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In discursul rostit de dl Virgil 
O ni țiu, directorul marelui gim
naziu gr.-or. român din Brașov, 
la o adunare poporală a paro- 
hienilor din Scheiul Brașovului, 
discurs din care am reprodus și 
noi partea generală (vezi «Grâu 
și neghină» în nr-ul 29 al «Dra
pelului»), a atins o chestiune, care 
este de supremă actualitate pentru 
toți Românii, chestiunea lecturii 
pentru popor. Mai rar la noi o che
stiune așa de cardinală și totodată 
atât de nesocotită, ca tocmai che
stiunea aceasta.

înaintașii noștri, inimi mari și 
capete luminate, au desvoltat zel 
gigantic și au adus sacrificii enorme, 
ca și poporul nostru, care secoli 
lungi a zăcut în urgia analfabe
tismului, — la care a fost așâ zi
când condamnat de stăpânii țerii 
să devină părtaș de lumina 
ș c o a 1 e i.

Mai ales dela 1848 încoace s ' au 
făcut minuni pe terenul învăță
mântului poporal, care se înfiripase 
deja pe timpul Măriei Theresia și 
care înainte de Maria Theresia 
vegeta deabea ici-colea pe lângă 
mănăstirile sărăcăcioase în ale lu- 
minei. Libertatea învățământului, 
ce a rezultat din reformele mari 
ale anului 1848, a deschis deabea 
calea spre lumină întregului popor 
românesc, nu numai de aici, ci din 
toate provinciile locuite de Ro
mâni.

Cu setea cerbului cântat de 
psalmistul David s'a aruncat po
porul român asupra școalei și în 
scurtă vreme a fondat un număr 
impozant de școale proprii și tot

FOITA

PETRO CSECSL.
— Novelă. —

De Carmen Sylva.

Traducere pentru «Drapelul-. ZZZ

Toată lumea cântă și povestește 
despre Mihai Viteazul, eroul cel mare, 
despre învingătorul • dela Călugăreni, 
înaintea căruia căzură înspăimântați 
ucigașii, de strașnică ce-i era privirea. 
Dar lângă dânsul apare o figură cava
lerească drăgălașă din întunerecul tre
cutului românesc, despre care nu cântă 
nimeni: este fratele lui mai mare, Petru, 
numit Petre Cercel, fiindcă purtă un cer
cel în ureche. Tătâne-soPetrașcu cel Bun 
un părinte gingaș, îi dăduse acest cer
cel drept talisman, care să-l scutească 
de primejdii. Dar între încurcăturile 
din orient nu eră talisman de putere 
și influință destul de mare. La anul 
1558 își închise ochii Petrașcu cel Bun 
pentru totdeauna și moștenirea dificul- 
tătă a coroanei sale i-o lăsă fiului seu 
mai bătrân, lui Petru acesta. Om de 
înaltă cultură și mare inteligență, Petre 
vorbiâ două-spre-zece limbi, făcea ver
suri în limba italiană și erâ diplomat 

odată a invadat și școalele străine 
de neam și lege.

Astăzi — după o jumătate de 
veac — putem dejă zice, că popo
rul nostru este «cum grano salis» 
știutor de carte. Nu-i vorbă, 
numărul analfabeților este încă 
enorm în datele statistice și nici 
nu va dispărea în curând — cauza 
acestui analfabetism este indepen
dentă dela voința poporului. — dar 
totuși am ajuns până la acel punct, 
încât cu greu se va mai găsi sat 
românesc de dai Doamne, ai cănii 
țerani fruntași să nu știe carte.

Țăranii și peste tot poporenii 
noștri mai scuturați știu carte și 
sunt dornici de carte. Cetesc cu 
mare plăcere și ceice nu știu ceti 
ascultă la cetitul altora cu o avi
ditate deamnă de admirat.

Putem deci înregistra cu satis
facție un rezultat pozitiv al muncei 
și jertfei înaintașilor noștri, anume 
Știința de carte s'a respândit 
în mare măsură în poporul nostru, 
care e totodată și doritor de carte.

Dar cu atâta nu este chestiunea 
rezolvată. Nu este destul să înveți 
un popor a ceti, ci trebue să te 
îngrijești și să aibă ce ceti, 
dupâce l-ai învățat să cetească.

Datoria aceasta ne revine nouă, 
generațiunei de astăzi, căci noi 
suntem chemați a duce mai 
departe lucrarea inaugurată cu 
atâta însuflețire de înaintașii noștri.

Și aici trebue să recunoaștem 
că noi — totalitatea cărturarilor 
români — nu ne-am făcut și nu 
ne facem datoria cum ar fi trebuit 
să o facem și cum suntem datori 
a o face.

Noi l-am lăsat pe popoi în mila 
sfântului, fără de a ne interesă de 

iscusiL El își propusese să-și caute 
razim în apus, încotro îl atrăgea di
recția întreagă a spiritului seu, și ba- 
zându-se cu drept cuvânt pe farmecul 
prezentației sale personale, pentru de-a 
află scut și razim aci.

La anul 1579 porni la drum în 
spre Francia, unde domnia pe atunci 
Enric al Ill-lea, ear Catarina de Me
dici purtă sceptrul peste sceptru. Dânsa 
și află îndată o deosebită plăcere la 
vederea orientalului frumos cu ochii in- 
focați și limba netedă, cu care o a grăia 
în limba ei maternă și-i expunea în 
cuvinte alese și mișcătoare poziția sa. 
Ea îl tracta ca pe un oaspe de va
loare, îl în vită la Blois și Chenon- 
ceaux, precum șl la Louvre, unde de
veni în scurtă vreme un centru stră
lucit, în jurul căruia se învârtiă spirit 
și frumseță. Totodată însă făcu cuno
ștință și cu corupția rafinată dela 
curte, pe care o menagiâ Catarina pen
tru scopurile sale. Ea se împresurase 
cu o ceată întreagă dintre cele mai 
frumoase fete ale Franciei, dar nu 
după cum erâ în vremurile vechi, 
pentru de a le crește în lucrurile și 
virtuțile femeești, ci tocmai întors, pen
tru ca să servească de mislic la prin
derea de diplomați.

