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Prin punerea. în aplica.re a holărîrilor dictatului de la. Viena, începîncl cu luna septembrie 1940, apa.riţia. revistei Familia la Oradea n-a
mai fost posibilă. Cedarea ora.şului de către autorităţile române a fosl
fixată pentru data de G seplembrie. În aceste condiţii, Mihail G. Samarineanu, directorul revistei familia, a părăsit oraşul la data de 5 septembrie, după ce în prealabil expediase mhiva şi redacţia revistei la Bucureşti1. Difuzarea ultimului număr al seriei a treia a. ramiliei fusese
oprită Ia sfîrşitul lunii august la poşta. orădeană 2 •
După o perioadă de redresare, care a durat cîteva luni, Pamilia, tipărită acum Ia Bucureşti în tipografia Universului, a debutat cu o nouZi
serie, al cE1rei prim număr a apărut în ianuarie 1941.
Revista s-a resimţit multă vreme clupă şocul clin august 1940, s-a
regăsit destul de greu în condiliile Bucureştiului din anii războiului.
şi-a regrupat vechii colaboratori, şi-a căutat alţii noi, continuîndu-şi
apoi apariţia. Din cei patru ani, cît însumează seria a patra, doar primii
doi sînl completi (12 numere): 1941 şi 1942. În 1943 au apărut doar şapte
numere, i,H în 1944, după datele pe care Ie deţinem pînă la ora aceasta,
au apărut doar două numere, ultimul fiind cel din februarie. Condqiile
grele de apariţie sînt dezvăluile şi de intermitenţa cu care numerele
Familiei ieşeau de sub tipar, uneori, după intervale mari, revista apă
rînd cu numere duble sau chim triple. Numărul 2-3 din 1941 a apărut
cu întîrziere din cauza rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941,
care a afectat şi tipografia Universului, devastată în urma acestor evenimente:i. Mai tîrziu, în cursul anului 1943, faptul că M. G. Samarineanu
1
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a fost mobilizat timp de zece luni, a constiluit motivul penlru care faapărut neregulat şi doar în şapte numere.
în ianuarie 1944, în scurta notă cu care marca de obicei începutul
unui nou an, directorul publicatiei recunoaşte greutăţile întîmpinate cu
tipărirea ei: ,.Pentru a veni la zi şi a putea apărea lunar, în caiete lunare, am fost nevoiţi să încheiem 1943 cu numărul închinat lui Octavian Goga, adecă cu numai 7 numere. Cerem scuze cititorilor pentru
aceasta. Nu este în traditia revistei familia acest procedeu şi nici în
uzajul ardelenesc. Dar nu am putut altfel. Dacă, totuşi, am făcut-o, vina
este a împrejurărilor"\ Urmau promisiunile de îndreptare a situaţiei
pentru viitor: .,Pentru anul în care am păşit, promitem o apariţie regulată în caiete lunare care să fie în mîna cititorului la sfîrşitul Junei.
Promitem şi dorim aceasta. Bineînţeles dacă evenimentele ne vor lăsa"·•.
Ca dovadă că evenimentele au fost mai puternice stau cele doar două
numere care au apărut în acel an.
In partea de nord a Transilvaniei, aflată sub ocupaţie horthystă,
cea de-a patra serie a Familiei nu s-a răspîndit decît clandestin. Revista era amintită într-o ordonanţă. a Ministerului de interne maghiar
încă din octombrie 1941, alături de alte publicaţii româneşti. a căror
răspîndire şi citire era interzisă: Tribuna Ardealului, Cele Trei Crişuri,
aflată după 1940 în aceeaşi situaţie ca şi Familia, Transilvania, etc.n.
Titulatura revistei s-a păstrat aceeaşi ca la seria a treia, pe copertă
avînd ca subtitlu „revisUi lunară de cultură", iar pe pagina de titlu
apărînd mc>nţiunea „Revista Asociaţiei Scriitorilor Români din Ardeal".
In articolul I'amilia din nr. 1/1941, I. Lugoşianu contura succint programul noii serii a revistei, pe aceeaşi linie tradiţionalistă ca şi precedenta: .,Chemarea ei rămîne şi astăzi cea de ieri: să ducă în casele căr
turarilor români de la sate şi oraşe o limbă literară bună şi o literatur8
românească sănătoasă"î. Mai concret, M. C. Samarineanu contureaz8 în
acelaşi număr aria preocupărilor revistei: ,,r:amilia . .. îmbrăţişează cultura în întregul ei ansamblu ... ln preocuparea ei va prima cartea, nu
va lipsi însă nici plastica, nici mişcarea muzicală. Cu atît mai mult nu
va lipsi teatrul" 6 • Cu toate acestea, strădaniile, mai mult singulare, ale
directorului revistei, n-au reuşit să detaşeze revista de un anume eclectism, datorat probabil în parte condiţiilor grele de apariţie, dorinţei
directorului ei de a menţine o apariţie regulată, chiar în condiţii în care
obţinea probabil colaborările mult mai greu decît altădată.
milia a

