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„Vestea” a fost, dupã cum se ºtie, fon-
datã de: Iancu Panduru (primar) ºi Nicolae
Danciu Petniceanu (scriitor, ziarist).

În perioada existenþei sale, „Vestea” a
publicat în paginile ei articole importante, in-
cendiare, rãscolitoare ºi tulburãtoare de
conºtiinþe, precum comportamentul unor
elevi de la liceul din localitate, tãierea plu-
telor de pe Valea Sfârdinului, lichidarea ba-
zei pomperistice din Mehadia, comporta-
mentul reprobabil al unor þigani certaþi cu
bunele moravuri etc. „Vestea” a avut iniþia-
tivã propunând unele acte culturale pe raza
comunei, acte insolite recum: editarea mo-
nografiei „Mehadia – vatrã milenarã”, reali-
zarea simpozioanelor „Cetãþii” ºi „Datinilor”,
confecþionarea ºi montarea unor plãci
comemorative pe numele personalitãþilor:
Coriolan Buracu, Ion Grigore ºi Ion Bãcilã, în
perspectivã placa Ion Florian Panduru, ºi un
simpozion „Satul în proza lui Ion Florian
Panduru”, cu participarea unor scriitori din
þarã ºi strãinãtate (Uzdin – Serbia).

„Vestea” ºi-a legat numele de renovarea
izvorului de la „Bazin”, precum ºi de edu-
carea cetãþenilor în spiritul ecologic eu-
ropean. „Vestea” a mai propus în paginile ei
unele idei, poate în viitorul mandat electoral,
primarul ºi oamenii sãi vor þine seama de
unele probleme vitale:

- inexistenþa unei pieþe comerciale
(private) civilizate;

- lipsa unui veceu public în centrul
Mehadiei, cetãþenii îºi fac nevoile în

spatele Bisericii Catolice;
- apa de la cele douã izvoare nu este

calitativ verificatã la un laborator pentru a

se vedea procentajul de calcar ºi radioac-
tivitate;

- inexistenþa unui muzeu etnografic, se
pierd valorile etno sub ochii noºtri;

- pe raza comunei nu existã terenuri de
joacã pentru copii, primarul ºi consilierii
sãi au uitat cã au fost ºi ei copii;

- de ani ºi ani nu avem un cãmin
cultural;

- la intrarea ºi ieºirea din Mehadia nu se
monteazã table fosforescente despre valoa-

rea intrinsecã a acestei localitãþi patriarhale:
prima ºcoalã în limba românã, prima ºcoalã
trivialã, prima poºtã, primul oficiu sanitar ºi
prima farmacie, toate la sat, în România!

- în Mehadia nu existã un monument al
eroilor, coroanele cu flori au ajuns de la
mormântul Cronicarului N. Stoica de
Haþeg la Crucea ce aminteºte de Imperiul
Habsburgic!

Redacþia doreºte, pentru cititorii ei, sã
informeze, intrând în aceastã vacanþã, cã ºi-
a propus ºi a reuºit sã formeze de la primul
ºi pânã la ultimul numãr, o imagine marcan-
tã a primarului Iancu Panduru, aspect sesi-
zat de unii cetãþeni, cu privire la maturitatea
intelectualã a primarului, care este altã faþã
de cea din trecutul mandat, revista l-a atras
spre culturã, spre relaþii interumane de certã
valoare, un exemplu concludent: primarul
Iancu Panduru a þinut o disertaþie despre co-
muna Mehadia în faþa unui public select
(presã, radio, televiziune) în Serbia, fapt care
a imprimat respect cultural ºi dorinþa celor
din Serbia, ca primarul Mehadiei sã colabo-
reze la editarea cãrþii „Personalitãþi bãnã-
þene ºi faptele lor”! Felicitãri, Primarule!

Un al doilea succes al publicaþiei noastre
se referã la descoperirea ºi îndrumarea unui
tânãr ziarist, de un real talent, care a intrat în
vizorul presei naþionale, în prezent, Costel
Vlaicu, membru în Uniunea Ziariºtilor Profe-
sioniºti din România, activeazã pe internet, a
fost promovat secretarul unei publicaþii de
culturã, patronatã de ilustritatea sa prof. dr.
Artur Silvestri.

În final, þin sã respect dorinþa unui prie-
ten, prof. Mihai Belchite, consilier, care a
propus suspendarea „Vestei” pe motive cã
publicã lucruri acidulate, ce supãrã pe unii
colocatari de pe Uliþa Mare. Ne retragem fãrã
suspendare, invitaþi-i pe Ioneºtii ºi pe
Popeºtii din Mehadia, carcotaºi cu noroi pe
limbã!

NICOLAE DANCIU PETNICEANU
membru al U.Z.P. din România cu

legitimaþia nr. 2535

„VESTEA” INTRÃ ÎN VACANÞÃ...

Imaginaþi-vã cum va arãta 
izvorul de la Bazin! 

În imagine Enache ªosoi, 
care a venit cu ideea la redacþie

Pe altarul mulþumirii!
Mulþumesc din inimã ºi din suflet celor care m-au votat ca primar al

Comunei Mehadia pentru un nou mandat. Am fost ales din primul tur, aceasta
demonstreazã cã avem un electorat matur, care a ales pe cel mai bun dintre
cei mai buni.

Mulþumesc ºi celor care nu m-au votat. Promit solemn cã voi fi un primar
model, unul al tuturor cetãþenilor, indiferent de culoarea politicã. Voi cãuta
sã-mi îndeplinesc proiectele propuse în campania electoralã.

PRIMAR IANCU PANDURU
Iunie 2008



Extras
Din  procesul-vverbal  dresat  la  14  iulie  1924  sub

numãrul  417/1924,  succesiune  de  cãtre  dr.  Stefan
Pascu,  notar  public  în  Orºova,  în  materia
dezbaterii  de  succesiune  a  decedatului  Ioan
Chendi,  fost  domiciliat  în  Petnic  ºi  decedat  la  29
iulie  1924  în  Lugoj,  dupã  ce  a  lãsat  testament.

Din afirmaþiunile pãrþilor interesate ºi din
dosarul succesoral se stabileºte:

I. ACTIVUL  SUCCESIUNII
ºi anume:
1. Bunuri mobiliare conform inventarului :

bani gata = 56.800 lei
2. Creanþe  conform  inventarului : =   5.000 lei
3. Bunuri  imobiliare  conform  inventarului : ./.

total = 61.800 lei
II. PASIVUL  SUCCESIUNII
Conform inventarului......................... =

5.000 lei
Valoarea curatã a succesiunii................ =

56.800 lei
Sunt chemaþi ºi îndreptãþiþi la moºtenire:
În baza testamentului:
1. Nepotul de frate: Remus  Chendi, domiciliat

în Bencecul Român.
2. Nepotul de frate: Olimpiu  Chendi, cãpitan în

Regimentul 14 Infanterie, domiciliat în Roman.
3. Nepoata de frate: Otilia  Varga, domiciliatã în

Regimul Sãsesc.
4. Nepoata de frate: Victoria  Becicherean,

domiciliatã în Lipova.
5. Nepoata de frate: Sofia  Tãmaº, domiciliatã în

Bandul de Câmpie.
6. Nepoata de frate: Livia  Poruþ, domiciliatã în

Regimul sãsesc.
7. Biserica Greco-Ortodoxã Românã Petnic.
8. Biserica Greco-Ortodoxã Românã Buzd.
9. Biserica Greco-Ortodoxã Românã Frâua.
10. ªtefan  Buzangia, domiciliat în Petnic.
11. Pavel  Buzangia, domiciliat în Petnic.
12. Ioan  Buzangia, domiciliat în Petnic.
13. Vasile  Buzangia, domiciliat în Petnic.
14. Ioan  Buzangia al lui Ioan, domiciliat în

Petnic.
15. Maria  Buzangia, domiciliatã în Petnic.
16. Minorul  Ioan  Bãsescu, domiciliat în Petnic,

reprezentat prin tutorul Ion Câmpian.
17. Minora Cãlina  Giurginca, domiciliatã în

Petnic, reprezentatã prin Constantin Giurginca.
18. Minora Ioana  Jurchescu, domiciliatã în

Petnic, reprezentatã prin Constantin Giurginca.
PARTAJ:

Din masa succesoralã primesc în baza
testamentului:

1. Remus Chendi......15000 lei.
2. Olimpiu Chendi......15000 lei.
3. Otilia Varga......5000 lei.
4. Victoria Becicherean......5000 lei.
5. Sofia Tãmaº......5000 lei.
6. Livia Poruþ......5000 lei.
7. Biserica gr.-or. romanã Petnic......1000 lei.
8. Biserica gr.-or. romanã Buzd......1000 lei.
9. Biserica gr.-or. romanã Frâua......1000 lei.
10. ªtefan Buzangia......500 lei.
11. Pavel Buzangia......500 lei.
12. Ioan Buzangia......200 lei.
13. Vasile Buzangia......200 lei.
14. Ioan Buzangia al lui Ioan......200 lei.
15. Maria Buzangia......200 lei.
16. Minorul Ioan Bãsescu......1000 lei.
17. Minora Cãlina Giurginca......500 lei.
18. Minora Ioana Jurchescu......200 lei.
19. Pretenþiunea de 5000 lei faþã de Vasile

Lãzãrescu o primeºte REMUS CHENDI, cu
îndatorirea ca sã achite sarcinile succesiunii.

D.c.m.s.
Remus Chendi m.p. Constantin Giurginca

În delegaþia celor trei sute de intelectuali români (preoþi, dascãli, avocaþi
etc.), care au prezentat „Memorandul” împãratului de la Viena, în 1892, prin
care românii ardeleni ºi bãnãþeni cereau drepturi egale cu ungurii, saºii ºi
secuii, se aflase ºi preotul Ioan Chendi, protopopul Tractului Mediaº.

Plicul cu doleanþele româ-
nilor nu fusese mãcar deschis,
el va fi gãsit intact, în Cancela-
ria din Budapesta, în iarna lui
1919, de cãtre armata românã.
Desigur, faþã de indolenþa îm-
pãratului ºi a Cancelariei de la
Budapesta, „Memorandul” fu-
sese publicat în presa vremii,
fapt pentru care liderii români-
lor fuseserã acuzaþi de „agitaþie”
contra  imperiului  ºi  a  Regatului
maghiar” ºi în consecinþã jude-
caþi ºi condamnaþi în aprilie-
mai 1895. Au fost condamnaþi
la ani de temniþã un numãr de
14 lideri, redau câteva nume
cunoscute: dr. Ioan Raþiu,
Gheorghe Pop de Bãseºti, dr.
Vasile Lucaciu, Danilã Pop, Po-
povici Barcianu, dr. Teodor Mi-
haly, Aurel Suciu, Petre Barbu.

Condamnarea cea mai asprã
o primise dr. Vasile Lucaciu,

membru în Comitetul de iniþiativã, condamnat la cinci ani temniþã grea, la Vaþ,
închisoarea maghiarã pe malul stâng al Dunãrii. În contrast, cea mai micã
pedeapsã o primise dr. Petru Barbu, profesor la Institutul Teologic-
Pedagogic din Caransebeº, primise douã luni închisoare, el avea 21 ani,
unicul bãnãþean, lider în aceastã acþiune, din partea Banatului istoric.

Celelalte persoane din delegaþie, semnatari ai Memorandului, fuseserã
amendaþi sau dizlocaþi ºi trimiºi în surghiun. Între aceºtia din urmã fusese ºi
preotul Ioan Chendi, protopopul Tractului Mediaº. Din Mediaº fusese adus,
spun documentele vremii ºi martorii oculari, între baionete ungureºti la
Petnic, ca simplu paroh.

Despre Ioan Chendi am smuls din negura vremii urmãtoarele date:
Dintr-un înscris oficial aflat în parohia Petnic, preotul Ioan Chendi

noteazã:
„...Mama mea a fost nepoatã de sorã a Episcopului Moga din Ardeal, care

a ºi mãritat-o pe mama mea dupã tatãl meu, Dionisie Chendi, paroh ºi
protopop în Sas-Saroº, pe Tîrnave, unde au fost ca preoþi ºi protopopi moºii
ºi strãmoºii mei, unde se aflã un frate de-al meu ca paroh, înconjurat de cinci
copii, dintre care unul e preot, al doilea cãpitan în armatã ºi trei preotese.

Fraþii tatãlui meu au fost: Ioan Chendi, preot celibatar, secretarul Mitropo-
litului Andrei ªaguna, aspirant ca episcop, dar moartea l-a luat; al  doilea  frate
al  tatãlui  meu  a  fost  Gheorghe  Chendi,  maior  de  cavalerie,  care  în  Revoluþia  de
la  1848  a  fost  împuºcat  ºi  tãiat  în  bucãþi  de  cãtre  honvezii  ungureºti; Ilarie
Chendi, renumitul scriitor ºi critic literar, a fost nepotul meu de frate. Am avut
ºi douã surori: Ana, mãritatã dupã judele regesc Demetri Peþa, iar a doua,
Sofia, mãritatã dupã judele regesc Zaharie Puºcarium. Am scris spre ºtire ºi
luare la cunoºtinþã de cei interesaþi”. Semnat: Ioan Chendi, martie 1896.

În continuare, reproduc din acelaºi „registru” cele consemnate de cãtre

învãþãtorul Constantin Giurginca, secretar parohial: „Ioan  Chendi  ca  pãstor
sufletesc  a  fost  foarte  mult  iubit  de  poporul  sãu  pe  care  l-aa  pãstorit  cu
vrednicie,  din  2  martie  1896  ºi  pânã  în  29  iunie  1924,  când  a  decedat  la
Lugoj,  unde  a  fost  înhumat.”

Existã ºi un testament lãsat de preotul Ioan Chendi, prin notarul public
ªtefan Pascu din Orºova, averea sa de 56.800 lei a fost lãsatã: bisericii,
rudelor sale (nepoþi) ºi nevoiaºilor din Petnic (Caraº-Severin).

Figura preotului Ioan Chendi ºi-a gãsit locul în romanul „Bigamul” de
NDP, apoi, în aceastã varã, pe 29 iunie 2008, vom monta ºi dezveli o placã
in memoriam Ioan Chendi, pe faþada Casei parohiale din Petnic, casã ctitoritã
de el, în 1912. În centrul satului Petnic, în faþa bisericii, existã un monument
închinat Unirii, ridicat de preotul Ioan Chendi.

Asemenea  preotului  Ioan  Chendi  existã  o  sumedenie  de  preoþi  ºi  dascãli
de  þarã  care  au  fost  adevãrate  candele  pe  cãrãrile  iluminãrii  românilor  în
dezrobirea  lor  de  sub  obrocul  unguresc. Sã îndepãrtãm colbul aºezat de
patina timpului peste filele de istorie ale poporului român. Este o datorie pro
memoria.

prof. NICOLAE DANCIU PETNICEANU
Mehadia, 22.05.2008

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã2

Restituire

continuare în pagina 3

PREOTUL IOAN CHENDI – UN NUME NECUNOSCUT ÎN BANAT!
Comunicare þinutã de N.D.P. la Simpozionul Internaþional din ªopotul Vechi (Caraº-Severin) din 24 mai 2008

Biserica din Petnic, în care a fost
botezat neamul lui NDP de cãtre

parohul Ioan Chendi

Casa parohialã din Petnic, ctitoritã 
de preotul memorandist Ioan Chendi (1912)



Anul  1896: „În anul 1896, în Martie 2, am venit ca preot în comuna Petnic.
Primãvara a fost frumoasã, iar anul peste tot bun, grâu ºi cucuruz mult, dar
prune puþine.”

Anul  1897: „În anul 1897 s-au fãcut bucate multe, dar prune abia de
gustat. În anul acesta s-au pus prunii în grãdina bisericii din Luncã”.

