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Primul
R[zboi
Mondial

Augustin Feren\iu
cu 13 ani `nainte
de a fi primar
cuno;tea perfect
situa\ia economic[
a ora;ului Satu Mare
~n monografia ora;ului Satu Mare,
primarul Vajay Karoly se pl]ngea c[
Guvernul de la Budapesta nu ajut[
deloc ora;ul

Generalul Erich von Ludendorff
responsabil cu campania `mpotriva
Rom]niei

Memoriile
unui general
german
despre
ocuparea
Rom]niei
~n prima s[pt[m]n[ a lunii august
1914 Germania intr[ pe scena Primului
R[zboi Mondial< la 1 august a declarat
r[zboi Rusiei, la 2 august nem\ii ocup[
Luxemburgul, `n 3 august i-a declarat
r[zboi Fran\ei, iar `n 4 august Germania
a invadat Belgia. Rom]nia a intrat `n
r[zboi de partea Antantei, doi mai t]rziu,
2 august 1916. :eful statului major german, Generalul Erich von Ludendorff,
responsabil cu campania `mpotriva
Rom]niei, a publicat o carte de memorii.
Acestea au fost traduse `n rom]n[ ;i publicate `n dou[ volume, imediat dup[
apari\ie< "Memoriile generalului Ludendorff despre R[zboiul Mondial ;i
pr[bu;irea Germaniei", Bucure;ti, Editura "R[sp]ndirea Culturii", 1919. Volumele con\in date foarte interesante despre
importan\a Rom]niei din Primul R[zboi
Mondial.
Continuare `n pagina 2

Printre personalit[\ile s[tm[rene
par\ial cunoscute sau deloc se num[r[
;i Augustin Feren\iu (28 august 1872martie 1960) primul primar rom]n de
dup[ Unirea din 1918. De fapt, nu sunt
recunoscute meritele familiei Feren\iu,
una dintre familiile rom]ne;ti de vaz[
din secolul 19 ;i `nceputul secolului 20.
Avocatul Alexandru Feren\iu, tat[l viitorului primar, a organizat la Satu Mare
`n anul 1872 a doua reuniune pentru
adunarea fondurilor pentru `nfiin\area
teatrelor `n limba rom]n[ din Transilvania, a g[zduit prima bibliotec[ ;i pri-

mul cerc de lectur[ `n limba rom]n[
din Satu Mare, condus de Petru Bran.
Tot el a fost avocatul dr. Vasile Lucaciu,
`n primul s[u proces de la Satu Mare.
Augustin Feren\iu s-a n[scut ;i s-a
format `ntr-un mediu intelectual. ~n casa familiei, dup[ cum scrie Ioan Georgescu `n monografia George Pop de
B[se;ti (1935) se `nt]lneau dr. Vasile
Lucaciu, Gavril Laz[r de Purc[re\i, Alexiu Berinde, Pelle Emil, avocatul Nilvan
din :omcuta ;i mul\i al\i frunta;i ai
rom]nilor ardeleni.
Continuare `n paginile 4-5

Augustin Feren\iu (28 august 1872 - martie 1960)

Dimensiunile ideale 90-60-90 - nu mai sunt
obligatorii la
concursurile de Miss

D. P[curaru

Am obosit
s[ scriu
despre
mor\i
Aurel Popp,
140 de ani
de la
na;tere

O premieră în istoria evenimentului
Miss Venezuela, care, anul acesta a avut
loc joi seară< dimensiunile candidatelor
înscrise în concursul de frumuse\e nu
au mai fost precizate, precizeaz[ Mediafax. Criticat pentru că pune accentul
doar pe aspectul fizic, concursul a debutat în 1952 şi de\ine un record pe
scena de profil interna\ională, după ce
a lansat şapte Miss Univers şi şase Miss
World. Însă competi\ia a fost constant
criticată din cauză că a impus anumite
tipuri de femei ideale din punct de vedere fizic, ce nu reflectă realitatea cotidiană. În mod tradiţional, organizatorii
precizau dimensiunile candidatelor, 9060-90 de centimetri (bust-talie-şolduri)
fiind considerate cele ideale. Anul acesta, cele 24 de candidate au defilat, ca de
obicei, în costume de baie şi rochii de
seară, dar organizatorii nu vor mai preciza dimensiunile tinerelor, într-un
efort de a lupta contra stereotipurilor.
Multe din candidate apelau la chirurgie
estetică şi diete alimentare drastice pentru a obţine aspectul fizic considerat în
mod tradiţional ideal.
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Familia i-a organizat prin\ului Dezumanizarea, un flagel
George o petrecere special[ al societ[\ii moderne
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MEMORII

"Eram sili\i s[ scoatem din \ara aceasta tot ce ne trebuia ;i s[-l d[m consumatorilor". Rom]nia ;i
Dobrogea, au primit o administra\ie regulat[. ":i deoarece Germanii jucaser[ un rol preponderent
`n `nfr]ngerea Rom]niei, am \inut ca aceast[ administra\ie s[ fie de\inut[ de Germani."

Memoriile unui general german despre ocuparea
Rom]niei `n Primul R[zboi Mondial
:eful statului major german, Generalul Erich von Ludendorff responsabil cu campania `mpotriva Rom]niei din Primul
R[zboi Mondial a publicat dou[ volume de memorii. Volumele au ap[rut `n 1919 ;i `n limba rom]n[
Urmare din pagina 1

de iarn[ au fost importante, deoarece
trebuia s[ ne baz[m pe produsele
rom]ne;ti `n perioada critic[ care preceda recolta din Ungaria `n iulie ;i a
noastr[ `n August. Cultura legumelor
era de asemeni de mare importan\[
pentru noi ;i a fost organizat[ `n vederea unui randament c]t mai mare posibil. Stocul de vite se mic;orase foarte
mult `n urma r[zboiului a;a c[, exportarea c[rnii a fost c]t se poate de
restr]ns[.

"Organizarea Comandamentului
expedi\iunei contra Rom]niei avea s[
fie regulat[ mai t]rziu ca ;i rezolvarea
aceleia;i chestiuni la nordul Carpa\ilor.
Deoarece generalul von Conrad d[dea
o mare importan\[ faptului c[ numai
un stat major austro-ungar s[ aib[ comanda `n Transilvania, se constitui un
mare grup de armate supt arhiducele
Carol `n Ungaria.

Concentrarea contra
Rom]niei
"Vechiul grup de armate al Arhiducelui, afar[ de trupele din Carpa\i,
trecu supt comanda lui von BoehmErmolli, care-;i mai p[stra ;i comanda
asupra armatei a II-a austro-ungar[.
Grupul de armate astfel format fu pus
sub autoritatea comandantului ;ef al
frontului de Est. ~n sf]r;it, se raliaz[ la
nord de Carpa\i, acea organiza\iune de
comandament, clar[ ;i potrivit[ `mprejur[rilor, organiza\iunea pe care o doriser[m de at]ta vreme. :i tocmai `n
momentul `n care comandantul ;ef al
frontului de Est se vedea silit s[ dea un
num[r de unit[\i mereu cresc]nd, pentru campania `mpotriva Rom]niei, lucrul acesta era ;i mai pu\in realizabil.
Trupele din Carpa\i, reunite sub ordinele Sfatului Major al Armatei a VII-a
austro-ungare, au fost puse sub ordinele
noului grup de armate al Arhiducelui
Carol, iar mai t]rziu cele dou[ armate
ce aveau s[ fie formate `n Transilvania.
Cea de la Nord, Aramata I-a austroungar[, de sub generalul von Arz, trebuia s[ se retrag[ de ambele p[r\i ale
T]rgului Mure;, p]n[ la Cluj> cea de la
Sud, Armata a IX-a german[, de sub
genealul von Falkenhayn, a g[sit acolo
ocazia s[-;i utilizeze ca ;ef de trupe, capacitatea lui militar[ `n serviciul patriei
(Volumul 1, p. 331). :i cum solidaritatea acestui front era condi\iunea prealabil[ a oric[rei opera\iuni `mpotriva
Armatei rom]ne din Transilvania, nu
mai r[m]nea altceva de f[cut dec]t s[
mai expediem iar[;i grupurilor de armate Boehm-Ernvilli ;i al Arhiducelui
Carol, pe Nistru ;i `n Carpa\i cel pu\in
trei diviziuni, care pornite de la frontul
de Vest at]t de `ncercat se `ndreptau
spre Transilvania. Am consim\it, cu
moartea `n suflet. ~mi amintesc sentimentul de am[r[ciune ce m[ cuprinse
fa\[ de armata austro-ungar[ (p. 332).

:ov[ielile comandamentului
rom]n
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Terenurile petrolifere rom]ne
Stocurile de petrol pe care le-am
g[sit `n Rom]nia n-au fost considerabile. Pe de alt[ parte, instala\iile de sonde au fost `n `ntregime distruse ;i
pu\urile `nfundate cu mare me;te;ug
(p. 440). Pentru exploatarea gr]ului, a
petrolului ;i a cerealelor produse, `n general, ne-am putut servi de c[ile de comunica\ie care asigurau Munteniei exportul ;i `nainte de r[zboi. Pentru
aceasta restauraser[m c[ile ferate
rom]ne, ceea ce ne lu[ oarecare timp.
Imediat a fost pus[ `n exploatare naviga\iunea pe Dun[re. Austro-Ungaria
p[stra Dun[rea ca un domeniu exclusiv
al ei. ~ntre Ploie;ti ;i Giurgiu s-au instalat conducte de petrol. Nici p]n[ `n
momentul P[cii nu se terminase instalarea aceasta (p. 2442)."

Vara anului 1917
Ofensiva rom]n[

Regele Ferdinand ;i Carol al II-lea, discut]nd planuri militare

"Mar;ul nostru pe Mure; se prelungi p]n[ la sf]r;itul lui septembrie.
Un atac repede din partea Rom]nilor,
l-ar fi spulberat. ~nt]rziat[ de marile
succese ob\inute de feldmare;alul von
Mackensen `n cursul irup\iunei sale `n
Dobrogea ;i mai cu seam[ tot a;tept]nd
ca ru;ii s[ se hot[rasc[ s[ treac[
Carpa\ii, armata rom]n[ `nainta cu
iu\eala unui melc. ~;i p[strase aripa
st]ng[ de la Or;ova la Sibiu, unde era
un grup mai important. For\ele ei principale c];tigar[ teren `n direc\iunea
Sud-Vest pornind din Bra;ov ;i frontiera muntoas[ a Moldovei, `n str]ns[
leg[tur[ cu aripa st]ng[ rus[. Se pare
c[ inten\iunea Rusiei ;i a Rom]niei cobor]rea `n linie str]ns[ `ntre Carpa\i ;i
Dun[re, `n c]mpia joas[ a Ungariei. Iar
pentru aceasta trebuiau sv]rlite dincolo
de Carpa\i for\e ruse;ti importante. Iar
rom]nii, intervenind viguros `mpotriva
concentr[rilor noastre de trupe, ar fi
trebuit s[ deschid[ ru;ilor trec[torile
Carpa\ilor. Au f[cut tocmai contrarul.
Necunosc]nd r[zboiul `n stil mare, nau ;tiut deloc s[ profite de `mprejur[rile
favorabile ce li se ofereau mereu, noi
fiind sili\i s[ ne `ndrept[m diviziile
noastre spre Nistru ;i `n Carpa\i. ~naintau foarte `ncet ;i astfel au pierdut mult
timp. Fiecare zi ne aducea noi avantaje!
:i ru;ii lucrau ;i ei tot f[r[ nicio logic[>
preferau mai bine s[ se repead[ prin
Carpa\i dec]t s[ dea o lovitur[ prin
Moldova flancului nostru deschis. Intrarea Rom]niei `n campanie se f[cea
f[r[ nici-o metod[ ;i coopera\iune cu

Rusia p[rea compromis[" (p. 333)

Importan\a teritoriului ocupat
`n Rom]nia
Marea importan\[ a Rom]niei, sau
mai bine zis a Munteniei, a fost de mai
multe ori subliniat[ `n paginile primului volum.
"Eram sili\i s[ scoatem din \ara
aceasta tot ce ne trebuia ;i s[-l d[m
consumatorilor". Rom]nia ;i Dobrogea
au primit o administra\ie regulat[. ":i
deoarece Germanii jucaser[ un rol preponderent `n `nfr]ngerea Rom]niei, am
\inut ca aceast[ administra\ie s[ fie
de\inut[ de Germani." ( p. 436).

