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Aradul a suferit două infrângeri, la răstimpuri de-o bătae de inimă numai. 

Vasile Goldiş şi-a pus ultimul gând in tăcere §i numai lui singur; Ştefan 

Odo Pop şi I-a strigat cu acord de vijelie: cei doi oameni mari ai Aradului şi-au 

păstrat până Ia urmă caracteristica vieţii. 

U nul a plecat in urma celuilalt la un singur pas şi drapelele indoliate i-au 

priveghiat cu aceiaşi linişte. - Işi aminteau ele, că unul le chemase odată la viaţă, 

. ca celălalt să le agite in furtuna luptelor, ori de câte ori graiul Ardealului era ameninţat. 

Vasile GoldiŞ impletea frumos cuvântul scris, Ştefan Cicio Pop il striga cu 

accente de profet, În intruniri populare ca şi in parlamentul rămas surd credin

ţelor alor săi I 
Unul model a gândit textul epopeii româneşti, ca celălalt să-I interpreteze specta

culos in faţa celor mulţi. - Se completau unul pe altul ca două silabe ale aceluiaş 

cuvânt; Ştefan Cicio Pop fiind sabia cu multiple accente de strălucire, când era 

chemată să spintece văzduhul cu vorba; Vasile Goldiş ştiind să":i păstreze şi să-i 

împrospăteze mereu luciul, in teaca gândurilor lui. 

Profesorul a rămas toată viaţa numai la catedră şi avocatul, numai la tri

bună. - Unul trăia singularizându-se tot mai mult, pentru a radia lumina numai 

din ei; celălalt se împrăştia tumultos, să cucerească tot ce era dincolo de el. 

Vaşile Goldiş, tulpină crescută la umbra Bisericii, credea in răsplata jertfei 

pământului crescut om; Ştefan Cicio Pop ştia, că acest pământ e-o minune de 

clipă numai, fără nici un ecou, atunci când eI nu mai face umbră. 

Ca două pa1uri ce erau, trăsătura lor de unire a fost numai neamul româ

nesc, văduvit de patria rămasă dincolo de crestele munţilor. Sudura acestei legături· 

lăsa impresia veşniciei şi totuşi n-a fost aşa. - Idealul naţional, in slujba căruia 1 
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ei şi-au consumat gând şi vorbă, primind pecetea implinirii, în memorabila zi de 

1 Decembrie 19l8, - acolo in cetatea victoriei şi a tragerii pe roată - fatalitatea 

a făcut ca polii să-şi piardă echilibrul: sudura troznise sub nebunia. bucuriei J 

Legea naturală rămâne a lege şi aceia psihtcă trebuia să se confunde cu cea 

fizică. Satelitul Ardealului rătăcit in spaţiul istoric timp de-o mie de ani, de globul 

graiului românesc, nu-şi mai putea menţine elementele proprii; sufletul neamului 

revenit Ia matcă, în marea şi noua lui prefacere, fiind chemat să frământe rostuiri nout J 

Luna Iunie a anului 1926 a frânt o legendă şi din Aradul luptelor naţionale 

din trecutul istoric, Vasile Goldiş a marcat începuturile mult aşteptatei unificări sufleteşti. 

De-atunci şi până eri numai, omul gândirii scrise n-a mai imprumutat luciul 

vorbelor, animatorului din alte vremi 1 
Rostuitorul minunat al vâltorii, ca statmajoristuI in biurou, s-a retras ... tot 

mai absent in mijlocul cărţilor de bibliotecă; iar interpretul artist al epopeei, continua 

să-şi acorde vijelia vorbelor într-o tiradă, care nu-şi mai avea rostul! trăia 

numai tradiţia. 

Decadenţa gloriilor se intrezărea tot mai mult şi veşnicia fără nume, plana 

de mai bine de şase luni in spaţiul cuprins între străzile Românului şi Unirei. -

Insăşi numirea acestor două străzi ni-i indică drept ceiace au fost: Vasile Goldiş, 

plămăditoruI cu grijea unei cât mai preg~tite frământări; Ştefan Cicio POPt focul 

care infierbântă aluatul, să-I ducă în pragul coacerii desăvârşite! 

Dincoace de acest fenomen, implinit în urmă cu aproape 16 ani, şi unul şi 

altul au rămas numai oameni: Vasile Goldiş spunându-şi ultimul gând în tăcere 

şi numai lui singur; Ştefan Cicio Pop, strigându-l cu accent de vijelie I 

Au plecat unul după altul, numai Ia răstimp de-o bătae de inimă, ca două 

replici într-un sfârşit de act! 
HOTARUL 
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Pastel 1eutoD. 
Generale, In amur.l1ur;, 
Te schi'ez pe 'ereslruie, 
Cum le plimbi, prin celă,uie, 
In do',"an cu brandenbur"uri. 

Col,uri mici de zăr; renane 
Se ivesc prinfre crene'e 
Coperişe de hofe'e 
Şi biserici 'uferane. 

Printre frunze de aramă, 
O cazarmă cu 'rei caluri, 
Să'i cu arme şi cu paluri 
Şi cu chipul 'ău, in ramă. 

Pe plalou. o cava'caJă -.:... 
Trec zâmbind con fese 'ine 
Toale blonde ca şi 'ine, 
Generale de brigadă. 

Sar ogari sub,iri şi latră, 
Mânuşi albe le salută, 
Iar deoparte s'au o sufă 
De ulani 'ăia,i in piatră. 

Făr'de vesle ° trompetă, 
A 'nceput să-şi ,ipe zvonul ••• 
Pesfe zări, ce duc isonu', 
Cade seară vio'etă. 

Pomplllu Barbu. 
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Cri:a Americană şi 
Experienta Roosevelt 

In capitolul .. Les trois spectres H din cartea sa ,Jlfes songes que voiciU tAndre 
fMaurois spune că in cursul peregrinărilor sale plin oraşele şi câmpiile americane s'a 
împedecat peste tot de umbrele trecutului poporului american: 

1. Ve umbra puritanului din veacul al 18-lea reprezentată şi a~i prin legi se
vere şi copilăreşti, dar cari nu se potrivesc cu iuvoia de libertate de conştiinţă care 
domneşte in mentalitatea omului de azi; 

2. de umb"a pionierului dm prima jumătate a veacului al 19-1ea care, atunci 
când nu găsea acasă la el tot ce ii putea satisface nevoile materiale, tşi lua calul şi 
flinta şi pleca in spre apus spre a-şi cuceri noi câmpuri de activitate, - şi 

3. de umbra feudalulut dela. sfârşitul veacului al 19-1ea care prin mijlocul trus
turilor industriale crease o aristocraţie a banului care tindea la cucerirea economică. 
a intregei omeniri. 

- tAm crezut utt! să-mt mcep expunerea cu reproducerea acestei reflecţiuni a 
scriitorului francez. căci ea explică multe din faptele şi metodele intrebuinfate de gu
vernele Statelor Unite dela răsboi incoace. 

* 
Atunci dind, la 1 Iulie lB32, con"en-I 

f,itmea partidului d('lIlocrnt :lllleric~m şi-a de
semnat ('andirlatuI ]a preşedenţh Stntdor Unite 
in personna lui Frant:is<.; Hoosevelt, o adiere I 
de speranţă a străhătut sufletele popoa~or de 
ambele părţi ale Atlanticului. 

Europenii nu puh.~au uita <.;,1 în timpul 
campaniei electorale din 1920 Roosevdt se pre
zentasc in ipostaza de campion innădrat al 
Soeietăţei Naţiunilor ~i al adopt:iirei arbi tra.ju. 
lui internaţional in conrlidclc dintr" popoare) 
iar Americanii i-;;i aduceau amiuie că in eu li
tate de subsccretar de Stat organizast' marina 
de rĂsboi a Statelor Unite şi că in 1928 in ca· 
litste de guvernator al Statului Newyork .făcuse 
eforturi meritorii peni ru ('ombai crea şomajului 
atât in industrie cat şi in profesiile libere şi 

pentrn ajuiorarea fermierilor grell atinşi d1.! 
criză. 

lk aceia t'~ll1d, la fi Nocmbric H)~2, fu 
ales prE'şedinte al Repuhlicei, ('u o majoritate 
formidabilă de 472 voturi din totalul de 531 
del{'~aţi, o bucurie man~ s'a intius Ia toate po
poarele Iovite direct sau indirect de eriza 
ameripană. 

Era in această manift'sl<lL"C un senti
ment de uşurare pentru dispa"iţi<l dela cârmă 
a lui lToover j sub preşedenţia neputincioasă a 
căruia se produsese marea crizl'i fiIJanciară din 

Octombrie 1929 şi dezvoltarea calastrofală a 
~omajului industrial, dar erau şi speranţele 

deşteptatt' prin apariţia pe scenă a unui om 
II ou, eare in di i'erite împrejurări dase dovezi 
de ir-iţiativă şi hotărâre. 

Americanii aşteptau de la Roosc"elt: 
a) Suprimarea prohibiţiei, 
b) Reducerea dacă nu suprimarea şoma

jului, 
c) Reinvierea vietei econowice prin urca

rea preţurilor industriale şi agricole 
- Europenii sperau la riindul lor; 
fi) Rezolvarea prohlemei datoriilor de 

război, 

b)Coborâreu dacă nu suprimareA bariere
lor vamale. 

• 
Care a fost atitudinea lui Roosevelt in 

faţa ace"tor probleme? 
Tn timpul campaniei sale eledorale nu s'a 

pronunţ'lt hotărât de cât in ehestiunea prohi
bitiei. A făgăduit cii legea Vol .. tead va fi modi
ficată in sensul de a se permit~ comerţul băutu
rilor conţinând până la 4~/o alcool. In această 
diref>ţiune s's ţinut de cuvânt; astă;rl mai mult 
de jumiHate din statele fcde'ale au legiferat 
vânzarea berei şi foarte curimd modificarea 
articolului respectiv din Constituţia federală 
va fi realizată. 3 
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Tn tmlte celelalte problelll(~ ce ..,e puneau 
\'iilol'uJui pre~edintc, Rooscvclt S'il mărginit in 
timpul 'campaniei sale electorale să afirme câ 
are sol111iunile sale proprii, fără a pl'('ciza insă 
nimic: in ndcvărat psiholog el a ştiut astfel să 
crf'eze in masa alegătorilor un mc,<;ianism spe
cial, prin care mulţimile increzătoare au vă

zul ÎIl el pc tălI1ăduitorul tutllror relc 101', fii ră 
~ se intreba de unde şi cum Vel veni tămăduirea. 

Cu drept eu"ând cronic:lrul economic 
al unui perio<1ic francez scriu lat Noemhric 
HI~2: 

)} Puterea ce~l mai mare a Dlui Francisc 
Roosevclt constă in faptul că apare ca un om 
nou, cea ce este deja un intreg program, Ia 
car(' Europa este tot atât de intc're~ată ca §i 
America. Faţă de America dcecpţionat.1 de ex
perienţa cu Hoover, faţă de ElII'opa ingriiată, 

guvernatorul statului NewYOl'k pl'nctică deo
camdată politica su~âslllui. Perspectivele sunt 
promiţiilollre .... « 

• 
Cal'c era situaţia econOlluei americane 

1r. ziua insdiunărei lui Roosevdt? x) 
a) In ziua ele 4 \rarlie când Rooscvelt 

intrn la Casa AIbă pcniI'u a inlocui poC' Hoovel', 
şoma,iu r atinsese cifra formid,lhi r:i de 17.1 Gil.OOI' 
{dllpi'1 Hamilton Institute): Om·ii. luăm in consi
dcrarc că după statistidle oficiale, populaţia 
Statdor Unite se ridică la 120 rr.ilioanc 5i cil 

C'oprindc ::t1 0 'o cleei 40 miliotlllc hărbaţi ,";ii fe-' 
mei in putere de muncă (in val'stă intre 20 şi 

40 ani) rezultă că 43 0/0 din pOPlIlaţi:l ţării, nu 
ero in măsură a-şi câştiga existenţa. 

h) In 8('eJ moment sahriih' ce s(~ 

"f'prezenlau ahia a treia P<ll't~~ diTl 
pll'lti1c 111 1926. 

phlkau, 
salariile 

c} DeJa inceputul cJ'Îzei, muncitorii -':ii fUllc

ţionarii şomeri pierdll'icră în sal~lrii 50 mi!iHrcc 
dolari (835 miliarde lei.) 

el) Dispariţia din circulatie u acestei sume 
enorme, produsese crahu !'ile bancare, care au 
inghitit 1;' milia"rde dolari din hanii depunăfo
rilor (247 miliarde Iei). 

c) Industria oţelului lucra numai cu 100/0 

din puterea ei de producţie. 
f) Arama se producea cu 22 Iei pc kilo

gram şi se vindea cu 18 lei. 
g) BumbacuI se producea cu 52 Iei şi se 

vinde" cu 18 lei. 

x) Oalele ce urmează, sunt extrase din o conferinţă 
tinută la Clubul Rofary din Bucureşti de OI. Agripa Po. 
pescu fost Director General al Regiei Monopolurilor Sta. 
tului .. 

Il) Grâul, care se vanduse cu ei't!i"a ani 
in"dnt(' eu 41UlOO lei vagonul, <1C'UIl1 s(' vindea 
eu J8,OOf\ lei şi marea masa a agl'icultorilOl' 
erau ipotceaţi la bililci şi ajunse"'era insolvabili. 

i) In fine majoritatea oraţicIor el'au insol
"ahile şi nu-şi mai phHcau de luni Je ..:i1e fum'. 
ţionarii şi lucrătol'ii. 

Acestei situaţiuni dezastrttoase se anga
jas(' si1 facă faţă noul pr('şedinie atunci când 
solidja votul alegătorului; peutrll el n1\ existau 
de cÂt două alternative: sau re\l'~eştc n reintro· 
na, dacă nu prosperitatea din anii de dupii 
răsboi, dar cel puţin O normalizare a vieţci 
poporului american, sau in caz contrar acesta, 
impinf> de armata şomerilor mutitori de foame, 
se va aventura pe calea revoluţiei. 

Inainte de a expune şi de a examina 
mi'i~uriJC' hmte de Roosevelt de la instalarea lui 
pllnă azi, credem necesar a trece in revistă 

pe scurt evenimentele economice petrecute de 
la ishucnirca răsboiului incoace, pentru a da 
o \'iziune clar~l a împrejurăriIo:' şi greşelilor 
cari a u condus poporul american la problema 
gravă ce se punea noului preşcdinle. 

* 
In all uf 1914 cand a izhlicJljt răsboiul 

curopt'an, Statele Unite se aflau in plină ex. 
pan siun(' industrială şi agri·:olii; un pOpOl' tâ
năr şi viguros, bogi-"ltii natural\.' :i lJlen se, o ţară 
intînsă din care lllai mult de o tr'ei~e se afla 
inci1 in perioada de colonizare, filcP3u din 
Satdc Unite o unitate economică căreia i se 
prevedea o prospC'rÎtulc excepţional:. şi căreia 

hursele din Londra şi ParÎs ii 8t'orduu crodire 
.;·proape nclimHntc. AlimentaUI din helşug eu 
oameni şi capitaluri din Europa, ('eonoilll<l 
americană avea ochii indreptitţi spre apus 
pen t l'l1 colonizarea terenurilo:, virgine din Far 
.. - \Vest, iar pentru "ii1or peste Pacil'ic spre 
Japonhl şi China. 

Neutr~ditaka in carc s'uu Incntinut Sta
tpk Unite timp de 2 şi jumiHate ani faţă de 
nlshoiul european, a trunsformat cu lotul 
st {Ildura lor economică. In câte va luni răs

hoiul sleise toate stocurile .,i pel.tru economia 
americană se deschiseră deooat.i posibiJiWţi 

tie desvoltare pe care nu le putuse intrezări 
nici in visuril(' sale cele mai optimiste' Europa 
cumpăra ori ce cantita le de m<lrfur i ~i cu orice 
preţuri i se cerca. 

Graţie accstei conjuncturi se prezentară 
pentru industri<l şi agricult(IJ',.l americană po. 
sihiliHiţi largi de dcsvoltane, L:lr spl'dr"JI pio
nierului, de care vorbeşte Manrois, care merge 

• .. 
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mereu inainte fără a ('ereel:1 ce va l1ducc ZHHl 

de mMJlt', impinse economia american,. la ? 
expansiune formidabilă, ca şi cum răsboiul 
era Sll se pl'elungească In Înfinit, iar cconomi~ 
('uropeană nu a"Nl să se mai restahileasca 
nici odată. 

Pe nesimţite rezervele de aur ale bănci-
101' europene trl'cură oeeanul şi-se infundară 
in pivniţele băncilor federale şi cum răsboiuJ 
1'0 prdllllgea. Statele Antantei inrl'pură a se 
indatora faţă de America, 

Dar răsboiul uza pe toţi; semne de obo
spaW incepură a se arăta la popoarelc ce-şi 

vărsau sângele pentru triumful drcpUtţei ,,;>1 

atunci spectrul capitalistului feudal, in tC'uma 
de a I1U-."j veden debitorii ruinaţi, inspini lui 
\\'iJson hot.i.nîrea de a arunCa in hal'lnţii pu
terea poporului amerlcun. Acesta porni la 
r{!shoiu inchipuindu-şi in naivitatca sa de pu
dian t'~l va lupta pentru (rimfu] drephlţci, pe 
dind de fapt se dU('Nl să sal,rCZ<l pc dehitorii 
\ \ ali-Si rC'{,tului. 

Idealistul \Vilson, fost profe~or de isto
ric, V~lJU de altfel adllncimea greşclei in care 
C{l i'.11 se, când in 1919 Congresul american a re
ruzal ratificarea isdUiturci puse pe tratatul 
incheiat la Versailles sub inspiraţia lui directă 
şi cu scopul de a asigura o pace durahilă 

inh<c popoare. 

Răsboiul răsturnase intre timp compleei 
raporturile financiare dintre cele două conti
nentt!. Europa datora Statelor Unite in 1920 
aproape 10,5 Miliarde Dolari, datorie contrac
tată prin imprumuturi in bani, mărfuri, mate
riale dC' răshoiu şi mijloace al' trai. x). 

America pretinse imediat consolidarea 
a('estor datorii. In zadar susţinul'ă debitorii că 
mai mult de jumătate din ele constau din avan
suri Uleuie in anii 1917 şi 1918, canu America 
se af1a deja angnjaiă in răshoi şi că deci 
eonstituesc contribuţia ei pe timpul când cele 
lalte popoare sângerau pentru cauza comună 

in aşteptarea creărei armatei amcJicane; apă
ruse spectrul ieudalului egoist şi al puritanu
lui intrasigent, cari susţineau mor~i~ că un 
han imprumutat trebue neapijrat restituit, 10-
diJerent de ori ce alte considcl'aţiuni. 

x) După raportul Secretariatului Tezaurului din 
1926, aceaslă datorie se repartiza astfel: 

Anglia 4277 mii, GreCia ]5 miI. 
Franla 3408,8. Rusia ]92,6 " 
Italia 164~" Polonia 159.7 .. 
România 37,9" Statele Unite 24.1 .. 
Cehoslovacia 91,9 " Finlanda 8,3 • 
Jugoslavia 51,8.. America de Sud 12 
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Dar grelclc datorii cc apăsau asupra 
popoarelor europene începură să in flucn~czc 
asupl'a yalutelor; moncdele europene pi('rdeau 
cu inC'C'tul din puterea lor rle cl.mpărare, cea 
ce făcu pe Englezi cei d'intM să procedeze la 
sta bilizarea lirei sterline prin un aranjament 
al datoriilor C'ătrc America. Teamr\ că lira lor 
va pel'd(' dominaţia pieţei mondare internaţio
nale, pC' earc o dl'ţinea dc pesic 50 ani (ecace 
totuşi s'a < intîtmplat) a condu<; la acordul 
Baldwin-l\IC'lon din anul 1924 prin ('arc Anglia 
l'l'(,l1no~tca datoria sa către Statele Unite ~i se 
lega s(, o pliHcască in decurs de 62 ani. ACeastă 
primă ruptură făcută in frontul comun al foşti-
101' alia\i, conduse şi pc cei l'alţi să'~i conso
lidezc ntnd pc rand datoriile către Statele 
{lnitc in scop de a<şi apănl stahilitatea mone
delor naţionale. 

Inlrt' timp Statele Unittl cari, invocând 
leori:1 lui ]\1onroe, refuzaserii să semneze tra
tatuI din Verl'iailles, incepură a se amesteca cu 
acre d<.' credit ori privilegiaţi in p1'oblema rc
gul5rei reparaţiunilor datorate de statele în
vinse in"in~Morilor, Sub denumirea de obl'icr
vatori, agenţii băncilor de peste Oee['<n intel'
VC'neau in discuţiunile ce se ţineau in diferite 
congrC'se in problema reparaţiunilor şi s'a 
ajuns astfel la faptul paradoxal cii această 

probl{~mă a fost rezolvată in anul 1924 după 
planul intocmit de unul din aceşti ohservatori 
G('ncralul Dawes .. 

;pectrul puritanu1ui ceruse ca poliţa 

semnala de foştii aliaţi să fie onoraLă in ter
men, iar acela al feudalului se ingrijea ca de
bitorii să dispună de fondurile necesare acestei 
operaţiuni. 

In timpul acesta economia nmericană, 
alimentată de un sistem hancar hipertrofiat şi 
de ratele reparaţiunilor germane, care treceau 
prin Londra şi Paris peniru a se opri la New
york, cunoştea o prosperitate nebănuită. Ca 
un exemplu sugestiv, pOIl1('njm că in Statele 
Unite s'au fabricat in anul 1926 nu mai puţin 
de 8 milioane automobile, cand totalitatea 
maşinilor ce au circulat in acel .. an pe tot glo. 
bul era de 24 milioane. Ford emitca faimoasa 
sa teorie după care sporirea progresivă a sala
riilor combinată cu raţiona lizarea muncei, efti· 
neşte producţia şi sporeşte numărul consuma
torilor şi că producţiunca sporeşte consumaţia 
fărr. nici o limită. 

Speetrul pionierului dorito!' de aven
tură eşige din intuneric şi apărea pe seenă 5 

., 
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deschisă pentru a duce in câţiva ani America 
la cel mai cumplit dezastru. 

Incepând din 1924, băncile amt'rieane, 
allH'ţitt' şi ele de prosperitatc3 fără seamăn ce 
parca că se abătuse 8l'iUpra lor, S~ porniră la 
o inflaţiune de cl'edite fără precedent, atât pe 
piaţfl internă c,it şi pc cele c!dcrn~. In curs de 
4 ani, creditele acordate in afat';], atinseră for
midabila sumă de 12 \filiardc Dolari din cari 
o treime numai in Germania. Toate aceste 
credite, acordate pe termene scurte şi' mijlocii, 
au fost consimţite insă fără un con1rol eficace 
al intrebuinţarei lor; ele au fost inwbilizate in 
investiţiuni industriale şi in lucrări puhlice cu 
rentahiIitatc mai mult sau mai puţin inde
părtată. 

In momentul când - in l'vlartic 1929 
preşedintele republican Hoover se iustalează la 
Casa Albă, prosperitatea amcriCdnă se afla 
intr'un echilibru instabil; o nehunie colectivă 

coprinsese poporul american, care îl impingea 
să creadă că fiecare cetăţean e destinat de 
soartă să se imhogăţească şi tlşa fh~cHre <.'um~ 

piira mai mult de cat era in stare să pVîte8l'iC<l, 
agricultura şi industria produceau mai muh de 
ciH puteau să vllnză, bilncile acordatI credite 
in dreapta şi in stânga; toată accasf fi activitH te, 
pe care cu"ântul imprudenţă este prea slab să 
o caracterizeze, se bizuia excI LI si" pe sp<,'('ula
ţiunea valorilor la bursa din \VaH-Street. 

Optimismul acesta nesălllltos, care de
dea poporului american convingcrea că al este 
stăpânitorul lumii, îl făcu să se amestece din 
nou in problema reparaţiunilol' europene; din 
acest amestec a eşit planul Young, care fixa o 
nouii reducere a datoriilor stntelor Învinse. 

Dar această hipertrofit! a sentimentu
lui de siguranţă trebuia să se sfârşcască cu 
un dezastru, căci legile economice slmt inexo
rahile. S'a calculat in adevăr, din nenorocire 
prea Hirziu, că la inceputul anului Hl2fl do
bânzile la datoriile Statului, fel'mierilor şi in~ 
dllstriilor americane, absorheau trei p~itrimi 
din venitul total al poporului american. 

Cu tot optimismul preşedintelui Hoover, 
poreclit preşedintele prospedlăţei, băşi ca de 
săpun se umflase prea mult şi ca trebuia să 
se spargă. 

