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ÎPretiulu de prenumeratiune :lj

Corcspnndintielo si banii do pre-’ 
nnmeratiune sc so adreseze do a 
drcptulu: Rcdactiunei „Lumina*1 
in Aradu, cancelari’a cpiscoposca.

Pentru publieatiunilo de trei ori, 
ce contienu cam 160 de cuvinte 
(spaţiu dc 20 sire garmond) tacs’a o 
3 fl.; pana la 220 de cuvinte 4 fl., 
6ra m.ai sus 5 fi., intielegendu-se 
intr’ aceste sume si timbrulu. — Pre- 
tiulu publicatiuniloru sc se anticipe.

;;

pre anu intregu . . . 6 fl. v. a.j
„ diumetato de anu . 3 fl. v. a.j
„ patraviu de anu . . 1 fl. 50 cr.j
Pentru Romani’a si strainetate: i|

. 9 fi. v. a.!1 • . . ,

• 4 fl-50 cr:J~6ia bisericesca, scolastica, literaria si economica.
Organu oficiale alu eparchiei romane gr, or. aradane.

pre anu intregu . . 
diumetate de anu

hZ £=

ajr.nga la desevarsire. „Fiţi desevarsitu, ck Tatalu vostru 
celu cerescu desevarsitu este.“ Ar fi se-si desvolte spiri
tul u ca se cunosca cele nalte; cugetulu si semtiulu, ca 
se fie atraşi catra ce’a ce e nobilu, necesariu si fruraosu, 
si voi’a ca se se straduesca a castigâ cele bune.

Am disu, c& conducătorii crestiniloru pe acestu 
drumu sunt preoţii. Noi avemu a conduce pre cei ce 

.ne-au aiesu, pre cei ce [ni s’au incredintiatu noa, se-i 
conducemu astfeliu prin acesta vi^tia pamentesca, in câtu 
cu ea se se pota ridici Ia alfa; se pota dobândi viiti’a 
cea ceresca.

Pentru a ni împlini astadi (caudu deosebite spirite 
contrarie resaru) acesta misiune însemnata, ni trebuesce 
pregătire si propăşire.

Noi audimu, ck vocea timpului e progresu, adeca 
lumina, înaintare la o vi^tia mai culta, mai buna, mai 
usiora si mai multiamitoria.

Fatia cu acesta pretensiune generala, cu acesta pro
păşire la care împinge timpulu, noi nu putemu sta numai 
ca se privi mu cum se desvolta factorii al toru biserici si 
cum se inaltia fiii altoru naţiuni considerandu pe fiii na- 
tivinei ndstre de servi ai loru, de servi mosceniti; nu pu
temu audi si nici privi acesfa, ci trebue se ne ingrigimu 
si se ni procurâmu medilocele necesarie, ca se putemu 
satisface chiamarii nostre. Noi trebue se atragemu fiii 
sufletesci a ni" urma. La ce? La cele nobile, la cele ne
cesarie loru, la progresu. Ca se-i indemnâmu a ni urma 
avemu lipsa de unu tonu atragatoriu, unu tonu care se 
cuprindă fapte si se si nutresca pre cei ee-lu vor audi.

Se fimu unu instrumentu nobilu, unu instrumentu alu 
artei alu careia tonu atrage inim’a auditoriloru si o in- 
canta. Acestu instrumentu, cu câtu se studieza mai multu, 
cu câtu se intrebuintieza cu o mai buna atentiunn ca se nu

Invitare de prenumeratiune
la

k „LUMINA A,“
foia bisericesca, scolastica, literaria si economica.
Organu oficiale alu eparchiei romane gr. or. aradane. 
Conditiunile de prenumeratiune remanu totu celea din 

fruntea foii.
Aradu 11. januariu. 1873.

Redactiunea.

PAETE OFICIALE.

Nr. 113. Preş.

* La toti asesorii Consistoriului din Aradu.
A se lud, mesurile necesarie pentru alegerea deputaţii oru la 

sinodulu Nostru eparchialu pe unu periodu nou de trei ani si 
pentru pertractarea altoru obiecte ce vor fi la ordinea dilei, 
deosebita privire la §§. 91. lit. k. si 140. din statutulu organicu, 
cu-aodat'a convocamu aiedintia plenaria a Consistoriului Nostru 
eparchialu aradanu la Aradu, pe diu’â de 8. Februariu vechiu 
a. c. si poftimu pre toti domnii asesori consistoriali a partecipd 
la acea siedintia.

Aradu, 29, Ianuariu. 1873.

cu

l :
Prooopiii Ivadcovici9i,

Episcopulu Aradului.

La instituiulu clericale
de aicia se voru tiend esamenele semestrale in 19. si 20. februariu 

a. c. in ordinealîfmatdria;

— III. Teologi’a pastorala, II. Retori c\i 
^ 'bisericesca—rr . I. Aîetodulu.
p N Teologi’a dogmatica, III. Retoric’a" 
5S bisericesca'^ —

^ dupamddindi £ 1* Pedagogisi Catichetic’a.

