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SOCIETATEA ~ATIU~II.OD 
.,. 'W 

SI ADlJfIttIIADEA ~ATIO~AI.A .,. .,. 

DE~A AI.BA.llJLIA. 

Din cele mai îndepărtate vremuri ale istoriei şi pana astăzi toţi marii 
cugetători ai omenirii au convenit a constata, că răul cel mai grozav pentru speţa 
umană este războiu1. S'au cheltuit energii imense intru afirmarea acestui adevăr şi 
o mare bibliotecă s'ar putea organiza din operile scrise şi tipărite in cursul veacurilor 
asupra binecuvântărilor păcii universale intre oameni. Multe suflete generoase şi 
neprihănite au crezut, că in cele din urmă chiar ravagiile inspaimântătoare ale 
războaelor vor impune omenirii cu forţă irezistibilă dorul păcii şi vor plămădi cultul 
ei in suflete oprind def1nitiv războiul prin instituţii internaţionale potrivite. 

Recitind in zilele din urmă opurile lui Eminescu, spre marea mea bucurie 
în "Geniul Pustiu" am descoperit fraza următoare: "Aş vrea ca omenirea să fie ca 
prizma, una singură, strălucită, pătrunsă de lumină, care are însă atatea colori: 
-naţiunile. 'Desfiinţa ti răgboiul şi nu chemaţi certele popoarelor decât inaintea 
crribunalului Popoarelor şi atunci cosmopolitismul cel mai fericd va incălzi pământul 
cu razele sale de pace şi bine". Şi Eminescu a scris rândurile acestea incă in anul t870. 

Tot astfel înainte de a se cunoaşte deciziunile congresului, despre care se 
credea că va fi fără indoială întrunit după războiu, Adunarea Naţională a Românilor 
din Ardeal şi Banat în 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia între hotărârile sale, ale căror 
autor este subsemnatul, ulterior mult condamnat şi criticat penbu aceste hotărâri, a 
inserat şi hotărârea IV de următorul cuprins: .. Adunarea Naţională dă expresiune 
dorinţei sale, ca congresul de pace să înfăptuiască comuniunea naţiunilor libere în 
aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să fie asigurate pentru toate naţiumle mari şi 
mici deopotrivă, iar in viitor să se elimineze războiul ca mijloc pentru regu/area 
raporturilor internaţionale." 

In discursul meu, prin care in 14 Decembrie 19t8 am predat la Bucureşti în 
mâinile Regelui Ferdinand I-ul actul de unire dela Alba-Iulia se P0t ceH şi 
următoarele cuvinte: "Dar unirea Românilor înte un singur stat este totodată şi o 
pretenţiune a civilizaţiei omeneşti~ Progresul acestei civilîzaţiuni pretinde comuniunea 
naţiunilor intr' o umre de ordin social, care să asigure ltberta. t<ea şi dreptatea 
deopotrivă pentru toate naţiunile mici şi mari. Această unire a Românilor pedeoparte 
va trebui gradat să înfăptuiască egalitatea condiţiunilor de viaţă pentru toţi indiviZii, 
cari o alcătuiesc, pe de altă parte ea va trebui să se intemeieze pe principiul liber
tăţii şi egalei îndreptăţiri a neamurilor." 1 
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Răspunsul Regelui la acestea cuvinte ale noastre se termină astfel: "Pe acest 
temeiu al unei puternice democraţii şi al vieţii frăţeşti intre popoare; vom răspunde 
totodată simţimintelor aHanţilor noştri, alături de cari am luptat pentru marea cauză 
a dreptăţii şi a libertăţii în lume. il 

Adunarea Naţională dela Alba-Iulia a fost deci absolut în nota vremii, când 
a cerut infiinţarea Societăţii Naţiunilor. Congresul aşteptat nu s'a ţinut, dar cei 
patru arbitri ai lumei inspiraţi de geniul visătorului american Wilson au creiat totuşi 
instituţiunea cerută de toată lumea, Societatea Naţiunilort dela care se aştepta pacea 
universală şi eternă. Durere, nădejdiile înfiripate prin această grandioasă creaţiune 
11U s'au realizat. Societatea Naţiunilor a rămas stearpă. N'a reaIîzat absolut ntmlC. 
N'a rezolvat nici un conflict dintre popoare. Minunatul ei palat, clădit pe coasta 
lină a grădinei Ariana de unde se deschide cea mai fermecătoare vedere a lumei, 
Geneva cea dulce, oraşul lui Rausseau şi al lui Calvin, apoi apele verzi ale Lacului 
Lemann până la Lausanne şi departe în dosul apelor munttIe Blanc cu piscurile-i 
prăpăstioase acoperite de veşnică Zăpadă, aZi mâine rămane gol ca un sfânt simbol 
al păcii pc pământ. 

Popoarele au revenit iarăşi Ia sistemul ve chiu de a-şi asigura interesele prin 
acorduri, convenţiuni, tractate separate, alianţe de pe o zi pe alta. Ca şi Societatea 
Naţiunilor, astfel a eşuat în zl1e1e noastre şi frumoasa idee a dezarmărH. La J5 ani 
după groaznicul măcel al războiului mondial, omenirea verifică din nou vechiul 
dicton latin "si vis pacem, para bellumu

• dacă vrei pacea pregăteşte râzboiul. Lumea 
vorbeşte iarăşi de războiul apropia t. 

Se popularizează tot mai mult părerea, că vina pentru războaiele dintre 
neamuri o are inainte de toate democraţia şi omenirea oscilează tot mai mult intre 
diferitele forme ale despotismului. Poţi să preveZi ziua, în care va fi distrusă ultima 
statue a libertăţii fiind socotită ca o primejdie a societăţii 

Cu toate acestea rămâne incontestabil adevărul, că viitorul civilizaţiunii 
europene depinde exclusiv de soluţia problemei, dacă conflictelor armate se poate 
ori ba substitui o procedură iuridică obhgatoare pentru toate neamurile? 

Societatea Naţiunilor a eşuat, fiindcă a fost lipsită de orice putere a sancţiunii. 
Ori firea omenească respinge constrângerile sociale in interesul obştesc şi din acest 
motiv statul trebue să dis pună şi de mare autoritate şi de mare forţă brutală pentru 
impunerea acestei constrângeri, fără de care nu poate să existe nici o comun,itate 
umană. Societatea Naţiunilor a avut autoritatea. cel puţin la începutul ei, dar n'a 
avut niciodată forţa constrangerii. 

Şi niciodată popoarele nu vor accepta de bună voie asupra lor vre' o forţă 
brutală care să le poată impune constrângerea inexorabilă pentru ca să poată trăi 
pentru vecie in pace unele cu altele. 

Forţa aceasta deci nu poate fi de ordin material, care să reprezinte forţa 
brutală, ci trebue să fie exlusiv de ordin spiritual. pe care sufletul omenesc s'o 
primească de bună voie şi bucuros. Această forţă există, dar omenirea cu bună 
ştiinţă o ignoră. A fost creatoarea civilizaţiunei apusene. lumea însă a uitat-o. Va 
trebui inviată din nou. Despre această parte a problemei voi vorbi insă altă dată, 
poate tot la locul acesta. 

Şi până atunci însă mărturisesc credinţa mea adâncă şi nestrămutată, că 

chiar din acest punct de vedere hotărârile dela Alba-Iulia au să rămână pe vecie o 
glorie a Adunării Naţiunale dela 1 Decembrie 19J8.; fiindcă prin ele se proclamă 
principiile eterne şi infailibile ale dreptăţii, ale libertăţii şi ale păcii de totdeuna 
in lume. 

Arad, 241' Noembrie 1933. 
V. GOLDIŞ. 
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Un interesan' recensăntÎnf 
al Domeniului regal şi cameral al llradului. 

Intre colecţiile mai vechi ale arhivei tri
bunalului arădan se gi'lscşte şi un mare registru 
in folio, cuprinzând: Conscriptio regis came
ralis Dominii Albo et Nigro Crysinni cum ~c 
aUă indicat în litere aurite pe legătura de 
piele, 1.) 

Lucrarea poarti'l data 1781 şi a fost scrisă 
in limba latină, i\lanuscrisul cuprince 6 file 
mari albe la început, Textul ocupă 2 pagini 
nenumerotate şi apoi alte 618, cu
prinzând o prefaţă, o introducere şi descrie· 
rea succesivă a diferitelor târgm i, comune şi 
puste din acest domeniu, cu tOelte datele sta· 
tistice necesare, La urmă se dă un t:1bloll ge
neral nI veniturilor, Urmează la sH\rsit alte 10 
file a lbe, în josul ultimei fiind aceas~ă seurtă 
insemnare: V, et C, Fasc, 141. N-ro 2, 

Intreaga lucrare a fost {ăcl1;ă de dHrc 
eontrolorul Casei camerale, Franl'i~c Cova('sics 
şi a fosi începută la 27 Octombrj~ ~780 şi ter
minată l~ 16 Februarie 1781. in ~Im,ş. 

Ca (}l"nexă, o hartă a celor donă domenii, 
al Aradului şi lneului, in două cl1lori: galben 
şi ro~m. 2,) 

PHEFAŢA 

Poartă ca titlu menţiunea: Vrbar ei Consc. 
Fnsc, 141 N-ro 2. 

Se arată că acest domeniu regal' şi came· 
raI, cunoscut multă vreme suh numele de 
difltricte!e ('Qnfiniului Aradului ~i lneului, su
pus de Turci. a fost eliberat la 1716, cu un 
on aDro~we înainte de naşterea de curând de
funct'd ,'Prea :\ugustei Doumne«: 1'vf::uill Te
reza :1). şi s·a adăogat la vechile hotare ale 
acestei domnii datorită armatelor vietodoasc 
ale 3ee"tui împ{\rai de glorioasă amintire«, 

Se aminte~te deasemenea c'i şi Banatul a 
fost rupit de sub tirania Turcilor, In1teg po
porul se bucură în prezent de liniste şi de bi
ncf<lc(,l'ile p[lcii ocupându-se nu numai cu cuI· 
tivnrN\ porumhului - fagopvri cultura - ca 
sub Turci, ci cu toate lucrClrilc fertile ale 
sclului. 

~upu 7ii vor păstra o veşmcn recunoştinţi! 
faţil de o atât de mare bineLlecre şi vor fi 

1) Obţinut prin bunăvoinţa răr. dr, Gh Ciuhandu 
2) Cu această inscrinţie Illtină, pag. 617: Mappa 

duorum CamE'ralium dominiorum Marusian; quippe Aradi
ensis et Cri::.iani antehac Mutinensis, designans quodomo 
duo haec Dominia sibi invicem opnonantur, et aliqua in 
narte conjugantur, item situm et ordinem locorum realem, 
distantia veTO esto quidem conjecluralem, est cum altenti
ooe elaboratam exibeos. maou conscriptoris apposita. 

Color f1avus Dominium Aradiense. color autem 
ruber Dominium Mutmense, qUI simul eiusdem Provisoratus 
kneziatu '. et Praedia, majora distinguit. 

3) Maria rereza s-a născut la 13 Maiu 1717 şi a 
decedat la 29 noembrie 1780, 

găf'-iţi totdeauna gata şi prcp;.11 iţi să inchine 
omflginl perpetuu faţă de glorioasa Maiestate 
domnitoare,« 

In rândul acestor umili supuşi, scriitorul 
[(('('ski mari lucnlri » indrăzllca« să se adauge 
şi cI. asigurand că a compus lucrarea din 
inalt ordin. 4.) 

CONSCRIPTIO REGIO CAMERALIS DOMI
NIl OICTI l\IUNT[NE~SIS, 

Suh a('cst titlu se dă, ca introducere, un 
sellrt i.,toric al act'stui » Domeniu regal şi ca
mera), a~a numit de '\10dena«, Il reproducem 
in întregime. modernizând, în unele locuri, 
stilul, 5,) 

» Acest domeniu regal şi cameral mai 
Înnipte fu"e .. e impărţit numai în două districte, 
adid. al Ineului şi al Aradului, până când el 
a fost diiruit de prea augustul Irilpărat al Ro
manilor Carol al VI·lea, de mare amintire 
dcfun:1ului Rinaldo de Modena, Rege şi Duc~ 
d(' \hrandola, 6.) in anul 17:32 ziua 11 a lunei 
Decembrie; a păstrat denumire,"\ sa de dome
niu de Modeua. ca fundament al m'1.i sus nu
mitei bin('voitoare danii regale, p:înă ce, in 
eurl'ul vremii, din nou a devenit domeniu ca
mera 1. J n urmă, reintoreându-se la posesorul 
eaml'ral după emn s-a spus, acest domeniu -
sitnat în vestitele comitate al Araduhli şi 
C0nseh,]ui - care după împrejHrări pana 
acum fusese arendat de cMiva domni arenda
tori de mai înainte cu dif~ritc sumE'. în pr('-
7.('ot e tinut in arendă de distin~ml domn con
sili('r si' administrator al domcnii:OI' re(!,'!lc ale 
Araduiui şi \Jodenei, LO\'3SZ de E()tH'n~s, fiind 
cllprin .. d('a .. ('mene~l şi domc-nilll 'camer,11 al 
Arndn!ui, cu o sută nouzeC'Î de mii .. în puterea 
contractului, încheiat pe 1:~ ani, cu Inalta Ca
meră r('gală uno-ari'i si aulică. in ziua a 8-a a 
lunei A~u:--,ust 1774. 'Dpasemenca in puterea 
&C'C'stui de('rct parafat, trimis sub 1 luna Sep
t(.mhric 1780, cu ajutorul chinr a! mai sus 
intitulat ului distins domn consilier şi admi
ni<;trator, descriprca acestui domeniu regal, 
Îăeută de mine mai jos iseă1itl1l, a fost înce
puEI în ziua de 27 Octombrie 1780 5i sub data 
subs('risă, a fost încheiată şi te';minaUL 

Acest domeniu cameral al î\'I,)rlenei. îm
părţit mai înainte în două distrirtc, după cum 
s-a spu~ mai sus. acum este în şf-\.,e plăşi 7.) 
şi o câmpie 8), fiecare egale, anume in Boroş-
---~--

') Primele două pagini nenumerotate, 
5) pag. 1. 
6) Rinaldi d'Este 169l-1733. Avea de bibliotecar pe 

vestitul istoric Mnratori. Larisse el Rambaud Histoire 
generale du lV-e s'ecle a nos jours, voI, VI p. 5Z1. 

7) Provisoratus. 
8) Frumentariatum. 

...----
3 
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Ineu, Cbişincu, ZerinduJ :\lare, Ruteni, Pan
cota, !\1inî,:, şi câmpia Batania, in ~al'C p!ăşi 

sunt următoarele târguri 9), S.lle 10) şi pus1e 
11), anume.« 

După accastă introducere urn1('3ză un tab
lou al plă<;ilor domeniului. cu tO<lte târg-urile 
şi 5at('}" existente la 1781, {',)nd s-a făcut 

aceastil statistică. Unele dintre necste sate s-au 
.. mit, formijncl asClzi o comună mai mare, in 
(are se păstrază totuşi numircil. cMe unui car
tier, amintind ycchca aşezar~ IlIplooată. Câ
teva sflt0 nu le-am putut identifj(,3. 

Reproducem mai jos acest tablou. 

IN PLASA BOROŞ-I~EU 1Z) 

T~trgu] Roroş-Ineu. Satele Şicub, Gurba, 
Contrato (odinioară Lacul Câncpii) 13}, Iareoş, 
Luguzău, Şilindia, Camna, Cuicd, A ldcşti, Răp
sig, 14) Voivodeni, Boesig 15) Hodi~ şi \H
nerău. 

IN PLASA CHIŞI:'\FT. 
Satul 01]a('a. 16), Giu'a-Yărş~l1ld. 17), Pilu 

1\1are. 1~). Tar!!ul ŞiclălI. SatulNădah, Somoş, 
('i:ntei, Sint('a. Sinitea, Cherelu,~ ~j Horc!et5· 19). 

r~ PLASA ZERINDUL l\fARE 
Satul Zerindul 1\ fa re, 20), Be1-7erind 2 t), 

Aclrin, ~H'l('a. Vadaş, 22), SCDrcu.'}, Somoscheş, 
.'\P3 t('o , Cermei, Bcrechiu, T~llpaş şi Iermata 
Nf'3gră. 28). 

IN PLASA BUTF,~r. 

»Această plasă, fiind raporta:;! la celeIlalte 
pHÎ!7'i, estf' mai mare şi ar conţinC'3 65 sate 
intregi, a fost împărţită dar in patru districte 
san Cnezai(' şi anume al ButelliJor, Sebcşului, 
CroC'ncÎ şi al Bonţeştilor, în care se găsesc ur· 
mătoarele t,irt{uri şi sate: 

IN CNEZATCL BUTI·:NI. 
TărguI Ruteni. Sah'le Gro7Î, Barza, 24). 

ehi "india. V ăsoaia, !\ IinişcI, ~5), :\Jinişul de 
sus 26) şi Bîrsa. 

