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Aradu, Dumineca ”1*» Martiu, 1874.Anulu III. — Nr. 16.

Corespundintielo si banii do ]Ve- 
numeratiune se se adreseze de, a 
droptnlu: Itedacthmei rL u mina? 
in Aradu, cancelari’a cpiscopdsca.

Pentru publieatiunile de trei ori, 
ce conticnu cam 150 do cuvinte 
(spaţiu de 20 sire garmond) tacs’a « 
3 11.; pana la 220 de cuvinte 4.11, 
6ra mai sus 6 fl., intielcgcndu-scj 
intr’ aceste sume si timbrulu. — Pre- 
tiulu publicatiuniloru se se anticipc.

.V 5Eb© de-dduc ori in septemana;
, Joi-a si Duminec'a.

Pretiulu de prenumeratiune:
pre «nu intregu . . . 6 fl. v. a.

„ diumetatc do anu . 8 fl. v. a.
patrariu de anu . . 1 fl. 50 cr.

Pentru Romani’a «i strainetate:
pre anu intregu . . . 9 fl. v. a.

n diumetate de anu . 4 fl. 50 cr.
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Foia bisericesca, scolastica,literariasi economica.!
Organu oficiale alu eparchiel romane gr. or. aradane.
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pana acuma inea nu-lu apasa desmoralisatiunea, fora în
cepe mereu, mereu alu atrage in vertegiulu ei.

Se ne tredimu dniloru si fratiloru preoţi/ si la nisce 
:6meni de aceştia se le dâmu drumulu dintre poporn pa
na ce inca poporulu nu e amagitu de ei, se ne punemu 
in fruntea poporului si se curamu poporulu de gangre- 
nele ce vr6u se r6da inim’a lui si se-lu uciga.

In timpurile trecute se lupta preotulu cu poporulu 
la olalta in contra străinului; dara acuma furulu e in caaa 
si in familia, si apoi dice romanulu ca: „se te feresca Ddieu 
de lotrulu din casa, căci de aceVa nu te poţi feri.*

Intre astu-feliu de impregiurari ce se facemu dara?
Eta ce: Noi — preotimea — si cu poporulu alegemu notarii 
comunali: se padimu ca la astu-feliu de alegeri se alegemu 
Omeni morali si creştini adeverati, căci aceia sunt ei ro
mani buni, pentrucă cine-si renega religiunea, acela-si */ 
renega usioru si naţionalitatea. Noi alegemu membrii' in 
eomitetulu comitatensu: se padimu ca si aicea se alegemu 
omeni cari si-respecteza legea si nu desconsidera preoti
mea, se nu cautamu capacitati speculante, cari pentru 
interese private vendu si schimba căuşele naţionali. Se ^ 
alegemu de aceia cu cari se ne potemu sfătui si noi, 
dara se nu ne alegemu dictatori naţionali: ca asia apoi 
in contielegere cu noi se alegemu erasi nisee judi eercu- 
ali, cari se dee mana de ajutoriu preotului, candu are 
lipsa de acest’a, pentru sustienerea vadiei si auctoritatii, 
asiediaminteloru nostre bisericesci, era se nu-si bata jocu 
de ele e. t. c. Cu unu cuventu, in tote afacerile ndetre / 
se fimu activi, si in activitate intielepti. Pre cei ce ne 
respecteza se-ii redicamu, pre cei ce ne desconsidera se-ii 
desconsideramu.

Si deca amu face acest’a peste pucinu credu că amu 
scapă de bantuelile ce le suferimu astadi din partea 
omeniloru ne morali, pentru că asia ii-am departâ dela 
poporu si de ar si mai remanea câte unulu afland u-se 
singurii usioru Tam face incapabilu pentru ori ce neeuintie 
in detrimentulu nostru si alu poporului.

Dara înainte de tote trebuie se scimu eh avemu 
legi făcute de diet’a tierei — representantii poporului — 
sancţionate de inaltiatulu imperatu, pentru a carura eane- 
tate, biruintia si fericire ne rogamu in t6te dilele: multe 
inse sunt* îndreptate — cu voi’a seu fora de voi’a — 
desmoralisatiunea si perirea poporului si 
tuturor’a.

Ce avemu de facutu?
înainte de a respunde la acesta întrebare, spunu 
cetitori, că ea e indreptata catra preoţime, pentrucă 

preotimea e chiamata in prim’a linia a o deslegâ.
Mai de multe ori am scrisu si am spusu chiar si in 

colonele acestei foi, cumca bas’a fericirei, esistintiei, si 
chiar a vieţii unui poporu si pe urma a omenimei între
gi estmoralitatea ; si acest’a este unu adeveru recunos- 
cutu “efiiar si de aceia cari nu-lu respecteza de feliu.

Dara cu durere vinu a mărturisi, cumca intre popo
rulu romanescu, — care inainte de acest’a era asia d’e 
moralu, asia da cinstitorii! de Ddieu si de legile divine 
incâtu nu poteai pofti dela elu mai multu, — astadi se 
incuibeza desmoralisatiunea, si-si ie dimensiuni grozaye.

Preotulu este singuru, care stă cu moralulu in fruntea 
lui, era ceialalti, toti-lu fortieza spre desmoralisatiune si ’ 
spre perirea lui.

Erau timpuri mai grele in seci urile trecute pentru 
ţ poporu, inse nu erau asia de periculose ca si acuma.

_ Era atunci iobăgie, inse candu vinea dela lucrulu* dnului 
seu, vinea rugandu-se lui Ddieu. Eră atunci sclavie, dara 
sclavulu care numai cu licenţia dela dnulu seu potea merge 
la sant’a biserica, candu audiâ unu cuventu despre deto- 
rinti’a crestinesca diu gur’a preotului seu, luă rădăcini in 
inim’a lui, si mergea mangaietu la slujb’a sa, căci elu 
sciâ ce are de facutu ca creştina spre a dobândi in 
ceealalta lume o vieţi a fericita. Daca se intalnea.cu pre
otulu unu crestinu, pe druruu seu pe cale, si acel’a i spunea 
unele si altele invetiaturi crestinesci ori naţionale, —- desl 
pe atuuci eră lumea mai multu cosmopolita, — tote acele 
se lip6u de sufletulu creştinului, incâtu si adi audimu câte 
pe unu betranu de 80 ani tienendu prelegere tineriloru din 
cuvintele ce le-a auditu in teneretie dela preotulu de pe 
tirapulu seu, in biserica seu mergendu la tiariua etc. Si 
pentru ce a fostu atunci asia, si acuma nu? Pentru că pe 
aeelu timpu era singuru preotulu dascalulu poporului, si 
nu eră cine se-lu indemne spre lucruri nemorale.

Dara in dilele nostre stă cu totulu altcum. Acuma 
se afla dăscăli peste dăscăli, cari mai toti sfatuiescu po- 

v:' porulu a pas! pe căi rătăcite. Mai in tota comun’a se afla 
câte unu semidoctu,. care a studiatu câteva clase, la scoli 
unguresci seu nemtiesci, unde in loculu intaiu li s’a pro- 
pusu : ur’a catra preotulu romariescu, pre care tote naţiona
lităţile cu cari avemu lupta naţionala, i’ar terşi dintre 
poporu, ca pe unu scaiu reu, ce inghimpa si ranesce pe 
celu ce se atinge de turm’a lui; cum di cu unii dintre 
aceştia vinu la sate in calitati diferite, unii ajungu la di- 
regatorii frumose unde au coatingeri însemnate cu popo
rulu si ca atari, tota conversatiunea cu poporulu li stă 
din: hulirea depreotu, de biserica, si ce e mai multu nega 
si esistinti’a lui Ddieu, si poporulu astadi lu-sufere, maue 
Ju-aeculta si poimane lu-crede.

Si asia poporulu ii? dilele nostre stă in cumpănă;

on.
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Poporulu se îmbuiba, căci in desmoralisatiune si-afla 
desfătare a, pentru că elu nu vede unde duce desmoralisa
tiunea, de orace elu nu judeca despre viitoriu, ci. numai 
despre momentu, ca pruuculu fora de judecata. Vede 
puse obstacule in contra naturei si ca omu naturale nu 
le p6te suferi seu de le ar si pote, nu voiesce, pentru că .O 
numai calea cea legala, cea Ddieesca este oprita, era 
cele lalte tote sunt iertate. Adecă numai ce poruncesce 
Ddieu nu este iertatu era celelalte totesunt iertate.
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; Preotulu cu crucea in mana, si cu poruncile lui 
[Ddieu la inima si in gura. inzedaru ya dâ navala s6u va 
.contrasta ostasiului provediutu cu spada ascuţita, cu suli- 
t.i’a scosa si cu revolverulu plinu.

In timpurile vechi imperatii creştini, candu dau legi lu
au de basa canoneie ba unii le si facâu deobligatăre, ca legi 
de stătu, in totu imperiulu loru. Astadi e din contra.

. Traimu in lume constituţionala in care poporulu e’ 
■Iipsitu mai de t6te drepturile, si numai in desmoralisatiu- 
ne este liberu, ba chiar legea i dh ansa la desnioralisare.