I.a 19 Octombrie 1929 se produse de
sastrul: 5 milioane de titluri furti. vândute in 
o singură zi Cu scăderi de la il la 40 puncte. 
Acţiunile Steel cari dădeau indicele pieţei de 
efede, căznră in câteva zile d,~ la 21)0 la 205 
şi cu toate declaraţiile lui Hoover că criza 

va {rect' in ilO zile, mişcarea ci in .109 a conti< 
nuat ([Irii intrerupere. 

Incepu atunci alunecarei\ spre prăp~istie 
a întregei economii americane; băncile se to
peau cu zecilE.' in fiecare săptănH\nă, industr'iilc 
îşi inchideau porţile, Hrmate de şomeri ince
pură sii. apară cu contingcnt~ din zi in zi mai 
numeroase. 

finanţa americană alarmală, incercă 

atunci să reintre in posesiunea credit ('lor 
acordat<, ('u uşurintă in America de Sud şi 

Germania şi constată cu surprindt~re că de fu· 
sescrn intrebuinţate in lucrări publice şi in 
investiţiuni şi deci imobilizate. Atunci a apă

rut expresiunea nouă a creditelor ingheţate, 

adică a creditelor ce nu pot fi recuperate de 
eel ee le-a acordat, fiin~l, imohilizate in avel'ea 
fixă a debitorului. 

In timpul acestn, criza americană mer
gea inainte cu paşi repezi; intl.'un an şi jumă

tate, acţiunile Steel căzuseră la 30, peste 4000 
de bănci se tlflau in inl'etare ,le plăţi: miliardele 
de doJari aJe depună! orilor disprtruseră in ca
tastrofă iar Statul american obligat să intre
ţinn milioanele de şomeri muritori de fmlIne, 
inregistra deficite bugetare colosale. 

r n primăvara anului 1!KU, optimismul 
lui Hoover dispăruse; incercând să salveze cel 
puţin o parte din creditele acordaie Germaniei 
de băncile americane, el lansă la 20 Iunie 19a1 
faimosul mesaj prin care propunei:l Statelor 
europene un moraioriu generaJ de un au al tu
tulor datoriilor interguvernamentale. 

Marii creditori ai Gerllluniei, FI'anţa, 

Anglia, Belgia şi Italia intruni~i la Londra in 
confcrinţ{l, d<.~ciseră fără a mai consulta pe ~'ei 

mici acordarea acestui moratoriu, in speranţa 
că această dovadă de generozitate va fi re
compensată şi că in cursul anului de morato
riu americanii vor consimţi la o nouă exami
nare şi aranjare il datQriilor lor către Ameril'~l. 
Toatc porţile la care bătur:i insii st~(eau În
chise şi cJl' intâmpinară un refuz net Ia toate 
incercările făeule in acest scop. Singurii cari 
uu pt'ofilut de »morutorul Hoovcl'« au tORt Ger
manii, cari nu mai plătiră nimk din anuiUlţiIe 
la cari eran obligaţi prin planul Young. Mai 
mult decât atât, incă din Nocmbric Hl3J anun
ţarii » urbi et orbi « prin gldslol cancelarului 
Bruening, .că puterea lor d~ platu este secuta, 
că nu mai vor fi in stare d(~ a relua nici plata 
ratelor Young, nici anuităţile impl'umuturilor 
eontructate in America şi cel'urii o nouă exami
nar(: a capacităţii de plată a Germaniei. Pers-

,. 
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pectivelc ereditoriJor erau tot mai intunecHte 
şi crl.'dite1c mai ingheţate ca ori dinei. 

Intrucât in Iunie 19~2 ·~XplI'.'l 11'0l'atoriul 
HOOH'l' ţi faţă de crcanţa ~l"rm 1nă, crcdil.o'ÎÎ 
Gprmullil'i convocară o nouă conferillţă ]a Lau
fiannc, ('are avea de obiect MI examineze capn
eita1pfI de plată a Germanki şi S,l hotărasdi 

asupra rc]uărei tululor plăţilor sl1~pendllte prin 
rnoralor. Şi de astă dată Germania, susţinută 
in mod illdirect de americani, a obţinut câştig 
d(' cauză, intrudlt cn'ditorii săi au primit ca 
planul Young să rie anulat, iar toată dajorja 
Germaniei faţă de popoarele inving5/oarc să 

fie redusă la o sumă forfHh1l'ft d" 3 miliarde 
rcprcZl'nlată prin honuri ce VOI' fi emisc după 
trei ani de llloratOl'iu eompled, i'l 10 rate 
anuale ce vor cuprinde şi dohtlllziJe acumulate. 
P{'nfru acei ec-şi aelul' amintl' că Ia Londra 
in 1920 datoria Germaniei fu':icSC fixulă Ia 140 
miliarde şi că ca insăşi orerisc ]a Haga suma 
de 1 ne miliarde, rezultatul COI1 (f.'rinţei de la 
Lausanne reprezint!:'1 inmormântarea eompleclă 
a problemei reparatiunilor. Acei ec-şi mai inchi
plle că in t9:m Germania hitIcriz[ltil va mai 
pEtU ce,-a din acordul d~ la Lausanne se in
ş('a Hl pt> ei inşişi. 

E..,te Hdev~lraj că cei ciilC'l l'reditori mai 
mari (Fran~a. Anglia, Italia, Belgi,l şi ,J<1ponia) 
au semnat la Lausanne un doeuIU01l t numit 
»gentleman's agreement« prin care COln'cneau 
a nu supun!,' ratificărei parlamentelor n'~~occth'e 
a('ordul, dt' cât după obţinej'~~i ullor » aranja
mente satisfăcătoare« in chestiI datoriilor căt
re America. 

Este tot ahît de adevărat că după !".lgcstia 
delegaţilor americani s'a decis COH\'ocarea 
pentru 1933 a unei conferi'.ţe monetare şi eco
nomi('e mondiale care să' indice soh;ţiuni in 
p!'ohlerna ('chilibrărei va]utclOL', a tarifelor "a
malp. şi H dispărităţci intre preţurile Agricole 
şi ('ele industriale. 

Vom vedea in cele ce urflH.'a:t:l ce soartă 
au avut aceste două iniţiative, inspirate de ame
ricani pcntru a forţa soluţiunea de In Lausanne. 

In primul rând Germallia prin glasul lui 
'"Of! Pappcn, dedară de la inceput că acordul 
intervenit intre crcditorii Sili, fără semnătura 
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('i, nu o poate angaja intru nimin şi că ea se 
(:onsideră Hhcrată de planul Young şI" legată 

llumai de cOIwen~ia de la Lausanne 

De a Ită pa de, deoarece se .apropia daia de 
1 il Dec. 19:J2 eând prima raFi a da' orii 1or ameri
CAne venea la scadenţă, Sta lele europene incer
cară a angaja conn'rsaţiuni cu America, d~r 
rl1r~ trimise pe rând de la ,\uu la Caiafa. Hoo
ver pretindea că nu poate angai" politica vii
toare a lui Rooscvelt, care fusese ales pr{'şc
dinte la 8 Nocmbrie, iar ~.lces('1 pretexta că ne
fiind încă investit cu puteri de preşedinte nu se 
poak amesteca in actele adminis~rative ale lui 
Hoover. 

Consecinţa intransigeaţei anwricane a 
fu,>t că Anglia, Italia, Cehoslovada. Finlanda şi 
Letfonia şi-au plătit rata scndenHi (in tntal 99 
milioane dolari) pc dmd Franţa, cu preţul unei 
sehimhări de guvern şi după ca Belgia, Estonia, 
Ungaria, Lituania şi Polonia refuzară a facc fa
ţă scadenţei (total 26 milioane dolari), 

Dacă ne-am intins cam mult in expune
rea evenimentelor pelrccu{(! deh Versailles 
pânn 1 II venirea lui Roo<;evelt, am făcut-o 

pentru a demonstra cum intTasigenţa umeri
('ani". in prohlema datoriilor dt' rl1zboiu şi 

alnl'stl.'cuf ei nedorit in acea .1 reparaţiunilor 

al1 contrihuit, ca să nu zicem că au provocat, 
erizfI europeană pe care acţiunea lui Roose
V('11 de la inscăunarea lui pună azi ameninţă 
să o compJke !~i mai mult. 

• 
Am făcut in cele ce preced istoricul desfă

şurarei ('rjzei americane şi a gI'e~eJilor cari 
8H provocat-o; cititorul cunoaşte astfel topo
grafi::t terenului pe care an~a să opereze stra
tegia lui Roosevelt. 

In articolele ce vor urma, vom examina 
phmul său de luptă şi vom urmâri primele an
gajamente ale acestei Iuptc. 

Vom trage la urmă eonclmdunile, cari 
cotlstitnese scopul final ar studiului ce am 
intreprins, 

16 lan. 1934. 
Inginer Ştefan Mateescu. 

7 
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Crăciunul Moţului la crâşma din 
'Bea mă ••• hei, 
Bună viţă! 
Crâşmărifi. 
Tu nu bei? .. 

'Bine faci 
Du-te "sfântă" 
Şi frământă 
La colaci. 

tMai şti când 
CJ"oatJ vara 
Ţineai ţara 
'Descântândi . •. 

Sărea fop 
Prin ţărână 
Intr'o mână -
O luam.. un strop 

cAzi aci-i 
It muiere 
Cu avere 
Cu copii. 

Râzi bujor, 
Eşti micufă. 
'Dar călduţă 
Şi cu spor. 

A , 

campte. 
"Lup'~ tâlhar 
rură "oaia" 
'BatJ-i ploara 
'De crâşmar. 

1
, , 

ac aşa-t, 
Ce-i mai pasa, 
Cald în casă, 
Ca In rai. 

Numai noi 
Purtăm steaua 
Tot pe neauă 
Şi pe ploi. 

Tot perduţi . •. 
Şi căsuţă 

Cum îfi spun: 

Şi căruţă 
Şi căluţi. 

Numai moţit 
tMă •.• şi hoţii 
51I.f' C v , 
V \, au raCtun . •• 

Nadiei Fedorovna. 
Jnlri:r;lal C "!lflellli tău Nadia, sârmanâ {(Jhi .. 
Viorelde blânde, stropite de fină, 
Spicele "riIaie, sugrumate de nCf,!,hină, 
Floarea r/e mac, nu l'a mai ~âmbi niciodată ... 

T1'll{lul fău firav, narcotizat dr' mi:::cl'ii, 
Fu jefui: CII lăcomie şi tiw!mţea-ţi fn sfrişiată, 
Ce sr: făcu visul, ce-l Îmnuguriseş/ odată? 
- Puzderii duse de vânt ... plI:d('rii. 

Pentru fine Illi mai există senin In lume 
Şi sufl<>!ul veş1lic, care să te Joar(~, 
('CI trllPul laş nu a voit să moarti 
Şi-o sii rămâi tot de bCltjocură şi fării nume. 

Viorelele vpştede, nu vor maÎ zâmbz niciodată, 
Spitalul stă de veghe să nu mori; 
Tinereţe batjocurită, mai aştepti tu flori ... 
O dragă Nadia, sărmană fală ..• 

POMP1LLU BARBU. 

.~ 
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Re..,lzioni".mul ~I &.tlc:oluI10 di .. 

Pac:tul Soc:lettiăj;; ~afi ..... ilo. 

Ani. de zile, promotorii revjzionimnului, al 
celui maghiar in specia!, nu au obosit de 3 

susţine şi a propaga, că acţil1ne~1 lor este emi
namente paci/ieii, că ca se hazl:.'azi:t şi se in
cadrează in prevederile al'tit:uJuLli HJ -- deja 
faimm', - din Pactul SOl'. Naţ., care ar per
mite astfel, o sehimbare a fi ontjl~l'clor, fi'lră 

recurgerea la arme. 1 n in l~!'PH~taren pe care 
ci o d~î.deau acestui text, inler!ţiouat afirmau, 
că h0151':11'ea spre a se pune in mi~care proce
dura arC 19, trebue luată numai cu majoritatea 
\'oturilor, fără manifestarea de voinţă deei, a 
tuturor părţilor interesate, invittu'ea Adunării 
de a se cădea de acord pentru el se recurge 
"la o nouă examinare il tratateJoI' devenite 
neaplicabile ca şi a situ~lpijor jnterr.aţionale 

a căror menţinere ar putea pune in pericol 
put'Ni lumii«, putând fi asimilalii Cu o cht'sti· 
line de ,.rocedură, in principiu cxccptatii deja 
f'l'gilia unanimitălii. Astfel fiind, conchidcau 
!f;orrtidanii revizionismului, Statele, Membri 
ai Soc. Nal., in detrimentul căroJ'a frontiere
le <Il' fi modificate, nu ar avea decât să se 
inchine in faţa efectelor juridkc ah! unui text, 
~I cărui onororc şi respectare au asumat-ot in 
ziua când au consimţit să intt'e in Instituţi~~ 
dela Ceneva. 

• 
Dar - nu a lipsit a se remarca - din 

l'ândul comentatorilor obiectivi ai Pactului -
că adoptarea unui asemen~.l punct de vedere, 
este pe cât de a juridică, pe ahH. dl.~ primej
dioasă pentrucă ea ar echivala cu afirmaţia, că 
Sodl'tatea Naţiunilor ar Il'Icn compcfinţa, ar 
dispune de puterea, ca din propri.J iniţiativă, 

!'li: procedeze Ia relJizuirea unui tratat, oricare 
ar fi cI. 

Este aceasta posibil de admis, in lumina 
principiilor cardinale ale actualf~i Societăţi a 
Naţiunilor? Evident că nu. Cum rt.'mard\ Cli 

bună dreptate un reputat illtCl'!l<lţioUJJist 
Charles Dupuis »Societalea N 'lţiullilor nu are 
{'ompf?tenţa de a revizui tratatele. r.a nu al' 
pufea-o face decât dacă ar fi, ceeace s'a numit 
un .Supra-Stat, având autoritate şi jnrisdicţie 

asupra Statelor, reduse faţă de ea, la o sub
ordonare, care le-ar pune in situaţia de mi-

~nv('rfmitate, Dar autorii Pactului Soc. Naţ, 

s'au apural intotdeauna de a fi voit siî realizeze 
un Supl'3-S1at, edicti'ind legi (·elorlalţi f\remhri... 
A revizui iralate care sunt legea com:imţilă a 
Păr ţi/or, 1111 ar insemna altccNl decril a disl rIlţ{e 
(wcasfă lr>gc, edidâlld lina sllp:>I'i(ln~ii, pe ('(de 
de al/toritate ( . 

Odati'l această constaiaJ'c rrlcută - şi fiind 
impnrUişiHi de un C'onsidcl'ubil muntlr de eo
mentniori ai Pactului - intreg e~Hfodajul de 
argumentare a doctrinei revizioniste in mate
rie de interpretare a ar1. H), se prăbuşeşte. 

Nu se mai poate admite, nici măcar discuta, 
ignorarea yoinţci Scmnat:.1rilor in rcyizllirea 
unui trata!. Principiul pătrUlls In dreptul 
puhlic europcan, cel puţin dela Cnnferinţn 

nela Londra din 17 Januarie 1871. că »irala
ide nu pol fi revizuite decât printr'un comun 
acord al Părţilor contracf(llite /{, e~tc astfel 
integrat, în economia juridic:! a art. 19. Nu 
se mai poate susţine nici valabilitatea legală 

a aecId inL'ifâri excepţionale a Adun.îl'ii \)din 
cond in când « către Statele membri de a pro, 
cedri la o nouă examinare a tral<1telor den~nite 
illOpHcflhiJc., in cazul ('flOd ea ,11' fi luată cu 
maioritate de voturi. Căci pe carc t emdu jll
ridi(' s'ar putea admite. intr·o aUa de impor
tantă imprejurare, principiul majoriUlţii, când 
şlint este, eli regula general valabilă iil luarea 
hoUirârilor in Societatea Naţiunilor este una
nimitat(Ja~ <.'8 un omagiu adus suveranităţii 

Stalelol' şi dreptului lor de egalitate, că maio
,'itMea voturilor este prcvăzut.'i numai in unele 
cazuri exeepţionale - deci de strictă inter
pretare, ca unele ce cOllstitucsc abatere dela 
regula generală - cazuri în rândul C('l'ora nu 
intălnim nici de cum, procedUl'a din art, Hl al 
Pactului? Din eontră. alături de litera şi spi
l'Î1ul Pactului, logica firească 3 ImrnrHor cere 
nllanimitate de opinii spre a CUl'ge prevede
rile art. 19, pentrucă )) este aci vorba de O 

problemă prea importantă, ca si\ se poată 

lă~a soluţionarea ei unei majorittlţi accidentale, 
a cărei ;\'1embri ar putea să se Înt,pire din 
dorinţa de a rcaJiza interesc!e 101' egoiste, in 
loc de a căuta să asigure domina justiţiei. 

Ar fi să Se compromită iremuliabil prillcipiul 9 

1: 
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dc> respect al trafatelor şi ra!>\1rlw'jic ţlacifice 
dintre popoare.) (GonAiol'O\vski). Iar lucră

ri1<.- preparatorii ale eJaborării Padului -- vred
nic·c de ţinut în seamă, ea la orice text juridic, 
când el dă naştere la interpretări c'olltrodlctorii 
-. ne arată temeinicia acestui punct de vedere. 
Astfel, autorul art. 19, Lordul Robert Ceci1 
accentua în şedinţa din 11 Febr. 19HJ a Comi
siuni~ pentru Soc. Naţ. că » Arlwwrecl trebue 
să fi(! unanimă, când îşi exerdM alrillllJiunile 
pe care acest articol i le coni eră « . 

• 
Aceasta fiind situaţia de drept, interesaţii 

promotori ai revizionismului dau aI ticolului 
19 din Pact o· semnificaţie x g1'0şiUi. şi chiar 
stranie«, ei punând celebrul text» in contradic
ţie cu gândirea autorilor Soc. Naţ., cu princi
piul suveranităţii Statelor şi eu prcscl'ipţiile 

dreptului internaţional, recunoscut de acum 
înainte. ca regulă de contluiti'i efectivă o Gu
vernelor«: (Ch. Dupuis). 

Deacea, a susţine că tl.<;·.mlimenlul PărJi~ 

lor interesate rămâne piatra unghiulară a ori
c,jrd rel'izuÎrÎ de tralale, a· afinTl'. apoi, că 

art. 19. nu poate promite apropiate revizuiri 
teritoriale, in statutul consacrat pria tratatele 
de pace din 1919/20 care sunt aplicate de 
cincinsprezecc ani - astfel de rcvizuiri sem· 
nifid'tnd reintoarcerea spre Jledl'(;ptiiti1e tre
cutului, şi ca atare ele nepul:ind presupune 
vreodată acordul de voinţă ,1 Sta tclor iuterc
sate - toate acestea lnscamn:. a afirma un 
punct de vedere conform cu intreaga structuru I 
juridncă a Pactului Soc. Naţ., şi cu ideea de 
justiţie internaţională. Evidenţa precarităţii 

bazei de drept pozitiv pc care o pretinde şi 

o invocă doctrina revizionistii, nu mai poate 
asHe1, să fie Întunecată. Societatea Naţiunilor 
în actuala ci fizionomie jurididi nu pr)ate nici 
servi, nici promova cauza nerăhdăf orilor re
vizionişti. Ei inşişi incep a fi conştienţi de 

acest adevur. Şi atunci nu este decfil explicabil, 
pen1 ruce în randurile aceloril ce vor o a1tfel 
de Societate a Naţiunilor, - nu dC71/oaaficii şi 

egalifară ca cea de astăzi, ci Îerm'hică, deei 
dIctatorială - inHilnim intrega ('ohoI'iă a re· 
vizioniştilor. Aceştia mai alcs au aplaudat 
proedu1 de reorganizare a Instituţiej del .. 
Geneva, elaborat de Ducele MussoJini, în cart' 
regula rrnanimitc1ţii dispare, iar locul eg'llit.:'1-
rismului dintre State, îl ia prineipiul ierarhiei 
internaţionale. După cum tot accştia au regisat 
re~enta propunere dela Bruxelles, a Profeso
rului Scelle, de revizuire a art. 19, în sensul 
e1iminării de1a vot a Statclo]' interesate la re
"izuirea tratatelor. Cu un cuvânt, nu se poatc 
despăJ"ţi, nu se poate ignora, stran'l8 şi eIoc
ve-nta interdependenţă ce există între tendin
ţelC' de recentă afirmare, spr~ reformarea Pac
tului Soc. Naţ., şi acţiunea l'e\'izionistă, ai 
cărei reprezentanţi par a vedea clar că eu 
actuala organizaţie internaţională, răsturna

rea statutului teritorial şi polit.ic post-belic, 
este o problemă de tot grea. 

Astfel, o constatare şi un învăţământ de 
cel mai mare interes se poate formula: A 
opunc· un veto categoric tendinţelor de refor
mare' a Pactului, prin părăsirea principiilor 
sale cardinale, ca regula unanimităţii, în speţă 
- oportunitatea unor imbllnătăţiri a acestui 
Paci nefiind evident contestată - înseamnă 

IIU numai a lupta pentru salvgardarea dreptu
lui d(' egalitate a statelor, .- astăzi preţios 

deziderat al conştiinţei juridice universale -
ci şi n opune o stavilă acţiunii rcyizionistcJ 

tul.hurătoare a nouei ordini juridice şi politice 
internaţionale, factor permanent de provocare 
agresivă şi prin aceasta J de desordine inter
naţională. 

G. SOFRONIE. 
Profesor la Fac-uItate de 

drept din Ornde9. 
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BdlrtJrmle stejar, 

Cântec banal. 
Sunl gară c'un minal oprire, 
Casă de păpaşi ca pomi de mucava ••• 
Cui .'rein in pafriarha'a fire ••• 
O ilustrafă casulă'n canava. 

Un nesfârşif de lan uri pornil din răsărit 
Se-opreşte'n la'a peronu'u; mea ,oI, 
Acelaşi nesfârşif privesc spre asfin,iI 
De peste '01 ,'adună monolonia rot0'll0l. 

Din zări apare-un 'ren mereu la-acelaşi ceas 
S'opreşle an minul şi iar dispare'n zări. 
Eu sa ni aici vremelnicu' popas 
'Nainte de-a dispare din nou In depărlări. 

Aştept neprevăzu'"' ca polle de avar, 
Arar când se scoboară din fren un călător 
Imi pare că sunl ° piatră de ho'ar, 
Pe care a poposit ° . pasăre in zbor. 

Sun' ,ară c'an minal oprire, 
Un minal ce-mparle o veşnicie'n două, 
Un mina' ce-aprinde o Insufle,ire 
De-o aşteplare veşnic nouă. 

Şi sc~na se repe'ă in acesl decor 
Ca via,a: Un minu' de-oprire, Domnilor. 

MarcelOllneScQ. 

PANTEISM. 
miÎ simt atât de ocrotit sub scutul 
gigant. al ramurilor tale, 

~i O oferi prinos, 
cu gest umil de patriarh pios, 
prin mii de braţe cerului imens. 

prin Cllre picură pe mine 
intens, căldute flori din soare 
--- cupe de ninsoare, grele de nectar, 
in care-adun noroial 
unei lumi de târâtoare, 
de tol soiul. 

Şi mă vădJ ca poetul Blaga, 
In tine, doar lemn de sicriu, 
fiindcă ştiu 

Dar cine' 
Tmi şoţJti, că'n tine 
se zbate-un suflet bltrJ, 
carc'nfrăfeşte cerul Cil pămIJntul, 
că foşnetul de frunze e cuvântul 
in gură de străbun; 
că creanga, ce Vreau să'ţi sărut, 
e chiar mâna marelui N (mărut/? 

HOTARUL 

că tu aduni ţărânei vlaga P. M. Bogdan. 11 
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Cu prilejul constituirii Ligii a1l1ircvizio
niste In Arad in ziua de 10 Dc('r~l11\ l'ie al anu
lui trecut, mi-a revenit cinste:. - din îneredin
ţarea » Aicneului Popular" - sol improvizcz o 
conferinţă. Acum, aflu de bine, C;l m~1car o 
papil! .- cea mai esenţială - a conferinţei, 
cuprinzând informaţiile topogl'nIicl: şi statisti
ce, să le public în revista »Hotarul", pent.ru 
orientarea tuturor acclora, cart se inil'rescaza 
de problemă, din laturea stud)jlo" istorice ori 
cu aplicaţie ]a acţiunea antircvizionisUL 

Inainte de toate ţin să fac menţiune despre 
isvorul, absolut ncutilizat pttflll acum, de care 
am făcut intrebuinţare. l'J este un calastif 
ofir'ial administrativ de pc In jumMfltea veacu
lui XVIII. cuprinzând registl'lli iobngilor de 
a hll1 C'!, din satele şi târgurile ap<lrţimHoare 
comitatului Arad. Hcgistrul antă 1) de 
aproape, ('omun~l de comună, nl!lnde iobagi
lor, efi subiect de d~îri publlcc, cu tot flvutul 
lor; averea În vite, terenuri cultivdbile (spe
cificat după culturi), meş1quguri etc., după 
cad se storeea contrihuţi.l cittrii comitat. 