Idem, 1n al 79-lea an, în f'amilia, 1944, nr. 1, p. 3.
Ibidem, p. 4
6 Gheorghe I. Bodea, Ioan Marinescu, Din lupta popula/iei bihorene împotriva
ocupaţiei horlhyste, în Biblioteca „Crisia" IV, Edit. de Muzeul Ţării Crişurilor, Ora4
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dea, 1978, p. 315
7
I. Lugoşianu, ,,Familia", în familia, 1941, nr. 1, p. 7
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M. G. Samarineanu, Cronica teatrală, în Familia, 1941, nr. I, p. 81
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Rubricatura s-a men~inut în ~1cncral c1cecaşi ca şi la scria a treia'\
prima parte cuprinzînd proză, poezie, teatru, literatură istorică, pentru
ca partea de la urmă să fie consacrată cronicilor şi informaţiilor. Revista n-a mai avut însă de data aceasta un cronicur liternr ele talia lui
Octav Şuluţiu din perioada 1934-1940, deşi acesta a continui.lt un timp
să semneze rubrica Scriitori şi cărţi, mai ales în cursul anului I !)41. lJ 1terior, angrenat într-o întreprindere literară proprie, ca director al Tribunei Literare din Braşov, şi-a rărit colaborarea lti Familia. Destul de
frecvent, cronicile literare erau semnate de Constantin Stelian, care
semna cronici în aceeaşi perioadă şi la Re\"ista Fund(lf ii/or Regale şi
alte publicaţii. O altă colaborare susţinută a fost aceea a r-.forietei Popescu-Florea, care semna rubrica Literatura pentru copii, alături de Daniela Miga, o rubrică nouă faţă de seria precedenld, la fel cil şi CarfC'CI
străină, rubrică substanţială apărută sub aceeaşi semnătură.
Formatul şi aspectul grafic al Familiei se păstrează. Cu o sinqurA
ocazie apare ilustraţia în interiorul revistei: în numărul festiv dedicat
lui Octavian Goga, unde apare o reproducere după buslul poetului,
sculptat de Ion Vlasiu. Pe supracoperta numerelor festive au mi:li apă
rut porlretele unor personalităţi - I. Vulcan, O. Goga, N. Iorga. Pc
supracoperta numărului 5-7 din 1943, dedicat lui Goga a apărut o reproducere după bustul sculptat de Ion Jalea, iar în numărul consacrat
lui N. Iorga au mai apărut în plus cîteva facsimile după articole publicate ele marele istoric în Neamu/ românesc. De la scria precedentă s-au
păstrat şi semnăturile autografe ale colaboratorilor.
Revista Familia dispunea de redacţii în principalele oraşe transilvă
n(lnc, redaqii enumerate pe partea interioară a copertei fiecărui număr.
TPrmenul pare însă prea pretenţios în acest caz, nefiind acoperit de rPalitate, căci aceste „redacţii" nu erau de fapt dccît mici grupuri de colaboratori permanenţi, stabiliţi în diverse oraşe transilvănene, de unde trimiteau corespondenţe revistei. Majoritatea lor s-au recrutat din Yechiul
,,grup Familia" ele dinainte de război: GPorge Bota, C. Miu-LNca,
George A. Petre, Octav Şuluţiu, Gheorghe Tulbure, ele. 1\stfel, de Id
Beiuş, din vremP!nica rcşPdinţă de judeţ a Bihorului, trimiteau corPspondenţc Familiei: George Bota, Titus L. Roşu şi Iosif E. Naghiu, ultimul doar în primii doi ani. RPdacţia de la Arad era reprezentată df'
Al. Negură, George A. Petre (pînă spre sfîrşitul anului 1941) şi
Ed. I. Găvănescu. Pentru Sibiu figurau ca redactori Victor Papilian, Al. Dima (pînă în noiPmbrie 1941), Paul Constant (pînă în mai
1943) şi Crigore Popa, iar pentru Braşov - Octav Suluţiu, Gheorghe Tulbure, C. Sassu şi Gherghinescu Vania, aceştia doi din urmă doar în
cursul anului 1941. Un an mai tîrziu, la sfîrşitul anului 1942, nu mai inn Pe>nlru amdnunle în legâtură cu cea de-a treia serie a Familiei, poale fi consultatJ lucrarea Lucie>i Cornea, Re\·ista ,,Familia" scria a III-a (1934--1940). I11rlir~
bibliografic, în Crisia VIII, 1978, p. 667-70:1
:i4 - Crisia ·79
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tîlnim nici numele lui Oclav Şuluţiu. La începulul anului 1944 s-a acltiugat rpclc1dia de Ja Timişoura, unde activa C. Miu-Lerca.
Cîlc• ceva dPspre cPrcul colaboratorilor Ja noua seric-• aflăm din
articolul de fond cil primului numctr: .,Scriitorii români din Ardeal se
grupează din nou în jurul ei ( a revislei Familia n.ns.) şi alăluri de
dînşii îi vor da sprijinul lor frăţesc tovarăşii de scris şi de talent din
celelc1Ite ţinuturi româneşti, penlru menţinerea unei vechi şi respectabile tradiţii şi pentru apărarea unor idealuri, pe care nici o nenorocire
nu le poate întuneca şi nici o uitare nu le poate acoperi ... Am obţinut
şi dincoace de Carpaţi colaborarea priPtenească a unor scriitori consacraţi şi a unor tinere talen Le, pe care le va consacra viitorul. Familia
îşi începe astfel o viaţă nouă, înlr-un exil, pe care-l dorim şi-l credem
trecător"

10

•

Cu toate condiţiile, suficient de vitrege, în care a apărut revistei şi
deşi la o primă impresie s-ar părea că acei colaboratori cu adevărat
valoroşi sînl mai puţin numeroşi decît în cazul seriei precedente, totuşi,
dalorită eforturilor lui Samarineanu, care scria el însuşi masiv, acoperind cronica evenimentelor, revista revistelor, cronica teatrală şi allele,
alături de colaboratorii de la seria a treia au apărut nume noi. Dintre
vechii colaboratori ai lui Iosif Vulcan, mai continuă şi acum să publice
în revisla urmaşă Ion Agârbiceanu, macedoneanul N. Batzaria şi
I. U. Saricu.
Dintre acei care au colaborat la seriile interbelice ale Familiei au
mai rămas Lucia Demetrius cu Noapte de gardă, schiţă inspirată din
realităţile războiului, Ion Th. Ilea, Eugen Jebeleanu, Ion Lupaş, Claudia
Millian (cu poezii, dar şi cîteva cronici dramatice), Ion Minulescu (cu
poezii, mici reportaje şi o pies8 scurtă cu subiect monden), Victor
Papilian, Cezar Petrescu, Ion Pillat şi Ion Marin Sadoveanu, acesta din
urmă cu un fragment din Sfîr.~U de \-eac în Bucureşti.
Dintre colaboratorii noi amintim pe Gala Galaction, Alexandru
Hodoş, Iustin Ilieşiu, D. Ionescu Morei, Vasile Netea, Victor Ion Popa,
Liviu Rebreanu, Al. T. Stamatiad (prezent cu un studiu despre Omar
Khayam şi cîteva traduceri din poezia japoneză). Familia a mai profitat
şi de talentul de gazetar al lui Pamfil Şeicaru, de pana lui Tudor Vianu,
care scria despre Problemele memorialisticei.
Traduceri s-au publicat totuşi mult mai puţinP decît în seria precedentă. N. I. Herescu traducea din poezia lui Rainer Maria Rilke şi un
fragment din Orestia lui Eschil. Paolo Soldati, mare admirator al operei
lui Goga oferea cilitorului cîteva poezii ale acestuia în tălmăcire italiană, un alt traducător fiind Al. T. Stamatiad, deja amintit.
familia a fost puternic marcată, la fel, de altfel, ca şi întreaga opinie publică româneascd, de punerea în aplicare a hotărîrilor dictatului
de la Viena, care a cteterminqt, printre altele, şi dizlocarea ei din me10

I.