Petre erâ poet și abunăsamă îi va 
fi amețit capul în mijlocul acelei stră
luciri și frumsețe. Naturelul lui genial 
află destulă mulțămire în floarea ar

are ce ceti poporul și de corespun
de de fapt lectura — cu care își 
satisface pofta de cetit. — unei 
lecturi bune și sâuâtoase 
pentru popor!

Și vedem deodată că câmpurile 
de le-tură ale poporului suut îne
cate de neghină

«Scriitorii de cărți și de gazete 
sunt să mănător ii, — zice dl 
Onițiu — cărțile și gazetele sunt 
sămânța învățăturii, iar mul
țimea poporului cetitor este pă
mântul, în care are sâ încolțească, 
sâ crească și să rodească sămânța 
învățăturii.

«Fericit poporul ai cărui cărtu
rari și gazetari sunt sâmânători de 
semințe bune, de învățături înălță
toare și de folos obștesc: — nefe
ricit, de trei ori nefericit poporul, 
ai cărui cărturari și gazetari nu 
sunt sâmănători de semințe bune 
ci de neghină și de scaiu. — 
căci sufletul poporului este ca și 
pământul, el primește deopotrivă 
și sămânța cea bună și sămânța 
cea rea, în el încolțește și firul de 
grâu și buruiana, și durere — tot 
ca pământul — sufletul poporu
lui poate fi copleșit mai lesne 
de buruiana relelor învățături, 
decât de rodul bogat al celor 
bune. Grâul e mai plăpând decât 
scaiul și unde e grâu și scaiu îm
preună, acolo grâul se prăpădește 
și scaiul dâ înainte».

Și această exclamație a dlui 
Onițiu trebue să ne pună pe 
gânduri, trebue să ne atragă 
atenția asupra unei datori nțe ce 
am negligat a împlini și asupra 
primejdiei la care este expus popo
rul prin otrava sufletească ce 
se răspândește tot mai mult în 

telor, între acei viteji în răsboaie ca 
Guise, Conde, Henri de Navarre, între 
scriitori ca Ton, Montaigne, Brantome. 
Vedem că erâ în strânsă prietenie cu 
iurisprudentul și poetul italian Pugiella, 
cu care a corespondat neîncetat și 
prin care ni-s'au păstrat câteva poezii 
de-ale principelui. Aceste ne arată o 
seriozitate mare și o pietate adâncă, 
din ce se poate vedea, că petrecerea 
lui la curtea din Francia nu l-a abătut 
de loc dela înalta lui chemare. De 
aceea a mers șî în Anglia, unde a fost 
primit foarte prevenitor și curtuos din 
partea reginei pline de spirit Elisa- 
beta. El îi expuse în cuvinte ușoare, 
cât de greșit lucru ar fi, dacă occiden
tul ar da pradă barbariei și neculturei 
aceste țeri, cari dispun de elementele 
civilizațiunei. El însuși steteâ ca un 
model strălucit de înaltă cultură în- 
naintea ei și a fost silit să-i admire 
agerimea minții, cu care cuprindea 
partea practică a cestiunii, convingân- 
du-se, că pentru comercial englez este 
un teren deschis acolo și că se poate 
face mult în interesul țerii sale. Junele 
principe observa adânc și făcea ase
mănări între cele două femei, cari 
conduceau afacerile de stat în ambele 
țeri, între Italiana intrigantă, care păreâ 
că-și permite ori ■ ce mijloace, și între 
Engleza rece cu puterea și energia ei 
prevăzătoare. A bună samă că-i erâ 
mai simpatie cercul artistic, ce încun- 

popor. priu lectura necontro- 
. a t â. lectură ce se dă anume 
poporului în mână pentru a-1 ex
ploata în mod criminal.

Să nu mergem mai departe, să 
căutăm numai lectura ucigătoare 
de suflet ce o dau așâ zișii «so
cialiști» în mâna poporului, cău
tând a deslipi poporul de biserica 
sa și de așezămintele sale națio
nale de cari îi este legată existența.

Am adus anume exemplul cu 
scrierile socialiste, numai de dra
gul exemplificării, dar azi-mâne 
este deja de supremă actualitate 
chestiunea de sunt oare toate ga
zetele noastre, mai ales cele re
dactate anume pentru popor-, și în 
deosebi toate ce se publică în 
aceste gazete, ce ajung în mâna 
poporului, libere de otravă su
fletească?! Oamenii noștri de 
inimă vor trebui să se ocupe cu 
tot dinadinsul de chestiunea aceasta

L-am învățat carte pe popor-, ca 
— e grozavă acuza, dar justă — 
să-l poată exploata toți dușmanii 
lui și toți egoiștii prin lectura pă
cătoasă ce îi dau în mână!

Starea aceasta nu mai poate 
dăinui fără ca noi să devenim di
rect responzabili pentru otrava uci- 
gașă ce se Introduce prin dușmanii 
fățiși și ascunși ai poporului în su
fletul poporului.

Dar problema e cu mult prea 
mare și cu mult prea anevoioasă 
decât să o poată rezolvă în senz 
bun singuraticul. Nu! Singuraticul 
stă neputincios în fața primejdiei, 
pe care numai totelitetee oa
menilor noștri de bine o poa
te delătură< organizându-se și în
grijind ca poporul să aibă ce ceti 
și să și ajungă în posesiunea lec- 

jurâ pe fiica de Medici și prefăcea se
rile dela curtea ei într'o pirotehnie 
adevărată de fulgere de idei. Sfâșierea 
dintre partidele ambelor țeri, îl mul- 
țămiâ într'un chip oarecare. Liniște și 
pace nu prea erâ atunci nicăiri; și 
apoi nu este ceva mai scandalos pen
tru desvoltarea unei țeri decât liniștea 
și pacea. Deodată cu armele adorm șî 
artele, și se naște o stagnație generală.