In anulu 18 68 s’a facutu o lege de catra diet’a Unga
riei, — in care intre altele — ca se nu remana orfani 
mulţi in fciera s’a hotaritu si s’a sanctionatu :

jocoresce, şe strica si mai pe urma, de se va continuă a&iaf 
incita de a fi onorata de taina, si unde amu ajunsu atunci?
Amu ajunsu timpulu in care legea lui Cristosu ek se strice, 
de si a disu elu : „ Ceriulu si pamentulu va trece, era cuvin 
tele mele nu vor trece. “ *)

Preotulu candu aude de unele caşuri de aceste, ii 
pâresce la antisti’a comunala, ca se-i despartă si se-i pe- 
depsesca, pentru ck făcu fărădelegi; notariulu comunalu 
spune judelui comunalu despre ce ii-a recercatu preotulu; 
si in urma tienu amendoi lege, din care apoi resulta 

! aceea, ck ei nu sunt siliţi se faca si aceea ce mai dice 
preotulu, căci au ei destule porunci. Ba inea unii din 
inteligintii noştri ii îndemna la aceea dibendu, ck e o da
tina vechia romana. Si asia preotulu remane de batjocora, 
căci elu acuma a fostu infricatu pe cei nelegiuiţi, că-i va 

. pedepsi. După ce se vede acuma preotulu asia despretiu- 
itu in oficiulu seu, incâtu si judele comunalu poporenulu 
seu inca-si bate jocu de elu si de oficiulu seu, urmeaa 
unu necasu nemarginitu asupra preotului. După ac^st’a ie 
peu’a si scrie la judele cercualu ce i-s’a intemplatu; a.eest’a 
indata i respunde pe scurtu, că nu se tiene de elu. Atunci 
ce se faca preotulu, căci a merge cu pâr’a mai departe; i 
costeza spese? Tace.

Vine dumineca, atunci cu tota pietatea spune o pre
dica referitore la moralitate si desmoralisare, si deca 
interapla de si cei ce au pecatuitu contra moralului, inca 
sunt de facia, făcu din ochiu unulu catra altulu, si zimbe- 
scu; preotulu ii vede, si ce are de facutu? se scandali- 
seza singuru si se necagesce.

Asi ave de a numerâ scandale peste scandale pro
venite din aceste fărădelegi, atâtu intre poporu insusF, câ- 
tu mai vertosu intre preotu si poporu. Si aceste tote sunt 
provenite: 1 din legile dela anulu 1868 referitorie la că
sătoria, care sunt făcute fora privire la canăne si fora 
privire la moralitatea poporului, si 2 din dispretiulu ce- 
lu arata oficianţii civili, — in man’a caror’a este poterea 
— facia de oficiulu preotiescu, care servesce guvernului 
si oficiantiloru lui numai in daru. •
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ca nici unu
fetioru pana nu va fi de 24 ani—adeca pana nu va esi 
dela cătănie—se nu-i fia iertatu a se cununâ.

Sânţii părinţi, cari a fostu cu mai multa precautiune 
la moralitate, si cari au sciutu judeca cu mai multa in- 
tieleptiune desvoltarea fisica a omului, decâtu omenii 
din lumea culta de astadi, au disu că: fetiorulu se pote 

.✓casatori si cununâ in etate de 15 ani, ba in timpurile 
vechi prin convoirea reciproca a parintiloru, facâu lega- 
'turia căsătoriei si intre pruncii cu totulu minoreni; si in 
.astufeliu de timpuri numai potea se fia casatorii ne-*' 
■legiuite:

î
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/ Acuma preotulu ca si ostasiu a bisericei lui Ddieu 
ar trebui să se tiena de asiediamintele santiloru părinţi,' 
carLau ,datu o lege generala deobligatore in tot,a biseric’a 
pentru, toti preoţii si creştinii; adeca ar trebui se stee 
acestu principiu: Totu ce-i este iertatu la unu preotu gr. or, 
.din. Romani'a, Greci*a, Ruşi'a, etc. facia de caninele biserices- 

, ci refer itâre la împlinirea taineloru lui Ddieu: este iertatu 
si la preotulu gr. or. din Ungari!a Transilvani'a etc. si 
facia, de acestu dreptu 
lege, seu se fie iertatu ca o corporatiune profana ne eom- 
petinte,, ;se. âsa din hotarele sale, si se atace asiedia
mintele. santiloru părinţi. .

■? v Legile din 1868 referitorie la casatori’a teneriloru, sunt 
o ansa spre desmoralisare;. adeca silescu pre omulu ce-lu 
mai-moralu. ca să se desmoraliseze. Si acest'a credu că 
este . o erore neobservata, pentru că legea este făcută de 
domni; sit inca de domni de acei a, cari nu cunoscu 
poporulu, cari nu sciu. că fetiorulu dela. sate nainte de 
casatoria: cu legal’a sa socia este omu ne petatu. Dara 
pentru aceea este si elu omu eu aceea natura, 
si domnisiorulu dela orasiu celu ce in etate de 15 
cunosce tote modrurile de coruptiune.

Din aceste se vede ak preotulu, — care

se

nu ar trebui se esiste alta
0
v-r
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La aceste nu trebuie se ne uitarau cu indiferentismu, 
nici se avemu timpu de perdutu, ci se ne nesuimu, ca se 
cu ramu acesta rana pana ce inca n’a cuprinsu totu cor- 
pulu crestiniloru noştri, si pana ce mai avemu inca des
tule poteri spre acâst’a. Si după parerea mea acest’a s’ar 
potă intemplâ asia: Ca noi preotimea se ne punemu 
pe pitioru de activitate, si din „reuniunile® nostre pro- 
topresviterale, se ne adresamu, catra sinodulu eparchialu, 
ca din cutări si din cutări motive ponderose, se recerce 
guvernulu,—respective diet’a tierei, pentru modificarea 
legii, seu se-si indrurneze organele sale, ca acesta lege 
se o esecuteze si acplo, unde se intemplâ desmoralisatiu- 
ne, provenita din caus’a acelei legi. Si in-genere se fie 
îndrumate organele guvernului, ca se dee mana de aju- 
toriu preotului in oficiulu

ce o are 
ani

de. presinte
este singuru sustienetoriulu. moralului, si ca unulu ce erasi 
mai antaiu este supusu legiloru civile, apoi celoru bise- 
ricesci, pe cari trebuie să se baseze moralulu,- — sufere 
necasuri, rodere de consciintia, si maltractare sufletesca1; 
căci legile civile la care preotulu este supusp mai antain v 
decâtu la cele bisericesc!, sunt oblu contrarii cu legile 
divine pre care preotulu trebuie se. le propagşze. Acuma 
<?ej şe faca preotulu intre astufeliu de impregiurari?

Vine unu crestinu poporânu de a preotului si-lu r6ga, 
ca pe fetiorulu seu, care e acuma de 18 sâu 20 ani se-lu 
cunune; preotulu începe a i esplieâ legea civila, prin ca
re este oprita cununi’a pana la 24 ani; e bine părinte — 
dice poporenulu — dara eu nu potu se asteptu pana 
atunci, — insirandu mai multe cause — spunandu totu 
odata Cc\ elu s’a cununatu candu a fostu de 15 ani; i 
mai spune preotulu că-si p6te câştigă licenţia dela minis- 
teriu, daraaltucumnu.Si atuncipoporânulu se departa spuin- 
du preotului: că daca nu-lu vei cununâ dta ’lu voiu iusurâ 
eu si fora de preotu. Si asia merge a casa, petiesce, si-si 
aduce nora necununata si asia traiescu in foradelegi si 
făcu prunci nelegiuiţi; prin ce apoi tain' a căsătoriei, se bat-

seu, că numai asia va potâ 
sustiene vadi’a si auetoritatea sa oficiala dara nu si ju
dele comunalu, fora nici o frica si temere de niinene sâ de- 
nege servitiulu seu preotului, după cum se intemplâ acuma.

Aceste amu avea se le facemu, si se le substernemu 
sinodului din „ reuniunile protopresviterâleu. - 

Lra in deeursulu anului acestui’a se ne nesiuimu a 
o „Rmniune generala eparchialau preotiâsca *cu 

statute intarite ca asia in caşuri oportune se potemu si 
noi singuri a ue ingrigi de interesele nostre si se nu insar 
cinamu totu pre alţii, cari au alte afaceri mai momentose.

ne formă

Mlliaiu Stor*»,
preotu.

*) Marcu. cap. 13. v, 31.
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Predica la dumincc’a Floriloru. Sionului, Ha imperatulu teu vine la tine, siediendu pxet 
asina si pre mandiulu asineiM. Astadi este diu'a candu^ 
vedemu pre celu ce are scaunu in ceriu siediendu pre ( 
mandiu de asina petrecutu de conductulu ramuriioru de 
fenicu. Si 6re ce semne sunt aceste? sunt ceva semne 
de învingere? da iubitiloru! semne de învingere! inse nu * 
învingere cum este a unui rege pamenteseu secerata itv 
resboie; ci este învingerea imperatului imparatiloru,,, 
asupr’a intunerecului si slugiloru lui, adeca asupr’a dia
volului.

„Cas’a mea casa de rugatiuai ae va 
chi&md, dr voi o ati facutu pre den- 
s’a peacera talhariloru-. Mateiu cap. 
21. v. 13. —

Aceste sunt cuvintele Dnului nostru Isusu Cristosu, 
cari le-a pronunciatu intrandu in biseric’a din Ieruşalimu 
cu siese dile mai nainte de pasci petrecutu de cetele co- 
coniloru, cari purtau ramuri de stalpari, si in semnu de 
biruintia strigau: „Osana jiului lui Davidu: binecuveniatu 
e celu ce vine intru numele Domnului. Osana intru cei de 
susul11 Ce taina, ce minune este acest’a iubitiloru ascul
tători ! fiulu lui Ddieu, mantuitoriulu dmeniloru, petrecutu 
de mulţimea prunciloru se intre in cas’a sa, carea erâ 
indesata de vendiatori, cumperatori si schimbători de băni, 

. pre cari si in momentulu sosirei sale ii-au aflatu imbui- 
banduse in desmerdatiunile loru, si elu fora a ii perde 
pre toti, cu blandetie i sc*6te afara si le dice „cos1 a mea 
casa de rugatiuni se va chiamâ &r voi o ati facutu pre dens'a 
pescera talhariloru;* intru adeveru iubitiloru creştini Isusu 

• Cristosu „din gur'a prunciloru si aceloru ce sugu seversesce 
■ laudau. (Mateiu c. 21. v. 16.)
r Se luamu iubitiloru creştini si noi fiesce carele sem-

nulu biruintiei, ramulu stalpariloru, si se petrecemu pre 
mantuitoriulu nostru in Ieruşalimu, căci este diu’a, in ca
rea lumin’a lui lumin^dia tuturor’a. —

Durere inse! Ierusalimulu n’a intielesu acesta invia- 
gere, ci temenduse de alta învingere;—deşi cu gur’a dice , 
Osana! cu sufletulu se prepara pentru perderea acesţiii , 
invingatoriu! Ne fericite Ierusalime! 6re nu te cutremuri , 
a face astufeliu de planuri, in contra celui ce te a iubitu » 
intru atât’a, incâtu erumpe in lacrimi pentru perirea ta?