Lugoşiunu, ,,l'c11nilia", în familia, 1941, nr. I, p. G - 7
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care-şi constituise deja o personalilate şi transpkrnlmea la Buîn condiţii de refugiu. Toate aceste lucruri şi-au qăsit refleclarea şi în conţinutul revistei. Chiar în primul număr al noii serii articolul de fond se intitulează Transilvania 1940 şi 0sle semnat de Liviu RPbreanu . .,Istoria obiectivă va arăta cîndva - scrie autorul - pricinile

diul în
cureşti

ascunse sau adînci care au făcut ca România să se afle singur{t şi izolată, fără nici un ajulor ... tocmai în zilele cele mai cruciale pentru viitorul Europei" 11 • La unison şi cu al~i colaboratori care ating acest
subiect. se exprima speranţa că situaţia este trecătoare, cllături de eredinţa formă în revenirea nordului Trnnsilvaniei în hotarele fireşti a]e
ţării: .,Dincolo de Transilvania 1940 va veni împlinirea dreptăţii. Credem în Transilvania românească eternă şi nedespărţită"l:.!!
Oricare cercetător onest, aplecîndu-se asupra colecţiei revistei, va
trebui să admită că există în paginile ei suficiente lucruri înfăţişate
într-o tentă naţionalistă, mai ales atunci cînd se referă la subiectul de
mai sus. Orientarea generală a revistei este însă îndeajuns de obiectivă, căulînd să se detaşeze foţă de evenimente şi de unele influenţe
ideologice dăunătoare din epocă şi acest lucru s-a datorat în mare parte
directorului revistei. M. G. Samarineanu, care cunoştea bine situaţia din
Transilvania, care-şi făcuse, în cele două decenii cit a stat la Oradea,
numeroşi prieteni printre oamenii de cultură maghiari şi cunoscuse îndeaproape toate iniţiativele de apropiere româno-maghiară, îşi exprima
convingerea că, cu toate acuzele ce se puteau aduce regimului horthyst
în nordul Transilvaniei, în sînul populaţiei maghiare a existat întotdeauna o pătură numeroasă de oameni cinstiţi, cu vederi democratice,
care nu aprobau mijloacele extremiste şi politica de oprimare naţională
clin acea parle a ţării: .,Crezi tu că-n sufletul lor nu se desfăşoară o
dramă? scria el într-o imaginară Carte lui Ioşca Dcpecriş - . Nu-l
pot crede pe Tabery Geza şi nici pe d-na Maria Berde, scriitori cu cari
ne-am împletit camaraderia scrisului alîţia ani, ridicînd barda pentru a
izbi în românii rămaşi fără apărare" 1 :1 • Tot de la Samarineanu aflăm
amănunte noi, deosebit de interesante, în legătură cu cîteva încercări
de apropiere româno-maghiară şi de mai bună cunoaştere reciprocă, la
care autorul a participat personal între cele două războaie, notînd îndeosebi amănunte în legătură cu ancheta din 1935, la care au răspuns
scriitori români şi maghiari, acţiune preconizată de fapt a se desfăşura
într-un mod mult mai complex: .,Ancheta pe care am făcut-o în rîndul
scriitorilor celor două popoare - român şi maghiar - şi publicată în
paginile revistei, ne dădea indicii îmbucurătoare. Prima întîlnire a scriitorilor era fixată la Stîna de Vale. în program erau lucruri cari meritau mai multă atenţie: anual urma să se traducă şi să se publice de marile edituri ale acestor două ţări, cîle cinci opere, alese de un comitet de
11

1~
13

Li\'iu Rebreanu, Transilvania 19-10, în Familia, 19,11, nr. I, p. 8.
lbic/cm, p. 10
M. G. Samarineanu, Carte lui loşca Dcpecriş, în Fc1milia, 1041, nr. 2-3, p. 94
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scriitori de primd categorie, scriitori naţionali, nicidecum intermediari.
ai fiecărei ţări. Noi traducC'am cinci opere maghiare recomandate df'
grupul maghiar care aderase la „înţelegere", iar ungurii lracluce>au anual
cinci opere româneşti recomandate de grupul român alcătuit din cei
mui mari scriitori ai noştri. Acesta era primul pilon. Urma traducerect şi
jucarea în capitalele celor două tări a unui număr de cel pulin cinci
opere drnmatice anual (se şi alcătuise lista unui prim lot de lucrări
dramatice româneşti, care urmau să fie jucate în Ungaria: Jviuşccita din
fereastră de Victor Ion Popa, Omul cu mîrtoaga de Gh. Ciprian, Titanic
Vals de T .Muşalescu, J\teşterul Manole de O. Goga şi Zamolxc de
L. Blaga - n.ns.), desemnate tot de un for competent ... J\poi o excursie
anuală a scriitorilor români în Ungaria şi a scriitorilor maghiari în România, excursie la care scriitorii să vie cu ochi prieteneşti şi să scrie
apoi impresiile lor neinfluentali de vreo tendinţă ascunsă! ... ln sfîrşit,
întîlnirile anuale, odată la noi, odată la ei, urmau să cimenteze această
înţelegere ... "H. Această iniţiativă, într-adevăr frumoasă, n-a ajuns
însă să se materializeze.
Pe toată perioada de aparHie a seriei a patra a Familiei se înregistrează trei substanţiale numere festive cu caracter aniversar.
Numărul 4-5 din 1941 este dedicat lui Iosif Vulcan, cu prilejul centenarului naşterii. Numărul festiv debutează cu o telegramă adresată
Familiei din partea preşedintelui Academiei Române, C. Rădulescu Motru, din conţinutul căreia, pe lîngă felicitările de rigoare şi urările de
prosperitate pentru noua revistă, aflăm despre o interesantă iniţiativă a
Academiei, din 1938: ,,Academia Română, pentru a pune în evidenţă, faţă
de marele public cititor, importanţa pe care o are revista Familia pentru cultura româneoscă, a hotărit, de acum trei ani, un premiu pentru o
lucrare care să aibă ca obiect: bibliograf ia analitică a tot ce s-a publicat în „Familia" de la înfiintarea sa şi pînă astăzi" 15 • Se pare însă că
pînă în 1941 încă nu se găsise persoana care să întreprindă această
vastă acţiune. De aceea, hotărîrea Academiei era amintită acum din nou.
Iosif E. Naghiu, din grupul redactional de la Beiuş, într-o Schită
biografică a lui Iosif Vulcan arăta că proiectul pentru aniversarea centenarului naşterii redactorului înaintaş se făcuse deja la Oradea în 1940.
Ioan Georgescu pregătise o monografie Vulcan, pe care dorea s-o publice la Oradea cu prilejul centenarului. Nicolae Firu identificase casd
în care a funcţionat redacţia Familiei, iar M. G. Samarineanu, George
A. Petre şi George Bota luaseră initiativa dezvelirii unei plăci comemorative pe faţada ei. Se proiectase un număr festiv al revistei Familia,
dedicat evenimentului 16 • ln acelaşi număr, Alexandru Hodoş semnează
studiul Un deschizător de drumuri: Iosif Vulcan, iar M. G. Samarineanu
rememorează primul său contact cu Oradea, după Unire, iniţiativa sa
I◄
15
16