Anul  1898: „În anul acesta au fost ploi multe, încât pãmântul s-a crãpat
fãcând deschizãturi mari pânã la 4 – 5 metri adâncime. Grâu a fost puþin, iar
cucuruz destul ºi prune puþine. Tot în anul acesta s-a reparat biserica ºi turnul
precum ºi avlia bisericii. În anul acesta s-a cãpãtat de la comunã locul cu
hambarul.”

Anul  1899: „A fost bogat în toate”.
Anul  1900: „Au fost prune multe. S-a cãpãtat în acest an de la comunã

douã jughere de pãmânt, ca morminþi, lângã morminþile vechi. În anul 1901
s-a cãpãtat de la comunã pentru bisericã hambarul comunal, în scopul zidirii
unei case parohiale ºi s-a închis morminþile cu zid.”

Anul  1903: „S-au fãcut prune multe ºi cucuruz puþin. În acest an a murit
soþia preotului Chendi, anume Iustina Chendi.”

Anul  1905: „A fost un mic cutremur de pãmânt. Cucuruz ºi fân mult.
Fasole puþinã, prune multe.”

Anul  1906: „S-a arãtat un comet de un metru de lung. În iulie a fost
întunecime de soare pe la ora unu p.m. Anul a fost vânturos, dar roditor, cu
bucate multe.

Anul  1908: „A fost secetã mare ºi omidã multã, devastând frunza din
pomi, precum ºi frunza din pãdure, pânã chiar ºi iarba ºi frunza de cucuruz.
Fân puþin, grâu frumos.

Anul  1910: „În iunie ºi august a fost potopuri de apã foarte mari. Apa
Calvei a ajuns de un metru de înaltã pe lângã casa parohialã ºi ºcoalã. Râul
Craiovei o vedenie înspãimântãtoare, a înecat trei vieþi omeneºti din Petnic ºi
multe animale. Era apa la Ghiþã Pãcãtiuº din Crou de un metru ºi jumãtate, au
fost daune mari.

Anul acesta a fost bogat în cucuruz, fân mult, grâu ºi prune foarte multe.
În  anul  acesta  a  venit  ca  Episcop  în  Caransebeº  ilustritatea  sa  Dr.  Miron
Cristea,  bãrbat  cu  înalte  calitãþi  ºi  cu  mari  virtuþii  creºtineºti,  un  bãrbat  genial.

Tot în acest an astronomii ar fi vãzut cursul stelei Halai. În acest an s-a
decis ºi edificarea Casei parohiale, pe locul unde a fost hambarul comunal,
tocmindu-se patruzeci de mii de cãrãmidã în scopul acesta.

Anul  1911: „S-a tocmit cãrãmida pentru casa parohialã ºi s-a ars. Toamna
în 24 octombrie a venit capelan în Petnic Alexandru Dãrãbanþu. A fost an
bogat în toate.

Anul  1912: „S-aa  ridicat  Casa  parohialã,  fiind  epitropi:  Pau  Hânda,  Andrei
Gheorghinescu  ºi  Constantin  Ghimboaºã. A fost peste tot un an mediocru,
bãtând o piatrã nemaipomenit de mare.”

Pentru conformitate: Nicolae Danciu Petniceanu (Se reþine scrisul foarte
frumos al preotului Ioan Chendi, scris cu cernealã neagrã, cum scriau pe
vremuri vechii caligrafi, pe la mãnãstirile cu renume).

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã 3

Informaþia primarã despre existenþa preotului Ioan Chendi am primit-o
încã pe vremea când eram elev la liceu. Adesea, bunica mea, Danciu Eufrosina
Iustina (1888 – 1973), mi-a vorbit despre acest preot, despre care spunea cã
fusese adus la Petnic între baionete de cãtre jandarmii unguri, cu pene la clop.
Ea îl vãzuse între sãbii, avea opt ani.

Ca student, îl studiasem pe Ilarie Chendi, critic literar important, autor de
cãrþi despre Ardeal ºi Banat, din perioada dualismului austro-ungar, aflasem
cã fusese nepot preotului Ioan Chendi. Am citit, între altele, o monografie des-
pre Ilarie Chendi, una fãcutã de biograful clujean Marian Popa, care între

altele se referea ºi la un-
chiul Ioan Chendi, preot
undeva în Banat, pe a-
proape de Caransebeº (!).

Pe vremea preotului
C. Bolbotinã, citisem
câteva cãrþi religioase, de
la parohia Petnic, în care
aflasem înscrisuri despre
preotul Ioan Chendi, pe
care le transcriu alãturat.

Nu am gãsit o
fotografie a sa. În aceastã
situaþie, pentru un portret
fizic, am stat de vorbã cu
doi din cei mai bãtrâni
oameni din satul Petnic:

1. Rusalin Hânda mi-a
spus (înregistrare pe ban-
dã magneticã): „Preotul
Ioan Chendi fusese un
preot deosebit, iubit de
credincioºi pentru felul
sãu omenos ºi credin-
cios. Era înalt ºi roº-
covan, purta barbã. Bãr-
bat mare ºi puternic, aºa,

cum este nepotul meu, Iosif Hânda, ºi el preot, în Timiºoara... Am aflat de la
pãrinþii mei cã fusese adus în Petnic ca pedeapsã, de cãtre jandarmii unguri,
cã luptase pentru români.”

2. Giurginca Petru, zis Pãtruþ Þolea: „Popa Chendi a fost un preot
deosebit, om mare, blând ºi cânta frumos în bisericã. Am aflat cã a fost adus
la Petnic, de undeva de prin Ardeal, ca pedeapsã, de cãtre unguri, cã luptase
pentru unirea Ardealului cu România. A trãit mult timp, dupã moartea
preotesei, în casã la Câmpanu. Fãcuse o poartã în zidul din avlia bisericii, ca
sã ajungã în casa lui Niþu Câmpanu. Aici mânca ºi trãia bine cu casnicii
Câmpanu – Bãsescu”. (Înregistrare pe bandã magneticã). N.D.P.

Preotul Traian Nemoianu ºi preoteasa
Ana. Ei au urmat dupã popa Chendi
(1927) în Casa Parohialã din Petnic

Pãrintele ºi preoteasa sunt la pensie

PREOTUL IOAN CHENDI ÎN SURGHIUN
LA PETNIC (CARAº-SEVERIN)

Câteva notaþii ale preotului Ioan
Chendi în registrul parohial

Petnic (Caraº-Severin)

m.p., Ioan Cimpian m.p. ªtefan Pascu m.p. Notar
public L.S.

*  *
*

JUDECÃTORIA de Ocol ORªOVA

Nr. G. 2890/1924-4
DECIS
Judecãtoria de Ocol predã succesiunea în

conformitate cu partajul încheiat de pãrþi notarului
public ºi aprobat de sedria orfanalã rãmas definitiv
sã sesizeazã autoritatea cãrþilor funduare, ca sã
aducã la îndeplinire dispoziþiile în ce priveºte
transcrierea drepturilor succesorale în favoarea
celor în drept.

Prezentul Decis împreunã cu tabloul
succesoral se transpune Perceptorului de Stat din
Orºova.

Pe seama Notarului public se stabileºte suma
de 2005 lei ºi 50 bani drept onorariu ºi cheltuieli
plãtite S-lui notar public Dr. ªtefan Pascu, din
Orºova.

Orºova, la 11 Decembrie 1924.
T. Dobrolescu ss judecãtor

Pentru conformitate
Memlean, oficial.
*  *
*

Nota redacþiei „Vestea”
Testamentul  original  al  preotului  Ioan  Chendi

din  Petnic  a  fost  primit  de  la  Cãlina  Basescu-
Ghimboaºã,  fostã  colegã  cu  NDP,  fiica  lui  Ioan
Bãsescu,  minorul  din  testament  (zis  Niþu  Cîmpan,

personaj în romanul „Cantonul galben”, fost
trâmbiþaº ºi secretar de partid – pcr.) Ioan
Buzanghia a fost om de serviciu la bisericã, iar
Constantin Giurginca a fost învãþãtor. (N.D.P.)

Biserica din Petnic, în care a fost botezat
neamul lui NDP de cãtre parohul Ioan Chendi

Casa Parohialã din Petnic, ctitoritã de preotul
memorandist Ioan Chendi (1912)

urmare din pagina 2



Dualismul austro-ungar (1867)
marcheazã o cruntã înãsprire a vieþii
românilor din Transilvania ºi în ge-
neral a existenþei românilor din Unga-
ria imperialã, existând tendinþa
prioritarã a maghiarizãrii forþate a tot
ce era românesc ºi sfânt!

Reacþia elitei intelectuale româ-
neºti, înþeleg prin elitã: preoþi, avocaþi
ºi profesori, a fost promptã, a inter-
venit prin miºcãri spirituale protec-
toare, un rol primordial îl avusese
ASTRA de la Sibiu prin conferinþele
sale organizate în diferite localitãþi
urbane ºi rustice.

Între 1880 – 1890 asemenea în-
truniri ºi conferinþe s-au înteþit, la con-
ferinþa din 9 august 1880 þinutã la
Turda, deputatul dietal de Cehul
Silvanici, Gheorghe Pop de Bãseºti,
a propus unirea tuturor românilor din
Imperiul Austro-Ungar într-un partid
naþional, în urma cãrei propuneri s-a
convocat la 17 octombrie 1880 o con-
ferinþã din treizeci fruntaºi politici,
care a decis Conferinþa Naþionalã
de la Sibiu (1881) ºi zãmislirea
Partidului Naþional Român, partid
ce va fi factorul prim în mobilizarea
ºi emanciparea românilor în
vederea dezrobirii lor sociale ºi
naþionale.

Una din acþiunile importante ale
Partidului Naþional Român a fost ºi
Memorandul – un vast memoriu cu
doleanþele legitime ale românilor
din imperiu, elaborat de un comitet
ºi prezentat (cu întârziere!)
împãratul de la Viena. În fruntea
unei delegaþii formatã din trei sute de
reprezentanþi se aflau ilustre
personalitãþi politice ale vremii: dr.
Ion Raþiu, Gheorghe Pop de Bãseºti
ºi dr. Vasile Lucaciu. Împãratul nu a
primit delegaþia, iar memoriul predat
la Cabinet nu a fost deschis, plicul
fiind trimis parlamentului de la
Budapesta, unde a fost „desigilat” de
armata românã în 1919 (!!!).

Între timp memoriul în cauzã fu-
sese publicat în presa vremii de cãtre
fruntaºii români, parlamentarii unguri
au dispus acþionarea în justiþie a
românilor semnatari ai memoriului în
cauzã, având capãt de acuzare:
„agitaþie contra statului ungar”.

Procesul a debutat în aprilie 1994
ºi s-a încheiat la 25 mai acelaºi an,
cu sentinþa curþii de juraþi din Cluj. S-
au dat ani de temniþã grea ºi amenzi
usturãtoare, deportãri ºi trimiºi în
surghiun. Redãm mai jos pe toþi cei
condamnaþi cu închisoare:

1. dr. Ioan Raþiu (1828 – 1902), a-
vocat, preºedintele Partidului Naþio-
nal Român, liderul miºcãrii naþionale
româneºti, condamnat la 2 ani în-
chisoare în lipsa sa, ungurii din Turda
i-au dat foc casei sale.

2. Gheorghe Pop de Bãseºti
(1835 – 1919), avocat, vice-preºedin-
tele P.N.R., condamnat la un an în-
chisoare, preºedintele Adunãrii Na-
þionale de la Alba-Iulia, din 1 De-
cembrie 1918.

3. dr. Vasile Lucaciu (1852 –
1922), teolog ºi filozof, important
creator ºi protector de viaþã româ-
neascã, supranumit „Leul de
Siseºti”, membru în Comitetul de
Iniþiativã, condamnat la 5 ani temniþã
grea.

4. Dimitrie Comºa (1846 – 1931),
teolog ºi doctor în economie, mem-
bru al Academiei Române, secretar
al Partidului Naþional Român, con-
damnat la trei ani închisoare.

5. Daniile Popovici Barcianu
(1847 – 1903), profesor de teologie la
Institutul Teologic din Sibiu, condam-
nat la 2 ani ºi jumãtate închisoare.

6. Nicolae Cristea (1847 – 1927),
protopop, membru în Comitetul Na-
þional, condamnat la opt luni închi-
soare.

7. Iuliu Coroianu (1861 – 1914),
avocat, condamnat la doi ani ºi opt
luni închisoare.

8. dr. Teodor Mihaly (1855 –
1934), avocat, redactorul principal al
Memorandului, condamnat la doi ani
ºi jumãtate închisoare.

9. Aurel Suciu (1853 – 1898),
avocat, din Arad, membru în Comitet,
condamnat la un an ºi jumãtate în-
chisoare.

10. Mihai Veliciu (1846 - ?), avo-
cat, membru în Comitet, condamnat
la doi ani închisoare.

11. Rubin Patiþa (1841 - ?), avo-
cat, senator, moþ din Câmpeni, con-
damnat la doi ani ºi jumãtate în-

chisoare.
12. D. Roman – neidentificat, con-

damnat la opt luni închisoare.
13. Gheorghe Domide (1856 –

1913), preot, membru în Comitet,
condamnat la doi ani ºi jumãtate în-
chisoare.

14. Petre Barbu (1864 - ?), teolog,
cu studii la Cernãuþi, profesor la Insti-
tutul Teologic-Pedagogic din Caran-
sebeº, cel mai tânãr delegat, unicul
din Banat (!), ORIGINAR DIN Lugoj,
publicist însemnat, unul dintre fon-
datorii presei bãnãþene („Drapelul” lui
Valeriu Braniºte, de la Lugoj).

Între cei dizlocaþi, deportaþi ºi
duºi în surghiun, între sãbii
ungureºti, fusese ºi Ioan Chendi,
protopopul Tractului Mediaº,
ajunsese în parohia Petnic (Caraº-
Severin), în martie 1896. Ioan
Chendi a fost unchiul cunoscutului
critic literar Ilarie Chendi, ardeleni cu
slova româneascã în buzã ºi cu
sufletul încolþit în chip de stea pentru
ideea naþionalã.

Dacã Petre Barbu fusese cel mai
tânãr ºi cu condamnarea cea mai
redusã, douã luni de închisoare, în
schimb „Leul din Siseºti”, preotul
Vasile Lucaciu, avusese parte de cea
mai mare condamnare, cinci ani de
temniþã grea la Vaþ, orãºel maghiar
pe malul stâng al Dunãrii, pe aproape
de Budapesta, acolo unde fusese
închis ºi Ioan Slavici pentru „agitaþie
contra statului ungar”.

Românii nu l-au uitat pe Vasile
Lucaciu, pe seama sa cântãreþii ano-
nimi au izvodit doine ºi balade care
au circulat prin întregul Ardeal ºi prin
Banatul istoric. Pe dealuri, prin pãduri
ºi prin munþi, pe la izvoare, se auzea
Doina lui Lucaciu, sunând când
trist, când optimist:

„Cântã mierla prin pãduri
Robu-i Lucaciu la unguri,
Pentru sfânta libertate,
De care noi nu avem parte.
Vine dalba primãvarã
Fi-a Lucaciu liber iar...”

NICOLAE DANCIU PETNICEANU,
scrib de Banat, 

membru PRM de Timiº,
Sf. Paºte, 2008
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Între anii 1905 – 1907, Parlamentul Maghiar
de la Budapesta voteazã legi tot mai aspre împo-
triva românilor din Imperiul Austro-Ungar, aºa
cum fusese ºi Legea Apponyi, prin care s-au des-
fiinþat ºcolile confesionale româneºti, unitãþi de
învãþãmânt înlocuite cu ºcoli de stat, cu limba de
predare obligatoriu maghiarã. Aceste ºcoli vizau
maghiarizarea forþatã a elementului românesc din
imperiu. Limba, este ºtiut, înseamnã un atribut
principal de identitate a unui popor; pierderea
limbii presupune dispariþia acelui popor, prin
asimilare de cãtre o altã entitate lingvisticã, în
cazul de faþã idiomul maghiar, unul ungro-fin.