Dar se lasamu iubitiloru la o parte Ierusalimulu si 
se ne intrebamu pentru ce a pusu biseric’a nostra,in 
iconostasulu altariului seu icon’a lui Isusu Cristosu . eierţ', 
diendu pre mandiulu asinei? pentru ce se aducu in biseric’a,, 
nostra de 1874 de ani la diu’a Floriloru stalpari de fenicu? 
si pentru ce au ascernutu nainte de ast’a totu cu aţâţi- 
ani mulţimea poporeloru pre cale vestmintele sale naintea 
imperatului marirei? Icon’a lui Isusu siediendu pre man-;f 
diulu asinei pentru aceea este pusa spre infrumsetiarea 
bisericii nostre, ca totu celu ce se va uita la ea se-si 
aduca aminte, câ noi cari la incepntu aşişderea eramu 
pagani, prosti, ne amu umilitu si amu cunoscutu lumin’a 
adeverului propagata de rescumperatoriulu nostru, carele 
insusi a fostu umilitu pana la mdrte; stalparile de fenicu 
ce le tienemu in mana servescu spre dovedirea biruintiei 
lui Cristosu asupr’a morţii; era vestmintele ascernute pre 
cale insemnedia lapadarea pecateloru, spre imbracarea 
curetieniei intr’o vietia mai fericita si odihnită. —

Suntemu iubitiloru creştini in ajunulu septemanei, ce 
se dice a patimiloru; in septeman’a, carea va ingrozi ' 
ceriulu si pamentulu ; preste patru dile vomu vedea ck 
celui ce dicu astadi pruncuţii nevinovaţi osana! osana! ţ 
cei fora de lege i-vor dice: restignesce-lu! restignesce.-lu!
Nu trebuie deci se desperamu, căci cei ce voru face 
aceste, voru luă resplat’a loru, celoru ce ilu deplangupre 
elu cu faciaria le dice Luca la cap 23. v. 28. „plange- 
tive pre voi si pre fiii voştri44, era numele celui ce-lu va 
judeca pre elu, va fi totu petatu, pana vomu audi in ere- V. 
deu „si s’a restignitu pentru noi sub Pilatu din pontu";* Se 
fimu constanţi, se aruncamu de pre noi vestmintele per- >

• cateloru, si se ne imbracamu in hain’a veseliei, se ne, , 
adunamu cu totii la patimile si mortea celui ce are s& 
se jertfâsca pentru noi, se aducemu din inima curata, $

, mărire numelui lui, căci precum Moise a inaltiatu sierpele 
in pustie, asia trebuie s& se inaltie fiulu omului* ca totui 
celu ce crede in elu se nu pera ci se aiba.viâtia de veci,

; carea este gătită nde si celoru de o convingere cu noi.
Aminu!

i

Ce bucuria, ce vestmentu serbatorescu a potutu se 
imbrece Ierusalimulu candu a vediutu spiritele atâtu de 
esaltate in câtu cei mai mulţi din poporu ascerneau si 
vestmintele sale pre cale, ca omulu doritu si asceptatu 
se nu calce pre pamentulu ce s’a facutu „cuibulu desier- 
tatiuniloru. “ Si cum se nu se bucure unu poporu sub- 
jugatu, carele nutresce sperantia de scapare, buna 6ra 
cum au fostu si jidovii pre timpulu acela; dar pre-câtu 
a fostu acâsta di de bucurie pentru Ieruşalimu, pre atât’a 
a fostu si de intristatoria, căci precumu ne spune evan- 
gelistulu Luc’a la cap. 19. v. 41—45 „ajuhgandu Isusu 
sub murii Ierusalimului, vediendu cetatea a plânsu cu ama
rul si a disu că voru veni dile asupra ei si va fi incungiu- 
răta de vrajmasi, cari o voru cuceri, incâtu nu va remane 
pHra pre petrau. — Nu aflamu iubitiloru ascultători urme 
nici intr’unu locu in sant’a scriptura candu ar fi plânsu 
Isusu Cristosu, nici chiar in cesulu infricosiatu alu restig- 
nîfei pale, numai astadi. ilu vedemu ca. plânge, si inca cu 
amaru! Ve intrebu credintiosii mei, ce pote fi de elu 
plânge in midiloculu bucuriei geneTali? d6ra si-prevede 
judecat’a ce i-o vor faee 6menii, cari 4răsi de elu vor.fi. 
judecaţi? s6n d6ra se ingrozesce de cele ce au se-lu in- 
timpine? s6u dora s’a inspaimantatu de cutremurarea ce
tăţii candu a intratu elu in trens’a? Nu iubitiloru ascultă
tori! ei ii nici candu nu s’a ingrozitu de nimicu, si asia 
nici de mdrte, ci a fostu mahoitu de întristare pentru acea, 
căci a vediutu si a sciutu foradelegile acelui locu, pre 
carele atotu potintele Ddieu mai multu l’a iubitu, căci in 
acea cetate s’a ziditu prim’a data biseric’a lui Ddieu, — 
a pre vediutu eâ acelu poporu carele astadi plinu de bu
curia striga: „Osana! Osana! fiului lui Davidu! preste 
patrii dile va striga restignesce-lu! restignesce-lu!. —

Ce tristu pote se fia unu părinte, candu cu t6ta ne- 
suinti’a se lupta pentru fiii' sei, si pentru binele loru, si ei 
nu-lu asculta. Ce tristu a potutu se fia Cristosu, candu 
de repetite ori a cercatu a aduna fiii Ierusalimului, si ei 

* n’au voitu!
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Ioana Clor’n,
teologu absoluţii.*

Despre stim’a catra părinţi.
Cinstescc pre tatalu ton si pre 
mum’a ta, ea so-ti fia bine si 
se traiesci mulţi ani pre par- 
mentu.

Efeseni c. U. 2-—3.

Frumdsa, cu adevaratu frumdsâ este chiamarea 
preotu! Aretanduse elu in t6te dilele naintea feciei lui 
Ddieu, invetiatur’a lui pastorala este ascultata cu atenţiu
ne din partea ascultatoriloru sei; ea face de in tota 
faci’a se vedu stralucindu radiele bucuriei si a fericirei; 
6r deca sbiciuesce pecatele, cunoscinti’a sufletesea mis-

l
unui

Astadi este iubitiloru creştini anulu alu 1874-le de 
candu serb^dia biseric’a nostra drepteredintiosa intrarea 
Dlui Isusu Cristosu in Ieruşalimu; astadi este diu’a acea 
despre carea dice Zaharia proroculu „Bucurate fârte fWa

d
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cioduli-se de adeverulu ciivinteloru audite, in faei’a loru* 
se ârata paliditatea, seu recunbscendu-si pecatele, li roşie-' 
scu^feciole de ruşinea slabitiuniloru loru; in fine candu* 
pledeza • preotulu pentru virtute atunci ' simtiemintele 
sternite, voi’a intorcerei in ascultători se arata in nisce 
treburi seriose .... frumdsa eu adevarâtu frumosa si 
sublima e' atunci chiamarea unui preotul Precum in na
tura rugiti’a, regin’a primaverei, este incungiurata de spini ;1 
aâîa’si chiamarea acest’a este incopciata de miiele nepla- 
ceriloru si a necasuriloru, nu pentrucă adeseori in orele 
rugatiiinei, cas’a acâst’a santa e gola dandu resunetu 
rugatiunei nostre numai paretii fora simţire, nu pentru că 
preilicele cele mai insemnate sunt petrecute cu neatentiu-' 
ne; ci mai alesu pentru că, predicandu despre defcorintie- 
le familiari, sociali, seu despre detorintiele virtuose a 
credintii, despre interesarea binelui comunu, omenii rei, 
omenii interesului sbiera dicendu: „Aspra vorbire fe 
ac’ăst’â, cine pote se-lu asculte pre elutt? Er 
decă: combate pecatulu din partea multor’a este suspitio- 
natu; de pecatosi calumniatu, dicendu că pre ei ii-a în
fruntată cu predic’a^

De ' aci urmâza, că predicele cele mai insemnate, 
vorbirile cele mai însufleţi tor e resuna in biserica, fora se 
producă resultatulu celu doritu.

'Si preotului in midiloculu- neplaceriloru si a neca- 
euriloru nu-i este iertatu se despereze. Elu e indetoratu 
a *pasi înainte si in numele lui Cristosu a portă sarcin’a 
ce a luăt’o pe umeri sei.