Idem, Crrmico tcutru/ă, ln Familia, 1941, nr. 1, p. 82-83
Familia, 1941, nr. 4--5, p. 3
Iosif [. '.\!aghiu, Schi/ll biogrn/ică, în Familia, 1941, nr.4- 5, p. 67- 68
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din 1926 de a continua tradiţia familiei în noile condiţii. Ca text reprezentativ penlru ideile profesate timp de o viaţă de fondatorul 1-'amiliei
este reprodus Conştiinţa naţională, discurs rostit în şedinţa de la 18 ff'bruarie 1872 a Asociaţiei Petru Maior 17 •
în unul următor, la aniversarea a doi ani de la moartea lui Nicolae Iorcw, familia a închinat memoriei acestuia un număr omagiill. Astfel. în 1~umărul 5-6 din 1942 au publicat evocări Mario Roques, Pamfil
Şeicaru şi N. Batzaria, acesta din urmă în calitate de fost student al Jui
Iorga, la începutul activităţii acestuia ca profesor. Alexandru Cioră
nescu îl evoca pe profesor la Fontenay-aux-Roses, iar D. MunteanuRâmnic se pronunţa pentru un institut Nicolae Iorga eficient.
Pagini dense cuprinde şi substanţialul număr (aproape 180 pagini),
dedicat în 1943 aniversării a cinci ani de la moartea lui Octavian Goga.
In acest număr omagial au semnat studii şi evocări I. Simionescu, pe
atunci preşedinle al Academiei Române, Pamfil Şeicaru, Victor Ion
Popa, cele semnate de Vasile Netea şi Ovidiu Papadima depăşind stadiul
de evocare festivă şi remarcîndu-se prin profunzime. Ion Lupaş aminteşte anii tinereţii lui Goga, care şi-au pus amprenta asupra formaţiei
sale, fiind hotărîtori pentru poetul militant şi luptătorul politic de mai
tîrziu 18 • Ion Petrov ici scrie despre aclivitatea lui Goga în slujba înfăp
tuirii Unirii din 1918 1!1, iar Ion Pillat, analizînd opera sa poetică, subliniază rolul ei mobilizator, ca stindard al revendicărilor naţionale, încă
de la apariţia primului volum de versuri, comparabilă doar cu aceea a
bardului de la Mirceşti, într-o altă epocă: ,,Afară de Vasile Alecsandri,
cu siguranţă că neamul nostru n-a cunoscut alt poet să-i întrupeze, la
o epocă dată, mai concret, mai hotărît şi mai vijelios decît Octavian
Cioga imperativele destinului naţional, şi nici o poezie al cărei răsunet
în conştiinţa poporului său să găsească ecou mai imediat. mai deplin
şi mai isbîndilor decît versurile ardeleanului, care a ştiut si:i ne dea ca
nimeni altul. căliti:i în focul suferinţei şi al răsvrătirei milenare, cîntarea pătimirii noastre"~ 0 •
O notă de inedit aduc în cuprinsul volumului cele opt poezii de
Goga, începîncl cu Oltul, traduse în limba italiană de Paolo Soldati. Ca
o anexă documentară, este reprodusă prezentarea volumului de Poezii
din 1905, filculă în şedinţa Academiei Române de Titu Maiorescu în
1906, cu ocazia premierii acestui volum cu marele premiu Năsturel
Herescu. La rîndul său, M. C. Samarineanu îşi depăna amintirile perso17

Familia, I 941, nr. 4--5, p. 33-37
I. Lupi.!'i, Octavian Goga. Un sul/ci aprig de

luptător, în Familia, 1943, nr. 5-7,
JJ. 49-55
19
Ion Petrovici, Hardul de la Răşinari, în Familia, 1943, nr. 5-7, p. 7
~ 0 Ion Pillat, Poezia lui Gog(!, în perspectiva timpului, în Familia, 1943, nr. 5-7,
p. 23
1~
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nale, relatînd o discutie avută cu Goga în perioada cînd acesta lucra la
traducerea Tragediei omului a lui Madach 21 •
Noua serie a familiei, la fel ca şi precedenta, a dat a ten ţie şi unor
probleme de istorie, dar mai ales de istorie culturală. Tiran AlbanF 2 şi
Iosif Jumanca au scris despre adunarea de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, Jumanca .insistînd asupra rolului muncitorimii în înfăptuirea
importantului act: ,,Plecînd de la convingerea că socialul şi naţionalul
nu se exclud şi că unitatea naţională constituie ~ingura temelie pe care
i se va putea asigura o viaţă demnă de a fi trăită, acţiunea ei ( a muncitorimii - n.ns.) s-a concentrat exclusiv în vederea realizării acestui
scop ... 1121.
Valorificări de documente s-au făcut în permanenţă. Vasile Nelea
publica în 1941 patru scrisori ale lui Ilarie Chendi către poeta Maria
Cunţan, dintr-un fond documentar încredinţat în 1935, la moartea poetei,
lui Alexandru Lapedatu, secretar general al Academiei Române. Ion
M. Neda punea în valoare corespondenţa, semnificativă pentru rosturile
revistei Familia, dintre Iosif Vulcan şi Gheorghe Bariţiu, aflată în fondurile Academiei Române 24 •
Din cuprinsul revistei aflăm unele date, destul de puţine ce e drept,
şi despre viaţa culturală bihoreană din această epocă, concentrată în reşedinţa de atunci a judeţului Beiuşul în jurul tipografiei Doina, a
ziarului Beiuşul şi a colecţiei Biblioteca Beiu.5ului, de care se ocupau
Petru E. Papp, G. Bota, Titus Roşu, Iosif E. Naghiu şi alţi intelectuali.
Trecînd în revistă aceste repere mai însemnate, de-a lungul unei perioade de aparitie c;:are însumează patru ani, din cuprinsul revistei, suficient de bogat, dar care n-a egalat conţinutul seriei precedente, dăm în
anexă indicele bibliografic al revistei, oferind astfel cititorului interesat principalele dale în legătură cu seria bucureşteană a familiei. In21
„Punea la punct traducerea T ragedici Omului lui Madach şi pe măsură ce
Yedea opera închegată, simtea bucurii de copil.
- Sunt curios. Aştept această transpunere, fiindc-ii. sunt si~ur cZ1 \'il depăşi originalul, i-am spus.
- E mare, frate, Maduch. A-l egala c o izbîndă. Că poate fi depăşit în cel'a re
priveşte versificarea, straiul de sărbătoare în care şi-a îmbrăcat ci inspira\ia? Asia c
altceva. Concep\ia, însă, rămîne, .. hi ,·oi trimite o parte, pentru Familia ... Vei vedea şi vei judeca traducerea. Eu sunt mullumit.
lntr-adevăr Goga a depăşit originalul. Tragedia Omului pe care ne-a dai-o în româneşte formează o operă nouă, izvorîtă din colaborarea acestui mare făuritor dl'
poezie pe modelul arhaic, dar greoi al lui Madâch. Scriitorii unguri, cu cari discutam acest lucru, erau de perfect acord cu mine" (M. G. Samarineanu, Ocla\·ia11 Goga,
în Familia, 1943, nr. 5-7, p. 162).
22
Tiron Albani, Aclunarea naţională de la Alba Iulia, în Familia, 1941, nr. 11 1~,
p. 57- - 61.
~J Im,if Jumanca,
Rolul mu11cilori/or şi unirea, în familia, HJ.l I, nr. 6- 7-- 8,
p. 100
"~ Ion M. Neda, Iosif Vulcan şi Gh. Bari/lu. 1n scrisori (1863-1892), 111 Familia,
1942, nr. 5-6, p. 65-76
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dicele 23 cuprinde colaboratorii revistei Pamilia dintre c1nii 1941-1944,
în ordine alfabetică. în dreptul fiecăruia sînt înşirate colc1borările sc1le,
în ordine cronologică, cu trimiterile necesare. Indicele include ele c1semenea şi autorii care au semnat doar cu initic1le sau cu pseudonime,
precum şi colaborările nesemnate.