Citez din motivaþia ºovinã a Contelui Albert
Apponyi: „În câþiva ani, ea (legea) va nimici toate
ºcolile nepatriotice, deoarece fiecare ºcoalã ºi fie-
care învãþãtor, indiferent de caracterul ºcolii ºi de
împrejurarea cã beneficiazã sau nu de ajutorul sta-
tului, se îndatoreazã a dezvolta ºi întãri în sufletul
elevilor spiritul de alipire cãtre patria maghiarã.
Punctul acesta de vedere trebuie sã predomine
întreaga instrucþiune” (Magazin istoric – Anul XV,
nr. 12 (177) din Decembrie 1981, pp. 16 – 17).

La apariþia Legii Apponyi (1907), în Transilva-
nia, în Banat ºi, în general, pe teritoriul Imperiului
Austro-Ungar, erau declaraþi 3.029.534 români,
potrivit datelor statistice comunicate ºi publicate
de Biserica Ortodoxã Românã. Oficiosul maghiar,
„Budapesta Hirlap”, publicã, din motive ostentativ
politice, o altã cifrã ºi anume 2799.479 de cetã-
þeni de etnie românã. În orice caz dupã difuzarea
acestei Legi, miºcarea de eliberare naþionalã a ro-
mânilor din teritoriile ocupate de Ungaria luase o
amploare fãrã precedent. În aceastã miºcare învã-
þãtorii ºi preoþii au fost stegarii ei, în Seminarul de
la Blaj, la Institutele Teologice din Sibiu ºi Caran-
sebeº, adevãrate „cuiburi de vulturi”, au crescut ºi
s-au format tineri români, dascãli ºi preoþi, can-
dele pe cãrãrile neamului românesc pentru ilu-
minarea unui neam în vederea dezrobirii sale
sociale ºi naþionale.

Preoþii  ºi  învãþãtorii  români,  în  majoritatea  lor,

s-aau  opus  maghiarizãrii  forþate,  prin  intermediul
ºcolii.  În Banatul istoric au fost multe asemenea
exemple, ne oprim, în chip evocator, pro me-
moria, la câteva nume care au fãcut apostolat pe
aceastã linie: preoþii Gheorghe Tãtucu din parohia
Iablaniþa, Ioan Chendi din parohia Petnic ºi preo-
tul Coriolan Buracu din protopopiatul Mehadia
(localitãþi din Caraº-Severin) au proslãvit din am-
von dragostea pentru fiinþa neamului românesc,

pãstrarea acestei fiinþe ºi purtarea în sãrbãtori a
unor semne de identitate naþionalã precum bentiþe
tricolore ºi panglici tricolore, proprii stindardului
românesc, au iniþiat serbãri ºcolare ºi în aer liber
prin care premãreau ideea naþionalã. Unii dintre
preoþi, cu harul scrisului, au publicat pe aceastã
temã varia articole în presa vremii, în Foaia Die-
cezanã, „Drapelul” lui Braniºte de la Lugoj, sau în
„Lumina” avocatului Corneanu din Caransebeº;
aºa  cum  au  procedat,  cu  precãdere,  preotul  Corio-
lan  Buracu  ºi  preotul  Ioan  Chendi (pseudonim
„Petniceanul”).

Dascãlii, de la sate ºi de la oraºe, nu au fost
mai prejos, ei pur ºi simplu au refuzat sã predea
la clasã în limba maghiarã! În rândul acestor

corifei luptãtori s-au evidenþiat: Traian Lungu,
dascãl în Cartierul Fabric din Timiºoara, cel ce l-
a gãzduit pe poetul Mihai Eminescu, în iulie 1868,
sufleor ºi secretar în trupa de teatru Mihail Pas-
caly; Nicolae Mergea, învãþãtor în comuna Meha-
dia (bãºtinaº din Valea Almãjului), apoi Traian
Henþiu, din Orºova, cu rubedenii în Sudul Dunãrii,
mentorul spiritual al viitorului poet George Bãl-
teanu din Topleþ de Caraº-Severin. Aceºti institu-
tori au preferat sã rãmânã fãrã slujbã decât sã pre-
dea în limba maghiarã, cu toþii, ºi alþii ca ei, au
fost îndepãrtaþi din dãscãlie de cãtre autoritatea
maghiarã.

Socotim necesar sã ºtim cine a fost ºi ce hram
a purtat iniþiatorul acestei legi draconice pe care
românii de pretutindeni nu trebuie s-o uite pe ea
cât ºi pe propunãtorul ei în Parlamentul de la
Budapesta.

Aºadar, Albert Apponyi (1846 – 1933), om
politic reacþionar maghiar, reprezentant al aristo-
craþiei financiare ºi clerice, preºedinte al Par-
tidului Naþional Meghiar. A dus în permanenþã o
politicã de maghiarizare forþatã a românilor, slo-
vacilor ºi slavilor de sud. A condus delegaþia Un-
gariei la conferinþa pentru încheierea pãcii dupã
Primul Rãzboi Mondial (Trianon, 1920), s-a îm-
potrivit unirii Transilvaniei, Banatului cu Româ-
nia. În timpul dictaturii fasciste a lui Horty a mili-
tat pentru restaurarea dinastiei habsburgice, pen-
tru refacerea Imperiului Austro-Ungar. (Vezi Dic-
þionarul Enciclopedic Român, Editura Politicã,
Bucureºti, pagina 162, apãrut sub egida Acade-
miei Române).

De menþionat, cu puþinã vreme înainte de
deces, în 1933, s-a dus la Berlin pentru tratative
politice cu Adolf Hitler, fusese primit cu flori, în
ziua când va conferenþia în Reichstag. (Magazin
istoric, Anul XXXIX – Serie Nouã – nr. 2 din fe-
bruarie 2005).

NICOLAE DANCIU PETNICEANU,
scrib de Banat, membru PRM de Timiº,

Aprilie 2008

Doina
Mi-e dor de copilãrie, de nedeile din sat,
Dor de casa pãrinteasca ºi de-al mamei legãnat,
Nu tânjesc atât de tare, nici nu plâng atât de mult,
ªtiu sã-mi preþuiesc pãmântul, sã-i vorbesc ºi sã-l ascult.

Vina poarta cei ce care, înzestraþi cu mare nimb, 
Ne colindã prin simþire, prin iubire ºi prin timp, 
Vremuri din trecutul dulce, ce demult pãreau apuse, 
Doar ei ºtiu sã ni le-nvie ºi prin cântec ºi prin spuse.

Unii încã ne mai cântã, spre-a ne spune tuturor: 
«Doina sã rãmânã doinã, dorul sã rãmânã dor!» 
Alþii nu mai au putere spre credinþã sã ne cheme, 
Neiertaþi de legea morþii, înainte chiar de vreme.

Mesageri prin grai ºi melos, ce în cântec þi-au cuprins 
Toata vraja cea curatã ºi tot farmecul nestins, 
Mulþi din ei s-au dus din viaþã, spre regretul tuturor, 
Dar ºi-acolo-n ceruri poartã fala bãnãþenilor.

Pomenindu-i câteodatã ºi cu lacrimi privim cerul: 
Mariana Drãghicescu, Sandu Florea, Ministeru’ 
Sunt doar câþiva din cei care au trãit pentru folclor, 
Cântece, averi doiniþe, au lãsat în urma lor.

Mândrule Banat, ce falnic, porþi în sânul tãu comori, 
Te pãstrezi în timp prin cântec ºi prin salba de valori, 
Toþi cei ce prin har ºi patos þi-au pãtruns necunoscutul 
Nu sunt mulþi, dar ºtiu sã-þi poarte ºi în viitor, trecutul!

IONUÞ DRÃGAN
Mai, 2008

Limba românã
Slãvitã fii pe veci în Casa Noastrã, 
luminatã de stele pe-o Apã albastrã, 
Te vom cânta când primãvara vine 
pe plaiuri româneºti în zãri de mâine.

În dorul tãu adormi-vom la noapte, 
din valurile Mãrii pluteºti departe, 
Ascultãm în zori dulcele tãu grai
ce pleacã înspre soare pe o Pajiºte de Rai.

Eroii strãmoºeºti þi-au zidit Grãdini cu Flori, 
Anii þi-au acoperit Flamura cu trei Culori, 
Din orizontul Carpaþilor al tãu Nume 
îl duce Ciocârlia pe Cerul înalt în lume.

Te regãsim pe Stânci în rãsãritul mare, 
Vântul milenar te spalã în strãluciri 
de rouã; îþi întâlnim înalt pe izvoare 
Focul daco-roman în Umbre ºi în Iubiri.

EMIL PERªA

Nu uita cã eºti român
Nu uita ca eºti român 
Cãci, colo-n deal, la tine-n sat 
Popa Ioan te-a botezat 
ªi lelea Stanca te-a purtat 
Un an la sân.

Nu uita cã eºti român 
Cãci rãdãcinile de veacuri 
Stau înfipte în ogor 
ªi nu le poate smulge 
Un viscol trecãtor.

Nu uita cã eºti român, 
Cãci tatãl tãu a fost cioban 
Bunicul tãu a fost Traian 
ªi-n þara asta eºti sortit 
Sã fii stãpân.

Veniþi în hora de frãþie 
Strãvechii câmpului strãjeri, 
Ce ocrotiþi de-o veºnicie 
A muncii rodnice dureri

Veniþi plugari, veniþi oºtenii
Celui mai vechi ºi sfânt rãzboi
Tovarãºi buni ai Cosânzenii
Veniþi cu noi! OCTAVIAN GOGA

Contele Albert Apponyi, cel invitat 
sã conferenþieze în Reichstag

LEGEA APPONYI – O LEGE DRACONICÃ,
CARE NU TREBUIE UITATÃ!



V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã6

Paul Iorgovici cu „Observaþii de
limbã româneascã” avusese succes în
orãºelul de graniþã din craina Imperiului
Habsburgic. Învãþãtorii ºi preoþii români,
„zugravii” olteni de la Sredeºtea Mare ºi
cei de la Sredeºtea Micã, din preajma
acestui orãºel-târg, au sãrbãtorit acest
eveniment cultural.

„Observaþiile...” ajunseserã ºi în
mâinile unor târgoveþi, învãþãtori ºi
preoþi sârbi, maghiari ºi austrieci din
cochetul orãºel de graniþã, cu iz
medieval. Comentariile lor fuseserã
însã defavorabile operei ºi autorului
ei. Aceºtia socoteau „Observaþiile
de limbã rumâneascã” ca pe un real
pericol, contaminator al conºtiinþei
românilor, care, treziþi la conºtiinþa
de neam, vor cere drepturi, vor cere
dascãli, preoþi ºi episcopi români,
vor cere ieºirea de sub jurisdicþia bi-
sericii sârbe. Un anume domn,
Zsidany, liderul maghiarilor din Vâr-
ºeþ, aþâþa spiritele ostile românilor ºi
ostile, în primul rând, juristului ºi
notarului episcopal, Paul Iorgovici.

Spiritele infame n-au avut succes
ºi nici acces în Episcopia sârbo-
românã patronatã de episcopul Iosif
Ioanovici Sacabent. „Observaþiile...”
fuseserã dedicate domniei sale,
episcop Sacabent, erau scrise cu al-
fabet chirilic, alfabetul care se utiliza
în ºcoalã ºi în bisericã, aºa cã dom-
nul Zsidany ºi acoliþii sãi s-au vãzut
nevoiþi sã se potoleascã. S-au liniºtit
pe moment. Paul Iorgovici ºi creaþia
sa se aflau sub „lupa” inamicilor sãi,
care de la o vreme se înmulþiserã.

Acelaºi domn, Zsidany, liderul
maghiarilor din Vârºeþ, aflase cã Paul
Iorgovici, aflat în graþiile episcopului
Sacabent, scrisese un dicþionar, un
glosar în patru limbi (românã, latinã,
francezã ºi germanã), îl scrisese cu
litere latine, socotind cã aceste litere
sunt „pãgâne”, tulburãtor de înfrico-
ºãtoare. Zsidany, în fruntea altor
reclamagii naþionalist-ºovini, l-a re-
clamat pe Paul Iorgovici la Comitat zi-
când cã „prin acest fel de scrieri deº-
teaptã în români conºtiinþa naþionalã ºi
se nasc prea uºor tulburãri în rândul
românilor, cãci, luminându-se, românii
vor pretinde drepturi naþionale ºi aºa se
vor tulbura ordinea de pânã acum a
stãrii sociale” (Aron Pumnul: „Leptu-
rariu românesc”, tomul IV, partea a II-a,
Viena, 1865, pag. 4).

„Ungurii îl mustrarã pentru cã el,
Paul Iorgovici, credea în originea ro-
mânã a poporului sãu, iar sârbii pentru

cã li se despreþuia buchiile ºi Iorgovici
predica scrierea cu litere romane” (N.
Iorga: „Istoria literaturii române, în
secolul al XVIII-lea (1688 – 1821), Ed.
Institutului de Arte Grafice, Bucureºti,
1901, pag. 294).

Cazul Paul Iorgovici ajunsese pe
masa mai marelui de la Comitat, capul
judeþului Timiº-Torontal. În situaþia
creatã, episcopul Iosif Ioanovici Saca-
bent ºi-a luat mâna protectoare de pe

capul notarului ºi juristului sãu, chit cã
putea sã-l protejeze în continuare, dim-
potrivã episcopul l-a concediat pe Paul
Iorgovici, ca organele de poliþie politicã
austriece sã-l poatã aresta ºi arunca în
temniþã. Locuinþa sa, aflatã de data
asta în oraº, i-a fost percheziþionatã,
manuscrisele i-au fost confiscate ºi
aruncate în foc, martor la cele întâm-
plate, între alþii, nepotul sãu, Iosif Iorgo-
vici, subchiriaº ºi elev la ºcoala din Vâr-
ºeþ. (Iulia Vuia: „ªcolile româneºti bã-
nãþene”, în Veacul al XVIII-lea, Ed. Au-
torului, Orãºtie, 1896, pp. 116 – 121).

Dupã douã sau trei sãptãmâni,
mãrturiseºte nepotul sãu, viitorul filozof
Iosif Iorgovici, Paul Iorgovici, gãsit nevi-
novat, fusese pus în libertate. Pãrã-
seºte Vârºeþul ºi se stabileºte în Ti-
miºoara, reºedinþa Comitatului, þine
contabilitatea firmei unui privat ºi predã
lecþii copiilor comitelui suprem ºi
aceasta pânã la finele anului 19805.

Între timp, în decembrie 1805 trece
la cele veºnice episcopul Iosif Ioanovici

Sacabent, fiind înhumat în catedrala
sârbo-românã din Vârºeþ, situatã vizavi
de Palatul Episcopiei. Tot în decembrie
în acest an, Paul Iorgovici se întâlneºte
întâmplãtor prin Timiºoara cu câþiva ne-
gustori români din Banatul istoric, între
care ºi cu Chirilã Radulovici (nume sâr-
bizat) din Biserica Albã, unul dintre
sponsorii tipãririi cãrþii sale, „Observa-
þiile de limbã rumaneascã”. Negustorii îl
rugaserã, insistent, pe Paul Iorgovici,

sã revinã la Vârºeþ, ca profesor de
latinã, la proaspãtul gimnaziu
înfiinþat, neavând un asemenea
profesor.

