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Schit la Ialomița.

mai mare

Eară jos la

In icoana de față ce dăm in numărul 
de astăzi al „Foaiei de Duminecă11 se vede 
una din cele mai frumoase părți ale urieșilor 
Carpați românești. Este acea parte a valei 
Ialomiței, in care se găsește un schit sau o 
mănăstire in peșteră. întreaga parte a acestor 
Carpați este cunoscută sub numele de B u- 
c e c i. In locul cel mai ascuns și mai scutit 
al grupului de munți Buceci se găsește 
schitul călugărilor.

Originea și întemeierea acestui schit este 
veche. Negreșit inse schitul și-a luat înce
putul incă in acele timpuri când evlavia și 
religiositatea adevărată era cu mult 
și când lumea mare nu se arun
case incă in așa măsură mare in 
brațele desfreului, a plăcerilor lu
mești, a nereligiosității, in brațele 
și cătușele păcatului.

Locul unde se află schitul, 
pre cum se vede din icoană, este 
ca anume făcut pentru schit sau 
mănăstire. Jur impregiur îngrădit 
de formidabile stânci de peatră, 
tot atâtea infricoșate formațiuni 
vulcanice, apoi cu dealuri acope
rite de păduri de brad nepătrunse 
incă pretotindenea de picior ome
nesc, se vede pe un mic petec de 
loc, lipit de păretele stâncei schi
tul tăcut și modest, 
poalele schitului, in valea acestui 
grup de urieși de peatră curge 
murmurând Ialomița, fătul Buce- 
ciului. Cine poate spune ce sgu- 
duiri de păment au trebuit se pre
meargă, câte mii și mii de ani au 
trecut până când apa Ialomiței a 
putut se-și spargă drumul spre 
Romania printre aceste masse de 
feliurite straturi de peatră.

Isvorită in creerii Carpaților, 
in nemijlocita vecinătate a țărilor 
românești adi sub stăpânirea stră
ină, Ialomița are de a povesti in 
cursul ei fraților liberi din regatul 
român durerile și suspinele, doru
rile și speranțele Românilor încă
tușați din intinsa și mănoasa Da
cia centrală. Dacă sus la isvoarele 
Ialomiței au pătruns in cursul vea
curilor trecute știrile și veștile des
pre luptele dese și sângeroase ale fraților 
din valea Dunării și de pre coastele Balca- 
nului și ale Pindului, despre bătăliile mari 
avute cu mulțime de popoare sălbatice, dela 
descălecarea întâilor Romani in resărit și 
până in timpurile mai nouă cu popoarăle 
slave și cu semânții turceșci, mai ales cu 
Turcii, astădi Ialomița are se ducă și duce 
in fie-care di fraților eliberați știrile și veștile 
despre ale noastre lupte, oftări și aspirațiuni, 
ale Românilor din monarchia Habsburgilor, 
pentru libertate și pentru drepturi naționale.

Te miri că mai curge lin și limpede apa 
Ialomiței și nu s’a tulburat de atâta știre și Noi suntem mândri și făloși că simtem urmă-

veste de dureri și de sânge de al fraților 
despărțiți și desbinați prin uneltirile și fără- 
de-legile străine, a fraților altcum de la un 
tată și de la o mamă, de o limbă, de un 
sânge și de o credință. Inse așa este natura 
munților, așa este firea Carpaților românești, 
vindecă și curățește toate cu timp și dă nouă 
putere de viață și indeamnă la luptă și eară 
la luptă bine știind că numai acela învinge, 
și dobândește care sperează cu răbdare și 
luptă cu credință neclătită până in sfârșit.