9) Traducem onoidum prin fârg ŞI nu prin oras 
deoarece ni se pare că termenul acesta cDres~unde mai 
exact rea I ilăţii de al u [lei. 

10) Possessiones. 
Il) praedia. 
12) pag. 2. 
13) Konfrato. autiquitus Kenderto. 
li) azi Rt'gele CaroL 
1:,) Caragheorghevici. 
llJ} Grăniceri 
17) Vărşand. 
18) Pil 
111) Erd6hegy. 
20) zerind. 
21, Luntreni. 
2'2) V ânătDri. 
23) Fekele GvarmattJ, in text 
24) r iros şi Rârza unite cu Chişindia 
25) Kreszla-Menes. 
26) Felso Menes. 

IN CNEZA TUL SEBIS. 
TfirguI Sehiş, Satul Chertes, ~7), Susani, 

28), Igneşti! Miniad, Prlljc-;;ti, Să1ăjani, Donceni, 
RlIhani, Laz, S~rnărsel, 29), târguI Dczna. Sla
tina, 30), Neagra. Nădălbeşti şi Moneasa. 

IN CNEZA TUL CROG\A. 
Satul GiJ.văjdia. 31), Bcrindin, Cociuba, Re

vcli!'>, -'3 o:<;ja , Cioreşti, 82), Craieova, Dieci, 
Dumbrm'lţa, Crocna de sus, Cr()cn~~ de jos, 33), 
i'\lescş, 3~). HoIt, 35), Fcniş, 1o"u", 361, IosăşeI, 
Balt~le, Valea l\'1are, Dulcele, Zimhru şi Brustu-
reşh. 37). . 

IN CNEZA TUL BONŢEŞTI 

Satul Căcărău, 38), Lunea, 39), Ples, 40\ 
Rud('',>ti, Almaş, Plop, 41), CiIlli do sus, Cilul 
de jos, 42), Sarbi, 43), Bonţeşti, Musteşti, Fe
ricca, 44), Secaş, Mădrijcşti, Soimoş, 45), Bu
ceava, Zeldiş, 46), Satu-rău, HOllţIşor şi Gu
rahonţ. 

IN PLASA PANCOTl\. 
Satul Pâncoia. Chcrechiu, Seleuş, Cigăre1, 

47). l\rforoda. Chier, TLlrnova, Tăuţ, Năda.,;;, 
Dl1rl, Drăuţ, Arăncag, 48}, Agriş, Almaş, 49), 
!VIăderat şi Musca. 

IN pr ,ASA T\fINIŞ. 
Satul Minîş. TârguI Radna, Cladova, lVIica

Iaca, Cuvin, Covăsinţi şi în!insa pustă Zimand. 

IN PLASA BATANL.\. 50): 
Numai satul Batania . 
Pc lângă Qee8tpQ tin de domeniu urm(J/oa· 

re!e pusle. Pusta BankediC'i, impărţit~ în două 
PHl'ţi. Bancuta. Bodzas. Dumiratos. FocIdvar. 
Ki"s·Knmara5. Kunagotha. Na,<.!y-Kamaras. Cei
laIl[t jumătate H pustei Rankediel. Apac/'a. 
Kupa. Trei sfprlmi din pusta l\1c-dgyes şi 
F pC'skes,« 

27) Prunişor. 
2R) Susan. 
29) Zemerzel. (in text, neidentificat). 
30) Slatina de Crîş 
31) Paulian. 
32) Contopit prohabil cu Di~ci ca şi Craicova şi 

Dumhrăviţa. vezi S. Mârki Aradvarmegye ..• Tortenele 
voL I 11 238 şi 227. 

33) Formează azi o singură Crocnă 
31) Meseş unit cu Hoit la lncepuJul v. XIX formând 

o singură comună Holtmesest. 
:lJ) Pescari. 
36) Movila. 
37) Brusture. 
38) loia Mare. 
39) Unită cu Almaş. 
411) Unit probabil cu Almas. 
41) Con topit 1n 1818 cu Almaş, Markl 1. 224. 
42) Unite intr-un singur Cii. . 
43) Marki nu-I dă. Unit probabil cu B~mteşh. 
44) Anex~Iă la Musteşti În 1822. Mărkl 1. p. 22~. 
41\) Integrată la Bucicva dând Şoimos-Buclava. 

Mărki. 1. P. 247. 
46) lacobmL 
47) Aşezat pe stânga gârlei Cigărel, integrat la 

Seleuş. Marki. 1. p. 226. 
oIS) In text. Aranyi -ag. 
49) Azi unit cu Agrjş. 
00) Batania şi pustele următoare sunt astazi pe 

teritoriul Ungariei. 

• r 
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A(;estea sunt comunele t'i satele ca.re se po
menesc la 1731 in acest mare domeniu cameral. 
Din în~h':'lrea lor rezultă în mod neindoios co
':1rşito~ul număr al celor lom{ineşti, locuite de 
Homâni. 

J,i'. sf<îrşilul volumului se află Însemnarea: 
»Scmr.~i la Miniş 16 Fcbr. Anul 1781. l"ran
ci,,(;us Kov8cşics. Controlorul casei camerale.« 
Data când s-a terminal intocmirea acestei sta
tistki. 

Lucrarea a fost rcvăzută mai târziu dc 
către consilierul camera] care adăoga: »Că 

prezenta deo;cricre, IUf'rarea lui Francisc Ko
vacsics a fost inlocmită exact, adeveresc prin 
prczcnt,,]e,( (dncluri) Pojon 6 :\lar. 783 Si· 
gismund Lovasz de Eotvcnes«. 

In limita spaţiului îngi'lduit de această re· 
vistit, ,"om căuta să dăm, in numerile viitoare, 
un~h~ date statistice !'o~rte interesantc pentru 
cunou~tel'{'a si tuatiei iobagilor români si a 
yicţci 'economice; acestui ţinut, la începutul 
domniei ~u"eranului luminat Io,;i~ al Il-lea şi 
in preajma marei răscoale a lui Horia. 

Ed. 1. Găpăn"scu. 
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ALBA-IULIA şi BISERICA ARADULUI 
- 1~1S_ -

, 
Se implinesc 15 ani dela istorica zi 8 Uni· 

rii Ardealului, hotărită în marea Adllnare Na. 
ţională dela Alba-Iulia. Evenimentul acesta 
i!iloric este strâns legat de Arad, pentrucă aici 
s:au ţinut acele consfătuiri ale Consiliului Na
ţional şi tot aici s-au făcut toate pregătirile, 

cari au dus la înfăptuirea Unirii Ardealului. 

La Arad şi-au desfăşurat acţiunea lor de 
trezire românească cei trei mari luptători 
însC'rişi în cartea Unirii: Vasil~ Goldiş, St. 
Cicio Pop şi Ioan Suciu. 

Dar ~ături de faptele politice, noi vom 
in~ista şi asupra unui amănunt de un caracter 
etic. Biserica arădană a participat din plin la 
marele eveniment dela 1 Dec. 1918. Căci aici 
S-a ţinut la 10/23 Noembrie, sub preşidenţia 
defunctului episcop Ion 1. Papp, o şedinţă a 
Sinodului episcopesc al lVIitropoliei Ardealului. 
In vederea adunării dela 1 Dec. HH8, Sinodul 
a luat unele măsuri canonice, ce cuprindeau 
într'nsele un caracter neobişnuit: Să se pome· 
nească de-acum încolo in bisericile noastre din 
Transilvania »Inalta noastră stăpânire naţio· 
nală«: şi »Marele Sfat al Naţiunei Românc«:. 

Raportorul acestor propuneri în şedinţa 
Sinodului a fost un distins cărturar al Aradu
lui, părintele dr. Gh. Ciuhandu. C. Sa a propus 
atunci printr-un amănunţit referat, din propria 
sa iniţiativă, să se adauge la liturghie şi ru
găciunea pe care o reproducem mai jos; ru
găciune extrasă din Sfintele Scripturi şi pe 
eare păr. dr. Gh. Ciuhandu o publicase mai 
inaintl', într-o redacţiune mai largă, în »Bise
rica şi Şcoala«:) organul Eparbieî arădane. 

Rugăciunea aceasta sintetizează, figurativ, isto
ria suferinţelor milenare ale pOPQrului româ
nesc din Transilvania şi invoaeă restabilirea 
unităţii politice şi naţionale a Românilor. Ea 
a. fost cetită înUiia oară la 1 Decembrie 1918, 
la liturghia oficiată de episcopul Papp al 
Aradului, de episcopul CaranseJ;i~ull1i dr. Mi
ron Cristea, azi patriarhul HonHlniei, în bise· 
rica ortodoxă din Alba-Iulia. 

Acest cadru religios al zilei de 1 Dec. se 
cere complectat şi cu următoarele amănunte 

caracteristiee: In loc de priccastnă la liturghie, 
ş-a cântat atunci »\larşullegionarîlor l'omâni«, 
iar la sfârşitul slujbei, intreaga asistenţă a in· 
tonat »Deştea ptă -te H omane «. Şi a fost mai 
mult decât emoţionantă clipa cUud, la cuvintele 
»Murim mal bine'n luptă, cu glorie dt-plină, de· 
cât să fim sclavi iarăşi inl' veclliul nos1' pă, 
mant« ... întreaga obţ;te din biserică a ridicat 
mâna spre cer, in semn de jurămant. 

La sfârşitul liturghiei, bătranul episcop al 
Aradului, din proprie sa iniţiativa şi cu glas 
tremurat mai mult de emoţie decât de vârstă, 
a modificat finalul slujbei cu aceste cuvinte: 
»Cel ce a inviat din morţi şi a dat viaţă na
ţională şi Neamului românesc, Hristos, adevă
ratul Dumnezeul nostru, ... să ne miluiască şi 
să ne mântuiească pre noi, ca un bun şi de 
oameni iubitor.« 

Elementul divin era invocat 811ticipativ 
dela Arad şi prin arădaoi peste actul politic 
de supremă importanţă ce avea să se pronunţe 
pe urmă in aceiaşi zi, la Alba-{ulia. 5 
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AraduI poate fi mândru de această anti-I chiare», rostită Ia 1 Dec. 1918 în biserica or
c~pată co~saC'ra.re d~,h,ovniccască a l:nirii na- iodoxă din Alba-Iulia şi compusă de păr, dr. 
ţ1011:11e a franSllvaIllel. ('11 CI'ull' <1 • 

R d ~ .. R ~. d' • . an u. \ e am mal JOS» ugaCJUn0a e lIlgenun- -

Doamne Dumnezeul nostru! Păcătuit-am Tie şi noi şi părinţii noştri; r;Jiăcii;-am deln 
calea adevărului şi lumina drcpU'iţii nu ni-a strălucit nouă, _?i soarele nu nÎ-a răsărit nouă. 

Şi iată robi suntem în pământnl, ce ai dat părinţilor noştri, spre a munca rodul lui şi bu
nătăţile lui. 

Drept eşti, Doamne, şi drf'pte sunt judediţile TalE'. Drept eşti, Domnm', şi toate 
lucrurile Tale, şi toate căile Tale sunt milă şi adevăr şi judecată adevărată, -'fi drept judeci 
în veac. 

Cutremurat-ai pământuI, Doamne! Cine E'ste asmenea Ţie mărit întru sfinţi, minunat 
întru mărire, făcăt or de minuni l? 

Iată, noi venim la Tine, că Tu eşti Dumnezeul nostru, căci Tu ai ZÎ5- »0, poporul 
meu! Rana ta este dureroasă; pedce.psa fărădelegii tale împlinitu-s'a; scoaIă,te. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru; Eu stlnt cu tine; de voiu şi nimici toate popoarda, între care 
Te-am împrăştiat, pe tine nu te VOI' nimici. Sfărma-voiu jugul de pe tine şi voiu rumpe cătu
'şiJe tale; lărgi-voiu hotarele tale; aduna-vă vOlu din1rc popoare şi vă ,'oin str.lnge din ţ~
rile, în eari sunteţi împrăştiaţi; re-sintori-volu judecătorii tăi, ca mai nainte) :;oi sfetnicii tăi, 

ca la început.« 
Şi acum, Doamne Dumnc2'('ul nostru, ('el marc, cel puternic, cel ce pii/.<,,;>ti legămân

tuI şi îndurarea; Dumnezeul cel mare în sfaturi, puternic in lucruri, ai căruia ochi sunt 
deschişi asupra tuturor faptelor fiilor oamenilol', Cel ce inalţi pe cei smeriţi şi ridici Ia 
mântuire pe cei ce plâng, care zădilrniccşti sfaturile <,elOI' vielcni, pentru ca mânile lor să 
nu împlinească cugetele lor: - să nu se p<lr~i mică înaintea Ta toată stramtoarea, ce a ve
nit asupra noastră, a părinţilor noştri şi asupra poporului Tău. 

Doamne, Tu stăpaneşti pestc vieaţă şi peste moarte, şi pogori la porţile iad ului şi 
iarăşi ridiei: - inaintea Ta aducem rugăciunile noastre, nu pentru drephlţile noastre, ci 
pefltru multele Tale îndur[lri. Ş(.!oală· Te întru ajutorul nostru şi mântueşte-ne pentru mila 
Ta. Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din stramioa:'c, l)umnez('ule Măntuitorul nostru, ajută-ne 

nouă pentru mărirca Numelui Tău, Cd să se săIă~!lliască mărire în pământul nostru, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. AmIn. •• 

"" " " " , , " ::ee:: " "2ii ,,'" iiM ii" " '" Iii " " "" " , " " " '" Iii " " " " " se " Iii Iii iii " Li" "" " "" '" Iii "" "" s:: " " 2 "'il " li e:: "" 

SEARĂ PE MURĂŞ. 
Un vâslaş mână luna la vale. 
Pe câmpul cu unde şi cu flori de stele; 
Podul, peste Murăş, i-a asvârHt în cale 
Năvodu-i, iluzoriu ca visurile mele. 

I';'covoiat spre apă, în plasa gândurilor sale, 
Pescarul - un dot adus de ape - îşi pescueşte timpuL .• 
Luna. în palme de unde. aduce opale. 
Un copil in geamul apei, îşi ladîpează chipul. 

Hornul unei fabrici, infipt în zare, 
A tras sub ziuă o - linie de fum, 
O goarnă aruncă tărăgănat o chemare 
Somnului întârziat ....• E noaptea'n drum 1, 

MARCEL OLINESCU· 
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HOTARUL 

rnAGHI.ADIZĂDI~E . 
DE ~IJIVIE Dlr-.I lJ~GARIl\. 

Istoria Ungariei e povestca nesfftrşită încă 
a bro'lştei ce voia să 'ntreacă proporţiile 'bou
lui: Sau, dacă vreţi o altă asemănare, e poves
te3 nesătulu1ui carc-ar vrea să 'nghită lumea 

toetă, 

Istoria aceasta milenară s'a resimţit me
reu de două păcate originare. De puţinătatea 
numerică a dominanţilor, şi, în contrast cu
acensta, de nesătula lor poftă de-a-şi întinde 
stfipL1nirea cât mai despotic peste cât mm 
mulţi. Ungurii presupusului Arpad nu erau, 
după cercetările istoricului lor Pauler, ded'tt 
vreo 30 de mii, şi şi aceia aproape numai băr
baţi, - în vreme ce popoarele dintre Alpi şi 

Carpaţi numărau pe-atunci după cvaluările 

aceluiaşi istoric circa un milion de inşi. Deo
potrivă cu animalicul lor sexualism turanic, 
situaţia aceasta îi condamna pe nfivălitori la 
corciri până la nerecunoaştere, şH silea la 
continue acceptiJ ri de străini în sânul naţiei 

l(,r, fie că se numea, asimilare sau numai 
simbioză. Disproporţia nUmerică dintre Un
guri şi ceilalţi, în loc să fi descre:;;cut cu tim
pul, s'a agravat prin răsrepetate colonizări şi 

imigrări de peste hotare. S'au adaos la po
pom·ele dintre Alpi şi Carpaţi roiuri după 

roiuri de străini: cumani, saxoni, rusneci, po
leei, austrieci, sârbi, macedoneni, şvabi, bul
gari) evrei, dintre cari abia întăii au putut fi 
aşimilaţi, La m('nţinerea şi la agravarea dispro
porţiei acesteia numerice a contribuit apoi 
det>potismul de castă. O vieaţă democratică ar 
Ii făcut-o pe Ungaria s'o găsească anul 1918 
in cu totul altă situaţie decât aceea în care a 
găsit-o: In locul unei democraţii. - inţeleasă 

fie şi măcar în sensul fraudulos de Qstăzi -, 
in locul unui egalitarism care să fi :împiedicat 
def.naţionalizările din lumea iobăqC'ască ma
ghiară şi să fi atras lumea de rând '~l celorlalte 
neamuri, Ungaria a dus însă mereu o politică 
despotică de castă, in aceiaşi vreme în care 
nesătulul ~ău imperialism i-ar fi dictat O altfel 
de purtare. Epoca naţionalistă a găsit-o astfel 
la o grea răspântie. Adevărat că eyoluţia isto
riei n'ar fi cruţat-o nici dacă Ungurii săi îşi 

schimbau acum (după răscoala lui Horea şi 

după răscoalele ce au mai fost) firea şi purtă-

riIe. Dar clasa dominantă maghiară nici ·n'a 
incercat m~icar brdiya schimbare: In locul 
~cestci schimbări, ungurii au adaos ]1'1 despo
tismul de castll din trecut, care nici el nu era 
lipsit de şovinism rasist (se pot cila C'xemple 
cu nemiluita), despotismul uItraşo\'inismului 

naţional. care numai s'a sistematizat după 
dHa1if'mul dela 1867, d~r începu,c:e cu mult 
înaintc dc unirea Ardealului cu Ung~lria. Sistc
mnti:rarC'[t de ai unei a acestui despotism a dus 
rtpoi după abia C'flţinl ani după lcţ:,riferarea 
dcla 1 S08 a deplinei îndreptăţiri a neamurilor 
nc-un[Ture~ti, la si<;tcmatizarca altei ungurizări 
fortate: a nllm('lor, care ŞI ca începuse mai 
demult 1). 