V

deman^tia
p se abata dela regiile, si cu câtu sunt tâte. cordele lui in 

armonia, cu atât’a da tonurile cele mai atragatorie.
Astfeliu este si cu misiunea nostra a preotiloru. 

Dreptu acesfa eu socotii, ca mediloce necesarie pentru 
propăşirea preotiloru la cultur’a necesaria loru, acestea: 
cetirea continua, repetirea studieloru teologice, intiparirea 
iubirei, si conveniri dese.

a) Cetire continua. Ce feliu de scrieri se cetimu? 
Compendiu lu'"clrep tulul""cano ni cu la §. 186. p. 15. pe 
bas a can. 86. apostolescu ni prescrie: cetirea S. Scrip
turi, a Canoneloru, a cartiloru S. Părinţi 
Retoricei bisericesci. Avemu 
traduse? Avemu d. e. 
de auru, a le lui Vasiliu, Grigoriu, ale lui Ignatiu, Poli- 
carpu, Dionisiu Areopagitulu, Justinu, Cirilu alu Ierusa
limului etc. Respunsulu e negativu.

Mai încolo audimu cum se ingrigesce biserio’a pro
testanta chiar si papista; audimu cum inainteza ba ve- 
demu si cetimu operile cari esu la acele biserici. Sciinu 
noi câtu propasiesce biseric’a nostra

P

demandtia a III. Dreptulu canonicn, II. Istori’a biseri
ci “căsca;-----------  ^----- ------
2 I* Graraatic’a. 

m 53 UI. Moralului3 dupamădiadi O m. IL ţ Can ta rea şi tipicjiJu.

Aradu 1. Februariu. 1873.
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%
a Istoriei, a 

acestea si le avemu tote 
t6te scrierile Sântului Ioariu Gura

Corimlu profesonilu.

PAETE NEOFICIALE.

Ce e de facutu, ca preoţii se propasiesca in cultura si 
se-si implinesca misiunea loru?

Am aretatu in nr. 9. alu „Luminei“ din 
dmenii sunt destinaţi pre pamentu a nesul spre a-si 
desvolta puterile loru spirituali si fisic.e, pentru ca

)

a. tr. câ
t gr. or.? Bine ar fi 

Lumin au se ni comunice din candu in câridii datese ca

j
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tiunea, se ni impună pietate. Acestea le avernu la s. bi
serici si prin casele crestiniloru noştri zugrăvite pe Jem- * 
nu si pe sticla, făcute de cine scie mai cine, in câtu ne 
fiindu desemnate corespondiatoriu, multe din ele si in 
multe locuri contribuescu la dejosirea bisericii. Cui se a- 
tribue acesta scădere? Preotiloru din acea comuna in ca
re se vedu. Cum se ajutâmu? Cu consultarea. Artistulu 
care ar sci, câ se trecu doue mii de esemplarie de icone, 
ar inlesni esemplariulu desemnaţii după arta mai eftinu 
de câtu cei ce le porta pe spinare si le dau cu unu prer 
tiu mi cu. —

In urma, de care limba se ne tienemu intru a cu- 
ventâ poporului in biserica? De cea din cărţile bisericesci 
ori de cea din. scrierile romane moderne? Asemenati-le, 
câ e mare deosebire. Literaţii directu si indirectu ne 
provoca a paresi unele din limb’a bisericesca, iera Corn- 4} 
pendiulu Dreptului canonicii §. 180. prescrie: „intrebuin- 
tiarea noueloru cuvinte in loculu celoru usuate si cunoscute 
din Biblia, nu este iertata, câ abate pe creştini dela ascul
tarea evlaviosa a cuventului lui Ddieu si-i ocupa cu 
gânduri la cuvintele noue. “

Astfeliu multe si pre multe am ave a ne consulta, 
chiar si pentru noi insine, pentru cele de lipsa in biserici 
si pentru ace?a ca ce păsuri, ce mediloce se mai folosimu 
la imbunatatirea stării materiale a preotiloru. Ne-am 
cunosce, câ vor fi intre noi preoţi, cari se ne represente 
si in Sinode, se lucre, cari se ne dee idei si păreri. Si 
deca nu alta, celu putienu ne-aran apropi’a si am castigâ 
„Unimea duchului intru legătură paciitl.