Administra\ia Dobrogei
Faptul c[ Bulgaria \inea s[ ocupe
toat[ Dobrogea nu era deloc conform
cu interesele Germaniei. Por\iunea bulgar[, pe care n-o cedase Rom]niei dec]t
dup[ al doilea r[zboi balcanic, a fos
pus[ imediat sub administra\ie bulgar[,
conform tratatului din anul 1915.
"~n Dobrogea interesele germane
se confundau cu cele austriace ;i
turce;ti. (...) Cu toate acestea am avut
satisfac\iunea s[ v[d c[ to\i alia\ii no;tri
consimt la instalarea unei
administra\iuni germane de etape." Administra\ia a fost pus[ sub ordinele Satului Major German, grupa de armat[
a Feld-mare;alului von Mackensen ;i
se `ntindea de la frontiera de Sud a ve-

chii Dobroge rom]ne;ti "p]n[ la o linie
situat[ cam pe la 20 km spre nord de
calea ferat[ Cernavod[-Constan\a. Restul r[m]nea ca teren de ocupa\iuni pentru armata a III-a bulgar[ ;i ca atare fu
`ncredin\at administra\iunei bulgare"
(p. 437).

Administra\ia militar[
`n Rom]nia
Administra\ia a luat numele de administra\iune militar[ ;i a fost pus[ sub
ordinele feldmare;alului von Mackensen, ;i `n acela;i timp ;i sub acelea al
Marelui Cartier General, ;i nu \inea ca
guvernatorii generali imediat de
`mp[rat. Guvern[m]ntul militar nu se
`ntindea asupra `ntregii Muntenii> mai
r[m[sese o ;uvi\[ `ngust[ ca zon[ de
etape ;i de opera\iuni pentru Armata a
9-a ;i Armata Dun[rei. Dar totu;i `ntregul \inut se administra dup[ acelea;i
principii. Func\ionarii ;i judec[torii
rom]ni r[m[seser[ `n mare parte `n teritoriul ocupat, ;i acolo unde plecaser[
au fost `nlocui\i tot cu rom]ni. A;a c[
sarcina administra\iunei era mult mai
u;oar[, avea mai cu seam[ un caracter
economic.
Se g[seau `n abunden\[ `n Rom]nia
produse agricole de tot felul, mai cu
seam[ gr]uri deprumb, maz[re, fasole,
prune, ou[ ;i vin. Se proced[ imediat
la `ns[m]n\[rile de toamn[ (p. 439).
Se f[cu tot posibilul ca s[ se m[soare
produc\iunea. ~ns[m]n\[rile cu gr]u

La 24 iulie `n mun\i, `ntre Foc;ani
;i frontier[ rus[ rom]nii deschiseser[
o ac\iune `n scop de diversiune. Atinseser[ tocmai un punct slab al frontului
;i ob\inuser[ un succes local. ~naintarea
noastr[ din nordul Carpa\ilor, `n jos pe
Nistru ;i `nspre Moldova, prin Bucovina, a n[scut ideea unei relu[ri a
opera\iunilor `mpotriva trupelor
rom]ne, ;i a unui atac pe Siretul inferior, `n timp ce trupele austro-ungare
aveau s[-;i continue mar;ul lor prin
Cern[u\i ;i pe la sud. Ideea aceasta nea f[cut s[ transport[m `n Rom]nia prin
iulie corpul alpin ;i iar[;i s[ mai sl[bim
frontul de vest (Volumul II, p. 41). Discu\iile relative la ofensiva aceasta nu se
terminaser[ `nc[, c]nd ;i isbucni ;i atacul ruso-rom]n< grupul Mackensen a
trebuit s[ ia atunci o direc\iune de atac
`nspre nord, pe \[rmul vestic al Siretului, iar partea de sud a grupului arhiducelui Iosif, via Otzna, pornind de la
pasul Oituz. Luptele au `nceput `n prima jum[tate a lunii august ;i se prelungir[ tot restul lunii. S-au terminat
ambele cu succese locale ;i inamicu a
fost silit s[ renun\e la terenul c];tigat
la 31 iulie.

M[r[;e;ti
Armata rom]n[ se consolidase cu
concursul Fran\ei `n a;a grad c[ ni se
p[ru cu neputin\[ s[ ob\inem un succes
strategic at]ta vreme c]t ofensiva din
Bucovina nu ;i-ar fi reluat cursul. Deocamdat[, `ns[ lucrul era cu neputin\[.
Ofensivele grupelor lui Mackensen ;i
ale arhiducelui Iosef au fost oprite.
Rom]nii au `nceput s[ atace f[r[ succes,
`ncetul cu `ncetul activitatea luptelor
`ncet[ (p. 42)."
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Aurel Popp< “Sunt întristat puțin. Omul nu se naște în ﬁecare zi. Mâine se vor împlini optzeci
de ani de când am venit pe lumea asta în vecinătatea satului de naștere al lui Ady Endre, la Căuaș.
De ce trebuia să vin eu pe această lume și chiar pe Pământ, unde m-am născut probabil ca un om
obi;nuit și nu ca altceva, păi, eu înșir și acest lucru între tainele veșnice.”

IN MEMORIAM

D. P[curaru

Am obosit s[ scriu despre mor\i
Aurel Popp, 140 de ani de la na;tere
Am obosit s[ scriu despre
mor\i. :i despre lipsa de nerecuno;tin\[ a noastr[ fa\[ de ei. Vorbim aici despre mor\i care nu au
murit cu adev[rat, despre oameni
care au f[cut ceva `n via\a lor astfel `nc]t urma;ii s[ se vad[ obliga\i s[ le fie recunosc[tori pentru
c[ munca lor s-a convertit `n istorie.
Nu mi-am propus s[ fac o list[ a celor
despre care Informa\ia Zilei, Informa\ia
de Duminic[, revista Poesis, au scris dea lungul anilor, sco\]nd la iveal[ meritul
lor `n creionarea spiritual[ a acestor locuri. I-am luat de-a valma, rom]ni, unguri, ;vabi, evrei, ucrainieni. La loc de
frunte, `n mod deosebit, i-am a;ezat pe
doi dintre ei. Am]ndoi erau de pe aceste
meleaguri. Unul era rom]n, altul ungur,
dar erau prieteni de idei, de pahar,
purt]ndu-;i un respect reciproc deosebit.
La na;terea unuia se `mplinesc anul acesta 140 de ani, iar de la moartea celuilalt
100 de ani.
Ar fi meritat s[ fie s[rb[tori\i, dac[
nu `mpreun[, ca un exemplu de tandem
cultural, m[car separat, unul fiind cel
mai mare poet de expresie maghiar[, altul cel mai important artist plastic n[scut
vreodat[ la Satu Mare. Am]ndoi ;i-au
dep[;it condi\ia de provinciali, de b[ie\i
s[raci n[scu\i la \ar[, ;i au ajuns repere
culturale na\ionale. Unuia i-a fost dat s[i fie recunoscut talentul mai devreme,
imediat dup[ moartea survenit[ `n 1919.
Celuilalt posteritatea i-a fost vitreg[ ;i
abia acum intr[ `n con;tiin\a na\ional[
ca mare artist. Unul se cheam[ Ady Endre, cel[lalt Aurel Popp.
Oric]t am vrea s[ fim de bine
inten\iona\i, echilibrele culturale
rom]no-maghiare dintr-un jude\ cu popula\ie mixt[ ca Satu Mare sunt periclitate de nep[sare.
Nu s-a marcat nici centenarul Ady
Endre, ca un adev[rat Centenar, ;i nici
`mplinirea a 140 de ani de la na;terea lui
Aurel Popp.
Ce i-a unit pe cei doi? ~n primul r]nd
con;tiin\a c[ apar\in aceluia;i loc. ~n al
doilea r]nd respectul reciproc ;i aprecierea fa\[ de cultura celuilalt. Ady Endre
l-a salvat pe poetul na\ionalist Octavian
Goga de la `nchisoare. Ajuns ministru,
Goga a salvat castelul Ciucea `n memoria
prietenului maghiar, considerat la r]ndul
lui na\ionalist maghiar. Apreciat de
am]ndoi, Aurel Popp a luptat din r[sputeri s[ transforme c[su\a `n care s-a
n[scut Ady Endre `n cas[ memorial[.
A;a se `mbin[ ;i se leag[ lan\ul istoric
al culturilor `ntr-un spa\iu multicultural.
Dac[ maghiarii s[tm[reni nu ;i-au
f[cut datoria fa\[ de Ady Endre, s[
`ncerc[m noi rom]nii s[ ne facem datoria
fa\[ de Aurel Popp, unul dintre ultimele
spirite renascentiste din Rom]nia.
~ntr-o oarecare m[sur[ am restituit
culturii na\ionale un mare artist. Am publicat, `mpreun[ cu Oana P[curar, artist
plastic admiratoare a operei lui Aurel
Popp, ;i Adriana Zaharia, istoric, pasionat ;i talentat cercet[tor al arhivelor, dou[
volume. Primul, ap[rut la editura RAO
`n 2017, cuprinde pictura, iar al doilea,
ap[rut `n 2019 la editura Tracus Arte,
cuprinde lucr[rile de sculptur[, monumentele, artele aplicate, precum ;i pagini
de jurnal care dezv[luie adev[ratul chip
al artistului. Am mai putea ad[uga ;i expozi\ia permanent[ Aurel Popp de la
Muzeul de art[ din Satu Mare, conceput[
;i realizat[ de Oana P[curar ;i echipa ei
;i finan\at[ de noi. Mai avem de f[cut un
singur lucru pentru ca via\a ;i opera marelui artist Aurel Popp s[ fie f[cut[ cu-