• 
\farhirlri7arca numelor a devenit sistema

tică dela 1880, Cl'md s'a înfiinţat Ia Budapesta 
- pentru promovarea ei - o sodetate anume, 
»Societaterl centrală de maghiarizrlri de nume«, 
cu filiale 'n toate părţile ţării. 2). 

A păruseră in aeeeaşi vreme în toate pro
vinciile şi oraşele heteroglok ale fostei Ungarii 
societăţi şO\'iniste şi soeietăţi de propagare a 
limbii maghiare, şi în frunte cu li Emke« din 
Ardeal, cu »» Koelcsey« dela Arad: care şi-a 
trilÎt copilăria ca filială a demoni('('j »Emke« 3), 
cu »D\fKt> din BiJnat, cu ),FMKE« din SI 0-

vada; toate societăţile aeest-:?a s'au luat la in· 
treecrc s'aducă la sânul naţiei ungurcşti » un
gurii de-o coroană«, cum se numeau cei cu 
m:me maghiarizate până'n anul acesta. când 
)' Budapcsti Birlap" (27. VII.) le-<l dat denu
mirea nouă: »filleres magparok::<. 

Astfel. Încă la 1884, Societatea din Timi
şoara pentru propagarea limbii maghiare s'a 
apucat prin străduinţa 'ndeosebi a lui Arpad 
Varjasy. să maghiarizezc numele copiilor din 
şeoli şi pe ale părinţilor lor, şi nu s'a mulţu
mit c'a pus oficialitatea locală să maghiarizeze 
numele tuturor copiilor din azilul Timişoriei, 
ci. a făcut intervenţii la guvern să se procedeze 

I 

1) Despre maghiari7.ările de nume dela tncepufu 
sec. 19 şi din timpnl revolutiei koşutiste, tn treacăt la 
Sandor Iosif. Az "Emke" megaliapitasa es negyedszazados 
mOk6dese, 1910, p. 63, nota 1. 

2) cf ibid, p. 62 şi 311. 
li) lbid. 138. 7 
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la fel în toate azile]c de copii (ef. »AIfocld(( 
din Arad, nr. 244 din 21. X,1834), Iniţiativa 

si-a avut efedul. Incă de a1U!l('i, nu li-a mai 
;ămas bicţilor odani sau l~q)~\(laţi din azil de 
de copii nici m[lear amintirea n!llilclui de-acasă. 
Dar despre acest capitol, al maghiarizăriJor 

din Azi1ele de copii, se cuvine să \'orbim cândHl 
mai am5nunţit. 

Sodetatea »Emke«. pe ca!"',: Eugen Ra
k o,,> 5)' o botezase » înUiiul intre noii Arpazj 
cuceritori de ţartl« 4), şi-a înfiinţnt la 1887 o 
comisie specială pentru maghhdzări de nume, 
şi dupăce la 1909 pomenita ),Soci~tatc centrală 
pentru map;hiarizarea numelor« s'a dizolvat, 
a luat ea conducerea accstcl acţiuni odioase. 
Nil vom stărui asupra jertfelor cc le-a făcut 
pJătind cheHudilccclor ce-şi m<'.ghiarizau nu
mele, dar se cuvine să insistăm asupra silnidi
lor Ia cari s'a dedat. Astfel, pornind 1:1 1896 -
în anul pretinsului mileniu - o actiune 'n tot 

, Ard('alul pentru maghiarizarea nun~('!or, n fă
cut de nu ~'a mai tolerat la căile f('rafe niciun 
slujhaR carc nu era dispus si'i-<;:l schimbe nu
mele pc un~ureşte. ), In urma sfat ului şi prin 
intermediul lui » Emkc« - spline în alhumul 
comemora1jy al acestei socjet~ţi faimosul ei 
spcrt'lar Sandor Iosif - directid pentru Ardeal 
a c~iJor ferate maghiare a di"pus şi din p:1r
tca sa, prin ordin, maghiarizarea nnmelor", 5). 

• 
Arţiunca ofieială făţişă a eilpt5rilor de ce· 

1i:kni cari .. ă-şi ungurizeze numele se domolisC' 
prin anii 191O~1913, poate fiindcă era epoca 
în care ~n'ernclc maghiar.;: umhlau C'1I şo-;;cIi 

şi momcli după partidele naţionalităţilor: im
punerea sehimh'iirii numelui n'a Încetat însă b 
dilc f('rate şi la alte oficii nido(bfă. In timpul 
răzhoiului apoi, acţiunea ofici.:llă <1 eapti'lrilor 
de <,eh'iteni cari să-şi maghiarizezc numC'Ie nu 
putea fi oportună: ii era monarhiei indiferpnt 
suh ce nume mor pentru ea ne-m~ghiarii, în 
lupta cu fraţii c(' veneau s~i-i elibereze. După 
rilzhoi. după reyoluţie şi după ocupaţia ro
mânească, Ungariei »muItihte« nu-i mai putea 
surâde o asemenea acţiune oficialii._ ('!!treia i-ar 
fi căzut acum victime aproape numai evreii, 
neam prea odios, in urma purtării lor din tim
pul revoluţiei şi-al comunismului, după ce fu
seseră până atunci alinta ţi in fel ş~ chip in 
C'redinţa că vor submina pe cei de lege ne
un~urcască. In epoca aceasta d{'ci, a intâilor 
ani de regim hortist, acordarea unui nume un-

4) lbid. ] 10. 
5) Ibid. 311. - V. şi p_ 106, 180, 187. 

gur('sc era socotită ca un mare privilegiu şi se 
înt<lmp1a numai arareori. 

Şi iată că politica aceasta a Ungariei hor
tiste fu abandonată acum trei ani, dupăce mai 
inainte fusesese abandonat» numerus clausus« 
şi se făcu3e la Geneva mea cu1pa pe ehestia 
evreiască. Ungaria s'a trezit suhit că are la ea 
acasă prea mulţi ne-maghiari, ca să mai poata 
cerc şi anexarea altora de peste hatere. O nouă 
»Societate centrală a maghiari;;ărilor de nu
me« fu înfiinţată, sul? conducerea ('ardinalului 
Scredy, şi nu fără serioase motive, căci după? 
peste patru milioane - deci jumătate - dintre 
cum s'a spus la adunarea ei de constituire, 
cetăţenii »mutilatei Ungarii «, şi trei sferturi 
dintre intelectualii ci, au nume ne'.mgureşti. 

Noua acţiune oficială pentru maghiarizarea 
nume!or n'a adus însă rezultatnI scontat. Sau 
ci! ofiPiaHtatea n'a făcut sufici('utc presiuni, 
sau că onoarea acestei încadrări în m:ţiunea 

maghiară nu pr<.>a ispitca, rezultatul a fost că 

anul acesta a trebuit pornită acţiunea da capo. 

Df.> data aceasta oficialitatea maghiară este 
prea serios angajată în lupta revizionistă, Ca 
sa se lase 'mpiedieată sau prejudkată de cei 
cărora nu le face onoare numele unguresc. S'a 
procedat deci energic, cu ordine răspicate, 

dupăce întâi s'a pregătit terenul printr'o cam
panie de presă, dusă prin faimoasa »Magyar
sag« a opoziţiei agrariene . 

Campania pregătitoare s'a început cu un 
articol al lui Stefan Milotay, dil'edorul flccstei 
gazc·te, intitulat »Soarte maghiară, nume ma
ghiar« (,> Magyarsag«, 7. V. 193:l). Articolul re. 
da refIecţiunilc ce i le impuseseră unui ofiţer, 
care a reprezentat Ungaria la un concurs hipic 
din Belgia, observaţiunile unui 01iţ-;,>r neamţ 
prilejuite de numele ne-ungureşti ale con cu
renţilor Ungariei. »Ce fel de naţie e naţia 

aceasta maghiară? - întreba n(·nmţul. Există 

de fapt o naţie maghiară? Căci judecând după 
numele tuturor ungurilor ce i-am întâlnit în· 
t:'lmpJător până acum, intelectualii unguri sunt 
exclusiv străini, îndeosebi germani. Sunteţi aci 
şnptC', şi patru aveţi nume nemţeşti Şi, dacă 

deschizi şematismul ofiţerilor maghiari, consta
ţi că aceeaşi e proporţia numelor germane la 
toţi, faţă de cei cu nume maghiare. Din ce şi 

din cine constă atunci societatea maghiară con
ducătoare, dacă armata, care în toat,'i lumea 
reprezintă chintezenţa respectivei naţiuni, paar
t{{ în proporţia de 30~40% nllTI?c străine? 

Nicărieri pe lume nu mai există un asemenea 
caz! Ori, ce fel de naţie poate fi natia care 
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n'are o intelectualitate identică cu ca, ca nume 
şi ca sânge!?« - Aşa reproducea maiorul un
gur observaţiunile ofiţerului german, şi adăuga: 
» Ce-mi rămâne să fac? Să iau în locul nume
lui meu german cinstit, de care mă leagă o 
tradiţie familiară, un nume ce nu spune ni
mic? S'o fac după şabloanele pc cari în deo
sebi evreii le-au ultracompromis decenii de-a 
rândul? . .. E îngrozitor!« - La care, direc
torul lui » i\'fagyarsag« răspunde că 'ntradcvăr 

maghiarizările de nume s'au compromis, şi face 
câteva consideraţii vrednice de reţinut: Poli
tica maghiară ar fi trebuit să impună in că 
dela 1867, ('{md era uşor (md3! n. trad.), să 

impună maghiarizarea numelor şi 'n armată şi 
'n toate oficiUe. Asimilarea era at unci ascen
dentă. Anul 1918 a adus desaf,imilarea. Nu 
numai în statele succesoare »dar nici aici în 
interior, nu mai există puterea <le atracţie şi 

prestigiul ce l-au exercitat cadrele şi posibili
Uiţile lVfarei-Ungarii«. La aceasta se adaugă 
apoi redeşteptarea naţională g~rmană. Şi 

com·hidcu Milotay: Să se facă maghiarizarea 
numelor, iar ofiţerilor să li se dea ca distinc-
tie şi un predicat nobilitar. 

• 
Articolului acestuia i-a urmat o lungă dis

ct'lţic prin presă, a cetăţenilo!' candidaţi la 
metamorfoză, sau a celor cu nume ungureşti, 
geloşi de ortografia antică a numelor neaoşe. 
E de prisos să arătăm aceste multiple păreri; 
vom reţine numai ce s'a spus in legătură cu 
românii: In »Magyarsag« din 14 Iunie crt.J 

un cetăţean cere ca înainte de-a se acorda cuiva 
un nume maghiar, să se cercetez<: patriotismul 
petiţionarilor şi-al părinţilor săi, fiindcă la 
1918 s'a văzut cum unii ce se numeau Ferencz, 
Csorclas, Szilvasi, Csaba, au devenit Fcrenţiu, 
Ciordaşiu, Silvaşiu, Caba. 

In toiul a. cestei discuţii s'a început apoi 
nou~ acţiune oficială de maghi.'lrizare a nu
melor. 

La 1 Iulie crt. (ef. » Pesti Hirlap« din 26 
VII) guvernul a redus dela 20 de pengoe la 
2 pcngoe pentru cetăţeni, şi la un pengoe, 
pentru slujbaşii publici şi penslOnari, timbrul 
pc1iţiilor de maghiarizare a numelor. 

Pela mijlocul aceleiaşi luni (d. ), Pesti Hir
Iap« din 14. VII) ministerul armatei a adaos 
la un recent ordin de zi, prin c~rc se 'ndemna 
ofiţerimea să-şi maghiarizeze numele, autori
zaţia ca acei cari au fost de('oraţi pe front 
sau au stat în armată 15 ani, să-şi ia un nume 
cu l' în coadă, adică un nume nobilitar, in loc 
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de unul cu i, rezervat lumei de rfllld. 

La sfârşitul lui Iulie, pus la calp de Socie
tatea de matrhiarizări de nume, ministerul de 
interne a dat un ordin, prin care dispune ur
mătoarele: 

1.) Pot cere maghiarizarea numelui cei cU 
nume ne-unguresc şi cei cu nume maghiare de 
bafiocur{l sau prea frecvente. l\;" c\testele şi ne
vesjeJc dh'orţate sau văduve nu pot cere schim
barea numelui de după bărb3t~), iar numele 
de fa!::'l şi-l pot schimba »de regulă« numai 
văduvele 71 numai dacă nu-s indrept<clţite să 

ponrtc numele bărbatului. 

2.) Timbrul e de amtea ori c~1te 2 sau 1 
pcngoe, caţi petiţionari majori sunt în cerere. 
Pe anexe se pune timbru de 30 fileri. Cei cu 
certificate de paupertate nu vor pune timbru 
nici pe petiţie nici pe anexe. 

3.) E de dorit să se indice în petiţie trei 
nume, ca ministerul să aleagă dintre ele. 

4.) Nu se permite schimbarea numelui 
străin cu un alt nume străin, cu nnme formate 
in chip ne-unguresc, cu nume duble, cu nume 
istorice, cu nume nobilitare mai ('unoscute, cu 
nume ortografiate în stil vechi (th., gh, eoe, 
ss. ~), toate apanagii ale nobilil(lr, sau cu nu
me prea frecvente. 

5.) Funcţionarii publici cu funcţii pentru 
cari se cere cel puţin bacalaurcatul, pot să ccoră, 
uacii an vechimea de 15 ani şi -au fost deco
rat: pe front un nume scris cu ortografia 
veche sau cu l' în coadă, dar nici ac~ştia nu 
pot cerc un nume cu ortografia de douu ori 
veche (d. e. thy) (cf. »Pesti Hirlap", 'l7NII). 

Anunţând această oruonanţ;t ), Pesti Bir

lnp<t (?G/VII) adaugă: 
. »In şcoli şi oficii publice se va începc O 

acţiune specială ca să se fad sii dispară nu
mele streine.« 

In realitate, însă, »acţiunea specială« nu 
se mărgineşte aci, ci administratorii de plasă, 
notarii, istrudorii de levenţi, fac presiuni şi 

asupra simpli lor particulari. Dovadă, Între al
tde, acelaşi anunţ din 26jVIl. al lui » Pesti 
Virlap«, în care se spune că autorităţile vor 
trebui să sprijinească din oficiu maghiarizarea 
numelor) raportând din şase 'n şase luni despre 
mersul acţiunii, şi apoi că se primesc ,?i petiţii 
colective, prezentate de societăţi, şcoli, sate, 
autorităţi, petiţionarii având numa! să iscă

lea",-că. 

.) VădLl\'cle pot cere magi liarizare,r nun:elui copii
lor,- d. "Pesti Hirlap" 15 Noe. nbne crt~ 9 
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Dc<\pre Impunerea maghiarizării numelui, 
avem următoarele dovezi preţioase: 

In şcoală: Urmanezy Nandor a publicat 
În » Pesti Jlirlap« din 18/XI. ert., sub titlul 
» Erlu('aţie patriotică,', un prim-articol în care 
araUi că dirigintele de clasă Iosif Tamas dcla 
şcoala suprioară de comerţ din circ. II. din 
Budapesta a maghiarizat în toamna aceasta 
numele tuturor celor 60 de elevi ai clasei sale. 

La poştă: Direcţia GeneraH'l a po.~tclor a 
dat la 5 August ert. un ordin circular cătră 
slujbaşi, să-şi maghiarizeze numele. Le face 
concesia să nu anexeze certificatul de cetflţcnie, 
fiind deajuns să spună că »dUp{1 cea mai bună 
cunoştinţă a lor sunt cet{lţeni maghiari" (ef. 
»BudapC'sti HirJap« din 6/VIII). 