In total, c vorha de vrc·(, 170 comune 
dela jumătatt'H veacului XV ll!) elintre cari 
perdru a examina stările de fltUIlCi. dm pum:
tui de vedere românesc. am ale~; o seamă de 
conume, dela frontiera trianouicii a judeţului 
Alad în con figuraţia sa de ast~i~i. 

După aceast(l introducere, potrivit 
cadrelor inguste ale' revistei rm:!stre, ce apare 
hlllar numai, ~ voiu reda numai p~rtell esen
ţială a conferinţei menţionate. Dat· înainte de 
fi începe reprod1lcerea, ţin să all'ag ahmţia bi
nevoitoare a cetitorilor asupra împrejurării 
următoare: 

1) Regisfrul stă din următoarele: 

1. Domestica conscriptio IncJyti Comifatus Aradien
sis, in Anno 1743 modo introscripto per D-n08 conscrip· 
tores abintus nominatos terminata (despre 30 comune). 

II. Conscriptio P'rocessus Zarllndienis A. 1746 (trei 
fascicole despre 24+16+ 10=50 comune). 

III. Domestica conscriptio Proceslu8 lenoviensis 
anni 17~6 t78 comune). 

IV. Civitas Rascianica Arad, Ohaba, A. 1746. 
V. Conscriptio Neo-reincorporatorum Militarium Cia

Marusianorum 1. Cottus Aradiensis ••.•.• Anna 1747 ..• 
• . • peracta .••.. (6 comune). 

VI. Conscriptio Neo-Incorporatorum militarium Anni 
1752 (8 comune). 

Numele de iobagi şi de miliia,.i sunt scrise 
după pronunţarl'R streină a funcţional'ilor, cari 
întocmeau regislrele respective, şi cari, nu 
odată, dădeau o înfăţişare streini1 maghiară 
c.1nd numelui familiar, ('und numelui de bote'~J 
când amanduror numelor. Totusi stabilirea 
etnicului românesc era uşoară c:k făcut după 
ullul sau altul din cele dO'.Iă nume, in care 
se regăsea şi sub forma maghiarizHnf.ă (deşi 
catastiful era in limba latin':i) numele spcd
fiec romiineşti. A,';la fiind, am făcu~ concesiu
nea, că ar fi (dt'şi nu erau) 1l:<'ghial'i toţi 
acei iobag-i contribuabili, eari purtau Huu:J.n
două numele in ungul'e.';lte, dllp.i catastif, nu 
.~i în realit~te. 

Jn chipul acesta am ajun,> la constat'i1'ca, 
de mare importantă etnografică şi polit Îcu, 
cu privire la judeţul Aradului, dc"pre absolut 
convârşitoarea superioritate nlllllerieă a ele
mpntului rOIlHlnesc, pană şi la limita triano
nică de azi, şi că in aceasta parte de Cam
pia Tisei, acum două sute de ani, trăia un 
colţ de adevărată Tară-H.om:lncască de ţ,ă_ 
['ani români, cu toţii ortodocţ'i. 

Pentru dovedirea acestei realităţi etnogra
fiee, mi-am ales, ea obiect al COIl fel'inţei, nu
mai 20 de eomunc, situate, lonte, in judeţul 
Arndului, după configuraţia sa geografieă de 
uzi, ca punctele cele mai apropiv.tc de Unga
ria. Fire.,;,te, va trebui să spunem dlh~"a l'U

,·int(· şi despre orasul Arad. 

Cele 20 ele eomune le tralâl!l in două 
~rupuri: O scrie de ti se fo'.'mcază mai ales 
din comune dinspre Bihor pa'li la Cl'i~ul-alb, 
inclusiv una dincoace de eri,;,. Aceste comune 
sun!: Vădas (Vunători), Bcl·Zerind, lcrmata~ 
neagră, Zerindul-mare, Adea .';li Enleiş (Pădu~ 
reni). Cea de a doua grupă o f01'Illl'ază alte 
14 comune de frontieră, de mai jos. Dacă co
munele din primul grup erau pc atunci, unele, 
pur maghiare, iHr altele avcoll şi romani, in 
schimh cestelalte comune se pot socoti a fi 
fost pur româneşti cdl puţin înh'() vreme. 
Acestea sunt urm~ltoarcle; Vărş8nd, Pil, Otlaca, 
Socodor, Şiclău, Chişineu, Nădab. Cintei, .,i
mand, Curtici, Macea, Pccieil şi S{~lllla'.!. 

După aceste precizări geografict', ce tre
buia să le facem in vederea examiniil'ii etnogra
fice, vom înfăţişa acum cele de spus) in con
cretizările statistice dovedito3re, Ui~ mai jos, 

r 
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Comune ulIgureşii cu -- şi jării de RomtÎTli} la nord de Cl'işuI-alb Şl l<'m,!lă el: 

Comunele (numiri vechi Contribuabilii au nume I Total şi cea de azi) româneşti I maghiare I sârbcşti I germane I 

Vadasz (Vădas) _3IDL)" 6y<l II j I J()(jl·o - -Vânători 28 62 I - YO 
Bel-Zerind 100' I JOOo" - _ ,0" - -Zerind 22 

I 
22 

F ekete-Gyarmat 
-
100" o - - 100o/(]_ 

lermata-neagră - 32 

I 
32 

Nagy-Zerind 
-
100'0 - - lO(Y',~o 

Zerindui-mare - 68 
I 68 

Agya 1 {)()Oo , J(lO'i,~ - -Adea - - 61 " 61 
Erd6hegy (Erdeiş) 58.4 u:o ~I 6H I.l.. - - 100'/0 
Pădureni . 45-- 32 , 77 

-----" -- ~-- -~ ._"- .~-- ---

I 

_n __ ______...... __ ._. __ ." •• _ 

I 
-- --~ .- ._- - ---

20.9°,,, 79.1 11,0 

I --
lOOu/i, 

La olaltă: 73 2i1 - -- 350 

Statistica aceasta, in rc;;mmat, ne dă ur
mătorul rezultat: Din tolalitah~"1 de 350 iobagi 
avem Q majoritate de 257 nlaghiari 1) (79.1 fll); 
daI' av~m de a înregistra totodată şi o mino
J'itnt(~ romtlJlcusd:i de 78 iobagi (20,go o), 

Ct'pe('(' nu e cazu] şi în seria .1 doua de comune, 
rom<Încşti, în fayoru1 maghhirilor. 

Să vedem acum rderintdl) din celelalte 
14 comunc. Raporlul HOIllUI~dol', a(~oIo, este 
cu totul altul, mult mai favorabil. 

Comunele (numiri vechi Contribuabilii au nume I 
Tolal şi ceea nouă) romAne şti I maghla~e I Sârb-~şti -r g;rma~~-·o_· 

G.-Varsand I 946% I 5.4°0 

I 
10(1"/" 

Vărşand -14(f" I -- 8 -~ - - ~-14R .. 

Pel ](X)O/o _!()()<'/o 
Pii ~97~- - - - -

97 
Ottlaka (Otlaca) 100"0 100':0 
Grăniceri --105 - - - 105 
Szekudvar 98.guo 1.1 u:u 

I - I 
100"0 --Socodor 279- _.- :f~-
282 

Sikl6 
, I 

98 7°0 1.3° o - I 100";'" 
Şiclău J18- - 4 0

- - 322 . 

I Kis-jen6 98.g1 () 1 1° HXY1/Q_ "o - - o 
Chişineu-Criş 90 --1-- 91 
Nadab 98.4".,0 16°,:'0 - -- lOJI/o 
Nădab Îî7- -2~- 129 -

Csintje .HX)Oo -o - - 100°'0 

1 
Cintea 157 157 
Simand 99.3% 0.70/ u - - 100""0 
Şimanj om 2 

-- -
294-

0 

Zimănd 43.21'0
0 

2.7°/'1 54 IU'41 100"0 
Zimand-Cuz - 2U - - ~- 37 -16 1 

Kurlics IOOC) o - 100'.:'0 
Curticiu 66 

-- - - - 60-

Măcsa 98.1 u/o 1.91' o - - 100J o 
Macea si - ----,---- -52 " 
Pecska iiO.(}% 21.1 u/o 16°1" 23°1, 1 ()()U/o 
Pecica-rom, '106 -o -- 31- 28 --4 - - Tts-
Szemlak 88.511 '0 11.5% - - 100',11) 
Semlac --54-- -7~- 61 

--
~ - -- -~~-~~ ----- --~~- -~-- - ~ -----~- -~~--~-- - ---- ---,--

. 
94.10. 0 3,3u o 2.4% .!l.2"lL. 100° (j 

La olaltă: 1892- ~66- - 48- 4 2360 
1) Intre ei, şi Românii cu nume - de botez şi familiar, scrise ungureşte 13 
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Ţinem ~ă reamilltim aci de rigoarea, cu 
'(are am examinat numele iohug~şti, de a îi 
f{Jcut concesiune maghiarilor - in realit.ate: 
Rnnl'lni, cu nume scrise ungul'e~tc de funcţio
nnrul jnoeţcan maghiar caşi dud ar fi existat 
m~f!.hiari, dUe 1-8, in cele nouă comune de 
mai sus. Dar şi in acest caz, infimiiatca etni
d', maghiad'l, presupusă, esie absolut dispa
rentă 

Rezumând tabloul despre eele 14 comune 
de frontieră, avem urrnătoarf';l ordine Cl'es
cer-dă, in favorul elemcntului 1"01l1;'l11esc: 

Germani: 4 contrihuabili 0.20"0 
Sfirlli 48" 2.40,.'0 
l\Yaghiari 66 l' 3.30/0 
Români 1892" 94.10/0 

Acest raport se schimb.} şi mni mult in 
Ia\'orlll nostru, dacă avem in vedere ambele 
tablouri, cari ne. înfăţişeaz.l, deodaFi, o intin
dere mai mare sub raport geografic şi, relatiy, 
şi un spor etnografic rom;inesc Jahi cifrele 
despre cele 20 comune de Imnti~ ră: 

Germani: 4 contrihuabili i 
S~irbi 48 
Maghiari 343 
Rom~\ni 1965 

" 

" 
" 

0.2% 
2.0 n () 

14.50'() 

i\,Yern, deci, dovada: ce covt.l'şifor era nu
mărul nostru, acum 200 ani, chiar ]a frontiera 
t ri ~n onică 1 

Cat de mult se schimb!i şi aceasta situa
ţie, din nou, în Iavorul nostru, dacă avem in 
yedere mediul înconjurător, dela răsilrit şi 
<lda apu~, al acestei părţi de frontieriî: goluri 
de populatie Înspre vest, dar und~ ayeam -
o;:.i pc<;tc actuala frontieră - puternice inehe
p-ări etnice ron1t'incşfi (Gyula şi Cbitighazul 
mai ales) iar mai jos Băfania); Ial' Îl1sprc ră
sărit aveam o masă compadii de sale pur 
Iom:ineşti. 

Tn concret avem să remarcăm. cu privire 
la mcnţionatul grup nord-n~sne de com",ne, 
di Între comuna româno-maghiară Yânători şi 
între comuna pur maghiară Adeo, cr~ fixată 
o eomună românească IvIi:;;ca. To~, aşa intre 
comuna ungurească Adea şi cea românească 
Cinteiu, era situată Sintea-~rarc, şi ea mai 
impopulată: - iar dela ace~lsh demarcaţio
nală spre răsărit se întinde deasemenea un 
compaei hinterland românesc. Tot alstfel cu 
privire la grupul al doilea de comune, ce l-am 
studiai dela linia drumului Araci·-Bihor spre 
l'ăsărH, intreg hinterlandul era românesc şi 
numai ici-colo sc remarca, acum 200 de ani) 

1 

o populaţie maghiară infim;', ce ~i mai puţin 
ar putea să conteze în statistica etnică. 

Ţinem aci, să atragem atenţia dtitorului 
asupra incă a unei imprejurări esenţiale: In 
"t'eme ce maghiarii, aemn 200 ani, erau a~a de 
puţini chiar şi la frontiera triaHonidi de azi, 
şi că, pc unde ci se găsesc, reprezinf.ă comu
nităţi cu O populaţie foarie re(lusă, tot atunci 
Romilnii erau în nota superiorităţii fatit de ci 
şi din alte două puncte de vc(let'e~ că comu
nele noastre erau mai multe şi mai impopl.Ilate 
decât ~le 101'. Dintre- cele 20 comune de fron
tieră, comune pur maghiare sa'l ClI mnjoriUiţi 

maghiare sunt d'abia 4; pe când restulc în 
favorul Românilor. Apoi, nici una din cele G 
('omunc cu maghiari. important a acestora nu 
M ridică peste cifra de 68 iobagi maghiari. 
Dar, tot atunci, din totalul de aceleaşi 20 co
munc în raport cu maximul etolc maghiar dC' 
68 iobagi, - ROIluinii au: numai 6 comune 
sub aee:;;t maxim şi 11 comune pesfe acest 
maxim. Relevăm următoarele cifre despre 
superioritatea numerică .......: etnogrnfic-ă 1'0-

Tl1~lnca,,('ă . 

Soeodorul cu 282 contribuahiJi ronuÎni 
Şimandul cu 294 contl'ihuClbili romani 
Şiclău] ('u 322 contrib'Jahili români 
Dt'ci Şicltiu] cra, atunci, cea mai mare co-

mună românească de fronticrii. 

• 
'-'om examina acum, În lumina situaţiei 

stati~tj('(' şi a cIltorva obiecţilllli istorice, stă
r!lc unor comune, incepllnd mai întâi cu cele 
O1l';te. sali chiar pur maghiare. 

Jm'epem cu Jermata-llcagrii. La 1743 nu 
avea acolo nici un contribuahiJ, cu nume ro
m:~nesc, ei numai unguri, deşi la venirea Tă. 
tarilor exista acolo după recun0aştc.rea isto
riei ungllrc~ti t) un voi('\'od, ceeac-e era o 
instituţie pur rOllHlneasdî, deci nu ungurească. 
Aco]o s'au colonÎ'/ut (cum pela lfiS;:) maghiari 
din Gyoengyo('s ţ;i Debreţin şi rutl:'ni coreiţi 
2). - La Adea 3) iarăşi fără Romuni în vea
('ul XVIII, exista în veacul XITI, pe vremea 
Tătarilor, un alt voievod. Iar în veac-ul XVIII, 
p(~ vremea revoluţ.iei, exist.a aeolo preot ro
man, carc ţinuse cu răsculaţii lui Horea 4). -
La Fădas (Vânători) unde elementul maghiar 
acum 200 de ani era de două (Iri mai tare de-

1) Marki S.: Arad monographiaia 1. 231. 
2) Somogyi Gyula; Arad varmegye kozsegeinek le

lrasa, pag. 128. 
:1) Marki: O. c. 222. 
') Ibid II. 743. 

f 
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(flt Românii se remarcă cele m.li n·(·lli matri
cu]c"! hi~cri('ei'ti din judeţ şi uceli_' erau orto
dm.:c, daland din anul HiB8 J). D.w şi acolo, 
~c menţionează două grupari: ,.,at românesc 
~i sat unguresc 2) ~~ La I~nlei'j (Padul"eni) si
tuu{ia Homâni[or era aşa de tare acum 200 de 
ani, fiind ei maioritari. 11ll'llt preotul şi învă
ţătorul. români, erau pliiii~i Je comuna poli
tică 3). Tn aceste eomune, a-,;,,\ se vcde, ungurii 
au dat peste capul Romd.nilol', şi nu invers. 

Ce se mai adăogillll, tot aşa de carade
ristic, despre ('Ol11unele rot11.lncşfi rle fron
tieră, cu ajutorul m[lrturiilor ungl1reşti înseşi? 
FaN'ro dtcva spicuiri. despre Români şi de
spre maghiari mai ales. La G. V ărsand, se 
ştie, lHlţ!urii ",unt veniţi dda nord, din comi
jami H(,v('s 4). de unde s'au făcui colnnizări 

de maghiari şi Ia nord de Crişu]-Alb. - La 
Pil, i'n toponiillia eomunei, se ştie de şantuJ 

--- valul - lui Traian, iar i'n.,llşi saiul e consi
derat ('a cel mai ve('hiu 5). - Socodorul, până 
la 1R1!l, când şi acolo ali venit maghiari din 
Heves, era pur românesc. Şi aiei se ştie de 
drumul ]ui Traian, i~lr topnnomÎeeş(e, o pal·te 
de hotar c numită Traian o). -~- L'il Şi clău , se 
menţionează () pHI'Le a hotarului eomunei, 
două movile -- eum se afirmă dC' tradiţie ar 
fi din vremea Homanilor. Se face menţiune şi 

de valul lui Traian. 7). De "e('hen toponimie 
c legat şi numele lui Aurclian (impăratul) 8). 
- La Nădab, există ruinele unei ('dăţi,in 
t'arc s'au ~ă-"it mai multe ohi{'ch: antic~e 9). 
__ o La Şimand, in toponimia comunei se ştie 

de valul lui Traian, şi de Seli~tioar<i 10). A
ceasta din UI'l1l<I, numire slavii, insc.unnă aşe
zare sau .sat, cceace dt'nOlil că Hcolo va fi 
fost vcehca aşezarea a satului. - L'1 fl{acea 

îndi a vem, in toponimie, nil numai ehmentul 
Homan (şanţuri romane) ci ::oi elementul slav: 
Săliş(c 1]). pe care-l puteau tran~mite numai 
Românii, cari au a\'ui străvechi ... contact cu 
slavii. - Ln lllrtici, de asemenea, in to!Joni
mia locală l'igurează şi »bi scri(~lIţa«, cu rE'sturi 
de ruine 12), cari nu sunt revelldieafe de 
maghiad, fiind redată numir.:!3 topograI'i('ă în 

1) Ibid. II. 751. 
2) Somogvi Gy.· o. c. 128. 
~) Mihki; II 747. 
4) Somogyi Oy.: O. c. '37. 
;') Ibid. 195, 
ro) fbid. 226. 
1) Ibid. 214. 
") Ibid. 214. 
~') Ibid. 187. 
10) Ibid. 102. 
Il) Ibid. 172. 
12) J bid. ] 62. 
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româneşte. - La P(,clca, unde după siatistka 
judeţeană el..' o eonsulblm, maghiarii nmf nu

miţi (. ad\'t'an:w" sau vl'niLul'i, Încă !'le menţio

nează în toponimie )' şanţurile Homane«; -';ii se 
menţionează o nouă colonizare maghiară. fă

eută Ia 1753 t:i). iar la Sem/ai: !'lii fi venit 14) 
Românii numai în veacul XVIJ, din Ardeal 
/\rad şi Bihor; la 1818 s'au aşeznt acolo Ger
manii, la 1835 --6 unf,Turii ref(}rm~lţi - ceilalţi 

erau catolici, "- iar Ia 1850 VÎII ruteni!" din 

Saros 15). 
Adăogăm încă o dovadă ('ar~H'h~ri",tică. In 

rcgistl'uf oficial dela 1781 despre ('omun ::-1<-' din 
marde domeniu de stat - mai nainte vrcme ::11 
nUf:(·Jui de 1\'Iodena - toate aceste comune de 
fr·onticră, pc cari le-am arMat ca româneşti, 

sunt infăţi-:;ate ]1'1 fel ,,?i în acel registru 16). 

• 
Din cuprinsul aceleiaşi părţi de frontieră 

ni-H rămas neexaminat un punct geog-rafic în
semnat: târguI de atunci, azi ora~. Aradul. 
Examinarea aceasta ar fi de mai mare interes 
dadi am face-o, altădată, cercetfmd mai de
aproape, atunci, situaţia etnică şi a celorJalte 
tflI'~lIri sau orăşc]c din aceeaşi vreme, din ju
deţul Aradului, - toate româneşti "'pe atunci 
după populaţia vremii. In statisticde după 

cari am înJăţişat mai sus cOlllHnele de fron
ti('rn, însă, Aradul românesc ni-se prezintă 

('opleşit de populaţii eterogene: magh iarii mai 
vcchi ,o;;i mai puţini de cUt Românii, apoi Ger
manii şi Sârbii, aduşi de sUip,luirea austriacă 
după alungarea Turcilor. Astfel, Ar:'ldul, din 
târ~ l'omânesc in majoritatea populaţiei, de
'vine mixt, şi era împărţit tn două părti; 
» oraşu1 sârbescl< (Ilaczvilros) in partea din
spre l'vfură,?, unde a fost cetatea veche, la 
dreapta Mureşului, ·şi »oraşul german.... (N6-
metvaros), unde domina elementul german. 
Nu e"'Îstă însă şi un » oraş maf,hiar«, ci d'abia 
numai străzi cu maghiari. Iar cât ii prh'eşte 
pe Români, pe aceştia ii găsim în număr mai 
mic cee drept, nu numai prinh·.;! sârbii orga
nizati milităreşte şi locuitori in " oraşul sar-

1~) Ibid. 164. 
14) Dacă ar fi să-i crezi pe unguri, cu teza lor des

pre aşezarea târzie a RomAnilor aici ar trebui să ne mi
răm: cum de au ştiut aceşti ţărani romani să s~ aşeze, 
pdml la frontiera Daciel de odinioară? Sau: cum să se 
fi păstrat. jdră de Ramâm~ tradiţia romanică şi slavii, tre
cută in toponimie? r 

10) Somogyl: o. c. 223 
1&) Ca semn de ,statornicia veche a elementului ro

mânesc rn acest ţinut de frontieră, mentionăm, după ace
laş registru, şi bisericile de peatră din Otlaca, Nădab, 
Chişineu şi Şiclău, remarcate În jumătatea a doua a vea
eului: XVIII. 15 

, ' 
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besc« 1 ci ~1 111 restul hhgulai Arad. Aşa ii 
gaslm şi după începutul n'uC'lllui H1, ea pro
prietari de locuri viranc in centru! oraţiului, 

plină ec, str~lmtoraţi de streini, au inccput să-şi 
villcl~ yetrele din centrul oraşului. 

Dacă statisticile priyito.lI'e la .'\:'RduI dela 
jumătatea veculni XVIfr. merită 1) examinare 
mai deaproape, rezervată penil'u al( p"Hej, _ 
pcntru acum vom ilustra situaţia ctniclllui 1'0-

mllllCSC de aici, din aceea vrCllW, adăogi\nd 
areste puţine informaţii: Cople,!~t'c1. Hornnnilor 
de către sârbi inccată indată după mijlocul 
vcac:ului XVIH, când mari nwssc de s~lrbi 
ar3.rlani. nemulţumiţi cu regimul I·eligi0nar şi 
politic: ce li-se apHcil, pornesc in Rusia şi in 
alte p~lrţi. Astfel, lupta de covârşir~ mlmerică 
rămâne să F>C deie, de aici incolo, în1re Ro
mâni şi Germani, cari ceşti din urmă, sIăl)esc 
to!' mai mult în rezistenţa lor, trec~llld succesiv 
prin dcsnuţionalizare, în hlbă.'3 maghiară. Ro
m~lnji, deseongesiionaţi in mare măsură prin 
cmigrarca sfu'oilor, continuă a Sl~ ţinea bine 
JlllIllCrkeştc, despre ceeace mT!TI o dovadă 
ofic!ulă în statistica dela 1770. 

F\:aminâncl aceasta statistidl, dăm de ur
mr'lloarea stare. Din 900 contrihuabili din târ
gui Arad. aveau nume curat roma-

nc,>ti . :W.1-.;m.7l','11 
num0 sâl'ocsti si 
(între cari '('ra~ 
Homâni) 
nume germane 

~drhizatc 

şi mulp 
:mB --;142 11 0 

Hln-2f.Oo o 
IHlllle magbial'c 100-.11.1 0,'0 

Statistiea aceasta c o dO\"<ld:1 copc1 udenL"t: 
l\laghiaJ'ii erau cei mai pu!,ini Între locuitorii 
Aradulni. Elementul d()Yedit, in afară de orice 
îndoială, ca populaţie de o lllajorit'1fe etnică 
l'clati"ă, sunt ROIm'lIlii cu numl~ sigur., roma
ncşti: a treia partc a populatiei toiale. Căt1'l: 
aceştia insă in.'bue să adăopJun .. - ceeace c 
lo(!ul să precizăm aici - m'lrc:e număr de 
Homuni, Cl1 nume sârbizate d~lpil nlOda du 
atunci, c~nd regimul hiseriC(~st', s!..b care 
triliam, cre surhcsc. Astfel, dacă am socoti 
la Homâni numai jumătate din popillaţia cu 
r,umc sârbeşti şi sârbizate, am fi avut, la 1'i'70 
în Arad, cel puţin 450 contribuabili rom~\ni, 
::tdica atMa cât făecnu, la un ~oc, maghiarii şi 
germanii. 