Artistul `n gr[dina atelierului din Baia Sprie
noscut[ marelui public< publicarea coresponden\ei. Volumul este preg[tit ;i va
cunoa;te lumina tiparului anul viitor. Ca
;i celelalte dou[ albume, tot la o editur[
de prestigiu din Bucure;ti.
Cercul vie\ii lui Aurel Popp s-a deschis la 30 august, 1879, ;i s-a `nchis tot
`n luna august, ziua a opta, anul 1960.
Pentru ceea ce a f[cut pentru Satu Mare,
ar merita ca luna august s[ fie dedicat[
memoriei marelui artist. Poate la anul
care vine. Dar a;a am zis ;i anul trecut.
:i poate c[ vom zice ;i anul viitor. P[cat
c[ nu sunt cuprinse `n Zilele Partium, ar
merita pentru c]te a f[cut Aurel Popp
pentru Satu Mare ;i pentru Ady Endre.
P]n[ atunci, dorind s[ marc[m `ntrun fel 140 de ani de la na;tere, public[m
c]teva fragmente din jurnalul artistului.
Ca s[ vad[ fiecare s[tm[rean ce via\[ chinuit[ i-a fost rezervat[ acestui om `n ultimii ani de via\[, 1950-1960.
L[udat de unii ;i de al\ii, Aurel Popp
avea obiceiul s[ spun[< "lumea nu se mir[

at]t de ceea ce fac eu, ci de faptul c[
reu;esc s[ fac astfel de lucruri `ntr-un
ora; ca Satu Mare". Mai spunea despre
ora;ul pe care l-a iubit ;i l-a ur]t `n acela;i
timp< "~n Satu Mare se poate m]nca ;i se
poate bea, dar nu se poate face art[". De
fapt, voia s[ spun[ c[ la Satu Mare nu te
ajut[ nimeni s[ faci art[. S-a schimbat
ceva?

Artistul la b[tr]ne\e.
Jurnale, note, scrisori
1959, 29 august
“Sunt întristat puțin. Omul nu se
naşte în ﬁecare zi. Mâine se vor împlini
optzeci de ani de când am venit pe
lumea asta în vecinătatea satului de
naştere al lui Ady Endre, la Căuaş. De ce
trebuia să vin eu pe această lume şi chiar
pe Pământ, unde m-am născut probabil
ca un om obi;nuit şi nu ca altceva, păi,

eu înşir şi acest lucru între tainele
veşnice.
Puțini ştiu, pentru că abia acum o să
aduc la cunoştința oamenilor, cât de
mult m-a îngrozit să ﬁu trimis la şcoală,
şi paralel cu asta, în mod obligatoriu, să
dezbrac gacii de pânză şi să ﬁu îmbrăcat
în pantaloni, pentru că nu se cădea ca
orfanul rămas după preotul din Căuaş să
umble în gaci, ci trebuia să umble în
pantaloni scurți pe străzile pietruite din
Carei.
Am avut parte de multă fericire cu
familia mea şi mai ales cu copiii mei,
însă vai de cât de multe am[răciuni am
avut parte din cauza artei, un vis după
care mai alerg şi astăzi. Însă multele
minute fericite şi probabil şi mai multele
momente ale dezamăgirii, sunt mult în
urma acelor timpuri, când ﬁind încă
mic, de şapte-opt ani, m-am dus singur
cu patru-cinci cai pe pustă şi mi-am
petrecut acolo toată noaptea sub cerul
liber, lângă un mic foc făcut din
grămezile de bălegar şi buruieni uscate,
scormonind focul şi uitându-mă la stele,
la care mă uit şi azi cu mai mare plăcere
ca la orice altceva.
Când am fost smuls din acest
paradis al copilăriei şi am fost dus cu o
căruță mizerabilă la Carei în clasa a
patra, am plâns pe tot drumul, de parcă
m-ar ﬁ dus la eşafod să ﬁu spânzurat sau
împuşcat. Când m-a lăsat singur, şi
sărmana de mama mea a plâns atât de
tare că aproape ne-a crăpat inima la
amândoi. Îmi amintesc exact de toate.
Cei care mi-au dat mâncare, au stat în
partea oraşului către Berveni, adică către
Mlaştinea Ecedului, iar eu m-am dus cu
mama până la centru, până la statuia
Sfântului Florian, care gesticulează şi în
zilele noastre pe Casa țedulelor din
mijlocul pieții mari. Acolo ne-am luat
rămas bun unul de celălalt. Am fost un
copil slăbuț, bolnăvicios, însă unul
încăpățânat, iar dacă mi-am pus ceva în
gând, nu reuşea nimeni să-l scoată de
acolo. M-am dus încet la noul meu
adăpost, am fost acolo vreo cinci-şase
băieți în chirie şi la masă, şi aşa l-am
trântit de pământ pe primul care mi-a
venit în cale, că abia a putut respira
respectivul. Poate săracul nici astăzi nu
ştie pentru ce l-am „favorizat” eu în
acest fel.
Păi, aşa am fost eu, şi nici azi nu sunt
altfel. Și pentru că nu m-am putut
răzbuna pe adevărații făptaşi, şi azi `l
mai trântesc de pământ pe primul om pe
care neşansa lui mi-l aduce în cale. E la
fel de adevărat că şi eu mai sunt dat de
pământ, chiar dublu sau triplu, dar tot
nu mă las, chiar dacă suport ani de zile
consecințele acestei încăpățânări.
Numai datorită voinței mele
puternice am ajuns la optzeci de ani,
chiar în ciuda copilăriei bolnăvicioase.
Odată am căzut şi în fântână şi am zăcut
acolo o jumătate de zi până când cireada
a fost adusă la adăpatul de prânz, şi
oamenii m-au descoperit `n fundul
fântânii. Din cauza unui cuib de
coțofană m-am suit pe un salcâm înalt
de pe marginea Crasnei şi am căzut în
râul acoperit de un strat subțire de
gheață, gheața subțire s-a spart sub mine
şi eu am văzut că am noroc pentru că mam putut prinde de câteva crengi nu
prea îndepărtate duse de ape sub sloiuri,
şi am observat că s-au adunat nişte
țărani pentru salvarea mea, lucru ce a
fost absolut întâmplător, ei venind la o
gaură din gheață şi observându-mă, mau tras afară ca pe un mort, însă peste
zece minute m-am dus către casă ca sămi liniştesc toate rudele – la care am fost
atunci la Craidorolț – că iată, trăiesc.
Și apoi, într-o primăvară, la coptul

cireşelor, în viile din Santău, în timp ce
culegeam cireşele, la îndemnul unei fete
să sar jos de pe vârful unui copac şi ea
îmi dă o mân[ de cireşe pe care le-a
cules, eu imediat m-am aruncat de la opt
metri, şi apoi am fost tratat cu zeamă de
fân până când m-am făcut om din nou.
Am fost ca şi un mort, iar dacă era
timpul să adorm, mama mi-a închis
ochii, pentru că nici măcar pleoapele nu
mi le-am putut mişca.
Iar aceste lucruri mi-au fost date de
natură, să mă fac mai puternic, ca mai
târziu, în adolescență, să ajung groaza
întregii găşti a băieților ucenici şi a
elevilor din tot oraşul, aşa încât chiar şi
acum, dacă trec prin Carei, primul
cunoscut mă întreabă pe cine vreau să
bat dacă m-am deplasat din Satu Mare
la Carei. Însă acest fel de viață a avut şi
multe consecințe negative. În vremea
când am ajuns adult, am fost nevoit sămi cheltui toți banii pe dueluri, pentru
că mi-a fost îndeajuns ca cineva să se
uite strâmb la mine, deja a şi primit o
palmă respectivul.

