,e aportuOI 

'uşi o.:u incredere visul pe \-ârfurile ce care nu cst~ a eJrlii, când nu este Ull r'a> politic a lui Râk6czy şi 1{ o6suth), a 

in~lIlila zarea, chemare la taina, Împ,lr* bal de at.il la sut.!, şi când cartea este o intrat in proprietatea "Rteneului Po. 

t.lşilj numai inimii I"r. ch~ic de vis şi de cr~dilltJ. pular Flradan", pentru care fapt se 
ZIua CdrtlJ, - ellll avui-o şi noi. /lria plastlcd din Capitala Ar. aduc mulţumiri dlui Juhasz Iosif, 
Inlai. am aVI;J;o printr'un contacl spiri; dealului a fost amputatii in ceae\! a avui functionar cfr, Care a binevoit să fa. 

luaI ce n ... ·a pll" in kll,ltur,l cu s,lrbălodrcJ mai rodnic;: şi reprezentativ renlru În* că ac~astă donatie, De remarcat, cii 

tiparului din Capi/itl;!_ P,,-istde, autorii, trea!(a provincie. Şcoilla de arlc frumoase la sfârşitul acestei teze, aviatorul de 

editOrii, ziarele, oamenii J,- CUlillfd şi oa' din Cluj a f.:-sl isa:onif(l din mijlocul ce· maÎ târziu a d~senat admirabil, Un 

m.:nii d" IlleulillLl, IlC'ali bombJnlat cu o t:!!ii ;Jcnlru prelinse moli"c bugdarc. cari dirigeabil, foarte apropiat ca model 
seJIl1ă de dccl,lf,llii, articok, discursuri, afişe sunt mai puternice decât raIi unile supe. celot' cunoscute azi 
şi indemnuri, încât dacĂ eram neinitiati in rioare ale sufletului şi ale lRinlii. Rostu\ 0_ D. 
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