Isteț cum erâ, îi succese lui Petre 
să folosească împrejurările pentru sine. 
Enric al III-lea a trebuit să părăsească 
tronul polon pentru cel francez, și Ca
tarina destinase coroana aceasta pen
tru fiul seu cel mai tinăr, ducele de 
Alențon. Ea înțelese însemnătatea, ce 
rezultă pentru planurile sale, dacă pe 
tronul Munteniei ședeâ un aliat și dacă 
din capitala Târgoviște se va desvoltâ 
o putere prietinească. Ea puse la Con- 
stantinopol toate în mișcare, ca să 
câștige pe Sultanul pentru junele ei 
amic. Asemenea se urmau cu sirguință 
pertractările cu Veneția și cu papa Sixt 
al V-lea, pentru ca să ajungă Petre 
Cercel pe tronul tătâne ■ so. Epistolele 
mergeau și veniau; și unele din ele 
s'au păstrat pănă azi.

La anul 1581 își luă Petre Cercel 
adio dela înalta sa protectoare, cu inima 
plină de curagiu și de veselă speranță. 
Enric al III-lea îi dădu pe secretarul 
seu propriu Berthier și epistole cătră 
dogele; și însoțit de mulți nobili tineri
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turei bune și totodată grijind, ca 
dușmanii poporului să nu se poată 
apropia de sufletul poporului eu 
otrava lor ucigașă.

Servească aceste șire de indemn 
pentru toți aceia, cari simt în sine 
putere, voință și ... . datorință a 
face ceva pentru mult apăsatul no
stru popor!

. ,x -

Criza. Din combinația de a însăr- 
cină de nou pe contele Iuliu A ndrâssy 
cu mandat de mediațiune nu s’a ales 
până acum nimic. Maj. Sa a ascultat 
de nou pe dl Szell, care susține că 
criza nu se poate rezolvă fără 
ca. ambele părți, Coroana și coaliția, să 
facă concesiuni. în mijlocul atențiunei 
generale stă de prezent ambasadorul 
austro-ungar dela Berlin, dl Szo- 
gy en y-M a r i ch, care chemat la Maj. 
Sa, a venit Duminecă la Budapesta 
pentru a contribui la rezolvarea crizei. 
Despre scopul mai apropiat al venirii 
dlui S z 6 g y e n y - M a r i c h la Buda
pesta nu se știe deocamdată nimic po
zitiv.

Sinodul protopresbiteral 
al tractului Lugoj.

Eri s'a ținut în sala Reuniunei ro
mâne de cântări sinodul protopresbi
teral al Lugojului, căruia i-a premers 
chemarea Duhului Sfânt.

Prea On. dn Dr. George Popo- 
viciu deschizând sinodul numește de 
notar al sinodului pe on. dn Isaia P o
p o viciu paroh în Silha și apoi ce
tește raportul general, bine și 
conștiențios elaborat, despre mersul 
afacerilor bisericești, școlare și funda- 
ționale din tract în anul expirat 1904. 
Raportul conține date de interes gene
ral, cari trebuesc aduse la cunoștința 
generală a publicului românesc.

Statul preoțesc constă din 36 
fețe bisericești. în decursul anului 1904 
s’a întregit parohia din Selbăgel. Tot 
în acest an au trecut la cele eterne 
parohii Mateiu Ignea din Lugoj și 
Z. Petrovici din Oloșag. Dotațiunea cle
rului a constat din 1398 jug. pământ, 
din birul parohial în suma de 4190 cor. 
60 bani și din venitul stolar în suma 
de 4466 cor. 80 bani, precum șî din 
întregirea acordată de stat.

Mișcarea populațiunei. în cele 
30 comune matre și 1 filie din proto- 
presbiterat se află 30 biserici și 2 ca
pele, ear numărul familiilor e de 
5626. Numărul sufletelor: 14227 băr
bați și 14105 femei, laolaltă 28332 
suflete. S’au născut 770 copii legitimi 
și 108 nelegitimi, laolaltă 878 nașteri 
și anume 441 băeți și 437 fete. Cazuri 
francezi Petre porni la călătorie spre 
Veneția.

Strălucită în deplinul puterilor și 
avuției sale se întindeâ cetatea lagu
nelor înaintea ochilor sei fermecați. 
O primire adevărat regească înălța 
farmecul acestei lumi neobicinuite, și 
inima lui băteâ tare, când întră în 
portul, unde fâlfăiâ flamura pe fiecare 
catarg, corăbiile bogate în aur îl sa
lutau și dogele îl întimpină cu o pre
venire distinsă. Să fi venit oricât de 
răsfățat din Paris, Veneția trebuia să-ți 
impună într’un chip de tot nou. Petre 
simțiâ bine, că aci dă de un aliat cu 
mult mai tare, ca Francia ; căci Vene
ția stăpâniâ deopotrivă Orientul ca șî 
Apusul și a fost totdeauna în conexiuni 
vii cu Moldova și Muntenia. Aci îl su
prinse șî învoirea Sultanului pentru 
ocuparea tronului și el plecă cu fața 
veselă dela Veneția la Constantinopol. 
Pe lângă junii Francezi se mai alătură 
o ceată de Italieni și astfel eșiră ei la 
largul mării, preamărind și binecuvân
tând cetatea dogelor și petrecându-și 
în toate chipurile pe bord, pentru de 
a însenină fruntea serioasă a junelui 
principe. Va fi fost frumoasă călătoria 
în jurul țermurilor grecești, prin Arhi
pelag, tot în acea strălucire a soarelui, 
care numai în Orient se vede, pe cora
bie acel amestec pistriț de vesminte 
românești, franceze și italiene, iar la 
mijloc între ei, stăpânind asupra între

be moarte au fost 810 (795 au mu
rit de moarte naturală, ear 15 de 
moarte năpraznică) și anume au murit 
416 bărbați și 394 femei. Sporirea na
turală a populațiunei e deci de 68. 
Numărul căsătoriilor a fost de 
208, dintre cari 16 mestecate. Dela 
alte biserici au trecut la biserica gr. 
or. 4, ear dela biserica gr. or. la altă 
aiserică 1. Concubinate au fost 324, 
cu 3 mai multe ca în anul 1903.

Statistica școlară. Prunci obli
gați la cercetarea școalei au foist: dela 
6 — 12 ani:

băeți 1215, fete 1072. Suma: 2287 
dela 12—15 ani:

băeți 627, fete 599. Suma: 1226 
Suma totală : 3513.

Dintre aceștia au cercetat școala: 
dela 6-12 an:

băeți 1081, fete 931. Suma : 2012.
dela 12—15 ani:

băeți 544, fete 483. Suma : 1027.
Suma totală : 3039.