30 august
Da, dar apoi am devenit şi eu mai
copt la cap, însă e adevărat că mult mai
târziu față de cum se întâmplă asta în
cazul şvabilor. Pentru că se ştie, că
mintea şvabilor se coace la patruzeci de
ani – cel puțin aşa se spune – însă în
cazul vlahilor şi al ungurilor acest lucru
nu intervine nici la vârsta de optzeci de
ani. Știu asta din propria experiență.
Pentru că iată, cum îşi bate joc viața
de mine, viața față de care eu m-am
comportat întotdeauna atât de corect. În
al patrulea an consecutiv aştept iarna
fără combustibil. Ce dracu va ﬁ cu mine,
nici nu-mi pot închipui. Acum m-a
apucat ideea să fac pasteluri. Mă chinui
cu trei mari compoziții, pentru că aş
vrea să le termin înaintea venirii iernii.
Mai bine zis, al dracului de tare aş vrea
să-mi termin toate lucrările neterminate
pentru că simt apropierea sfârşitului
ﬁnal. Citesc în cartea unui medic (este
vorba de un medic şef al Fundației
Rockefeller) că bărbații din triburile
sălbatice de pe insulele Filipine anunță
pur şi simplu că în data cutare sau cutare
vor muri, lucru ce de regulă se şi
întâmplă exact, cu toate că, de altfel, ei
nu au nicio problemă de sănătate, şi pot
să spună atât de exact data morții lor,
pentru că ei spun că preotul, adică
vrăjitorul lor i-a blestemat cu moartea,
şi anume la o moarte cu o dată stabilită
dinainte. Hei, mă gândeam eu în sinea
mea, dacă aceşti sălbatici sunt în stare să
facă treaba asta în acest fel, atunci eu pot
face exact contrariul, numai că trebuie
să cred la fel de tare că treaba se va
întâmpla tocmai aşa cum cred locuitorii
de pe insulele Filipine. De aici îmi sare
în minte acum aforismul că în lipsa mea
nu pot muri nici eu, adică trebuie să ﬁu
şi eu de acord cu propria-mi moarte.
Păi, eu nu voi ﬁ de acord cu treaba asta
încă o bucată de vreme, până când numi voi duce la capăt treburile pe acest
P[mânt invadat de cei răi. Aşa mă
încurajez eu, şi chiar cred că aşa va şi ﬁ,
pentru că aşa vreau. Este bine dacă
ținem cont din când în când de zicala că
este mai bine dacă pantofarul rămâne la
calapodul lui. Iar pentru că îmi place
foarte mult dacă reuşesc să ﬁu modest,
şi nu întotdeauna unul care spune
lucrurilor pe nume fără menajamente.
Domnii imperiului românesc s-au
comportat exact aşa ca şi cei maghiari.
Și aceştia au refuzat orice solicitare de a
mea. Și să vezi, totuşi eu mai trăiesc.
Dracu să-i ia!”
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Augustin Feren\iu cu 13 ani `nainte de a fi primar cuno;tea
perfect situa\ia economic[ a ora;ului Satu Mare
~n Monografia ora;ului Satu Mare, primarul Vajay Károly se pl]ngea c[ Guvernul de la Budapesta nu ajut[ deloc ora;ul
Urmare din pagina 1
Scos din uitare de Informa\ia
Zilei, `n urma cercet[rilor de arhiv[
f[cute de Adriana Zaharia, Augustin Feren\iu se dovede;te a fi o personalitate cu preocup[ri diverse.
Meritele lui au fost recunoscute
`nc[ din tinere\e, c]nd, de;i rom]n,
provenind dintr-o familie recunoscut[ pentru ac\iunile ei pentru
drepturile rom]nilor, a fost ales notar al Consiliului local Satu Mare.
A ocupat aceast[ func\ie datorit[
calit[\ilor sale, preg[tirii sale intelectuale. De;i era la vedere, acest
lucru nu a fost eviden\iat p]n[
acum. O atent[ cercetare a unui izvor de baz[ pentru cunoa;terea istoriei ora;ului Satu Mare, celebra
monografie coordonat[ de Borovsky Samu, ne dezv[luie un lucru de
o importan\[ major[< primul capitol din monografia ora;ului Satu
Mare coordonat[ de Borovsky Samu a fost scris de Augustin
Feren\iu. Intitulat “Date economice”, textul lui Feren\iu, la acea vreme func\ionar la Prim[ria Satu Mare, nu doar c[ prezint[ date foarte
exacte despre situa\ia demografic[,
agricultura, zootehnia ora;ului
etc., ci le ;i interpreteaz[. Demn de
aten\ie este ;i faptul c[ `n prefa\a
volumului, primarul dr. Vajay Károly se pl]ngea c[ Guvernul de la
Budapesta nu a ajutat ;i nu ajut[
deloc ora;ul Satu Mare.
A;adar, Satu Mare s-a dezvoltat prin
for\e proprii, f[r[ ajutor din partea statului
maghiar. Istoricii de azi pot interpreta textul
fostului primar Vajay Károly din timpul Austro-Ungariei `n diverse feluri, dar dincolo
de interpret[ri textul lui Augustin Feren\iu
prezint[ date concrete, bazate pe documente. Astfel afl[m c[ cel mai mare proprietar
de terenuri din Satu Mare era ora;ul Satu
Mare. Cum au trecut acestea `n proprietatea
altor institu\ii, cum ar fi de pild[ Biserica
Romano-Catolic[? De asemenea ora;ul avea
"un număr mare de imobile mari în proprietate". Cum s-au pierdut acestea se vede
din exemplul hotelului-restaurant Dacia,
fost Panonia. Primarul, autor al prefa\ei Monografiei, explic[ de ce guvernul nu a sus\inut financiar Satu Mare. Cit[m< "publicul
ora;ului nu avut niciodată parte de susținerea guvernului central din cauza atitudinii
lui naționale puternice." Este o trimitere direct[ la atitudinea popula\iei rom]ne;ti, la
ac\iunile lui Petru Bran, a dr.Vasile Lucaciu,
a avocatului Alexandru Feren\iu, a altor intelectulai rom]ni, preo\i, avoca\i, oameni
`nst[ri\i, comunitatea rom]neasc[ unit[ `n
jurul lor. Mai afl[m c[ baza comer\ului `n
Satu Mare a fost pus[ de greci ;i de armeni.
Augustin Feren\iu scrie< "Marile mi;cări ale
popoarelor, furtunile unor lupte pentru libertate au atras ;i au forțat să vină aici din
Ardealul apropiat mai multe familii de greci
;i armeni, care pe de o parte au pus bazele
unui comerț înfloritor, iar pe de altă parte
ei au instruit mai mulți cetățeni de aici la
comerț, care apoi au fost fondatorii unei clase numeroase de negustori, dovadă că asociația comercianților s-a fondat deja în urmă
cu un secol ;i jumătate".
Statistica prezentat[ de Augustin
Feren\iu relev[ date importante. ~n 10 ani
popula\ia ora;ului a crescut cu 26,7%. Sporul poate fi interpretat nu ca o cre;tere natural[, ci ;i ca urmare a stabilirii `n ora; a
unor comunit[\i de rom]ni. "Cre;terea efectivă a populației de la precedentul recensământ, în curs de 10 ani, a fost de 26,7%. Pe
această bază, populația ora;ului se apropie,
sau chiar depă;e;te 33.000."
Augustin Feren\iu precizeaz[< "Cea mai
mare parte a popula\iei este maghiară, î;i
au re;edință în ora; ;i locuitori cu alte limbi
materne. Îndeosebi este adevărată această

au înțeles întotdeauna spiritul epocilor. În
luptele naționale ea s-a poziționat întotdeauna de partea cauzei naționale, iar în
perioadele de asuprire ;i-a suportat soarta
în lini;te ;i a a;teptat venirea unor vremuri
mai bune.
Magistratul ora;ului, împreună cu bărbații de frunte ai bisericilor ;i cu consilerii
externi, a administrat cu mare precauție
;i cu o morală puritană treburile ora;ului.
El a înmulțit printr-o politică de;teaptă
avuția ora;ului în timpul secolelor, lucru
ce este dovedit azi de un număr mare de
imobile mari în proprietatea ora;ului.
Această politică tradițională s-a păstrat ;i
de către posteritate, ;i în acest fel ora;ul se
află în fruntea ora;elor privind avuția proprie.
Organizarea administrației încă poartă
amprenta vechilor instituții. Consiliul format dintre consilerii externi, care mai nou
se nume;te autoritate legală deliberativă,
este urma;ul consiliului intern a;ezat pe
ni;te baze mai largi< acest consiliu rezolvă
de aproape de 30 de ani problemele
ora;ului care se înmulțesc continuu, lucru
ce reclamă o reformă a organelor administrative. Putem spera cu siguranță, că
străduințele ;i abnegația factorilor decizionali de acum, vor avea în curând ;i rezultate, pentru că populația acestui ora;
înfloritor ;i doritor de o viață urbană modernă solicită cu tot dreptul ca problemele
lui să fie rezolvate de o administrație bună
;i de un corp de funcționari la nivelul epocii noastre, bine instruit ;i mulțumit de
propria soartă.
Dr. Vajay Károly

constatare în privința efectivelor militare,
pentru că trupele dislocate aici ale armatei
comune (ale monarchiei) ;i de honvezi sunt
recrutate în cea mai mare parte din ținuturile
aparținând naționalităților." Nu a fost ferit
Satu Mare nici de pesta porcin[. "Pesta porcină - scrie Augustin Feren\iu - a impus de
mai multe ori închiderea târgurilor pentru
porci. Însă în ultima perioadă, boala nu s-a
mai observat deloc." Noi dup[ mai bine de
120 de ani, nu suntem at]t de noroco;i. Pesta
porcin[ nu vrea s[ dispar[ de tot.
~ncheiem aceast[ scurt[ prezentare a
c]torva date din monografia Borovsky dedicat[ ora;ului Satu Mare cu cuvintele primarului Dr. Vajay Károly< " Populația acestui
ora; înfloritor ;i doritor de o viață urbană
modernă solicită cu toat[ `ndrept[\irea ca
problemele lui să fie rezolvate de o administrație bună ;i de un corp de funcționari
la nivelul epocii noastre, bine instruit ;i mulțumit de propria soartă." Lucru valabil ;i
azi. Bravo, domnilor primari de alt[dat[!
Merita\i fiecare c]te o statuie `n centrul
ora;ului pe care l-a\i iubit ;i l-a\i modernizat
`n spiritul epocii dumneavoastr[. Nu ave\i
nici m[car un nume de str[du\[.
(D. P[curaru)

Cuvânt înainte
“Populația ora;ului liber regal Satu
Mare s-a ocupat din cele mai vechi timpuri, asemeni altor ora;e de ;es, ;i de cultivarea pământului, însă, din cauza a;ezării
nefavorabile, ;i pentru că el s-a aflat pe
drumul luptelor interne ;i al celor duse
împotriva inamicilor externi, nu s-au putut
forma aici gospodării mai mari ;i mai intensive, lucru la care a contribuit ;i calitatea
solului mai puțin fertil. Cu toate acestea,
partea populației care s-a ocupat de cultivarea pământului, a trăit de-a lungul secolelor în mod onorabil ;i a rămas întotdeauna o pătură de nădejde ;i statornică
a cetățenilor ora;ului.
Tot până la perioada întemeierii
ora;ului se întinde ;i istoria me;te;ugurilor, care însă nu a depă;it secole în ;ir caracterul de mică industrie> ;i cu toate că
majoritatea cetățenilor a fost compusă din
meseria;i înstăriți ;i uniți în bresle, marea
industrie nu s-a dezvoltat aici, în parte din
cauza unor conjuncturi nefavorabile pentru cultivarea străveche a pământului, dar
;i din cauza unor conjuncturi asemănătoare în privința industriei, pe de altă parte
;i din cauza că publicul ora;ului nu a avut
niciodată parte de susținerea guvernului
central din cauza atitudinii lui naționale
puternice. Pe de altă parte, activitatea industria;ilor uniți în bresle a avut ca rezultat
o situație materială favorabilă pentru ei,
a;a că nu s-a simțit lipsa unei susțineri din
partea guvernului central.
În schimb, comerțul a început să înflorească încă de la începuturi. Marile
mi;cări ale popoarelor, furtunile unor lupte pentru libertate au atras ;i au forțat să
vină aici din Ardealul apropiat mai multe
familii de greci ;i armeni, care pe de o
parte au pus bazele unui comerț înfloritor,
iar pe de altă parte ei au instruit mai mulți
cetățeni de aici la comerț, care apoi au fost
fondatorii unei clase numeroase de negustori, dovadă că asociația comercianților sa fondat deja în urmă cu un secol ;i jumătate. Un factor favorabil pentru dezvoltarea
comerțului a fost ;i a;ezarea centrală a
ora;ului, care este centrul natural al unei
întinse teritorii. Aici se adună nodurile
comerciale ale acestei provincii. Acestui
scop serve;te ;i politica publicului ora;ului
privind căile ferate, politică care dore;te
să facă din Satu Mare un centru al Ungariei
nord-estice, un nod central al rețelelor de
cale ferată. Iar rezultatul acestei voințe
a;teptat cu drept nu poate fi altul decât ca
ora;ul să devină un centru natural din toate punctele de vedere al acestui teritoriu,
lucru ce este ;i o strădanie permanentă a
conducerii ora;ului.
Populația ora;ului liber regal Satu Mare, printre toate necazurile ;i furtunile, sa putut conta doar pe sine însă;i. :i în acest
fel, ea nu s-a în;elat niciodată. Cetățenii

Date economice
Statistici demografice

Casa familiei Feren\iu de pe strada Mircea cel B[tr]n, nr. 8

Dr. Vajay Károly, primar al ora;ului
Satu Mare `ntre anii 1906 - 1913

Monografia ora;ului Satu Mare
coordonat[ de Borowsky Samu

Augustin Feren\iu (n. 28 august 1872- d. martie 1960),
primar al ora;ului `ntre anii 1919-1929 ;i 1930-1931