Chiar nici Roma nu s’a făcut intr’o (ți, 
nici Roma n’a avut numai tot sărbători, Roma 
incă a avut dile grele, lupte înfricoșate ce o 
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amenințau cu perire pe veci, cu ștergerea ei 
de pre fața pământului. Roma inse a luptat, 
a răbdat și n’a perdut nădejdea nici odată, 
nici atunci când frații cu frați, intre zidurile 
orașului se apăsau și se ucideau cu turbare. 
Și Roma a invins și s’a făcut stăpâna lumii 
și a trimes acum aproape două mii de ani 
pe strămoșii noștri pe acest păment se in- 
frene sălbătăcimea și se sedească măreața 
plantă a civilisațiunii și a culturei. Nepoții 
acelor Romani vestiți prin vitegia și prin 
mărirea lor neintrecută până adi in lume, 
nepoții lor suntem noi Românii de astădi.

torii acelui popor Dumnedeesc. Noi și avem 
incă multe insușiri moștenite, cea mai scumpă 
este dintre toate, frumoasa noastră limbă 
națională. Dară numai după ce vom fi și 
noi așa de viteji și așa de mândri față de 
străini și față de tot ce este străin, urît și rău, 
precum bravi au fost străbunii noștri, atunci 
vom fi și noi adevărații lor nepoți și următori. 

Atunci apoi numai vom ajunge timpul 
de aur, timpul de mărire națională, in care 
toți frații vor fi imiți intr’o legătură frățască 
și fără de nici o deosebire.

Nu va mai fi atunci trebuință a se as
cunde de lume in schituri și a se infunda in 

locurile cele mai nepătrunse din 
vârful munților. Valea Ialomiței 
atunci va resuna de isbucnirile 
triumfului luptelor naționale, de 
imnurile de laudă și preamărire și 
de veselele cântări ale milioanelor 
de Români din răsărit regăsiți și 
înfrățiți.

întinsele păduri de brad, pu
rurea verdi și balsamici, nu vor 
mai servi numai de loc de refugiu 
și de scăpare, contra răutăților lu
mii, contra prigonirilor oamenilor; 
acele păduri bogate nu vor mai 
sta pustii, sălășluind numai jivini 
și fere sălbatice, ci se vor deschide 
comunicațiunii pentru lumea mare, 
vor da base și mijloace pentru ri
dicarea și lățirea culturei.

Stâncile colosale, îngrozitoa
rele sdeaburi de peatră, nemăsura
tele cuantități de granit și de ba
salt nu vor fi numai scut și adă
post sigur vulturului, regelui înăl
țimilor, domnului sburătoarelor, ci 
vor ajunge in servițiul muncei ci- 
vilisatorice a omenimei și anume 
a neamului românesc, care nu in- 
zădar și-a vărsat sângele seu și 
și-a jertfit avutul seu intru apăra
rea și a acelui loc bogat și încân
tătorii! și adi și ieri și de sute 
de ani.

Pădurile și stâncile aceste cu 
toate comorile necunoscute pân 
acuma ce cuprind in lăuntrul lor 
vor imulți numai bogația țării, vor 
ușora înaintarea și desvoltarea ge

nerală și vor contribui mult la ridicarea și 
intemeiarea bunei stări a locuitorilor sirguin- 
cioși și cruțători din acel ținut. Și până atunci 
se le păstrăm bine că-ci avere și moșiă ro
mânească este!

Eară apa Ialomiței, șerpuind și mai de
parte sprintenă printre stânci și poiene, va 
duce vestea despre perirea suferințelor și 
intemeiarea nou înviatei împărății romane 
pentru veciniciă, intru care cu toții nă
dăjduim tare și pentru care mic și’ mare 
muncim și ne rugăm din adâncul inimei 
noastre in fie-care di și in fie-care clipită.

Neamul românesc este prea bun, prea 
falnic, de cât se nu aibe fiii sei o patriă 
mare, frumoasă și fericită!



întâmplări de preste săptămână.
Ni-a invrednicit DumneițSu se petrecem 

sfintele sărbători in puțină pace lăsând la 
o parte necasurile noastre dilnice cu stă
pânirea dușmană, cum ne invață frumoasele 
cântări de Paști ale bisericei noastre drept- 
credinciose: „Se ertăm toate pentru în
viere ..........și să dicem fraților și celor ce
ne urăsc pre noi. . . Christos a inviat din 
morți....!“ Dar’ greu este a erta, când 
„cei ce ne urăsc pre noi" di de di adaugă 
la siluirile și nedreptățile cu cari ni-amăresc 
dilele.