LA REVUE „FAl\.fIUA", IV-EME SERIE (1941-1944).
INDICE BIBLIOGRAPHIOUE

(Resume)
Refugiee d'Oradea â cause de l'apµlicalion des resolulions du diktat de Vicnne,
la IV-eme serie de la revue Familia est parue a Bucaresl enlre 1941--1944, imprimee
par la typographie du journal Universul, sous la direclion de la mcme pcrsonne quc
Ies series precedentes - l'ecrivain el Ic publicisle Mihail G. Samarineanu.
Les condilions de parulion onl ele assez difficiles. De ccs quatre ann<'.'es, deux
seulement totalisent une parution complete de 12 numeros. La rente est parue souvent
par intermillence, dans des numeros doubles ou meme triples. Au nord de la Trnnsvlvanie, trouvee sous l'occupalion horlhyste, elle n'a ele diffusee que clandestinement.
Le titre de la revue este reste „rcvue mensuelle de cullure", mais on a ajoute la
menlion „Revue de !'Association des Ecrivains Roumains de Transvlvanie". Les rulJTiques sont identiques ii celles de la III-eme serie, la premiere conlcnant prose, poesie,
theâtre et litterature historique, la deuxieme etant consacree aux chroniques et aux
informalions.
La revue Familia disposait de „reclactions" dans Ies principales villcs de Transylvanie, en realite de petits groupes de collaborateurs permanents, ayant leur residcnce dans quelques villes transylvaincs, cl'ot1 ils envovaient des correspondances
a la revue. Tellcs elaient Ies redaclions de Beiuş, Arad, Sibiu, Bra'iov, Timi\;oara.
Grâcc• aux efforls de M. G. Samarinl'anu, aux anciens collahorateurs se sont
ajoutes de nouveaux: Gala Galaclion, Alex. Hodoş, Iustin Ilieşiu, D. Ionescu Morei,
Vasile Netea, Victor Ion Popa, Liviu Rebreanu, Al. T. Stamaliad, Pamfil Şeicaru, Tudor
\'ianu. Tout au lonq cte la parulion de la IV-eme serie de la revue f(lmi}i(I, on a enregislre lrois numeros speciaux â caractere anniversairc, dedics ii Iosif Vulcan, Nicoli!c Iorga et Octavian Goga. Dans -;es pagp-; on a accorde un inlerl;t parliculier aussi
ii des problemes ct'histoire culturclle, On donne dans l'annexe !'indice bibliographiquc
des collaborateurs de la revue.

25

Mulţumim şi

accesul la

colecţia

pe această cale profesorului Titus Roşu pentru a ne fi permis
sa personală cuprinzînd cea de-a patra serie a revistei Familia.
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Nelea, Vasile

Nour, A.

Nour, Ligia

Ojog, Ion

Pantazopol, Vintilă f.
Papacoslea, Victor

Papadima, Ovidiu
Papaslale, C. D.
Papilian, Victor
Pascu, Petre
Z.
Pelrachide, Angela

Pâclişanu,

Petraşnicu,

Dan

Petre, George A.

Petrescu, Cezar
Pelro,·lcl, Ion
Pietrari I. D.
Plllal, Ion
Poiană,

Virgil
Pollhroniade, Lucreţia

1-1

llariC' Chenui către Mnria Cun/lln, 1!141, nr. 2-3, p. 41--H
(;n poet llrcl<'/enn, 1941, nr. 2-3, p. 101-104 (referiri Ia

I uslin Ilieşiu)
lin „imn" al lui ŞI. O. fosil rar<' o prC'cC'tlat marşul „La
arme", l!l41, nr. 2-3, p. 118-ll!J
- - Pnsi, i.\m şi ucti,·ism, 1942, nr. 11-12, p. 71-81
Or/u1 inn Gogll, Hl43, nr. 5-7, p. 77-97
Uncie poate c/uce ... trenul, H.141, nr. 2-3, p. 49-56
O reclamC1/ie nerezoln1tă, 1943, nr. 3-4, p. 81---85
in gîncl şi !:iul/el cu Octm·ia11 Gogn, 1943, nr. 5-7,
p. 119-125
Două sonete, 1941, nr. 4-5, p. 21-22
Din satul meu, 1943, nr. 1-2, p. 38
- - Profetul, I !J43, nr. 5-7, p. 38
Melibeu cloa1me, HJ44, nr. I. p. 34
O Ardeal, o /C1rn mea!, l!J41, nr. I. p. 47-48
Trei .wmete, 1941, nr. 2- :I, p. :li -:1'.2
Ars poetica, 1941, nr. 9-- 10, p. 29--30
\i uni/Cls vanitatum, 1941, nr. 11-12, p. 54
-- La /ărm, 1942. nr. 1-2, p. 29-30
- A.dC1m Băl(C1lu, 1942, nr, 1-2, p. 105--106
- lncepe iC1rna, 1942, nr, 3-4, p. 25-2G
- Prin fumuri albastre, 1942, nr. 7-8, p. 43--44
Poezii, 1942, nr. 11-12, p. G4-66
Ver.5uri, 1943. nr. 1-2, p. 62-64
-- Numai inima mea ... , I 943, nr. I, p. 17
- Pentru muncitorime, 1941, nr, 11-12, p. 101-102
- Dimitrie Cantemir, 1942, nr. 1-2, p. 3-10
- Un observator prusian în /ările române acum un veac, 1942,
nr. 9, p. 72-73
VoPvozi şi cnezi, 1943, nr. 3-4, p. 3-15
Naturalism şi idealism în poezia lui Octavian Goga, 19-B,
nr. 5-7, p. 103-114
Cinice ,·echi, 1942, nr. 11-12, p. 70
Nebunia contelui Szentbcnedckty, 1943, nr. 1-2, p. 27-34
Ginc/uri crude, 1944, nr. l, p. 7-15
Psalm, 1941, nr. 4-5, p. 60
Iosif Vulcan, 1941, nr. 4-5, p. 17-20
Basmele romuni/or ,·crsiticC1le de Gh. Dcm. Anc/rec5cu, 1942,
nr. 10, p. 7G
Jurnal ardelenesc, 1941, nr. l, p. 49-53
Jurnal de scriitor, 1941, nr. 4-5, p. 95--101
Edgar Poe, iluminatul, l!J42, nr. 1-2, p. 51-64
Apele Crişului, 1941, nr. l, p. 12
Canc/cla inimii, 1941, nr. 2-3, p. 82
Dumineca, 1941, nr. 4-5, p. 38
Cavalrrismul nostru, 1041, nr. 4-5, p. 137-138
Noi stăm ci ici în 1·cci, I !1-tl, nr. 11-12, p. 26-27
Tunarul, 1942, nr. 3-4, p. 62-63
-- Glasu/ de clincoln c/{' morminte, 1942, nr. 9, p. 3-12
- Baruul de la Răşinari, 1943, nr. 5-7, p. 5-12
- /nsomnil•, 1941, nr. I, p. 28
- Sor,ete, 19-ll, nr. 2-3, p. 17-18
- Poezia lui Goga în pt•1sµecli\'u timpului, 19-13, nr. 5-7,
p. 23-28
- Scrisoare, I 942, nr. 9, p. 46
-- //i aminteşti? ... , 1941, nr. 6-8, p. 81-82
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Re\·ista ....:.._
„Familia" seJiu a p(l/lU