Şi aceasta e o ~ocoteală exagerată in mi
nl1s) deci în defavorul elementului l'ofllilnesc, 
pentru a c"ita acuzaţia de .şovinism. S~t luăm, 

însă, în considet'are încă o dova(Iă, in fa\'o, 1 
rul nostru E statistica dela 1777, întocmită 
din ordinul episcopului rom: cat. din Timi-

şoara, - statistică In care, dupa felul statÎsti
('ei purtate comparativ de către episl'opiiIc 
rom. eaL, sunt trecuţi şi cterodol'şii -- aclel'a: 
necatolicii - din cuprinsul dieC'C'zelol' şi intre 
ac('~tia şi R OIlHinii ortodocşi. 

Aradul din aceea \TClIle ~1\'C<1 o populaţj.;: 
de 802fl su flcte. Dintl'c aceste.1 ,""un t arătaţi ca 
rom. cat. (deci: germani şi maghiari Ia un loc) 
2134 suride, iar ca ortodocşi Rom:lni (gUr. 
kel. roman) 5595 surIde. 1). 

Din punct de vedcl'c rdigiollar, :'Işa dctr, 
mnjol'ilnlea o aH'au băşlinaşii cari eram noi. 
Hnportl1l confesional era deci următorul: 

Ortodocşii (Homâni şi s~îrbj) fi9.7n.o 

Catolicii (Germani şi maghiari) 30.3 u1o. 2). 

Din expunerea dl' mai sus se vf'ele limpede 
supl'riOJ'itatea numerică şi fi braţelor de muncă, 
a HOl1ulnilor de acum 200 de ani, pană şi la 
rl'Onti('ra tJ'iunonică de azi. 

Ar fi dp mare iniel'es, după a('('n~tn sfl 
a riitil 111 , clIm aceasta l'ompadă mas.'i roma
nt'ască, l'C reprezintă şi al-1 o continuitate 
g('ografică a etnicului rom~\n,,'sc, a fost intre
ruptă pe iei·colo, prin coloT1izări de I'trăini, 

făc'lItc în ('ursul celor douii ,"ca('uri trecute" ('li 

nn scop politic anumit: şi e<'i tOluşi, ni~a ră

mas abso1ut eoYâr';iitoarea prc\'alenţă nume
ridi, ce ne înc1repUiţcşte la p{is{rarl'u actualei 
frontiere româneşti. 

A('pastii scrie de impn'.Îul'ari, va merita 
t;[i fie ceredată şi înfăţiţi~t{l - de noi sau dl.' 
alţii: irelcnmt - pc un i'o:ld istm'ic şi sta
tistic, prin diagrame şi hiîrţi comparat i"c. 

Gh. Ciuhandu. 

1) Rornano-catolicii erau: 
persoane necăsătonte 1691 

" căsătorite 439 
"văduvi 43 
• văduve 109 T I d" bă r f t 1 7' 250' ota cre mClo-

el n"re 8=20a~~i 287 1' şilor: 2434. 
fet~ .. 1-7" 241 

" "8-20,, 284 J 
servitori b. 133; f. 140 273 
Fald de toţi aceştia "Românii greco-orientaW dă

deau cifra de 5595 suflete. 
Aceasta stare de lucruri e rezumată la Lakalos 

Ofto (Arad tortenete. voI. II. pag. 54) după voI li! pe 6411z 
pagini ale registrelor parohiale rom, cat. din Arad. 

2) De alte culte. pe atunci. nu puka fi vorba In 
târguI Arad: Unietii există numai dela 1777 incoaci, d'abia 
au O minoritate absolut disparentă la Inceput, pe lângă 
toale revărsările de graţii şi ocrotiri din partea adminiS
traţiei ungureşti, care dorea, fncă" de pe atunci, să spargă 
aici frontul ortodox şi românesc. 

Iar orotestantii, oricat de maghiari să fi fost, nu-i 
tolera stăpânirea, să se aşeze in Arad, târg cameral, ade
că propTi.etate a statului. Primul protestant ,'a aşezat aici. 
d'abia la 1788. sub regimul de toleranţă al impăratului 
Iosif II. 

I 
i 
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Ultima roman,ă. 
Pf'rltru ea ;11 dimi1Jcţe sidcrnlc 
a cântat alcita grau, aMleEl flori; 
pomii l'isurilor mele, ar::.ăfori. 

penlru ea plin inflorit-au peste paie. 

Pcntru ca liedomoliic bolţi primare 
muzicale-au nins pctale de ga!'oafe; 
!}enlru ea a ,âs pârâul epilale, 
a urcat pădurea ramuri să/tiitoare. 

Pentru ea în amurgireu doiniloare 
au ro/it dmlsand luce/eri in pnene/ 
pentru ea în nopţi boltile, nu arare 
mi-an căzut zăvoare poriiloi' din gene. 

* * * 

·t'.'~ t 
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Voce. 
Vll hănl1i lu ce trist Îmi e amurgul, 
Illl banui fu că'n mine plânge cântec? 
0, brata inima, de ce o spmtec?.! 
bw(l/lIirlllă seara pogorâl.{/ b?lr~ul. 

Căci stau aici, impotmolit ibovnic 
al gândurilor; misluilld premldur, 
Cllm nă::'ldnţa-mi aşi dori să sah,r 
trimite-mi, alb, doar sllfll!iul, duhovnic. 

* * * 

Iarnă . 
. \! illge ... 

Geme ... 

fulgi mari şi reci 
adorm pe geam 
un somn de veci ... 

un vierme in păm.lllt 
cct i-a pătruns in casă 
neastămpăratul udnt ... 

Alene . .. 
lin ('opac i~;;i pleacă 

il/greuiat de flori 
ramura săracă ... 

Plallge ... 
un sujlet ingheţat 

il1chis intr'un coşâug 
de lui uscat ... 

C . . lJnerie. 

17 
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lk''''pre C~lstlicia sotilor ])r{i· 
h'll';;}Hnn, :'le poate spune CII 

dn'pt cudnt, eli (' o c:\snieic 
idl'ahi, o c;!snieic tir:! zgudu iri, 
De doisprezece ani ele' zik', de 
c,înd daleaz;-l accHsttl c{lsnidc, 
înire soţii DrAgu~ianu nu a 
sl1r\'enit nici o neinţ.elegere, ca
re nu ei'l le-ar fi distrus, dar 
numai (C-U1' fi inhllll'l'at ferici
r('a. Dna şi d-( Dragl1~i:lf1t1 se 
înţdeg in toate privinţdc. lnţ:

lege rea lor nu-i unilaieralil, c 
recipl'o(,[I, anlnd () haz~l solid~1.. 

ca de granit. TrdltlC' să se I'n
ţcl('ugil ins[l, cii dona Dr:'lgll
şianu ('ste Hel'ia eare dieteat:ă, 

cure OrdOIl<l, ial' d-l Dr~lgu~ianll 
este acela ('an' s(' supune şi 

execută. Dacă dona Dra~Jl1,:,i\lnu 
spune că un anumit lucru 
trebue 5:1 se facă Într'un aBII

mit f('l .- d-l Dragu:;;ianu se 
comport:'l exact dUP,-l dorinţa 

exprimaUI de d,ltlsa. EI o apl'o
lHl totdeauna, nu o contrazit'c 
nit'iodată; nu pentru ('ti l'a nu 
admite nici o eonecsiune, ci din 
condngcl'c. Astfel, armonia tca 
mai dcsil\'~lr~i[[l l'ste asigul'ată 
in căsnicia lor. 

Soţii Dr{lgu~ianu, ca aspect 
I'izic, se d('osebesc mult unul de 
altul. [':a-i cIt, >.L.l! tlr,l inalU., 
bine construitii, an\nd o gr,-,u
tate corporală brut to <1<.' vre-o 
şaptezeci şi cind chilogramc, 
iar ceeace prive~k accia~i greu
tate a d-lui Dr{lguşianu, U('(',lsta 
poate fi de maximum patrul.eci 
şi cinci. 

Privirea d-nci Dr<)guşeul1u e 
ca de otel, vocea ei e energică, 
al'e în ca ceva metalic, gestu
rile ei sunt hotarite şi nu tole
rează nici o împotrivire, nici un 
compromis. 

Privirea d-lui Dr{lguşianu e 
blândă ca a unui copil llun, 
ochii lui au sclipiri calde, \,'OC(' 

blajină, iar gcsturile lui mCl 

odată nu tradează vre-un semn 

de ostilitatl:, 
Il1tl'-o sear{l, (]-11:1 Dr~I~TU::>ianu 

i-a spus: 
-- Ce zici, ~icl1[c, -11'm' fi bi

IW S<1 n1i.'rgem la :\ni$oara, să 
H'dem ce mHi face:; 

:\l1i~()ara este o soră mai 1111-

c;-! a d-nei Dl'aguşianu, ramasă 
dc "1'('-0 patru luni v:lduv{l, fi\r~. 
copii. Ik dk-Y:c1 zile c bolnav~l, 
e riÎciUî şi dt, accia nu poate 
il'~i din casă. 

C{lI1d dona DI'ilgU ';iianu şi-a 

manifestat dorinţa dt' a dzita 
pl' Anişoal'a, acompaniaUi de: 
soiul ci, el"l ora şasc Sl'al'a, mIi
('ă ('<ind d-l Drâgu.-:;ianu se reÎn
{ol'ses(' acasă de Ia şedinţa unei 
societăţi de edueaţie fizidl, al 
când membi'tl în comitet e. 

Când s'a dus la ~l'dinţii, işi 
cump~irasl' o carie, a c,'lrci apa
riţie de mult timp fusese anun
ţată in ziare şi rc\'istc. Ahia 
aştepta srl se terminl' şedinţa, 

să se duc{1 ~H'~l<;ă şi după ('in~l, 

s:1 s(' u,;,C'?e liniştit in .iilţul sIiu 
la gura sol)(>i -- acest ]ueru 
instl trehue inţeles num:1i Cil o 
eycntuolitate - şi să înec'.p;l 
citirea cărţii, pentru cal'e avea 
un interes deosebit. 

Iar acum ... acum, dona Dră
gi1şianu Hca s-o "izi teze pc 
sora-sa, pe vremea aceasta fri
guroas{l. După omiazi, ceruJ 
cernusc o ploaie cu zllpada, iar 
spre Înseratc începuse sol in
gheţe .. '\.faI'11 e lunecu,;, şi la fic
carc pas k' poţi "edea căzut. 

D-1 Drăgu~ionu, lucru de ne
înţeles, a hlcut, n'a zis nimic, 
ca şi dnd n'ar fi auzit sentinţ.a 
pronunţată Llra drept de apel. 
de dona Dr{l~uşianu. 

Hotărît, tăcerea d-Ini Drăgu
şianu, fiind un eveniment atat 
de neobişnuit, un lucru, carc 
în interesul armonici ce trebue 
sol c'Xiste între soţi, nu e bine să 
sc manifeste, să se perpetueze, 
apoi fiind aceasta şi o cdatantă 

dovadă a doliu'ii lnddtorilor 
conjugale, ha chiar şi un grov 
prC'.itldiciu adus consid('raţillnci 

pe carc soţul. o singură dipil 
nu tJ'c\me ,<;{l o piardă din v('

dere faţit de soţie, mai ('u sea
mă atuJlci cand soţia c o fe
mee excepţionaJ de bun{l, de 
ingilduitoare, de hhlndâ, ell' 
aseu!ii'itoare, Liră defecte, făn1 
toane, fflru pretenţ.iuni exage
rate <.'tc. ele. cum dt' (~x. şi în 
mod indiscutabil cHie ,-;;i dom
niae1, adiei'1 dona Droguşianu -
pentru toate ac-este considcrcn
t(' şi in intt'I'csul menţinerii eehi 
librului conjugal de pânfl acum 
- cel mai potri \'it echilibru -
dona Drilgu:;;ianu s'a v,izut eons
t rin Sil s.l intel'\'ină, Întl'ebuin
i<IIld mijloace mai eficace. De 
a('(,i~l, incrun!:IT1d din sprîncene, 
nu lllult, numai puţin,- puţin 

de tot -- cu ioul(' că e foarte 
bin(' excrcitată in aceasta - şi 
d:lnd ,"ocei sale o nuanţ:'l, caro 
în nici un ('uz nu putea să l'a
mană fin'ă dectul dorit - zise: 

- Nicule, n'ai auzit tu ce am 
spus cu? 

Di Dr:'lgu-:;ianu a tresărit: 

- S{l poate să nu te> fi ;1uzit, 
draga mea -; Am auzit bine ee-ai 
spus ... 

- Ahmci de ce l<H'i ca un 
mut? 

- Vezi, scumpa mea, tocmai 
mă g,lndeam .. , 

Dar n'a putut spunc tot ce al' 
fi voit sa spună, penll'u c{l dona 
DrăhTU1;\ianu, privindu-l fix in 
ochi, şi-a ridil'ut in linie orizon
tală braţul drept şi inclreptan. 
du-şi ca o ţeava de tun dcgetul 
ară([ltor de Ia mâna dreaptă 

spre faţa, tot mai ncliniştită, a 
d-lui Drăguşianu, care era la 
cureni cu - semnificaţia şi con 
secinţeIc ce comportă degctuJ 
arătător al d-nei Drăguşianu, 
pus în funcţiune - în aseme
nea condiţiuni - şi-a manifes-

r 

.. 
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tat justa C'Î indi~,:(narC': 

- BitlP, :\fj cu 1<,', dar ce În
seamnă aCCHo.;ta, ca atunci ('tind 
eu vorbese, gtlnduriIc tale po1 
fi ~lltundeya? !\iu şti tu, efi in 
aS{'ll1ellea clipe Întreaga ia aten
tiune trebue sii lie conccntrati, 
asupra mea'~ Asla-i ('ent de Ill'

închipuit ~ Sunt cons!erll<lt5'~ 

- Iarta-miI. draga 1l11':1 •• _ :\u 
te slIpth'u, .. N'aI'<.' s~i sc m"Î 
inlnmp(e ... 

- Destul' Ti-am ('('ru! cu sil 
te dcsYinod{cşti r 

-- N'am voit să te jignl.'.sc ... 
dar .. , 

Taci' .... Totuşi tl' iert .. ' 
cum am mai [{icut ~i "Itădai,'\ 

Dar pentru viitor, hagfl-ţi in 
cap, Xil'ule ... i\Iă înţelegi tu ... 
:"\u vreau căsnicia floast di 
!;ă fie subminatrl de nici o ne
înţelegerc. Tu cunoşti dc\'iza 
mea, pe care o păstrez neschim
batil de 12 ani: armonie, armo
nie desavârşita. Ai priccput, 
Nj('ulc? 

- '\111 pricC'put ... cum ",fi 11\1 
pricep ... 

-- Atunci inchidem il1cidr.>n-1 
tuL Vino şi m{1 sCtru([I, dragul 
meu. 

om de trcabă ... Cred că nm 
nimic dc flicut acum? 

- );u, dragii ... ce aş putea 
avea ... 

- Alunci îmhraC'ă-ţi paltonul. 
Biata AnişoHra, trebue să fie 
ncliniştitfL :\m inHirziat din 
cauza şl>dinţei ce ai HyuL 

DI Dr,lguşianu in timp ce 
1mbrflc3 paltonul, arllnC~l o pri
vire pIinii de regrctc c,lrţii ce 
cnmparase. 

-- :\"ll-j aşa Nieulc, că-ţi face 
pb("l'n~ ,,[1 ne ducem ia A,ni
şoara? 

- Bine Inteles ... ~"ar pu{ea 
Dna Druguşianu ,se aşc~~i pc 

un scaun, iat' d-! Drilguşianu o 
:;ă !'Util. sil nu-mi facii? 

un I - Brayo, ."iieuşor: b;.ti Al. Ţintariu._ 

M" "" " " " , "" " " "" " ::SC! biL "" " " " Iti" " " """" A"" " "tii , , , , " " IZ" ii " "ww , " " " h" "" "" te "'''''' , " "" '" " " " " " LI! 

BLESTEM. 
Isus îşi dl1ce 
(l Sa cruce 

s~r(! blesfcmata Golgotă 
fârii re[1oItă. 

Chinuil 
şi baf,ioclirit 
_<"/lb grpallo 1 povarâ, 
IIU =:ice lIimâll11i o vorbă de oca"ii 

Fariseii 

şI cărturarii 

('ei cu multă jrwăţăfură, 
prÎ!'t>.<;(' CLI ură 

pe Maica Preacllrată, 

ce-şi petrece Fiul cu illima ndllrerată. 

fu !{f'n1l7lchi cad 
.~i cu-n suspin 
sănrt 

mă inchin -

icoana de pe :::id, zugrăvilă cu apă 'ji lut. 

.5i blestem cu fOC.' 

să n'aibe loc, 
(âci pe pământ, Cristoa:~e, 

de odihnă pentru oase, 
ş; mCI In cer' iertare de păcate 

cei ce şi-au bătut de Tine joc 
şi nn s'au ruşinat a Te bate. 

DISPERAT. 
Di.'1tr'o urmă de cop~'tă 
CI! apă, 
Mi-am potolit setea cumplit(~ 

Şi durerile ce trupu-mi saf)ă. 
Iar cu o coajă de mălai 
Tare ca motrQ de codru, 
VaD 
Incercat-am să-mi stâmprlr foamea, 
Muşcand din ea ca un câne, 
Bl~stf'mându-mi zilele şi moartea 
(' c nu mai vine. 

Caius Pascu. 

ra 
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Tîrguri ară dan e .. 

Tirgul Boros--lneu. 
(Traducere din ConscrijJfio CamertJ!is Dominil sic dicti .1IIllirwj/sis) 1). 

DeUSl'Il1Cl1 ca 2) se găseşte in acest tîrg o 
mnm:\ domeniali\ la ap[l pentru fac crea ffiinii, ;~: 

la l'tu'sul riu lu i Criş, COllstl'u it:'1 din grinzi 
tari de lemn, acoperită in intregimo: cu scin
duri şi prevăzută cu patru roţi, lungă de 8 
stânjeni şi lată de 6.·· Lîngă aceasta /;unt stă
\'ilarik 4), bine construite din lcmnl~ solide 
de stejar, prevăzute peste tot cu inchizutori 
ac :ier necesare. In faţa acesteia este casa de 
rind fi morarului, făcută din scînduri date cu 
lut, ~) coperită cu rogoz, lungă de 7 stînjeni şi 
]aUî de 2 şi jum., şi prevăzută el1 o cameră, 
o nuditărie, o cămară şi o vatl'ă eftină din 
sdnduri dată cu lut, deascllwllc,1 cu fcr~stre şi 
cu u~i mai vechi. Aici e o curte mlC'd cu un 
sta 111 foartc (;:1' tin , deasemenea o cocină cou
struită pcntru ingrăşarca a şase porci 5) do
meniaIi. S(' Învecineazi'l o grădin:i I1ti .... ă aşcl'.ală 
SpI'(' apns, în capseitate de o jurnăial(, scuHl
niitură de mac 6) şi la răsărit, peste riUl Criş, 

are morarul o altă grădinuţă7) ir.conjuratu cu 
ulud f:'leute de el, şi plantată cu pomi tineri 8) 
cari nu produc încă rod. Care moară., după 
venit l1J a trei ani, con fruntat CII so/:otclilc Pl'O

vilOrii ale acestei phişi Boro~·rncu, păstrinclu
se proporţia trienală a anilol' 177!), 1776, şi 

1777, aduce anual următoarel~ şi anume: 

Sd.zinc1u-se o p~ltrimc ('eJ:ltii morarului 
ca plntă, aduce 325 măsuri pOHoniense 9) de 
griu, o măsură pOI'>~niensă de ar.esta socotindu
se in culcu1 mijlociu cu 45 cr., fac~ 243 f. 45, 

Deasemenea aduce 119 măsuri posonicnsc 
de porumb, boabe, 10) care vîndut de obicei 
pină scmn cu 20 cr., face în preţ 39~ 4()~ 

Aşadar, in total, aduce anual venitul 
de 28~; 1. ~5, 

De notat. In adevăr acest morar obi';illUeştc 
să ingrsl?e pe rînd, pentru partea domenială, 
şase porci d", nici un preţ; 11) fiindcă totuşi 

IWl'ştea sunt îngrăşaţi din grăunţele domeniale, 
provenite din această moară, al cărui venit 
integral a fost înfăţişat chiar acum, din acesta 
nici un venit separat nu se expune aici dintr-o 
a<.;cmenea îngrăşare, caşicum nu ar fi pructi
cată in fiecare an. 

Deasemenea dela o mOal'ă ClI douii roţi,. 
numita Balaeunii, ridicată de comunitatea a
cestui tirg la malul Crişului pc propriile ei 
ehel1ueli, 12) pentru Cal'C plMcsc amhclor Do
menii cu titlu de dare anuală, 1$1 f) :10 cr., din 
~~(,I'~tia o treime se plăteş1e domeniului cu 6, 30. 

Deasemenea se află in acest tirg o măce. 
l:'lrie 1.1) in comun 14) cu fnmili,l Bal'onilor 
Pcterfii, in care dreptul de rnăceL\riC' ij) se 
4,,':>:e! (.'itc~l/ă astfel, incit o treim~~ rednc do-
1l1(·tli1l1ui camera!, iar două treimi celui pe
tcrfian, curc de fapt arendat cu nI) fI. măce

lnrului,. aduce domcniului in o treime 

30 Il 
Deasemenea doi negustori 16) greci, stînd 

in :1l'es1 tirg din par'iea DOllleniulu i regal şi 
C'ameral, adnd casele lor proprii, p1{tt.esc anual 
dup[1 ciştig 24 fI, 

Deasement'a se ţin 17) in acc~t tirg in de
('ursul unui an trei bilciuri, 18) adică primul 
la sărbtlloarea Celor trei RegÎ, 19) al doilea 
la s:lrhătoarea Sf. Dumitru, ('.lJ'~, s(lcotindu.se 
pl'oporţia cu socotelile a trei ani, aduc Dome
niului 192 fI. 

Dela pădurile cari se afhi pC' teritoriul 
nce~tlli tirg, de unde in anii dc mai inainte 
necllI'<lţitc 20) a\'ca Domeniu]. dintr'o asHel 
de ('ur~lţire 21) un venit anual mai mult de 
21~) il., acum comerţul cu pădurile 22) cu lem
nele rupte de vint sau căzu!p, prin curăţire 
~~L nu aduce domeniului nimic. far din ingă
duiJ'ca pordlor să mănince ghindă ~4) Hdmisă 
in pădurile acestui tirg, avin:l preporţia Il 

trei ani, vin de obicei 72 fI. 40. 
Deasemenea domeniul regal şi cameral are 

in aee~t promotoriu Boroş- Ineu o vie de 80 
de gropi, din care eonfruntlndtHlC proporţia 
venit urilor provizorii a trei ani, se produc 
62 urne de vin, care, vîndute de obicei cu 
preţul mijlociu de trei florini, fac în total 

186 fL 
rn cultivarea 25) acestei vii şi anume, cu 

îngroparea 26) de toamnă, de.sgroparea, 27) 
a treia săpare, 28) legarea, 29) tăierea, 30), 
strîngerea, 31) şi altele accidentale, sunt so-

I 
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eotitf' 780 de munci manuale, 32) eari, ealt;u

lai e cu 10 er. fac în total 1::\0 II. 
care scăzindu-se, rămîn cu titlu de 

"enit M. 
Deas('mcnea domeniul are mai la yale de 

via specificată tnai sus, o Ihsdă de pruni il3), 
tIin prorlu~ul căreia, pă.':!trindu-sc proporţia so
col elilor provizorii a trei ani, se destiJează de 
obicei o urnă de ţuidi 34\, care se vinde in 
preţ mi;J oeiu cu fi fI. 
Pentru distilal'l'a <}ecstcia (' nevoe de un 
stinjen de lemne, earc socotit cu 1 n. 
~re 1 n 

Deasemenea pcntI'u distilare se soeoLe~le 
platfl mundtorului 3f:i), dupii cum s-a obi:;.rnlit 
=-ii se d('f1 -;;i maestrului hcrar in el'. 0.51 

In total 1.51 

care scăzîndu-se, această livad~ 
de pruni nduC'{' domeniului 

Dea.,emcnea in pusLcle şi hotarul ~(j), in
cOI'J>orate> urharial la 'teritoriul acestui tirg 
Horo~. Ineu, domeniul arc moşii 37) şi anujlle 
pe Less, 38 de coase' 38), pe mOţ'ia ChieI' an) 
2, (pe moşia Roesin, pentru a căI'ei dare de 
seamă vezi descrierea satului Bocsir:) in ho·, 
tarul Prisea 3, iar in total 4~ de coase, care 
anual, in mi,iloeÎu, aduc obişnuit 4;; căpiţe de 
fîn, 40) din care fiecare po,l[e să fie vîndută 
cu un preţ miJlociu de 1 fL, cciacl? în toL!'!l 
face 43 il 

Din care dacă che]tlleJiJe cu cositul, 41) 
strangerpa, 42) J in(ocmir~a, 48) şi transportul 
44), făcuLp de ol)Îl'ei in Hn de zile de munci 
manuale, socotite cu 10 er., se sead cu 
fi. 32, l~ 

H~irnÎn eli ti1Iu de venit 10,5l1, 
Deasemenea a fost arcnd<1{ Îll ucp-s( HI'g 

dreplul de pescuit 45) in riul FchC>r Koeroes, 
sau ('ri.';>1Il alb, pentru carc CII 1l11/Jwlc de 
al'cndă se pli'itesc allual domeniului G fI. 