N’au cercetat școata: băeți 217, 
fete 257. Suma: 474, cu mult mai 
mică decât în anul precedent.

Personalul didactic a con
stat din 36 persoane, a căror dota- 
țiune în bani, naturalii și pământ face 
31405 cor.

Rezultat foarte bun a fost în 18 
clase, bun în 10 clase, suficient în 5 
clase.

Edificii școlare sunt 36, dar multe 
din ele sunt slab aranjate. In special 
requizitele de învățământ nu-s 
suficiente.

Grădini de pomărit sunt 29, dar 
slab îngrijite.

Elevi români gr. or. de pe terito
riul tractului au cercetat școale străine 
247.

Ce privește fundațiunile biseri
cești și școlare relevăm numai, că 
cu fundațiunile «Ana Alexandrovich, 
«Alexandru și Ana Nedelcu» și «Dr. 
Liviu Marcu» suma tuturor fondurilor 
și fundațiunilor tractuale se urcă la 
peste 2 milioane coroane.

Internatele din Lugoj de băeți 
și fetițe au funcționat în mod îmbucu
rător. La amândouă a contribuit insti
tutul de credit și economii «Lugoșana» 
cu suma de peste 1000 coroane.

înainte cu 3 ani sinodul protopo- 
pesc luase un concluz facultativ pentru 
aquirarea unei case protopresbiterale. 
Concluzul nu s’a putut execută. în a. 
tr. dl Leontin Simonescu a oferit 
spre vânzare casa sa din strada Făge
tului cu suma de 28000 cor. Ofertul e 
prezentat acum sinodului spre delibe
rare.

întrându-se în desbaterea raportu
lui general sinodul decide mai întâi să 
se exprime la protocol condolența sino
dului pentru reposatul paroh și mem- 
gului, capul ales genial al junelui domn, 
cu planurile lui mari de a’și apropiâ 
țara cătră înalta cultură, ce umpleâ 
lumea pe atunci. Sufletul lui eră încă 
plin de operele de artă, ce văzuse, de 
edificiile, de creațiunile de tot soiul, 
cari umpleau toate țerile.

în jurul lui stăteau, ședeau, zăceau 
tinerii și glumiau, beau, jucau în cu
buri, rideau, cântau cu ghitară și man
dolină și vorbiau de femeile frumoase 
ale Valahiei, punându-și de gând să se 
amorezeze îndată în ele. Rar va fi 
mers vre-o corabie încărcată cu atâta 
răsfățare și voie bună pe această cale, 
care este în sine încântătoare, chiar șl 
dacă o face omul singur și supărat.

Petre Cercel și-a mai adus aminte 
ades de călătoria aceea, care a fost 
culmea vieții sale. Știâ el prea bine 
că se rentoarce la luptă și necazuri; 
și își zicea, că ar fi putut să de« 
tronului bună pace, dacă-i eră de li
niștea sa proprie. Dar țara căzuse în 
ghiarele groaznicului Mihnea, ale că
rui grozăvii formează sujetul multor 
balade, și Petre ținea că trebue să-și 
jertfească talentele patriei sale, pentru 
de a o mântui întru cât se putea de 
sfâșieri. Prezentarea lui a plăcut șî la 
Constantinopol, deși aci nu se punea 
nici un preț pe arte și științe, cultură 
și talent. A petrecut puțin aci. Abiă 
că i-s’a dat firmanul Sultanului, s’a șî 
îmbarcat și o luă spre casă cu suita

bru al sinodului protopresbiteral Matei 
Ignea.

Dl Dr. Dim. Fior eseu atrage 
atenția sinodului asupra cazurilor în
grijitoare și regretabile de concubinat 
și află cauza concubinatelor în proce
dura lungă și costisitoare, la care sunt 
supuse din parte bisericească divor
țurile.

Prea On. dn Dr. G. Popoviciu 
comunică, că procedura divorțurilor e 
deja modificată esențial prin congresul 
național-bisericesc. Azi orice proces de 
divorț se termină la forurile bisericești 
în cel mult 2 luni și spesele sunt de 
tot neînsemnate. Nu e deci biserica de 
vină la obiceiul rău al concubinatelor.

Tot în chestia concubinatelor au 
luat cuvântul dnii Nic. P roș te an și 
Nicolae B ireescu.

Cu privire la cumpărarea casei dlui 
Leontin Simonescu sinodul — după o 
discuție mai lungă — decide în princip 
să cumpere casa protopresbiterală cu 
28.000 cor.; chestiunea finanyara, refe
ritoare la cumpărarea casei, se încre
dințează comitetului și epitropiei proto
presbiterale. La cumpărarea casei ppre- 
sbiterale se va face eiectare de con
tribuție pe comunele din tract conform 
numărului sufletelor.

Epuizându-se ordinea zilei, dl pre
sident mulțămește membrilor pentru 
participare în număr suficient și de
clară sinodul închis.

ânvățătorii la £ugoj.
Conferința învățătorilor români 

gr.-or. din despărțământul Lugoj 
al «Reuniunei învățătorilor rom. gr.- 
or. din dieceza Caransebeșului» s’a ți
nut aici Sâmbătă în 25 Martie a. c. și 
a fost totodată șî adunare consti
tuantă.

Biroul a rămas tot cel vechiu cu 
excepția cassarului și bibliotecarului; 
cassar a fost ales dl M. Crăciun din 
Hodoș, iar bibliotecar dl C. Liuba din 
Lugoj.

între alte puncte din ordinea de 
zi remarcăm cele două prelegeri prac
tice din Istoria naturală: «Despre 
viorea-- și «DDspre ciocârlan», 
făcută prima de dra Sofia Fior eseu, 
și a doua de dl Alexandru Onae; 
apoi disertația dlui G. Joandi^: 
«DDepre jocurileșcolae»», cari 
toate au fost instructive și fac onoare 
autorilor. în deosebi prelegerea drei 
Florescu ne-a dat să înțelegem, că 
Dsa este o putere didactică, cu care 
Lugojul se poate mândri.