George Togcn: Istoria ronwn/ota c1 ,"lcdinwlui, Ul41, nr. !l-

Popa, George

10, p. 106

Popa, Grigore

-

Octavian Goga: \'ilarul pmtcslă1ilor 1omri111'~li, 1~-13. nr. 5--

Popa, Septimiu

-

Un uriaş al timpului său, HJ41, nr. 4--5, p. 51-56 (referiri

Popa, Victor Ion

-

La poarta lui Iosif Vulcan, 1941, nr. 1\-5, p. 23-28
Apă vie, 1942, nr. 3-4, p. 27-52; nr. 5-(1, p. 45-61;
nr. 7-8, p. 45-64; nr. 11-12, p. !J7-120; HJ43, nr. 1-2,

-

Goga autor clramatic, Hl43, nr. 5-7, p. 47-48
N. Para: Stigmat, 1941, nr. I, p. 100-101
Lucian Emamli: Cinlorea Jiului pierdui, 1!J41,

7, p. 63-65

la Iosif Vulcan)

p. 79-115

Pope~ru. Mariela

-

nr.

I,

nr.

I,

p. 101-103
-

Regina

din

insula

piticilor,

de

Moş

Nae,

!(Ml,

p. 103-104
-

Amiezi tirzii, ele Ion Ojog, 1941, nr. 1, p. 106
Calendarul „Universul copiilor", HJ41, nr. I, p. 112
Literatura pentru copii, 1941, nr. 2-3, p. 105-107 (refe-

-

Poetul Iosif Vulcan şi femeia, 1941, nr. 4-5, p. 61-64
Cronica literară, 1941, nr. 4-5, p. 111-118
Ion Ojog: Amiezi tirzii, 1()41, nr. 4-5, p. 119-124
I. D. Pic/rari: Ne Iac dojană grea străbunii, 1941, nr. 4-5,

riri la N. Batzaria)

p. 124-127
N. /. Hercscu: Caiete clasice, 1941, nr. 6--8, p. 118-119
S. Zolovicccnu Rusu, Jocul ele-a cl1agostca şi mortca; De
ziua talii, Hl41, nr. 9-10, p. 90-95
-- Însemnări
litc,are,
1941,
nr.
9-10,
µ. 95-100;
nr. 11-12, p. 82-89; 93-95
-- Pericle Marlincscu: ,.Slnt frntc cu 1111 fir ele im/Jă", 1941,
nr. 11-12, p. 90-!Ji
Expozi/ia ele realizări pedagogice a doamnei L. MoscuFilipide.~cu, 1941, nr. 11-12, p. 108-109
/nsemnări literare, 1942, nr. 1-2, p. 82-85; Q0-100;
nr. 3-4, p. 85-89, !J2-94; nr. 5-6, p. 77-95
Constantin Stelian: Mireasa lumii, 1942, nr. 1-2, p. 86-89
- Ionel Teodoreanu: Întoarccerc în timp, 1942, nr. 3-.t,

-

p. 90-91
-

-

Almanahul ziarului „Tribuna", 1942 ,nr. 3-4, p. 106
Icoane, l !)42, nr. 7-8, p. 69-72
Aurel Marin: Sonete, HJ42, nr. 7--8, p. 107-109
Cartea slrăină, 1()42, nr. 9, p. 66-67; 1943, nr. 1-2,
p. 133-137; nr. 3-4, p. 112-120; nr. 5-7, p. 191-200
Ion Agârbiceanu: fo pragul deţii, 1943, nr. 3-4, p. 128131
I. C/1. Severeanu: Flori rnligrafice, 1943, nr. 3-4, p. 131-

132
-- N.

Vătămanu:

,,Pînă

vine

doctorul",

1943,

nr.

5-7,

p. 205-206
-

Petre V. Haneş: Tinereii, 1942, nr. !J, p. 77-7fl
Povqli de aur de Moş Nae, 1942, nr. 10, p. 78-7!)
Reeditări, 1942, nr. 11-12, p. 132-134
Vasile Cir/ovei prezenlat de Paul Papaclopol, Hl42, nr. 11-

-

Ion Sc/1intee: ,,Ibis", 1942, nr. 11-12, p. 155-156

12, p. 149-150
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Popovid, Sebastian
Popp, Gheorghe

Potopin, Ion

Prigor, Maura
Rădulescu

Motru,
Constantin
Rebreanu, Liviu
Roques, Mario
Roşca, Aurel Vasile
Roşu, Titus L.

lu
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Tudor Măincscu:

fotîmp/ări

vesele

pc11trn oumeni lri.>li,

1944, nr. 1, p. 71-73
Cercetind villinelc, 1944, nr. 2, p. 56
Ştefunia

Zotoviccanu Ru-~u: ,,U<•11c1)tcrc", 1944, nr. 2,
p. 72-74
- Visu/ meu, 1!)43, nr. 3-4, p. 86
- Indemnul lui Iosif Vulcan, 1941, nr. 4-5, p. 5-8
- Ţara de peste pădure, 1941, nr. 2-3, p. 48
- Cinice din Trunsilvania, 1!!41, nr. 4-5, p. lG
- - Ţura nimănui, l!J41, nr. 4-5, p. 1 I O
- Nico/uc Iorga, 1942, nr. 11-12, p. 4G-52
- Inscripţii pc trunchiul bradului, I !!43, nr. 3-4, p. 79----80
- Cronica plastică, 1943, nr. 3-4, p. 94-97
-- Mai tari dccîl moartea, 1944, nr. 2, p. 19-20
-- Revista rc\"istelor, Hl44, nr. 2, p. 7B-79
- Ciclop, 1941, nr. !l-10, p. 45-50
- Camarazi, 1943, nr. 1-2, p. 73-78
- Amintiri ... , 1943, nr. 5-7, p. 148-150
- Omagiul Academici Române, 1941, nr. 4-5, p. 3

-Transilvania 1940, 1941, nr. 1, p. 8-10
- Nicolae Iorga, 1942, nr. 11-12, p. 7-15
- Neam de mocan, 1942, nr. 10, p. 21-26
- Politica de maghiarizare a Transi/n1nici,

1941, nr.