Paul Iorgovici acceptase postul
de profesor de latinã la ºcoala din
Vârºeþ. Iorgovici avusese ºi unele
motive speciale sã se apropie de
casa pãrinteascã: tatãl sãu, prota
Marcu Iorgovici-Brâncoveanu dece-
dase (1801), iar mama sa, preo-
teasa Petria, era bãtrânã, bolnavã,
neputincioasã, apoi la Vârºeþ îºi
continua studiile nepotul sãu, Iosif
Iorgovici, la care þinea tare mult.

Profesorul Paul Iorgovici îºi
drãmuia timpul între ºcoalã, edu-
caþia nepotului Iosif ºi refacerea din
memorie a dicþionarului, denumit de
el „Glosar”. Azi ceva, mâine mai
mult, ajunsese cu „Glosarul” la litera
„m”.

Sârbii, ungurii ºi austriecii îl
þineau sub observaþie pe Iorgovici, ei
aflaserã de elaborarea dicþionarului
ºi trecuserã la ameninþãri, îi cereau

sã se astâmpere, altfel vor lua mãsuri
drastice împotriva sa. Aceºtia vedeau
atât în Paul Iorgovici cât ºi în „glosarul”
sãu cu litere „pãgâne” „redeºteptarea
românilor ºi în consecinþã un pericol de
moarte” (Damian Izverniceanu: „Pagini
din istoria Banatului ºi scriitorii
bãnãþeni”, Arhivele Olteniei, Anul III,
pp. 393 – 400).

Unii dintre amicii sãi, colegi de
breaslã ºi cunoscuþi din oraº, în mare
parte români, îl rugase pe Iorgovici sã
renunþe la elaborarea ºi editarea dic-
þionarului pentru a nu avea neplãceri
din partea duºmanilor naþiunii române.
Iorgovici, înflãcãrat, le-a rãspuns pro-
fetic: „de nu vor place fraþilor români
de acum scrierile mele, am nãdejdea
cã între urmaºii noºtri se vor afla ºi
din aceia cãrora le va place ce este al
limbii române” (Aron Pumnul, op.
citatã, pp. 4 – 5)

(Fragment din manuscrisul „Lumina
de la Vãrãdia, de NDP)

LUMINA DE LA VÃRÃDIA
Paul Iorgovici: 1764 – 1808

(fragmente)

Paul Iorgovici
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În toatã lumea creºtinã deo azi, începutul anu-
lui este fixat la 1-ma Ianuarie. Aceasta lunã, care
dupã Censoriu se derivã de la Ianus (zeu, ce des-
chidea la Romani cursul zilelor) n-a fost la toate
popoarele începetoarea anului. Unele popoare, d.
e. Francezii, în timpul lui Carol cel Mare, îºi înce-
peau anul la 25 Decembre, aniversarea, naºterii lui
Cristos; altele la 1-ma Martie ºi la 25 Martie, în
ziua Buneivestiri; altele la Maiu ºi aºa mai departe.

Anul religios al Evreilor se începea la ecvino-
þiul de primãvarã, aniversarea eºirei lor din Egipet;
anul Francezilor, dupã calendarul republican se
începea, din contrã, în ziua când cãdea ecvinopþiul
de toamnã. De la 1806 s-a renunþat la aceastã
practicã ºi s-au reluat vechiul obicei de a începe
anul, nu însã la 25 Decemvrie, ci la 1-ma Ianuarie.

Anul nu a fost totdeuna calculat la, 365 ºi 366
zile: calculul greºit al translaþiei aparente a soa-
relui împrejurul pãmântului a fãcut ca anul sã fie
diferit la diverse popoare. Astfel Romanii la înce-
put, socotirã anul numai de 304 zile, apoi îl fãcurã
succesive de 355 zile ºi în fine de 366 zile. Anul
egiptean numera 360| apoi 365 de zile ºi anul
grecesc 354, 360 ºi 365 zile.

Pentru îndreptarea definitivã a anului,
calendariul suferi doue reforme însemnate.

Iuliu Cesar, la anul 45 a. Cr. dupã calculele as-
tronomului Sosigene, fãcu anul ordinariu de 365
zile, iar pe cel visect de 366 zile ºi pe care l-au

primit toate popoarele europene, ba se poate zice,
cã mai toate popoarele lumii.

Papa Gregoriu al XIII-lea îndreptã la anul 1582
calendariul Iulian, care întârziase de la Iuliu Cesar
pânã în timpul seu cu 10 zile. I Aceste zile se
adauserã ºi anul se fãcu atunci cu 10, iar mai
târziu cu 12 zile mai înaintat decât al nostru Iulian.

Calendariul iulian a fost susþinut de întreaga
lume ortodoxã cu multã îngrijire pânã în timpul de
faþã, când puternica Rusie ortodoxã spre marea
mirare a ortodocºilor a capitulat în cele politice

adoptând calendariul Gregorian.
Romanii la început socoteau anul numai dea

10 luni ºi anume l-ma Martie, consacratã zeului
Mars, din care se credea, cã scoboarã Romul; 2-a
Aprilie, a cãrei origine este cu totul nesigurã; 3-a
Maiu, consacratã mamei lui Mercur; 4-a Iuniu,
prescurtatã din Iunonius. Celelalte se numirã dupã
ordinea în care veneau: Qintillis,; (Iulie) a 5-a;
Sextilis (August) a 6-a; Septemvre a 7-a; Octom-
vre a 8-a; Noemvro a 9-a; Decemvre a 10-a. La a-

ceste 10 luni, Numa sau Tarciniu mai adause încã
doaue: Ianuarius, consacratã lui Ianus ºi
Februarius.

Uºor se poate vedea de aici, cã numirile date
lunilor de strãmoºii Romani s-au perpetuat pânã
azi ºi adoptat mai de toate popoarele Europei
moderne. Este afarã de orice îndoialã cã numai
schimbãrile periodice ale luminei lunei, satelitul
pãmântului, a dat prima datã idea despre
perioadele de timp numite luni. Egiptenii socoteau
lunile de câte 30 zile fiecare, ºi dupã a 12-a lunã
adãugeau 5 zile numite epagomene (comple-
mentare) spre a face anul de 365 zile.

Tot dupã durata schimbãrilor lunare, Grecii ºi
Evreii aveau 12 luni pline ori goale, numai
Romanii aveau la început 10. Dupã ce a mai adaus
doaue luni adecã pe Ianuarius ºi Februarie avend
acuma 12 luni au împãrþit zilele aºa pe cum sunt
acuma. Romanii vechi nu cunoscurã împãrþirea
lunei în septãmâni dupã cum obicinuim noi astãzi.
Ei le despãrþiau în pãrþi neegale numite: Calende,
Ide ºi None. Numirea de calende se da de Romani
la ziua primã a fiecãrei luni. Ele erau prin urmare
cu totul neschimbãtoare. Idele variau, tot cu doue
zile. Ele însemnau într-unele a 15-a zi; prin urmare
împãrþau oarecum luna în douã pãrþi, de aici ºi
numele lor de Ide de la verbul iduare, a împãrþi.
Nonele, din contrã sã schimbau la a 5 ºi a7-a zi a
lunilor ºi anume: în Ianuarie, Februarie, Aprilie,
Iunie, August, Septemvre, Noemvre ºi Decemvre,
acestea însemna a 5-a, iar în celelalte 5 a 7-a zi.

Nonele trebuiau se cadã totdeuna cu 9 zile
înaintea Idelor, de unde ºi numirea lor de None. În
zilele de None se þineau de regulã terguri de oraºe,
unde cei din provinþã mergeau spre a-ºi cumpera
cele de lipsã pentru hranã ºi îmbrãcãminte. Tot în
ziua Nonelor cãdeau ºi sãrbãtorile la care mergeau
coi din provinþã spre a asculta servitul religios
dupã care urmau jocurile, pe care le numiau sacre.
Numai în ziua Nonelor erau permiºi cei din
provinþã a merge la terg sau la praznic.

Probabil cã nedeele noastre de astãzi, încã pot

sã-ºi tragã datinile de la vechii romani; adecã de la
Nona dies.

Soarele, luna ºi toþi planeþii în mersul lor
regulat, par a descrie o cale hotãrâtã pe bolta
ceriului. Zona îngustã, în care se aflã se numesce
zodiac, ºi toate stelele cuprinse în acel zodiac s-au
despãrþit în 12 grupe dându-se fiecãrui grup de
stele numele fiinþei animale, cu care o asemãnau.
Aceste 12 grupuri s-au numit constelaþiunile zo-
diacului ºi sunt cuprinse în urmãtoarele: Ber-
becele, Taurul, Gemenii, Racul, Leul, Fecioara,
Cumpãna, Scorpionul, Sãgetãtorul, Cãpriorul,
Vãrsãtorul ºi Peºcii. Luând câte trei constelaþiuni,
se formeazã anotimpurile anului.

Dumnezeu a regulat încã de la început zilele de
lucru ºi zilele de repaus. „ªese zile se lucrezi,, iar
a ºoptea sã odichncsci de lucrurile tale”, zice
Domnul Dzeu în cartea facerii. Cunoºcinþa aceasta
au fost practicatã de Evrei, Egipteni ºi de Chaldei;
au fost însã necunoscutã Grecilor, Romanilor ºi
Cartaginenilor. Cunoscinþa aceasta de 7 zile a
pãtruns în Grecia ºi în tot occidentul în suta a treia
dupã Cristos. Numele zilelor, ce compun fiecare
sãptãmânã sunt împrumutate de Romani de la cei
7 planeþi, ai sistemei solare: Joi, consacratã lui Ju-
piter; - Vineri, Venerii; - Sâmbãtã lui Saturn; - Du-
minecã, Dies domineca, consacratã soarelui; -
Luni, consacratã Lunei; - Marþi, lui Marte; , - Mer-
curi; lui Mercuriu. Numele zilelor din septãmâna,
ca ºi a lunilor se susþin la Romanii acuma creºtini,
ba pot sã zic, cã mai la toate popoarele Europei
pânã în zilele noastre.

Dzeu au zis sã fie ziuã, adecã; au despãrþit lu-
mina de întunerec. Prin zi astronomicã i sã înþe-
lege timpul de 24 oare, ce trece de la un ameaz
pânã la celalt. - Prin ziua civilã din contrã, se înþe-
lege la noi, timpul ce trece de la un rãsãrit de soare
pânã la celalt. rãsãrit. Acest timp cuprinde doue
intervale; unul de luminã numit ziuã; celalt de
întunerec, numit noapte, începutul zilei civile nu

au fost ºi nu este acelaº la toate popoarele. Vechii
Egipteni, Romanii, Francezii ºi Spaniolii ºi-au
ficsat începutul zilei la mezul nopþii. Alte popoare
ca Evrei, Ghinezi ºi panã mai daunãzi Italienii îºi
începeau ziua de la apusul soarelui; iar altele de la
rãsãritul soarelui, aceºtia sunt Grecii ºi Perºii.

Din toate aceste epoce, în mare parte capriciul
fiecãrui popor, aceia care se poate observa mai cu
siguranþã este numai mezul nopþii sau a zilei, când
soarele meziu trece la meridianul unui loc.

Observaþiunile meteorologice ca d. e. la
pãtrariul din urmã, ori la lunã nouã, va ploua, sau
va fi timp frumos, ori ninsoare, º. a. cari se citesc
în mai multe calendare, nefiind întemeiate pe
observaþiuni speciale climei noastre, prin urmare
în cele mai multe calendare, ne-adeverate, ar potea
remânea afarã, dar pentru mulþi interesaþi, totuºi
sunt de preferit fiind de multe ori nimerite.

PETNICEANUL
(IOAN CHENDI)

ANUL 1900

NDP cu sãtenii sãi

NDP cu sãtencele sale

Preotul Constantin Bolbotinã,
slujitor în Parohia Petnic
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Cunoscutul sculptor VIC-
TOR GAGA (odinioarã preºe-
dintele Societãþii sculptorilor ºi
pictorilor bãnãþeni), la cererea
mea a schiþat întâiul portret al
cronicarului NICOLAE
STOICA DE HAÞEG.

Personal vãd similitudini
între cele douã imagini, cea a
lui Stoica ºi cea a prietenului
meu, pe care Dumnezeu s-a
grãbit sã-l cheme la El pentru
a-i picta ºi sculpta ceva pe
bolta cerului românesc (NDP)

“Vestea” de Mehadia -
o foaie de suflet

bãnãþean ºi românesc
Primim cu regularitate la redacþie prin grija

vechiului nostru amic, scriitorul ºi gazetarul de
înþelept suflet românesc, Nicolae Danciu
Petniceanu foaia “Vestea” ce apare la Mehadia.
Dar nu ne bucurãm numai noi cei de la
“Tibiscus” de acest dar frumos, ci redacþia
“Vestea” mai trimite din lunã-n lunã încã 10
exemplare ºi pentru alþi vechi prieteni sau
instituþii de culturã româneascã.

Ce sã spunem despre cele câteva numere pe
care le-am citit cu mare plãcere ºi pe care le
pãstrãm pentru posteritate în Biblioteca SLA
Tibiscus “Petru Mezin” decât cã este o revistã
caldã, scrisã cu adevãrat suflet dãtãtor de luminã
în folosul neamului nostru. Cã este o foaie de
spiritualitate bãnãþeanã scrisã pentru frumosul
din inimã, gând ºi litere. “Vestea”  fondatã  de
domnul  Iancu  Panduru  ºi  Nicolae  Danciu
Petniceanu  este  o  foaie  care  vrea  sã-ººi  întindã
mâna  ºi  spre  noi,  românii  din  Voivodina,  dar
numai  atât  cât  dragostea  lor  poate  sã  ne
cuprindã.

De aceia, mulþumim fraþilor pentru apropiere
ºi vã asigurãm de toatã afecþiunea noastrã
frãþeascã. Felicitãri ºi las-ca “Vestea” sã zboare...

VASILE BARBU, 
redactor-ºef „Tibiscus”, Uzdin, Serbia

În baza patentei de la Viena, din iunie 1872, se
desfiinþeazã ºi Regimentul de grãniceri româno-
banatic din Caransebeº, formaþie militarã dar ºi
circumscripþie administrativã cu caracter civil. La
Mehadia îºi avea sediul Compania a V-a care avea
în subordine Mehadia, Bãile Herculane, Valea
Bolvaºnita, Plugova, Globul Kau, Peciniºca ºi
Bârza.

Se procedeazã la organizarea teritorialã. Re-
giunea fostului regiment grãniceresc a fost îm-
pãrþitã în patru centre administrative: Caransebeº,
Teregova, Bozovici ºi Orºova, denumite preturi.
Mehadia aparþinea preturii Orºova. Aceastã
organizare determinã o nouã etapã socialã. Apar
probleme noi, se nasc nemulþumiri, animozitãþi
fatã de administraþia de stat maghiarã.

Autoritãþile maghiare folosesc diferite metode
pentru a-i îngrãdi ºi lipsi de unele din drepturile
câºtigate ºi acordate de curtea de la Viena, drept
recunoºtinþã pentru participarea la diferitele
rãzboaie, cât ºi pentru paza frontierei dinspre
Imperiul Otoman. Grãnicerii bãnãþeni au plãtit cu
sânge ºi multe jertfe, drepturile stabilite prin
constituþia de la 1807ºi 1850. Presiunea asupra
românilor s-a accentuat la sfârºitul secolului al
XIX-lea, la preturi ºi comune au fost încadraþi
funcþionari unguri, cu scopul de-a înfrânge lupta
românilor pentru pãstrarea privilegiilor ºi
drepturilor câºtigate. Încercarea de a stopa lupta
de emancipare naþionalã nu a dat roade.