Am ajuns de nu mai putem dispune 
nici chiar de avutul nostru propriu așa cum 
voim și cum ni dictează inima. In comuna 
românească T o r n i a in comitatul Bihorului, 
românii gr. catolici au o școală frumoasă 
cu inscripție românească pe ea. Aceasta 
inscripție era mare țandură in ochii voini- 
cosului inspector școlar Neumann, botezat 
N e m e n y i, care a provocat de repețite- 
ori pe preotul și pe invețătoriul de-acolo 
să delăture inscripțiunea românească de pe 
frontul școalei. Dar’ fiind-că preotul Pavel 
M o g a și invățătoriul George Petro- 
viciu sunt români buni, cari țin la cură
țenia aședamintelor noastre culturale ro
mânești și la limba noastră străbună, și 
n’au voit se iinpliniască pofta nesățioasă și 
nebună a șovinistului inspector școlar, — 
a venit solgăbirăul Farkaș și pre lângă toate 
protestările preotului și a invețătoriului a 
adus zidari și a poruncit se radă jos 
inscripțiunea română. Care va se 
dică, a făcut tocmai cum fac tâlharii când 
vin asupra omului ca să fure și răpiască !

Vecți Dumneata! unde am ajuns cu pă
rinteasca noastră stăpânire și cu firea noas
tră de „lasă-me să te las", de nu ni-se 
mai ingădue să punem scrisoare românească 
nici pe clădirile ridicate din banii noștri

FOIȘOARA.
Cântece ostășești.

— Culese de I. Pop Reteganu I. —

Pe din jos de Orăștie 
Vin doi frați din cătănie 
ț)ice frate cătră frate, 
Pune frate mâna ’n șele 
Să cântăm una de jele 
Că de când am cătănit 
Boii ’n grajd mi-o flămendit 
Plugul mi s’o putredit, 
Carăle s’o ruginit! 
Bate doamne cu amar 
Pe maioru din Ardeal 
Că de când s’o maiorit 
Mulți feciori a cătănit, 
M’o cătănit și pe mine, 
Dtjeu nu-i dee bine!

Din Baru-mare.

Hai mândră de mă petreci 
De aci până la Beci, 
Ear de-ți pare că-i departe 
Haida până la Orade, 
Și te uită mândră bine 
Cum m’or îmbrăca pe mine: 
In loc de suman cernit

proprii, din munca și sudoarea noastră! 
De-or merge lucrurile tot așa, — bun e 
Ddeu, — dar’ teamă-mi-e că vom ajunge 
să ni-se prescrie chiar și hainele cu cari 
să ne îmbrăcăm, cum era pe vremea iobă- 
giei, când bietului Român nu-’i era ertat 
se se imbrace cu camașă de jolgiu, nici cu 
haine mai subțirele...............  dar’ pe-atunci
baremi nu ne silia nimenea să invețăm și 
se vorbim o limbă care o urîm și care nici 
nu să poate asemăna in frumseță cu dulcea 
noastră limbă românească.

*
Pe Joi in săptămâna luminată e convo

cată marea adunare a tuturor Românilor la 
Arad, in carea se protestăm contra „căsă
toriei civile" și să spunem celor cari prin 
introducerea ei voiesc să ne despoaie de 
legea noastră străbună și de naționalitatea 
noastră, că nouă nu ne trebue căsătorie care 
se incheie înaintea notariului sau — Doamne 
ferește — poate chiar înaintea unui jidan. 
Noi vrem se rămânem creștini credincioși 
legii noastre străbune și se incheiem căsă
toriile așa cum ne invață sfânta noastră bi
serică, înaintea altariului, cu binecuvântarea 
slujitoriului lui Ddeu, ear’ nu cu „teremtette" 
unguresc. — Pe când iubiții noștri cetitori 
vor ave a mână acest număr, adunarea de 
la Arad va fi deja trecută; nu îndemnăm 
dară la participare cât mai număroasă, pen
tru că aceasta am făcut-o in numerii tre- 
cuți in mai multe rânduri și credem și nă- 
dejduim, că tot Românul cu dragoste față 
de neamul și legea sa străbună va grăbi la 
Arad, ca să-și impreune vocea cu a celor 
lalte mii și sute de Români veniți din toate 
părțile țerei. Dee Dumnedăn, ca așa să fie 
spre onoarea și spre binele națiunei noastre.