Deasemenea pc lingă şi afadi <1(' dreptul 
de a ţinea porci la ghindă admis tîrwwetilur, 
se ing-ădue deasemenea in pădurile acestei 
plăşi Boroş-Ineu porci ai cc1ol'hlP, al căror 
Ilumăr p~istrindu-se proporţia trianaIii face 
ins capete tj(i) de porci, din care fh~("are bu
<.'aiă aduce 15 cr. iar în total 89, 30 

Deasemenea păstdndu-sc proporţia tl'i,~

nală sunt admise la păŞUl1l'U 47) acestei pH\~i 
Boroş-Incu, aoo de oi şi capre, pentru' care 
la fiecare bucală se plătesc 2 1.'1'." în total 10 fI. 

Se glisesc în aeest tirg, ap<lrţinind de do
ml?niul rcgal şi cameral, 3:') de iobagi kgap 
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dl' glie 4R) din care jude!c 49), ajutorul de 
judc 50) ~i pandurul 51) i'iind f',cutiţi dela 
ol>i~icc dare 52) pc timpul serviciului, rămîn 
32 de iohagi dintre care fiecare e ţinut să 

pl~lească drept dare pe casii 53) un florin 
l'cnens in baza punctului 4 ,urbarial al pHr, 
iar împreună ~i2 fI. 

Iobagij mai sus pomclliţi ţin şase sesii 54) 
intregi ioba~ialc, astfel la j'ie(~ar(' din accstea 
sunt obligaţi s{. facă anual 52 zile lucru de 
jug 55), sau 104 :zile de munci manuale; insă 
fiilldcă ci 56) sUipîncsc mai mult decît par
tea inrlatorată atît din ogoal'~ cît şi din lin,zi! 
de a;('~ dupi. legea urbariană aplicată acelo
raşi trcbuc să luereze 80f; zile manuale, din 
soco1indu-se o jumătate ~csie, ţinută d~ jud'.', 
ajutor dr~ jude şi pallduful domeniu], eare 
l'ept'czintă proportional ;,n de zile de mund 
lmlllli ulc, pentru restul de r, şi jumătate ~esii, 

re, in 747 zile de munci 1111Hualc-, carc SOl'O
tile cu li) ('1'. fac 124,~'JO fI. 

Aceiaşi iobag-i cu t.itlul de rtbcnmpăruI'ea 
aliml'niclor :J7) dchl cele .~ şi jumătate sesii 
intregi, fi('('al'c sOl'otindu-se cu 45 cr., păstdn
du·se proptwţia mai sus mcnţionatelor 7,ile de 
munci manuale, sunt obliWlţi să. plaI '-'HSt'ă 

5,44 80'104 
An'ia~i iobagi pentru vifl'lc ;j{q urhariale, 

soeot11e dela· fl ~i jumMate sesii in (rc!!i cu 3 
('1'., p:'islrîndu-se pl'Oporţia numai a sC5iilor 
P(~ iohagi, sunt ţinuţi sr. dea 11) ~i jum. (er.) 

.1\ ('('ia ~i iohagi sunt ohliguţ î f:U presteze 
transportul stinjinilor de lcmm,', earl' socotile 
dda 5 .';il jumiHate sesii intt'!~!â cu 40 {'ro in 
afară de Hiiat, pllstrindu-sc propor~in mai Sti.':! 
expuse10r zile' dc muneă manunIă,' face 

4,47 32 '104 
;\('eiaşi iobagi numai deia 4 sc.,ii intregi 

trebue să facă un lung transpOi t (iO) care 
rCl':1Tin se numai la sesii"'i socoti1e cu 40 el' y ., 

dela 5 şi jum. sesii Întregi fac -, 55. 
Aeciaşi iobagi au livezi de prulli, in capa

cita1c de 8 măsuri posoniellsc, pentru care, 
fiecare socotindu-se cu 7 şi jUlll. (~r., plătesc 

aJ111al . , 1 fl 
A.ccia~i iobagi dis(i1ează in acest sat 

rachiu in 3 alambicuri de aramă, pentru fie
CHrc dintre acestea sunt ţinuţi să plătească 

~nllal doi florini, care în total face 6 
Mai loeuesc in iîrgul aCt!st.. din partea 

domeniului eamoral 48 ţărilni arclldaşi Gt) 
dint.re cari căpmrul, fii) osta şti] domenial. (3) 
şi păzitorul de cîmp, 64) fiind scutiţi dela 
oriee dare, rămîn 65) 45 arcndaţ;i; fiecare 21 
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dinll'(, eH'eştia l' ohligat să pVlteasdi CU tidul 
de dare pc CHsă un florin şi să facă 18 zile 
de 1l1110d manuale, socotite ("1 10 C!'., ceiac(' 
În tot~lI aduce 180. 

Doi dintn' aceiaşi pruni arl'nd~L';\i pentru 
o sesic înl.rengă sunt ţinuţi /-,;i taI.' un stinjen 
de lemne, eal'e d,~1a ;) şi jum. sesii întrl'gi, 
so('(\tindu-se tiiiaiul fi<.'dirui stinjen CII 20 er., 
p5s1rÎndu-se proportia zilelor de llluncii ma
mtală prestate de ohicei de ioba~i, facc 

2.23 68'104 

De nofat: In virtutea hin~voitorl1l\1i Rcgu
]mnenf Urharial. plllldul 3 pai', 1:{, doi ţănmi 
arenda şi sunt ţinuţi să hit' un stinjell de 11.'111111', 

şi deaceia în nceM tîrg loeuind dea~'l'l11cnca 

H arenda:;;i ar tr('hui sii tae 22 şi .iu Il!. sI înjeni 
de lemne; fiindcă totu.';\i se ot-scrvă ac{'st uz 
(iG) in domeniul aeesta de către noua stăpinirc, 
ea, nf'fiind atins un numiir mai mare d" ar':ll
dnşi. sti se ceară deja aceştia tllll11ai tăierea 

s(înjini!r)J' de 1<"l11ne, aduse în mod ohişnllÎt 

de către iohagi: din aceasL'i cauză ţăl'ilnii 

arendaşi ai acestui tirg, deasemenea, nu după 
datoria de 22 şi jUIll, de stînjeni, ci numai 
după proportia zilelor de mundi ak iohagilor 
s-au dC'prins să tae lemne. f)in contra. În sa
tcIe unde numărul ţăranilor arenda~:i este pu
ţin mai mie, acolo o astfel de lipsă a arenda
şilor este complectatii de ohicei prin ajuto
rul recipro(' al satelor vecine, avin(l mai mulţi 
an'ndaşi: acolo, din întîmplar .... , fiindcă această 
muncă B-a ohişnuit să se înde~)linCfll"('ă eu pu
f erile unite ale satelor vecine. D~~-alt fel in 
uecst domeniu sunt mai mulţi ţilrani an'ndaşi 

de('â( s(' cel' pentru tăierea stinj<:nilor d;' lemne, 
ale dror zile de muncă chia!', mai Sti'> notate, 
le arată clar tabloul al doilea, adaus la sfîrşi

tul acestci descrieri, la pagina il8G, (7) sub 
nI'. ('are pot fi8) să fie adăog,.ltc In suma to
tală, dacă s'ar hotărî reviJ":uirl~!l mai În~emnală 
a acestei descrieri. Acum mlIlldi n('('s1 ca sunt 
considerate astfel ca pretinse, fiinddi ~i sunt 
ohişnuiţi să fie trataţi cu o a,::,a bună\"Oinţă 

de către noua l"tăpînire ()fi), carc mc ajut't'B. 

zile de muncă manuale de prisos. 

Se mai găsesc în acest tirg trei ziu.lşi 70), 
fieeare dintre aceştia c ohEgal Mi indeplim:-ască 
12 zile de muncă manuală, socotite Cl! 10 er" 
carc' fac în preţ 6,-

DiT! nonă 71) şi dijmă 72), d:tf)fi prohor
tia confruntaM pe trei ani, Domeniul are un 
1)(!l1it 73) anual; şi anume: 

23 măsuri pos, de grâu, 
45 ('r. fac 

care socotite ('u 
17,15 

2 miisllri pos. de (wiiz, socotite cu 15 
Cr. faC' 30 

13~ urnc de vin, socolite cu 2 fL, fflr~ 2f)4, 
lf)j ("tlupi ele alhine 74), a cărnl' cumpărare 

JW bueată fiind socotită eu 12 tI'. facc . ll.-
.7o,Trll11a i din nOTIel pÎn (/(lllul dc oliicci: 

flll de măsuri pos. boahe de porti mh, care 
socotite eu 20 el'. fac i)O.~-

47 li/rc de cincpă, 75) socotit" ('11 il er. 
fac 2,21 

1 T n sfcrt de măs. pos. de ~ilminţă de ci
nep::, vlnduUî cu preţ mijlocill de 1 fI. 12 er. 

18 
2 stînjeni de pae proveniţi din cantitatea 

de c('n'ale cxplJ.'iă a nonelor şi a dijmilor, soco
tiţi ('ti ;~(\ CI'. fae 1 

Toialul dela nonă şi dijmâ 

Totalul veniturilor aeestui brl! 
20;)8,41:i 24 104 

DC8cr'ierea aşezării tirgului acestuia. 

Tîrgul ac'esia, aeLîogat vc . .,liiulul <'llmitat 
al Aradului, este situat 7(» în slllul pădurilor 
pc ~CS, la m:1Iul rîului ('rişnI Alh, l'iind udat 
de accloş Cri~, in marginea de IlonJ ~i ele apus 
şi este încon.iul'at În eeilaltJ parte do: ape stă~ 
UHoarc. Teritoriul acestuia, supus în mare 
parte In inundaţii, este păduros 77) şi acope
ril Pti t li re 73). Deascment'll aru un promoto
riu ele 242 gropi şi ogoarele şi li'.·ezite, care i 
se f'llyin, Se învecinead"l spre răsiirit cu pusta 
camerulă Roesin 79) şi cu salek~ elcC'poirivii 
camcraJc Boesig 80) şi Iereo~cni 81) : ]a miazăzi 
('u salul pdcrfiun !\focrea, la nplIs cu satde 
Sdrllş 82) C'umeral :;;i Iermat:\ 8:1) petr.rfianâ; 
iar la nord se termină ClI sataI clllHerlll Sep
rell~. 84). 

De ieriloriul acestui tirg Boroş- Ine.. suni 
încorporate pu~tcIe Rocsin, T~Jllland 85) ChieI' 
Sn) şi Sutu mie 87); dt'8semenca hp.jarc1c i'\Iii. 
l~ibt ur 88) Pisca fW) Sărăcuţ 90' şi Les 91',. 

Observaţiulli 

Dcoarel'c tîl'f.,'uI 3l'Csta el'a locuit pat,te de 
militari 92), iar parte de provillciali, 9a) aceia 
rC'du,r;d Ia starea provincială, sunt stăpiniţi În 
prpzcnf d(~ familia baronului Peierfy; iar c.~i
bIţi, deveniţi rega1i 94) şi dăl'uiti Ducelui de 
:VTodena, din nou au revenit la fiseu! regal B5}; 
şi ohserdndu-sc, în percepere;} vcniturilor', 
proportia ce denll'gc din drepturile l'cgall!, 
două treimi ale acestui tîrg ar trebui să fie 
ale familii Baronului Peterfy, iaz' o tr('ime, re. 
gală şi ('umeralii. Deocamdată nu se poate do-

j 
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veeli cum ~-a Întîmplat C'ii familia Pc{C'rfy, llupă 
legea urharială stăpÎlll'şic 21 G Il s(, . .,ji, Iar 
rif.,cu1 reţ!a] numai şase scsii. Deci, depinde de 
dispoziţia graţioasă a Inaltului Consiliu ca
!1wral lămurirea acestei nepotriviri, dacă nu 
din partea familiei Pelerfy s-a mărit pose."-1unC<l 
peste proporţie prin fraudă, S::lU au călcat le
ge~ fiseuIii camcmli, cal'e au unit descrierea 
hunurilor acestora, indat ii c,~ baronul Peicdy 
a întrat în posesiune' aici \ cu actuala pose
siune a aceluiaşi; sali Însă să se a.;-tepte stin
~Cl'ea 98) 11l'Hmului Baronului Peierfy, holnav 

~l ajuns în l'l'a mai mare Jipsă, acum evidentă. 

• 
. \ ('easia esie descricl'ca In('ului IA 1781. l.a 

rinduriJe de mai SllS vom adiioga cîtl'va date 
dlntr-o căl'tj('ic~1 a părintelui Nicolae Horga 
alminirclca Popovjei, greco nelIllitpi legi pa
rohul SeleuşlIlui )} ÎntÎtulaW« Og-lindiî a!'ătuUi 
Omului inţelq){ «, tipărită la Buda in 1 :)07, nn). 

ra pog. 120 suh titlul generic de "Arăta. 
rea unor locuri bătrine, cal'e S~I cunosc pînă 
ai'tăzi « l el ne dă cît eva Jegende şi Himuri isto. 
rice despre Pincoia Boroş-rncu şi Orod, re
produdnd Într-altă parte şi legenda Vilagoşu
Jui. Purintclc Nieolae Horge din Sdeuş scrie 
dc,"prc Ineu: 

))Pelllrll Boroş-Jlleu{ IOO) , 

Pc lingă apa C,'işldui alll, in păduricca 
Luncii numită să află oraşul BOl'oş-Incu. Acest 
oraş pc vremea lui Rakoţii Georgic 101) s-au 
Întemeiat, fădndu-se'n el ('etai e, fi căreia pînă 
asUizi i'ă cunosc zidurile. Şi acest R!koţii era 
yiţă de' romin, din Genealogia VoicH,zilor. La 
acea cetate au fost Kăpitan B,lIl Lu<;aci pentru 
aceaia acel KăpHan avea o moară pc Crişul I 
alh n~mindu-o .dup~ l~llmcL~ .S<~~l, pină astăzi 
se ana urma el ce-l ZIC oaawnu Bu]ucana Si 
Heligia Grecească ne unită avea Mitropoli~ ,~a 
Rezidentle toemn in ţermure, apl'Oape dt' Crişul 

• alb, la carea lvIitropolic sluj(!:l ioaUi partea 
Podgori, Naţionul lJiricesc şi Romînc8c dela 
care pînă astăzi să zice Icnopoli, Ar\~ şi Dca
lurik sale Jlmnite: Apa telcak, c~re se numc,,:,te 
pre numele lui Apafi Mihai to:~), căr'uiea i-au 
C'Înstit Rakoţi aeest Deal cu vii. Şi vin bun la 
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b~tU{Ul'rl face, pre om il curăţă 1"n Jiiuntru, după 
{:c'l bt'8 şi'n vremile de acum să nllmp~,:,te mai 
vîrios :'Vfoerca. 

la acest hoiar a Boroş-Ineului Rakoţii ,';ii 

Apafi a Vl'au O fântînă cu apă acră mirolSitoal'e 
a piatră pudoasă, la care fintină sau f(;redcu 
adeseori umbla, scăldîndu-se întrinsa, fiind 

. hăzlluitoarc 1 Oi3); încă şi-acum la mulţi be
tcagi iaste spre tllluiiduire. Avînd acest loc 
pădurile sale Je-au stapinit Baro Petcrfii, iar 
aeulJl Arc.1 JşHan le hirllcaşic.,( 104). 

• 
Coniinuindll-ne traducerea, vom puhlica 

Într-un număr viitor descrierea tirguJui Şid{lU • 

Ed. 1. Gâdil/eseu . 