La poliţie: Chestorul Capitalei, Tiberiu 
Ferenczy, a dat încă din Iunie o circulară cătră 
subalterni, arătându-Ie că e de datoria lor pa
triotică să-şi maghiarizeze numele (ef. » Pesti 
BirJap« din 22/VI). Acelaşi chestor a dat apoi 
în Septembrie o nouă circulară, prin care dă 
un ultim termen subalternilor su-şi maghiari
ZC2e numele până la 30 Oct. cet. (ef. »i\fagyar
sag«, 29,1JX). 

La primc'iria Budapestei: ') Pe vremea când 
era ministru de interne (sub Beth10n), Sei
tO'tlszky socotea o favoare să acorde cuiva un 
nume unguresc, acum orICIne poate căpăta 

această favoare pentru un pengoc, ba la unele 
întreprinderi ale Capitalei se prdinde subaI
ternHort sub sancţiunea COllcedIeri!, să-şi un
gUriZCLC numele!« (Din cuvântarea ţinută de 

Carol Peyer în şedinţa dela 13 Nov. crt. a con
siliului comunal al Budapestei, ef. )} Budapesti 
lIirJap«, 14/XI. 

De încheiere şi Jn loc de Or1('C comentar: 
In acelaşi amintită dare de seamîl a sa 

dela 14 Nov. despre şedinţa deJa 13 Nov. a 
C'onsihului comunal al Budapestei, » Pesti 
IIirlap« scrie: 

» So<,ial-democratul Carol Peyer a vorbit 
despre ciudăţeniile ce se văd in lt'gătură cu 
maghiariz3n'a numelor. Ar fi foarte impunător 
-- spunea - dacă fiecare Gold7iher şi Grun
zw{'ig şi-ar schimba numele cu acela de Gocm
hocs. Cineva, al cărui nume se Jnccpe cu BJ 

şi-a ('eruf în urma poruncii de sus maghiariza
rea numelui, şi solicita numele ),Bobmboes{(J 
drept ce a treia zi l-au şi scos la pensie. 

» Oratorul a fost asculat intr"o tăcC'l"~ peni
bilil, acum însă mai mulţi au intrebat, unde 
S'a întâmplat cazul. . 

» Primarul Liber a arătat in sUj'din~, că 
s' .. întâmplat la hOlwezi.' ~( 

Adcviirat că a doua zi » Pesti HirIapo: a 
dat o redifieure, arătând că primarul Liber 
n'a ~PllS acea vorbă. Cât conteaztl fisă desmin
ţi rea pedepsei dată ofiţerului C.Il'(; a Jndrăsnit 
să-şi bată joc de Goemboes şi de maghiariză
rik lui, e lesne de apreciat, chiar dacă n'am 
şti că » Magyarsag« care a publicat la fel lă
murirea dată de primarul Liber lui Paycr, a 
reluzat de-a tund şi până astăzi să publice 
vreo rectîficare. 

ISA IA TOLAN. 

,,::,:, 5'''::'' 5::::::,: _HA li" 'li' 5'" bA: ib"" 6:::"::",,, 5 li":":'" ,ee:, USi::"::": ib:: AMii:CU: ii"' ..... ' bOii" "il nib::::'" ib n 5 

E 100DJnă şi-i pustiu _ --
E toamnă şi-i pustiu • .•••• 

doar un copil Ctt-O muzică de gură. 
mă'ndeamnă şi mii fură 
spre ce am fost şi nu mai pot să ftu I 

Copilliria mea 1 ___ o carte necefită, poate; 
- o carte cu poveşti prea minunate, 
ce n-au f'ast incă scrise! -
elin ea desprind azi doar făşii de vise, 
pe cari atuncit când le'nfăşor în gâna. 
imi pare că le-aud plângând I .. 

iMIi simt bolnav şi totC/şi nu ma duare 

nimic, nimic 1 • •. da's ohos'it, atât efe obosit 

de parcă am plecat şi am venit 

din cea mai depărtată depărtare I •••. 

E toamnă Şi-i pustiu I .•. 
cu gândul năucit, de ce-am să fiu, 

mă rătăasc, mă ~bat să mă culeg 

şi mă' nfior, că nu mă aflcl ntreg 1. 

AL NEGURĂ. 
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Figuri arădane. 

Dr. Iuliu 7raian Hera. 
(lS61-1909.) 

Siria a dat literaturii rOIlullle, în afară de 
Ion Slavici şi Ion Hussu Şiri~l\u, ~i pe dr. 
Iuliu T. Mera. Mai puţin talentat; dcdl cei
lalţi doi con săteni ai s.1i, 1. T. Mcra merit:i 
lotuşi să fie pomenit în analele cuItur'llc ale 
judeţului Arad, ca unul dintre cei m~li Duni 
povef'titori ainoştrţ. 

1\[ Fordmaţiunea spirituală a rtr.-ului r. T. 
I era, in punct de vedere a[ scricr'ilol" sale, 

este dc ese~ţă »junimistă«. Simput ia lui 
P?nlr.u ».Jummea« i-a încolţit în suflet încă 
dIn tImpul dind se afla pc băncile licl'ului din 
Braşov 1). Ca student al Uniyersitătii din \'ie
na .a Juat cuvânt1!1 la o serbat,c a'r<iIl.ktli de 
SOCIetatea acadenllcă " România .Jun~l', în onoa
rea »,Junimei« dela Iasi - la 17 Iunie la8? __ 
. , 1 l ' -ŞI . S ~ .~ ee ara~ în mod categoric ndercntul 

prInclplllor lm Titu \biorescu. b\1hliniem 
ace .. ~stă constat.are pentrucă ea nu cs1e lipsită 
de mteres, mal ales atunci C\Înd se stil' cu 
cn~ii, înd.lr{ltnide şi-au prelungit în' Ardeal 
eXIsknţa epigonii şcoalei laliniMc. » Xu este 
neam mai nenorocit decât aeeI.\ -- spunea în 
cuninlarea sa 1. T. !Vlera - care apucă pe o 
calc de inaintare străină firii sale in:lscutc si 
aceasta precum în viaţa politictt şi f'ociah'i t~t 
aşa şi in literatură, unde mai ~n scmn:j are si! 
S{' manifeste puterea sufleteasc1. a unui ne::un. 
O ii1.eratură adevărată si sănătoasă trebue să 
se bazeze pe firea şi gc~iul popo!'ului. intocmai 
precum dansa trebue să fie oglinda fidelă a 
firii şi a însuşirilor lui sufleteşti, în caz contrar 
literatura va fi o jnvălmă~eală de idei. rupte 
din trecut si din prezent. din ~propi<'Te şi din 
dt'părtare, dar străine de locul şi pătura pentru 
care sunt create... Ca prin minune se ridică 
înl-'ă O pleiadă de bărbaţi. cari sunt meniti a 
reg<.'nera un neam şi ideile lui, a o rupe' cu 
trecutul şi a sădi in sufletul poporului lor UI) 

viHor mărl'ţ şi glorios .... Partea ce<l mai în
semnată din acei binemeritaţi b~lrbaţi sunt 
scriitorii dela »Junimea« ... Scriitorii dela 
»Con\'orniri Literare« seriu intr'o limbă cu
ra1:.\ şi neaoşă, aşa ca să fie înţclf'~i de tO'ltil 
clasa Homânilor pentru care e scris;] ... "Am 
rcproduR acest pasaaiu din di ..;eul'suI lui 1. T. 
l\'h.'l·a, pentrucă ideile ee le cuprinde fTflSe:1ză 
ca un fir roşu întrC'aga sa activitate literară. 

Cine cunoaşte trecutul soc. » Romflnia ,Ju
nă« va inţelege foarte uşor ce schimbare pro
fundă s'a produs în orientarea literară a mem
brilor ei, prin declaraţiile atât de categorice 

1) Roman R. Ciorogariu 'n "Cuvânt 'nainte" la 
cartea lui 1. T. Mera. tntitulată: "Din ţări ştrăine". 

ale lui I. T. \lera. )} Cine <lI' fi uezut în 1874 
- se Intreba Petru T. :\Iissir, comentând acest 
eveniment 2) - că în mai puţi'! de LCCC ani 
se \'a efectua o schimbare I'undament:.ll[\ in 
opiI~iD. publică a Romunilor din Ardc:tl în ceea 
ce pri"c~te SOl'. )} ,Junimea « din laşi? Cinc ar 
fi c'rezut că ortografia fonctie~i va dob~\ndi 
dreptul de cetăţenie în Ardeal? Cine ar fi putut 
Pl('supune că nu mai departe dec(H in 1882 soc. 
» H(,Ill,lnia ,Jună« din Viena va aprinde tămdic 
pe altarul literaturii romane pentru meritele 
» Jpniml'Î«. prin organele tinerii 01' ardeleni I. 
T. \kra, S. lIaliţa, I. C. Panţu, S. S. Albini, 
N. Popo"ici şi alţii, cu ocazia unei aniversări 
a » Conn)rbirilor Literare«? 

• 
Familia doctorului I. T. 1\1eI"3, după toate 

proha biliiăţile, este originară din Moldova. 
Ion Slavici constatase că o imigraţiune de Mol
doveni a avut ioe la Şiria, in special din jud. 
Neamt, pc vremea domniei lui ({rigoric Vod.l 
Ghica. 3). Dacă s'ar considera numele de fa
milip al Şirienilor drept un criteriu pentru sta
hilirea locului lor de baştină, familia !\lera ar 
fi venit atunci din jud. Putna, und,' se aîlă şi 
azi localitatea l\Iera. 4). 

Data precisă a naşterii lui r. T. Mera nu 
o eunoa~tem încă. Se pare însă eă pO'N:titol'ul 
s'a născut În anul 1861. Tatăl său a fost preot 
ortodox în Şiria şi se numea Atanasie i\ler3. 

S('oa]a secundară a făcut-o I. T. l'\'1era la 
Timişoara şi la Braşov, iar studiile universitare 
l~ Viena. 5). 

După terminarea facultăţii de medieină, s'a 
stahilit la Carlsbad, devenind unul dintre eei 
mai renumiţi medici ai staţiunii balneare 

Dr. 1. T. Mera, fiind un călător pasionat, 
a vizitat aproape toate ţările din Europa. Cu
noştea şi vorbea în total şapte limbi; roma
neşte, :franţuz(;şte, italieneşte, englezeşte, ungu-
reşte, sârbeşte şi nemţeşte. . 

Activitatea literară şi-a început-o la fami
lia din Oradea, colaborând ulterior la Con
vorbiri Literare şi la Tribuna din Arad. Bas
mele publicate in diferite reviste le-a adunat 
întT'ull volum, apărut la 1906 în editura ivli
nerva, sub titlul: » Din lumea basmelor«. In 
1911 P. S. S. Roman R. Ciorogariu, una din 

2) Conv. Lit. XXV, 223. 
3) Lumea prin care am trecut, pag 7-8. 
4) Enciclopedia Română, voI. III. pag, 249. 
5) Datele biografIce le luăm din: Rom<ln R. Ciorogariu 

00. cit Tribuha (Arad) XIII, 173- 177 şi Luceafărul din 
1909, no. 18. 11 
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marile figuri arădane în viaţă, a dat la tipar 
impresiile de călătorie şi cronidl~ plastice ale 
lui 1. T. i\1era, înmlUlunehindu·b sub titlul: 
»Din ţări străine«. Dela doctorul I. T. 1\1era 
ne-a rămas printre altele şi o lucrare de spe
cialitate: Lithiasa biliară şi apele de Carlsbad. 
Estc locul să amintim aici, că 1'.'tiinţa medicală 
r-u i-a alterat lui L T. Mera convingerile c,lţ;ti
gate în casa piirintească din Şiria. Credinţa, 
dragostea şi nîidejdca .:...... scria el undeva 6) -
sunt cele mai nobile insusiri nl,~ inimii ome
neşti, care deosebesc pe o'm de celelalte fiinţe 
şi omul va fi om numai pfllli'i atllnci pf\l1ă va 
pilstra în inima sa aceste scântei din didnitaie I 
şi plini'! ce va avea tăria moral} să-!;'i dea ul· 
tima bucătură de pâine fl~lImlnJulu~ '';li sii-şi 
sacrifice chiar viaţa pentru fratele său. 

Dr. I. T. Mera s'a stins din viaţă la 11/24 
August 1909, în Viena, după c<::' ,';li-a supus 
pentru a treia oară cancerul deh g{i( la opera
ţie. A fost inmormântat la Şiria, în ziu::l de S
fta Mărie, cu o ceremonie dcosebWl. 7). ~,Adu- . 
natu-s'au toţi, dela VIădică pană 1n opincă. la 
Şiria-pomeneşte într'un loc P. S. S. R. R. ei 0-

rogariu-ca să dea cinstea din unni:i celui ce 
numai cinste a adus neamului său .,. Numc1e 
doctorului Mera este scris cu lito;rc' de aur în 
analele tuturor aşezămin1clor noastre cultu
rale - spunea P. S. S. Episcopul de azi al 
Orăzii, la mormântul povestitorului şirian. 
Unde a fost vorba de jertfă pentru binele 
oh~tcsc, a\'olo era şi dr. :\ler3 cu mâna sa cea 
darniC'ă. N'a fost însă numai vif.ticrn!('l)l cul
turii ci a fost şi apostolul ei. Pre('uIIl !1Jhina 
aduIlB mierea pentru coşniţa sa, aşa a !)fhl1H1t 

dr. Mera mierea culturii europene şi a îmbră
cat-o în haina nevinovăţiei, scriind nentru co
pii: »Din lumea basmeloro:, iar pentru juni şi 
bfltrâni zugrăvind tahlourile culturii ClIl'OnCne 
şi filozofia vieţii româneşti. El si-a asiellrat 
loc de onoare în literatura noasfTă. r\ voit ÎnHă 
să cuprindă toată mărirea, toata fericirea, să 
nrce culmi cari nu suni dale omlllu1 să le alun
gă aci pe pământ. Nici nu 1c-a p!f1ut urca.' S'a 
prăbuşit chiar când era să-şi pun i nieiorul pc 
acele culmi. Ce n'a putut însă ajungt; aci pe 
p~l1nflOt. a ajuns dură moarte. Tat'l lIlC1num('n
tul viu ce şi l-a ridicat prin fllndaţiunen sa 8)., 
menită să C'reasC'<l din ea tinerij romdni din 
intreaţ!R mitropolie la studii acad~·micc. Iată 
culmea măririi şi fericirii ce n'a putu f-o ajunge 
aei pe pământ.«: 

J"'foartea prematură a doctoruJui l'vfera, 
urmat în mormânt dună un scurt Înten'al de 
prietenul său de joac5 Ion Rll';~,ll Sirianu, 

~fl 
cauzat regt'ete unanime în publicistica roma-
neasdi. ,) Lucea făruI« scria cu acpl prilej ur
m:itoarele rânduri: " Unul dintre cei mai 

Il) Familia XXVf, 47. 
7) In necrolog figureazâ următoarele rudenii: văd. 

Elena Mera mamă, văd. Draghina Secula născ. Mera SOTâ. 
8) Prin testamentul său, 1. T. Mera a pus bazele 

unei fundaţiuni de peste SO.DCO coroane, cu scopul de fi 
ajutaţi studenţii universitari români. 

distinşi medi('i români 9)., iuhit de toţi cei 
ce-l cunoşt<,au, atât pentru inaltele lui calităţi 
suflete-şti, cât şi pentru scntinwntde I'li rorn~l
neşti, m(>dicu] din Carlsbad de. L T. !\icra a 
murit subit În Viena. 

Dr. I. T. )\,1('ra a fost şi un <,preciat scrii
tor ale cărui lucrări, poveşti şi hasme. mai 
alci'H'rau dtite cu mult În1crc<l. Volumul l'ltm 
"Din lumea basmelor« i-a câ~tig"lt un loc de 
cinste în litt'ratura romllncască.«( 

• 
Scrisul lui 1. T. 1\1ora pr'c'zintn. în bună 

parte, şi azi o valoare. Ra.,mcle sail.' lndC'osebi, 
scrise într'o Iimbrl fIuentă, in aCea româneas('ă 
din Siria de care face undev:1 amintÎr!~ marele 
nuvelist Ion Slavici, pot fi citite şi 3eum cu 
mult8 plăcere. Eroii povestitoruJui Ml'ra: CrIii
şorul şC'rpilor, Impărăt~asa fut'a!.'i, Fata do 
împiîrai cu stea în frunte. etc. urzesc un fO~Hl 
de natura aceluia ce se află în toale Iucrănlc 
povestitori]or noştri. 