II. Baiulescu m. p.

despre acesta propăşire, despre opere si scrieri biseri
cesci, cari au pututu esi in llusi’a, Athen’a, Romani’a si 
Bucovin’a. (Ni
dar intr’acolo e putienu comerciu literariu si de aceea 
anevoia puterau procura ceva. Red.) Atari vesti si comu
nicări ar înmulţi si mai multu radiele „Luminei" 

jsufleti pre cetitori, .i-ar face a: se sili si ei la progresu. 
!: ? b) Sepetirea studieloru teologice in ca e o detorintia 
preş cri sâTsi după* par er eâ“'mea^pf e necesari a, ca sunt 
intre noi, de cei ce au studiatu teologi’a câteva luni, de 

p6te le-au invetiatu, dar atunci nu le-au intielesu 
deplinu. Acum inse le pote judeca acele sciintie si le 
pote aplica- in prassa. Repetirea ni-ar mai servi la multe 

aducere aminte de missiunea nostra.

datu a dese truda, si ni vom mai dâ.am

ar in-

cei ce

spre
Langa aceste mai avemn lipsa de scrieri istorice, 

juridice, si de cele necesarie vietiei sociale, ca se seiinu 
ce se intempla in lume.

c)Intiparirea iubirei in inima nâstra. Fara acest a tote cele 
dise^sunt^deTpnsosu! Mare insemnetate au acele cuvinte, 
fiindu câ acel’a carele are iubirea lui Cristosu întipărită 
la inim’a sa, are de scopu vietiuirei sale numai binele, jertfă 
si virtutite. Multe se mai istorisesce despre dragostea 
dintre preoţi si astadi, si multa indetorire ese din acestu 
fundamentu alu vietiei crestinesei. Cuvintele Sântei Evan- 
gelie: Simone alui Jon’a, iubescime? Pasce mielusieii 

oile mele contienu o demandatiune de a nemei, pasce
pregăti de a urma vointiei lui Ddieu, de a ingrigi si 
jertfi pentru poporu, de a imita pre sânţii Apostoli. Si 

intrebarea: „Unde este turm’a cea 
cmn di ce loanu Gura de

• . tnoa ni se. va pune 
data tie?i{ Este a ne ingrigi

„ca deca cineva guberneza o naie de transportu 
plina de veslari si mărfuri pretiose, ne-ar pune la carma, 
cu ordinu, ca se navigămu pe mare . . . nefiindu apţi 
ar trebue se fugimu dela carma, ca se nu inecâmu nai’a\“ 
Candu poporulu nostru decade, vina o porta si 
Scopulu ni este aflarea mediloceloru alu mântui de in- 

Cultur’a poporului e mediloculu celu mai siguru. 
Ca Conducetori, ca Inspectori şcolari, amu pute propune 
si stabili prin Sinode oblegamentulu : pentru cetire, scriere 
si cunoscerea Religiunei deplinu, cu ace’a, ca neoi unu 
tineru seu tinera se nu se casatoresca pana candu nu 
vor depune esamenu, pana nu se vor dechiarâ cu acestea 
de apţi. —

Neci o comuna se nu fie, care se nu-si aiba meseri
aşi romani pentru manufaeturele necesarie si in nici o .

boltasii si carciumarii se nu fie străini, câ

auru:

Comitetu francesu pentru tramitcrea gratuita (le 
cârti francese la slavi si la romani.

Unu corespundinte alu „Correspundintiei slave“ 
programulu comitetului parisianu, care-si propuse se propage li
teraturi francesa prin tramiterea gratuita de cârti francese la 
slavi si la romani. Acestu programu dice:

.jResbelulu desastruosu, prin care trecuramu, ne-a facutu se 
cunoscemu sirupaliele, cari le nutrid pentru Franci’a unele popo- 
ratiuni pana acum a forte ignorate. Slavii Austriei, cari se lupta 
de secuii in contr’ veciniloru loru nemţi, romanii, pro cari ii une- 
sce cu noi limb a si originea comuna, ni au datu in timpulu cer- 
eariloru nostre dovedi do alipire, pentru cari nu li potemu fi 
des tu lu de recunoscutori. Nu putemu se li multiumimu mai bine 
de câtu prin aceea, câ li vom dd raedilâcelo de a se iniţid in 

; ^Jjmb’a si literatur’a ndstra. Ei iubeseu Frnnci’a instictivu, inse li 
este greu a o cunâsce bine; ei sunt separaţi de ea prin Germa- 
ni’a; li se impune o cultura absolutu germanica; cărţile francese 
sunt, rare la donsii si in pretiu forte mare.

Noi am voi se punemu Franci’a in comunicatiuni cu amicii 
sei cei prea pucinu consideraţi pana aciim’a. Celu mai bunu me- 
dilocu este de a li procurd gratuitu cărţile francese, de cari 
lipsa.

car macii. comunica

necare.