E regretabil, că dela astfel de 
adunări de regulă lipsește publicul 
nostru românesc.

sa strălucită. Dar oricât de festivă a 
șl fost intrarea lui la Târgoviște, cu 
sunet de clopote și podoabă de stin
darde, oricât îl șî admiră poporul pe 
armăsarul lui minunat, oricât erau de 
încântați Francezii și Italienii de capi
tala lui și de frumosul lui castel de pe 
deal,— el eră totuși cu mult prea cuminte 
și umblat în lume, decât să nu simță 
îndată, că tronul lui este dela început 
subminat și nesigur.

Știrea că Stefan Băthory s’a urca; 
pe tronul Poloniei l-a atins ca un trăs
net. în Moldova stăpâniâ unchiul prin
cipelui detronat din cauza lui, Petru 
Șchiopul, iar mama și bunica lor, 
Doamna Chiajna, fiica lui Petru Rareș, 
jurase să-și răsbune asupra lui și să- 
răstoarne. Dar Doamna Chiajna erâ 
după cronica lui Șincai o femee cu ta
lente mari politice, adecă iscusită în 
toate intrigele, capabilă de orice, și 
afară de aceea plină de ambiție vană 
și de dor de răsbunare. Ea n’aveă 
odihnă nici zi și nici noapte, intrigă 
împreună cu Stefan Băthory, care se 
înțelege că nu voia să aibă prietini de-ai 
Franciei în apropierea sa, puse la Con- 
stantinopol toți șurubii în mișcare, tri
mise cele mai minunate daruri și mai 
mari promisiuni, pănă ce-i succese la 
22 Iunie 1585 să dea jos pe Petre Cer
cel din scaunul domnesc și să-l pună 
pe Mihnea iarăși în el.

încunjurat de inimici, părăsit de

+ Jules Verne.
Renumitul scriitor francez, autorul 

unei serii mari de romane cu subiecte 
din domeniul științelor naturale, Jules 
Verne a murit Vineri la 24 Martie n. 
în etate de 78 ani la Amiens înjL 
Francia. |

Jules Verne s’a născut la Xmles. |
A studiat la Paris drepturile, dar în I 
curând s’a lăsat de iurisprudență și I 
s’a dedicat carierei de scriitor. A în- I 
cercat mai întâiu cu drame, scriind I 
texte la opere comice și 2 comedii 
Renumele literar și-l-a întemeiat însă I 
prin romanul «Cinci săptămâni in 
balon», apărut la 1863. De aici în- I 
colo Jules Verne a edat în fiecare an I 
câte un roman despre -Călătorii și 
aventuri, lumi cunoscute și necuno- I 
scute». «Deja «Cinci săptămâni în ba
lon» prezintă — zice «N. Fr. Pr.» — I 
toate superioritățile și proprietățile au- I 
torului : caracterizări bune, descrieri I 
excelente din regiunile tropice, din lu- I 
mea animalelor și a plantelor, și fan- I 
tazie bogată și originală în domeniul I 
tehnicei. Modul, cum construează Jules I 
Verne un balon dirigiabil, cum face I 
imposibilul posibil, ba chiar plauzibil, 
e foarte caracteristic». 11

Jules Verne a creeat sau cel pu
țin a modernizat romanul științelor I 
naturale. Cărțile lui au fost traduse în 
toate limbile culte și au făcut foarte 
popular numele autorului.

Iată unele din cele mai bune ro- I
mane ale lui Jules Verne: «C o piii I
căpitanului Gran», în care se 
descrie o călătorie în jurul pămân
tului; «AAesiu]iils căpitanului 
Hatteras», în care se istorisește de
scoperirea polului nordic; «Călăto
ria în j u r u 1 1 u m e i î n 80 zile • ; 
«D d u ăzeci mii m iluri sub 1^™-, 
etc. etc.

Jules Verne a fost cu tot drep
tul sărbătorit ca inye n ta tor și de
scoperitor. în romanele lui joacă 
mare rol balonul dirigiabil, tră
sura cu aburi, ba chiar șî cora
bia submarină, etc. El a descope
rit polul nordic, Africa cen
trală, Austria centrală. Se ’nțe- 
lege, toate numai în literatură șr nu 
în realitate. A

Multe din romanele lui Jules Verne 
au fost prelucrate în piese teatrale și 
reprezentate pe scenă cu mare succes.

De 40 ani Jules Verne trăia în 
Amiens. în timpul ultim i-au slăbii 
tare ochii, dar cu toate acestea pu
blică tot la 2 ani câte un roman. Cu 
timpul a orbit de tot.

Când erâ mai tinăr, Jules Verne 
aveâ un yacht, cu care făceâ călătorii 
în Marea Mediterană și a vizitat An
glia, Scoția, Dania și Suedia. Puțin 
timp a fost șî în America de nord.

Despre răsboiul ruso-iaponez Jules 
prietini, el se văzu silit a fugî. Șincai 
afirmă că ar fi dus cu sine 200.000 de 
galbini în aur și juvaere, tot ce a mai 
avut a fost încărcat pe 14 cară și dus 
la Constantinopol. Așâ raportează Mo- 
rosini, ambasadorul Veneției la Con- 
stantinopol.

Petre Cercel se refugiase în Tran
silvania și speră să rămână un timp 
oarecare ascuns și necunoscut în munții * 
păduroși. Dar nu i-a fost dat așâ de 
bine. Stefan Băthory îi erâ dejă în 
călcâie ; nu puteâ să lase liber pe un 
contrar atât de primejdios. El îl prinse, 
îl închise în fortăreața Hust și-i luă 
toată averea.

Ce însemnă pe atunci a fi prins 
într’o fortăreață, aceea nu se poate 
descrie. Papa Sixt al V-lea părea că 
nu uitase de el; dânsul făcu încercări 
să mijlocească liberarea lui. Zadarnii-. 
Doi ani a stat prins acî. Atunci îi suc
cese unuia dintre credincioșii sei să-i 
arunce o funie, pe care o prinse prin
tre gratiile închisorii sale. De funie eră 
legată o pilă, cu care tăiă ferele. Și 
în noaptea aceea se lăsă în jos și erâ 
liber, se înțelege că liber proscris - i 
calic ca un cerșitor. Dar omul sărac"'* 
rămâne mai ușor necunoscut și așâ 
umblă el acum din munte în munte, 
din sat în sat. Nimeni nu-i știâ de 
urmă, pănă ce nu-1 vedem iarăși în 
Maiu a. 1587 apărând la Veneția. Pri
virea lui este tristă, dar curagiul neîn-
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Verne vorbiâ cu oroare, zicând: Ar
mele moderne sunt cele mai îngrozi
toare; micile torpile, cari spulberă în 
aer vase de răsboiu; luntrile subma
rine, cari sunt cea mai urgisită inven
ție.... O, de n’ar fi fost inventate nici
odată aceste mașini infernale!