Nu sunt lipsite de interes nici imprcsiilt;' 
dp c~!:ltoric ale lui I. T. 1\1ora .';Ii nici cronieile 
sale p1astiec, publicate - dună Cl1m am amin
tit - de P. S. S. Ciorogariu într'un volum. 
Fi':lă să aducă ceva lucruri nOlli în cronicilc 
sal(~ de ar1ă plastică, ele ;)huno:1 jn informa
ţinni cu priyire la realizările nrtÎ;;;tipe ale ma· 
rilor pictori şi sculptori ai Ren~lşterii. )' Din 
ţări străine« eonstitue un bun îndrumător 
pentru cei începători în ale istoriei artelor. 

Din cunrinsul impresiilor de dil}\torie ale 
lui I. T. lVlera se desprinde o notă de pesi
mism şi un senthnent de mare adr:liraţie pentru 
nahlră. 

»Eu am fost totdeauna, mar1uriseştc dân
sul într'o descriere a insulei Carri, mare admi
rator al naturii şj mi-a pVîcut să mă c'(fasi,'z 
în privirea unui şir de munţi cu vârf urile 
ascuns(' în nori, de vraia codrului ş:i de poezia 
c~împiei. de farmecul unei seri de varii lumi
nat~ de razele lunii: dar nimip, nimic nu se 
po~tf' compara cu frumuseţea şi maiestatea 
mării. :\farea este iubita mea pre8 adorată, 
ea (o,5t(' dorul cel mai n'.'potolit. al "iefii mdc 
şi de toate, toate m'asi putca "ătura, dar de a 
privi marea niciodată. 

Şi de multe ori am stat ceacluri întregi pe 
coasta pietroasă dinspre Sud fi in,sulei, pier
dut in contemplarea nemărginirii ce o oferă 
suprafaţa întinsă a oceanului. De 3eolo privi
rcv putca să ră1ăcească pană pc eflflstde Sar
dinici, până în Sicilia şi peste Mflrea M('djt~
rană p~lnă la litoralul A fricei si put'.'n să ră
t8ee3scă mai departe până în inhnit. 

Nimic nu îţi cIarifică mai bine constiintn 
fiinţei tale omeneşti decât privire::! mării. In 
faţa ei sufletul poate să ţi-se înalţe În nemărgi
rdrea gândirii, dar tot în faţa ei vei simţi ne· 
mernicia puterii tale de pigmeu. Şi acolo de-

ll) După moartea !tii Mera Jocul sâu de medic la 
Carlsbad a fost ocupat de dl dr. Al. Vaida Voevod 
(Tribuna XIII, 188). 

.' 
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parte, departe unde se atinge linia nesf~\rşită 
a orÎzontului cu vinep,a văzduhului, acolo do
rc~ti să iţi pătrundă privirea, să yudt\ dacă 
nu există o altă lume, mai scutită de dureri 
şi de toate mizeriile vieţii omene·~ti ... <, 10). 

Evidpnt este greu de precizat, curi an fost 
cauzde nemulţumirii de viaţă a lui f. T. :\·!era. 
Această nemulţumire şi-a manHestal-o dealtfel 
îndi din tinereţe. » PosomorMă ca aceasb1 ZI 

de ploaic e~ti şi tu sărmană inima mea, se 
m,îngăia Mera prin anul 1887. Ai căutat în 
această lume idealuri, ai iubit ~i ai iubit chiar 
pc aceia cari cu răutaie s'au apropiat de tine 
- şi din toaie ce ţi-a rămas? O desamăgil'c 
plin5. de amărăciune ... unde est~ yiitorul fal
nic ee-l căutam în tincl'eţcle mde, unde este 
lumea" unde sunt oamenii pe eaT'C credeam a-i 
înlulni în această viaţă? .. « 11). 

Şi cu toatc acestea 1. T. l\lera a mut dipe 
dc fericire în viaţă. eonerescut cu glia din 
Şiria. el şi-a trăit intens copilăria, l'urt~lndu-i 
dorul în larg de lume. 

Socotim că cu nimic nu s'ar putea încheia 
mai potrivit evocarea amintirii doctorului L 
T. Mera decât cu acest imn de slavă închinat 
comunei sale natale: 

10) Din ţări străine, pag. 125. 
11) familia XXVI, 28. 

»Podgorie frumoasă, exclamă d.însul, lea
gănul vieţii mele, Şirie iubită, fii binccuV<ln
iaUI acum şi intotdeauna! 

Pc p<1l11ântul tău au văzut ochii m~i razele 
soarelui, pc p<l.mfmtul tău am petrecut fru
moasa, şi nevinovata mea copili"lrie, tu ai fm;t 
martora zilelor mele de adevărată fericire si 
de tine sunt legate cele mai frumm.'.se aminti~i 
aIc tinerei melc vieţi. 12). 

Şi frumoasă ca acele amintiri eşti şi tu, 
scumpa mea podgorie! 

Cel puţin mie unuia îmi eşti mai dragă 
decât po('(iecle regiuni ale Elveţiei şi decât 
primădiraticele câmpuri ale Arde"'lului. 

V,lrfurile dealurilor talc sunt acoperite 
Cll o p:idure veselă şi verde, ca o fluntc bUmdă 
cu o cunună de imortale: în văile tale curg pâ
raie cu cea mai limpede şi mai răcoritoare 
apă: pc fâneţcle talc pasc vesele şi uhlnde 
turme de oi ... iar dintre frunze sUl'lÎde stru
gurele, încălzit de raza soarelui de toamnă. 
. .. Noi, podgorenii, binecuYântăm Cll toţii !lă
ll1tllltul ttlU, comoara preţioasă ce a ascuns 
Dumnezeu în sânul tău, scumpă podgorie!« 13). 

OCTAVIAN I.UPAŞ. 
I~ Scria în 1888. 
13) Familia XXVI, 28 
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Placă de GralDofon. 
Cj)in depărtare W,.uşii, lin 
Porniră.' n jos, trăgând de şlep, 
Cu-un tânguit uşor încep 
Cântare arsă de suspin. 

Cj)ar cum 'şi-adapă ochii'n râu 
In valuri libere şi largi 
Zmuceşte ceata de iobagi 
Un clocot vajnic, fără frâu . 

Peste infimul tâ.ngui! 
Parcă-un văzduh se pră.buşi 
Un tunet se deslănţui 
Cj)m glasul surd şi obosit! . .. 

In disc o lume s'a aprins 
Şi joacă sâ"bă vâlvMăi 
Vispar palate prin văpăi 
Şi urlă lung, cei ce-au învins. 

Cu piept masiv de bolovan. 
Se profdează un mujic 
Pe-un cer, însângerat şi mic 
Şi coasa morţti şi-un ciocan. 

Cj)ar parcă. larma s'a ră.rit. 
Şi "Cântecul luntraşilor" 
E iarăşi al ocnaştlor 
Ce l-a-'nceput l'am auzit. 

cAbia pe vânt mai vine lin 
(<['rag iar de şlep, cei ce rau spus) 
Şi tace trist, sufletul rus 
Inmormâ.ntat intr'un suspin. 

I POMPILlU BARBU. 

13 
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o pagină din istoria Ardealului contemporan. 

t TRIBUt~Ul Dr. Ar40S FRÂNCU. 
In noaptea de joi spre vineri :1 N()v. 193;~ - Bată-te Dumnezeu, să te hatil, Frâncule, 

s'a stins în Cluj acel ce-a fost Or. Amot, Frân- eu 1e-am angajat si"'t-mi aperi bărbatul şi tu mi 
cu, tribunul \loţilor, - ultimul întârziat 1'0- l-ai trimis la puşcărie! 
mantie al splendidei generaţii .u .. lell'ne creseu· ~ Da, Onamn:', ţi l-am trimis la puşcărie, 
tă în spiritul protestatar al rcvoh,ţici dcla dar in acela.? timp ţi l-am inscris in istoria 
1848. Tragismul vieţii lui este acel al lui Avram Neamului! - fu răspunsul prompt. 
Iancu. Linia dreaptk't care ucide. Dr. Amos Frttncu a avut să înfrunte În-

Născut în Baia de Criş, caritab vechiului trcagn viaţă dusmăniile atrase prin intr~nsigen
Zărand, la anul 18G5, Amos a fost unicul copil ţa sa natională, linia dreaptă a crczulm său. 
al lui Ioan Frdncu, vi('ecomitc al ,iu(l Zărand Dr. 'Amos Fr~ln('u n'a îniCD12i.lt fmni1ie. 
si frate cu Amos Frdn('u, trilmlluJ dela 1848. Familif! lui a fost Natiunca, participând la toate 
Â.. studiat liceul in Sibiu şi dreptul in BUda-1 manifestările ei politice, cultlJral~ .51 eeonom1eC". 
pesta, unde pentru calităţile ~a.l,r; disti.nse a. fo~t Cor:iii lu! au fost ~~'nera.ţiile ele ~tn(knp romani: 
prommat doctor »sub aUSpICIJS rcgts« ŞI da- permdaţt pc la um"crslt~ltca dm Cltll,. pe ca~1 
ruit de impiirat cu un inel cu briliante. Işi în iniţia in istoria luptelor Ardcaluhn, prega
complectcază apoi studiile in Paris. tindu-i pentru marca zi a drepVlţii:in care 

S'a specializat apoi in prot'('sel~ poliiÎct'- c]'('dea cu îndărătnicia. vizion3r~lui h~spirai. 
naţionale. Om de vaste cunoştinţe juridice şi »Dr('pt ca moart~a 1« ŞI. »Crcdeţl .numm!« 
istorice, vorbind la perfecţie patru Itmbi, de o erau cuyintde lm de\'cmte stereotIpe. 
înfilţL5are impunătoare şi de o vervă c'(1raor- DR. A\'rOS FR\NCU IN RE\'. DELA 1!)18. 
din .. ră; dr. Amos Fnîncu deveni ('el mai tcmut 
advcrsar al procurorilor unguri, cari uluiţi de 
pledoariile şi ripostele IUÎ geni::de nu Imh'HU. 

să-.';d ascundă admiraţia, cxdal1land: » Ce, pă-
cat eă e Romeln 1« . 

DR. A. FRANCU SI PROCESUL rvIEMORAN
DULUI, LA 1394. 

Rf'prezentanţii Românilor ard0kni prezintă 
in anul 1893 Curţii din Viena uu memoriu in 
care expun situaţia politică in'luportabilă a 
ll('amtdui romdncsc de sub oblăduire~l cornunci 
Sf. Ştefan. Imparatul refuză să prime!ll'că de
putaţia şi meIUoriu] prezen tat cabinet nlui, le 
fu restituit în plicul nedesfăt'ut. ComitEtul pclr
tidului naţional pub1ică l\Iemorundul. !)cn{ru 
carp faptă fură traduşi înaintea curţii cu ju
raţi din Cluj. 

Senzaţionalul proces, susţinut il! secret de 
curând înfjinţata Ligă Culturală din Bue1Ire.?li, 
dunl îni r('aga lună \faiu a anu f1\1 1394 şi s('l'vi 
un s1răllldt prilej de alinnare Illii:estl'ullli dr. 
Amos Fr?!ncu, în V<lrsta abia de 28 ani pc 
atunci. 

Frâncu a inţeles că în faţa j!1r::lţilor lIn~urj 
şovcni, fără compromisuri umilitoare p':,n{ru 
naţiune, nu se va putea obţine Hehitaren incuI· 
paţilor. 
, Procesul Mcmorandului a avut lin ră<;nn~+ 
euroocan. Se dcsbătea procesul. nostru mil·:n:l!" 
cu Ungurii. 

Speriaţi de proporţiile agHaţiei, V'1gurii 
ar fi fost dispuşi să a1enuezc pc(}{opsC'lc cu 
preţul unor capi1ulări. 

Frâncu, susţinea însă demni1::ltefi natională 
mai presus de toate, care cere ,iertfe. Conflict llJ 
izhucni la pronunţarea sentinţei, care fu din 
cale afară severă. Ne mai putfmdu-se s1ăpâni, 
atunci, o doamnă, soţia unui osfmdit se nă
pusti asupra lui Frâncu, injurându-l: 

Ca să sC'ape de prezenta lni primejdioasă, 
la vdrsta de fin ani. Unf>;urii l-au inrolat şi trimis 
Cil simplu soldat la un regiment în . Pr,']~a. 
C~1nd. în toamna anului 1918. Tmperiul Hab
shurgilor se. prăbuşea în reyolnţ,lc, dr. Amos 
Fr;lncn se gi"lsi cel dinUli pc poziţie. Intinc:rit 
de pcrspective1e făgăduintei. figura lni ia În
făţifare~! marilor iluminaţi. Dispreţuind mO~lr
tea de orict' clipă, deacolo din cetăţuia Cluju
lui ,:,o\'in, inţc<>at de trupe săcHieşti fanatizate, 
la ?8 OdoI11vrle 1918, lansează celebrul » l\la
nifest dHrc Homânii din munţii A.puseni şi 
Zărand «, organizând Consiliul Naţional şi le
giuni pcntru' prpgMireQ intrării armatei române 
şi preluarca imperiului. 

Câtă u~urare aduce ofiţerilor şi soIdaţi
lor noştri următorul comunicat, api"!rut în zia
rul blldapestan »Az Est« din 2 Nov. 1918: 
Gtlvprnul ungar ]a intervenţia dIu! advocat 
Dr. Amos :Frâncu din Cluj a admis C3 ofiţerii 
si soldatii de nationalitate ne-maghiară să el\..'
punii jurământ Sfatului Naţiollillpc care şi-l 
aleg r« 

UNIA DREAPT\ CARE VeJDE. 
01'. :\ mos Frâncu a primit cil\'alcrcşte n1''-

nuşa ce i ~w arunca, iar lumea grăb:tă să apucc 
cât mai mult dela ospăţul Unirli, n'a prea ob
s(~r"at 2'cstul adecuat altor vremuri'. 

Astfel, elI'. Amos Fr~\ncu n'a făcut parte 
din Consiliul Dirigent. N'a fost nici mftcar c!('
Tmtat al Adunilrii. Naţionale. Nid mai tforzÎu 
ministru. Şi n'a avut pieptul acoperit cu rleeo
ratii. A fost doar deputat şi s'~nator in câte":J 
se.~iuni, ales de 1\foţii lui iubiti, ciîrora"i-a 
conSf\C'rat intreaga activitate până în ultima 
clipă a vieţii. 

A murit sărac lipit pământlllui. 
Prof. Traian Moger. 

" 
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PILSUDSKI. 
de IULIAN TUWIM. 

Ei şfiu c'are s'ufoase sprincene şi mus'ă'ile 'n jos 
şi că nu poar,ă chipiu ca ceialal,i • 
auzif·au că-i plac vorbele 'ari 
şi c'are 'răgăna'e accen'e Wvane - şi 'oane 

Mai şfiu că nu s'afinge de bani. Şi.asta le p'ace ••• 
deaceea siml o frică prostească şi-o cinste neghioabă 
că'n prăvălia din co" 'a socofelile'n groşi 
,. iscodesc cu inima 'or cum şi-ar iscodi propriile buzunare 

Cind 'rece 'n haină-albastră, inoura', in au'o, prin oraş, 
tîrind 'ren a cenuşie a legendei in urma.i 
to,i îl privesc sim,ind fiori s'răbă'indu-i, 
,"couri inăbuşife ale unei cumplite porunci. 

Glasuri vrute veşnic printr'o amară 'ăcere 
sau uneori prin aspre cuvinte zvi,life drep' in fa,ă, 
incit sligă'ul acesfa ar putea da aripi pietrelor, -
dar nu lor ••• el şfie şi sfraşnic ,ine min'e ••• 

Şi-aici cresc, cresc uriaşe strădanii, 
adevărul care nu se'nchide 'n ordille de regiment, 
in nici un so; de legi, de decrete, in nici un cuvînt omenesc, 
numai doar in suferin,ă: "măre,ie, care ,i-e numele 1" 

CÎnd a ieşi' În alifă, cind se cu'remura foful, 
cînd pentru acesl adevăr bă'eau 'anarile şi inimile, 
au vru' să .. ' aibă, din nou, "zilnic", În rafe, de plată, 
in paragrafe vrind să măsoare-a' liber'ă,ii uragan ••• 

Şi·' vor măsura mereu penlru ca nicicind să naei ş'ie măsura, 
şoptind prin unghere uimirea şi dezamăgirea ••. 
şi-n iubirea-; ursuză n'or crede nicioda'ă ••• 
cînd prin Polonia frece In mersu·i singuratic ••• 

Numai odafă În noap'ea-i de muncă şi veghe, sab geamu-i, 
a olta' foful un oslaş s'ind de pază ••• 
ca' un copil plingea 'ngăimind osfaşu': 
0, 'a ce fe sbucium; şi suferi afil pen'ru noi, Căpifane! 'l ••• 

In romîneşte de Il. Cotruş. 

HOTARUL 
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CRONICA.ECONOIftICĂ. 