<\
*

-1comuna romana 
seracescu si îneca sufletele romane, si se staruimu ca cri
minali seu beţivi se nu se mai afle. Ori ce procesu ar 
fi intre romanu si romanu se ne silimu a-lu impacâ, pen
tru câ se ruineza ori amendoi ori unulu dintre ei. au

d) Conveniri nentreruptejintrepreoţi. Unu barbatu romanu 
a disu :~In~Timpurile de fatia nici unu poporu, nici o na
ţiune nu pote se propasiesca deca singuratecele eleminte nu-si 
vor uni puterile intielesuali si materialii Toţi au conveniri 
nu mai preoţii nu. N’au ei necesitate de acdsfa? Eu 
credu câ au. Prin conveniri am ave a ne consulta, de 
vedi’a bisericii, de’^înainfâFea‘T68tr^-'m"'t>isefica spiritual- 
minte si materialminte.

Vedi’a bisericii se ridica si prin demnitatea ce are- 
tâmu in oficiele nostre, pentru care nu putiena consultare 
ni trebue. Cu cantarea bisericesca ridicâmu, atragemu gu- 
stulu si atentiunnea poporului. Aceste cantari atragatoria 

inceputu se-si pârda din melodia in une locuri, de re- 
ulu cantaretiloru nepricepuţi. Lecuirea acestei scăderi se 
asc^pta de la preoţi.

Consultarea ue-ar ajutâ si aci. Avemu ic6ne cari ni 
nfatisiediasant’a Treime si pre Santi, ca se ni atraga aten-

Ne propimemu asid dar a trimite după olalta protesoriloru, 
societatiloru scientifice si literarie, reuuiuniloru de stiulinti din 
Prag’a, Posen, Lemberg, Pest’a, Sibiiu, Zagrabi’a, Laibach, etc 
. . . opuri gramaticali, istorice, de literatura, sciintifice etc . . • 

Intre omenii de studiu si civilitate nu este nici unulu, 
p6te descoperi in bibliotec’a sa câteva volume jn e- 

somplarie duple sdu ne mai intrebuintiate. Aceste opuri, ddca se 
vor distribui eu judecata si buna impartidla in tierile, unde sunt 
necunoscute, vor face mari servitie, parto prin aceea, câ vor pro-

se laţi mai taro cunoscmti a

/

4care nu ar

pagd ideile nâstre, parte facendu 
Franciei. care invitâmu si impin- 

sustiona si mardsca influin-
Acdst’a este lucrarea patriotica, la 

tenimu pre toti aceia, care voiescu se . . ,
ti’a morala a Fracioi in strainetate. V om^fi^feiiciti a__acium— ,
aci in .colo., daruri^fia in oarti, fia in J>w^j^b^_oumEerarwi.
de la bunavointi’a societatiloru savante, a dloru auto
ri si editori. Asociandu-se la lucrarea nâstra, vor deschide nâuo ^ 
fontani de esploatarea literaturei nâstre naţionale. • V

Fiacare daruitoriu va potd se ni faca cunoscuta destmatiu-

au



f nea, cc voiesce se o de darului seu. Fiacare opu va porţi 
A le daruitoriului, dăca ace st’a o va dori.

^ Corintiele si cererile do informatiune sunt a se adresă D. D.
Gaidoz, professeur a 1* ăcole dos Sciences politiquos, 32 

Madame, Paris.
Hovelacque, direeteur de la „Rovue de linguistique", 2 

rue Plăchier, Paris.
Leger, doctour en lottros, 30 qaui d’Orlăans, Paris. 
Emile Pi cot vice-consul, 7 place d’Eylau, Paris.
Precum se vede, ide’a comitetului este fărte practica. Ne- 

gresitu ca va fi bine primita la populaţi unile slave si romane.
Membrii comitetului inse, nu vor potă se scia numerulu e- 

sactu alu societatiloru si trebuintieîe fia-careia din ele. Pentru 
acestea vor trebui se faca de aci incolo cunoscute dorin-
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cari sunt concentrate tăto simtiurile, cu ele audu, pipaescu, mi- 
r6sa, cu ele sibarita mani’a, bucuri’a si fric’a loru, si-si dau 
semnu un’a la alta. Cova deosebitu sunt cele trei parechi “de 
piciăre. Cele de ’nainto, mai scurte, servescu in locu de mani 
cu cele din medilocu, mai lungi, se spriginesce, ăra celo din 
deretru sunt deosebiţii făcute pentru de a duce si a purtă ce au 
strinsu. —

nume-

F
ruo

Albinele au atraşii atenţiunea naturalistiloru a mai multora 
veacuri, fnra de a fi pututu cineva pana acum străbate deplinu 
in viăti’a loru familiara, si in schimbările ce se intempla acolo. 
Părerea multor’a este că matc’a e de neamulu femeescu, si tren- 
torii de celu barbatescu, ăra albinele lucratărie nu sunt nici de 
neamulu barbatescu nici de neamulu femeescu. Esistinti’a, viăti’.a 
stupului aterna dela o legătură anumita intre matca, albine si 
trenfori, — tăte trele neamuri acestea si-au lucrulu loru. Si 
intru adeverii ele arăta in viăti’a loru la olalta astfeliu de vir
tuţi si insusiri frumăse, in câtu ar fi de doritu a află asemenea 
in t6fca cas’a, in tăta comun’a, si in totu statulu. E cunoscntu, 
că din viăti’a loru cea armonica, din straduinti’a, maestri’a si 
economisarca loru cea buna, poeţii au luatu multe pilde frumăse, 
si teologii regule morale.