1,

p. 63-69

Rusu, Niculae
Sadoveanu, Ion Marin
Salcia, Constantin
Samarineanu, Jon

-

Peisaj ardelean, 1941, nr. 9-10, p. 6
Poezii, 1942, nr. 5-6, p. 62-64; nr. !J, p. 35-36
,,Slîrşil de veac în Bucureşti", 1944 nr. 1, p. 35-41
Ultimul drum spre soare, 1941, nr. 4-5, p. 102
Aromânii şi războiul greco-albanez, 1941, nr. 1, p. 89-92
Victor Stoc, Fuga cerbilor, 1941, nr. 1, p. 104
Reflexii asupra poeziei şi poemul în proză, 1941, nr. 2-3,

-

Poeme în proză, 1941, nr. 2-3, p. 108-111 (referiri Ia
Ernest Bernea)
Titu.'> L. Roşu: Jnsemnări
şi
inscripfii bihorene, 1941,
nr. 11-12, p. 109-110
Impresii, 1942, nr. 1-2, p. 49-50
Maura Prigor - Biserica nouă, 1942, nr. 1-2, p. 106-107
Cronica teatrală, 1941, nr. 1, p. 81-84
,,Familia" la Bucureşti, 1941, nr. 1, p. 93-94
Ştefania Vclisar-Tcodoreanu: ,,Viaţa cca de toate zilele",

p. 3-6
Samarineanu, Mihail G. -

1941, nr. 1, p. 98-99
-

Ionel Tcodoreanu:

,,Tudor

Ceaur

Alcaz",

1941, nr.

1,

p. 9~100
-

Ecouri din trecut, 1941, nr. 1, p. lOG-107
Revista revistelor, 1941, nr. 1, p. 108-112; nr. 4-5, p. 143;

nr. 9-10, p. 110-111; nr. 11-12, p. 110-112; 1942,
1-2, p. 112; nr. 7----8, p. 109-111; nr. 11-12,
p. 158-159
Carte lui loşca Depecriş, 1941, nr. 2-3, p. 91-95
De cc apărem cu întîrzicrc, Hl41, nr. 2-3, p. 121-122
1n semnul dreptăţii romcineşli, !D41, nr. 2-3, p. 122-123
Fondatorul „Familiei", 1941, nr. 4-5, p. 103-109
lncl1inarc, 1941, nr. 4-5, p. 131
C. Manolac/1c - Tragccliu lui Petru Ccrcd, 1941, nr. 4-5,
p. t40-14l

nr.
-

-

-

-
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Al. Negură: Ardealul, 1941, nr. G-8, p. 123-124
-- Noua stagiune lcalrală, 1941, nr. G-8, p. 124-12G
- Cronica cvcnimcnlc/or, l!l41, nr. !l-10, p.
101-102;
nr. 11-12, p. 9G-!J7; 1042, nr. 1-2, p. 104-105; nr. 3---l.

Sbârcea, George

Sieiert, Viorica
Soldali, Paolo

p. 102-103; nr. 5-6, p. 104-105; nr. 7-B, p. !l7-!lB;
nr. !J, p. 68-69; nr. 10, p. 75-76; nr. 11-12, p. 156-157;
1943, nr. 3-4, p. 121-122
- lnchinarc, 1943, nr. 5-7, p. 201
- Cc-a văzul //ic Pâni.5oară, 1941, nr. 9-1 O, p. 107
- Cărti cctilc, 1941, nr. !J-10, p. lOB-100
- Decembrie, l!J41, nr. 11-12, p. 3--4
- - Cronirn clrom<l/ică, Hl42, nr. 11-12, p. 78-81
- Cctind olmanohuri/e 1942, 1!)42, nr. 1-2, p. lO!l-110
- Un cuvin/ pentru un crilicosiru, l!J42, nr. 1-2, p. 111
- Virsla pcriculoosă, 1942, nr. 3-4, p. 57-61
- Cuvin/ul României, 1942, nr. 3-4, p. 107
- Cczor Petrescu: Ochii slrigoiului, 1942, nr. 7-8, p. 100102
- inchinare. 1942, nr. 11-12, p. 3-5
- O biserică în <1mintirca lui N. [orgo, Hl42, nr. 11-12,
p. 146-147
- in ol 78-/co an, 1943, nr. 1-2, p. 148-149
- Octcl\'iun Goga în Pind, l!J43, nr. 5-7, p. 151-166
- Sfatul scriitoricesc de la Putna, l!J43, nr. 5-7, p. 202203
- În al 79-Jea an, 1944, nr. 1, p. 3-5
- V ia/a leal rală, 1944, nr. 1, p. 7!J
- Calendarele, 1944, nr. 1, p. 79
- Rînduri pentru Miron Neagu, 1941, nr. 4-5, p. 141-142
- Penlru o nouă inlcrpreture a meşterului Manole, 1941,
nr. 6-8, p. 121-122
- Grupul ,,Tribuna", 1941, nr. 6-8, p. 122-123
- O antologic a lileraturii spaniole ele prof. Al. PopcscuTelega, 1941, nr. 9-10, p. 105-106
- Revisla revistelor, 1941, nr. 9-10, p. 109-110
- Şi am adormii cu visu-m/Jră/i.5al, l!J41, nr. 11-12, p. G2
- Inima mea, 1942, nr. 3-4, p. 64
- Octavian Ge,ga, 1943, nr. 5-7, p. 3-4
- Senlimcnlul national în lilcraturn ito/iană, 1941, nr. 9-10,
p. 7-28
- Octavian Goga, 1943, nr. 1-2, p. 7-22
- Oclavian Goga: Poezii, 1943, nr. 5-7, p. 140-147 (în limba
italiană)

Soricu, I. U.