Er deca spunemu câte o data adeverulu francu: 
acâst’a nu o facemu cil intentiunea ca se ve ocarimu pre 
voi, ci de aceea, fiindu-câ avemu porunca dela Apostolulu, 
că'Se indemnamu pre ascultători cu tota blandeti’a, dar’ 
unde acâst’a nu folosesee, se sl infruntamu, mustramu 
si se certamu cu vreme si fora vreme, fiindu-câ in* midiloculu 
tutiiroru soferintieJoru cuvintele Iui Cristosu ni da putere 
si statornicie in urmatorea dicere : „nu ve temeti de acei’a, 
carii potu se omora trupulu, er sufletulu nu; ci ve te
meţi de acei’a, carii potu se perda si trupulu si sufletulu 
in fOculu gheenei cei de veci.*

î. Cr. eu in chiamarea mea pastorala mi-am pusu 
de Cugetu a cercetă tote stările vostre sociali, de aceea 
laudandu vertutile, seu batjocorindu pecatele aflatore, fiţi 
siguri că nu spre ocar'a, ci spre folosulu si fericirea vos- 
tra o făcu. Deorece eu tienu vieti’a familiara si sociala 
de unu isvoru a fericirei pamentesci, pentru aceea mi- 
am propusu, ca in decurgerea anului acestui’a se cerce
tezi! acele locuri sânte câtu de desu spre a ve dă reguli 
pentru a pote gustă fericirea loru si spre a îndepărtă re
lele din midiloculu acelor’a. —

' Deci dara cu predic’a mea de astadi v o i e s c u a fa ce 
atenti fiii la detorintiele ce trebuie sele aiba 
catra părinţii sei. >

Dee ceriulu, ca predic’a mea de astadi se-si ajunga 
scopulu doritul Ve rogu fiţi cu luare aminte. —

„Oinstesce pre tatalu teu si pre mum’a ta!“ 
Acestea cuvinte se afla in celea 10. porunci pe care 
Ddieu le a datu lui Moise in muntele Sinai, ca se le . 
dee jidoviloru ; poruncile acestea asia sunt luate din na- 
tur’a omului, asia sunt îndreptate spre fericirea vieţii: 
incâtu santieni’a loru si Isusu Cristosu poruncesce a se 
padi, căci le a aflatu bune.

Cinstirea parintiloru nu se cuprinde in serutarea de 
mani a părintelui si a maicei, nu in aplecarea in naintea 
loru, său in cuventulu „mul ti a mu* sub care inim’a nu 
simte nici o impresiune; ci se cuprinde intru împlinirea 
voiosa si cu bucuria a detorintieloru fiesci. Detorintiele 
acestea nu se începu atuncia, candu numai potu părinţii 
a fi fora de ajutorii!, ci se începu delocu candu începe ba-

ave pricepere despre bunătăţile câte le face pa-; ietulu
i rintele seu pentru densulu. Dintre detorintiele acestea 

prim’a e:
Ascultarea de buna

Cui pote fiulu, după Ddieu, se multiamesca esistin- 
ti’a, hran’a, imbracamintele si acoperementulu sub 
s’â adapostitu de fortunile timpuriloru? cui pote efu 
multiamesca ingrigirea cea mare cu carea a fostu paditu 
de nefericirile ce l’aru fi potutu intimpină? Fora indoiăla 
parintiloru! Fiintieloru acelor’a, cari cu ingrigirea cea mai 
mare si ou dragoste nemărginită fiindu inzestrati, singuri 
sunt chiamati a dă fiiloru sei crescere morala si reguli ’ 
bune de a potea vetiui bine si in pace pre pamentu. Si 
deca sunt fii neascultători pana sunt siliţi a fi sub in
grigirea parintiloru, pana inca potu cundsce vergău'a 
pedepsitore, atunci reulu acest’a se pote insusi sin- 
guru numai parintiloru. Insa delocu ce baietulu simte ni; 
sine atât’a putere, in câtu insusi pote se-si taie pane seu 
dora si alte lucruri mai mari; era fet’a de locu ce scie 
găti doue piese de mancare, de locu ce scie torce unu 1 
fusu de tortu, cosa o camesie. . . fiesce care se tienu de \ 
unu membru neaparatu de lipsa pentru familia, fora de 
care nu ar pote fi, si voiescu se fie egali îndreptaţi ti in 
tote bunurile si drepturile parintiloru loru.

Si Ia acestu momentu se incepu certele care conturbă 
pacea casnica, aci neascultările de părinţi, neimplinirea' 
porunciloru parintesci precum si nesuinti’a de a se face 
de sine stătători. Si acestea sunt pecate contrarie legilo- 
ru naturei, care strica de totu autoritatea parintiloru. —

Precâtu sum de contrariu manierei tirane cu care 
mulţi părinţi se nesuescu a restringe libertatea fiiloru sei, 
precâtu de tare condemnediu sistem a cea selbatica si 
dura, carea face de mulţi prunci nu potu se stee naintea 
parintiloru sei fora a nu tremură de frica, pre atât’a pof 
tescu, ca fiulu desl a esitu din anii neputintii se fia as- 
cultatoriu parintiloru sei. Deca animalulu asculta de omu- 
lu carele ilu hranesce, ilu grigesce si scutesce de tempes- 
tatile aniloru, indemnanduse numai de singurulu boldu na
tural u, cu câtu mai santa detorintia are o fiintia raţionala 
precum e si prunculu a ascultă de părinţii sei, căci aceia 
nu s’au ingrigitu numai despre hran’a lui ci inca si despre 
cultivarea mintii lui. —

voia.

care
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E cu nepotintia ca unu fiu intieleptu se nu fia irr 

stare a pricepe aceea, cu mea părinţii i voiescu lui binele 
si fericirea inca si atunci, candu este aspru tractatu de densii. 
Si de se p6te vedea undeva vre-o vedenia frumosa, aceea 
cu adeveratu s’aru potă vede in giurulu unei familii nu
merose, unde fiii nunumai că asculta invetiaturile parin
tiloru, ci. acelea le si implinescu cu bucuria si punctuali
tate; acolo bunăstarea si vadi’a familiei cresce, findu-câ 
intru ei domnesce pacea. —

A 2-a detorintia a fiiloru catra părinţi e servitiulu 
grabnicu care e eflusulu naturalu alu ascultării.

Pana candu părinţii noştri potu singuri a lucră, pana 
atunci nu au lipsa de ajutoriulu nostru. Er noi suntemu 
indetorati a fi grabnici intru întinderea ajutoriului. facia 
de părinţii noştri atunci, candu ei nu potu singuri a lucră,
seu candu morburile si betranetiele ii lăga de patulu 
potintieloru.

Deca ar cugetă fiii la ostenelele ce le au avutu
densii atunci inca candu

ne~

părinţii pana ii-au crescutu pre 
ei nu erau vrednici de a-si câştigă nici hrana nici îmbră
căminte. deca ar cugetă la ingrigirile cele mari a parin
tiloru, cari ii umple de frica, candu erau morbosi seu 
indepartati in străinătate, deca ar cugetă fiii la jertfele 
aduse de părinţi pentru crescerea loru, pentru invetiarea 
loru !a măiestrie, la studiare, seu la casatori*a loru 
eu unulu tienu de .unu ce cu nepotintia: ca ei se nu fie
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si fora a descoperi slăbiciunile lorii;fora linguşire,

a ddu’a 6tâ in crutiarea si in manier’a blanda cu -pa-, 
rintii noştri, care trebuie se fia îndreptate spre usiurarea 
greominteloru vieţii, spre alinarea dureriloru si spre poto
lirea araaratiuniloru lorii, cu unu cuventu ca: in ori ce.chipu, 
se prefaca plăcută si liniscita. vieti’a parintiloru sei.

Fiiloruî puneti-ve manile pe inimele vostre si mar-- 
turisiti aici naintea fecei lui Ddieu, aici unde nu are locu 
infrumsetiarea seu imbunatatirea fapteloru vdstre, marturi- 
siti-ve, ore espriraatu-ati voi multiamirea vostra in acestu 
modu facia de densii? Nu sunt ore intre voi de aceia, 
cari si-batu jocu de părinţii loru? Nu sunt intre voi ore 
de aceia, carii siediendu sub unu acoperementu cu părinţii, 
facia de ei sunt grobi, fora indurare, batjocuritori, seu 
fiindu despărţiţi de densii, străini si fora inima, lasandu-ii 
flamendi si zdrantiosi? —

Fiiiloru! cugetaţi numai la aceea: ca pamentulu 
are asupra sa mai mare greomentu, decâtu omulu nemul- • 
tiamitoriu! Care fiu este nemultiamitoriu facia. de părinţii 
sei, acel a va fi nemultiamitoriu facia de stătu, biserica, ' 
naţiune, ba inca si de Ddieu. — Care fiu nu simte mări
mea jertfei aduse de părinţi pe altariulu crescerei sale, 

pote simţi atragere catra nimicu ce e frumosu, bunu 
seu nobilu. —

Despre obiectulu acest’a 
Pentrucâ, care fiu si după vorbirea 
remasu nesimtitoriu si nemultiamitoriu facia de părinţi, 
carele nici acum nu voiesce a se intorce la calea 
adeverului acel’a este perdutu, atâtu pentru părinţi 
câtu si pentru stătu, biserica, naţiune şi omenime! , 
Er voi iubitiloru mei, carii cinstiţi pre părinţii voştri in 
intielesulu evangeliei, fiţi binecuventati si ajutati de darulu 
duhului santu : „se ve fie. bine si se traiti mulţi, 
ani pre pamentu!". Aminu.

,gatfa a plaţi parintiloru pentru ostenelele si jertfele aduse 
pentru densii in timpu de lipsa baremu interesele de- 
toriei.

l -

Insa aruncandu o privire in lumea acest’a mare, ce 
■vedemu? Aceea I. A. câ acei fii, carii se impartiescu 
pe averea parintiloru loru adunata cu sudori de sânge— 
:acei fii pentru a căror’a crescere si-a trasu bucatur’a dela 
^gur’a loru, la aearor’a insurare s6u maritare a datu parte 
din averea loru, dicu acesti’a deca se cercetedia de părinţi 
ca se le dee ajutoriu in vreme de lipsa, ii respingu cu 
recela nemai pomenita, seu de le si dâ, le da fora voia 
.si cu murmuru, câte o bucata de pane din indurare. Nu 
potu dice câ n’a fostu casu unde unii părinţi au fostu 
^scosi din acea casa pe carea singuri a aredicat’o, lipsiţi 
de acelea bunuri pe care ei le au agonisitu. — Acestea 
jnca nu sunt destulu. Au fostu inca părinţii si batuti de 
fiii loru, si deca au fostu intrebati, câ de ce-ii bătu, ii-a 
mai batjocoritu dicendu „câ ei au bătu tu numai co- 
gio culu seu siub’a de pravu11. Ne rusinarea unoru 
fii merge pana acolo de scuipesce pre părinţii loru inca 
-si naintea strainiloru. Crestiniloru! aici intre voi inca sunt 
unii din nefericiţii acei’a. Priviţi numai la feciele loru gal- 
fede si veţi eundsce. Eta-ii câ, cauta catra usi voindu se 
fuga din biserica. Fugiţi! mergeţi! indepartati-ve nefe
rici ti loru! Ba nu, remaneti câci mergandu voi ve voru 
ride si veţi fi de ocara lumei. Remaneti si ascultandu in- 
•dreptative smintele vostre. Pentrucâ trebuie se sciţi, câ 
^cei ce sunt nemultiamitori facia de părinţii sei, aceia nu 
dobandescu iertare in ceri uri.