A vedă ceva, putemu numai in timpulu celu mai frumoşii 
alu anului, fiindu că ele esu numai incependu din Martiu său 
Aprile. Prin unu sbernăitu sgoinotosu si-arăta bucuri’a, că au sca- 
patu Ia largu din inchisărea loru de iărna. Lucrulu celu d’antaiu 
apoi e curăţirea, pentru câ albinele sunt dintre cele mai curate - 
animale, din care pricina nici nu suferu nimicu ceva strainu in 
cosnitie, si in acestea nu se face gunoiu, fara numai iărn’a, ce 
apoi primavăr’a ilu curatia. Trupurile cele morte le cara afara. 
Alte trupuri mai mari, care Ie impedeca in lucrare, său dăra 
imprescia vre unu mirosu greu, dăca nu le potu cară afara, apoi 
le astupa si le acoperii bine cu unu feliu de resina, de care au 
totdeun’a gafa pentru de a astupă găuri, ea se nu vina apa irt 
cosnitia s. a. — Asia bagaudu-se odata unu siărece intr’o co- 
snitia, atât’a Iau musicatu albinele, pana ce l’au omoritu, si fiindu 
că pentru mărimea lui nu l’au pututu duce afora, deci l'au 
înveliţii său mai bine dicendu l'au acoperitu pe de asupr’a 
cu resina de a loru, ca pre o mumia de a regiloru din 
Egiptu. De cumva nu potu astupă ca se nu resufle mirosulu

o di

aceea
tiele loru, adresandu-se in scrisu la un'a din persănele, a caror’a 
nume si adresa suntu indicate mai sus.

Inceputulu actiunei comitetului va fi naturalminte modestu; 
elu nu va păte corespunde tuturoru cereriloru, cari i se vor a- 
dres'ă; inse le va notă si se va strădui a le satisface pucinu mai 
tardiu.

i!

Se’ntielege de sine, că comitetulu nu pote luă asuprasi 
spesele trimiterei; cărţile se vor trimite ca marfa si portulu va 
trebui a fi reşpunsu^de~catra destinatari.

Comitetulu se va nisui a potrivi câtu mai multu natur’a car- 
tiloru tramise cu trebuintieîe particularie ale donatoriloru; cărţile 
scientifice vor fi spre esemplu resorvate studintiloru, operele te
ologice seminarişti loru jstc. . .

Credu, că va fi bine a aminti aici, câ pentru scrisorile a- 
dresate din Austri’a se cere francare de 25 cr. Comit e tul u se 

'v ayelle obliga fii are f usâ 6 cri sorii e, cari n u v o r f i pe 
'dop li nu francate.

Di ura afe fe~sla v e si romane sunt rogate se binevoiăsca a re
produce acăst’a comunicatiune.

Terminandu potu se anuntiu, că unu numeru anumitu de 
opuri s’a si adunatu si câ in cateva dile se va faco prim’a spe- 
dare.„

celu reu, apoi mai bine si-lasa Iocuinti’a, si candu 
frumăsa, se si ducu si paraseseu cosniti’a.

După ce si-au curatitu biue casutiele, apoi se ingrigescu 
pentru hrana, pe carea primavăr’a o culegu de pe sălci, aluni 
si alţi arbori cupuliferi. Fiindu câ in timpulu acest’a alu anului 
prea putienu nutrementu capeta, asia nu arare ori se intempla 
de punu ochi rei pe averea vecinului. Indresnătia sbăra albin’a 
pe dinaintea cosnitiei stupului vecinu, se încărca a intră de 
multe ori, inse e silita a se intărce cu cap ui u sangeratu; pentru 
câ fiecare stupii pune stragi naiutea intrării, cari isi cunoscu 
consătiele depre mirosu, si pre cele străine le respingu ; de este 
de lipsa, apoi dau signalu, ca se viua mai multe intru ajutoriu. 
Acestea apoi inversiunate se arunca a supr’a celei rapitorie si o 
împungă’ atât’a, păun ce său fuge, său romane mărta pe locu. — 
Asemene sărte au si bumbarii si vespii dăca sunt asia de indre- 
sneti de intra la miere. — Decumva inse stupulu o atâtu de 
slabu, in câtu nu păte se pună stragi afra, apoi se baga si 
albine străine in lontru, fura miere si apoi se intorcu încărcate, 
spunendu sătieloru intemplarea, precum si modulu de a se îna
vuţi fora lucru. Atunci mergu a doaăra mai multe la furatu, 
ce’a ce li si succede, după ce invingu pre stragi, dăca simt de • 
acestea; meseri’a acăst’a o practica mai de multe ori. 
stapanulu stupului baga de săma mai de timpuriu, ap o» său ilu 
muta de acolo intr’altu locu, său ilu astupa; pentru câ altmintrelea 
totu ilu pradăza. FuratulU se intempla numai primavăra si tămn’a, 
candu inse sunt flori in grădini si pe câmpuri, nici câ li umbla 
albineloru prin capu astu-feliu de cugete rele.