Om<mirea în general, n'ar pute:) Ii acuzată Iarc, cari sunt numai costisitoare, eehivalflnd 
Domune fere~tc - că suferă pc urma unui nu rare ori cu sume de milioane_ E caraete

prea mare eXf'e'i de punctualitate! Din contră, ristică însăşi diagrama function1rii aparatului 
cu şi f'ărv ocazii. dadl numai IN1 putut, fiecare administrativ, dela şef până la cel din urmă 
şi-a imaginat planuri de-a trage" chiulul« tcr- portar, care tinde a se permandiza. legiferată 
mcnului >>fix«. OJată înHip1 uită nflscoC'irca, chiar de pasivitatea mulţimei, mer.:!u în aştep
răUl' a incolţi1J pentmcd mai t,'lrziu cineva tare; temându-se că orice apostrofă la adresa 
ajuns la discreţia lui, să nu SC:1pC prilejul unei autorităţii, să nu fie interpretată, contrar in
noui si straşnice întMzieri. De această me- tenţiilor ei!. 

tcahnli suferă deopotrivă ambele sexe, in mod Deasemeni în întreprindcra~ pariicularc
J 

eqa{ f:i 1'0.1'.1 justifidiri creatoare de circumstan- - acolo pc ogorul muncii, und0 liecare rol şi 
t~ at~-nuante. Ceva n1-3i mult, cu dt ocupă ci- rost ~bine determinat - cefl mai mică Întar
~eva in l"rarhia actuală - aşa cum o ştim cu ziere e scump plătită şi adesea ori deadreptul 
toţii - un Joc mai important, cu al.at se simte fntală! -- Imprejurările impun o incredere şi 
îndrerl~ţit p<trcă, a Întârzia dela datorie! punctualitate reciprocă şi, poa1e că, niciodat .. l 

Şi, r.1ac·ă urmărim mai dpoproape aspectele şi nicăeri nu se potriveşte nuÎ bine ca acum 
luate de acest fenomen, ajungem la constata- şi aici dictonul: » Unul pef1lm loţi şi toţi 

reu că, uetu] in sine al înblr,derii, caracted- pentru unul! « 
zează nu numai preocupările de moment ale Ori cum, dat fiind împrejnr{triJe vitrige 
individului, ci şi tot restul s{m trecut, cu vizi- pe cari le străbatem azi, star~a faptică a mo
bWi trăsătură de continuare in ditor. Cât pri- mentului, ccre ca prezenţa la datorie să fie 
vc~te nerespectarea timpului fix,,:, ori re cu- cât mai reală şi mai ales Ia timpul necesar. 
noscut prin promisiune, nu exiStă scuze. Nimcni nu poate invoca scuze d~' ordin senti-

O conferinţă fixată pentru un timp oare- mental: situaţ.ia fiind de aşa marl icră că, omul 
carc, Începe eu o jumătate de 01':1, ba cu o oră trebuc să joace permanent rolul Lrisiuriului, 
chiar mai târziu: fie că publicul n-a fost pre- în "vclh~rea unor inb.'rvenţii impm:e de moment, 

zent, fie c-a'nhlrziat eonferenţiaml. Şi, dacă Tot astfel cum activitatea omului _ re
mai l'lmintim şi faptul intrării 1n s2Iă în chiar marcubilă prin fapie care'I înalţi _ e remar
timpul spectacolului, din 10t ce-nm auzit ne caUi de istorie pentru posteriate; tot aşa 
răml:lne un pronunţat ('cou de neincredere, fără respectarea punctuaJi1ăţii astăzi, csL; chemată 
a-I putea şi preciza in sardna ('ni! să inspire încrederea tuturor in legătură cu 

Nu odată afişe enorme, anunţă începutul aqiu!1ile momentane, cari se cer cfeas~menea 
rerrE-zentaţiei cu literele de tip'.it" cel<, m'lÎ pro- respectate; eÎnstind deopotrivă omul, locul şi 
nunţate. Ce rezultă de-aci!? Sau publicul din darul braţelor înfăptuite de eL O punctuali
urbea cutare are la activul său un slab certi- tate repetată zi de zi, întru implinirea numai 
ficat de punctualitate- sau că trupa X şi-a fă-

1 
şi numai a datoriei, chiar până la diferenţa de 

cut o anumită faimă prin intâl'7icri eronice la sef?unde; este exclus să nu atrn~ă. incet dar 
începerea spectaeolelor. Şi 'ntrun caz _,;,i -n al- sigur, încrederea tuturor 'în imediată legătură 
tul, încrederea rcciprică a fost anulat.ă până cu autorul ei; dacă bineinţeles omul estc nor
aeolo, încât 5·a simţit nevd:a inserării punctua- mal şi fapta, cuprinzătoare de logică. Şi tot 
!itntii, chiar pe afişe! ... numai punctualitatea este aeeia c;J,re poate sÎn-

Dar toate acestea ar putea fi considerate gurii anula impresii de moment) nu din cele 
doar punctualităţi de decor, cari -- după cum lrllldabiIe, ca apoi, un nou val şi unic de în
am spus mai sus - costă impresii nu prea ('redere reciprocă, să-_,;,i facă loc, pentru a în
p!ăeute §i numai rare ori şi banit tm;ărR~i mai departe greutăţile momentului, 

Sunt însă înrârzierile ce se fac, fie în insti
tuţiile statului, fie în intreprinderile particu-

spre izbândă. 

Pnndualitatea în sine este însă, o poliţă 
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ce se cer(' rcînoită permanent de încredere; şi 
pentru a o respecta, înseamnă sti'ţI" impui cel 
puţin imaginativ îndatoriri cnri evoluicază 

prompt, numai cu prezenţa individului să fie 
sigură într-un anumit loc şi la timp fix. Insăşi 

marele Edison, pentru a-şi contt'ola punctuali· 
tatea la serviciu ~ el celebrul im"entator 
introducea fişa de prezenţă în orologiu, ca 
orişicare muncitor, zi de zi, până la adânci 
bătrâneţe. 

Cum până mm lCri, increderea reciprocă 

a factorilor în viaţa de fiece zi, er~ susţinută 
da capital, "golul lăsat printr-o înt.îrziere, se 
putea acoperi cu bani, fiind posibilităţi. Ast.'izi 
când nu mai este nici capital, nici credit şi pentru 
a e\'idenţia strânsa legătură de unire ce există 
între aceşti doi factori, suntem nevoiţi să spu
nem că, acum nu sunt bani, din lipsă de cre
dit, şi viciversa; ba chiar adăogăm c{l, dacă 

ar fi credit, imediat capitalul ce se tezauri
zează fără rost în dehimentul nostru al tutu
ror, ar ieşi la iveală. 

Natural că lipsa de credit este prea mare, 
ca o ameliorare să fie apreciabilă momentan; 
nu e insă mai puţin adevărat că, treptat, 
pătrunşi de convingerea că odatii şi odată -
tot numai prin reîntronarea creditului - vom 
putea face faţă situaţiei, fiecare va lucra intr·o 
direcţie bine fixată, ca acest d()ziderat) să fie 
atins cât mai repede posibil. 

Astăzi când capitalul s-a furişat în ascun
zişuri neprecizabile; când, cu 10arte mari sfor
ţări. se poate face u?; de avantagiilc lui, e bine 
S~l fie căutate toate căile cari tind ~pre capta
rea lui. Iar fiindcă a fi punct1lal totdeauna 
când împrejurările in mod normal îţi permit, 
- este deopotrivă: onest, practic şi Il('costisi
tOl' - o-avem decât să inspir~m încredere 
prin punctualitatea noastră, oricând ni se cerc, 
spre binele tuturor. 

Căci atâta vreme cât fiinţele înzestrate cu 
facultatea puterii de tl;<l.ndire. se nasc şi mor 
la date fixe, au datoria să şi vieţui cască la fel. 

Iond Filipaş. 

"Ei " " " " "S5 iL! " " '" " " " " " " " "" '" , " " '" " " " " "" " " '" " " " Li5 " "S5 dI2 "O: "A " " " , 5dI " "" A"" "" "2iS """ S5 " , , , ii! 
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SF ARŞIT DE AN 

Pe poteeuf1 paşii nu mai du~ elan 

Vece sl urci spre cimitir de frunze 

CI recu, se veşteji şi acest an! 
. . . 

Pe ţ1rm de unde turburi, te oprişi. " • 

Vin stropi stingheri din ploaia ce-o să'nceap1 

Şi cad pe putredul frunziş 

Uttat de câ.n tăreţe şi de stele .... 

Aşa-i şi viaţa ta, c"şi acele 

Sfârşite vrrascuri, ce se duc pe apl. 

POMPIL/U BARBU. 
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Ochii verzui, cu punde negre, ai domni
şoarei Estera au prins flacări. Se înyârt, se 
răsuccsc nervoşi în orbi te şi frttmântă bieţii 

muşchiuleţi dintre sprincene, d{' nil-ţi mai dau 
răgaz să le ghiceşti gândul: tdt>tcţă, veselie 
sau griji ... 

Intr-un colţ al sălii, alţi ochi tot verzui cu 
puncte negre, se str,îng de-asupra nasului eo-

• roiat şi urmiîresc atenţi svârcolirele picioruşi
lor domnisoarei Estera. Sunt o~hii sbt:reiţi ai 
bătranului Iakob Fcigclbaum, taf~l1. 

Fiică şi tată, trăcsc emoţii de rar[t intensi
tate. Fstcra. domnişoara condnc;ttoarc a }) ce
]C'i mai modernp grădiniţi-partiel1bre pentru 
copii de cHtn«, din oraşul ardeknn, Î.,;,i înch('ie 
» anul şcolar« şi peste câteva cUpe va proha 
în faţa părinţilor şi notabilităţilo r . cari cinstesc 
cu pre7:enţa lor această serbare, pricopsea]a 
pruncilor, cari au frecventat »grădiniţa«. 

Şi nu-i puţin lucru o astfel dr:- serhare. 
Ştia doar tot oraşul. că se găsesc nei vlăstarcle 
cdor mai distinse familii din cuprinsul lui, 
tincreţNl sortită să alcătuiască mflinc ".'lristo
eraţin naţionaIă« a acestui municipiu din Ro
mi1n!a MarE'. 

Bătrânul Fcigclhaum este proft:nd .cmoţio-
1"'a1 ... îl copleşesc amintirile. O lacrimă i se 
furişeazB în colţul ochiului ... O vede pe Es
(crv păpuşă mică, fetiţă de şapte ani ... A trc
huit să pornească cu Raşcla şi cu fetiţa în bra
ţeJe lui. în miez de noapte, din depărtat::! Ga-
1iţie, urmăriţi de goana cazacil Ol'! ..• Ani tre
eură de-atunci. Ra~ela se încălzeste acum în 
sfmu I lui Avraam, iar Estera a făcnt şi CCY3 

~eon'ă ... \Te-o două, trei da"c d~ licel1. A 
plecat apoi in lume, în tovărăr;;ia tinui derhe
deu. cu gând să sc faeă actriţ2î de cinema. Şi 
a rf1t:'ic>it făr? noroc, căci Ieho"3 nu-i hără;t;isc 
rlaruriIe feţei şi glasului, ('crufe impărătcMlor 
e('r~mului. Ra o mai şi părăsise ticiiJosuJ ... iar 
bietul F'dgelbaum, albit de nccnzuri şi foame, 
îşi 8!!OnÎseu traiul Ia colţuri d::! uliţi, vânz,'md 
cutii de ehibrituri ... 

Dar iaHt că Estera se in(03rco tljn eele in
df'p~rtate ţări... şi nu-i fată prcastă. Dintr-o 
dragoste cu cântec }) sunător«. i se pripă~i

seră în ciorapii de mătasă eâteva mii,,?oare de 
lei. Ba i-a mai dat şi Iehiya un gând ferkit. 
Cine putea şti pe unde-a rătăci I I;'i ce anume a 
făcu t pe-acolo'?.. Ninţică re(' h~mă şi... are 

Ichova milă grijea celor credincioşi. După câ
teva zile toate ziarele ungure'?ti. scrise de 
mi'iestrele condc-::, ale genialilor fi' !li lui Izrae], 
au ţipat pe toate tonurile m'lrcTe c;\"eniment: 
o şcoală nouă, o grădiniţă de copii, pe baza 
cel oi' "mai modt'rne principii pcdup:omce occi
c1eniaJe; .';leoaIă rezervată exc1u"j'/ Y!ustarelor 
de dită ale ora~ului şi... mai .,;;1 il! eu câte 
t0at0 minun5ţii. Tnformaţia rcpet~tă Mărllitor, 

,..i de zi, şi-a avut efectul dorit. Mai a10'> titlul 
"gr2kliniţa copiilor din societa!cu de eliiă a 
ora i'Uhli". V cneau copii drouc, hincînţelC's 

adusi de simnndicoşii lor părinţi. Erau copii 
de toate- neamurile, de toată legea, eă doar 
cine avea ~ă faeă deosibirc de nC;Jril şi lege, 
când era doar vorba de »elită « ••• 

Aşa a aiuns domnişoarC'a Estera profe
soară occidentală şi eonducăto'lrNl ar[,diniţd 

particuJare de copii ai elitei orăşenesti, iar bie
tul F'dgelhaum, tatăJ, îşi searpină fericit asEtzi 
comoara pcrciunilor roşcaţi, unica şi cca mai 
nostaJgic'ă pomenire a îndcpărtntclor mdeagurÎ 
galiţk'ne. Privirea lui se aşterne hucuroasă pc 
întin~ul şiruriJor de bănci. Cdri gem sub grCl1-

tatr:'s cueoant'1or şi domnilor d'J toate l1<:>amu
riIe. ('Ti1a ora,~ului. 

Un clinchet de clopoţel, o cortină se ri
dică grf'oac în aplauzi1e părinţilor. Tlcri.'ibdători 
să admire ::ufa odraslelor ... apoi domnL'.lMl1'3 
Estera. Purpurie, suh emoţia clipei şi tr3cu1ui 
inerent ori C'ă rui debut, rosteşt() ~ ('uyunhrC' ... 
bineînţeles în limba consacrată drept Gristo
'crată pe me]ea~rile »stăpanit~ 'Temc1nic de 
vaJahii«. fosti iohatd, 1imba ungurN1.fcă. Şi-apoi 
programul. 

O fetiţă măruntă, cu pistroi p(' ohraz si 
picioruşiJe eârne, spune un vers. H~l;nuţa d 
shiar~ în cele mai orbitoare m~tăstlri. Sbi"ră 
şi g'lIriţa ci, mulţimea nu o inspăimdntă. OHev~ 
secunde. un vers scurt şi ropo[uI de aplauze 
cutremură s31a. Un uriaş buchet de nori, o 
cutiE' mare de bomboane şi un mieros nume 
"Rozica« r:J,>ună pe buzele fericite alc unei 
cucoane, cu nas din cale afară de coroiat. 

Iar se ridică cor/ina şi un copilaş firav şi 

puţin nătân~ înghite rimele unui vers romtmcsc. 
CMeva plam;c reci, de politcţă, găsesc un strop 
de recunoştinţă in ochii prcacinstitci doamne 
şi stimafului Moisă Proţap, funcţionar ('perior 
de stat ... 

-

\ 
I 
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Şi iaruşi Rozica ... iar flori, iar bomboanc, 
iar ropote de aplauze. 

S-a făcut linişte. Doi băet:lşi, vomlCI şi 

îlldI"iisneţi, se războesc într-un dialo~ unguresc. 
lm,ci, ungur de baştină (fiul lui.". Garassy, 
alias Stern), îşi bate pieptul ra;;tindn'sc aprig 
la Hanzi, un şvăbuţ grăsuliu, odrasla profcso
rului Schuster. 

Şi iar Rozica iar aplauze, iar flori, iar bom
boane ... 

Vecinul meu, r{mtăcios, imi descoperă că 
HozicfJ. e fetiţa domnului de colo ... domnul 
HeI' skovit..<; , perceptor la Administraţia finan
ciară, iar florile, bomboanele, mătăsurile sunt 
mărturia celei mai fireşti iubiri părinteşti .•. 

li dă m{ma, , . arc doar salar,." vrc-o 2500 
lei lunar! 

Au fost şi alte puncte. Mi1ly, bobocelul 
domnului avocat Dr. (cu D. mare) Tartunea, 
şeful judeţian al unui partid p01iti~: Gustică, 
băiatul preacuccrnicului părinte Cro;{.{lvcanu; 
Titi, nădejdea bătrâneţelor unui ofiţer superior, 
ele provinienţă austriacă, (astăzi foarte inflă

cărat şi vajnic rumân) şi in sfarşit alţii mulţi: 
Ştruli, lan ci, HanzÎ şi de toate soiurile ... 

Vecinului meu îi torăie gura ca la' o me
liţă. Şi-a găsit să mă imbietc cu ap,YI rece ... 
că » iată până undc merge lip<;a de conştiinţă 
naţională « , •• , că » îng[lrnfarea şi prostia - su' 
rori -- îi face pe oamenii aceştia să nesoco
tească tot ce ar trebui să le fie sHnt« .. '. că, 

» încredinţează creşterea prunciloi' pc seama 
unul jidoafce, fără şcoală, nUll1Hi de dragul 
de-a se arăta altfel decât toată lumea"." că, 
, " . dar nici eu nu ştiu clite năzbatii nu nu-a 
şuşotit în ureehi, vecinul meu! 