I. Or. ingrigirea parintiloru pentru fiii sei se estinde 
sema peste doue periode din vieti’a fiiloru. 

Acesta ingrigire Ta indetoratu pre fiu spre servire recipro
ca,* carea trebuie se o implinesca atunci, candu părinţii 

ssunt neputintiosi de a lucra; resplatirea datoriei acestei’a 
:,o poruncescu legile lui Ddieu si a naturei. Er deca 
vre unu fiu nu implinesce acest’a: atunci elu rumpe le- 
gatur’a cea mai santa, carea esista pe pamentu intre omu
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Ioana Istlnu,

preotn.

.si omu.
Ascultaţi dar fiiiloru! carii ve incalditi Ia vatr’a pa

rintiloru voştri, seu din indurarea acelor’a duceţi o vi- 
•etia si economia separata, părinţii voştri au jertfi tu pentru 
voi o vietia intriga, fundamentulu fericirei v6stre presinte 
inca aterna dela jertfa acest’a. Recunosce-ti-o aeâst’a, si 
-o resplatiti cu t6ta ocasiunea parintiloru voştri prin ser- 
•vitia grabnieu fiindu-câ cinstirea parintiloru e unu semnu 
.alu detorintiei fiesci. —

A 3-a detorintia a fiului catra părinţi este mul-

Dcsvoltarea si folosulu sciintieloru.
’ J

(Discursu rostitu de Teodoru PeUe clericu de curs. III. la prelegerea public» 
arangiata de societatea do lectura a tinerimei clericale din Aradu, in 3/i5. ”

ruariu a. c.); i
„Unde-i unulu nu-i potere 
U nde-su doi poterea cresce“ -

■ Acest’a e unu adeveru recunoscuta de t6ta lumea culta, 
constatatu de barbatii erudiţi, de capacitatile mari, si urmatu de 
t6te popdrele de vidtia a pamentului.

Pentru a potd omenimea ajunge 
destinatiunea sa, catra tient’a doririloru, catra perfecţiune, pentru 
asi asecurâ esistenti’a si preparâ venitoriulu, se silesce a 
ciâ. Intre multele si variile midil6ce prin cari se propaga cu- 
nosciintiele omului referitdrie la imbunatatirea starei materiale si 
spirituale, la progresu, e si societatea, constituirea in societăţi.

Societatea o loculu acel’a unde 6menii avendu in vedere 
trebuintiele loru, li psele cele mari cele suferu, se consult^die des
pre implinirea si impucinarea acelor’a precumu si despre aflarea 
medildceloru de lipsa spre ac^st’a.

Societăţile au de scopu: imbunirea sortii omeniraei, alunga
rea seraciei din casele omenesci, desbracarea de nesciintia si 
redicarea ‘spiritului in o sfera mai inalta a cugetării, in regiunea 
ideiloru folositdrie.

Popbrele cari aspir^za la 
fericita se nisuescu a 66 asociâ.

Poporulu romanu cunoscendu folosulu asociariloru si intru- 
niriloru inca se inchina la ideile secluluj.

In sinulu acestui poporu, in trecu tu lipsiţii de t6te raidiI6- 
cele de cultura, după o amorţire spirituala de secuii, inca s’au 
formatu si se formddia societăţi cari au de scopu: contribuirea 
la imbunatatirea starei sale materiale si spirituale, la progresulu 

> nationalu. .
Tinerimea clericala din Aradu petrunsa de avantagiele 

cietatiloru, de folosulu si scopulu 1 oru sublimu _i o c& ţntrunitji
in o societate, ca acolo desvalindu-si potintiele sale sufletesc! cu

-

mai cu înlesnire catra
^tiamirea. se aso-Natur’a nestricata a omului are aceea insusire ca se 
fia recunoscatore facia de făcătorii ei de bine, si cu câtu 

binele de care se impartasiesce cu atât’a mai 
tare i cresce recunoscinti’a, pana mâi pe urma se preface 
In multiamire. — Er deca asi întreba câ după Ddieu cine 
vi este celu mai mare facatoriu de bine? fora indoidla 
jni-ati aminti pre părinţii voştri. Grigea parintiloru se în
cepe de locu la nascerea copilului, pentrucâ îndepărtarea 
pericleloru araenintiatore, nobilitarea corpului si a intie- 
legeri, ba inca si bucuri’a vieţii copilului se pote insusf 
•«numai pazei parintesci. —

Si părinţii, carii ’si cunoscu chiamarea ac^st’a santa 
a loru, o implinescu fora de ceva interesu, fora de cal-, 
•cularea resplatirii, si copilulu nevinovatu nepotendule 
cunde acestea, plinu de bucuria, cu cuvinte dulci, si prin 
t6ta purtarea ’si arata stira’a si multiamirea lui sincera.

Multiamirea fiiloru facia de părinţi se manifesta in 
d6ue chipuri, adeca: prin cuventu si fapta, prim’a se 
manifesteza prin espresiunile cele dulci cari formWia 
xecunocinti’a, inaltiendu si laudandu vertutile parintiloru
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Atâtu mal lesne si mai bine se-si pAta apoi împlini detorentiele 

^ -ce le are facia de patria, biserica, naţiune si sc61a; si cu atâtu
[ mai usioru se p6ta corespunde grelei sale chiamari pe venitoriu.__

Societăţii nAstre am voitu a i dă, unu cercu mai Iargu de 
activitate, am voitu a ne pune in coatingere cu publiculu ro- 
manu din Aradu si pregiurime, si părtiniţi de acest’a a arangiă 
unu cursu de prelegeri publice, său asia dicendu a dd semne de 
viătia, sciindu ck o societate, 
de viătia, e mărta. ■■—

Acumu cu ajutoriulu lui Ddieu din bunavointi’a unui bar- 
batu bravu, acarui interesare de biserica si scAla, de progresulu 

. nationalu ni e cunoscuta tuturoru — ne vedemu in posesiunea 
unui cabinetu destulu de acomodatu pentru a ne procură tuturo
ru unele mominte plăcute prin cetire si conversare — ne vede
mu in posesiunea unui cabinetu, care in Jips’a altora, ra fi locu- 
lu nostru de convenire unde ni vomu potă esprimd vointi’a, des
coperi unulu altui’a sentiemintele, si impartasi cunoscintiele.

Astadi serbamu Dloru diu’a de deschidere a cabinetului 
7 nostru de lectura cu arangiarea unei prelegeri publice.—

Cu acăsta ocasiune romanimea din Aradu si giuru partinin- 
du modestele incercari a unoru tineri si acurgandu in asia numeru 
frumosu la productiunile loru dk probe eclatante despre viu'a 
interesare de totu ce e nobilu si frumosu de totu ce are devis’a: 
sciintia si progresu nationalu facutu in-li mb’a romanăsca. —

Avendu si eu onărea a me numerd intre cei de facia, cu- 
noscendu scopulu convenirei nAstre aci, si totu odata ocupandu 
destinsulu locu la acăsta raăsa, cu permisiunea si ascultarea dvAs- 
tra voiu vorbi despre desvoltarea si folosulu sciintieloru, despre 
acelu daru pentru acarui insusire se desvAlta tAta atenţiunea si 
forti’a unui poporu de viătia. —

Uăca inse potintiele mele sufletesci nu voru fi destulu de 
tari si abili pentru a corespunde asceptarei Dv6stra pre deplinu,

) ve a nu fi aspri in critica facia de unu omu neamblatu
pre cărările pre cari s’au obositu destui muritori. —

Decandu se datădia inceputulu genului omenescu pana in 
diu’a de astadi omenimea, candu mai incetu, candu mai repede, 
face progrese pre terenulu materialu si spiritualu intru imbuna- 

, tatirea sţarei sale, intru nobilitarea sentiementeloru si cultivarea 
spiritului seu, si nici candu nu stagnăza in calea sa catra per
fecţiune. —

Nu a fostu ţimpu in care Istori’a nu ar aretd vr’unu resul- 
tatu a cugeteloru vr.’unu productu alu mintii 
sultatulu

ce au influintiaţu, au inlesnitu progresarea omenimeî pre terenului 
materialu si spiritualu ?