1) Vezi inceputul traducerii rn • Uotarul" 1 nr. 8 ; 
2) pag, II; 3) farinacea; ') catharactae; ;-,) sabellicis; ~) co
celi 7) horfulum; ~) novellis Arbuscul 5; 9) pag. 12; 10) 
In grano; 11) s. v. sabell:cos; l~') In text: "ipsorum sump 
libus"; 13) Macellum; 14) Mutuum; 1;,) jus macelli; 16) quaes-
1ores; 17) celcbran!ur; 18) l1undinae; HI) S. S Trium Re
gum; 20) haud repurgalts; 21) pag. 13; 2'l) facla jam silva
rum; 2l) mundatiolle; ,2.1) glalldillatione; !!il) cult uram ; 211) 
coaperluram : 27) a"erturam; i!S lernafosuram; ~'9) legatu
ram; :'0) putationem; :U) collectlonem; :12( robottae manua
les. :13) prunetum; 31) syll'orium; X,) operarius !li,) diver
liculum; :17) prata: :l/j) falcastra; 3>,) pag. 14; '10) foenl ca
petias; 4" d effalcal ionem ; 4~) coHectione m; 4:1) corn posi
lionem; 4) convectionem; 4,") piscatlO; 46) traducem frusta, 
bucăli, prm capete; 47) pascuum; 48) coloni domiciliali; 
~~~ sau primar. Echivalentul unguresc: kozsegi bir6 judice; 
:.0) Sub-judice; !oi) bandurone; :,~) praes1atione; :"~) cens. 
sus domalis, Echivalent eu fumăritul; ,,1) adică loturi de 
pămÎlIl. Păstrăm expresia curentă. Sessiones, ,i,) labores 
jugale!; [oIl) pag. 15; ~;) culinarium; ;oIi) vilulis; ~'~I) con
vectionem; W) veci uram; III) lnquilini domîciliali. lnquili
nus Înseamnă in primul rind ţilTan sau sătean (la A. Bar
tal). dar cuvîntul are alte variaţii semnalice In Burian la
nos: Latin-magyar sz6tar: inquilinus e egal cu zselh~r, 
ber 6 = 7Jler. arendaş; l;~) cOrDorale ~ Im) miJite dominiali; 
'>1) circulatore; ,r,) pag. 16 ţ '~;) usus; (i') II vom publica 
mai tirziu; r,q) pag_ 17; n~) dominalum; 70) sub-inquiIint ; 
71) nona; 7~) decima; 73) obvenire; 7.1) apum Alvearia; 75) 
canabum; 7f,) pag. 18; 7/) nemorosum; 7ll) dumetosum; 
;!') Rokszin; >lO) Bokszeg; SI) larkosto; ~~) SzOl09; 1<:) Oyar
mat; Hl) Sepr/}s; ",) 1 amand; Ilfl) Keer; H7) Kis-Ovarak; 
ilS) Monostor; H!I) Piske; !IO) Szarakucz; fj]) Less ; 1'2) mi
litares; il:') provinciales; (1() regii; !"') fiscus regius; fNl) 

Apatelek; 1"') caducJlate; 9(1) Til1ul complect al lucrării 
este: Oglindă arătali! omului înţelept carea cuprinde vechile 
tntlJnplări cu pilde adu~ă cumui de lipsă omului a se cunoaşte 
şi celui de aproape ingădUlt a fi din înţelepţiunea sa Scrisusau 
neamului pentru mergcrea Inainte, prin Nicolae Horga almin
trea Porovici, greco ne unitei Jegi Parohul SeJeuşului In 
slărită Vanneghia AraduluL Anul dela Hs 1801. La Buda 
in crălască tipografie a Universilăţii ungureşti. Anul 1807; 
100) pag, 121 - 122. Am indreptat in unele locuri orto
grafia. JOI) Probabil Gh, Rakoţi 1[ (1648-Hi60); lQ'l) Apafi 
Mihai I (1661-1690) Fiul silu Apafi M, II n-a domnit; 
10:1) vindecăfoare; ]().I) După Mar~i S. (tn istoria Aradului 
Il 796) părintele N. Uorga din Seleuş vorbea J limbi 
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Abia s-a crepat de zJUa ;;i 
slrada obondui de vite e pIinii 
de lume. Trâsurile aleargă du
ruind cu zgomot, pe intrecute, 
trase de c!ltl.'-un caI orh, care 
zorind ţigăncşie, niei nu mai 
al'C lipsă de och i. Toi Il-ar ayca 
timpul s.J pri\'easdl lumea pe 
l:ln~i\ ('urc-şi duce povarn tră
surii şi a ,"icţii lui chinuitc, ars 
mereu cu ple<lsna shiciului în
cillcurat. 

Pl' trotuare işi trop~lesc pot
coavele cismelor grupUri de 
st:teni, ce inpestriţeazii cu 
portul lor diferit tabloul mişeă
tor, call.,jdost'opic al dimineţii 

ele F!\urar şi zoresc ~i ci, sprin
teniţi de frig şi de dorinţa de 
a ajunge mai degrubă in !tirg. 
Ca să nu bage de seam~ lungi
mea drumului, povestesc, glu
mesc, se strig{. intre d:'mşii -
se incălzesc. 

Sunt dclegnţii satelor, veniţi 
din toate p:'lrţi!e judeţului să 

cumpere t~lUri pentru vitişoo

rele lor. 

Pretorii, vderinarii şi nota
rii, oameni mai subţir('i "in cu 
tr~lstlrile, zgrihllrind ditc doui
trei intr-o t.r{lsură. Cu guIcI'de 
manlalelor ridicate, cu eăciulelc 
de A';fl'ahan ilw{u'unţile de gr!T, 

trase bini~or pc urechi şi cu 
nasurile rumeni!c de t{lcoan'rI 
dimineţii, par-că vin din run
dul Siberiei, strangtind binişor 
la subsuoar{l ghiozd:mul cu 
IHirtiile oHeiab şi nelipsita eă

maşf. de noapte, cu eapeif'le 
plecate inainte, ca adierea di
mineţii S'-l le taie Illai puţin 
fcţde in goana trăsurji. 

In faţa convoiului strada se 
termină brusc, lăsând să se 
deschidă Înainte, la marginea 
oraşului un ccimp larg inpre]
muit şi intretăiat in toate păr
ţile de albul corlatelor menite 
să despartă intre ele, după 
specii animalele ce se aduc 
Vinerea la târg. 

De aceste <'"orlaie sunt l.~gaţi 

<WlIlll taurii aduşi la expoziţie, 

inşim1ti jur inprejur, cu eape
tcll' in ariml, la distanţe potri
vite, ca s~, sc pont'-I umhla in 
jurul Jor, iar inl::mntrul gor<1u
lui viu cc-I formează taurii, se 
rni~că fără pic de răgaz, mulţi
IlW8 dC'lcgaţiilor, sC'llrţăindu-şi 
ici colea cizmele pe e!\le-un pe
tec' de z~lpadilJ ce nu s-a 1opi. 
incă de soarele di1dL1t din zilele 
trecute. 

- Câtă sămiinţă de bou, adu
nat ii. In oln lttt I observă Ghiţă 

Crcţu primarul din SusanÎ, 
oprindu-se langă dclc~Hţii sutu
lui S!lU, pe-o ridictlLură, de pc 
eur<.' se putpa yedeu dintr-o 
al'UlH:ătura de ochi tot t~lrgl1L 

• -" Mulţi tauri. ~'bi mulţi de
dit in iiilalţi ani, ellnd am lUai 
fost pc-aici! aprolnl un (h.')eg'Jt. 

- Şi lUai frumoşi! U He-i. 
cum stau inşiruiţi, ca ll1~lrge

lele pc aţă. Ca ni~t(~ ouu roşii, 
inh'egi un altul. 

Soarele tresări majestos din 
dosul unui horn de fuhl'ieă ŞI 

deşi frig, oamenii işi frl'adi 
m:linile, mutându-sc de pe un 
pi('ior pc altul, mişcându-sc şi 

voia bun ti e stăpână peste to1. 

Un C<ll'd de porumbei se 
alungă in zbor. Se rotesc de 
cateva ori de asupra ttirgului, 
dispar pentru un moment, {'('
vin din nou şi in('rez~ltori se 
opresc ciuglliuind prin apropie
re, amestecandu-se cu cele câ
teva cioare ce staţioncază incă 
de dimineaţă in jurul t~lrgului. 
Câte-o .cioară mai curajoasă 8e 
apropie' căuhlnd rămăşiţe de 
mlmcare p,\nă pela boturile 
taurilor şi alături, in cele câ
teva şaire dela intrarea in târg 
sLirăe rumcnindu-se friptura ŞI 
drnăţcii de pe tavcIc aşezate 
deasupra cărbunilor pc câte 
patru bucăţi ele cărămidă. 

Delegaţii satelor trec printre 
tauri. li privesc pc toate păt'. 
ţile. Ii netezesc pe şolduri, pe 
salbe. li trag de coadă. Le 

adl1lir~i f ormdl'. Se intereseat:ă 
de preţ. Fildi multă vorbă plea
că mai departe şi mni departe. 
Se opresc tot la doui pa~i. Pri
vesc inapoi, e'Valuiază. Vorbesc 
intre ei şi pleacă iară, făcând 
loc altor şi altor amatori, cari 
fac şi ci mereu acelaşi lucru. 
Printre ci medicii veterinari se 
inghesuie, vizitează, netezesc 
animalele, primhUi cMe-un taur, 
privesc ('U mult.-. luare aminte 
Becarc mişcare, se informcaz<\ 
asupra provenienţei, asupra prc 
ţUllli, dau Himuriri şi pleac<l şi 
ci, disl.'utand ('u pretorii şi HO

tarii, cari deşi nu se amestecă 
in 1t'trgucli, nu pierd din ochi 
nici o mi,;,care a delegaţilor sa· 
telor lor _. t'ontrolcau\ ('11111-

p(lriHurile. 

"- Asta-i bun, dar 
tînăr şi prea scump! 
llH'dicul veterinar. 

e prea 
esplică 

- Scump! aprohă notarul 
din - Dumnezeu mai ştie care 
infundiitură de sat de pela pe
riferia judeţului. 

Delegaţii satelor se sporesc 
m('n~u. Se inghcsuesC'. Işi strică 

. unii altora tllrgul. Arvllnesc, se 
ceartă intre ('i - se targuesc. 

Trec ccasuri... Soarele se 
ascund(' după un nouraş, p~n

truca după câteva clipe să 
reapar'-, mai senin, moi mu
jpstos. Taurii stau răbdători, 
h>gaţi cu capul de co1'lată ... 
Aşteaptă cllminţi să le vină -
norocul ... Unul mUţ.?;cşle som
noros, mUUllU .. , Altul ribpun .• 
de prelung, melancolic, senti
mental, prietenos, blând ... 

Şi delegatii - deştepţii sate
lor - conduşi de 1l0tarăşii lor, 
vin şi trec, in diferite porturi, 
inbulzindu-se. Nu se pot ho
tărî pe care să-I cumpere, care 
ar fi mai bun şi mai potri d t 
pentru vacile lor, pentru locu
rile lor. 

Un neamţ mărunţel îşi plim
blă taurul, pe Fritz,. _ Un ani
mal puternic, frumos J impozant. 



II conducc de-o franghic legată 
de belciugul fixat pc llasul do
bitocului_ Frit7, păşeşte ma· 
jestos, iar lumea adunată in ju
rul lui, ii admiră putercll, "dn
joşia. pot.cnţa in cont.ra~t cu lu
lia stăpanului pitic, sfrijit ~i 
prăpCldit să-i su l'Ie v~intuI. 

_. Uite mă, cum il pOHrtâ de 
nas __ . obsern1 minlllHllldu-sc 
primarul oin Luncşoară. vor
bind cu delegat.ii s~li. 

-- Par-că-i Nalu Brezului, 
deja noi, cilnd îJ duce Tlcan.a 
la dmls. glumi un ('onsilicr. 

\'eterinarul vrea să ştie 

,",ir5ta animalului. li trece bra
tul puternic pestc frunte, îi 
deschide cu un deget gura. Ani
malul <.'rede C<l vrea să se joace 
cu cI. Se lasă netezit, ca un co
pii, pc gllt, pe sRlbă. lntinde 
g.Hul şi savureaLă alintărilc doc 
torului, care ii măsoar.1 talia, 
silI, îl privc-;;te prelung, bonbă
nind satisfăcut. 

- Frumosl Foarte frumos. 
Ei, nUl l\Iuntene, ăsta-i un ani
mal. Pe ăsta să-I cumparaţi, 
şopti vetel'inaruJ nohlrului din 
Chercşti. care inpreună cu dele
gaţii satului său pri,'ea Cli mul
tă Hfcnţie animalul. 

Fritz, par-că simţind <.'ă-i de 
cI vorba. ca omul, care vrea 
să-şi merite laudele, <.'ât ai 
clipi se şi aruncă in spatele 
SUiPllIlUllii s<'1 li <.'are. oLicinuit, 
furişimdu-se de sub el, Ca O 

şop,lrl~l. îl şterse hini,:;or eu co
doriştec:1 sbiciului peste vcrigu 
din nas, iar taurul lungi gMul. 
inchise ochii .-;;i se linişti ca un 
mieluşel. 

Scena asta pIticu mult ch;:· 
reştenilor. fnccpură tâl'guiala, 

- C1H ceri pe ţapu ă.,ta 

ucumtule ~ intreh.\ primarul din 
Chereşti, glumind. 

- Ce ţup? Asta nu ţ<tp 
taur bun, la el. 

- Hai să-i zicem laur. Cu 
('eri pe el? 

- Io cerut 25.000, spuse 
(,.Hrănit şvabul. 

- Thii, d~lr puţintel eşti şi 
mult .-;;tiuşi cere, observă şugu
băţ, primarul din Chercşti. 

Nu multr reluă Ile<lmtul. 

Fritz, bUll tHUr. !\Imn<l {hIt toi 
zile 20 Iiter lapte. 

- 20.0ll0, iti d[un noi. 
- Ba, 24,000, se slohozi b 

tlll'g neamtul. 

- Nu! Dacă mMa <1.-i 20 litre 
pe zi, noi iţi dăm 21.0UO, zise 
primarul, tr{lg,ind cu oehilll 
c~lt ră notarul l\luntcan, care îşi 

petrecea râzând Cu vctcrinnrul 
de târguiala lor. 

- 2:1.000. Alle santz! ;J;lSC 

şV:,tbul. 
'- Adă palma, 21.500! Dă-i 

l\htre cllparu! adăogă gdibit 
primarul. ('{meI văzu, cii prima
rul din Răstoci, CUI'C-Î mai sfri
caSt~ eâteva târguri, se pregiH ea 
să intre !:,i el in tl1rguial;l, d:lr 
vă dmd că neamtul se coeIcşte 
adăogă. 

- Şti ce? şi smucindu-i nir
tos mana, ii isbi bărb[lleştc in 
palmă şi-i spuse apasHt - Ta-dl. 
vorbă de târg. 22.000. i\Jai mult 
niei 'li n ban I şi se făcu că 

pleacă. 

- No, hai. dat şi aşa ~ zise 
indoilldu-sc ncmnţul. pc cimd 
ca-"ierul îi flutura sub nas di
I)ara: cinci hârtii de eCttc 1000. 
pc cari neamţul le luă, le inpă
turit cu gri.iă ~i le aşcâi in bu
zunarul pantalonilor. 

Târgui făC'ut, notarul luă seri 
sorile şi plecă la biroul târg-u
lui să facă formaLiUlţite tran
scrierei. iar casierul achiti! 
preţul, Iuti donlela şi hdidc 
nt.'amţule, la aldămaş. 

Plecură toti. Taul'ul rămase 
I<.'gat cu capul de eorlatil. 
aşteptând să plece spre desi i· 
naţie. 

Ceasurile trec, In inv{llmă:;;ala 
mare omul nu bagă <le seamă 
cum trece vremea. E ora 12. Ci
ne a voit să cumpere ce,'a, d 

('umpărat. La casa pentru bile
tele de vite c ineă mare învăl· 
măşala. Toţi se ~rrăbesc să ter
mine Illai de grabă, să plece 
spre casă, 

Taurii se rr\resc Illereu, me
reu. !n tOl lungul corlatei deja 
stanga intrărei in t~lrg, fi r~lma.s 

acum numai Fritz, taurul Comu
nei Chereşti. Şi vremea trece, 
trece, F'ritz mugeşte incetişor, 
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duios, nostalgjt,. Se \'cde singur, 
pllrilsiL. Cele două groape dela 
deşert îi sunt tot mai pronun
ţale, iot mai <\eh"\!lcÎ.r: fltinu\nd. 

E ora 1 după masă şi chc
re.,;,tenii se pregrltesc de plecare. 
Desleagă taurul şi plcaeă aga le, 
furii Wabă. li nul din delegaţi 11 
<,onduee de funie. Taurul il ur
mează amărit. posomorât., nă

m~lnd, ca un câine, când vine 
dela vânătoare, ostenit de aler
gare. PrimaruI şi casierul pă

şesc in urm{l. Str<lbat străzi 
Jun:l-,ri ,';ii după vre-un ceas de 
drum, ciind treceau de-a curme
zi!:,u I huleyardul ccI la rg al ora
şului ca să apuce pc drumul ce 
dllce spre CIH,'reşti. Prim>lrtd 
\'('de pe-un domn, făc~\ndll-i 

semITC dintr-o trăsură. H reell
noscu repede. f:ra notarul "1un
{eanu, cu veterinarul, cari pic
c<lseră dc mult din târg, să iec 
masa şi acum se duceall cu tră
sura Ia gură. VcterinaI'ul opri 
trăsura Ia pas şi mergeau ală
turi de taur. Avea ce a\'ea \'e
terinaruI. Ceva nu i se inparca. 
Privea cu mare atentie taurul ŞI 
in sfarşit rupse tăcerea. 

- ASt'ultă mii! Oamenii HlÎ 
sunl ni ... tc t[\lhari ordinari~ Şti 
tu asta? 

- PrIi de, sunt oamellJ ŞI ci! 
De ee? 
~ Au schimbat. taurul ~ 
N olarul pri\'cştc lung, eu 

aienţie taurul. A prins şi el 
bănuiala. I se parc şi lui că 
dimineaţă 1mlrul fusese maI 

plin, mai vioiu. Dar în sfârşit 
a găsit pc piciorul stang de di
napoi zgherie1ura ţc o văzuse 

şi dimineuţă. Acum e sigur că 
doctOl'ld greşeşte. 

- Nu doctore. Taurul e aee
la1;\i! II CllllOSC cu. Dar e fiă
rlHlnd şi obosit acum. 

- Nu se poate! L-au schim
bat! 

- AsC'ultă doetore drag!l. Şi 
dupăce făcu semn birjul'u lui 
-"'-I-şi zoreasc(i calul, strigtllld 
un - noroc şi săIHitate - pri
marului. notaruI Munteanu ada· 
ogă - Nu zău. nu I-aH schim
baI ~ Dar tu, să taci! Ei hllhnr 
Il-au, eă se poate şi aşa ceva r 
Şi de le spui, te trezeşti, că pii
nă acasă il şi sehimbă ~ 

P. P. Băneştiarm_ 25 
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Accentul primăverii se'ntrezare ..• 

Va fi din nou cald, va fi iar soare; 

Va infIori pământuI bun şi greu 

Şi vom avea iar toţi, un Dumnezeu! 

De iarnă sunt sătul-şi ea de mine ••• 

Când simt cum printre fulgii reci iar vine, 

Am pofte de satir: să trec prin ea, 

Cum trece dumneaeL __ prin haina mea L_ 
De şase luni, de când mă tot pisează 1 __ _ 
Şi-a stat in timpul ăsta mereu trează 1 
Eu de 1 • • • aşa ca oricare bărbat, 

M-am tot sucit şi am tot incercat, 

S-o fac pe omul stors de munca grea L_ 
Dar ţi -ai găsit! __ ~ ea veşnic imi toca, 

Că frigul ei e o căldură sfântă, 

Că nimenea ca ea prin horn, nu cântă 

Şi când s-adorm mă intorcea pe-o parte 

Şi imi punea in mână iar o carte J • 

De se'ntâmpla să tremur într'un vis, 

Ea-mi scutura puternic geamu' nchis 

Şi mă trezeam in pat cu ea de-odată, 

Ba o credeam eă-i şi de docolată! 

De mi-aruncam un gân d spre Bucureşti, 
Ea-mi tot dădea cu "Calea Văeăreşti"; 

Mi-a amintit din nou pe MinuIescu, 

Şi mi-a vorbit de una. • • Rădulescu 

Din "Clasa VII", a c-o aventură 

Ce a transpus-o in • • • literatură 1 

Mi-a spus de "România Lierarău, că 
Aşa pe nesimţite sucombă. 

Dar că in 10cu-i va aduce clipa 

Un sens uni~ spre stânga, in "EchipaH 1 
Dar câte nu-mi făcea, să fiu tot treaz? 

Mă şfichiuiea, pe stradă, in obraz 

Şi-acasă mă' ncălzea, in pijama 

Şi "firu'n patruH mi·l tot desfăcea 1 
M-a zăpăcit de cap ca pe-o păpuşe 

Şi m-a f~cut să stau şi "după uşeu I 
Mi-a coborit gândirea-atât de jos, 

Că am cetit chiar şi pe • • . Sevastos 1 
--- --- --- ... _- --- --- --- -_.... --- ---

SătuI acum, de-aşa literatură, 

Cu "degete de aur"', 'taventură'~, 
M-am hotă rit în vara viitoare, 

Să imi prăjesc şi corp şi gând, ]a soare 

Şi numai când veni-va sânt 

Ca alţii-o să mă' ntore şi eu 

In ţara'n care-i eseist Sahia 

Şi face poezie Crevedia! 

Mihai, 

din raiI 

PAN. 

,. 
! 
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ccĂlm1rll - ImlEVIJS1rlE ....................................... 

,.,.c ...... d.ta·· ... 
Editura lar!C'o Româneasâl( Bllcureşti, 

Lei 46. 

Sunt foarte rare astăzi cărţile bune. Când 
Însă apariţia uneia este semnalată, aşa Tură 
reclamă marc, fării să fie anunţată sgomotos; 
consiitue în iabăI'a cctitorilol' o adevărată re
velaţie. 

Printre acestea trehue să rm·nţ.ionăm ŞI 
ultima operă a scriitorului I. Al Bl'iltescu
Voineşti, care totuş nu poate fl înţeles, de cc 
oferi] doar aUH de puţin, ditl. scrisul pe care-1 
aşteaptpc o întreagll lume de admiratori. Poate 
eli nu mulţi ştiu că, scriitol'lll academician 
Brlltescu-·\'oincştj, pc hlngt'i că e un cărturar 
din pleiada marilor luminători, - e şi un pa
sionat veritabil al pcscuitului, din tllri!mul că
ruia şi-a împodohU simboJic cele ne-o două 
sute de pagini. 

Sit SperilITI însă că nu aceasta -- ori Ctit 

i-ar Ii dc drag pescuitul - va fi ultima ('arte 
fi lui, şi p11nă la proxima oped, volumul »Cu 
undiţa ,< trebue cetit, Jiindcă incântă, inspil'i'1 
indiYidului sentimente nohile şi·1 transformă 
In ,. om«, 

D - - .- •• -.................. ~ .... _. 'ca .• d.~9~.c».66 
Editura "Univelsala" Alcalay &: Go. P,eţu! lei 7, 

N'avem multi foşti ministrii, cari 
dupţ, ce sunt odată desbăraţi de împutcl'l1id
rile vremelnice, .să revină în locul şi indel~tni-I 
ciriIe din care a evadat, - dacă catuş ne pu
ţin a avut oarecari legături cât dp vagi cu ]U-I 
mea spirituală. Mulţi, odată trecuţi pe la ''-pu
tere«, uită ce-au fost îşi vor uHa tl'('cutul, şi 
sfidcaze viitorul. 

Cu lotul altfel ap.lI'e pt'r~;oIUtliblL<.'a lui 
Ion Petrovici, - unul dintre cei mai harnici 
sCI,jitorÎ ai noştrii. Paginelelui Ton Petrovici, 
- din nu importă C'ure tăr~lm, aduc totdt'3una 
O notă de demnitate., pe Jângii origjnalitatcu 
ce 1ohi<,auna, menţine cuvântul scris de-asupra 
preocupărilor de fiecare zi. 

Jnscmnările pe curi ni 1c impărtăşe,,?te 
Ion Pctrovid, sunt o mulţime de înv<lţăminte, 
scru{ate cu privirea unui cerccWtor, pentru 
carp. parcă nimic nu există nexp]orahiJ 

,\.n de an proL Ion Pctrovki np di.1rucştC 
CeHe o carte, pe hingă multe altele rodnice 
8e:th'ităţi. Totuş în priyinţa asUl, 8dmiratorii 
operi! OI' sale - şi sunt mulţi - ali un singur 
regret: anii nu se succed la intervale mai 
SC~lrte, S'ar inmulţi cărţile ce fae cinste ori
cărei biblioteci, odată 1.:\1 sratlll j k~ folositoare 
ce interJasă în urma lor. 

'B ....... · ... I P ··11 " ... a... O" •• 
Editura (AdeI1ărul·) lJucl/rcşli, 

80 Lei. 

At:ît romanul» Domnul Negoit:1«, apărut 
în colecţia »Rosidor« cat şi "Băiatul Popii«, 
ue care ne ocup[im astăzi; S Ull l'(~marcat 
printr' o satiră, - dealtfel pe depljn jw:;tificată 
_. Ia adresa moravurilor ce hâniuc societatea 
l'omânească dela răsboi încoal'~. Doar Cli în 
acesta din urmă eroul principnl, poate fi ori
care altul în locul lui AleXellldru ~:Vlurgu, vi
zionarul unei lumi mai înţelcgăloare; trflllsfi
gurat aro; de împrejurări şi po . .,ibiIiat1,i in imi
taiorui pedcct, al indivizilor de duzină. 

Asimilarea are un rol ('o\'~irsit(H· în roma
nul de faţii. unde fiecare dintre eroi aetivează 
în sfera sa, după chipul şi ot'.erni'inol'ea lui_ 
Poute, şi continuă să vieţui,:v-;că astreJ, fiindcă 
sunt prea reali, ca să nu-i credem Junţi prin 27 
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l'emdLa hazardului din intc'lmpinărilC' cotidiene. 
'Că cetitorii au g~l-"it in tain(~l() a<:cs1 ei 

c~lrti, tocmai ce c~lUtau, o explică şi fOl'mida
bih~l' succes de librărie, de care se ÎJlleUrll ro
manul » Biiiutul Popii". 

(i. f.) 

~ 1-" ~c» ... e ... 
poezii - ediţia a treia. 

Editura ll!'f)('rioll. ('fuj. JiJ.13 Preţlll 60 Lei, 
{Tn volum de poezii, care să ajungi.. la a 

Ireia ('(liţ.ie c un lucru rar in Iiten.tura româ
neasdi şi în viaţa unui poe(. Timpurile 'actuale 
mai ales sunt refractare versurilor, Poeziile 
nu se citesc de cat de un eel'c restr;'ms de ci
titori pasionaţi, rămaşi credincioşi acestui 
gen superior de literatură. 

() poezie in versuri e un mic bihelou de 
urtă, pe ('arc autorul o poate cizdil mereu, 
p<'tnil îi dă forma perfeetă, care să-I , mulţu
mulţumească. Cizclura accasLl ţine de cele 
mai multe ori yiaţa intr~ag;l şi rare slmt poe
ziile, asupra cilr('i3 poetul ,,,ii nu mnÎ poaw 
reveni cu o mică rctu;;~l. Dai' şi rari sunt 
poepi indrăf:ostiţi de opera 101', cari să-i caute 