Ce frumos li-a stat Sârbilor, că s'au 
adunat cu mic și mare, bărbați și femei, 
domni și țărani, și deci de mii și-au irn-

Mi-or da căput mohorît 
Cum mi-e mie mai urît; 
In loc de cureauă lată 
Mi-or da sabiă legată, 
In loc de clop cu petele 
Mi-or da căciulă cu jele !

De pe Someș.
Struți șor mândru de veară 
Ce am audit maic’ aseară 
C'or scrie cătane eară 
Și-am un drăguț tinerel 
Și l’or scrie și pe el.

Din Rodna-veche.
Spală maică hainele 
Că pornesc cătanele, 
Spală cămeșuța mea 
Care cătănesc cu ea, 
Și mi-o spală cu săpun 
Se-mi fie ușor la drum ; 
Spală năfrămuța mea, 
Care se me șterg cu ea 
Și mi-o uscă ’n dor și ’n jele 
Și mi-o uscă ’n gândurele 
Și mi-o trimite pe stele.

C. d. R. Agliceriu din Bouțariu stud, in Orăștia.

Spune-mi mam’ adevărat 
In ce apă m’ai scăldat ? 
In apă de Joi seara, 

preunat glasul puternic și au protestat contra 
legilor bisericești pe cari voiește guvernul 
să le introducă. Câte laude și câte gratulări 
au căpătat ei pentru aceasta faptă bărbă
tească și deamnă de un popor viteaz! Oare 
noi să nu fim in stare a ne aduna cu miile 
și a protesta ? Oare noi nu suntem un popor 
viteaz, urmașii strălucitului erou român, a 
împăratului Traian ?! Ba da! Urmașii lui 
suntem, și avem firma credință, că in 
numărul viitoriu vom pută raporta cetitorilor 
noștri lucruri frumoase, fapte mărețe, pro
testare energică și deamnă de strănepoții 
lui Traian.

*
Vremea trece și tace, și ne apropiem 

tot mai mult de memorabila di a procesu
lui intentat pentru „Memorand"; o di 
memorabilă diua de 7 Maiu 1894 st. n., 
de cât care mai memorabilă numai diua de 
3/15 Maiu 1848 e. Vor merge la Clușiu 
toți Românii din toate părțile, vom merge 
și noi bănățenii, căci procesul acela e pro
cesul poporului român și cade-se se fim de 
față cât mai mulți, toți, toată suflarea ro
mânească. Este un mare interes față de 
judecata ce se va face Luni la Clușiu. O 
mulțime de jurnale mari din intreagă Eu
ropa ’și vor trimite raportori, ca să asculte 
decurgerea procesului și se telegrafeze nu
mai decât cele ce se petrec la Clușiu îna
intea curții cu jurați. Baș o foaie din Ame
rica și-a arendat o linie de telegraf a nume 
numai pe seama sa, așa că raportorul ei 
să-’i trimită in fie-care minut chiar știri 
despre decurgerea pertractărei. Vedem dară, 
ce mult se interesează străinii din alte țări 
și chiar și din alte părți a lumii de causa 
noastră dreaptă și sfântă. Cade-se deci, și 
datorință avem, se ne interesăm și noi și să 
grăbim cu toții la Clușiu......................

S6 ’ncunjur toată țeara ?
Doar in apă de pe spini
Se fiu maică-’ntre străini ?

Din Reteag.
Taci cucuie nu cânta
Dă-mi pace nu mă ’nfrunta
Că mă tem că te oi pușca
Si din tin’ mi-oi face zamă
Ear din aripa ta peană
Căci de mâne merg cătană.

De pe Criș.