Romanul lui Jules Verne «Caste
lul din Car pa ți», a cărui acțiune 
se petrece în Transilvania, este tradus 
șl în românește. Cei ce nu citesc nem
țește, franțuzește, ori ungurește, au 
ocaziune să citească în românește cel 
puțin ’ un roman («Castelul din Car- 
pați») al renumitului scriitor.

Răsboiul ruso-iaponez.
Ocuparea orașului Tsautu.

Mareșalul Oyama telegrafează, că 
trupele iaponeze, cari urmăriau pe duș
man, au ocupat orașul Tsantu, 20 
mile spre nord deia Kaiyuan. Trupele 
rusești se retrag in dizordine spre 
nordost.

Alte știri.
Numărul total al Rușilor căzu ți în 

prinsoare în decursul luptei dela Muk
den e de peste 40000. Ei sunt trans
portați la Dalny și de acolo în Iaponia.

de pace.
Corespondentul din Petersburg al 

ziarului englez «Daily Telegraph» anun
ța, că Țarul a ajuns în fine la convin
gerea, că ar fi timpul să închee pace, 
deoarece continuarea răsboiului va 
ruină Rusia în privința economică și 
politică.

Se pare, că Țarul e aplicat să ce
deze mari teritorii Iaponioi, dar nu se 
învoește nici decum să plătească Japo
niei despăgubire de răsboiu. 
Rușii argumentează, că cu 100 mi
lioane fanți sterlinei cât ar pre
tinde, probabil, Japonia — Rusia poate 
continuă răsboiul, pănă se vor slei 
puterile Iaponiei. Rușii zic, că e mai 
bine a folosi banii pentru ruina inimi
cului, decât pentru îmbogățirea 
lui și pentru a i-se da ocaziune inimi
cului să cumpere o flotă pe bani 
rusești.

De câtva timp se țin consfătuiri în 
Petersburg despre răsboiu și pace.

Informatiuni.
5

Dl Leontin Simonescu, secretarul con- 
sistoriului metropolitan din Sibiiu, a 
donat prețioasa sa bibliotecă, cam în 
valoare de 10 mii coroane, Casinei ro
mâne din Lugoj. Prețiosul cadou a șl 
sosit zilele trecute la Lugoj și comite
tul Casinei - precum aflăm — va luă
cât mai în grabă măsurile

. ^i ■1

necesare,

covoiat. Țara să nu rămână în mânile
sălbaticului Mihnea !

Earăși se adresează regele Fran- 
ciei la Sultanul pentru el, earăși re- 
prezentă puternica Veneție interesele 
lui, pănă ce stoarce dela Sultanul cele 
mai bune promisiuni.

Și earăși se duce Petre la Con- 
stantinopol, nu în con voi u strălucit, 
dar primit totuși bine și curtuos. în 
August 1587 se află la Iegațiunea fran
ceză și a ajuns pănă de-ași exoperâ 
reașezarea formală și sărbătorească în 
scaun, când apare Mihnea la Constan- 
tinopol deodată cu știrea, că Enric al 
IIl-a a fost ucis de Jacques Clement.

Acum Petre Cercel e perdut. Fran- 
cia nu-1 mai apără; Mihnea cel crunt 
e mai tare decât el și face ca Sultanul 
să arunce pe Petre în pușcărie. Aici 
îl torturară în cele mai grozave chi
puri, ca să-și spună tainele politice și 
comorile și avuțiile lui ascunse. Cre
dincios cătră sine el răspundeă vi
zirului :

— înzadar mă se.hingiuiți, comorile 
și avuția mea sunt aci, — ei arătă pe 
frunte, — și acele nu mi-le puteți lua, 
de mi-ați tăiâ chiar capul !

După ce văzură că n’au ce-i faco, 
îi dădură drumul, dar îl trimiseră în 
exil la Rod, încotro se îmbarcă în 
Martie 1590. 

ca această prețioasă bibliotecă, împre
unată cu frumoasa bibliotecă a Casi
nei, să fie pusă în mod demn și co
respunzător la dispoziția membrilor și 
a publicului cetitor.

Dl Or. Constantin Ignea, tinerul medic 
originar din orașul nostru, care a pe
trecut timpul ultim la clinica din Cluj, 
se va așeză definitiv — precum aflăm 
cu plăcere — în orașul nostru ca me
dic curant. Salutăm cu vină plăcere 
această hotărîre a tinorului nostru me
dic și credem, că publicul nostru îl va 
îmbrățișa cu căldură și sprijini cum 
se cuvine.

Ovațium dlui Stefan Bercean. Aflăm, 
că Reuniunea de cântări a meseriași
lor din Lugoj a proclamat cu însufle
țire pe bravul nostru concetățean Ste
fan Bercean membru onorar al seu 
în vederea marilor merite ce și-a câ
știgat pentru această Reuniune, al că
rei president a fost lung șir de ani. 
Aflăm, că Reuniunea va arangeă Du
minecă seara conduct cu torțe și lam
pioane în onoarea membrului distins, 
va da o serenadă la locuința dlui 
Bercean, cu care ocazie se va predă 
șl diploma de membru onorar. După 
acest act solemn urmează banchet în 
saletul otelului «Concordia». Felicităm 
și noi pe dl Stefan Bercean la dis
tincția bine meritată.

Congregațiunea ordinară de primăvară 
a comitatului Caraș-Severin va avea 
loc pe la începutul lui Maiu.

t Elisa Alexandru n. Dănescu, moașă 
diplomată, soția concetățeanului nostru 
Damaschin Alexandru, a încetat din 
viață Duminecă în 26 Martie, la orele 
5 d. m., împărtășită cu sf. Taine, în 
etate de 43 ani și în al 20-lea an al 
căsătoriei. înmormântarea regretatei 
defuncte a avut loc astăzi la orele 2 
d. in. în cimiteriul român din Lugoj. 
Odihnească în pace.