Mehadia ca ºi toate satele din fosta graniþã
sunt populate numai de români. Solidaritatea lor
se manifestã la alegerile de deputaþi pentru dietã la
10 ianuarie 1874, când a fost ales cu unanimitate
de voturi, generalul Traian Doda, candidat în
regiunea fostului regiment de graniþã. 

În preajma alegerilor au avut loc adunãri
electorale, la Mehadia s-a þinut o adunare
popularã la care au participat un numãr mare de

alegãþori. La 1 iulie 1875 a fost reales, tot cu
programul Partidului Naþional Român, generalul
Traian Doda. Adoptând programul Partidului
Naþional Român locuitorii Mehadiei ca si
bãnãþenii, se solidarizeazã cu români
transilvãneni, pentru apãrarea fiinþei naþionale ºi
desãvârºirea unitãþii naþionale. Lupta politicã se
intensificã pe fundalul emancipãrii naþionale, se
menþine o stare de încordare, în unele situaþii s-a
ajuns la conflicte cu autoritãþile maghiare. Într-o
astfel de încordare a fost organizat la Mehadia în
februarie 1908 o întrunire a Partidului Naþional
Român, la iniþiativa ºi sub conducerea lui Grigore
Crãciunescu, Costa Budeanu, Ghiþã Grecu,
Nicolae Bardac, Gheorghe Crasovan ºi alþii. La
întrunire au participat ºi locuitorii din satele
învecinate. Da la Iablaniþa au venit numeroºi
sãteni în frunte cu preotul Gheorghe Tãtucu, un
luptãtor de seamã pentru cauza naþionalã. Cu
acest prilej Costa Budeanu ºi-a manifestat
resentimentele fatã de candidatul de deputat
susþinut de autoritãþile maghiare, Burdea. Un
jandarm maghiari jigneºte, îl agreseazã ºi îi taie
borul pãlãriei cu sabia. Budeanu nu uitã ºi nu vrea
sã ierte. Întâlneºte pe Burdea la Caransebeº,
scoate din buzunar un pistol, î1 îndreaptã spre
Burdea ºi trage, dar pistolul nu ia foc.

Budeanu a fost arestat, acuzat fiind de tentativã
de omor. La proces a fost apãrat de un numãr de
avocaþi români din partea Partidului Naþional
Român. Au obþinut punerea în libertate pe
cauþiune. Reuºeºte sã treacã în Þara Românesacã
ºi de acolo peste ocean, unde ºi-a gãsit sfârºitul.
O datã cu instalarea în Mehadia a preotului
Coriolan I. Buracu în anul 1912, lupta pentru
afirmarea unitãþii naþionale se intensificã.
Alarmate de atitudinea curajoasã a acestui
luptãtor, autoritãþile maghiare dezlãnþuie o
adevãratã prigoanã împotriva românilor. Urmãrit

în mod deosebit, preotul Coriolan I. Buracu este
anchetat de organele de jandarmerie. A fost acuzat
pentru cã a scris un articol în ziarul Drapelul” din
Lugoj (19 13) în care condamna organizarea unui
spectacol în limba maghiarã de cãtre învãþãtorii
români cu elevii români. În anul 1914 este acuzat
cã s-ar fi exprimat: “Cã peste trei luni ºi aºa vom
aparþine României”. Cu toatã teroarea dezlãnþuitã,
arestãrile, prigoana, autoritãþile maghiare nu au
reuºit sã înãbuºe sentimentele naþionale,
dimpotrivã au determinat noi acþiuni de
solidarizare cu Þara.

Înfruntând mari riscuri Enache Dop, Enache
Botoarã ºî Simeon Zãrescu au trecut graniþa în
Þara Româneascã. În zilele de la începutul lunii
noiembrie 1918 trupele germane înfrânte,
retragerea trupelor germane, zvonurile care
circulau despre revoluþia bolºevicã, venirea acasã
a soldaþilor din diferite garnizoane, au creat o stare
de incertitudine. Soldaþii plecaþi de la diferite
unitãþi, au ajuns acasã înarmaþi, unde au aflat
despre abuzurile ºi silniciile la care au fost supuse
familiile lor de câtre autoritãþile maghiare, despre
unii care colaboreazã cu autoritãþile, în sufletul lor
încolþise germenul rãzbunãrii. Într-o astfel de
atmosferã fierbinte s-au gãsit oameni care sã-ºi
dea seama cã s-ar putea crea o stare de haos ºi
comite greºeli.

În scopul menþinerii ordine ºi întâmpinarea
abuzurilor, la 17 XI 1918 s-a constituit Consiliul
Naþional Român ºi Garda Naþionalã Românã. Au
fost aleºi 20 de membri ºi un comitet restrâns
format din Coriolan Gercu. Consiliul Naþional
Român a avut un rol foarte important în perioada
de tranziþie ºi pregãtirea pentru marea unire de la
Alba Iulia. La Alba Iulia, Mehadia a fost
reprezentatã de tânãrul pe atunci student
universitar Grigore Ion.

I. BÃCILÃ

MEHADIAMEHADIA, participantã activã
la actul de la 1 Decembrie 1918

Prietenul care nu mai este!

RESTITUIRIRESTITUIRI



Paºi... paºi... Rãsunã pe potecile pãduri-
lor, pe Valea Cernei, pe uliþele Mehadiei. As-
cult prin timp paºii lui Nicolae Stoica de Ha-
þeg, primul cronicar al Banatului, paºii istori-
cului italian Francesco Grisellini cu admiraþie
pentru acest neam, înrudit cu cetãþenii
Romei, paºii lui Vasile Alecsandri, care
descoperise un izvor pentru “Fântâna
Blanduziei”, paºii lui Nicolae Iorga...

Într-o varã m-am întâlnit pe malul
Cernei, cu Mihail Sadoveanu, care îndrã-
gise, aceste locuri si oamenii lor. Într-un
interviu, la întrebarea dacã vede asemã-
nãri între Banat ºi Moldova, a rãspuns:

- Da, adânci asemãnãri. Am scris,
mai demult, un articol în “Viaþa Româ-
neascã” în care arãtam cuvinte ºi datini
comune...

Mai este apoi delicateþia ºi poeticul
care în Moldova a tâºnit în literaturã, iar
la dumneavoastrã s-a cristalizat în
neîntrecutele creaþii muzicale.

Din Mehadia a plecat ºi criticul de artã,
ziaristul ºi profesorul Grigore Ion,
consecventul prieten al lui Camil Petrescu,
primul redactor al revistei “Banatul”, care îl
avusese colaborator ºi pe Lucian Blaga.

Vuitoare Cerna, de la poetul anonim, rare
a cântat pe Iovan Iorgovan întruchipat în
celebre sculpturi de cãrãºeanul Romul
Ladea, câþi cântãreþi ai mai avut? Îmi amin-
tesc de Ion Minulescu, cu nelipsitul lui fular
ºi cu gesturi teatrale. Þi-a recitat aci, pe mal,
versuri patetice, regãsindu-ºi lângã Cerna,
pacea sufleteascã, atunci când rãzboiul tul-
bura cerul ºi scormonea cu bombe strãzile

Bucureºtilor.
“Peste fe reastra mea
De la hotel 
Mã cert mereu cu murmurul rebel
Al Cernei

Apa binecuvântatã
Ce-mi limpezeºte mintea tulburatã
De tot ce nu se poate ºti
Ca-ntr-un etern A fi sau a nu fi.”
Cu Eusebiu Camilar am suit pe Do-

mogled, într-un Mai cu magnolii înfloriþi ºi
cu frunziº proaspãt în toþi arborii. Citise, cu
o zi în urmã, povestirea “La poalele Domo-
gledului , apãrutã în revista “Orizont”. Vi-
perele nãvãliserã din crãpãturi, unde hiber-
naserã între rocile calea roase, alergând
vesele, sau flãmânde, pe poteci ºi prin
tufiºuri. Era timpul când pãsãrile îºi chemau
perechea, înfrumuseþându-ºi cântecele.

Peste toate rãzbea cucul, trezind întreaga

pãdure din amorþire ºi, parcã, se considera
un dirijor al concertului, ce ni-l dãdeau ari-
patele îndrãgostite. Scriitorul Eusebiu Cami-
lar, încercând sã se dovedeascã mai voinic
decât noi, care-l însoþeam, se avânta mereu

în fruntea coloanei, bombându-ºi pieptul
ca un pãun. Numai un cuc nãzdrãvan l-a
determinat sã se opreascã la rãdãcina
unui arbore. Cu sentimentul de pri-
mãvarã al unui copil, membrul core-
spondent al Academiei, voia sã vadã un
cuc cântând. Dar nãzuroasa pasãre,
simþise paºi strãini de la distantã. Când
omul s-a oprit sub bolta frunzoasã pasã-
rea ºi-a încetat chemarea. Am stat,
aºteptând cu nerãbdare, dar cucul tãcea
cu încãpãþânare. Pânã ne-a vãzut, din
ascunziºul lui, pierind. Atunci a început
din nou sã rãsune pãdurea: cu-cu, cu-
cu... Camilar se întoarce, zâmbind:

- Ticãlosul!
Paºii omului se auzirã iar ºi, bãtând pote-

ca spre pisc. Dupã un an de zile, omul robust
care urca voiniceºte pe potecile muntelui
Domogled, în vara lui 1965, s-a contopit cu
Universul, aºa cum prevestea. El, la numai
56 de ani. Paºi...paºi... Rãsunã ne potecile
munþilor, sau în amintire? În dimineþile
toamnei, cu dealuri înveºmântate în bruma
sclipitoare, pãtatã de viorintul brânduºelor,
puterile fermecate, ale lui Hercule sau ale lui
Iovan Iorgoavn, trezesc paºii umbrelor din
adânci depãrtãri.

ALEXANDRU JEBELEANU
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Societatea literar-artisticã „Sorin Titel” din Banat ºi redacþia
publicaþiei „Vestea” de Mehadia, cu asentimentul Î.P.S.S.
EPISCOP LUCIAN de Caransebeº ºi cu sprijinul efectiv ºi afectiv
al pãrintelui protopop NICOLAE PEREª de Herculane, vor realiza
Simpozionul Ioan Chendi, protopop de Mediaº, memorandist,
adus în surghiun la Petnic, în martie 1896, pentru activitate
unionistã, acuzat de „agitaþie contra statului ungar”. Despre Ioan
Chendi, vor susþine alocuþiuni, la 29.06.2008:

- N. D. Petniceanu: „Fiºa biograficã a preotului Ioan Chendi”;
- Dr. Iulian Lalescu: „Memorandul ºi memorandiºtii”;
- ing. Ioan Ciama: „Duhul lui Iancu în Memorandu”;
- Vasile Barbu, scriitor din Serbia: „Rolul bisericii în Banatul

istoric”;
- Aurel Turcuº, poet ºi prof. Icoana Budescu: „Lumina de la

Vãrãdia”, lansare de carte de N.D.P., în Biserica Ortodoxã din
Petnic.

În final, parastasul Ioan Chendi, prin grija domnului Dumitru
Giurginca, din Petnic, dezvelirea ºi sfinþirea plãcii comemorative
IOAN CHENDI, pe faþada Casei Parohiale, de un sobor de preoþi,
fiind invitaþi preoþi, cu sorginte în Petnic: pãrintele Boroica,
pãrintele Stroescu ºi pãrintele Pãtruþ Bãnãduc, redactorul Foii
Diecezane, din Caransebeº.

COSTEL VLAICU, 
redactor-ºef al „Vestei” ºi membru 
în Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti 

din România

UMBRE DE SCRIITORI 
PE PRISPA MEHADIEI

Scriitorul Nicolae Mãrgeanu (1928 – 1994), membru

al Uniunii Scriitorilor, a fost un scriitor important,

adevãratul ctitor al romanului poliþist din literatura ro-

mânã („Cercul magic”, „Cãpitanul Vugu”), dar ºi autor

de alte genuri în prozã precum romanele de literaturã

propriu-zisã: „Vremea crizantemelor” ºi „Fuga lui

Valeriu”, era bãºtinaº din Mehadia, din familia

Marghitici (unchiul sãu fusese editorul ziarului „Grãni-

cerul”), iar mama sa, Ada Marghitici, originarã din

Siberia, unde tatãl sãu fusese prizonier. Ada Marghitici

fusese o animatoare culturalã în Mehadia interbelicã,

serbãrile ºcolare le organiza cu mult fast, fapt despre

care am scris într-un numãr al „Vestei”. Apropo, Ada

Marghitici traducea din rusã toate scrisorile sosite din

Rusia în zonã, aºa traduse scrisoarea trimisã de prizo-

nierul Oprea Mihail din Omsk, cãtre fiul sãu, Lae Prigor

(eanu), din Petnic (Caraº-Severin, rubedenia lui NDP).

În 20 septembrie, Nicolae Mãrgeanu, dacã ar fi trãit,

ar împlini 80 de ani. Sensibilizez primãria ca, cu

acceptul doamnei Mãrgeanu, sã monteze o placã întru

eternitatea îndrãgitului bijutier al scrisului românesc.

Dea Domnul sã fie toate bune...
TOMA OSTRIª

RESTITUIRIRESTITUIRI

Nicolae Mãrgeanu –
bijutier al cuvântului românesc!

SIMPOZION LA PETNIC, 
ÎN CARAª-SEVERIN 

Case care nu mai sunt!...
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De la Nistru pân-la Tisa
Tot românul plânsu-mi-s-a
Cã nu mai poate strãbate
De-atâta strãinãtate.
Din Hotin ºi pân-la Mare
Vin muscalii de-a cãlare,
De la Mare la Hotin
Mereu calea ne-o aþin;
Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii
ªi strãinul te tot paºte
De nu te mai poþi cunoaºte;
Sus la munte, jos pe vale,
ªi-au fãcut duºmanii cale,
Din Sãtmar pân- în Sãcele
Numai vaduri ca acele.
Vai de biet român sãracul,
Îndãrãt tot dã ca racul,
Nici îi merge, nici se-ndeamnã
Nici îi este toamna toamnã,
Nici e varã vara lui
ªi-i strãin în þara lui.
De la Turnu-n Dorohoi
Curg duºmanii în puhoi
ªi s-aºeazã pe la noi;
ªi cum vin cu drum de fier,
Toate cântecele pier,
Zboarã pasãrile toate
Numai umbra spinului
De neagra strãinãtate.
În uºa creºtinului.
Îºi dezbracã þara sânul,

Codru  frate cu românul 
De sãcure se tot pleacã
ªi izvoarele îi seacã 
Sãrac în þarã sãracã!

Cine-aau  îndrãgit  strãinii
Mânca-ii-aar  inima  cânii,
Mânca-ii-aar  casa  pustia
ªi  neamul  nemernicia!

ªtefane, Mãria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las-arhimandritului
Toatã grija schitului,
Lasã grija sfinþilor,
În sama pãrinþilor,
Clopotele sã le tragã
Ziua-ntreagã, noaptea-ntreagã,
Doar s-a-ndura Dumnezeu
Ca sã-þi mântui neamul tãu!
Tu te-nalþã din mormânt
Sã te-aud din corn sunând
ªi Moldova adunând!
De-i suna din corn o datã
Ai s-aduni Moldova toatã,
De-i suna de douã ori
Îþi vin codrii-n ajutor,
De-i suna a treia oarã
Toþi duºmanii or sã piarã,
Din hotarã în hotarã 
Îndrãgi-i-ar ciorile
ªi spânzurãtorile!

Poetul Naþional, Mihai Eminescu, este iubit ºi
preþuit de românii adevãraþi pentru valoarea sa poeticã
ºi pentru actualitatea sa în publicisticã ºi în unele creaþii
lirice ºi epice cu valoare testamentarã, aºa cum sunt
capodoperele „Doina” ºi „La  arme”, pe care le
prezentãm cititorilor noºtri pentru actualitatea lor într-o
Românie coruptã, în care strãinii îºi fac de cap, iar
bietul român îºi pune ºtreangul la grumaz!...