mereu perf(>ţiullea, De cde mai multe ori 
poezia odată publicată rămJ.nc ddiniti,'ă. C. 
Al'gintaru e unul dintre pOl'ţii rari, cari suut 
\"('<;:ni<: nemulţumiţi de fOl'ma operelor lor şi 

('auUi mereu o nouă cizelarc, Ediţin a treia a 
,'olumului de faţă estc mărtul'ic. 

C. Argintaru arc în litcralUJ'â noastră o 
pozi~i(' Cll tolul aparte. Sing:.darizat În ceta
tea "cvistei sale » llyperion«, nu s'a seoborât 
niciodată în ecnacle literare şi in <,aknele, ce 
COflSA('l'~l poeţi şi condanntl curerrlc, 

Argintaru e - În această privinţ{t ~- dl: o sin
rrulal'izarc aristocratică. Poezia sa nu deschide ,., 
orizonturi nu i şi nici nu creaZd ClU'cnte ma
ladive cu vreun » ism« banal. CI'ezul D-sale 
poetic î] apropie de un pan1eism, care repre
zintă intr'o formă cultă, ataşarca de piimânt 
ŞI d(· lucruri a românului. 

Sau~ 

"Trăiesc in orice fir de iarbii, 
în fiecare pom 
În boabele de nisip 
şi în toale giillgăniilc; 
inţeleg vieaţa pietrdor 
şi întreaga renaşlere din cupI'ins. 

(Poetu]) 

VDe ~i simt toată însufleţire:'l de pc păm~înt 
d(> aceea lăcr{lInilc mi le în!l("_' în cânt. 

(Poctul) 
Poezia D-sale se resimte de acest cref., 

Oricare i-ar fi subiectul, fiecan~ poezie are o 
nuanţă pronunţat pesimist. NcnorocuI' are un 
rol prepondcranL De cx. POC7.hl » Primăvara.', 
Sll hieei de prcdilceţic opUnlist, S~ t{'rmină 
aslfd: 

Tremură în trup durerea 
De-o năprasnică pOY:lT'iÎ, 

- Oare'n toamna unui sufkt 
Se mai face primăval'tl? 

Leitmotivul acesta revine şi in frumoasa 
poezie: F vară. 

Doar în sufletul meu 
unde- suferinţa mereu 
înjugată, ară, 

nu mai e var~l. 

J ,a fel in poeziile: Departe, Cintam odată, 
.J~r etc. Poate acesta e şi motivul Fingulari
zărei sale: » Desprins din mulţime, ascult, 
deoparte st~'llld«. O astfel de fire retrasă de 
fr~lm!lntăriIe prezentului, desigu,' eă îşi va 
căuw refugiul în trecut. Oltean tr"lIlsplantat 
in cetatea Clujului, D-sa e mel'eu preocupat 
de no!';talgia v{lii ,Jiului şi a crestelol' împă
dl1rite ale PăranguIlli. 

... şi se leagănă pe "unt 
ca o pulbere de câmp 
ce s 'aude in lunci la ,Iii 
dnd strugurii'nfloresc în vii, 

(\Ium(1 Pădurii) 
Amatorii de imagini rare \'01' găsi unele 

cou1paraţii pline de originalitate. 

Fuge toamna aLungată 
Ca un orfan gonit de rudt~ 

(Vine iarna) 
Basmul cuibărit în tulpina vremei; 

(Pc coana unui murg) 
Stau pe cheiul gândului 
Ca o cruce la răstoacă. 

(Din vremea de azi) 
Hude ccru'n vurî de ulmi 

şi opreşte zarea'n locul 
(Mumn Pădurii) 

Cartea de '·crsuri a d-Iui Argintaru închide 
un suflet de poet, veşnic frământat de g{induri 
nl10i şi de perfecţiunea operelor sale. Brazda 
pc care o va lăsa atât volumul.dc faţa cât şi 

aetivitatea J)-sale perseverentă in coloanele 
revistei »f1yperion «, va lăsa o urmă pronun-
ţată in ogorul literaturcÎ româneşti. (Q. m.) 

• ~ .. t' 
" 



poe=ii Bra!jOl'- Preţ:d 3fj Lei. 

Poetul braşovean vrea sii rânHlnă in 1irica 
noastră asa emil a înţelcs dsa poczia' gâud 
scos din adimcuri, cantat pc coarda sufletului 
omel1esc. Este interpretarea cea mai logică 

a poeziei şi autorul plachetci de versuri » Ta
laz« nu dă semne că ar fi displlS să danseze 
vaIsuJ în cadenţă de sehimy I - Ds'1 îşi llă 

se~mla de puterea talentul ui propriu şi deci 
nu·1 vom inhilni niciodată in râudttl cdor cari 
în lipsă dp talent zic ), floare de bostan '( in 
loe dl~ » ge'md de maur". 

"In primăvară« d. Bran-LemCll) vede fUI'i-
şahrl ti pt il »şi incet ca un copil «, care 

»Bate molcum din af'ipă, 

lVrolcom şi şăgalnic - lin ..• 
Si alene un suspin 
Se'nfiripă, 

Un suspin prelung şi bhlnd , .. 
E zefirul care vine, dne iute 
Să-i sărute 

Trandafirul, .. si'I-I Lrczensdi«. 

Jntrea~a plachetă euprinde o mulţime de 
imngini. pJ'inse fericit, in cari autorul a ţesut 

accentul celei mai tradiţionali"h~ poezii. Este 
o manieră, care se prea poate sfi nu mai placă 
liTI!~l'ilol·. dur care rănHÎne poezie. 

Ultima pal'le a pladH'tci cuprinde fru" 
moase tălmădri din literatura gl'rman{, şi un
gară. pentru cari autorul medUl toate fcli· 
eil ărifc. 

~ -1 G-ld-.iK.tI "Ta~. ~ _ .. 
Biblioteca Ziaristica N,.. [, 25 [,ei. 

D, Ion Clopoţel, preşedinlcle Sindicatului 

zind~tilor ronUlni din Ardcal şi Banal a publi

cal recent un amănunţit studiu m;upra celui 

care a fost Vasile Goldiş, pc care dsa. îl 

soctoteşte »fără îndoială unul dintre bărbaţii 

politici cu amesfel' in seri sul militanL ziaristic, 

în pcrioada din ajunul Unirii.« In celc 2[; pag. 

de studiu~ autorul cIujan a rliluşit să rcliefezc 

cum nu se putea mai bine şi frumos, figura 

cărturarului dela Arad, dispărut dintre' noi, 

HOTARUL 

tocmai când aveam poate mHi multă nevoe de 

sfaturile lui. E o l'arle pe ctU de omagială pe 

atât de instructivă, in ceiaee pIÎ\'eşte nota 

inll'oductivă dela început, in CfIre â. Jnn Clo

poţel face un documentat istorie al zial'isLieei 

româneşti în graniţilc Ardeahtlui etnk 

Cartea ll0l1Uîlleas(:.7. 60 Lei. 

Minunatul povestilor al propriei lui vieţi, 

reapare publicului cctitor rom~ln, cu o nouă 
carte autorizată de dsa.; ştiindu-se că unele 
opere apărute in româneştc, li-au mulţumit pc 
autor. Crâmpeiul de viaţă din Ca;,3 Thuringer, 
intitulat pretenţios roman, face şi el parte din 
marea viaţă zbuciumată a lui Adrain Zografi, 
muJtip1ieat de d. Panait Istrati în cono8cutele-i 
opere. Prima parte a acestei cărţi rt'll!;,t'şte să 

<:npitcvcze, prin darul povestirii, cu Care auto· 
rul lui »l\'loş Anghel « ne-a deprins: dar 1'0-
vestil'ea nu se menţine la acclaş nivel, de in
datăce ,'\drain Zografi incepe să vină în 
c(mflid indirect cu legile ţării şi in (,oI~lid di
rect cu el însuşi. Sufletul de Crist al lui Ad· 
rinn împrumută pe alocorea tră.'ilr1 ura celei 
mai vcritabile cana Iii, fapt C<lrc zdrullcină uni-

1afeH prdinsului roman. D:1Că faptul s-ar fi 
pell'cl'ut aidoma, începem stt incinillH a ('rcrle 
Ci'I d. Panait Istrati nu-i atai de uman cum 
\TP:1 !"ă pară ,-;;i că totul este o ţ.inuti\ de im~ 
prumuL numai. Cum suntem sigm·j cii ruina 
familiei Tlnll'inger nu a fosl pregătită COIl

şt.iellt, ci autorul implete7t~ accentul C'Hn:lle· 
riei, penh'u a desşuruba tC/.<1 socialistă din 
loate În "h ('it urilc ci, scutim pc autor de-a '1 
crede pe nu poate fi. Şi in această eartc d. 
Panait Istrati dovedeşte perfecta cunoaştere a 
medi1llu1 de veritabilă m<,hala, cu infregu·i 
vocabular' caradcristie şi mulţumiW căruia a 
h'{>('UL in literatură fără prea multă introdu
cere. »Casa Thuringer« se plllSel-lZ:1 <li reci in 
traectoria făcută de d. N. Cocea prin »Fecior 
de slugă «. mai ales că in ambele avem de-a face 
cu o autobiografie, mai mnlt sau m'li puţin 

mascată. Socotim că este limita până unde 
se pot duc(> astfel de sp()\'cdanii, dincolo de 
ca urmând a se exploata numai vulgarul şi am
bii autori ştiu până unde să întindă coarda 

(a. n.) 29 
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x CUVANTUL LIBEH,{, apare ca () o fi 

doua ediţie a revistei "Slilllga», dispărută 

spre întregul nostru regret. NI'. 16 din 24 FeIH'. 
aduce un frumos şi gdndit maferiaL Presu
pusul diredor al revistei d. Tudor Teodorescu 
- Branişte, iscăleşte un pilduitm' articol doc
trinar, intitulat » Sens unic«. Amatorii de for
mule de imprumut, în rosiuirca vieţei colective, 
pot afla în sublima spovedanie a dlui Branişte 
aecentele unei lumi in Cal'C liber:! expresie 
apare ca ceva absolut prohibit. In restul ce· 
lor 12 pagini iscăJcsc articole, de liheră gân
dire, dnii: \fircca Grigorescu, Vidor Go
deanu, Ioachim Rotez, Serban Voinea, C. Ti
tei Petrescu, B. Brănişteanu, l\'larin Simio
nescu-Râmniceanu, A. Munte, Gr. Goma şi 

alţii. »Cuvântul liber« se impune zi de zi, 
tribuna celor animatori de spiritul păcii, în 
faţa cărora se adună tot mai mulţi aSCIIltători, 
yeniţ:i din rândurile celor CUrI au muşcat din 
p;'\inea marilor suferinţe. 

»PROGRES ŞI CULTUR.\-,: - An II. NI'. 
2. T g.-Mures. - Revista comitetului .\80C. 

înviî{ăforilor rom~lni din jud. Mureş, aşa cum 
se subintitulează fi păşit În al doilea an şi-i 

dorim .cei mulţi Înainte. Urmăl'illdu-Î regu
lata apariţie, » Progres şi Cllltură·~ lasă im
presia unei directive bine !ra·;at:e şi mar ales, 
frumos alcse. In acest număr scrin despre 
Constantin Romanu~Vidu (o cunoscută fi
gură mureşană) dnH dr. E. Ni('oar~ ~i V. Ne
tca, iar sr~\rşitul studiului in confinuare » Pri· 
mel<.' şcoli creştine« este iscălit de d. dr. Ni
colae ('reţu. Un ustărutor bidll la adresa ofi
LiaWăţilor din Tg.-l\1ureş, îl dă d. Nicolae 
UJ'su şi poate nu pe bună dreptate ... in rân
dul ofialităţilor de \fureş, se pot; int'crie şi 

('ele dela Arad şi poate din mai tOrlte ora:;;de. 
Hc"istclc cari apar azi nu-s decât prorlusul 
conceptiilor unor mania ei. Int{tlnim frumoase 
H~I'suri de' dnii: Vasile Netca, Alcxawlrtl Saru 
şi l'vTarin Radu Voinea. Cronica ]jlcral'ă scrisă 
cu obiectivitate şi mult simţ criti.,'o 

A BECEDAR. - Anul J. NI'. 45 -48. 
Pornit din iniţiativa unui tim'r~t dornic de 
noui orizonturi, revista dela TureIa se men
line l~ nivelul primelor începuturi şi Oll-i pu
tin. Ultimul număr, forÎnat dill 20 de pagini, 
aduc(· un bogat material semnat de dnii: Emil 
Giurgiuea, Pavel Dan, Yvonn·~ Rossignon, 

Ot:ta\'Îan Ruleanu, Ştdan Haciu, Halto) Serban 
şi Teodor Murăşanu; ultimul publicând minu
nate traduceri din poetul pustei maghiare şi 

akovurilor din Occident, care il fost Ady 
Enorc. 

GHANTŢA, şi-a inceput apnl'iţb la ,1U· 

mălafcf) lunii Dcccmhrie a anului trccut. O 

mână de oameni de oamcnic şi-au (l<d mâna .,prc 

un scop frumos, ca tot cc-şi pune În gând cei 

cari s'au născut, sau au crescut numai, in Ti· 

mişoa.'a. Din ultimul numă!" :iosil; pe luna 

Fehrllarie, desprindem scrisul dlor: dr. A. E. 
Peteanu: dr. Aurcl ('osma-junior; Trai::tn Bi
răescu, D. Iov, Ion Bănci\ll(~s('u, DoritUl Groz

dan, Gh. Atanasiu .'li Pompiliu Sel'bCSl'U. 

HLA,JUL«. - » Pornim la dl um . .. Di·u
mut îl vrem străjuit de mitni prictcnqti, În

tinse cu acelaş consemn: pelerini, fără ezitări, 
spre' zi de sărbătoare a sufletului«; aşa 'şi în
cepe cuvântul inainte re"lstn bIăjană. D, Pavel 
Dan iscă Ieşt" o frumoasă nuvela intitulată» Il 
dur- pc popa«, iar dnii: Vil'git Stanciu şi ViI'· 
git Fu1ieca, poezii dc Hutentic eulorit modem, 
din fcricire scrisc cu talent. Se pHrp că » Bla
juJ «, vrca să primenească literatura pur ar
ddcană, ceiace n-a reuşit să facă »Gfllld ro
mânesc«. Critica literară frumo,.., reprezentată 

şi conştiincios scrisă. 

"SUFI ,ET ROl\UNl~SC.( - fost ~ floare 
de crelng«. - Anul II. NI'. festiv. - Hc\'isia 
JluÎ El. G. Georgescu a primit o haină cu 
totul nou şi faptul ne hucură. Numărul f~'stiv, 
a,5a cum }-a hotezai dir. propl:. aduce 48 de 
pagini de material, în ll1ajoritat~ bdctristic, şi 
cfttevH fotografii de pocţi noui nouţi', Admi
riind strădaniile dlui El. G. Gc~orgcsl'u nu ne 
putem mira îndeajun:i, cum de se poate des
c:on<;idcrca un fapt prea bine cunoscut: că un 
singur mărgăritar falş întunecă valoarea întrţ
gului colan, veritahil! -- Cu scrisul dlol': Hadu 
(;vr., Eugen ReJgis, Virgil Ghiorghiu, şi cu 
alte câteva nume, cari dovedesc frumos talent 
literar, d. El. G. Georgescu putea să se im
pun5 cu o revistă dincolo de obişnuit şi ar 
fi fost mai de .dorit. Amestecând » Hânduri 
Jwntrll biografie« şi alte bazaconii, cu tot 
ce-i scri~ frumos în revistă, am avut regretul 
cii » Suflet românesc« a primit haina atât de 
frumoasă din numărul festiv. 



"RRASOVUL LrTERAR". De revista 
maestrului Cincinat ne-am ocupat oridcc~lte 

ori ni a-a dat ocazia şi n-am regratal. Din ul
tinUlI număr primit desprindem comemorarea 
alai de semnificativă a celor trei mari talente 
ardelene: Chendi, [osif şi Vlaica, scrisă aşa 

cum bine ştie să scrie Ion Focşeneanu. »Amin
tirile literare'( ale maestrului le vrem cetite 
şi auzite, din simplul motiv că maestrul Cin
cinnt rămllne tin neintrecut al improvizaţiei, 

ehim' atunci când amintirea e numai imagi
nură. O excelentă s{'hiţă iscăleste Paul Cons
tant: restul paginilor pur lit.:rarc fiind eom
pleetatc de dniÎ: Aron Cotru.'], Emil Js~lC, 

Ghcorghineseu Vania, Aurel Marin, Aurc1 
Chircseu, Alex. Ceuşeanu, EcateIÎna Sădu

Sm. Andril'u şi Ştefan Horint. CI'onica cărţi

lor, a însemnărilor şi revistelor, foarte bo-
gată şi variată. (a, n.) 

» LJDERTATEA«. E titlul unei excelente 
reviste politico-eeonomice, care apare la Bucu
reşti, stlb conducerea d-Ior Ing. 1. P. Gigurtu 
şi prof. G. Strat, primul rea actor. - li Liber
taten« se mai bucură de colabol'orea unor cu
noscuţi şi apreciaţi publicişti, cu d-nii: C. D. 
Anghel, Ştdan Antim, C. Gaoe, E. A. PoulopoI, 
;\11. Sanielevici, Tudor Vianu, şi de alte eola
bOl'ări ocazionale, primite din partca celor 
mai de seamă fruntaşi ai viePi politice, li te
l'aJ'C şi publicisti('c. 

Ultimele două numere 3 şi 4, cuprind un 
frumos "articol semnat de dI. St. Antim » Cen~ 1 
tenarul aprogării slaviei« j un CS8eu al d-Iui 
T. Vianu despre» Frederieh Nidzscl\(.~ şi filo
sofia ca formă de viaţă. Apoi: G. Strut; Ccnte
narul morţii lui ~ilalthus; A. GU6t;i: Marxism 
logi<' şi marxism ilogic; C. CWle: P. P. Carp, 
origina, copilăria, tinereţc,l; E A. Poulopol; 
Propugandă fără idei; etc. 

Cronici şi însemnări, intotdeauna colorate 
şi interesante, abundă in paginile »Libcrtăţii«. 
t una dintre cele mai bune l'cvistc ce apar IlZi. 

Apare la 5 şi 20 alc fiecur€:Î luni. Preţul 10 
lei. - Redacţia: Bucureşti, Carea Victoriei, 
No.63. 

»I.l~MEA NOUA" Corporatismul a ajuns 
să nu ma~ fie detestat cu atAta patimă de 
aşii democraţiei. A inceput să fie discutat pe 
hldele1c şi era firesc; nu e un cuvunt de pa
radă, o formulă pentru cei insetaţi să par
VUla, ci o doctrină nouă, născută din P01'Ull

cill' vieţii universale, din necc5HiiţiJe nesatisfă
cute ale umanităţii. Nu predid, o ascensiune 

HOTARUL 

a valorilor prin simplul caprl('lU al supralici
tării de vorbe bombastice, ci tinde spre o 
rcstabilirc a valorilor prin o nouă ierarhie so
cială, bazată pe corporaşiile profesionale, sin
gnr<:le iT" m~lsură a-şi indic,) pc cei mai valo
roşi şi harnici conducători. 

DI. Mihail Manoilescu, dirC'dorul rpvistei, 

de doi ani se nizllcş1.e să ne infăţişc!:e eorpo

ratismul in toată complexjlatca lui, di .. cutânt 

'n contradidoriu du cei cari sunt preocupaţi 

de problemel~ sociale. Rcvi,'>ta ). LUlTlen Nouă«(, 

C'ar(, a implinit 2 ani, a fost o trihulIă publică 

pentru discuţii eorpora(iste :;'oi a l'en1izat mult 

în 8eest domeniu. 

»T~umea-Nouă« a pregătit o atmosferă ('01'

poratistă in ţară, de esenţă pur teoretice, nu 

sgomotoasă şi lipsită de id,~i. De acc('a a fost 

cetită dE' toti intelectualii, chiar .:;i lip duşmanii 

aprigi ai corporatismului. 

In numărul 1. pc IanuMie Hl34, dl. Enrie 

Ott>1disanu, iscăleşte un foarte Judicios artieoJ 

despre ." Prineipiile fundamentale ale unei 

doc1rin(' naţiona1iste«. Exemplarul I O lei. 

HEVISTA FUNDATIILOB REGAJJ':. Anul 

L No. 2. Incontestabil că, viaţa spirituală a ţării 

noastre, a fiicut o bună achiziţie, prin t'onţinu

tul şi felul cum se prezintă acea<;tă revistă de 

format într'adevăr occidental. Tot aşa ca şj 

No. 1, acesta din urmă, aduce acelas material 

bogat, de-o varietate cxtraordillară, iar in plus 

scrisul Academidanului I. A. Basarahescu. 

Dacă însă toah' procctelc » Fundaţiei CuI· 

tur~lle Hegcll' Caro} al II-Lc'1 '( se vor implini 

astfel cum sperăm, - mi~('a!'ea culturală la 

noi a luat un put.ernic avânt. Şi ţinand seamu, 

(!ă" sus de toi pc lângă multe alte. griji, una 

spedaJă veghează la promovan::.a culturii in 

ţara noastră, credem că gestul regal, va avea 
o înr~iurire, care va putea face faţă demn, 

hingă ori carc mişcare analogă \l \'cl'ÎniJor 

noştrii. 

Jar faptul că fundaţia arc în fruntea ei pe 

d!. Al: Rosetti, iar revista pe di. Palll Zaril"o

~unt toate indicii signrt! că relJ~ita va fi 
din ce în ce mai temeinică, mai binefăcătoare. 

1. f. 31 

~ . 
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Oii_ .~~ă .... ii.4e ._ii V .... ;.~ 
A..~ ..... d.ii c_ A. .... d_1 

In 1878, .Arădanii au fost printre cei din
tiii cari H U s~irb[ltorit suc('c,,;u1 lui V tl silc 
AIel's~1I1dri la concursul din :Vlont pdliel', Pri· 
mind din padea ]01' cu acest prileJ un alhum 
comemorativ, bardul dela ]\'lirccşti le-a l'ăs

pl\n~ prin aceste r~înduri, adresate lui Vasile 
\ fangra: 

:\lirceşti, 8 1 unic 1878. 
Slimabilui meu DomH I 

I1m primit frumoasa carle, ee conţine 

felicitările cetăţenilor români dill Arad. 

Imi este pesle putinţă de a le ('xprima 
simţirile de legitimă mandrie şi df' profundei 
bucurie, ce m-au cuprins În pre'!enţa en
/usiasmului patriotic al fraţilor nlr>; de 
p('.<;le munţi. Ardealul a 10,>1 foldnll!na cui

lml sacru al Românislllului, pe ('ar() nici o 
fllrtună TIU l-a putul distruge, căci a fost ci
/Hentat cuaniicili şi neperitOi iul sânge ro
lIIlln. [)in acel cuib binecl1r;âT1tat de Dum
nezeu, mulţi (mituri se 00;' înălţa pe cerul 
Homaniei, fără ca de azi inainte nimeni să 

illdrăsnească ele a le sllmlgeJ penele aripilor. 
Prezentul şi (,iitorul nostru încep a se 

afirma sub razele soarelui lafi1<ităţii, pre
cllm inalţii munţi ai CarPoţi!oy, care prin 
nefl,llrilc illtunericului apar ca un lanţ de 
l10uri şi, cum răsare fapîul zilei, iau 101'
mele lor şi aspect III de gigmt/ i . 

Eu sunt fericit că mi-am ocl:wl pisul 
CLI ochii, fericit că mi-a aiu/al J)zeu a contri
bui itI ridicarea statuei maie~toase a Lali
nislUului oriental În faţa Lalifli.'nIllllui occi
dental, fericit mai cu seamă de simpatiile 
ce am câştigat în inimile Românilor, ce ţin

iesc pril'irile spre piito'·. 

Acestora le trimit sillcerile mele' mulţu
miri, pentru călduroasele lor felicitări şi le I 
lire. reali.::area dorinţelor celor mai scumpe. 

Vasile Alecsandri. 

Orif.,rinalul acestei scrisori, dupb. cum ne 
informea~ă ziarul de wlde am reprodus textul 
de mai su~ (»Tribuna PopOl'uluÎ«, 1. (j), urma 
su fie depus de V. Mangra Ia Acndemia Ho
mână. Nu suntem insă in măsură ",ă preciz{ul1 
dHdl această intenţie s'a rC'llizat sau nu. 

(a. lp.) 

I. G nUCA, primul ministru al ~ărji, 
!>criitorul de un realism înduioşător ~i crecato
rnl unui gen în ziaristica noastră, - - astăzi 

nu mai este. Oratorul frurttnş intre puţinii cc-i 
mai avem, a dispărut dintre cei vii astfel cum 
n'ar fi cugetat nici o minte omcllcfI!o'că, şi cum, 
pen t ru dcmnitatea acestui popo,', n' ~Ir fi trehuit 
să se inH\mple. 

S'a stins din viaţă, într'o seară din uIti. 
mill~ zile; a aşa zisului an sh'i.nt, -- in strălu
citoarea Sinaie; pc peronul gării, apucat de 
umăr şi ucis pe la spate. Sinaia, oraşul de 

leftgăn a] copilăriei, localitate.} ce i-a alintat 
~htJl'd5Iniciih' şi necazul în Hdole~cl'nţ.ă; ţinu

tul unde şi-a petrecut o bun;1 part~~ din viaţă, 
- acum· l-a reţinut pentru vecinic-ie 

Cu 1. G. Duca însă, neamul romanesc, pa
('ea lumii şi galeria marilor bărbnţi de stat, a 
sufl'rit o imensă pierdere. Om de-o rară ener
~i(', iniţiator, "i printr'o lenu('iw(c unică, 
del'ăvârşitor totodată, Ion Duca -- care in u]
timeIt-' trei decenii n'a lipsit niciodatll din p<tr
lamcnt, -- fostul ministru d~ aFttea ori, iur 
at'um prim ministru; a mu~'jt sărac lipit pă

mântului. 
Astăzi la Sinaia, dOHi' patru stâlpi de ste

jar, tricolorul tăl'ii pentru (:ar(' şi·a sacrificat 
toiul, şi-o sentinelă, - indi~'ă locul de recu~ 

leg(>rc pen (ru trecători, iar p1' ;:tu Iindenl pe Iu· 
ri'.l, lP diutarc unui razem; cei cari l-au iubit 
şi "cnerat, îşi şterg incă, cMc·o lacrimă, ce-i 
vor păstra memoria trează întru etl·rnitate. 

PROF. DR. ION CANTACT.!ZlNO. E greu 
începutul doar, pentru ca moartea od~ltă în 
popus pc accste meleaguri, ~ă ne secere cat 
mai mul te suflete nobile ~i per<;onalilăţi 

distinse. Printre aceştia a fost şi prof. Ion 
Cantacuzino, savantul de-o repubţic mondială, 
membru al celor mai multe Acatlcmil de Me. 