-

Slamatlad, Alexandru T. -

Stelian, Constantin

-

Cronica rimată, 1942, nr. 1-2, p. 76-77; nr. 3-4, p. 77-78;

nr. 7-8, p. 81-83; 1943, nr. 1-2, p. 116-118; nr. 3-4,
p. 89-90
Octavian Goga, 1943, nr. 5-7, p. 71-72
E.5arle de mătase, 1941, nr. 2-3, p. 57-58; 1942, nr. 3-4,
p. 24; nr. 11-12, p. 58 (traduceri din poezia japoneză)
Omar Khayyam, 1944, nr. 1, p. 17-33
Ion Pil/al, Balcic, 1941, nr. 2-3, p. 123-124
Poezii, 1942, nr. 5-6, p. 35-36
Cronica literară, 1942, nr. 7-8, p. 84-86; 90-9G; nr. 9,
p. 57-65, nr. 10, p. 67-73; nr. 11-12, p. 121-131; 1943,
nr. 1-2, p. 126-132; nr. 3-4, p. 98-111; 1943, nr. 5-7,
p. 178-190; Hl44, nr. 1, p. 55--G0
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Stino, Aurel George
Stoe, Victor
Şeicaru, Pamfil
Şugariu,

Şululiu,

Ion
Octav

Tabrea, Ilie
Tăuşan, Grigore
Teodoreanu, Ionel
Todoran, George

Tulbure, Gheorghe
Vasilesrn-Valjan, I.
Vianu, Tudor
VizireSC'u, Pan M.
Vlildescu Albeşti, G.
Vokulesu1, V.

18

- /ou Pi/Jal: i mplinire, 1942, nr. Î-8, p. 87-WJ
- - Al. Bu.mioccanu: lithos, 1942, nr. n, p. 57-5!1
.l'vfawa Prigor - Tunda, I 942, nr. 9, p. G0-61
S. Zoto\·iceanu Rw,u - Rod, l!l42, nr. 9, p. 61-64
- O nouă pictorilă, 1942, nr. 11-12, p. 154-155
Tudor Via nu: Introducere în teor iu , olori/rJr, 1943, nr. 1---2,
p. 128-129
- Octav ŞuJutiu: .,Mintuire", 1943, nr. 5-7, p. 178-179
- Ovidiu Papadima: Creatorii ~i lumeo, 1944, nr. I, p. 61-62
Ion Pillal: Tradilie şi literatură, 1944, nr. I. p. 55-57
Al. T. Stamaliad: ,,Cortegiul uminlirilor", 1944, nr. I,
p. 57-59
-- La Ciucea, 1943, nr. 5-7, p. 61-62
- - Ion Pi/lat traducător, 1943, nr. 5--7, p. 201-202
- - Două piclorite, 1944, nr. 2, p. 76-77
--- La un pod pc Siret, Hl44, nr. 2, p. 21-29
-- Confesiune, 1!)42, nr. 7-8, p. 67-68
- - Istoricu/ N. Iorga, 1942, nr. 11-12, p. 2'..1-35
- Modelatorul aleclivitătii române.şti, 1943, nr. 5-7, p. 33-37
-- Chemare, 1941, nr. 1, p. 42
-- Scriitori şi cărti. 1941, nr. I, p. 70-76; nr. 2-3, p. 96-100;
1942, nr. 9, p. 52-56; 1943, nr. 11-12, p. 119-125
- - Ion I. Roman, 1941, nr. 1, p. 19-30
-- Cărţi de specialitate, 1942, nr. 3-4, p. 95-101
Titu Maiorescu, 1942, nr. 10, p. 11-17
--- Însemnări din Ardeal, 1941, nr. 1, p. 13-16
- Jurnal ardelenesc, 1941, nr. 2-3, p. 3'..1-40
- Cintcce/e lutului, 1941, nr. 2-3, p. 83-85
Iosif Vulcan seriilor şi pedagog rw/iona/, 1941, nr. 4-5,
p. 47-50
Broşurile ci-lui \'. Neica, 1!J41, nr. 4-5, p. 140
Două poeme, l!:141, nr. 6-8, p. 103-104
Despre poeţi şi pri,·ighclori, 1941, nr. 6--8, p. 120-121
Revista revistelor, 1941, nr. 6-8, p. 128
- - Catrene, 1941, nr. 9-10, p. 76
Colindind după stea, 1941, nr. 11-12, p. 63-64
Scrisoare, 1942, nr. 1-2, p. 24
- - Moş Nae: ,,Copilul nimănui", t!l42, nr. 1-2, p. 108-109
- Din pribegie, 1942, nr. 3-4, p. 53-54
- Ocla\"ian Goga, 1942, nr. 5-6, p. 3-5
-- Prieteni/or rămaşi, 1942, nr. 7--8, p. 65
Cremene în apa vremii, 1942, nr. 9 p. 72
,,/ntoarccrc" de Ion T/J. IJca, HJ42, nr. 11-12, p. 148-149
Autumnală, 1942, nr. 1-2, p. 6
Cintece, 1943, nr. 3-4, p. 42-43
Pentru noi ardelenii, 1943, nr. 5-7, p. 73-75
Un paznic de poartă: /osii \'ulca11, 1!"141, nr. 4-5, p. 29-32
Din ziarul unei infirmiere, 1942, nr. 5-6, p. 21-25
Alexandru La/Jo,·ary, 1941, nr. 11-12, p. 21-25
O inspecţie, 1942, nr. 10, p. 27-53
Probleme IC' memorialisticei, Hl41, nr. 9-1 O, p. 3---5
O aventură nopo/C'oniană, 1941, nr. 2--3, p. 33-37
Vedenii, 1941. nr. 6-8, p. 25-30
După voturi, 1942, nr. !J, p. 37-42
Tristeţea umb/a-n tură, 1941, nr. 11-12, p. 8
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1 !)

Zegreanu, Emil
l.oloviccanu Rusu,

G

pol rn

IJG5

Crengile amintirii, I !l44, nr. 1, p. 54
Murl'ş, Mwcş! .. ., l!l41, nr. 2-3, p. GB

-

Ştefania

Colaborări

semnate cu pseudonime

M. San-Marino
(M. C. Samarineanu)

-

c.s.
C.T.

teatrale,

1942, nr.

3-4,

p. 70-B4;

nr. 5-G,

p. 100-103
Note lC'o/rnlc, Hl42, nr. 7-11, p. !19-100; nr. !l, p. G!l-70

-

Colaborări

inscmnări

semnate cu

iniţiale

-

Revista revistelor, 1942, nr. 3-4, p. 110-111
Revista revistelor, 1941, nr. 2-3, p. 125-127; 1943, nr. 1-2,

-

-

Cuvin/ lămwitor, 1942, nr. 11-12, p. 147-148
O Margucriltc Gouticr la \·îr.~to ci, Hl43, nr. 1-2, p. 149-

-

Notă Jo

p. 158-159
I.C.
I.C.M.

151
1.C.N.

-

P.S.

-

Colaborări

un colind, 1943, nr. 1-2, p. 151-152
O nun'lă, 1941, nr. 11-12, p. 100-101
Corll'Cl itulinnă, 1943, nr. 3 -4, p. 124-125

nesemnate

Ion Agârbiceanu Jo 60 de ani, 1942, nr. 1O, p. 74-75
111/ornwţii liternre, Hl42, nr. 7-8, r,. 111
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