Parlamentarii ºi conducãtorii noºtri din Decembrie
1989 ºi pânã în prezent merg din minciunã în minciunã,
prostesc norodul, având un singur gând ºi un singur
scop: îmbogãþirea pe spinarea þãranilor, pe braþele
ºomerilor, pe asuprirea nemiloasã a intelectualilor, mã
refer prioritar la cadrele didactice, la salariile lor
mizerabile.

Nimeni nu se întreabã cum trãiesc pensionarii?!
Cum trãiesc, în general, bãtrânii?! Cum o duc tinerii
scãpaþi de pe bãncile ºcolilor?!

Astãzi, o mânã de trântori, de ºmecheri, de
mincinoºi, de hoþi cu ºtampilã ºi cu acte o duc ca în
poveºti ºi cei mulþi o duc din rãu în mai rãu, de la o lunã
la alta doar scumpete la produsele de bazã ºi nimãnui
nu-i pasã! Cum  a  minþit  domnul  Bãsescu  în  2004?!  Se  lãuda  cã  în  ºase  luni  scoate  þara  din  sãrãcie.  N-aa
scos-oo,  dimpotrivã,  i-aa  pus  batic  negru  peste  ochi!  ªi  de  aceea  Eminescu  e  mai  actual  astãzi  decât  ieri!

(LAE CARABINÃ)

La arme
Auzi departe strigã slabii
ªi asupriþii cãtre noi,
E glasul blândei Basarabii
Ajunsã-n ziua de apoi.
ªi sora noastrã cea mezinã
Gemând sub cnutul de calmuc
Legatã-n lanþuri a ei mânã,
De ºtreang târând-o ei o duc.
Murit-au... poate numai doarme
ª-aºteaptã moartea de la câni
La  arme,
La  arme,  dar  români!

Pierit-au oare toþi vultanii
ªi ºoimii munþilor Carpaþi,
Voi, fii ai vechei Transilvanii
Sunteþi cu totul enervaþi
ªi suferiþi în înjosire
De la Braºov pân-la Abrud,
Ca sã vã þie în robire
Fino-târtanul orb ºi crud.
ªi nimeni lanþul n-o sã farme,
N-aveþi inime, n-aveþi mâni?
La  arme,  la  arme,
La  arme,  fraþi  români.

Maghiar, tatar cu cap de câne
De noi ºi azi îþi baþi tu joc...
Sub pumnul nostru vii tu mâne
Strãmutãm falcile din loc,
ªi limba ta muiatã-n urã
Þi-om smulge-o, câne tu, din gât,
Þi-om bãga pumnul nostru-n gurã
Cãci, câne, te iubim atât.
ªi braþul nostru-o sã vã farme
ªi robi veþi fi, mãriþi stãpâni,
La  arme,  la  arme,
La  arme,  fraþi  români!

Iar  tu,  iubitã  Bucovinã
Diamant  din  steaua  lui  ªtefan
Ajuns-aai  roabã  ºi  cadânã
Pe  mâni  murdare  de  jidan,
Ruºinea ta nu are samãn
Pãmântul sfânt e pângãrit...
Miºel, ºi idiot, ºi famãn,
Ce ai mai sta la suferit,
De-acuma trâmbiþi de alarme,
Nãlþaþi stindardul sfânt în mâni
La  arme,
La  arme,  dar  români.

Pierduþi sunteþi pe Criº ºi Mureº,
E moarte, e leºin, e somn?
Au Dragoº nu-i din Maramureº,
Au n-a fost la Moldova Domn?
N-ai frânt a duºmanilor nouri,
N-ai frânt pe leºi ºi pe tãtari,
Au  Dragoº,  vânãtor  de  bouri,
N-aai  sã  vânezi  ºi  pe  maghiari?
Ruºine pentru cel ce doarme,
Sculaþi ca sã nu muriþi mâni
La  arme,
La  arme,  dar  români.

Din laur nemuritorii ramuri
O, þarã pune-n frunte azi
ªi-n tricolorul mândrei flamuri
Sã-nfãºuri pieptul tãu viteaz.
ªi smulge spada ta din teacã
ªi-þi cheamã toþi vitejii tãi.
ªi la rãzboi ea demnã pleacã
Cu pui de ºoimi ºi fii de zmei
În  rânduri,  rânduri  ea  sã  farme
Calmuci,  tãtari,  duºmani,  stãpâni,
La  arme,  la  arme,
La  arme,  fraþii  mei  români.

Doina



V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã 11

Sã ne amintim
întruna de voievo-
dul Mihai Emines-
cu, de împãratul
sãrac al poeziei ro-
mâne din totdea-
una, sã-i rememo-
rãm numele ºi gla-
sul poetic incon-
fundabil mai ales
în iunie, când Mã-
ria Sa a trecut la
cele veºnice ºi ne
priveºte de acolo,

de sus, cum respectãm tainele limbii
române.

Între prietenii bãdiþei Mihai fusese ºi
Vasile Dumitrescu Pãun, bucureºtean get-
beget, nãscut la 9 februarie 1850, profesor
de românã ºi latinã, important publicist ºi
culegãtor de folclor.

Eminescu ºi Pãunt s-au împrietenit în
perioada anilor 1868 – 1869, când ambii au
fãcut parte din Societãþile Culturale „Orien-
tul” ºi „Românismul”, fondate de savantul
Bogdan Petriceicu Haºdeu, în Bucureºti.
Eminescu ºi Pãun primiserã misia din partea

liderului Haºdeu
de-a culege folclor
bucovinean, în
vara lui 1869.

Vasile Dumi-
trescu Pãun fusese
profesor la Gim-
naziul „Cantemir
Vodã” din Bucu-
reºti, apoi profesor
la Liceele „Sf. Sa-
va” ºi „Gheorghe
Lazãr”, un pro-
fesor eminent ºi un publicist pe mãsurã.

În anul 1883, profesorul Vasile
Dumitrescu Pãun fusese ales profesor de
românã pentru tânãrul Ferdinand, viitorul
Rege al României. Îi pomenesc numele
acestui rege supranumit „Reîntregitorul”
pentru cã sub „regia” sa se înfãptuise
mãreþul act românesc de la Alba-Iulia din
1 Decembrie. Suntem datori cu o lacrimã
ºi o lumânare aprinsã pentru sufletul
înaintaºilor neamului românesc, care au
fãcut doar bine. Aºa sã ne ajute
Dumnezeu, cum gândim ºi cum facem.
(NDP)

ÎN GENUNCHI ÎN FAÞA ICOANEI
Aforism Autograf

„Cel mai mare bine pe care cei rãi îl pot face e de a semãna
rãul; numai persistenþa lor asigurã victoria celor buni.
Vai de veacul în care nici cei rãi nu mai au caracter”

Mihai Eminescu, Casa Memorialã, Ipoteºti

Dor de Eminescu
Frunzele teiului tãu

au doinit

peste generaþii;

Poemele tale

au rãmas

aceeaºi fãclie aprinsã;

Stelele

îþi cautã mereu

STEAUA TA

fostã, prezentã ºi viitoare;

Mi-e dor de tine,

BADE MIHAI,

ca de mângâierea mamei,

trecutã ºi ea

dincolo de stele...

GHEORGHINA BODEA, Arad

Lui Mihai Eminescu
Tu eºti luceafãr sus pe boltã,
Nãscut din marea frãmântatã,
Eºti „înþeleptul” din poveste,
Eºti „teiul sfânt” de altãdatã.

Eºti  plin  de  flori,  eºti  plin  de  raze
ªi-aatât  de  sus  eºti  aºezat,
De  aceea  vânturi  mari  ºi  aspre,
Sã  te  strãbatã  þi-aa  fost  dat.

Ce þi-a fãcut Þie furtuna?!
Te-a rãscolit, dar nu te-a învins.
Sub fruntea-aceea bântuitã,
O stea mai mare s-a aprins.

Te cheamã „codri de aramã”,
Te plânge „lacul” cel vrãjit,
Cutremurând galbenii nuferi,
Tu treci cu barca liniºtit.

Mulþi te privesc ºi-ntind pana,
S-ajungã-n locul unde eºti,
Dar tu rãmâi mereu „Luceafãr”
AL POEZIEI ROMÂNEªTI

ROZICA BÃªULESCU, 
fondatoare a Cenaclului literar „Ad-Mediam”

E matinalã! Dis-de-dimineaþã spintecã în
halat alb întunericul. Între noi maºina de scris ºi
fereastra, ºi Radio „Semenic” cu „ºtirile de lângã
noi”. Aglaia cu gentuþa în mânã în pas grãbit
spintecã întunericul într-un cartier famat, cu
pacienþi cu gãuri în plãmâni, cu copii handicapaþi
ºi bãtrâni roºi de sãrãcie. Aglaia nu are
prejudecãþi, ea are în gentuþã seringi, pilule ºi
dragoste pentru aceastã lume din periferia
societãþii. Câºtigul ei?! Mai nimic! Câºtigã de
fiecare datã dragostea ºi preþuirea acestei lumi
debusolate financiar ºi moral.

M-am reaºezat de cinci ani în drumul pãdurii,
de cinci ani Aglaia e matinalã ºi spintecã cu albul
ei întunericul, în aceºti ani n-am vãzut picior de
doctor în acest drum al promiscuitãþii, de fapt
Algaia ºtie exact ce ºtie ºi un doctor, are la
activul ei experienþã cã poate împrumuta ºi
altora! Adesea mã întreb de unde izvorãºte atâta
bunãtate la aceastã Doamnã?! ªtiu cã bunãtatea
ei curge de dincolo de Muntele Domogled, ºi mai
ºtiu cã are înþelegere pentru cei sãraci, poate
cândva ºi ea a trãit asemenea stãri...

Închid ochii ºi sub cerul pleoapelor vãd o
fãtucã la nici paisprezece ani trecându-mi pragul
casei în Oraºul de la Dunãre, pe Republicii 103,

copila de atunci voia sã-l cunoascã pe Eminescu,
pe Slavici, pe Alecsandri, pe bãdiþa Creangã, ºi i-
a cunoscut, reuºind în viaþã, cum puþine fete au
reuºit. „Ai carte ai parte...” Cam aºa gândea A-
glaia, cam aºa am gândit ºi eu, fecior de oameni
sãrmani, care au ºurluit prin casele bogãtanilor
ºi de aceea feciorii de bogãtani îmi poartã
sâmbetele aici, la Mehadia, la Petnic ºi pe acolo
pe unde au rãmas cu sufletul atârnat de piciorul
broaºtei râioase.

Aglaia – nume de Bucovina, am cunoscut
douã fete cu acest superb nume: Aglaia, nepoata
Eminescului ºi Aglaia de Petnic, fata cãreia i-am
cerut mâna, fata refugiatului Rotaru din Bucovi-
na, ºi care mi-a refuzat-o, probabil ºi-a zis „sã-ºi
dea mâna doi sãraci?!” Poate aºa a voit Dom-
nul... Poate a fost mai bine pentru mine, pentru
ea nu... N-a urcat în trenul meu. A preferat sã
meargã în car... Aglaia, nume superb de
Bucovina.

NICOLAE DANCIU PETNICEANU

AGLAIA

Aglaia în halat alb

Monumentul Eminescu de la Dumbrãviþa (Timiº)
Merge încet, dar merge spre bine! Informãm iubitorii de Eminescu: Constantin Sperlea,

membru al Societãþii noastre, trudeºte ºi ne þine la curent: macheta este gata, banii au intrat

în cont, o sumã de peste ºaizeci de mii de euro. Nu s-a putut mai repede! Motivul?! Nu

intraserã banii ºi fãrã bani nu poþi face ceva!

Sperãm sã-l cinstim pe Bãdiþa Mihai în iarnã, în ianuarie, deoarece se ºtie „Domnul

Eminescu soseºte iarna!” Am dori ca la acest act cultural insolit sã ne bucurãm de prezenþa

celor douã nepoate aflate în viaþã: Didona ºi Aglaia Eminescu. Ne vom strãdui! (Cronicar)

Mihai Eminescu, Vasile Dumitrescu Pãun ºi Regele Ferdinand

Vasile  Dumitrescu
Pãun  (1850  -  1908)

Ferdinand  
(1865  -  1927)
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Volum de versuri, Editura Gordian, 2008,

cu o prefaþã de Geo Galetaru ºi cu un text pe

coperta patru de profesoara M. Strungã.

Reproducem acest text frumos: 

„Poeta Mariana Sperlea dispune de a

acea artã rarã de a transfigura lumea, de a

transgresa concretul spre diafan ºi graþios.

Poemele ei, fiecare dintre ele, luate în parte,

indiferent de registru, se lasã descifrate,

descoperind un univers sufletesc bogat în

care realul reverbereazã tensionat

metamorfoze. Existã ceva tainic ºi adânc în

poeziile sale, un ceva care þine de inefabilul

poeziei adevãrate...”

Doamna Mariana Sperlea, poetã ºi

pictoriþã deopotrivã, a fost în câteva rânduri

oaspetele Mehadiei; fusese ºi de ziua

Eminescului într-un ianuarie cu lacãt pe uºa

liceului din localitate. A recitat versuri pe

terasa „Cofetãriei” de odinioarã. Dar, sã

uitãm trecutul ºi sã aducem în prim-plan

pentru cititorii noºtri, din þarã ºi strãinãtate,

câteva salutãri poetice. (NDP).

Aºadar, Mariana Sperlea:

Ca un cântec
Într-un geamantan zdrenþuit
mi-am împachetat trecutul.
Trenul cheamã sinistru
În gara amintirilor.
Când picioru-mi
A atins scara vagonului,
Abia atunci am ºtiut
Cã trecutul mã va urmãri
Ca un cântec de mierlã, ucis.

Doar 
cocorii

Pe miriºtea, 
Ce poartã încã
Mireasmã
De grâu copt,
Se rotesc, în derivã, cocorii.

Rãtãcitoare,
Gândurile mele,
Epopei nedesluºite,
Îmbrãþiºeazã
Istorii demult apuse.

Doar cocorii
Rãmân o istorie ciclicã,
Neschimbatã.

Univers de poeme
Am plâns ºi-am strigat
În îmbrãþiºarea singurãtãþii.
Pâinea ruptã-n bucãþi
Am împãrþit-o
Mâinilor întinse.
Pierdutã în cetatea
Tainicului meu univers
De poeme nerostite,
Devin
Propria-mi rostire.

Paºii tãi
Ca niºte incantaþii
Îndepãrtate ºi profunde,
Vorbele tale
Îmi rãscolesc amintiri
Îngropate-n zãri apuse.
Ca o primãvarã
Ivitã-n miezul iernii,
Sunt paºii tãi
Ce-mi readuc liniºtea.
Precum un descânt,
E revenirea ta
Ce mã devorã,
Renãscând o nouã dragoste.

Omul care cugetã din mers!
- La Mehadia -

Munþii sunt mai aproape de cer. E nevoie, domnilor, de puritate!

Curcubeul bea apã din douã cursuri: Belareca ºi Sfârdin.

Deocamdatã sã nu bea de la „Poºotã”, cã face pietre la bobrici!

Copacii mor în picioare. Aici mor tãiaþi de drujbe, pe întuneric...

Mieii se nasc ºi negri, aici nu se nasc deloc...

În orice bãuturã existã ºi H2O. O ºtiu pânã ºi elevii de la Liceul

„Nicolae Stoica de Haþeg”.

Fluturii sunt atraºi de lampã ºi-ºi ard aripile. La Mehadia ard

becurile cu filament defect...

Fetele se mãritã ca sã nascã... La Mehadia nu se mãritã ºi nasc,

cu condiþia sã fie eleve...