__ încă ceva despre albine.
Mai câ nu se afla nici unu feliu de animale, care se atraga 

admirarea naturalistiloru, precum atragu albinele priu măiestrit’a 
lucrare si regulafa loru economia. Din vechime inca, albin’a s’a 
tienutu cam pre lenga omu, pentru câ numai acolo unde s’a 
asiediatu omulu cu locuinti’a, intelnimu colonii de albine, cari, 
cum ni spunu caletorii, au ajunsu numai pana acolo, pana unde 
au ajunsu si cultur’a.

Albineloru li merge mai bine sub priveghiarea si ocrotirea 
omului. Fiindu câ viătia loru cea mirabila, plina de instinctu, 
straduintia, măiestria si buna ronduăla, are atâtea insusiri plă
cute, au si avufcu forte mulţi prietini inca in vechi'a Grecia, Italia 
si Spania, si are si pana in diu’a de astadi.

Albin'a n’are vre-o frurasătia deosebita •"din afara, colorile 
gi vestmentulu ei e mai multu de câtu modestu; inse însuşirile , 
ei cele din lontru, cu cari lucrăza, si pe cari e basata societatea 
loru, sub intielăpf stăpânire a căpeteniei loru, Ii dă cu atât’a 
mai mare pretiu intre cele lai te făpturi mici, pentru câ in viăti’a 
loru sociala se vedu urme de intolegentia, teraperamontu, curagiu, 
bunavointia, cari t6te se spriginescu fărte taro de simţirile loru 
cele agere, a mirosului si audiului, a gustului si a vederei.

Unu stupu harnicu consta din 5000—30,000 de albine iucra- 
torie, pe langa acestea de multe ori mai sunt 150—2000 de 
trântori, si o regina, adeca matca, carea se deosebesce prin 
aceea, câ e subţire, cara gulbia, in mersu si in tăta mişcarea ei 
arăta o gravitate, in câtu si de pre aeăsfa se păte vedă dem
nitatea si insemnetatea ce o are in coloni’a albineloru. Ea ca o 
dama parfumata dă dola sine unu mirosu deosebitu, pote ca 
prin acel’a se atraga pre cele lalte albine. Trentorii din protiva 

u mare si midilocu grosu; in sboru sbernaia tare.
sfarsitu albinele Iu era tărie, pe din afora au putiena 

jnsemnetate, sunt inse cele mai numerăso si cele mai însemnate 
cetatiene ale statului acestuia de insecte. Structur’a loru din 
lantru si din nfăra, e fărte potrivita scopului loru.

Pe din afăra e acoperita cu perisiori cari sunt parte pentru 
ap era re, parte de a stringe in ei pravulu de pe fiori. Dăca s’au 
tăvăli tu câtu de putienu in potirulu vre-unei floricele, apoi vino 
a casa rosfa, galbena său alba, după cum e pravulu fibrei; do 

w + acesfa o curatia apei consătiele ei bine. Nasulu ei e lunguretiu 
si se întinde candu vrea se culăga miere. Do capu se păte de
osebi, afara de doi ochi, doi dinţi lungi, inca

•i
;

>

Dăca

**> .

P. Popoviciu,
invetiatoriu.Eau ca>

Protocolului
Comissiuniloru delegatiunale congresuale emise in caus’a despar- 
tirei ierarchice a serbiloru de catra romaui din comuu’a mestecată 
Tornea in comitatulu Cuinadului conformii Invoioloi încheiate la 
Carlovetiu de datulu 
Noemvre a. c.

19. Iuniu 1872. Pertractarea tienuta in ,8/3<>1. luliu

cărne, in

I
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3G
a) nemiscatârie :

1 A/lifirMiiln bisericei cu t6te apartenintiele — aiare de unele
reouisite li uteneilu ia va!6re de . . . . 8000 fi

2. edificiulu de sc61a cu tdte recuisitele in valdre de loUU tt. 
3 una sesia parochiala in val6re de . ... . 8000 fl.
A. pamentulu de scdla invotiatorescu de 7. jugere in valdre 

‘ ..................................... ..... 700 fl.

De facia au fostu:

Din •partea comissiunei dele- 
gatiunale serbe:

Protopresviterulu si asesorulu 
consistorialii Georgiu Nicolidn 
ca conducatoriu.