. Unele dintre medilAcole cele mai puternice pentru inain- 
terea progresului umanu a fostu convenirea, coatingerea Ameni, 
loru intre sine, comerciulu său negutiatori’n,

6menii ‘iprm convenire reciproca prm coatingere cuotidia- 
na si-latiau cunosointiele pre unde amblau si cu cari conveniaur 
Ar de acolo se rentorceau in posesiunea totu atâtoru cunoscintie 
n6ue. —‘ Omu Iu fiindu in lips’a unoru medilAce de trebuintia 
pentru, asecurarea bunnstarei si subsistintiei sale acele le procură, 
din alte locuri dela alte popAre, si prin acăsta procurare inca s’a, 
facutu mai facila devenirea oraenimei in posesiunea ideiloru si 
cunoscintieloru nAue.—

Din cele dise devenimu la aceea convingere chiara si ade- 
verata, ca, convenirea imprumutata a Ameniloru inca a fostit 
unu ce binefacatoriu pentru progresulu omenimei, ck negotiulu, 
fArte multu a contribuiţii la latirea cunoscintieloru folosit6rie si 
a fostu unu factore principalu in înaintarea omenimoi 
nulu materialu si spiritualu. —

Clim’a in mesura mai mare său mai mica a ajutoratu său- 
irapedecatn desvalirea mintii omenesci si prin aceea desvoltarea, 
sciintieloru la diferite popAre. —

Despre acăst’a ne convingeam din Istoria. PopArele lo- 
cuit6rie in părţile frigurAse său ferbinti a pamentului nu au aretatu?- 
nici candu resultate asia frum6se pre terenulu sciintieloru, 
concepuţii asia idei sublime, nu au produsu asia fapte mari casr 
popdrele locuitorie sub zon’a cea stemperata. Poterea mintii lorm 
a fostu impedecata de a lucră prin frigulu celu mare in caldur’a 
cea ferbinte. —

Popdrele asiediate sub unu ceriu blandu respirandu aerulu*. 
celu curatu alu naturei binefacatorie, ajutate si de natura in 
întreprinderile sale ni-a aretatu resultate mari in calea loru catra- '

nu-si manifesta poterea eicare

c pre tere-

sa

nu au

1
■

progresu.
Nu ne potemu dara miră dăca se au aflatu si se afla 

pdre mai culte, mai avute si mai serace in ambe privintiele, 
e de miratu ck unele au devenitu mai de tempuriu altele mai 
tardiu la cunoseintia istorica, la jucarea cutarui rolu in cartea, 
intemplaminteloru lumei.

P0'
nir I

Inse dintre tdte popdrele lumei popdrele de langa mare au 
cultivatu mai antaiu sciintiele si artile. Caus’a e : ck dupace A- 
menii au invetiatu mediloculu de a comunică si a negutiatorf pre 
apa cu ajutoriulu nailoru, pentru de asi procură cele trebuintid- 
se, marea a fostu loculu de intalnire si coatingere a popAreloriţ, 
său mai bino dicendu a fostu: ambitulu lumei. Popdrele de langa. 
mare a fostu totu odata si mai avute, mai culte si mai puternice' 
decâtu popdrele inchise intre codri si munţi si impedecate prin- 
acest’a a luă parte si a ae folosi de avantagiele 
proce si a negotiului.

Poporulu fenicianu s’a estinsu cu coloniele sale de alungulir 
marei mediterane pre tiermurele de m. ndpte a Africei pana la. 
Gibraltaru si au intomeiatu Cartagen’a cea poternica rival’a Romei 
de drecaud Grecii poporulu celu cultu a evului vechiu, cultiva
tor iu lu artiloru si scientieloru frumose s’a încuibaţii in Asi’a mica.

fundaţii colonii pre tiermurii marei negre si a impopulatu intr’a- 
tât’a partea Italiei de mediadi incâtu ncăst’a se numea Greci'a- 
mare. —

l ■ •
,

omenesci. — Re-
aternatu totudeun’a dela impregiurarile personale lo

cale si temporale a unui poporu, fructuiu a fostu cu atâtu 
mare^ si mai frumosu cu câtu s’au maritu trebuintiele omului si 
cu câtu s’au imultitu lipsele acelui’a. —

Uar’ fr^buintiele omului s’au maritu si lipsele acelui’a s’au 
imultitu in asemenea

mai

convenirei reci—
a inceputu a se imultl ge- 

nulu omenescu, si a se asiediă sub deschilinite clime şi in diferite 
parti a pamentului. înainte de ce omenimea s’aru fi respanditu 
in diferite parti a pamentului si impopulatu tienuturi întregi, 
fiindu legata de leaganulu patriei sale primitive, cunoscintiele 
lui nu erau atâtu de abundante.

mesura in care

omu-

Elu in patri’a sa primitiva cunoscea numai obiectele aflatdre 
acolo, cari i erau de ajunsu pentru împlinirea trebuintieloru sale 
inca mici. Inse cum s’a indepartatu oraulu de caminulu părin
ţi eseu si după cumu a inceputu a avea mai mari lipse asia i
s’a latitu si cunoscintiele.

In patri’a sa ndua oraulu devenindu in cunoscinti’a altoru
obiecte nAue pentru elu, aceste, apoi lips’a Pa invetiatu a le fo
losi si ale face corespundietdrie trebuintieloru sale. Midildcele 
cari i lipsea, cu ajutoriulu mintii pururea lucratdrie si le 
tea, astufeliu ajutorandu-si traiulu vieţii sale. —

Sub clim’a cea aBpra omulu spre a se scuti in .contr’a ele- 
minteloru naturale si-a redicatu locuintie, s’a inchisu intre păreţi, 
si si-a pregatitu vestminte, pana ce locuitoriloru de sub zon’a cea 
calda, ne fiindu acesti’a espusi frigului, — li eră de prisosu, ma 
ehiaru incomota imbracamintea.

Spre a se aperă omulu in contr’a animaleloru rapitArie, si-a 
fauritu arme. —

A zidi case, a-ai prepară îmbrăcăminte asi fauri arme, l’a 
invetiatu pre omu lips’a si esperinti’a. 6menii neavendu totu a- 
cele tţebuintie, totu acele lipse, progresulu loru in sciintie inca a 
fostu diferitu său a fostu in proportiune cu trebuintiele si lipsele

Scutitu in contr’a naturei, inarmatu in contr’a animaleloru 
feroce si rapitArie omulu mai cu usioratate ne fiindu atâtu de 
impedecatu, potă a procede pre calea progresului catra perfecţiu
ne, catra met’a destinatiunei sale.— . .

Ce a contribuitu

Positiunea cea favoritoria a tieriloru, apropierea de mare,, 
inca a contribuitu fărte multu la respandirea ideiloru si cunos- 
cmtielorus omenesci, la desvoltarea sciintieloru. —
^ Dar multe inventiuni a geniului, multe cunoscintie salu.ţa- 

J |ungiloru esperintie omenesci, multe idei sublime a mintii- 
se dadău cu totulu uitarei 
la alta, său de

ne a
si nu se propagau dela o generatiune 

se si intemplă acăst’a prin traditiune dela tata la‘ 
nu, nepotu si stranepotu, cunoscintiele omului suferiau stramutari,. 
panace ănaeniloru li-au succesu a inventă unu modu nou — diferitu 
de traditiune. pentru asi comunică cunoscintiele cu viitorimea. 

Acăst’a e

prega-

. . causa de lumea pfesinta are asia de pucina cu-
noscmtia despre lumea vechia, despre faptele si evenimintele din 
celu mai indepartatu trecutu.

Semnele vidibile, scrisărea, acestu productu divinu alu mintii, 
a atu o alta facia lumei, a usioratu modrulu de asi procură 
omulu cele trebuintiăse pentru imbunatatirea starei sale/pentru 
asigurarea subsistintiei sale;— S’a inceputu ase pune fundamentu 
progresului si fericirei omenesci. S’au scrisu cârti de diferite 
genuri in cari omulu a inceputu a adună la unu locu tăte ounos- 
.cintiele sale, tote faptele si evenimintele de ceva importantia.— 

Mintea oroenăsca nu s’a opritu nici aci ci s’a ostenitu a 
aflâ unu medilocu si mai usioru de a comunică in scurtu timpu 
cu lumea intrăga. S’a inventaţii tipografi’a, care a datu unu aventu 
si unu sboru artiloru; sciintia, prin diversele organe de publici-'.

•?

Imai departe la desvoltarea sciintieloru,
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tate tipărite, ca fulgerulu s’a latitu in tăte părţile'lumei si au 
'derenitu proprietatea globului intregu. —

Diu cele dise conchidu ca: sciinti’a e resultatulu lungiloru 
-esperintie omenesci, productulu mintii pururea lucrat6rie si fra
gmentarea acelei’a intru aflarea midilăceloru de lipsa pentru im- 
jpliuirea trebuintieloru si impucinaroa lipseloru omenesci. —

Desvoltarea sciintieloru e de a se atribui numai trebuintio- 
loru si lipseloru omenesci, pentruck numai aceste Ta silitu pre 
•omu a comunică, a negutiatori si a caută după midilăcele nece- 
^arii pentru a-si asigură bunăstarea in presinte si venitoriu, si totu 
.aceste trebuintie si lipse l’a invetiatu pre omu a sci folosi midi- 
dăcele aflate.

* acăsta considcratiune, directorele gimnasialu Paulu.. Svaby, rogan- 
du pre vice corniţele Carolu Tabajdi, si pre consultulu orasienescu 
Paulu Vords, se li dee mana de ajutoriu, aceştia la. olalta cons- 
tituinduse intr’unu comitetu provisoriu, a compusu statutele, cari 
deja le a aprobatu si inaltulu minister,iu de invetiamentu. -— 
Punctele cele dăuc. prime din statute suna astfel iu. ,1. Scopulu 
fundatiunei este: a ajutoră pre tinerii diliginti dela gimnasiulu 
reg. aradanu — . fora privire la naţionalitate si confesiune.

2. Membrii reuniunei sunt:
a. Membrii fundatori, carii său o data solvescu 25. fl. său in 

trei ani după olalta următori o suma de 10 fl. la anu;
Acei membrii fundatori, carii pentru scopulu reuniunei do- 

năza mai multu decâtu sum’a amintita, se numescu membrii păr
tinitori.

b. Membrii ordinari sunt aceia, carii la anu solvescu câte
2. fl.

t.

(Finea va urmă.)

Despre cutremurulu de pamentu,
c. Membrii estraordinari sunt aceia, carii ajuta reuniunea 

cu oferte de ori-ce natura.
Ca acăsta reuniuneă filantropica să se păta infiintiă, si se- 

si păta începe activitatea sa salutaria, trebuie se recurgemu la 
cunoscut’a bunavointia a O. publicu.