Populația ora;ului liber regal Satu Mare a numărat la recensământul din anul
1900, 26.881 de suflete. Numărul cetățenilor civili a fost 26.178, iar cel al militarilor
703.
Cre;terea efectivă a populației de la
precedentul recensământ, în curs de 10
ani, a fost de 26,7%. Pe această bază, populația ora;ului se apropie, sau chiar depă;e;te 33.000. (Pe baza Anuarului statistic
din 1906, populația calculată pe baza
mi;cărilor demografice, a fost la sfâr;itul
anului 1906, 30.469).
Cea mai mare parte a popla\iei este
maghiară, î;i au re;edință în ora; ;i locuitori cu alte limbi materne. În deosebi este
adevărată această constatare în privința
efectivelor militare, pentru că trupele dislocate aici ale armatei comune (ale monarchiei) ;i de honvezi sunt recrutate în
cea mai mare parte din ținuturile aparținând naționalităților.
Populația militară din garnizoana Satu
Mare este compusă din batalionul regimentului imperial ;i regal nr. 5 ;i din două
batalioane din regimentul regal maghiar
de infanterie nr. 12. La ora actuală, este
dislocat în Satu Mare ;i comandamentul
diviziei nr. 78 a infanteriei regale maghiare
;i fanfara militară a Districtului militar de
honvezi de la Kassa (azi Kosice, Slovacia).
Ora;ul, împreună cu hotarele lui mari,
se extinde pe o suprafață de 184 km pătrați,
iar densitatea populației a fost în 1900, cu
socotirea militarilor, 146 de capete pe kilometrul pătrat.
În anul 1900 s-au înregistrat case de
locuit într-un număr de 3.047. Dintre
acestea au fost construite din piatră sau
din cărămidă 859, pe un fundament de
piatră sau de cărămidă, dar din vaioage
sau chirpici, 572> din vaioage sau chirpici,
802> din lemne sau din alte materiale, 814.
Au fost acoperite cu țigle, ardezie, sau
table metalice 500 de case, cu scândură
sau cu ;indrilă< 2.203, iar cu stuf sau cu
snop de paie< 344.
Principalele cifre ale mi;cărilor demografice din ultimii doi an sunt următoarele. ~n 1906< căsătorii, 253> na;teri vii,
874> decese, 615> emigranți, 220> întor;i
din emigrație, 18> mutări în ora;, 114. În
1907< căsătorii, 240> na;teri vii, 853> decese, 737> emigranți, 226> întor;i din emi-

grație, 5> mutări în ora;, 120. Mențiune<
dintre emigranți, 26 au plecat la studii în
străinătate.

Suprafața ora;ului
O cincime din populația ora;ului liber
regal Satu Mare trăie;te din agricultura
primară. Suprafața totală a terenurilor intravilane ;i extravilane este de 18.351 de
hectare, adică de 31.889 de iugăre cadastrale. Intravilanul propriu-zis este de 650
de iugăre cadastrale.

Agricultura
Drumurile, străzile ;i piețele din ora;
însumează în total 1.063 de hectare, restul
este cultivat ca teren de agricol sau silvic.
Suprafața aparținând ora;ului se împarte
după cultivare cum urmează< ogoare,
9.391, grădini, 470, râturi, 2.049, vițe de
vie, 87, pă;uni, 644, păduri, 4.647, terenuri
neimpozabile, 1.063, deci în total, 18.351
ha. Cel mai mare proprietar de terenuri
este administrația locală a ora;ului Satu
Mare, care dispune de un domeniu de
15.506 de iugăre cadastrale. Din cauza realităților privind proprietatea ;i din cauza
modului de exploatarea al terenurilor ;i
din cauza cutumelor vechi, nimeni nu face
o agricultură intensivă.
Cu excepția unor terenuri din partea
stângă a Some;ului, unde s-au constituit
câteva domenii medii de 200-500 de ha în
urma reglementării terenurilor din 1902,
tot hotarul ora;ului este în posesia unor
proprietari mici, care țin foarte mult de
agricultura veche cu trei feluri de cultivare
în cicluri de câte trei ani.
Terenurile însămânțate arată după înregistrările din 1906 după cum urmează<
grâu de toamnă, 2.302, grâu de primăvară,
115, secară de toamnă, 46, orz de toamnă,
98, ovăz, 518, linte, 17, porumb, 3.453, cartofi, 57, sfeclă furajeră, 104, rapiță, 17, cânepă, 17, porumb furajer, 23, borceag de
toamnă, 28, borceag de primăvară, 288,
tirfoi, 345, lucernă, 288, alte culturi, 25 ha,
totalul terenurilor însămânțate fiind deci
7.825 ha; terenuri temporar nelucrate,
1.381 ha.
Primele încercări de cultivare a tutunului au avut loc în 1907, cu rezultate foarte bune. Dr. Keresztszeghy Lajos a fost primul proprietar de terenuri care a obținut
autorizația pentru cultivarea a 20 de iugăre
cu această cultură. El a obținut o recoltă
foarte bună, iar în 1908 s-au raportat deja
35 de iugăre cultivate cu tutun pe acela;i
domeniu. Probabil, această ramură se va
dezvolta mult în scurt timp după ce ministerul finanțelor, cu susținerea importantă a administrației locale a înființat în
1906 un centru de preluare a tutunului.
Acest centru are competențe de a prelua
tutunul din 60 de comune.
Recolta de tutun preluată în anul 1907 a
fost de 8.959 de măji de tutun de calitate
de Debrecen ;i 627 măji de tutun turcesc,
în total, 8.959 măji.
Cantitatea recoltei a principalelor culturi în 1906 a fost< grâu, 34.200, secară,
560, orz, 1.932, ovăz, 5.850, porumb,
48.000, cartofi, 2.500 de măji.
Viticultura s-a dezvoltat în a;a măsură
în ultima perioadă, încât mai mulți producători, pe lângă satisfacerea necesităților
locale, au început să ;i exporte vin. În hotarul ora;ului, la o distanță de 17 se găsesc
Viile Satu Mare, care, spre deosebire de
restul hotarului este un teren pe ni;te dealuri mai mici, fiind foarte bun pentru viticultură.
Suprafața totală de viță de vie este de
494 ha, din care pe rod 380 ha, iar încă
114 ha sunt plantate deja, dar încă nu sunt
pe rod. După ravagiile făcute de filoxeră,
au fost plantate soiuri americane ;i astfel
viticultura este în ascensiune din nou. În
1906 s-au recoltat 4.744 de hectolitri de
must la Viile Satu Mare, din care s-au făcut
efectiv 4.270 hectolitri de vin, adică 8,64
hectolitri pe hectar. Valoarea totală a producției a fost în 1906 de 188.730 de coroane.

Zootehnia
Zootehnia se limitează aproape total
la cre;terea cailor ;i bovinelor. Oamenii
mai cresc ;i porci ;i oi. Oile sunt ținute
pentru lână, pentru lapte ;i brânzeturi de
oaie ;i pentru îmbunătățiri funciare, iar
porcii sunt crescuți pentru consum propriu ;i pentru vânzarea cărnii, însă rasele
mai nobile sau ameliorarea raselor nu prezintă o prioritate pentru nimeni.
În schimb, în cazul cre;terii cailor ;i
bovinelor întâlnim deja ;i ni;te considerente economice mai substanțiale. Herghelia de armăsari de stat înființată în ora;
în 1894 are un rol important privind ameliorarea efectivelor de cabaline din ora; ;i
din provincie. De herghelie aparțin 68 de
stații de montă> numărul armăsarilor este
de 217 la herghelie ;i 206 la stațiile de montă, alți 11 fiind dați în chirie. Un factor
important al cre;terii cailor este concursul
anual de cai. Primele concursuri au fost
organizate de către Asociația Agricolă. Primul concurs legitim a avut loc în toamna
anului 1898.
De atunci, aceste concursuri s-au dezvoltat foarte mult, stârnind o atenție sporită din partea publicului din ora;, din comitat ;i din comitatele vecine, a;a că Asociația Agricolă a considerat că va fi mai
bine dacă se va înființa o organizație specială pentru organizarea acestora, ;i în anul
1903 s-a înființat Asociația pe comitat a
concursurilor de cai, al cărei pre;edinte
este Berenczei Kováts Jenő, proprietar de
terenuri, secretar< Poszvék Nándor, secretarul Asociației Agricole din comitat.
Cooperativa crescătorilor de cai de
agrement a fondat în 1905 o asociație pe
comitat a asociațiilor crescătorilor de cai
în vederea uniformizării concursurilor, în
urma căreia concursul din Satu Mare, datorită pistei ;i a manifestărilor de o zi întreagă, a fost clasificată în clasa a II-a.
Cre;terea bovinelor arată ni;te rezultate satisfăcătoare din toate punctele de
vedere. Mai multe ferme de vaci din marginile ora;ului satisfac necesitățile de lapte
ale ora;ului. Efectivul lor este de prim rang.
Autoritățile locale au o grijă deosebită ca
asoțiația de pă;unat ;i cele ale proprietarilor să țină ni;te tauri de rasă excelenți
pentru reproducerea efectivelor. :i cre;terea bovinelor de carne începe să se dezvolte.
Însă, o fermă mai mare pentru
îngră;area taurinelor există deocamdată
numai una, cea a lui Markovits, legată de
fabrica de spirt.
Efectivul de bovine se compune în mare parte din rase maghiare. S-au făcut ;i
ni;te experiențe prin aducerea bovinelor
de rasa Simmenthal ;i alte rase din apus,
însă cu rezultate modeste, pentru că rasele
străine suportă greu căldurile de vară de
aici ;i pă;unile mai sărace. Un rol binefăcător asupra cre;terii bovinelor au târgurile
de animale. Numărul târgurilor naționale
din 1906 a fost aici ;ase. Din cauza condițiilor meteorologice, trei din acestea au
fost reu;ite, două satisfăcătoare ;i unul nereu;it. Au fost aduse la târg 14.374 de bovine, 6.865 de cai ;i mânzi, 7.032 de ovine
;i 8.866 de porcine. S-au vândut 8.272 de
bovine, 2.396 de cabaline, 2.500 de ovine.
Situația sanitar-veterinară este în general
una satisfăcătoare.
Epidemiile care au lovit țara întreagă
nu au ocolit nici ora;ul Satu Mare, a;a ;i
antraxul, febra aftoasă, însă aici acestea nu
au avut o răspândire prea mare. Antraxul
a fost observat doar sporadic, pe unele
pă;uni izolate, iar febra aftoasă doar foarte
rar, a;a că nu a fost nevoie de închidere
târgurilor de vite. Pesta porcină în schimb
a impus de mai multe ori închiderea târgurilor pentru porci. Însă în ultima perioadă, boala nu s-a mai observat deloc.
Supravegherea veterinară este sarcina
medicului veterinar al autorității locale,
care este totodată ;i inspectorul abatorului,
iar controlul veterinar de stat este asigurat
de către veterinarul regal ca autoritate de
stat.
Traducere Veres Istvan
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FILA DE PSIHOLOGIE

“To\i se g]ndesc cum s[ schimbe lumea, dar niciunul nu
se g]nde;te cum s[ se schimbe pe el `nsu;i”.
Lev Tolstoi

Dezumanizarea, un flagel
al societ[\ii moderne
Tr[im vremuri `n care ni se
spune c[ “totul este posibil”, c[
avem capacit[\i miraculoase
pe care nu ;tim s[ le folosim,
`ns[ c]nd ajungem la partea
despre “cum devine totul posibil” e destul de u;or s[ ne
r[t[cim printre multitudinea
teoriilor ;i practicilor spirituale promi\[toare de “lumin[“ ;i
“adev[r” ;i, poate cel mai ademenitor dintre toate, de “eliberare de suferin\[“.
Via\a pe p[m]nt lipsit[ de suferin\[
este un target la fel de idealist ca ;i
mitul “au tr[it ferici\i p]n[ la ad]nci
b[tr]ne\i”. Se vorbe;te despre spiritualitate modern[, psihologie modern[,
toate `n acord cu noile nevoi ale omului
modern, printre care ;i aclamata dorin\ă de a tr[i f[r[ suferin\[. Pe c]t de
tentant este acest deziderat, pe at]t de
departe este de legile naturii. Suferin\a
(durere fizic[ sau moral[) este parte
inerent[ a oric[rui proces de cre;tere
;i transformare. E suficient s[ ne
g]ndim la modul `n care un copil vine
pe lume.
A `ncerca s[ elimin[m total durerea
din via\a noastr[ e ca ;i cum am vrea
s[ tr[im o via\[ f[r[ sim\uri. Iar o via\[
f[r[ sim\uri este o via\[ lipsit[ de orice
protec\ie impotriva pericolelor reale.
“Durerea este un semnal, un mijloc de
ap[rare al organismului, av]nd drept
func\ie s[ fac[ s[ `nceteze excita\ia periculoas[. Ea este preventiv[, deoarece
permite diferen\ierea a ceea ce este nociv de ceea ce nu este nociv, precum ;i
educativ[< copilul mic care se arde u;or
la flac[ra unui chibrit va evita mai
t]rziu s[ se joace cu focul” (Larousse,
“Dic\ionar de psihologie”).