didna, fostul ministru ul muncii in guvernul 
lcchnicienilor. S'a distins ca medic in luptă 

('ontinuă cu cea mai teribilă boală: tuberculoza. 
Cel eare a redat vieţii pe ataţia dintre cei dragi, 
nu s'a putut salva pe sine pentru binele nostl'l1. 

Viaţa lui? Un exemplu rar de muncă, va
IOHl'(~ universa]ă; a făcut parte din figurile ex
c<.>pţ.ionalc ce străbat numai accidental viaţa 

unul popor. Dr. Cantacu7.ino, şi-a petrecut 
lot timpul alinând suferinţe, pr(:purând cât 
mai temeinice seruri, pentru salvarea fiinţelor 
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(lmcf1('ţ>ti din primejdia holilO1' ,j'! în Hpcl'iuI 
'1 t n b{'rC"lI] ol-eÎ. .' 

Colaborator al institutului ;'Pas1eur" reeu
noscu~ somitate in lumea medicilor, -. toi (~e 

il făcu! e pentru omenirea ec-i va păstra desi
gur (1 nepieritoare recunoştinţă. 

T!JFODOR MIIIALYI. Dacă vechiul ada
giu pcrsistii ineă, prin afirmarea că, toate 
jertfele sunt în nllnUlr de trei; atunci Ia noi, 
aC'um, Th. MihaJyi a rost sort it să curnplectet.e 
triptieul. ri~"uriIor ilustre, ce-au trecut recent 
prin moartea ]01' de-a dreptul in P:mtheonul 
Romtmiei. 

"'iligiatc. pt' dnd mulţimea, ţ,Ircul popol'ului, c 
s('os din şanţurilc C'ollstiluţioilalc. Ba tol atund, 
tlH't'L'!\ndu-sc mai departe, s-au stabiEl dOlUl 
his{('mc, si cu privire la părtiJ(~ din ArdC'<ll g-B 

sfahilit cenzul pământului cu mull Il1:li urcat 
decflf în avuta Ungarie. Toate aceslt'<l se pot 
cOJlslata din statistică în mod ncjlldoios. Du
rcros vorheşte statis1i<'B aCE'asta despre acce~l, 
că sunl' foartc mu1te comune În AJ'dca!, unde 
văcariuI satului fiind ncmeş, arc drept dE' vot, 
iar poporul intreg, n-arc drl'p! dl' YOI'lre,C 

Afirmind Hpoi că )} limkl e eOl!lOQI'8 eea 
mai sr'umpă pe care şi-o telll naţionalittlţi1e 

şi car(' ('omoară la tot eazlIl vrCau să 'şi-o 

păstrl.'ze«, St. ('ido Pop -"pune mai departe: 
»V;t întreh. unde (', .. t(' jud('cilt ori(' Ia (.'ar~ se 

poatc' "orbi romîne~te? Tălmaci sunl pretu
tindl.'nca şi prin ţinu/urill.' cel'~ rmli suracp, ţ>i 

Astă",i l'ând d'lspantia vremii în('('an:ă tot 
mai mult omenirea, când soluţiile şi rpmediile 
se propun ca odinioră vracii)"" __ o la fie<:ilrc 
colţ d( stradă ~ pentru îndrll1l1~irilc d", prdu' 
tineteni, e hine să se aihă in vedcre faph·l(~ 

demne ale personalităţilor d . .;! elită şi mai ales 
caracterele în frunte cu cei tr'ci mari dil'păruţi. 

Ultimul memorandist, oelogcnaruJ Th. tvli
halyi era cel mai slab ca fizic dintre <,ei de
ţinuţi în Înl'hisoarea dela CInj. Illcur[Jjal'ca îi 
~i venea dc Ia vecinii de l.clIlniţii şi fraţii 

inll'u suferinţă prin "Brllst hcr:l\1s Touderc(. 
A rHIlHlI' in "iaţă ultimul şi cu aceasta martor 
ocular al c\'enimentelor c(~ dcsigw' Ic·a snufat 
prin prisma vremii de atunci, Cl!lll Pl'ohabil in 
c<Îll)piile Elisse îşi \'a informa t;>i tO\'Hrăşii de 
odinioră. 

. tn urma acestui f!Jpt e aUL de ,c;cumpa jlh<;tiţi.a, 

indf mai bucuros nu-şi caută oanH'nii drep-

Fic ('a imenl't.I gol ('au I:a~ de dil'padţia 

aee."tor trei figuri il ustre, si'! fie <:,Ît mai uşor 
suporh\t de ţara aceasta, pentru <;~1' eşi-au 

sHni fieat tot ul, cu toate eli în bună parte, 
aidoma oamenilor Imlri, n'au fost în {cle,;.i. 

(i. l.) 

DEBUTt.1L PAHL\!\Ir:i\JTAH AI. LUII 
EI'!'. c. POp, In HlOr; St. Cieio Pop a fost ales 
peu1ru întlia Olll'ti deputat în dida dcb PcstUJ 
(,,1 repr('zcnfant al Şirici, pc eilnJ era la pu
t~re partidul liheral cu St. Til'd. 

In ~edinţa dela 8 l\·lni H)() Cicio rop ţine 
un dis('urs la Adn'să şi anltă de('~ Romanii 
au rduat activitatea politit~ă. Hăspundc şi ac~ 
zo(id lui Tisa că tiV pot fi crcdillcjo~i eefiiţcnii 
aeein care fOl'mcadl un partill naţionalist 

aparte. 
St. Cicio Pop I'pune intre altele:'» Onoratii 

casă~ După pronunţarea acco;{or principii mari 
(ale lui Dcak Ferencz n. a.), e..: s-a intîmplat 
în ţară? - S-a adus la 1874 legell electorală, 

cu privire la care conducătorul cu nume mare 
al opoziţiei unite spunea insuşi, cJ ea asigură 
dreptul' de vot numai pe sema unei clase pri-

1atea !« 

In sfirşit, terminînd mai di'tm 110 ('itat djn 
a{'e!a7 dhcurs: »Binevoiţi a-mi permite să 

eon"ju1 dî acea parte din legI'" despre egala 
indreplălirc a naţionaliElţilor, n-a fost execu
taUi niei într-un singu; punct al ci. [Il aecasUi 
lege c \'orha desprc ridicarea de .şcoa!p, despre 
eu11ivar('a în limba maternE! pinii. la gradul 
academic, şi totuşi nu s-a rid(C'ai nici un sin
gur ~imlHl7ill în care Iiml);] (1<..' propl·ncre tir fi 
limba maternă!« 

~('('()ntenit hiîr~uit de infrertlJHlrile deputa
ţilor unguri St. Cicio Pop al"irma tolllşi cu un 
nezdnlHeÎnai ţ'unlj adevi'u'ul'i cad nu convc
neau politicci de mag-hiarizare. Dehujul llnu
rului deputat dc atunci lăsa să se inlre\'adă 

glorio;lsa carieră pal'lamentară a "P!,l'şedinte

lui", de mai tirziu. 
(('<1 i. g) 

P. P. Nr:GlTLESCU, fntr'o atmosferă de 
ioi'! tpl {lan' discreţie a fost omagiat p}>ofesorul 
P. P. NcguJcscu, cu prilejul implinir'ii a 60 ani 
de viaţă, 

Snrbătorirea aeca~ta simplă, e<ldrt'~jză mă

reţ cu profesorul care n'a suferit niciodată 

mult sgomot in jurul său. Har s'a putut con
stat ... în istoria culturii româneşti, o fi~ură de 
o sobrietate atât de avansa tii, în manifestări, 
până a lăsa să treacă anii - fără a i-se lIlai 
'pomeni numele, decât în mijlocul st udenţilor 
săi, cil rora maestrul le povcşie, de mai multe 
decenii, cu o eleganţ.ă verbală nefntreeută, 

lunga istorie a filozofiei universale. 33 .[. 
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DI. P. P. Negulescu este un disdpol al 
1ui THn 1\1aiorcscu şi astfel, era pc vremuri 
) junimist«, ayând posibilii atcJl să se bueu re 
de un nume rostit în multe imprejurări, dacii 
o sensibilitate de o fineţe a etsioeratic'''l nu l-ar 
fi împiedecai să-şi părăsească turnul de fil(l.~ş 
al unor elaboraţii cărturărcţ'ti tăinuite. 

Profesor de istoria filosofiei, mare cu
noscător, ele('i, al cursului de gtîndirc care 
leaga veacurile, d. p, P. Ncgulescu putea să-şi 
ticllliasci\ un sistem care să-l com:aerc filo
so! original, mai ales că, pelltru ajungerea 
ace~tei înălţimi, în ierarhia filo~()fiei, îl uşu
rau o vocaţie organică şi caljl,l:lţi rari. .\ pre
ferat, însă, să rămână ceeace este ~i azi, pro
fC50ruC' desăvârşit, refuzând »Il se Îllchidc In 
convingeri definitiye«, cum a fjrm~l d. AL Po
ses('u, care i-a inchinat un substanţial şi mi
lll.lţios studiu, cu ocazia aniversurii. Şi, într'ade
văr, când ai sarcina de-a ad<lnd toatc formele 
de gândire ale atâtor reprezentanţi ai filoso
fiei, cu vederi aUlt de diametral opuse, ajungi 
la un f('l de concep~ie relativistă, carc pune 
in cumpănă ori ce intenţii de a emite idei noi, 
(;fIri să desmintă tot ce s'a construit ptmă 

atunci. 
Profesorul P. P. Negulescu a depus, in 

schimb, O muncă neobositi.î, imprcl"ionantă, 

pentru cunoaşterea şi explicarea filol":ofiei, 
muncă c(' implică o curiozitate de filosof 
aut.entic, pasionat până Ia uitarea de sine in 
I'nţaUlwi complex de formule ale gândirii. 
Câteva opere scrise: »Critica apriorismului I 
şi cmpirismului«, »filosofia renaşterii«, 2 voI., 
permite acelora cari le-au studiat să aprecieze 
valoarc? de mare intelect ual reprezentată dt' 
ac(~st sirăIudt profesor. 

Oratorul P. P. NeguJcscu s'a ridicat la o 
inălţime clasică de expresie" impunându-se 
prin tinuta dcgantă, măiasfrii şi bogată a fra
zei. 

C\ţ ocazia aniversarn, » Revista de filoşo· 

fi('" a inchinat d-Iui P. P. Negulcscu Ull nu
măr festiv, care cuprinde un amplu şi docu
mente.f esseu al d-Iui Al. Poscscu' »P. P. Ne
gnJf'scH ca gânditor şi istoric al 1ilosofici<c. 
Alţi mulţi profesori universitari şi scriiLol'i, 
Eug. Speranţă, N. Bagdasa.r, I. Rădulescu
Pogoneanu, St. Bezdechi, C. ~arly, Paul Zari
fopol, r. Brllcăr, M. Florian, etc" colnborează 
la acest număr de aproape aOl) pagini mari, 
iar cetitorul are ocazia să constate nivelul la 
care s'a ridicat gândirea românească. 

Pe undţ ~ t-recut profesorul P. P. Ne,gu-

-
k.,;('u: cakch:ă, ministrul instrucţiunii, preşe

dinţia Camer{i, cărţi ţii I'l'visle, fl liisai O ur

mă ad:lncă. nîmbată de o str~lll1C'irc specifică, 

care nu se uiti! şi care te indeamnu la muncă, 
Pentru prezent, distincţillilea spirituală 

intelectuală intruchipată de profesorul P. P. 
Negtt!c~('u C'onstÎtue un fenomen aparte, care 
il rir1ica în vârful piramizii filosofiei româ
neşti, P<' care a servit-o cu un dcv()tamcnt de 
palriarh, ce s·a Icpădat de lumea extcrioură. 

VASILE GOLDIŞ ŞI H~VISTELl~_S~Uk
Ţt:HALF. l\'Iarcle decedat \. Goldiş, ,i-a in
~t ca~~ic-;:; ca profesor ~i publicist, de
monstrând, prin aceasta, că, inaint(· de a de
veni omul ';li luptătorul politie, :~\ rost un m
telectual de rasă, pentru care g<1ndirca pură 
constituia un comandament inseparabil. Dela 
catedră şi tribuna scrisului, Şi-B risipit dat'
nil' comorile spirituale câştigaU! printr'o asiduă 
răsfoi re a cărţilor şi o indlu'iHnică disecal'e 

11 ideilor. 
Şi toi în această primii ipostazi'i şi-a 

sf,îrşit destinul. 

C'ând pasiunea luptelor politice il părăsise 
aproape complecl, Vasile Goldiş s'a pierdut 
1n lumea slovelo1', delechlnd"]-sc cu sorhirea 
ncdarului revărsat în pa~!;ini";c ~crj"c. N'u uitat 
presa şi revistch'. al căror prielen consi:lllt 
fus{)s(' Înto1 deauna. ' 

Ultimul articol seris ,IL' VasilE' Goldiş H 

apăru1 in )1 Hotarul «, ['cyistH noastră, cal'e 
s'a hucurat de apn'eicl'ea unui unchid':' ar s('ri~_ 
sului. ..... 

Dup{1 moartea lui V. Go:diţ\, aeC:·l, ultim 
arlico1 simholizează pentru ,'oll(lueiifol'ii re' 
'listei un îndemn ~e a pcrscvera lW calea spi. 
noa .. il inceput';, pc care def:lIld·1l a paI'curs-o 
cu pa~i neşov{lÎtori, animat de pulernica do
rinţfi ca să cllt'l'l':'-:lHcă o izbandi"l dE'fin iti"ă. 

Acccaşi afccţjune pcntrll urmaşi .'~i-a ma
nifesl ai -o şi faţă de rcviSlfl )' Socif'latcil de 
mâine'(, printr'o scrisoarc adrl'saU; ,l-lui Ton 
Clopoţel, directorul reviHtci, cu ocaziH .iuhi
leului unui deceniu dela ap~riţic. 

Fostul prim memhru al comitetului de l'e

daeţie al "Soc. d. m.«, L';li hl'l adio dela ro-;;tii 
toyarăşi prin ueC'ste pabo·tice rândUl:i: ." , .. am 
rămas nllmai Cli amintirea trccutuhu ŞI cu bu-
<:uria muncii celor noi, cari, mulţumitil noro
cului no"(ru, au intrecut mult şi c1\t'rgiilc 
nOHstn' dl' lupUl pentru ide ,tlul earC' L1'ebul' 
să I'ămână acelaşi, fortificand În fiecar(' zi so
lidaritatea naţiunii române cu accl"aşÎ crcdinţă, 
aceleaşi amintiri şi nădejdi, acel~aşi interese) 
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bi/lC ştiind că, OriCUI'C popor numai prin aS0-

menea ~oljdaritate ieSl' din h,1l'hnl'Îe şi se poaif: 

afirma cu mândrie în concur{,llţa pentru toi 

mai multă lumină, dreptate şi progres îl~tr(' 

nf~amurilc lumii, cari iau parte la C'I'Cnl'ca CIVI~ 

}izeţiilor umane, .. ,« 

Vasile Goldiţ! şi-a implinit o nobilă mi

siune in viaţa terestru, 

EXTREi\lELE nu pot fi du .. c la infinit, 

tiind sorlitc S~I se inHilnească. Faptul ni-] do

vedt'~ic insuşi ciocnirile pr::H dese intre cele 

două extrpll1e de pscudoC'redinţe politice: 

dreapta ~i shlnga. Mărturisim cinstit că'n sin

ccritatpu lor nu credem. Dreapta c menită să 

~!ie ce f<lce stânga şi zisa lui Isus, nu are'n 

ca d('(,i11 simplu inţeles poetie! 

GHEORGHE PANU ŞI »,JUNIMl',!\« DE· Dreapta vrca o cat m<1i restr~lnsi'1 ingră-

LA IAŞI. Pentru cctitorul avid să cunoaseu dire intimpce shînga este pentru ruperea tutu

tot ce apare în vitrine ('U titlul dc IiteratUl'ă rol' z[lgazlIri]ol'. Dincolo de gnmiţile ţării ex-

orb .. ina]ă scrisa dc autori in viatii, moderni, 
..,:J , -' 

d(~prinderen aceasta cochetează, uneori. cu un 

fet de congestie celebl'HIă. O evadare din ac

tual, din lumea numelor cari circulă insiste;lt, 

devine o poruncă nebiruită. 

Un refugiu primenitor iţi cau~i ahmci re

citind pc cei vechi, cărţile pes( e cari n nins un 

strat de praf. 

Curţile de istoriografie şi amintiri, devin, 

astfel, o lectură recă'ritoare. Iubitorii de fapte 

('U vaste proporţii se gândes'-! apoi şi ]a vcchia 

<:ocietate Jitcrară »Junimea {(, care a inscris o 

bogată contribuţie in treeutlll n08tru cultural. 

Amintirile dela ».Junimen" scrise de Iacob 

Negruzzi, apoi cele 3 volume ale d·lui 1. E. 

Torouţiu: » Studii şi documente Jitel'urc«, sunt 

dt-ţi ce se celese şi recitesc cu plăcere. I 
Dar amintiri despre ».Jullimea « a scris 

şi Gc Panu, "SemilnătoruJ de ideile, (um a fost 
poredil, pe care nu mai ajungt'mn SU le e('tim, 
Iiiud o carte rară, dacii n'aI' fi apăl'ut, reecnt, 
»Amintiri dela Junimea din l a!;ii<, în »Biblio. 
te('a ş('ol~ră«, o publieuţiullc ce :;;i-:t propuo 
<;;fl reaJizcze lucruri frumoase. 

G. Panu a fost o figură complcxi=i, pose
(h\ncl un spirit şi o cultură o..'H'j i-au irgăduit 
Slt ereezc o şcoală şi o epocă în Vl'cmc~ lui. 

In aceste »Amintiri«, se cuprinde un ar
ticni despre »Starea literaturii romane pe la 
1370«, apoi capitole despre mişeorell juni
mistă, despre Alecsandri, Eminescu, N. Gane, 
T. ~\'13ior('scu, V. Pogor, Creangă şi alte bine 
cunoscute nume, câteva Însemw'tri vesele, cari 
au ereat O răsunătoare celehritate »Juuimii". 

Scrise aşa cum ştia să mănuiaseă pcauQ 

C, Panu, aceste »Amintiri« se răsfoiesc cu 

multă sete până la ultima fi1~L (i, p.j 

pcrimcntan.'8 ,'i-a fut'lIi şi cu unfl !:,i ('LI alta; 

reactiunea continuându-şi şi azi activitatea, fără 

a ne pu tea antit'ipa un .. c ... uItat perfed lipeziL 

Dreapta VI'C8 zei aut6htoni, fie ci chiar im

b('cili; shinga ii admite cu]eşi din lar~ml lumii, 

nel'esping~îndll-i chim' şi pe cei smulşi de slIb 

~;('aunul execuţiei! 

Şi pentruce toate astea' r 
Eăspunsul îl formulează Îns1lşi cxpcrinţdc 

eunOM'uie şi cum noi suntem lin soi de mai

l1luţ{.', imiti'un orice fel de înc-:pul, numai de 

dnlgul dov(~dirii că suntem in tact Cl vremea. 

Nu trebue să fim prea îngrijoraţi- însă. 

ln{rc c:-:fremc stă scut trupul zdrnvr.n al Na. 

ţil'i, ('a!'e face buz şi de-o m<limllprh~, ca şi 

dr-o alta . 

Piical şi de această ri~ipire d0 timp, ctlnd 

el s·ar putea pune in slujba lInor rcali/'ud, 

ale căror e:-:pcricnte nu numai c-au fost Hm

pcziJc, dar s-au dovedit folo~itmlfc lImani

!~!ii. 

Stânga şi dreapLa, în domeniul de faţă, se 

rezumă la două loviri, ce se cer daie pela spate 

şi însuşi această formuh'i e din calc afură de 

antipatică. 

Pc ]a mijlocul lunii Martie a. c. va lIpnre 

mOllogl'l'lfia păr, dr. Gh. Ciuhandll despre 

') ViaţH şi activitatea lui Giorgin P(lpa «, fo,;t 

l'cfcrcnt şcolar al Diecezei 31'ădane, Lucrarea 

este prE'faţată de P. S. S. Episcopu( Roman 

Ciorogal'iu al Orăzii t care scri~ f) entuziastă 

jntToJucerc, Monografia face parte din »Bih

lio1c('a Atencului popular aradan«. 
35 
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DOLIUL NATIUNII a inlrunil 
la intervale scurte, întl'l' zidurile 
urbei noastre, aproape tot ce 
neainul romdnf'se arc mai ales 
şi mai urcat in il'rarhia "jetii 
politice şi ('ulturale. Prl'Ztmţa 

acestor frl1ntn~i, proporţiile 
grandioase ale funerarijlOl' şi 

Illun{II'UI mal'l' al sătcnilor, tlU 
exlf'riorizal o durere care va 
fremăta mult timp in inimi. 

Om dp cult ur5. {('rmentalor 
d(· idei, sintl'ză de aspiraţii co
lecti\'e, Vasile Goldiş - alături 

de Ştefan Cicio Pop, tribun 
răscolitor de mase, vibraţie de 
emoţii obşteşti, au fost fericita 
intrupare a insuşirilor ~i aspi
raţiilor poporului pc care l-au 
r(~prezentat. 

Linia lor de conduită, sta Lor
ni("i8 dt, o "laţi'! intreag.l şi pu
terea de sacrificiu, i-a chemat 
în fruntea răspunderilor de eâi e 
ori era vorba să se înfăptuiască 
vre-una dintre aspiraţiile nu
ţionale, şi cari, in cea mai 
deplină realizare a lor, le-a 
('reiat şi lor, un piedestal, care 
\'8 dăinui in lumina conştiinţii 
şi a veacurilor româneşti. 

Dar, - pentru ziua de maine, 
_. în tot ceace expresie a du
rerii am auzit exprimat cu 
aee"te prilejul'i, - nu am găsit 
indicii prea lini,;,titoarc. In afa
rti de dlenl sclipiri rare şi dl) 

adevărat inţeles spiritual, multe 
locuri comune, nu au tălm.lcit 
decât lipsă dc orientare. 

Oamenii generaţiei istorice, 
- pleacă. - Plinirea locurilor, 
- cu oameni de creaţie va 1Il-

târzia. 
Nu vedem nici ideia, nici di

recţia zilei de mâine, - aşa 

cum răspicat, limpede şi eroic, 
au plinit, eri, şi una şi alta -
marii dispăruti. .. 

PH EVI r II ,1': LITERARE, t'are 
se aCOl'dă şi sunt încă pe calc să 

~ 01r lE 
se distribuie, deodată Ia şapte 
autori sau ]a mai puţini, ştiuţi 
de mai nainte, sau împinşi din 
anonimat în ultima oră "in t01 
ma'i numeroase să solicite aten
ţ.ia publicului ectitor. ":ste un 
fenomen, despre care criticii de 
eri, concurenţii serioşi de aZI 

nu vor putea să ne yorbea,seu 
destul dl' ohiectiv, - iar măc.,
trii tinerei generaţii, angajaţi 

in diferitele comisii de pr('
miere, nu Vol' Hyea timp sufi
cient să ne mai dWl şi alte lă

muriri, deedt HC'ea scrvitii 
prompt şi expresiv prin votul 
rostit. 

Puhlicu] deci, rămanc numai 
('u bunul său simţ -- şi el su
pus ahilor eelipse - spre a se 
oricnta in supra producţia de 
opere vrednice toate desigur, el(' 
un premiu şi de solicitudinea ce 
titorului. Dar in aceasta aoană 
după ceva mai bun, noi ,:cdern 
şi o m~lrturisirc a unei cerinţe 
mereu reinoite, care vrea car
tt'8, marea carte Il vremii. Este 
O căutare febrilă şi plină de 
riscuri, în nfldejdea operei, ca
re sii spuic tot ce nu dau lll(~ri]

riie de piină aci, cari cetite de 
toată lumea, nu mulţumesc pc 
nimeni. 

• 
CULTllL \IUZJCIl COHALE 

cu vechi tradiţii şi drepturi de 
cetate in viaţă noastră obştească 
îşi adt\neqte fiip;aşurile şi prin
de tot mai mult teren. 

Alături de vechea asociaţie 
» Armonia« care a găsit secre
tul unei expansiuni de-a lungul 
graniţei şi in profunzimc, spre 
sate, - mUll('a stăruitoare, hăr
nicia şi iubirea de frumos de
schide tincrei in.ighehări »DoÎlul 
Cl'işanei« drumul spre reali· 
z<'1ri durabile şi de repertoriu 
dificiL 

t\ cest lucru {;'ebuie Si'l fiI,' 
reţinut. 

Căci, încă mult timp, în lipsa 
unor condiţii prielnice Şl altor 
manifcstaţiuni de artă, cum ar 
fi un teatru, sau o muzică in
strumentaJă, - vom fi ţinuţi Ia 
aceasta unică expresie a melo
diL'i rOl1ulneşti. 

Desvoltarca, intr'o nohilă emu 
latie şi intensifiearea, inir'un 
spirit de artii aleasă, a acestui 
l'ult al armonici serveste si 
ideia care se cerc alM d~ mult 
afirmatfl in aceste ţinutur.: 

Supremaţia, prin culturii şi spi
ritualitate, a elementului autoh· 
ton. 

o CONFERINTA UTILĂ şi în 
{'o:[,cluzii impresionantă, a fosi 
aceia rostită zilele aceste 1a Pa
latul Cultural de către dl. Sa
hin i\Ianoilă, directorul recen
sământului din Capitahî, asup
ra e,:o~uţiei .. demografice a po
pubţlel ţ<lrll. 1 narmat cu date 
şi stăp<ln pc criteriile unei eer
cctă:i riguros ştiinţifice, confe
renţIarul a prezentat evoluţia 
numerică a poporului rOlmÎnesc 
în tolalitatea sa ca satisfăcătoa
re, a"ând un indice vital urcat. 

Cu totuJ deprimant însă este 
rezultatul constatărilor făcute 
în Banat şi la graniţa de aCI 

umil: natalitatea reduşă şi 
mortalitatea infantilă au 
atins procente ingrijoriitoarc 
pentru viitor. 

Co.nstatarea însă impune şi 
neVOJH .unor m:'lsuri practice 
pentru lIldepărhu'ea răului. O
fensiva <:oloanelor de cifre nu 
ajunge. In aparatul de Stat 
iarăşi, nu vedem or<1anul d~ . .. . . n 
1l1lţlahvă carp Să-ŞI asume răs-
punderea unei aiari opere po
z~tive. Politicianismul, negâslIld 
mmic lucrativ intr'un atare do
meniu de activitate, nu va rcac· 
ţiona. Rămtm deci societăţile 
c~aurale şi de preocupări 80· 
cwle. Acestora le revine in 
lnl!'.egime ~ar('ina să propuie so
luţn practIce pentru remedierea 
unei stări de lucruri din care . ' , 
poate nu tOţI ne dăm seama 
pot isvori multe şi mari pri~ 
mejdii naţionale. 

TC'eril1 Vuia, 
---------------------------------------
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