Ce să mai spun! ... scrbarc~l a rpuşit de 
minune. Părinţii îşi îmbrăFşeall copii, sc feli
citau între ci, lşi zâmbiau şi erau fericiţi. In
dintaţi de vrednicia odraslelor î~i uitaseră de 
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necazurile lumii. Se topi seră toate frământă
rile, cari invrăjbesc pe oameni; despărţindu-i 
in tabere şi clici, pe simple chestiuni dc legi, 
limbi şi alte năzdrăvănii." , 

Vorbcau oamenii acuma o singură limbă, 
desigur cea ungurească şi se Întreceau în vorba 
mieroasă şi de laudă reciproc'l" Cea mai de
plină frăţâitatc, că mi-am şi SplIS în gand » mi
nunate sunt lucrurile Tale, Doamne şi vrednică 
de laudă este domnişoara Estera; fh"ca bătrânu
lui Iakob Feigelbaum, care a ştiut să împli
m~as(:ă ceia ee Liga Naţiunilor şi toată truda 
savanţilor lumii, n'a putut împlini t « 

• 
A rară picurau stropi de pIone. Sub strea

~ina eeli ficiului, doi băietaşi mih"unţi, prunci 
dc moţi, de varsta vrednicilor copilaşi din» gră
dipa de copii« aşteptau smeriţi şi umili să'şi 

oprea scă văzduhul stropii ... ca să pornească 

iarăşi în lungul străzilor, să'şi strige marfa, 
pentru agonisirca banului trebuincios unei coji 
de pr\ine. Erau sdrenţoşi, desculţi, piperniciţi 

şi palizi, iar de umeri le arârnau dcsagi goi, 
cer-f'uri şi ciubăruţe mici de brad .. , 

O umbră se abătu peste poarhl edificiului, 
furand hoţeşte veselia feţelor ceior cari ieşeau 
dela serbare. Era prea respingătoare priveliştea 
de dincolo de porţi, faţă de impresiile calde, 
lăsate de serbare in sufletele lor. O doamnă, 
elegantă şi cu rară măestrie vopsită pe obraji, 
îşi smuei nervoasă fetiţa spre sân, ca nu cumva 
stl·şi murdărească hăinuţa de m:itast. în atin
gere cu sdrenţele cerşetorilor! 

- » :'"fereţi la muncă, moi, nn cerşit la 
slrada«, spuse aspru şi necruţMor, domnul 
pCY'ceptor de stat Herskovits, fericitul părinte 
al micuţei Rozica, al cărui căpuşor abia de se 
mai zărea din grămada florilor şi cu.tiilor de 
bomboane. 

N. Popovici. 
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Alegeri! .,. iar alegeri! + •• O catastrofă'n plus 
V cnilu peste alea, care mai ieri s'au dus! 
O catastrofă nouă şi totuşi aşteptată + •• 

(Dela o vreme'llcoClce, pe an, ne t'ine-odată) 
... Plecat·a domnul Vaida, I u'ntreglll anturaj, 
,C-au tresiÎrLt toţi popii ... uniţi Cll el din BlaRI 
MdJmit din cale-afară era bietul Vil'gil, 
Iar Tile.a-şi scobea nasul, ca oricare copil! ... 
L-am auzit pe Mirto, cu-un fom·te scăzut glas: 
)J)e-aşi mai fi fost ministru, măcar un singur ... 

/ceas!( 
D. Gusti, prins de figuri, pe· flndrei îl do-

Ijenea. 
Şi pw'că aiura: 
}) Andn:'i, cine mă puse de tine să am parte, 
Când eu) ministrul cărţii,' n'am scris măcar o 

/carte!« 
Plecat-a domnul Vaida, lăsând l/Jl trist decor! 
Plângetlu parlamentarii, că de-acum nu mai vor 
Coltitoll pe gratis, ca un bagaj uitat 
Pe plasă, in vagoane de tren accelerai! 
A plâns chiar Câmpulungul cu'nircgullui venin# 
Şi-a !!Oham sellbatic ceua la ... Budăcin! 
Doar singur domnul Iorga filozofa in barbă; 
/1 Ce-ar face'n câmpuri, Doamne, atuţia boi, 

/când iarbă 
Nu e decât de poltăl«... Dar roata se'nvâr-

! /teşte 
Şi când o crezi mai bună> de-odată îţi plesneşte 
Şi te trezeşti nimica, sau cam aşa ceva! 
... Căzut-a domnul Vaida şi hop altă belea: 
Cu Duca'n ccp! ... Cu Duca, pe care l-a dorit 
Zic unii, fara! .. , alţii, că ne-a fost poruncit 

Din sferele oculte! ... Socot ca-l Q eroare 
Când cineva mai crede, că pusil-s-a'nirebare 
Măcar odală ţării, pe cine ar dori 
Sâ o conducă!... Dacă minunea ar veni 
Cunosc riispunsul ţăriil »Pe nimeniJ ... că şi-aşa 
Noi vrem întotdeauna, ce un guuern nu vrea!« 
Şi-ale dreptate ţara, căci ce mat tura-vura, 
Exemple ne dă până chiar şi literatural 
Degeaba cetitorii susţin că-Arghe::i nu-i 
Nimic din ce se spune, că vine dumnealui 
X, criticul şi zice: »Arghezi-i scritorul, 
Care-a'ndrăsnit să'şÎ schimbe stilolll cu toporul, 
Dând strofei ritm sălbatic şi pro::.ei un miros 
Cu-accent de... oarba aia/ « (1) AT'ghezi-i un 

I purcos/« 
Econ dă cetitorul) ... Darde vOlbim de scenă -
Când vezi pe coana Miţa juctJnd, »Manon«, 

[migrenă 

Te-apucă şi ea ... ioacă! şi-un critic iscăleşte: 
» Cât a iubit, şi astăzi ne-arată că iubeşte 
Cu··aceiasi tinerelă, mereu împrospătată! .. 
(Ce vrei' să fii azi, lele, ai fost poate odată!) 

Alegeri! ... iar alegeri!... iar VOI br; răsullate, 

Iar alte exelenţe, iar urnele furate! ... 

Iar apostrole'n centru, cu-accent de mahalaleI 

lat" muncă grea pe doctori .. . acasă şi'n spitale .. 

Şi-apoi, la urom urmei, ce-o să ne pese nouă 

Că iese sau nu Duca/? .. Opt şi cu-a brânzei 

/nouă! 

PAN. 
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<eĂlm1rll - ImiEVIIS1rlE .......................................... 

(roman) »Cartea Româneast!(l:< 2 volume .. 
120 lei ... 

Apariţia unui nou roman de Ionel Teodo
reanu a fost totdeuna aşteptat{l cu mult inte
res, mai ales de adolescenţa cititorilor litera
turei româneşti. Pentrucă d. Ionel Tl'odoreanu 
este in primul rând un poet al adolescenţei. 

Sau numai poet, pentru că a fi poet Înseamnă 
un suflet ce r[tmâne yeşnic adolescent. 

Dar d. Teodoreanu mai e şi moldovean şi 
încă un moldovean de cea mai pură esenţă. 

Poate e unicul moldovean in adc\"ăratul in\e
les al cuvântului, în literatura nOHstră. Insuşi 
autorul defineşte chiar în romanul de faţă 

esenţa moldovcnismului: 
\ -» Noi moldovenii căutăm viaţa şi găsim 

trccutul« spune eroul romanului, Adrian 
Arabu. 

- » Sufletul moldovenilor In loc să aibă 
ferestre are oglinzi, adăogă pensionara azilu
lui de bătn'tne, Veronica I-Iartular. 

Din aeest punct de vedere e nnmai un ţă
ran sfătos, care din întâmplare e şi moldo
vean, Ionel Teodorcanu e, însă un boer moI 
dovean. 

Prin dubla sa calitate de poet şi de mol
dovean, Todorcanu îşi alege eroii din cele 2 
vurste ale vieţci, în care poezia merge pas cu 
pas cu gândul şi cu fapta: copilăria cu prelun
girea ei adolescenţa şi bătraneţea. Medclenii 
au fost o regăsire a trecutului in pragul matu
rităţii autorului. Amintiţi-vă însă poezia caldă 
cu care a îmbrăţişat autorul şi pe cei doi 

copii: Olguţa şi Dănuţ, dar şi pe bătrânul 

l\lo~ Gheorghe. In Golia bătrâneţca pensio
narelor azilului de bătrâne" e mai mult un 
cadru, care să rcliefeze prin contrast, realita
tea crudă şi lipsită de savoare a maturităţii 

vrâstei omeneşti. 

)} Golia'( e o rceditare a unei vechi idei 
fayorite d-lui Teodoreanu: Fatalismul şi 

aceasta o caracteristică a moldovenismului. 
Ideea această e reluată - cred eu din cauza 
crilieelor aspre aduse » Turnului Milenii", a 
cărei linie generală o urmează şi romanul de 
Iaţă" Credinta într'un fatalism implacabil, ale 
cărui semne misterioase, dar desconsiderate, 
se îndeplinesc cu o rigurozit3te matematică, 
a lcătueşte ~ira spinării a acestui roman. 

Veronica Hartular, O bătrână oarbă dintr' 
un azil de bătdne întreţinut de uu maniac 
arislo!U şi ghl'bos - Hâncu Golia - vede 
inainte de orbire un copil de 5 ani ce stătea 
toată ziua în fereastra casei de peste drum 
c-o minge în mână şi care în loc să se joace, 
privea. Privea cu ochii acei dure roşi ai copiilor 
fără copilărie. Copilul - Adri.an Arabu 
intrigat de misteriosul, ca din basme al acestui 
aâl cu porti şi ziduri de cetate, din care nu 
vedea esind de cât înmormântări însoţite de 
accbş ;i acelaş ghebos-într'un moment de 
exaltare înfruntă taina acestei case, asyârlindu
şi mingea peste ziduri. Gestul acesta al lui 
temcrar, nu tulbură alt ecou decât cel al sufle
t ului lui. De la un cerşetor află că acea.stă 

casă e a lui Golia. 

"Mingea mea e în mâi,ni1c lui Golia!~ 
vorbele acestea( i se intipăresc ca un al doilea 
»Mane. Tcchei Fares« în mintea lui... In 
adevăr când după 15 ani Adrian Arabu se in- 21 
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toarce inapoi la Bucureşti, tO'l1U fiinţ'1 lui e 
subjugată acestei case şi familiei Golia. Viaţa 
Jui ca şi mingea copilăriei lui şi-o la:,ă 1n 
m{li 11 i1t> lui Colia. N-a fost oare aruncarea 

mingei un semn predestinat şi moartea lui 
lmplinirNI ,.:emnului? 

Verolliea Hartular, bătrâni~a om bă, care 
i-a prins mingea şi care i-a păstrat-o cu sfinte-

. , . d J 
111e pentru a 1-0 re a, după ce orbeşte capătă 
un suflet de mamă pentru acest copil cu ochi 
durerosj şi g<\nditori. II ÎnioYăr{l,;,eşte cu g<'m
dul în tot pasul vieţei lui., Ii ereiazii în fanta
zÎa ci o viaţă aparte, aşa cum credea ea că ar 
trebui să trăiască un copiI cu ochi gfmditori 
şi fără copilfirie. Toată viaţa aC035ta i'ietivă a 
fiului sufletului ci o pune într'un roman: )}Casa 
de pestE' drum«, care cade in mâinile lui .\d
ri'ln Arabu, chiar în ziua descălccărei lui în 
Capitală. E frapat de darul acesta telepatic de 
a vedea de la distanţă viaţa Iu~ şi printr'un 
concurs de împrejurări, In care dc~tÎnuI joaeă 
rol coYârşitor ajunge să trăiască sub acoperi
şul lui Colia şi să fie secretarlLi Veronicăi 
Hartular. 

Incă un :>.cmn al fatalităţii r 

Adrian A.rabu descinde in Capii alt. cu un 
roman în manu!'lcris » fata MotnnuIui,< şi cu 
câteva sute de Ici. Fatn ;\cIotanului estc iubirea 
fictivă ce se 1i3şte din tot ce îi lipsc'şte iubirii 
reale şi care, cu amăgirile ficţiunilor ci idi3lc, 
răpq1e 3utorului dragostea ade\'ărat3. 

In casa lui Hancu Golia, Adrian Arabu 
întâlneşte două fete: pe NiJda, fica boerului 
Barbu Colia, un om pasionat şi pervers şi pe 
Tia. fiica nelegitimă a aceluia';l hoer, cu ţi

ganca din casă, Tina. Amândouă f( i(·Ie de 
accea5 vrastă şi de o frumuseţ~ ap;u[.::' se 
aseamăn{1 grozav intre ele. Adrian se îndr{l
gosteşte de Nilda. pe care o întrezăreşte nu
mai o singură dată, dar o iube';lte pe Tia, care 
e mereu în preajma lui şi care se căsătoreşte. 
Fata moianulni i-a furat dragoste'l. 

Incă un semn t Tia a moşienit toate porni
rile perVf:'rse ale lui Barbu Golia. Fostă amanta 
lui Hancu Golia inainte de eăs~toric, ajunge 
amanta tuturor după căsătorie. C~lnd Adrian 
Arabn află adevărul tot sufletul lui delicat cu 
ridicări de temple, !';e pd'lbuşeştc. Este adus 
com'alescent în casa lui flancu, sub oblăduirea 
acelei mame adevărate, Veronica Hurtular. 

Inainte de ai se implini şi ultimul semn: 
uciderea lui de mâna lui f-hncu GoHa, îi este 
dat 88, întrevadă dintr'un singur gest al Nildei, 
,nărit :.ftă cu un Englez şi in supărătoarele di
fermărÎ ale maternîtăţii, că şi ea l-a iubit. 

GoJia e un roman in care niciodată DU 

,,;,tii unde incepe fantezia ,,;,i unde sf~lrţ('şte rea
lil.ltca. E atât de multă risipire de imagini, e 
atat de colorat stilul, înci;ll sc~nc prea reale,' 
cum e de pildă scena cu biletul Tiei,t'e )o;'Ilt'a: 
ză. In schimb veţi găsi scene de adevărat li
rism, scene care redate in bogClţia stilistică a 
d-Iui Teodorcanu sunt adevărate pagini de an
tologie, 

De daia ace-asta tema favorită a D-lui 
Teodoreanu şi-a găsit o fericită realizare, Go
lia '-8 rcgă<;i succesul de librărie III J\1cdeleni
lor şi al Felei din Zial HlI<;t, 

(m. 01.) 

(rornan » Cll~etarea« - Bucureşti) 

Temu este ptmoscuiă. A tratai-o Slayici 
(Popa Tanda) şi este frecventă în literatura 
sămănătol'isl il. Amplificând-o. autorul o adap
tează situaţiilor din vremurile nO~lMre si~i dă 
ca figură centrală pe tânărul In \r;lţăior T'Hcohe 
Apostol. Acţiunea se petrece und-::nl, într'un 
sat moldovenl'sc şi, incep~ind în anul 1908 
(dup~ răscoaleIe ţăr[mc;;ti), merge paralel cu 
en~I1JlTIentele cunoscute de toată lumea p;'mă , , 
in prezent. 

Nicolae Apostol, element de elită al şcoa~ 
lei normale şi fala promoţiei sale, descinde 
într-un sat în care totul este de făcut, Are în
credere în "ine şi singuru-i ideal este să-şi 
pună entuziasmul şi pufeI'ea de muncă in 
slujba luminiirii poporului. Vrea sii înceap,"j 
prin a ridica şcoală primară in saiul Brlu. Din 
prima zi se loveşte însă de obstur'olc1e ce-i ză-' 
di1rnicesc Împlinirea gândului. Toţi îi sunt 
împotrivă: locuitorii îndobitoeîţi de mizerie, 
proprietarii vecini cu satul, sau politiC'ianii ju
deţului. Nicolae Apostol se convinge mai Ulf

ziu cii ajutorul nu-i va veni dela cei ('ari prceu
peţcse totul. Cuminţit de împrejurări, se re
strânge la ct>iace poate face singur şi nu se 
închină nimănui. i\Icnţinându-şi indcpcndcnţ3 
de conştiinţă însă, şcoala rămâne tot un proect 
al viitorului şi, cu' toate sforţările depuse. rău
tuica oamenilor ii va fi veşnic in cale, O împre
jurare ncaştt';->fată îi pune la dispoziţie spriji
nul desintcresat al unui prietin din război Ş! 
astfel, ]a bătrâneţe, ajunge să dea satului 
şcoala dorită. I 

Homanul se termină în apokoz:.l victimei: 
învăţătorul încărunţit, intr-un f>at d{' oameni 
instăriti, venera! de da~călii tineri, cari vin s1-i 
cearii ~fatul şi să-i urmeze exemplul. 