Paradoxal, raportarea la
obiective nerealiste este o
surs[ de suferin\[
De ce omul t]nje;te totu;i spre o
via\[ lipsit[ de durere ;i `ncearc[ cu
tot dinadinsul s[ o evite? Confuzia ar
putea ap[rea din faptul c[ punem din
capul locului semnul egal `ntre durere
;i traum[, care presupune un eveniment de o intensitate foarte mare `n

ad]nce;te pr[pastia `ntre imaginea
noastr[ din societate ;i felul `n care ne
sim\im noi cu adev[rat, `nseamn[ c[
fie nu e bun[ pentru noi, fie nu suntem
`nc[ noi la nivelul de con;tientizare `n
care putem face acea schimbare.

“Educa\ia
este
cea mai
puternic[ arm[
pe care
o pute\i folosi
pentru
a schimba
lumea.”

Schimbarea nu se `nt]mpl[
peste noapte

Nelson Mandela

via\a individului, ce depăşeşte posibilitățile sale de adaptare. A;adar, conceptul de durere, suferin\[ este un concept ce suport[ grade diferite de intensitate ;i care poate fi privit ca pe un
continuum `ntre doi poli, unul cu rol
adaptativ (durerea ritmurilor naturale,
fire;ti, de cre;tere) ;i unul cu rol dezadaptativ (durerea de intensitate extrem[). Astfel, felul `n care ne raport[m
la acest concept, al suferin\ei sau durerii, ne influen\eaz[ `n mod direct
percep\ia asupra lui. Credin\a c[ putem
elimina total durerea din via\a noastr[
este o percep\ie nerealist[ care nu
r[m]ne lipsit[ de consecin\e.
Una dintre consecin\ele str[daniei
de amor\ire a sim\urilor, pentru care
pl[tim un mare pre\ psihologic, este
distan\area de universul nostru
emo\ional. Emo\iile sunt parte integrant[ a fiin\ei umane. La fel este ;i
ra\iunea, precum ;i latura spiritual[,
credin\a `n divin, care e nevoie s[ fie
armonios integrate `ntr-un `ntreg. Oricare din aceste trei dimensiuni este
afectat[ dintr-un motiv sau altul provoac[ un dezechilibru psihic.

Reprimarea emo\iilor
afecteaz[ rela\iile interumane
A nu mai fi `n contact cu propriile
noastre emo\ii creeaz[ o puternic[ di-

sonan\[ `n personalitatea noastr[.
Ajungem s[ deviem de la esen\a
noastr[, cre]nd o imagine fals[ despre
noi `n;ine, o imagine care pare s[ fie
func\ional[ `n societate, `ns[ `n[untrul
nostru r[m]ne un mare gol, un vid
emo\ional. Continu]nd s[ ne hr[nim
doar imaginea, “persona” cum o nume;te Jung, cre;tem de asemenea ;i vidul emo\ional care ajunge s[-;i caute
refugiu `n comportamente nes[n[toase. :i e de la sine de `n\eles unde ne
duce `n timp aceast[ stare a lucrurilor.
Dincolo de faptul c[ ne pericliteaz[
s[n[tatea fizic[, ne afecteaz[ ;i pe plan
rela\ional. Rela\iile cu oamenii r[m]n
doar la un nivel formal atunci c]nd
suntem `n incapacitatea de a ne recunoa;te emo\iile ;i de a le transmite celor din jur.
Conexiunile interumane autentice
se creeaz[ doar atunci c]nd ;tim s[ ne
comunic[m nevoile. Omul este o fiin\[
social[ care are nevoie s[ primeasc[
ajutor ;i s[ ofere la r]ndul lui. Copilul
mic nu are nicio ;ans[ s[
supravie\uiasc[ f[r[ ajutor. Instinctul
de `ntrajutorare este parte din noi.
Amor\irea sim\urilor de care vorbeam
mai devreme vine din p[cate ;i cu
amor\irea instinctelor. Tot mai multe
experimente sociale arat[, din p[cate,
c[ realitatea `n care tr[im este profund
afectat[ la acest nivel, la nivelul uma-

nului, al firescului. Oamenii trec indiferen\i pe l]ng[ cineva care are nevoie
de ajutor. Odat[ cu amor\irea sim\urilor, ne-am amor\it ;i valorile. Unde sa pierdut curajul? Care mai r[m]ne diferen\a `ntre o ma;in[rie supertehnologizat[ ;i om? Tocmai emo\iile care
fac ca nicio inteligen\[ artificial[ s[ nu
poat[ egala natura uman[ ni le
amor\im? Sim\urile sunt cele care ne
ofer[ statutul incontestabil de a fi
umani. ~ndep[rtarea de sim\uri ne dezumanizeaz[.

Dezechilibrul psihic, teren
fertil pentru fantasme
Tocmai pe un fond al instabilit[\ii
psihice `;i fac loc iluziile ;i fantasmele
unei vie\i ideale, lipsit[ de durere ;i de
suferin\[.
Mesajul de fa\[ nu se dore;te nici
pe departe a combate diversele teorii
;i practici spirituale. Semnalul de
alarm[ vine `nspre a ne p[stra echilibrul psihic ;i a nu-l vinde pe iluzii. E
o mare provocare s[ facem alegeri
s[n[toase pentru noi `ntr-o lume din
ce `n ce mai ofertant[ pe toate planurile. O alegere s[n[toas[ pentru noi
`nseamn[ ceva ce putem integra `n
via\a noastr[ f[r[ a ne destabiliza. Dac[
o practic[ nou[, un obicei nou ne

Obiectivele noastre sunt realiste
atunci c]nd sunt `n acord cu istoricul
;i contextul vie\ii noastre. S[-i lu[m
drept model pe c[lug[rii budi;ti care
mediteaz[ `ntr-o zi cam c]te ore st[m
noi la serviciu ;i s[ `ncerc[m s[ atingem performan\ele lor e complet nerealist. Desigur acest exemplu poate fi
unul extremist `ns[ are menirea s[ ne
stimuleze con;tientizarea asupra acestei realit[\i. Schimb[rile, nout[\ile se
cer a fi cl[dite pas cu pas, oric]t de tentant[ ar fi \inta final[. A o apuca pe calea scurt[ ne confer[ doar iluzia unui
succes, `n realitate poate fi doar un succes pe termen scurt, f[r[ tr[inicie, ca
;i orice alt edificiu f[r[ funda\ie, `ns[
cu costuri pe alte planuri.

Educa\ia, scut `mpotriva
dezumaniz[rii
Dincolo de nevoia de schimbare a
sistemelor nefunc\ionale `n contextul
vie\ii sociale, ne revine responsabilitatea s[ ne autoeduc[m ca adul\i, `n permanen\[, pentru a ne `mbun[t[\i mediul `n care tr[im. Este cea mai eficient[
m[sur[ pe care o putem lua atunci
c]nd efectele unui fenomen dezumanizant se materializeaz[ `n orori abominabile, cum este cazul din Caracal
ce a zguduit `ntreaga \ar[. Este tardiv
s[ `ndrept[m degetul `ntr-o direc\ie
sau alta. ~ns[ avem obliga\ia moral[ s[
schimb[m ceva.
La nivel individual, o schimbare de
atitudine imperios necesar[ `n zilele `n
care tr[im este s[ ne reconect[m cu
propriile noastre emo\ii ;i cu propriile
instincte, s[ nu mai fugim de ele. Acestea sunt gardienii no;tri fideli. E timpul
s[-i scoatem la lumin[ ;i s[ le red[m
misiunea. Ne-au ajutat s[ supravie\uim
milioane de ani, acum e timpul s[ ne
ajute s[ ne rec];tig[m umanitatea.
Ioana Zaharia

Cum putem s[ ne descoperim menirea?
„Dacă îți urmezi chemarea, te
pui pe un fel de pistă care a fost
acolo tot timpul, a;tept]ndu-te pe
tine, iar viața pe care ar trebui să
o trăiești este cea pe care deja o
trăiești.” - Joseph Campbell
Scopul sufletului tău este motivul
pentru care eşti aici pe acest pământ
în acest moment. Ceea ce cau\i este
probabil conectat la scopul sufletului
t[u. Este un aspect din viața ta care te
conduce şi te duce înainte.
Când `\i cuno;ti scopul, te mulțumeşti cu viața ta. Când `\i place propria
via\[, simți un sentiment de curgere,
ca şi cum ai fi îndreptat în direcția co-

rectă. Totul este a;a cum trebuie s[ fie.
În cartea sa “Flow” (“Curgere”) (2008),
Mihaly Csikszentmihalyi spune că
atunci când te afli în scopul sufletului
tău, simți un sentiment de armonie.
În loc să urmeze calea sugerată de
altcineva, cei „aflați în flow” par să-şi
trăiască visele lor autentice. Când
ac\ivit[\ile tale sunt conectate la scopul
t[u, vei simți motiva\ie şi fericire intrinsec[.
Unii `;i descoper[ menirea foarte
devreme, în timp ce alții mai târziu.
Uneori, un scop al sufletului apare ca
răspuns la o experiență din copilărie,
care ar fi putut fi veselă sau, dimpotriv[, traumatic[. Cu toate acestea,

există lucruri care nu sunt `n acord cu
scopul sufletului nostru. Trebuie să
dăm drumul la ceea ce nu ne mai serveşte, indiferent dacă sunt gânduri, activități sau comportamente. De exemplu, dacă te simți incomod cu cineva,
po\i lua în considerare distan\area de
persoana respectivă. Sufletul tău îți
transmite un mesaj. Poate că acea persoan[ `\i umbre;te bucuria din viața
ta. În cartea sa The Art of Healing
(2013), Bernie Siegel, M.D., spune că
scopul sufletului nostru este de a realiza adevăratul echilibru de care avem
nevoie pentru a ne folosi corpul şi spiritul `mpreun[ în acțiunile noastre. El
ne sugerează să ne gândim la noi ca la

nişte lumânări, cu flăcările ajungând
spre ceruri în speranța că se conectează
cu Divinul. Dacă sunteți la o răscruce
`n viață, poate este timpul să vă puneți
câteva întrebări existen\iale care inspiră transformarea. Iată câteva exemple,
care ar putea fi indici `n g[sirea scopului sufletului tău<
• La ce mă pricep?
• ~n care parte din zi sunt mai bucuros/oas[?
• Ce mi-a adus bucurie c]nd am
fost copil?
• Ce anume din viața mea nu `mi
mai serveşte - emoțional, fizic şi spiritual?