Râuri de lapte curg doar în Arcadia. La noi curg la suprapreþ...

Apa alunecã pe piatrã, piatra îºi spalã faþa, dacã nu este apã de

Sfârdin!

Motorul a ucis calul, pânã în Decembrie 1989. Acum lucrurile

s-au inversat...

ªi iarna rãsare soarele ºi e binevenit, când n-ai crac de lemn în

bãtãturã.

Izvorul lãcrãmeazã din munte, orfanii de ce lãcrãmeazã?!

Dacã n-ar fi peºte în Belareca, n-ar fi pescari.

De pâinea bunã nu te saturi, dacã ai bani...
N.D.P.

Societatea „Sorin Titel” 
în sãrbãtoare!

Societatea literar-artisticã „Sorin Titel” din Banat a sporit cu

un suflet: Daria-Ioana Danciu. În imagine, câþiva din membrii

Societãþii la botezul micuþei Daria-Ioana, la Vechea Catedralã

din Timiºoara, slujba fiind oficiatã de pãrintele profesor

publicist Ionel Popescu. Prezenþi, între alþii: pãrinþii Caius ºi

Miriana Danciu, bunicii: Lizet ºi Slavko Miletici, NDP ºi Prinþesa

cu ochii asiatici, profesorii Gheorghe ºi doamna Luchescu,

lugojenii noºtri, ºi nu în cele din urmã naºii Rodica ºi Gheorghe

Mircea, supranumit „Protocol”, de regretatul poet Alexandru

Jebeleanu.

Mariana Sperlea
„Dincolo de uitare”

Poesis



S-a întâmplat pe 15 mai a.c., dupã amiazã, în
Salonul Lux al primãriei din umbra Muntelui
Domoglet ºi în ocrotirea primarului ing. Ion
Oprescu, mulþumim ºi Muntelui, mulþumim ºi
Primarului amfitrion, unul de excepþie, înfrãþit cu
frumosul autentic.

Dimitrie Grama, bãºtinaº din Reºiþa de Foc, de
odinioarã, nu cea de Fum de astãzi, cu rãdãcina
maternã în ancestrala Ilidie a doctorului Ion Þeicu,
a voit ºi i s-a dat satisfacþie sã-ºi lanseze ultimele
sale apariþii editoriale la Herculane ºi la Timiºoara:
„Culoarea vântului” (carte antologicã de poezii) ºi
„Magul” (carte de prozã).

Dimitrie Grama s-a prezentat la sãrbãtoarea sa
însoþit de un domn, anume Stefan, ungur din
Germania, un tip formidabil, inginer, trãitor în
Germania, originar din Cluj, odinioarã campion al
României la suliþã, cum campion al României
fusese ºi Dimitrie Grama la 110 metri garduri, pe
vremea studiilor universitare clujene.

Prezentarea scriitorului Dimitrie Grama a fost
fãcutã de NDP, organizatorul manifestãrii, în faþa
unei impresionante asistenþe, ce nu mai avusese
loc în salon, prezenþi fuseserã: dr. Dana Bãlãnescu
ºi soþul domniei sale, cândva subprefect de Caraº,
dr. Viorel Roman, profesor universitar la Bremen,
în Germania, Florian Copcea, scriitor, ziarist la
Rompres, magistrat (scriitor) Mihail Rãdulescu din
Caransebeº, Victoria Bitte, de la Biblioteca „Paul
Iorgovici” din Reºiþa, Iancu Ion Vale, scriitor,
redactor-ºef al publicaþiei „Climate...” din Târgo-
viºte, prof. Pavel Panduru, publicist, Doru Timofte,
critic literar, din Caransebeº, Ignea Loga, poet ºi
pictor din Timiºoara, Camelia Tamaº, lidera poeziei
tinere din Caraº-Severin ºi alte nume sonore.

Despre cele douã cãrþi ale lui Dimitrie Grama
au vorbit: Florian Copcea, Doru Timofte, Dana
Balanescu, Victoria Bitte, Iancu Ion Vale, Camelia
Tamaº, Pavel Panduru ºi NDP.

Manifestarea a fost prefaþatã de cuvântul de salut
al domnului primar ing. Ion Oprescu, dupã care a
urmat un recital din versurile autorului susþinut de
elevele Hrelescu ºi Oprescu de la Liceul „Nicolae

Stoica de Haþeg” din Mehadia, fapt pentru care
mulþumim directorului prof. M- Feneºan ºi prof.
Gruia Cinchezã, ºef de catedrã limba românã.

În final, Nicolae Danciu Petniceanu a înmânat
Diplomele de membri de onoare ai Societãþii
literar-artistice „Sorin Titel” din Banat domnilor
primar ing. Ion Oprescu ºi medicului-scriitor
Dimitrie Grama.

Autorul, dupã mulþumirile de rigoare, a acordat
peste optzeci de autografe pe cãrþile dãruite cu
generozitate asistenþei.

*
Menþiune: scriitorul ºi ziaristul Florian

Copcea, de la Rompres, a propus fondarea Filialei
Scriitorilor Danubieni. Propunerea a fost salutatã
de cei prezenþi, preºedinte de onoare a fost ales
primarul Ion Oprescu, iar preºedinte executiv a
fost ales în unanimitate dl. Fl. Copcea.

*
A doua zi la Filiala Uniunii Scriitorilor din

Timiºoara, a avut loc întâlnirea scriitorului
Dimitrie Grama cu membrii ºi nemembrii Uniunii
scriitorilor, într-o acþiune organizatã de dl. Cornel

Ungureanu, preºedintele filialei.
În prezenþa unei asistenþe modeste (ca numãr,

circa 20 de participanþi), au fost lansate cele douã
volume ale lui Dimitrie Grama. Au vorbit: Cornel
Ungureanu, Ion Marin Almãjan, Aurel Turcuº,
Pachia Tatomirescu, Dana Bãlãnescu ºi N.D.
Petniceanu.

Sarea întâlnirii o aruncase în public actorul
George Lungoci, cu cele douã epigrame ale sale
destinate autorului.

ªi de data aceasta, Dimitrie Grama a oferit cu
generozitate cãrþile sale celor prezenþi. (Cronicar)
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Pentru Dimitrie Grama, poet
român, din Danemarca

Observ c-a sosit momentul
Adresându-i epigrama,
Ca sã-mi verific talentul
Nu cu gramul, ci cu GRAMA!

Aceluiaºi poet român, din
Þara lui Hamlet

De când Grama cu har scrie
O curatã (frumoasã) poezie –
Precum sunã ºi remarca -;
„Ceva putred” n-o sã fie
Niciodatã-n Danemarca!

GEORGE LUNGOCI, ACTOR
Timiºoara, 16 mai 2008

Dimitrie Grama – fratele nostru din Danemarca!
LA HERCULANE – UN REGAL DE POEZIE

Încep prin a mã declara onoratã de invitaþia de a participa la lansarea acestei cãrþi (MAGUL
- de  DIMITRIE  GRAMA, n.a) ce reprezintã, dupã pãrerea mea, o raritate în peisajul actual din
România, peisaj devenit mimetic, copiind neselectiv, fãrã vreun criteriu valoric, temele, stilul
ºi abordãrile literare occidentale.

“Magul” nu se înscrie în tendinþele literare actuale, pe care, de altfel, autorul îºi face un
scop în sine în a le evita, rãmânând fidel propriei axiologii, ci pe o coordonatã tematicã trasatã
de proza fantasticã a lui Mircea Eliade, continuatã de Vasile Voiculescu ºi mai recent, Mircea
Cãrtãrescu. Este un volum extrem de dens în idei, cu mai multe niveluri de accesibilitate, pe
care nu orice tip de cititor le poate accede, cu o simbolisticã bogatã, cu rãdãcini în mitologie,
folclor, religie.

Dimitrie Grama nu scrie doar prozã fantasticã, nu descrie simple imagini sau fapte ireale,
opuse realului cotidian, ci îºi sprijinã arhitectura fiecãreia dintre povestirile cuprinse în
volum, ºi cu precãdere, cea a nuvelei ce dã titlul cãrþii, pe o vastã culturã, astfel cã textele
conþin elemente de filosofie, mitologie, religie, folclor, psihologie.

Nuvela “Magul”, de altfel cea mai bogatã în semnificaþii ºi simboluri, poate fi consideratã
o scriere iniþiaticã, atât autorul cât ºi cititorul sunt cãlãuziþi de Mag - preot, vrãjitor, mentor -
spre dobândirea cunoaºterii. Ca în basmele româneºti, ºi nu doar româneºti, ucenicul este
ajutat de elementele naturii - copacii care se dau în lãturi, piþigoiul -fiind circumscrisã ºi ideea
întoarcerii la naturã, la lumea vegetalã ºi animalã, condiþie esenþialã a dobândirii cunoaºterii.
De asemenea, ucenicului îi sunt transmise în vis mesaje ce-l ghideazã pe drumul greu ºi plin
de neprevãzut al înþelepciunii, autorul recurgând deseori la onirism, îmbinând chiar oniricul
ºi realul pânã la suprapunere, pânã la un punct în care cititorului îi este dificil sã perceapã
graniþa dintre ele.

Recurgând ºi la elemente mitologice (lupul, ºarpele - ca element comun atât miturilor
orientale cât ºi europene, chiar Biblia, pe lângã mitul pãcatului original , numindu-l “fiinþa cea
mai înþeleaptã”) sau de un simbolism marcant (muntele ºi lacul - apa, ca element primordial
al vieþii) autorul ne însoþeºte pe un drum care, paradoxal ºi neaºteptat, nu are un punct
terminus. Nu ni se dezvãluie metoda de a dobândi cunoaºterea deplinã, nu ni se dau soluþii
pentru a accede la sursa binelui ºi a rãului, la piatra fiosofalã. Poate pentru cã, dincolo de
acest demers literar, domnul doctor Dimitrie Grama, indiscutabil cunoscãtor al psihologiei
umane prin natura profesiei, ºtie cã omul are o personalitate ºi o identitate proprie ce-i
conferã unicitate. Fiecare posedã o cogniþie proprie, ceea e înseamnã cã pentru fiecare individ
existã o metodã specificã de a se iniþia, de a se înãlþa spiritual, iar resursele pentru aceastã
transformare se aflã în interiorul fiinþei noastre.

Mãrturisesc cã, dincolo de tiparul clasic al unei scrieri de acest gen, ceea ce mi-a atras
atenþia ºi m-a fãcut sã meditez la sensul celor citite este luciditatea cu care autorul priveºte
societatea actualã ºi produsul ei: omul pe care instituþiile ºi mass-media îl educã sã devinã
“rob” al unor tipologii ºi cliºee, îl îndoctrineazã ºi îi oferã modele în care sã se încadreze,
limitându-i gândirea ºi spiritul. Spune la un moment dat autorul: “Am umblat bâjbâind, cu
ochii pe jumãtate închiºi, într-o lume pe care altcineva a construit-o pentru mine pe baza unor
premise false”...

CAMELIA TAMAª



La propunerea Societãþii „Sorin Titel”, primãria
comunei Mehadia, prin dl. Iancu Panduru, ºi
ªcoala Generalã din localitatea Plugova, prin dl.
prof. Mihai Cornian, directorul ºcolii, au dovedit
sensibilitate ºi solidaritate pentru înfãptuirea unui
act cultural pe mãsura memoriei regretatului
scriitor. Cu noi s-a solidarizat ºi doamna Diana
Panduru, jurist, fiica colegului dispãrut.

Întâlnirea participanþilor va avea loc pe data de
28 iunie 2008, ora 12, la ªcoala Generalã din
Plugova, prilej cu care primarul Iancu Panduru va
adresa cuvântul sãu de salut ºi va primi salutul
sãu din partea oaspeþilor: Vasile Barbu
(preºedintele Societãþii „Tibiscus” din Uzdin –
Serbia), ing. Ion Ciama (preºedintele Societãþii
„Avram Iancu” din Timiºoara), prof. Nicolae Sârbu

(directorul Bibliotecii „Paul Iorgovici” din Reºiþa),
Ion Marin Almãjan (din partea Uniunii Scriitori-
lor), Iancu Feneºan (din partea cadrelor didactice),
dl. Gheorghe Luchescu (Societatea „Sorin Titel”),
Florian Copcea, din partea Rompres.

În continuare, se vor desfãºura programele:
A. Dezvelirea plãcii comemorative Ion Florian

Panduru ºi sfinþirea plãcii de un sobor de preoþi.
Vor prezenta alocuþiuni: primarul Iancu Panduru,
prof. Mihai Cornian ºi N. D. Petniceanu, iniþiatorul
manifestãrii.

B. Revenirea la ºcoalã (sau la Cãminul
Cultural), unde vor derula comunicãrile, privind
viaþa ºi opera scriitorului omagiat. Vor vorbi: Ion
Nicolae Cenda, Ion Marin Almãjan, Aurel Turcuº,
Miruna ªchiopu, N. D. Petnieanu, Iosif Bãcilã ºi

Iancu Feneºan ºi alþii.
C. Vor fi lansate cãrþile, cu privire la Ion

Florian Panduru:
- Maria Bologa – „Sunetul Muntelui Sãlbatic”,

Editura Eubeea, Timiºoara 2007, în prezenþa
directoarei Nina Ceranu ºi a redactorului de carte
Ilie Chelariu

- Ionel Bota – „Homo fictius”, Ed. Clubul
„Mitteleuropa”, Oraviþa, 2008

- Ion Florian Panduru – „Au murit poveºtile,
Siminico”, reeditare, prezintã N. D. Petniceanu.

Moderator: prof. Mihai  Cornian

Un nume uitat!...
Numele artistului emerit, la taragot, Iosif

Milu, originar din Mehadica (Caraº-Severin),
a fost uitat, a pierit odatã cu intrarea în
pãmânt a pãrinþilor ºi bunicilor noºtri. Iosif
Milu a cântat, cum puþini au cântat, în renu-
mitele localuri din Mehadia, la „Berwanger”
ºi la „Calul Alb”, Iosif Milu fusese solicitat sã

cânte în renumita orchestrã de corzi avându-
l primaº ºi ºef de taraf pe Niki de la Mehadia
(Nicolae Mircea, decedat în aprilie 1956).

Iosif Milu zis Ioºca fusese selecþionat ºi
invitat sã cânte în marile ansambluri din

Bucureºtii deceniilor ºase ºi ºapte ale
veacului XX.

Cu Ansamblul „Ciocârlia”, Iosif Milu a
strãbãtut lumea: China, Rusia, America, Eu-
ropa de la un capãt la altul. Pe acolo, pe unde
a umblat a rãsunat torogoata sa, în aer plu-
teau cântecele, doinele cãrãºene, el, Iosif
Milu, fusese un adevãrat mesager al cântecu-
lui curat românesc. Pentru valoarea sa artis-
ticã fusese înnobilat cu Diploma de „Artist E-
merit” de cãtre Consiliul de Stat al României.

Iosif Milu a decedat în mai 1967, pe când
nu împlinise 60 de ani ºi fusese înhumat în
„Cimitirul Bellu”, parcela 128, pe Aleea
Marilor Artiºti.

FESTIVALUL DE FOLCLOR DIN
VALEA ALMÃJULUI A AJUNS...

FESTIVAL POLITIC!!!
Eram dedaþi ca an de an sã fim invitaþi

toamna sã participãm la Festivalul de Folclor
din Valea Almãjului, care se þinea prin rotaþie
în satele almãjene. Precizez, toamna, pentru
cã toamnã dupã ogoit, se numãrã, vorba
aceea, bobocii, ca sã rãmânem în datina ºi
obiceiul locului.