Fie-ne permisu a speră ca, acei’a, carii in atâte ronduri a 
consolatu pre seraci si au usioratu sarcin’a loru prin oferte ma
rini măse si asta data vor contribui cu denarii sei la îna
intarea unei institutiuni, a cărei scopu nu este numai binefacere 
filantropica ci deodata si detorinti’a de a do ingrigi pentru viito- 
riulu patriei năstre comune.

O. Publicu! nu este aici vărba numai despre ajutorarea 
celoru seraci, ci deodata si despre protegerea unora talente din 
cari cu timpu potu’se fie columne si muncitori culţi ai patriei, 
si cari cu timpu ajungendu-si scopulu vor fi eu multiemita pen
tru acăsta fapta nobila. In numele loru rugamu pre On. Publi
cu, ca se nu-si denege sucursulu seu dela infiintiend’a reuniune.

Reuniunea i-si va potă începe lucrarea sa celu multu la m- 
ceputulu lunei lui Octobre a. c. si aterna dela bunavointi’a O. 
Publicu, ca sum’a oferita se o solvăsca pana la defiptulu terrai- 
nu, său la eolectanti, său la directorulu archigimnasiului..

Oăle de subscribtiuni sunt distribuite in mai multe parti,si 
se afla totodată depuse la consistoriulu gr. or aradanu la casin’a 
magiara, la reuniunea cetatienăsca aradana, la fraţii Bettelheim, 
si in cubinetulu societăţii Lloyd.

Aradu, 19. Marti\i. 1874.

Iu ori ce confusiune ar vof cineva se aduca mişcările nă
sturei, si ori câtu de greu ar fi descoperirea secretului celu are 
pamentuîu in internulu seu, precum in timpurile primitive au 
fostu cu neputintia 
-face rotaciunea in giurulu sărelui adi e demustratu si acea, că 
«pamentuîu din ce in ce mai in diosu e totu mai caldu.

Caldur’a acăst’a causăza aprinderi, si asia chemice disolva 
totu odata si materii diferite, ce apoi de sine intieleganduse produce 

.•si aburi (vapore). Operaţiunile aceste sunt căuşele cutremurului 
de pamentu, ce câte odata in unele parti a continentului e 
.atâtu de grozavu, câtu .ruina cetati, orasie, sate, ba chiar si provin
ţii d. e. (Herculanu si Pompeiu).

Cumca vaporele aceste sunt in legatuintie cu caiduri fer- 
Ibinti, ce apoi sunt căuşele formarei aburiloru colosali, se păte 
'.esplică de acolo, câ cutremurile mai însemnate au de urmări 
.totu odata si erumperea vulcaneloru.

Si numai aburiloru formaţi din caidurile aceste ferbinti 
.•se păte insusi si acea, ck multe insule aparu de sub ape d. e. 
insulele Sautorin si Lip pari, care. fora indoiăla, numai in urm’a 
-cutremurului de pamentu s’au ivitu. Asemenea de aci se păte 
-esplicâ si aradicarea mai înalta a Perului *) spre partea apusului.

Causa tuturorV acestora fenomeni nu e altu ceva decâtu 
.numai puterea aburiloru, cari apoi aducu in mişcări chiar si 
\pamentuJu nostru.

Caus’a cutremurului pamentului e totu acea ce e si a vulca- 
jneloru. Despre afinitatea acăst’a ne convingemu si de acolo, ck 
precum vulcaneloru, totu asia si cutremuriloru de pamentu 

-caus’a principala e caldur’a, aburii, va se dica totu aceleaşi 
eleminte. Fenomenele aceste ne convîngu mai departe si despre 

•incurgerea procesului electricu asupra loru.
Caldur’a si electricitatea sunt factorii cei mai momentuosi, 

ckci puterea acestoru eleminte incurgu mai multu si asupra vege- 
tatiuniloru.

constată ca sărele sta, si pamentuîu isi
r
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estradatu prin notariula interimalu:
Carolu illalniosy. m. p.

V ARIET ATI»S .
□ A aparatu de sub tipariu: „Federatiunea Danubiana," 

polca romanăsca pentru forte-pianu — dedicatiune dămnei Hermin'a 
P. Desseanu, clc zelăs’a dămna Mari’a de Nicăra n. Serbu. 
Pretiulu este 60 cr’ v. a. esemplariulu. Se păte capetă la . M. 
Klein in Aradu.

(Hirotoniri.) 4Stefanu Teodo?'u, in 9 Martiu a. c. s’a hirotonitu 
intru preotu ca fiitoriulu parochu in Calea mare protopresviteratul u 
Oradii. Petru Sirc'a, in 10 Martiu a. c. s’a hirotonitu intru preotu 
ca fiitoriulu parochu ip Prevaleni, protop. Halmagiului.

= Conflictu s’a escatu intre guvernulu Brasiliei si episcopulu 
Vitaliu de Olinda. Episcopulu a escomunicatu tăte comunele in 
cari se afla locuindu. si francmasoni; pentru acestu faptu tribuna- 
lulu imperialu a intentatu procesu contra lui. Guvernulu a recer- 
catu curi’a papala se admoniedie pre episcopulu, carele — după 
unu restimpu indelungatu,— dela eardinalulu Antonelli primi o 
epistola, unde i se dice „Gesta tua non laudantur.“ Probabilmintc 
procesulu contra episcopului se va inchiâ cu condamnarea lui, 
căci si curi’a 'l’a aflatu vinovatu.

t .

I Sistem’a lui Liebig, merita in privinti’a acăst’a amintire in 
loculu primu, căci densulu demustra, cumca caldur'a, electri
citatea, asia si altele d. e. strămutarea climei au fărte mare in-, 

- curgere la viăti’a vegatatiuniloru. Prin urmare cutremurulu pa
tentului, care ne fiindu altu ceva, decâtu urmările procesului 
-eleminteloru de mai nainte prin vomarile si erumperile vulcaui- 
loru, pamentuîu se face fructiferii.

Facia de tăte aceste cutremurulu de pamentu nu arare 
-ori, ţocmari ca si tresnetelo causăza daune mari persăneloru, averi- 
loru, ba chiar si uneloru provincii. Dreptu ce mulţi dintre intie- 
lepti s’au cugetatu Ia modulude isolarea peri ciul ui cutremuriloru. 
Prerischen in opulu seu despre Cutremurile pamentului fărte 
mulţu scrie, , inse durere, stavila positiva in contra acestui pe- 

' riclu. nici densulu n’a aflatu-o.
m Cutremurulu de pamentu, asia si vulcaneîe se ivescu candu 

o parte, candu in alta parte a pamentului.' Cutremurulu celu 
mai insemnatu a. fostu in America de mădiadi in urm’a carui’a 
ităle provintiele ei au suferitu.

I
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Noue secte religionarie in Rusi’a. De si fanatismulu si 
ur’a disidentiloru din Rusi’a contra religiunii ortodocse a slabitu 
multu astadi,. operandu-se intre densii si populatiunea ortodocsa 
ăre care apropiere, ceea ce laşa a se speră ca mai curandu său 
mai tardiu voru intră in sinulu bisericei mame, totuşi propagand’a 
sectariloru este destulu de maro, si in unele guvernaminte s’au 
nascutu chiar secte năue, cari au avutu mai multu său mai pu- 
cinu succesu in desvoltarea loru. Inclicamu pre cele mai princi
pal©» precumu si doctrinele loru. Stund ist ii o secta care s'a năs
cuţii do cureudu in Sudulu Rusiei. Ei num erau Ia 1871 in guver- 
namentulu Cherson 800 partisani, si astadi mai esista o mica co
munitate de a loru in districtulu Tarakika din guvernamentulu 
Kievu. Doctrin’a lortr are multa analogia cu a anabaptistiloru, 
adoptandu alu 2-e botezu si alte ceremonii, religiăse do ale aces-..^. 
tor’a; ei nu admitu nici postulu, nioi .cultulu santiloru ai a icoue*rV ■

llrowlii lonnovielu,
elerieu de an. II.

fi

Onoratu Publicu!
Corpulu profesoralii dela archigimnasiuln regescu din Aradu 

a osperiatu, ck mulţi tineri din caus’a soraciei sunt constrinsi â 
1 intrerurape cursulu studiarei ; mulţi ărasi, avendu a se luptă cu 

neajunsuri intru sustienerea loru, sunt siliţi a neglege studiele ; 
pentru aceea corpulu profesoralu a hotaritu se faca inceputu la: 
infiintiarea unei reuniuni pentru ajutorarea studentiloru seraci. Din

*) Peru provinţia republicana in Amorio’a spre mddiadi are clima fierbiato»
! e fărte bogata in metale fii anume auru ni argintu; cultur’a popoinlui e do 
ţ .njidllocu. Tfiohudi in opulu scii „Peruu scrie multu despre pro.vinti’a Peru.
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loru si nici riturile cultului ortodocsu, silindu-se a dă ceremonie- 
loru loru religidse simplicitatea bisericei primitive. Stundinstii se 
dice ch, in genere sunt f6rte morali: sunt cumpetati, muncitori 
economi, oneşti, supusi autoritatiloru si’si inplinescu cu esactitate 
datorieie catra Stata; numai caudu sunt in jocu opiniunile loru 
religidse se opunu si nu se supunu in nici unu modu clerului or
todocsu. Suspinatorii, o secta carei’a i s’a datu numirea acăst’a 
pentru ck in timpulu intruniriloru loru religidse nu făcu rugatiuni, 
ci se margînescu a suspină radicandu ochii la ceriu. Ei isi dau 
numele de „creştini spirituali". Fundatoriulu acestei secte este 
unu cismariu din Kaluga, Ivanu Tihanovu. Idoi’a fundamentala 
a lui Tihanovu este proscriptiunea tuturoru ceremonieloru; elu 
nu primesce intre Creatoriu si omu alta comuniune de câtu cea 
spirituala ; cuventulu si rugatiunea sunt midildce grosolane spre 
a servi de raporturi cu Divinitatea, numai suspinulu este singur’a 
si adeverat’a rugatiune ce trebuie se faca omulu, Suspinatorii 
nu admitu nici preoţi, nici eucaristi’a, nici confesiunea nici 
botezulu. nici chiar nunt’a. O alta secta cunoscuta in 1872 
si stabilita in districtulu Borovu, guv. Kaluga, numera mai 
multu de 160 adepţi. Ea are ceva analogia cu precedent'a, 
dar arata mai pucina rigdre in proscriptiunea formeloru 
religiose esteridre. Nu au preoţi si eultulu loru consista in ruga- 
tiuni recitate de unulu din credintiosi si in canturi religiose; bo- 
tezulu, nuntea si eucaristi’a nu sunt recunoscute; confesiunea pe- 