• Există evenimente sincronice care
ar putea fi un indiciu al scopului sufletului meu?
• Am avut vreun accident care a
mi-a servit ca prilej de con;tientizare?
• Cine sunt modelele mele?
• Ce `i învăț adesea pe alții?
• Care sunt visele şi dorințele mele?
• Cum îi ajut pe ceilalți să se transforme?
• Dacă aş mai avea un an de trăit,
ce aş face?
Sursa<
https<//www.psychologytoday.com/u
s/blog/the-empowermentdiary/201907/knowing-your-soulspurpose
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Poetului Gheorghe Cormoş care iubeşte ţuica de prună
Pe Eminescu de-l citesc
Mereu de-un tei îmi amintesc
De Ghiţă-al nostru ce să-ţi spun
Citindu-l mi-amintesc de-un prun

Dana Criste
ÎMBRĂŢIŞARE

Privind mereu înainte
mereu atent,
după prea mult întuneric
în mâna dreaptă,
simţi fiorul dimineţilor
într-o nouă îmbrăţişare

totul este luat de la capăt,
te ridici rugându-te
cerului îmbrăcat în purpură,
noua zi are urletul potrivit
cu hotărârea ta,
orice urmă de umbră dispare,
în fereastra interioară
guşti lumina
stropul de linişte binemeritat

IGNOR

Sunt frici
care ţâşnesc de undeva în neştire
nimeni nu iubeşte pe nimeni
îmi repet seara la culcare
rugăciunea
sunt bine
nu ne aşteptăm să înţeleagă cineva
nu
nu ne aşteptăm la nimic
inima şi cu mine
luăm doar o pauză binemeritată
e noapte
te las pe tine la margine
eu mă pitesc lângă perete
e răcoare
ignor
trag pătura peste ochi
pentru orice eventualitate
somn uşor!

SUB PLAPUMA VISĂRII

Undeva la orizont
dimineaţa părea că se desface
în fantastice culori
roz ceţos, galben gutuie, albastru purpuriu,
lipită de bolta cerului
retina tresaltă într-un nou răsărit,
flancate de penumbre înşelătoare
ce trimit spre ele felii înclinate de întuneric
amestecate cu vagi lumini,
degetele flămânde
lasă urme pe foile albe,
într-o imensă oglindă,
gândul e limpede,
ca un pahar proaspăt spălat
din care va curge bucuria
pe fondul multicolor al zilei
o rană acoperită cu plapuma visării
devine inima.

Gheorghe Cormo;
Puls

Sunt înveşmântat de timp acum
În visele mele doar o pasăre e
Şi cântecul ei
Aşteptându-şi eliberarea de aripi
În zgomotul şoptit
Al anotimpului Tău
Am văzut, am strigat
Şi sufletul meu
A ţâşnit într-o metaforă neagră.

Afront

La tine e gândul ce mă absoarbe
Ziua care se face albumină
Ca-ntr-o clepsidră trăznită de schija
Arsurii mele purtătoare în piept
Şi-n goliciunea luminată de briza
Nepământească a acestui abis
Voia sufletului va răsufla neînvins
Pe trupul de cretă al numelui tău
Cu tine voi fi contra vrerii oricui
Dăltuind cu unealta de cremene
Peste voia Arhanghelului patul de
purpură
În care noi ca doi copii în dezordine
Dezbrăcăm eternitatea de pura ei invenţie.

CENACLU AFIRMAREA

:edin\[ de cenaclu
în aer liber

Rondelul condeierului
Profesorului Al Zotta şi
Poetului George Vulturescu
Vechi condeier cu tâmplele cărunte
Ce-aduni cu pana colb de argint din stele
Ai ars iubiri în flăcări de surcele
Când pe talaz, când azur de munte.
Puhoi de muze, diafane iele
Îţi împleteau luceferi albi pe frunte
Vechi condeier cu tâmplele cărunte
Ce-aduni cu pana colb de-argint din stele

În urmă cu aproximativ o lună
de zile, membrii Cenaclului literar
Afirmarea din Satu Mare au cerut
o vacanţă între stagiunea de primăvară şi cea de toamnă. Învoiala
a fost că se vor revedea atunci când
vor simţi nevoia de a comunica, de
a aduce în spaţiul public unele
noutăţi pe tărâmul creaţiei sătmărene.
Iată că vacanţa a fost întreruptă joi,
1 august, la iniţiativa unor creatori sătmăreni care au dat curs invitaţiei poetului Ioan Raţiu, sătmărean de origine,
dar stabilit în Bucureşti, membru al
mai multor cenacluri, autor de volume
de versuri.
Cum întâlnirea a fost convocată aşa
cum se spune mai nou - pe repede înainte - dilema o reprezenta locul de
desfăşurare a acestei reuniuni cenacliere... peste program. Din vorbă în vorbă,
s-a ajuns la concluzia că vremea este
frumoasă, iar un spaţiu generos de desfăşurare a acestei întâlniri de lucru, fie
şi în vacanţă, să fie găzduită de "amfiteatrul - Someş", spaţiul dintre dig şi
malul Someşului, acolo unde există un
număr suficient de mare de buturugi
de salcie. Toţi participanţii au acceptat
această propunere inedită. În fapt nu
este vorba despre prima şi nici ultima
reuniune culturală organizată în aer liber. În perioadele anterioare cenacliştii

Ioan Tipu S[l[janu

Azi mai visezi la zilele acelea
Şi te-amăgeşti cu socoteli mărunte
Că poate a rămas cât un grăunte
De dragoste prin vechile boccele
Şi mai aduni cu pana colb din stele
Vechi condeier cu tâmplele cărunte

Autodedicaţie 1
Motto<
Tragic şi îngândurat,
Intonând un imn solemn,
Pare trist de parc-a dat
Un regat pe-un cal de lemn.
Un ipochimen ca el
N-are griji, doar vegetează,

au susţinut recitaluri de poezie şi muzică în Centrul Sătmarului, de strajă
fiind memorandistul dr. Vasile Lucaciu,
dar şi în Grădina Romei, în cartierele
Micro 14, 15 şi 16.
Sub “ochiul vigilent” al unei camere
de luat vederi, a început recitalul de
poezie. Poetul Ioan Raţiu a filmat întâlnirea de la cap ... coadă. Au citit din
creaţiile lor< Dana Criste, Ioan Tipu Să-

lăjanu, Mihai Sas, Gheorghe Cormoş,
Cornel Burcea, Ioan Coriolan Aniţaş,
George Vulturescu, iar Alexandru Zotta a citit poeme semnate de Ioan Nistor,
dintr-un recent volum al acestuia. Au
mai participat la această reuniune cenaclieră nonconformistă, organizată
într-un spaţiu neconvenţional, cantautoarea Georgeta Govor, Claudiu Govor
şi pictorul George Dan.

Taie frunze la căţel,
Iarna, vara, hibernează.
Pierde-vară şi chefliu
Arde gazul de pomană
Răsfăţat şi cusurgiu
Hoţ de inimi şi satană,
E mereu cu capu-n nori,
Trage la măsea prin cluburi
Iar de seara până-n zori
Pescuieşte-n ape tulburi.

Părintelui Vasile F.

Ioan Coriolan Aniţaş

Mânc[torul de vr[bii
Şcoala i-a plăcut mai puţin, dar avea
parcă înclinaţie spre a lucra printre fiare,
roţi şi în praf cât încape, şi încă ceva în
plus. Fiind băiatul mai mare al unei familii
sărace, el, Petre, a decis să nu mai meargă
la şcoală. Avea aproape 14 ani şi încă era
elev în clasa a doua. Îi era ruşine între colegi. Aşa cum spunea uneori, el era măgarul
între oi. Imediat ce a abandonat şcoala, copilul care făcea paşi spre adolescenţă şi-a
rugat părinţii să-l lase să meargă de ucenic.
În toată sărăcia lor, cei doi s-au sfătuit, au
cerut sfaturi şi de la vecini, dar le venea
greu să-şi lase băiatul la muncă. După insistenţe nenumărate din partea copilului,
părinţii şi-au dat consimţământul ca fiul
lor să meargă să înveţe o meserie.
Cum în sat nu era această posibilitate,
băiatul s-a dus la un om mai înstărit, cel
care l-a recomandat unui mecanic ce
deţinea o batoză cu motor Diesel. Bucuria
a fost de partea copilului, care deja îşi vedea
visul cu ochii - să devină mecanic, un vrăjitor al fiarelor.
Muncea băiatul pe vreme toridă. Alimenta cu paie imensa bârdâhanie a motorului ce punea în funcţiune batoza. Era fascinat de modul în care se transformă căldura în putere a motorului, cel care prin
intermediul curelei late punea în mişcare
batoza. Îi plăcea la nebunie ceea ce făcea.
Simţea că nu oboseşte, chiar dacă uneori
avea senzaţia că trupul lui stă pe nişte bucăţi
de lemn, gata, gata să se prăbuşească.
După primul sezon petrecut la mecanic, băieţandrul se alesese cu niscavia
noţiuni, dar şi cu deprinderi. Şi-a continuat
şederea la mecanic. Muncea cât îl ţineau
puterile. La terminarea treieratului, colo
prin luna septembrie, când ţăranii îşi duceau grâul de la arie, transportau paiele
acasă ca aşternut pentru animale, iar pleava
o dădeau ţiganilor pentru a folosi în vaioage
– chirpici pentru necunoscători, motorul