Fundațiunea lui Gozsdu. Eri în 27 
Martie n. s’a început la Budapesta 
adunarea generală a Reprezentanței 
fundațiunei Gozsdu, sub presidiul me- 
tropolitului loan M e ț i a n u.

Dl Silviu Pascu, teolog universitar 
a. IV, cleric a) diecezei Lugojului, a 
dat zilele trecute cu succes foarte bun 
al II-Jea riguros la facultatea teologică 
din Budapesta, și anume din Teologia 
fundamentală și Dogmatica specială.

«Reuniunea funebrală română din Lugoj» 
și-a ținut alaltăeri 26 Martie n. adu
narea general ă. După deschiderea 
adunării prin dl president al Reuniunei 
Dr. George P o p o v i c i ii, notarul Renn. 
dl loan îorgaB. a cetit bilanțul anu
lui 1904 și raportul comitetului, cari 
au fost luate u nani m la cunoștință și 
comitetului i-s’a acordat absolutoriu pe 
anul 1904. Din raportul general al co
mitetului ne-am convins, că Reuniunea 
progresează tot mai mult și numărul 
membrilor crește în continuu. în anul

El hotărî să se dedice aci știin
țelor și poeziei, căci avea cu sine cele 
mai scumpe comori ale sale. Dar aceia 
cari îl însoțiau, aveau porunci secrete, 
ei îl sugrumară pe cale și-l aruncară 
în mare.

Asta a fost viața grea și plină de 
păsuri a talentatului și simpaticului 
principe, dar cărui îi crescu în fratele 
seu Mihai Viteazul un groaznic răzbu
nător.

Numai 6 ani a mai domnit Mihnea, 
atunci îl scoase Mihai din scaun și 
domnia ajunse în mânile puternice ale 
celui mai iubit erou, a cărui viață cu 
luptele și învingerile și sfârșitul ei tra
gic se află într’alt loc descrise.

Vaillant citează poezii scrise de 
Petre Cercel, pe cari le făcuse pentru 
Pugiella, între altoie următoarea :

Potentissimo Dio del sonimo et imo, 
Tu che crcasti il ciol, Ia terra, e’l mare, 
Gli angeli dela luce e l’huom di limo, 
Tu che nel ventre vergine incarnare 
Per noi volesti, Padre omnipotente, 
E nascere, e morir, e suscitară.
Famnii con. Giobbo patiente e forte, 
Făinuri sempre constante al tuo servitio, 
Quel ch’a te piace, o Re de l’alta Corte, 
A ine grandisce, a îne diletta ancora, 
O sia benigna, o sia contrarie sorte. 
Solo e l’intento mio servir ogn’ hora 
L'immensa majestă tun, Padre san to;
Chi serva a te tutta la vita honora, 
Ed al fin vola al ciel confesta e canto.

Trad, de GH. 

1904 10 membri au primit premii de 
înmormântare și anume laolaltă au 
primit suma considerabilă de 2080 cor., 
ear dela înființarea Reuniunei (1896) 
s’au solvit membrilor ca premii de în
mormântare suma de 7480 cor. Averea 
Reuniunei a crescut în anul 1904 cu 
1188 cor. 1)5 bani, așa că averea 
totală a fost la 31 Decembrie IDO4 
de 20.626 cor. 36 bani, în depuneri 
și hârtii de valoare. în anul 1904 nu
mărul membrilor a crescut cu 25. Nu
mărul total al membrilor Reuniunei e 
de 276. La fine dl pres. Dr. George 
Po p o v i c i u îndeamnă publicul român 
din Lugoj să îmbrățișeze șl mai căldu
ros această binefăcătoare Reuniune, 
care a șters în decursul timpului atâtea 
lacrimi și care ia din zi în zi tot mai 
puternic avânt spre binele comun. 
(Aplauze).

«Economul». Adunarea generală din 
14 Martie n. 1905 a « Economul »-ui, in
stitut do credit și economii, societate 
pe acții în Cluj, a decis urcarea capi
talului social cu 200.000 cor., împărțite 
po 2000 acții â 100 cor. Spre scopul 
acesta s’a deschis deja subscripțiunea 
pentru a IlI-a emisiune de acții, la care 
vor avea o deosebită preferință acțio
narii vechi ai «Economul»-ui.

Telefon între București și Budapesta. 
Guvernul român a încunoștiințat gu
vernul ungar, că în luna viitoare e 
gata linia telefonică între București și 
granița română. Astfel se va deschide 
încă în anul acesta linia telefonică di
rectă între București și Budapesta.

Scrisoare de pe câmpul de răsboiu. 
Un hornar tinăr din Strigoniu, Toma 
Rus, îndatăce a început răsboiul ruso- 
iaponez, a plecat din țeară și abiă 
acum se știe, că s’a dus în Mangiuria 
și se luptă în armata iaponeză contra 
Rușilor. De curând a trimis rudeniilor 
sale din Ungaria următoarea scrisoare 
interesantă : « Tabăra Șaho, 31 Ianuarie 1905. 
Este un an de când servesc în tabăra 
iaponeză ca soldat voluntar, sub dl 
general Oku. Știu, că se vor miră 
oamenii în Strigoniu, că unde am ajuns. 
Aici acum e frig mare și noi suntem 
încortelați în colibi de pământ, cari pe 
deiături și pe coperiș le-am acoperit cu 
zăpadă. Așa în ele nu e frig. De două 
luni n’am avut lupte. Divizia noastră 
încă n’a fost în loc și acum nu lucrăm 
altceva, decât facem în păduri roci uri 
de drot, legând arborii unul de altul 
cu droturi cu cuie și săpăm gropi do 
câte 2 stângini în pământ, în cari în
figem câte un par țeapăn, așă că dacă 
vr’un cazac cade în groapă, acolo re- 
mâne, străpuns de par. De mâncare 
căpătăm mult urez și pește sărat, țvi- 
bac și bem teie, apoi mai căpătăm șî 
carne și prăjituri. Sunt aici mulți Ruși 
prinși, cari sunt separați și sunt tratați 
bine. Am auzit, că nu peste mult va fi 
luptă mare și Rușii vor fi scoși din 
Mangiuria. Pe vară nu va fi nici un 
puiu do rus aici. Cu stimă . . . Toma 
R u s».