' cateloru e primita de unulu din cei mai vechi ai comunităţi. 
aSerafimistii secta aparuta in 1872 in districtulu Porkovu, guv. 
Pskovu numita astu-felu de la unu calugeru a nume Serafimu. 
Nu se scie nimicu siguru despse acesta secta ; atât’a numai se 
cundsce câ adepţii lui Serafimu se intrunescu pe ascunsu spre a 

. face rugatiuni si credu in santitatea fundatorului sectei; ei aş
tepta curandu sfirsitulu lumii pre care îi Ta anunciatu initiato- 
riulu loru. Se pare c& acesta secta numera aprdpe 400 adepţi 
mai cu săma tierance *cari făcuseră votu de celibatu.

+ Palatulu imperialii din Pekingu. Acestu palatu, este celu 
mai fruraosu dintre cele trei-dieci si siese de palaturi apartienen- 
du imperatului. Acestu palatu este construitu intre doue lacuri. 
Elu se compune din dduo parti, incunjurate de ziduri oomuni- 
candu intre ele printr’o punte suspensa de-a supra lacului. Celu 
din dintaiu din aceste Palaturi îormădia unu semi-cercu, si con
tiene trei Pavilidne precedate de trei Chioşcuri, la scările caror’a, 
se abordddia traversandu laculu. Cbiosculu din midilocu este in- 
tregu dauritu; merulu ce se afla in verfulu coperisului este de 
auru maBivu. Chioşcurile din drdpt’a si din steng’a, sunt incun- 
giurate de columne roşii ce sustienu coperisuri aurite, cu margini 
albastre. T6te ace6te edificiuri, sunt incunjurate de balustrade, si 
lini’a loru nu este intrerupta de câtu din distantia in distantia de 
treptele scariloru, scăldate de ap’a limpede a lacuriloru de care 
vorbiramu mai susu. — Unu intregu cordonu de sculptura repre- 
sintandu mii de capete de animale, adornădia imperial’» loeu- 
intia, care este t6ta de marmora alba. Zidurile celei de-a d6ua 
incinte la care conduce unu podu de marmora, sunt incrustate 
de smaltu auriu si verde. Acesta aduo’a incinta contiene siese 
pavilione cu colonade aurii si roşii; duda din ele sunt cu cope- 
risiu violetu cu margini de auru ; d6ua au coperisiuri verdi ,cu 
margini violete, si in fine umulu cu coperisiu auritu cu margini 
albastre. T6te aceste coperisiuri sunt de celu mai bunu 

- smaltu. In curte se afla patru gigantice vase de bronzu auritu, 
in care se ardu profmnuri; aceste vase sunt puse pe pedestale 
de marmora sculptata; asemenea in curte, se mai afla camelii, 
magnolii, si alte flori, totu in vase de marmora alba. Perspectiv’a 
marelui palatu imperialu, este splendida, asiediatu cum este, intre 
cele d6ua lacuri, care sunt incunjurate de coline păduratice. 
Acestu palatu este resiedinti’a favorita a imperatorelui si contiene 
avuţii imense.

„Siedietăre agricole la tierau este .titlulu unei cârti edate 
si compusa in 12 convorbiri agricole de Pana Constantinescu, 
profesore im Bucuresci. Opulu acest’a constitue unu cursu ele- 
mentaru de agricultura, scrisu in termini f6rte esplicati, si de 
aceea pote aduce bune servitie agricultoriloru romani, si mai a- 
lesu tieraniloru.

■ = (Multiannta publica.) Amesuratu conclusului adusu in1 
siedinti’n estraordinnria â comitetului parocbialu rom. ort. din Iosasi- 
elu do datulu 25. Februariu a. c. Nrulu 15, subscrisulu birou aii* 
aceleiaşi corporatiuni, si-plinesce placut’a însărcinare, de a notifică. 
Reverentiei Sale domnului Proto-diaconu losifu Goldisiu, cumca 
colect’a de 5fi. 70 cr. v. a. făcută infavorea incendiatiloru Iosasieleni,. 
si publicata in Nru. 76. din an. tr. alu fdiei ndstre Lumina, —- 
apoi administrata aicia prin asemnatulu poştale de datulu 28/2. 
st. n. in diu’a de astadi, se distribui mpresinti’a membriloru de 
comitetu urmatoriloru dearsi, si adeca:

• r

Pascutiei Popoviciu — 
ca celei’a mai greu cercetata de sbrte, câci ea si de sociulu eir 
conjugale este perfidamente abandonata, si micutiloru ei fii De- 
metriu si Virgiliu *) 2 fi. 50 cr. v. a.; — Măriei Orece si fiiloru 
ei micuţi Antoniu si Silvi’a 90 cr. v. a.; — Elenei Branu si fii— 
loru ei Mari’a Militoru si Traianu 70 cr.; — Anei Motiu si fiiei 
sale Elisabetei 60 cr.;— Lui Ioane Petric’a juniore si sociei sale- 
Măriei 40 cr. v. a. Lui Lupulu Orece 30 cr.; — apoi lui Ioane- 
Petric’a senioru, si sororei sule Creştina vulgo Crisca 30

In fine subsemnatulu birou, din incredintiarea comitetului,, 
in numele ajutoratiloru, esprime adunca multiamita publica, Re
verentiei Sale Domnului contribuitoriu colectoriu losifu Goldisiu 
— mai departe Santiei Sale Domnului Ioane Istinu, carele prin 
indemnarea tinerimei studidse la contribuire a plantatu in inimi
le fragediloru noştri traianidi caritatea, cea ce este regin’a vir— 
tutiloru crestinesci — cea ce este column’a nefalibile a umanita- 
tei. — Totu de asemenea multiemimu, Domnului invetiatoriu din 
Sistarovetiu Georgie Bocu, Ia acarui’a unica inima dintre peda- 
gii noştri dela sate, au potrunsu lamentările incendiatiloru. — 
Dee bunulu Dumnedieu, ca nuraerulu ataroru inime nobili de 
ediîcatori poporali se crisca la romani. —

Datu ca mai susu, anulu 1874.

cr. v. a.

<

:

V.

Ioane ITIuiilenu.
Presb. si Presiedinte.

Demetrlu Popovlelu.
Notariu.

Post’a Redactiunei.
Dlui I. V. B. Promisiunea asteptamu.
Dlui P. B. in Ghirocu. Dcslucirile dtale no sunt preste totn obiective, 6r 

polcmieloru netrebuintuSse nu damu loca. A ve adresa la alte foi? aveţi 
deplina libertate.

*) Georgiu finlu celu mai mare alu acestei femeie, din indomnulu 6mo- 
ruloru de bine se afla asiediatu la invetiatiune, la indnstriantele nostru din' 
Aradu, Munt6nulu.

Din caus’a serbatorei de mereuri a r. eathol Iei loru 
fora nepotendu apar^ la termina, nuiuerulu de faela 
eontlene o cola.

;

Concurs u.
Nepresentandu-se aspiranţi in nuraeru recerutu la terminulu 

defiptu, se publica nou concursu pentru postulu invetiatorescu, 
dela scdl’a rom. ort. conf. din Zimbru, pre langa emolumintele sr 
conditiunile publicate deja in Nri. 11, 12, si 13 ai „Luminei* 
din anulu curinte.

Diu’a alegerei va fi Marti in septeraan’a luminata, adeca a 
2 di a lui Aprile a. c, st. v. —

Zimbru la 9. Martiu st. v. 1874.

*
■

Comitetulu parochialu:
In contielegere cu mine: Ioane Muntenu. Iusp. scol. corc.-4

3CONCURSU.
Devenindu vacanta parochi’a din comun’a Sirbi protopopi»- 

tulu Luncii: pentru deplinirea aoeleiasi parochii se deschide 
cursu pana in 25. Martie a. c. candu va fi si alegerea;

Emoluraentele sunt 24 de jugere pamentu aratoriu, cortelu 
liberu, st61ele îndatinate, o jumătate de di de lucru, lemne de 
focu, biru dela 140 de case.

Doritorii de a ocupă acăsta paroebie voru avea recursurile 
sale bine adornate pana la terminulu pretiptu ale transpune la 
protopopulu tractualu in Oradea-mare. Sirbi 27 Februariu 1874.

con-

t= Revista contemporana dela 1 Martiu 1874, contiene ur- 
matdria materia instructiva si interesanta: 1. Concina, proverbu 
intr’unu actu de V. Alecsandri. 2. La Byron, poesia de G. Cre- 
cianu. 3. Despre amele moderne. de coionelulu H. Arionu. 4. Tris
teţi’a, poesia de G. Ventura. 5, Studii istorice despre Amazâne, de 
A. P. Calimacku. 6. Cimpoesnulu poesia de Ciru Economu., Parculu 
naţionale din statele Unite} de A. Laurianu. 8. Romanca realisata, 
de M. Zamfirescu. —

Comitetulu parocbialu:
In contiologere cu raino; Gavriilu Neteu protopopulu Luncii,___

Cu tipariulu lui Stefanu Gyulai. — Proprietatea si editur’a dietesei aradano. — Rcdactoru intorim. Viuceeillu
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