Cartea este () sugestivă prezentare a sate
lor noastre in ultîmile două decenii şi din ea 
se desprinde clarii, alitudinea $('riitol'uluî în 
preţuirea ~Jului ce-i revine învăţătorului, şi 
satira îndreptată contra oamenilm' politici. cari 
stânjcne~c înfăptuirea oricărei idei de bine. 

(m. m.) 
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01. Pimen Constantinescu redactează la 
Sibiu o preţioasă colceţie de p:lezii italiene, 
in traducere ronulncască. Dia traducerile 
publicate pCmă in prezent şi mai ales din bo
g{lţia studiilor introductive şi inf0rmaţiunilor 
bibliografice italo-ronul.ne, rczulL.i in mod 
ndnd~iclnic că adiyul profesor sibian este un 
bun cunoscător al literaturii italiene, contri
huţia sa pentru propagarea acestd literaturi 
în H om:lnia fiind de primul ordin. 

» Cartea i\'Iarei« este poemul tragic al 
unei dragoste pasionate, prin care Ada Negri, 
cnnt/lnd la 50 de ani ceeace trchuea să cânte 
la ?O de ani, a dat o nouă turnurIl operei sale 
poetice. 

l\fara este femeea care ştie s.l iubeaseă cu 
foc şi sânge, imnurile ei bachanale avand ac
centC' de puternică răscolirc interioară. 

(a. IfI.) 

- -T .. b'~.~ d._ T ..... d~ 14_.~--
Editura »Naţionala Ciornei« 

Aşa îşi intitulează ultima S·.\ carte, temu
t.ul pamfletar, Tudor Arghezi. Critica a dove-

ImIE~II§1rIE 

"Sc»c:.~ .... ~ .. d~ ... ~._~-
An. X. Nr. 10 şi 11. 

Işi (:ontinnă discuţiile înc'..)pute in jurul 
problemelor sociale de actualih~te. Prinlre 
multele articole, frumos gandite, se rcliefează 
pc prime planuri pur intelectuale: »;'\[Qmentul 
fascist« al dlui Ilie Cristea şi "Pel'eginerile« 
dlLli Eugen Relgis. Poezii iscălesc domnii: Za
haria Stancu Dragoş Vranceanu, 1. Valerian, 
George A. Petre, Ion Th. Ilea şi C. Miu-Lerea. 

•• De",ls ... SICii ...... el ..... i 
SIC ........ il.... DOllHlâ_i~· 

An. VII. Nr. 9 -10. 

A'fl(~cput să ne fie trimisă, la schimb, ŞI-. 
cerem scuze pentru lipsa de atenţie dovedită 
din parte-ne. î\'lărturisimeă oricâtă bunăvoinţă 
am avea, ne este imposibil a cunoaşte adresele 
revistelor de-a căror existenţă nu suntem strei
ni. E cazul »R. S. S. S. R.«, care de data 
aceasta ne apare aşa cum ne aşteptam să fie: 
literatură şi artă. Nici pe una nici pe alta nu 
avem ci"tdcrca de-a le judeca, după un singur 
număr; destul să amintim că în afară de nu
mele doamnelor: Alice Gabrielescu, Marg. Mil-
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dit şi de data asta că nu poate fi alta decât ce-a 
fost întotdeauna pentru autorul » Cuvintelor 
potrivite«. Dar să ne ierte această critică, 
dacă noi provincia nu-i putem iscăli în totul 
gustul prea rafinat. Nu vom spune nici un cu
vant despre talentul diui ArghcŢ.j , fiind con
vinşi că are, mai mult decât se cere unui li
terat român, de azi. Dar dsa, ca rt'prczentant 
al celei mai caustiee zeflemeli, se putea lipsi 
de unele expresii tari, cari nu nduc nimic în 
plus cărţi atât de mult trambiţatc. D. Arghezi 
trecând peste culmele geniului său, într-un mo
ment pe care suntem siguri că nu l-a identifi~ 
cat - nici în timp, nici in spafll - a rămas 
cu-o meteahnă: şarja! Poate cuvântul să nu-i 
prea placă dlui Arghezi, dar să ne creadă că'i 
aşa. Când ai fost odată actor de m.ins întăi, 
ca să mai placi incă publicului, de dineoace de 
tine, te smuceşti să-i fii în ton şi pentrucă tu 
ai rămas dincolo. faci ce face azi in literatură 
exact d. Arghezi. Ca simplu cetitor, fără 8 mă 
socoti şi critic, mi-e teamă că pana dIui Ar
ghezi a început să treacă in lumea scoborâ
şurilor şi-i păcat. Ultima carte lasă impresia 
unei smuclrI, spre reintoarceri pe culmi ră
mase'n urmă şi din întinderele cărora d. Ar
ghezi a cules prea puţin. »Tablete din ţara de 
Kut:v«, marchează destul de vitibil în ochii 
puh1icului cetitor, pe-un Arghezi mai caustic 
ca niciodată, tocmai ca pe of'ieare bolnav. 
care-şi dă seama că zilele-i sunt numărate. 

(a. n.) 

ler-Verghy, Otilia Ghibu şi a dlui N. Creve· 
dia, restul celor cari iscălesc cele 24 de pagini 
ne sunt total necunoscute. Şi se prea poate să 
fie toate şi toţi poete şi poeţi autentici; sunt 
de I •.. colaboratori ai , Revistei Scriitoarelor şi 
Scriitorilor Români«. Sperăm să avem tot tim
pul a ne spune şi cuvântul nostru, despre 
străduinţele doamnei Aida Vrioni, directoarea 
revistei. 

»BRAŞOVUL LITERAR ŞI AHTISTIC«, 
\Iaestrul Cinl'Înat Pavclescu nu'şi putea lăsa 
la început de cale straduintele ale&ului său spi
rit. »Braşovul Literar« a reaparul de uala 
aShl, reorganizat şi în plus, cu O mai preţuită 
technică. Cele 24 de pagIni masiv lucrate Şl frumos 
gâdite, formează pretiosul concurs al unui nu
măr impozant de colaboratori. Alături de 
maestrul Cincinat, iscălesc versuri şi proză 
dd: Aron Cotruş, Ion Focşeneanu, Em Giurgiu
ca, Nicolae Cantonieru, Paul Constant, Aurel 
Marin, Sm. Andricu. O conştiincioasă cronică 
plastică scrie d. Ion Yocşeneanu. Dt>spre cărţi 
fac aprc('ieri personale: \"aleria Bl'arusce-Ca
liman, Cincinat Pavclescu, I. Al. Bran-Lemeny 
şi Al. Dima. Pentru insemnări şi reviste »Bra
şovul Literar ... sacrifică un spaţiu care îl ono-
rează. (o. n.) 23 
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PE~TRU A CINr.I~PHEZE
r.EA O.\HA ziua de elilH'rare a 
anullli de răsplîntie se cere în
srllmală În ehr]1ar roşu. N li de
sigur sărbătoare de paradă. So
rotim zilf'lC' lleflJHUlui ,mai Cll
rftnd, pril('juri dt' recapitular,(' a 
Îllf)1ntuirilor şi de Însemn:lnţări 
de g:)nduri roditoare. Sunt!','}) 
dintr' aceia pentru cari vIata 
oLşleasdî este Ull teren de mun
că. de Î111 pliniri, de sacririeii. 

Sub ac('"t scmn. examenul Cl' 
fim Incerca, ar da poate> un hi
lant dpfiejtal'. 

Punând, decila o parte YOCll

lJllJarul de atributh'e inflorite 
şi laudaliYt', ziua de azi o vrem 
l11<ti mult ca 11n început pentn! 
fapte ce işi aşteaptă rândul. 
.\milltirea zilelor însoritc, şi pli
nc ne farmecul l'evărsării d'e 
luminişuri. trehuia să ne COll

:';tdngă mai mult în căile în 
C<lre se .lfinnă un n('am: în 
operA ne durată ,de I11lll1că: tot 
atftlea justificări pentru propria 
noastră conştiintă, cât şi pentru 
o opinie publică din afara gra
nitelor, ce ne aşteaptă la un 
examen pe care îl ocolim me
reu. nu fără des.n'antajele ce de
('uq! dintr'un asemenea echiyoc. 

Ahea cil.nd~ la capătul Ullor 

PI't'statiuni rt'~lle, yom impune 
lutUl'or respectul ce ni se dato
rC:lzil. evident şi in tl'l1lciul unui 
e~lpHol de jertfe, vom răscoli 
hamoal'ul dt' \'orbe, spre a îm-
podobi în culori vii bucuria 
noastdî. Poale că la capătul 
unui lustru nou ,ne V,l a~tcpta 

şi această comoară, spre a o 
adăugi, cllştig I'eal trecutului 
atât de minunat. 
CO~STII.\'TA DE BHEASLA fi 

;'hemat recent Jl1 vi:qă, o asocia
tie a llleserinşilor români din 
~c('ste tinuluri. 

Pent!'u cei cad au urmlh'il 
de ~1proape lupta eroică, dusă 
de (";11I'e meseria şul nostru îm
potriva adversiLi1~ilor vremii şi 
~ ignorării oficialitatilor, initia
tiva este îmbucurătoare, Lăsat 

~ 01r lE 
:-.islt'matic în lltnbn'i. de cătr(' 
ll<. i iti dn ni. pentru a im bdî(i::;a 
elementul min(wiLll', !ly.llld a St' 

islli de loal" Jl(',tjullsurilc lIl1ri 
pozilil "itref;f'. În eal'(' int:llozia 
să se risipeaseă, inutiL hiirni
ci:! breslaşu[ui român, aiirnnn'a 
accasta, pol'r1{'şle cu paşi vign
j'f)Şi, spre infăptuiri in lr'ull do
meniu, unde munca n a~i()nală 
este altii de cerut:l.. 

FenOl1Wll cu ah)t mai făgă

dllitor ,cu dt prin acest gest 
lllC'seriaşii arntă ciî ln(eleg, în 
sf:îrsit .să luple SillgUl'j penlru 
a f'!leNt pozUia ce [rl'hue :,;ă 

() aibă, şi să ia prin l)ropriile 
101' puteri drepturile cari nu se 
dan intr'o tară şi vrcme care 
cerc tuturor sforţare pentruu 
se integra ordinei tl a~ionale În 
şirul elementelor oe produelie. 

Incpputul acesta, pcotrll sem
nificRtia lui ad:lnc socială, îl do
rim desfăşuntt în realizări de 
rlurată şi de rodnicie, ca pildă 

şi Îndemn pentru loah~ fort,elc 
I'ăslatite ale trupului rom(lIwsc, 

Sc:nn;-';D DESPHE AMOS 
rn.\~cv, aVPlll irnpl'csia, di 
scriem despre un om ncdT'cplă
IiI. In fata noastrii. slă istoria 
ullci "jeli. care a ro~t mare (ll'in 
Însuşiri de caracter, de inil1lţi 

şi de spirit. Demnitatea Înlru
pnt.1, Amos Frâncu, mI a fost 
in \'('~tit cu insigniilc şi pllrpu
I'.l, ce sc Împart în tllra acensta 
eu llşurill tă. Imuror oamenilor, 
cari le iau. fiiră să le m{'ritc. 

Om de sacrificiu. modest şi 
{,e alltică CCltlscc\'cntă, a urcat 
pu line tl'cplp ale salisfac!ici ]u
me~ti. A primit În :,;chimb un
gere.l cu mir a trihunului, în 
tnra (lC altiturlilli şi de azur, 
În c.at'c se shuciumă partea cea 
mai pură a natiei. 

])emll p~istr:Hor al una!' vir
tuti ŞI traditii, el a ÎnclrÎi1at 
,'iala sa, pc lillia de martil'u.i & 

lui Hori] si A\Tam JanclI, ~

c;irora li Sc aHillll'ă ca al trdtea 
sUUp.u' de foc. 

Abia. la mOJrtea lui, au fost 

Tipografia CORVIN, Arad. 

multi al'p! c:iri şi-au adus amin
te <Il' el. eil de Ull cr:lmpei de 
kgc'IHht 

1 ),lrii 1n:-.:1 \'iata ~c(':lsla nu fir 
rodi În Yiilor .ca un exemplu dp 
urm;IL ar însemna putin orÎPp 
elogierc p;)slumă, 

X UIllai cu astfel ae Car:1ett'I'e 
şi de inimi. neamul lui ,,,a căşti
ga şi in ad:lneimc 1l1oJ'<11ă şi 
:-piriluuIă, ee;tcc i s'a dat ca in
tindere şi posibilit{t\i matelinle. 

O atare cinstlre a vÎrlutilor 
ce a Întru pat, -~ ar fi singurul 
monument ce i s'ar polrivi, şi 

pc care singur l-ar cere, comu
uită ~ii în mi ilocul căreia a ofi
cLll o viatrl întl'e'lpă: - cu num
ea şi inima lui toată, 
ACG~l DOlJASUTECINCIZE

CI DE ANI. apiil'ea în Ardeal, 
fără începuturi illlediate, şi f~i
di editii bilgatc, UlJa dintre ce
le dil1l,li eăr~i româneşti, scoase 
la ti par românesc ,cu girul 
unul umil popă »Ioan din Vint«. 
"Sicriul de aur» ca însemnătate 
Eterant, a ro:,;L îndeajuns reDUS 
de at,lti belferi şi esteti mo
dernÎ ,la o valoare submediocră, 

Glosar de citate panegirice, cu 
ale sale p\,0plweelanii. lucrarea 
- prohahil .o trU(Îucel'e - scoa
să la Hi8:~ dirl l.ndt'!1ll1ul prin ci
Jlt'lui arueleun ,nu r,csistă unei 
aprccie1i critice, Ca semnifica
tie nutionabi şi f<lpt cultUl'al în
să, :1CpasUl «p~'tt'g:\ a tipografich 
1I11ui popor «dosătlit şi suru
mall', cată să fie reţinută. 

Cirilicele aşezate in etaje şi 
kgale în chingi de abrcviatiuni 
iCl'oglifice, la,~ă ~~i se descifr,ezc 
în pagini mucegăit!:', munca şi 
efortul de C.\re IIU te poti apr')
pÎ<t dccat cu smerenie şi rCCll
Iloştinti1. Este m~îrlllria unor 
vremuri pe care le pătrunzi 
c1neyoio') şi în care te simţi cu
prins dc fi(Jl'ul ce ti'l dă SÎ11(!ll
rCtl<He[l în "<lslul umhros al pă
durii de veacuri, dl n care tis
ncse, toLu şi, is vo.a.r ele, 

Cucernic fapt, deacum două 
v('Hcuri jumătate, stingher ~i 
umil ÎIl erugul rolativelor şi al 
lillot~'pul ui, iLJi îl subliniem aci, 
P!'oic începuL de lumină şi de 
drum, pelltru Ardealul romi\-
neSC. 

(tv) 

• 



.. se crc lSiT r te,.. 57 • 0'=_1: -'P'c= 

f*'''4lttiAiti4{}i#i!iM4W.WW**SW4.Mt_UWItf''UWZlJ04HiWW1UWfu#MI 
I 

(clU~1 IE§1fIE IIJ>fmllVI11f ~~ltlI01rAlmlUIL66 

"Tara Noasfră" Nr. 459. 
"La graniţa de Vest, in ţinutul atitor sbeini ce mitună 

In mediul .nei lipse de conduită cultural! românea,.că, 

apare tn haină de frumoasă atitudine intelectuală o re
vistă numiti"Hotarul". Sunt str!nşi in jurul acestei reviste 
un mănunchiu de autentici scriitori fi Ziarişti" ••• 
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"Sociefafea de mâine" Nr. 10 ,i lI. 
_,La Arad UA grup de intelectuali au dat viaţA revistei 

.,Hotarul". Cu fiecare număr ce apare, aduce ua preţios 

aport pe terenul literar in Ardeal. Material variat ,i 
se1ect". 
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- cAna.~hismul poetic, studiu critic - tip •• ,B.co
vina" - Bc. 1933. 
"f/ra'n patru, roman. Xdit. "Cio,nr;i S. A." 
Bc. 1933. 
Ca[tu{ catolic in România - Concordatul c. 
Vaticanul - Tip. Diccezană - Oradea, 1933. 

- r. l8, 19, 20. - Noemvrie - Timişoara. 

- I. 8, 9. - Oct - Noemvrie - Oradea. 
- I. 8. - Octomvrie - Piatra-Neamţ. 
- I. 26-30. - Noemvrie - Turda.. 
- Cotidian - Noemvrie - Timişoara 
- 1. l, 2. - Noemvtie - Timi,oan. 
- 1. 9. - Noemvrie - Buzău. 

- I. 7. 8. - Noemvrie - Oradea. 

- Oct. şi Noemv. - Bucureşti. 

- r. u, 12. - Sibiu. 
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Tip. CORVIN, Arad. 
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