Revoluția in Rusia. Earăși o ciocnire 
sângeroasă cu armata. O ceată de ță
rani resculați au plecat dela Benignowa 
la Lanienta (Polonia-rusească), ca să 
silească pe muncitorii din Lanienta să 
se pună în grevă. La Kutno (în gu
vernământul Varșovia) o companie de 
infanterie a venit în calea țăranilor și 
a dat asupra lor 2 salve de pușcă. 
Urmarea a fost: doi țărani mor ți, 
cincizeci răniți. Răniții au fost 
transportați pe cară în spitalul din 
Kutno, undo ulterior zece dintre ei 
a u in u r i t.

Foc cu moarte de om. într’o fabrică 
din Viena, unde se fabricau din celu
loid tabachere și alte obiecte necesare 
la fumat, s’a întâmplat Joi o explozie 
și fabrica a luat foc, care s’a lățit așă 
de repede, încât 6 muncitori n’au putut 
să scape la timp din mijlocul flăcărilor. 
Astfel un muncitor a ars do viu, 
ear 5 au suferit arsuri grave. Nă- 
păstuiții muncitori erau toți capi de 
familie și cu groază vedeai pe femeile 
și pe copiii lor alergând și bocindu-se 
în jurul fabricai.

Accident cu automobilul. în apropiere 
de Frankfurt a. M. un automobil, plin 
de pasageri, s’a lovit de un stâlp 
de telegraf. Isbitura a fost așă de te
ribilă, încât 3 pasageri au fost 
grav răniți, ear primarul Sch m i d t 

din Oberreifenberg a rămas mort 
pe loc.

Moarte îngrozitoare. Doi gendarmi 
bravi din Mostar (Herțegovina) și-au 
perdut viața zilele aceste în modul cel 
mai îngrozitor. Ei erau în serviciul 
comandei poștale și fuseseră trimiși în 
inspecție pe munții din apropiore. 
După ce trecuse timpul de inspecție 
nu s’au mai rentors acasă și imediat 
au pornit alți gendarmi să-i caute. 
Aceștia mai întâiu au găsit 7 lupi îm- 
pușcați. Apoi-au aflat în o mică de
părtare 4 cisme, în cari se aflau 4 pi
cioare, picioarele celor 2 gendarmi. 
Celelalte părți ale trupului lipsiau cu 
totul. Atâta a fost destul, ca să se 
știe groaznicul adevăr: cei 2 gendarmi 
au fost atacați de o haită mare de 
lupi și după luptă desperată, în care 
au căzut morți 7 lupi, gendarmii au 
fost sfășiați și mâncați de lupi.

Catastrofă. La Semlin s’a întâm
plat Sâmbătă o regretabilă catastrofă, 
în urma unei surpări neașteptate de 
pământ o fernee bătrână, numită Zi- 
gici, a fost îngropată de vie. Pe când 
o companie de soldați începu să des- 
groape femeia, s’a întâmplat o nouă 
surpare și acum șease soldați și un 
civil au fost îngropați și, afară de 
aceștia, 14 soldați au fost răniți. Din
tre soldații îngropați de vii patru au 
fost scoși din ruine grav răniți, iar ci
vilul a fost scos mort. Mai târziu a fost 
scos, tot mort, un soldat. Femeia Zi- 
gici și soldatul al 6-lea au murit pro
babil sub ruine. Dacă ofițerii nu ma
nifestau o rară prezență de spirit, un 
număr șî mai mare de oameni ar fi 
căzut jertfă catastrofei.

VARIETĂȚI.
Ochiul și colorile. Știința ne ara

tă, că ochiul omului n’a fost totdea
una așă de perfect, ca astăzi. Scrierile 
străvechi ale Inzilor dovedesc, că în 
timpurile străvechi ochii omului pu
teau deosebi numai 2 colori, roșu și 
negru. Foarte mult timp a trecut, 
pănă a cunoscut omul coloarea gal- 
bină, apoi cea verde. Pictorii greci de 
pe timpul lui Alexandru cel Mare cu
noșteau numai colorile albă, neagră, 
roșie și verde. Pentru coloarea vânătă 
și violetă ei nu aveau numiri speciale, 
ci o numiau «sură» sau «neagră». Pe 
timpul lui Aristotel oamenii vedeau în 
curcubeu numai 4 colori, iar astăzi 
vedem șeapte. Cu timpul vom deosebi 
în curcubeu încă și mai multe colori, 
pe cari ochiul do astăzi, nu destul de 
perfect, nu le poate apercepiă. Sunt 
animale, cari pot deosobî cu ochii lor 
mult mai multe colori decât oamenii.
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Grâu prima calitate 90 16 40
» de mijloc 86 16

Săcarâ prima calitate . 80 14 60
» dc mijloc . 7ft 13 80

Orz prima calitate . «0 14 60
» de mijloc . 75 14 —

O vas prima calitate 
. de mijloc

45 14 80
40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 60
» ele mijloc . 85 16 40
» nou . 10 — —

Făină 0............................... 75 29 40
• prima . 72 28 20
» alba . 70 27 40
• brună . 68 26 83

Orez.................................. 1- 48 —
Gris.................................. 80 36 —
Arpăcaș . 70 48 —
Mazăre 90 48 —
Linte .................................. 85 56 —
Fasole .... 80 36 —
Mâlaiu mărunt 70 36 —
Cartofi .... — 12 —
Fân prima calitate . — 9 —

* dc mijloc — 8 —
Paie ..... 4 —
Stejar .... — ‘ 6 20
Cărbuni de peatră .

» de Petroșeni .
— 5 50
— 4 —

Oloiu de rapiță — i 96 —
Lumini de stearină — 1 08

* topite . —. — 84
Săpun 80 72
Carne de vita I. calitate » 20

» » » II. • — 1 12
Unsoare de porc —! 1 60
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... . - 96 —
Vin.................................. • — 80 —
Spirt I................................ - = 15 —
«II................................. 14
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