Diesel era dus la adăpost. Acolo era pus în
funcţiune pentru a antrena moara de cereale. Odată ajuns la moară, băiatul a descoperit secretele producerii uruielii. Stăpânul i-a povestit cum lucră cele două pietre care sparg boabele de cereale, cum se
reglează distanţa dintre pietre pentru a se
obţine uruială fină sau cu granulaţie ceva
mai mare. Toate cele învăţate erau noutăţi
– noutăţi. Iar în familie băiatul nu văzuse
aşa ceva. Era fascinat de lumea în care trăia.
Timpul i-a permis să se familiarizeze cu
un tip mai nou de motor Diesel. Creştea şi
el odată cu dezvoltarea tehnologiei de pe
acele vremuri.
Noul motor era mai puţin voluminos,
se putea lucra cu el în alte condiţii, iar randamentul era considerabil mai bun. Aşa,
cu multă ambiţie, dar şi cu aplecare, Petre
a învăţat meseria de morar. Nu-şi făcea
probleme că este o meserie murdară, că
lucrează în condiţii pe care mulţi le-ar reclama şefilor, cerând spor de toxicitate şi
te miri ce. Timpul trecea, iar la sate se forţa
nota colectivizării, fapt ce a dus la realizarea
unei naţionalizări a multor bunuri. Aşa sa întâmplat şi în cazul morii la care Petre
şi-a făcut ucenicia. Hotărât să nu cedeze
moara, proprietarul într-un târziu, sub apăsarea presiunilor exercitate asupra lui s-a
spânzurat. Jale mare în familie. După ce a
trecut înmormântarea, portăreii au mutat
moara confiscată, fiind predată CAP-ului
în constituire. Lipsea până şi şopronul în
care să se instaleze utilajele componente.
La insistenţele sale, Petre i-a convins pe
părinţi să lase construirea în fundul curţii
a unui şopron în care să fie amplasată moara. Băiatul se vedea deja morar. Strădaniile
sale n-au fost în zadar. De la gând la faptă
n-a fost prea mult. În timp scurt, din câţiva
stâlpi, ceva bârne şi margini de scânduri sa ridicat şopronul. Îşi dorea să continue
tradiţia familiei. Părea ceva normal. Bivolul,

că unii aşa îi spuneau, avea unde să sălăşluiască. Moara a fost repusă în funcţiune şi
măcina ceea ce venea la rând, când mălai,
când orz sau alte bucate. Porcii şi celelalte
animale din bătăturile oamenilor aveau
nevoie de măciniş. Viaţa îşi urma cursul
firesc. Orele, zilele, săptămânile şi lunile se
scurgeau precum boabele de bucate în pâlnia morii. La sosirea iernii lucrurile se complicau. În moară era frig, iar neaua în stratul
ei gros punea în dificultate vrăbiile care
trăiau peste an deosebit de bine la “cantina”
din vecinătatea morii. Cum morarul Petre
avea o familie relativ numeroasă şi-a pus
în gând să aibă carne nu numai atunci cânt
Terezia - Terca, aşa cum îi spuneau cunoscuţii, în fapt tovarăşa lui de suferinţă o să
se îndure să taie câte o găină.
Ingenios şi cât se poate de spiritual, în
zilele cu ger crâncen făcea loc în omăt, punea un pumn de boabe şi apoi aducea ciurul sau ciupa (covată din lemn). Îşi pregătea
o cracă precum cea pentru praştie pentru
a sprijini ciupa. Când vrăbiile înfometate
şi îngheţate de frig se aşezau în număr mare
să servească masa, trăgea de sfoara ce anterior era legată de cracă. Ciupa cădea peste
vrăbii. Lua apoi un sac din iută sau urzică
şi aduna ... recolta de păsări captive. Era
momentul să înceapă măcelul. Rupea găturile vrăbiilor, după care le arunca în sobă,
pe jeratec pentru a le arde penele. Era un
procedeu mai uşor decât jumulitul. Le spăla
apoi bine şi scotea piepturile, singura parte
care avea niscaiva carne. De aici încolo începea gătitul delicateselor. Familia se aşeza
la masă şi consuma cu plăcere ghemotoacele de carne. Timpul a trecut şi Petre a
îmbătrânit. Uneori, chemat de dorul unei
dintre fete aflată la oraş, urca pe tren şi îi
făcea câte o scurtă vizită. Întâmplător sau
nu, în ultima vizită programată la oraş, bătrânul morar a murit brusc în tren, între
staţia în care s-a urcat şi următoarea.

Eşti tot ca-n anul ce-a trecut
Aceeaşi fire calmă
Doar barba, parcă ţi-a crescut
Cam o juma de palmă.

Cornel Burcea
Prietenului meu,
Tipu Sălăjanu, care se plânge
că-s tari covrigii mei
Nu te mai plânge ca o babă
Că-s din oţel covrigii mei
Înmoaie-i Tipule degrabă
În cunoscutul ceai de tei.
Ţie însă văd că-ţi place,
O spun amicii de condei,
Lichidul amărui care se face
Cu altă plantă ... cu hamei

Fiind singurul epigramist
din zonă Tipu are revelaţia
“unicului”
Eşti poet, nu am ce zice,
Cu rădăcini înfipte în ogor
Însă-n epigrame amice,
Eşti chior în ţara orbilor.

Profesorul, omul de cultură,
scriitorul Teodor Curpaş are
mare vechime în arta scrisului
Sleiţi de truda lor cazonă,
Arheologii din oraş
Găsit-au palimpsest în zonă
Cu versurile lui Teodor Curpaş
Profesorul Teodor Curpaş a publicat zeci
de articole despre preoţii judeţului
După cât ai scris de ei,
Cu parohii în deal sau vale,
Nu ne miră că-i ecleru
Prăjitura dumitale
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Orlando Bloom
vorbe;te despre cum
reu;e;te s[ men\in[
o rela\ie la distan\[
cu Katy Perry

Prin\ul George
a avut o zi
de na;tere
special[

Prințul George a avut cu siguranță o
zi de naştere specială, el având parte nu
doar de o vacanță, ci şi de o petrecere
organizată de mama sa, Kate Middleton.
Prințul George a împlinit recent şase
ani şi şi-a sărbătorit ziua de naştere în
acelaşi mod în care o fac şi restul copiilor.
Părinții i-au organizat o petrecere şi au
invitat întreaga sa clasă.
Desigur, lucrurile sunt puțin diferite
dacă avem în vedere faptul că această
petrecere a fost organizată în Palatul
Kensington, iar sărbătoritul va deveni
într-o zi rege. Astfel, Kate Middleton şi
Prințul William i-au organizat fiului lor
cel mare o petrecere cu tematică, fotbalul

fiind elementul principal, iar evenimentul a avut loc înainte de ziua lui George.
Acest lucru este uşor de înțeles, deoarece
Prințul George s-a aflat pe 22 iulie în vacanță în Mustique, o insulă privată. Tot
aici şi-a sărbătorit şi anul trecut aniversarea.
People a oferit recent noi informații
despre Prințul George, surse apropiate
dezvăluind că acesta este „plin de viață”.
Acesta iubeşte filmele Lego, precum şi
The Lion King şi, totodată, adoră să petreacă timpul cu mama sa.
„Având în vedere averea uriaşă şi
privilegiile disponibile, unii oameni ar
fi surprinşi să audă că activitățile prefe-

rate ale Prințului George sunt să petreacă
timpul cu mama sa, să facă pizza şi să
lucreze în grădină”, a declarat o sursă
pentru People. „Prințul de Wales, bunicul său, a fost încântat să vadă cum George este pasionat de natură”.
Prințul George este foarte atent totodată în privința oamenilor în care poate avea încredere, potrivit The Sun. „Lui
George îi plac oamenii. Fie a învățat asta
de la tatăl, fie este un lucru natural, lui
îi place să se asigure că poate avea încredere într-o persoană. Crescând înconjurat de curteni, înveți repede că nu toată
lumea se gândeşte la binele tău”, a declarat o sursă pentru publicație.

Cristina Cioran a plâns, în direct!

Orlando Bloom a vorbit recent
despre fundația puternică pe care
a construit-o alături de Katy Perry
și cum reușesc să păstreze o relație
la distanță.
Pentru Orlando Bloom şi Katy Perry,
distanța nu reprezintă un obstacol, ci le
întăreşte şi mai mult legătura. Deşi Orlando îşi petrece majoritatea timpului în
Republica Cehă filmând pentru serialul
Carnival Row, produs de Amazon Prime
Video, iar Katy călătoreşte în întreaga lume pentru diverse proiecte, relația lor pare să fie din ce în ce mai apropiată.
„Face parte din job, nu-i aşa? Trebuie
să construiți bazele împreună, să creați
sentimentul de încredere şi siguranță
pentru a putea petrece timp despărțiți şi
să faceți ceea ce aveți nevoie şi să vă simțiți
conectați cu acea persoană, pentru a putea începe o călătorie împreună”, a declarat actorul în vârstă de 42 de ani pentru
People. Întrebat dacă el şi Katy, în vârstă
de 34 de ani, au început pregătirile pentru
nuntă, Bloom a răspuns< „Doar în sensul

că lucrăm la construirea unei baze foarte
puternice pentru relația noastră.” În timpul unui interviu la The Kyle & Jackie O
Show la începutul acestei luni, Katy Perry
a făcut o declarație asemănătoare, precizând că nu se grăbesc cu organizarea nunții< „Cred că ne descurcăm foarte bine, şi
lucrăm din greu pentru a stabili o bază
frumoasă a relației, înainte să construim
o casă.”
Potrivit revistei People, Katy Perry,
în vârstă de 34 de ani, şi Orlando Bloom,
de 42 de ani, se vor căsători la finalul
acestui an. Cei doi s-au logodit anul acesta
de Valentine’s Day şi au decis că îşi doresc
o nuntă mică, doar cu prietenii apropiați
şi familia.
„Au apelat la o persoană specializată
în organizarea de nunți pentru a finaliza
toate detaliile cu privire la ceremonie”, a
declarat o sursă pentru People. „Katy se
ocupă mai atent, însă şi Orlando este implicat în organizarea ceremoniei”.
„Nu se stresează foarte mult cu privire
la nuntă.. Va fi o petrecere distractivă cu
familia şi cei mai buni prieteni ai lor”, a
mai declarat şi un prieten al actorului.

Cristina Cioran a plâns în hohote,
în emisiune, în timp ce era citită stenograma convorbirii dintre Alexandra şi
operatorul de la 112!
Teribilele crime din Caracal au impresionat şi indignat, în egală măsură, o
țară întreagă, care urmăreşte cu sufletul
la gură de zile întregi desfăşurarea evenimentelor. Recent, Cristina Cioran a
plâns în hohote, în emisiune, în timp ce
era citită stenograma convorbirii dintre
Alexandra şi operatorul de la 112.
Stenograma convorbirii dintre Alexandra M[ce;anu – dar şi varianta audio,
care este mult mai teribilă! – şi operatorul de la 112 a impresionat o lume întreagă, firul evenimentelor fiind extrem
de greu de urmărit, din cauza dramatismului discuției. Ceea ce frapează nu este
insistența disperată a fetei de a primi
ajutor, ci lipsa totală de empatie a ofițerului de la Serviciul de urgență, care a
fost primul, dintr-o lungă listă, care i-a
semnat Alexandrei condamnarea la
moarte.
În timpul unei emisiuni TV la scurt
timp după ce Mara Bănică a început să
citească stenograma convorbirii dintre
Alexandra şi ofițerul de la 112, cel de la
care tânăra a sperat până în ultima clipă
că îi va veni salvarea, Cristina Cioran nu
s-a mai putut stăpâni şi a început să plângă în hohote.
„Nici nu îmi pot imagina ce a fost în
sufletul fetei ăsteia când striga. Și sper
totuşi să nu ascultăm aceste înregistrări
aşa cum au fost făcute”, a spus Cristina
Cioran, în timp ce lacrimile îi curgeau
pe obraz. Din păcate, înregistrările audio
au fost făcute deja publice.