Constantinii Sabo proprietariu 
din Batania ca membru.

Din partea comissiunei delega
ţiunale romane:

Protosincelulu si asesorulu 
consistorialu Andreiu Papp ca 
conducatoriu.

Asesorulu referinţe con
sistorialu Petmi Petrovidu ca 
membru.

de b) nemucatârie:
1. Capitalulu bisericei:

a) in obligaţiuni...........................
b) in banii gat’a .....................
c) in pretensiuni restante. . - •

2. recuisitele bisericei in valdre de . .__
sum’a la olalta 19,455 fl. 85 cr.^ 

Nr. 8. Pe teraeiulu acestor’», credintiosii romani fiindu in 
maioritate, dechiara ck voiescu a remand in posesiunea si pro
prietatea bisericei; dra cu privire la edificiulu de scdla, pre 
acest’a voescu a-lu cede in posesiunea respective proprietatea 
coreiigiunari loru şerbi desdaunandu-se reciprocammţe partea ce 
remane in proprietatea unuia sdu eeluialaltu edificiu si astteliu : 

Romanii oferddia coreligiunariloru şerbi urmatdnele: ,
1. Biseric’a se re mana in posesiunea si proprietatea ndstrv 

deobligandu-ne a desdaunâ pre fraţii şerbi cu o suma de 4000 
fl v a in terminu de trei ani in rate anuale si a nume : la 1 
Decemvre 1873. 1500 fl. lal.Decemvre 1874.1500. dra Ia 1. De- 

1875.1000 fl. remanendu pana la escontentare a se folosi

708 fl.
200 fl.

. . 147 „ 85 cr.
. 200 fl.Din partea ambeioru Consistorie:

alu Aradului romanii: Aseso
rulu consistorialu Moise Boc- Davidoviciu pnrochu in Sireghu. 
sianu parochu in Curticiu.

alu Tomisiorii serbu:' Pefm

Din partea avtoritatii politice:

Vegh Aurel pretore in Batania.
Nr. 1. Faceudu-se cunoscutu comunei bisericesci, terminulu 

defiptu pe diu’a de astadi si infacisiaudu-se arabele comisiuni, — 
ambii conducători descoperu poporului adunatu in sant’a biserica 
scopulu pertractării, după ce apoi se ceti si spliea din punctu in 
punctu Invoidl’a delegaţiuniloru.

Credintiosii de ambele natiunalitati dechiara, a fi priceputu 
intregu cuprinsulu acestei invoieli si vor se se contieldga intru sine 
pentru a mediloci o impacatiune fratidsca spre a se desparţi de 
catra olalta.

Nr. 2. La întrebarea pusa credinfiosiloru şerbi: ddca ei 
sustienu si mai departe cererea de a se desparţi bisericesee de 
eoreligiunarii romani si a se incorpord, diecesei loru naţionale.

Densii dechiara câ-si sustienu si mai de parte cererea de 
despărţire si vor se intre in negotiatiune pentru o impacatiune 
fratidsca.

ccmvre 
biseric’a de ambele parti.

2. Sc61’a o cedu in proprietatea coreligiunariloru şerbi, ca
ri se deobliga a desdauml pre romani cu partea din diumetate 
a valdrei ce li compete, a nume cu suma de 750 fl. despre care 
sdu se dee obligaţiune romaniloru sdu se primdsca ei serbii de 
la romani obligaţiunea pentru desdaunarea bisericei numai 
spre sum’a de 3250 fl. cu aceea; ca rat’a'a tre’ia amintita in pnncţulu 
1. se se reducă de la 1000 la 250 fl. si ca pana atunci edificiul u 
scdlei asisderia se se folosdsca in comunu de ambele parti.

3. Sessiunea parochiala si pamentulu scdlei si invetiato- 
imparta egalu conformii punct VII. in ddue parti

de-

<

sirescu se se 
. in natura.Nr. 3. Pentru scopulu acestei impacatiuni ambele parti se 

provdca a-si alege barbati de încredere Ia ce
După o consultare, credintiosii romani si-aldgu 14 barbati 

de încredere si anume:
Recuisitele si capitalele bisericesci comune asisderia se se 

im par ta egalu sdu in natura sdu serbii se primdsca diumetate 
din valorea acelor’a.

5. Cărţile bisericesci liturgice si rituali scrise si tipărite in 
limb’a slavdna, precum si obiectele, utensiliile donate anume de 
şerbi se li se estrade indata după ce se vor despart! de biserica 
adeca după espirarea terminului defiptu pentru desdaunare

6. Citniteriulu (morminti) se se folosdsca si pe viitoriu de 
ambele parti in comunu.

7. Romanii indata după ce se va estradd serbiloru obliga
ţiunea despre sum’a espusa in punctulu 1. se aiba clreptu a 
transcrie biseric’a in cartea fuuduala pe numele comunei bisericesci 
romane gr. or. dra serbii asisderia indata după respundoroa sumei 
din punctulu 2. se transcria edificiulu de scdla pa numele comu
nei bisericesci serbe gr. or.