Iatã cã acest obicei, de câþiva ani, pare-
se vreo 14 ani, s-a stricat prin voia factorilor
culturali, mai precis prin voia domnului pro-
fesor universitar doctor Alimpie Ignea, bo-
zovicean, un excelent organizator toamnã de
toamnã... Dar ce l-a apucat sã schimbe
sezonul autumnal cu cel din luna florilor?!
Gurile rele zic cã potca asta o ºtie mai bine
domnul Miclea, ex-fotbalist, astãzi primar în
Bozovici. Ca lumea sã înþeleagã tãrãºenia
schimbãrii ea este una politicã, pe banii cui
ºtim ºi nu prea ºtim (?!) s-a fãcut propa-
gandã electoralã domnului primar Miclea
pentru un nou mandat de primar.

Suntem indignaþi, iubitorii de Almãj ºi
Festivalul almãjenilor, pentru aceastã detur-
nare politicã, pãcat de cântecul, jocul, datina
ºi obiceiul almãjenilor ajuns la cheremul
murdarei politici, ce se practicã astãzi.

Un adevãrat festival în Þara Almãjului
nu poate avea loc fãrã un nume pro me-
moria, numele celui mai mare violonist
din Ardeal ºi Banat, e vorba de Ion Luca
Bãnãþeanu. E bine sã ºtie ºi domnul Alimpie
Ignea ºi domnul Otiman ºi alþi domni cã
Almãjul înseamnã, prioritar, Ion Luca
Bãnãþeanu, aºa cum înseamnã de vreo 20 –
30 de ani, Liceul Teoretic din Bozovici,
enclavã de dãscãlie care de cam tot atâþia
ani respirã prin plãmânii profesorului Iosif
Bãcilã. Þara Almãjului mai înseamnã Ion
Marin Almãjan ºi prof. Pavel Panduru!

E trist, foarte trist, cã nu vã respectaþi ºi
preþuiþi adevãratele valori spirituale ale
Almãjului. La Bucureºti, trãiesc douã
doamne, o profesoarã ºi o lucrãtoare în Ra-
diodifuziunea Românã, sunt fetele regre-
tatului Ion Luca Bãnãþeanu, o datã mãcar, o
singurã datã, nu au fost invitate la Bozovici!
Poate nu ºtiþi cã rudele dumneavoastrã,
domnule Alimpie Ignea, au gãsit în Bu-
cureºti de fiecare datã un loc la masã în casa
Ion Luca Bãnãþeanu ºi în casa fetelor sale. E
bine sã reflectaþi cu ce mânã daþi, cu aceea
veþi primi in memoriam. Dixit!
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FOLCLORUL AUTENTIC
TREBUIE OMAGIAT!

Auzim la radio ºi vedem la televiziune, pe
micul ecran, cum sunt omagiaþi rapsozii ºi
folcloriºtii din România, din diverse localitãþi
rustice.

Nu acelaºi lucru se petrece în Caraº-
Severin! Cazul rapsodului Iosif Puºchiþã din
Petnic este concludent ºi relevant! Aflãm cã
omul a împlinit 70 de ani, în afarã de ceea ce
a fãcut Societatea „Sorin Titel” ºi Radio
Semenic (Reºiþa), organele puterii locale nu
au fãcut nimic! De e oare?! Se întreabã
rapsodul Iosif Ciocloda din Mehadica.

De precizat cã despre Petnic s-a vorbit
prima oarã în þarã ºi în strãinãtate graþie
cântecelor ºi vocii inconfundabile a „sturzu-
lui” din Poiana Petnicului, apoi s-a vorbit de
cãrþile Petniceanului, în rest nix de poveste!

La ultima Crainã bãnãþeanã (al cãrei
preºedinte fusese Puºchiþã câþiva ani la
rând) nu a fost omagiat rapsodul din Petnic.
De ce oare?! Nu fusese loc ºi pentru el,
spaþiul cultural fusese reþinut în contul
învãþãtorului Gh. Giurginca, despre care am
scris în numãrul trecut ºi despre care ne
este lehamite sã-i mai pomenim numele...

SIMPOZIONUL IOAN FLORIAN PANDURUSIMPOZIONUL IOAN FLORIAN PANDURU

Iosif Puºchiþã ºi cântãreþii de mâine
ai Petnicului

NDP ºi fiicele lui Ion Luca Bãnãþeanu

Iosif  Milu,  pe  scena  Casei  de  Culturã
Caransebeº,  acompaniat  de  orchestra  Lazãr

Cernescu;  dirijor  marele  Victor  Predescu

Paginã realizatã de L. CARABINÃ
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Abecedarul copilãriei noastreAbecedarul copilãriei noastre
Acum, cu nini albi în pãr ºi cu fãinã nula în

gene, îmi amintesc mai mult ca oricând cã ºi eu
am fost copil, îmi aduc nostalgic aminte de prima
zi de ºcoalã, de-a doua zi ºi de-a treia zi... de
ºcoalã, îmi amintesc cu bucurie ºi durere în suflet
de prima mea carte, de abecedarul care nu fusese
al meu, ci unul împrumutat, cã ei mei, oameni sãr-
mani nu avuseserã destui bani de mãlai, darmite
sã-mi cumpere mie prima carte... prima carte
fusese a lui Puiu Feneºan, bãiatul notarului, ori a
lui Trãinicã, feciorul lui don pãrinte Nemoian, zãu,
nu mai ºtiu sutã la sutã al cui fusese. ªtiu cã des-
luºisem buchiile cot lângã cot cu bãiatul notãra-
ºului ori al popii, sigur cu amândoi, pe care mi-i
i-am câºtigat prieteni...

De data asta, am la redacþie abecedarul
învãþãtoarei Neli Feneºan, mi l-a pus la dispoziþie,

ca sã-l rememorez ºi sã vi-l prezint dumneavoas-
trã, pentru cã ºi dumneavoastrã aþi fost copii, cu
abecedarul în trãistuþã, ori cu el în trãistuþa cole-
gului de bancã, cum fusesem eu, feciorul sã-

racului meu tãtâne...
Luna Iunie! Este luna copilului, luna elevului,

luna ºcolii, luna dascãlilor, pentru cã, dragilor, de
la ºcoalã dintotdeauna mie, sigur ºi vouã, vi s-a
prelins pe frunte bobul de rouã din inima ºi ochiul
dascãlului pe care nu-l putem uita, cum eu nu pot
sã-l uit pe domnul învãþãtor Pavel Ciobanu ºi nici
pe domnul învãþãtor Vasile Vasilescu zis Þurcanu,
zis Rapidul Roºu, poreclit aºa de pãrinþii noºtri
pentru cã donvãstori mergea, gândea ºi vorbea din
mers!

Pentru nostalgici, prezint câteva pagini
antologice din abecedarul elevei ºi dãscãliþei Neli
Feneºan, fiica Mehadiei. (NDP)

NDP ºi dãscãliþa Neli Feneºan

Menþiune: Abecedarul a fost pus la dispoziþia redacþiei de doamna învãþãtoare Neli Feneºan

Rãspuns la problema domnului Vasile Drãgan din numãrul anterior: corectã este varianta a II-a



Întreceri
sportive ºcolare

La Mehadia, în Caraº-Severin, an de an, de
paisprezece ani, are loc o întrecere sportivã între
echipele de fotbal ale ºcolilor din zonã: Mehadia,
Bãile Herculane, Topleþ, Plugova, Cornereva,
Valea Bolvaºniþa, Cuptoare ºi Iablaniþa.

Ideea unei asemenea întreceri a fost lansatã
de profesorul Mihai Belchite, fostul director al
ªcolii din Mehadia, în urma faptului cã domnul
profesor Ionicã Gariacu a donat Liceului din
Mehadia o serie de bunuri, de echipament
sportiv pânã la diverse aparate electronice.

Profesorul Ion Gariacu, fost elev al liceului
din localitate, trãieºte cu familia sa în Germania,
dar, an de an, îºi petrece o parte din concediu în
comuna natalã.

Aºadar, a XIV-a ediþie a avut loc, ca de obicei,
în ultima duminicã din luna mai, în prezenþa
elevilor de ºcoalã, a cadrelor didactice ºi a
multor iubitori de fotbal. Micuþii fotbaliºti au
dovedit talent, ambiþii ºi sportivitate.

Clasamentul primelor patru echipe a fost
urmãtorul:

- Locul I: echipa ºcolii din Cuptoare;
- Locul II: echipa ºcolii din Topleþ;
- Locul III: echipa ºcolii din Cornereva;
- Locul IV: echipa ºcolii din Bãile Herculane.
Au fost oferite premii, de cãtre profesorul Ion

Gariacu, care au constat din: echipament sportiv,
bani ºi o cupã – cupa fiind transmisibilã,
adjudecatã de echipa clasatã pe locul I. S-a dat ºi
o cupã pentru cel mai talentat fotbalist: Rãzvan
Rãdoi, portarul echipei de fotbal din Cornereva.
Premiile au fost înmânate de cãtre primarul
comunei, anume dl. primar Iancu Panduru.

În final, sponsorul întrecerii sportive, dl. Ion
Gariacu, printre altele a declarat: „Cu  toate  cã
locuiesc  la  1500  kilometri  depãrtare,  sufletul
meu  a  rãmas  ancorat  la  sufletul  oamenilor  din
Mehadia. Ceea ce fac, fac din plãcere, din
dragoste faþã de sport, ºi eu am jucat fotbal, sunt
profesor de educaþie fizicã ºi sport ºi iubesc
aceastã profesiune, cãreia m-am dedicat, apoi
prima dragoste nu se poate uita, e vorba de
ºcoala ºi profesorii din Mehadia... Mã bucurã
faptul cã primarul Iancu Panduru, fost fotbalist,
este un primar activ ºi preocupat pentru sport. La
fel ºi profesorul Tulian Domilescu, este un foarte
bun profesor de sport, un excelent organizator de
competiþii sportive. Tuturor, felicitãri.

(CRONICAR)

Noutate editorialã!
La editura „Gordian” din Timiºoara a apãrut

volumul „Lumina de la Vãrãdia” de N.D.
Petniceanu.

Cartea evocã figura ilustrã a iluministului
român Paul Iorgovici (1764 – 1808).

Ca sã scrie aceastã carte, NDP a cercetat ºi
studiat vreme de opt ani de zile peste 300 de
tomuri referitoare la epoca în care a trãit ºi scris
cãrturarul român, autorul cãrþii „Observaþii de
limbã româneascã” (Buda, 1799).

Cartea a fost lansatã, prin grija Bibliotecii
„Paul Iorgovici” ºi a Casei de Culturã a
Sindicatelor din Reºiþa, la data de 28 mai 2008.
Autorul aduce mulþumiri profesorilor N. Sârbu ºi
prof. Horaþiu Vornica. (NDP)

D-na S. E. întreabã, avocatul vã

rãspunde:

Devenim proprietari sau încetam sã fim

proprietari. Sunt momente posibile în viaþa

oricãrui cetãþean. Istoria colectivitãþii umane

atestã diversitatea semnificaþiei acestor

douã categorii de evenimente.

Dacã admitem cã proprietatea nu

reprezintã decât o posesie de o anume

calitate este firesc ca cea care determinã

dobândirea proprietãþii este posesia

(folosinþa) îndelungatã a unui bun.

Valabilitatea unui drept este analizatã

adesea prin prisma continuitãþii în timp,

instituþia juridicã care reglementeazã

aceastã stare de fapt este UZUCAPIUNE.

Prin uzucapiune înþelegem “un mod de

dobândire a dreptului de proprietate ºi a

drepturilor reale principale, în privinþa unui

lucru, prin posesia neîntreruptã a acelui

lucru într-un interval de timp prevãzut de

lege.”

Pânã la intrarea în vigoare a Legii

nr.7/1996 privind cadastrul ºi publicitatea

imobiliarã, reglementãrile Codului Civil cu

privire la felurile ºi condiþiile uzucapiunii se

aplica numai în acele zone ale þãrii în care

publicitatea imobiliarã s-a realizat prin

registre de transcripþiuni ºi inscripþiuni, în

timp ce în regulile în care se aplicã sistemul

cãrþilor funciare (adicã ºi la noi in BANAT)

uzucapiunea este reglementatã de Decretul

Lege nr. 115/1938.

Dispoziþiile art.27 ºi art.28 din D.L.l

15/1938 reglementeazã douã categorii de

uzucapiune: tabularã ºi extratabularã.

- UZUCAPIUNEA TABULARÃ se

realizeazã în situaþia în care o persoanã s-a

înscris în cartea funciara fãrã cauzã legitimã

(adicã fãrã a avea un titlu valabil). În aceastã

situaþie titularul dobândeºte dreptul de

proprietate prin posesia cu bunã-credinþã,

potrivit legii, timp de 10 ani.

-UZUCAPIUNEA EXTRATABULARÃ este

reglementatã prin dispoziþiile art.28, alin. 1

din D.L. nr. 115/1938, potrivit cãrora cel ce

poseda un imobil în condiþiile legii, timp de

20 de ani de la moartea titularului înscris în

cartea funciarã, poate cere intabularea

dreptului în favoarea sa, în temeiul

uzucapiunii. Condiþiile cerute de lege pentru

a putea invoca uzucapiunea sunt:

- titularul dreptului intabulat în cartea

funciara sã fie decedat.

- uzucapantul sã fie posedat continuu

timp de cel puþin 20 de ani de la moartea

proprietarului tabular.

- posesia exercitatã sã fie utilã. 

- UZUCAPIUNEA de 30 de ani sau de

lungã duratã este prezentatã de art. 1890

C.civ. în favoarea posesorului care poate

prescrie prin 30 de ani fãrã sã fie obligat a

prezenta vreun titlu ºi fãrã sã i se opunã

reaua-credinþã.

Pentru a putea dobândi proprietatea bu-

nului prin uzucapiune prelungitã, posesorul

trebuie sã îndeplineascã doua condiþii:

- sã posede bunul în tot timpul prevãzut

de lege, adicã 30 de ani.

- posesia sa sã fie utilã. Principalul efect

al uzucapiunii este acela ca posesorul

devine titularul dreptului de proprietate

asupra bunului posedat în timpul prevãzut

de lege. UZUCAPIUNEA nu se poate invoca

din oficiu, ci trebuie cerutã de cãtre cel ce

are interes.

AVOCAT CONSTANÞA VASILESCU

Rectificare!
Cu privire la articolaºul „Preoþii  în  politicã”

apãrut în publicaþia „Vestea” (nr. 5, mai 2008)
precizãm: nu  am  citit  nicãieri  vreun  asemenea
material  publicat,  declarat  de  Î.P.S.S.  Mitropolit
Bartolomeu.

Totuºi, despre „Preoþii  în  politicã” s-a vorbit la
un post de radio ºi la altul de televiziune, în 2007,
nu reþin cine anume a fãcut comentariul respectiv.
Aºadar,  ideea  a  fost  preluatã  de  la  acel  post,  era
vorba  de  presa  vorbitã  ºi  nu  de  cea  scrisã.

În ceea ce ne priveºte, suntem solidari cu
profilul moral, intelectual, de mare român al
Î.P.S.: Mitropolit Bartolomeu, cu marele scriitor
Valeriu Anania, cãruia îi dorim sãnãtate ºi mulþi
ani. Când îmi este dor de Arghezi, îl privesc pe
scriitorul V.A.(NDP).
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Stimate Domnule Petniceanu

Confirm primirea volumului
„Lumina de la Vãrãdia”. Vã mulþumesc
ºi vã felicit pentru aceastã nouã
realizare. Asemenea carte era necesarã
ºi mai ales aºteptatã de români.

Dumnezeu sã vã binecuvânteze.
Mitropolit Nicolae
Timiºoara, 26 mai 2008

Scrisoare de la Timiºoara
Mitropolia Banatului,

Cabinetul Mitropolitului
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