8. In asemene modu se se transcria pamentulu sessiunei 
parochiale precum si celu scolariu, diumetate pe numele unei si 
celeialalte comune bisericesci.

9. Barbatii de încredere ca represeutanti ai comunei biseri
cesci serbe dechiara,’ca de si atâtu edificiulu bisericei catu si alu 
scdlei după pusetiunea topografica se afla situate in strad’a din,, 
partea locuitoriloru de naţionalitate serba, si de si acdsta impregiu-

i-ar indrcptati pe ei a pretinde ca se romana in posesiunea 
acestoru ddue edificie, fiindu ca acele tocmai pentru romani 
sunt incomode a amblii dintro parte in cea lalta la biserica si 
asi tramite pruncii la scdla, —totuşi conduşi de iubire fratidsca si 
coreligiunaria si petrunsi de necesitatea despartirei prin impa
catiune amica se invoescu a primi ofertulu coreligiunariloru ^ s 
romani, inse pe langa acea conditiune ca fraţii romani se-i lese dL V 
in folosinti’a bisericei mai doi ani după espirarea terminului de 
desdaunare, la casu daca ei serbii in restirapu de trei ani cumva 
n’ar fi in stare a-si edifica biserica propria; dra de sine intielo- 
gendu-se, ck ei serbii vor esi din biseric’a romana indata după 
ce vor gatâ a loru fie macar in decursu de trei ani sdu si mai 
nainte.

1. Tcodoru Onia. — 2. Teodoru Baniasiu. 3. FI o rea
Baba. — 4. Lazaru Boncasiu. — 5. Vasilie Baba. — 6. Aronu 
Novacoviu. — 7. Georgiu Ioanoviciu. — 8. Sava Maieru. — 9. 
Lazaru Maieru. — 10. Vasiliu Ursu. — 11. Sima Stoicovu. —
12. Alecsie Ponta. — 13. Lazaru Romanu. — 14. Vasiliu Bota. 
Totu astfelu isi alegu eoreligiunarii şerbi asisderia 14 barbati de 
încredere si anume:

1. Pera Baicui — 2. Valorairu Lupsiciu — 3. Vasa Baiciu — 
4. Alesă Baiciu — 5. Pera Nesicoviciu •— 6. Stefanu Cratiunu — 
7. Mita Jacusiciu — 8. Milco Puginu — 9. Mito Glovacu — 
10. Sava Sivatiu — 11. Mito Pasariciu — 12. Georgiu Milinu —
13. Sava Suciu — 14. Davidu Jacusiciu. —

4. Cetindu-se numele acestoru aleşi barbati de încredere 
si intrebandu-se poporulu daca are vre-o observare sdu escep- 
tiune asupr’a acestoru alegeri.

Credintiosii de ambele natiunalitati dechiara, a fi deplinu 
multiamiti cu aceşti barbati dc incredere, si ck nu au neci o escep- 
tiune.

5. După acdst’a provocandu-se barbatii de incredere a se in- 
tielege intre sine pentru constatarea numerului sufleteloru de 
bele natiunalitati si in privinti'a pretiuirii averei bisericesci mis- 
catdria si nemiscatdria.

Dechiara ck pana mane vor fi in stare a se consfatu! intre 
sine si vor aşterne comissiuniloru conscrierea esacta a sufleteloru 
de ambele natiunalitati,.si vor descoperi valorea averii bisericesci 
parochiale si scolarie.

6. Infatisiandu-se ambele comisiuni si barbatii de incredere 
de ambele natiunlitati in localitatea autistiei opidaue

Barbatii de incredere romani si şerbi presinta comisiunei 
conscrierea sufleteloru după care in acdsta comuna bisericdsca 
sunt de totu romani 
dra serbii ....

aiu rare

472 de suflete 
459 de suflete

de totu dar 931 de suflete
dica romanii sunt in maioritate numai cu 13 suflete si a- 

sia arabele parti dechiara a luâ de basa impacatiunei numerulu 
egalu alu poporatiunei. -

7. In privinti’a averii miseatdrie si neraiscatdrie bisericdsca, 
parochiala si şcolara.
r Arabele parti dechiara: ca acdsta avere, după cum se va 

i hi vale, este comuna si consta din urmatorele:

Asemenea concesiuni făcu apoi si serbii romaniloru'in 
privinti’a scdlei caroa se se folosdsca pentru instruirea pvunciloru 
romani in un’a dra pentru cei şerbi in alta chilia, ingrigindu-se 
apoi fie care parte pentru locuintiele separate alo invotiatoriloru

(Va urmd)

va sa

t -concerninti.

-
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Apecificâ mai
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