Legenda prepeliței (pitpălacei).
Erau odată doi tinări, un june și o fată, ei 

se aveau foarte dragi. Și erau ei amândoi slugi 
la un domn avut, la care le mergea foarte bine, 
avend lucru puțin și mâncare cât le lua inima. 
Odată îi trimise domnul la câmp la secere. S3 
dusără dară la câmp, dar in loc să se apuce de 
lucru se pusără la umbră și se sărutară și se 
drăgostiră cât ținu drăguța de <ji. Intr’o vreme 
veni la ei o babă gârbovită și săracă și <jise 
plângând: Faceți-vă milă și pomană și-mi dați o 
coajă de pâne, sunt hămisită de foame de deabia 
mă mai pot mișca. — N’avem nimic pentru, 
tine, respunse fata, caută-ți de cale și noauă ne 
dă bună pace!



Tergul de producte.
In piațele din țările esterne comerciul s’a 

îndreptat și tendențele prețurilor se urcă incetiuel.
In piața din B p e s t a comunicațiunea și 

comerciul e tot mai bun ca in săptămâna trecută. 
Speciele de grâne principale se căutau. Ele se 
urcară și in prețuri. Cu mult mai bine au fost 
căutate și plătite nutrețurile.

După serbători prețurile s’au mai schimbat.
Grâu curat s’a adus puțin la târg, nici era 

prea căutat. In săptămâna aceasta morile au favo- 
risat puțin grâul de proveniență indigenă, grâul 
străin nu prea era. Circulațiunea săptămânei să urcă 
la 190,000 măj metrice.

O v e s u 1. A fost mai puțin căutat. S’au 
vendut vr’o 6 mii de măji metrice și se plătea, 
amăsurat cualității, cu 6 fi. 90 cr. — 7 fl. 70 
cr. per m. m.

Cu curuzul, s’a susținut in preț, in 

consum. — Mieii se țin 5 fl 48 cr. — 7 fl 40 cr. 
părechia.

Porcii 44—52 cr. de chilă.
Unsoare de p o r c 52 fl. 50 cr. Clisă 

(slănină, lard) 44 fl. — 48 fi 56 cr. amăsurat 
cualității.

P i e i b r u t e. In săptămâna trecută s’au 
vendut mai cu seamă piei de oaie, anume 
8000 dărabe sârbești cu 67 fl. — 4000 arde
lenești cu 64 fl. și 2000 macedonene cu 105 fl. 
per 100 kilograme.

Bursa da Budapesta din 30 Aprils 1894.
Datoriă de stat:

Eenta de aur ung. 100, 500, 1000 . .. . . .40/0 118.60
n „ „ 10-000 .................... . . . .47. —.—

„ „ pr. 31 Mart. . . . 118.30
coroane ung............................ . . . .4% 95.40

h
„ „ pr. 20 Mart. . • • • 47» 95.10

nui ~ if.il OM fcțy-' nrîpv»+ 1 ft7A . fi»/. 12-1 _

Șorțuri reun. „Io-sziv" 2...... - 3.30
„ „ „ austr....................................... 3.60
„ crucea roșie 5............................................... 12 50
„ „ „ austr.......................................... 13.50

Obligațiunile basilicei 5......................................... .... ,—
„ „ bpestan.............................. 10.75
„ „ austr....................................... 11.—.
„ crucea roșie italien. 25 lire .... 12.50
,, ,, ft „ austr. .... 13.50

Instit. de cred, austr. 100 ...................................... 200.—
Crucea roșie austr. 10.............................................. 19.50
Sorți Pâlffy 40 .......................................................... 58.50

Monede.

Galbenul ces. și reg. țese.......................................... 5.90
„ „ „ „ veri?........................................ 5-8?
„ austr.-ung. de 8 fl....................................... 9.92
„ de 20 franci.............................................. 9.92

20 maree .......................................................................... 12.22
Lira de aur turcească............................................. —.—
Argintul austr. și ung.................................................. —.—
100 maree germ, in papir...................................... 61.15
„ „ „ de bancă pr. 31 Mart ..... 61.05



Prețurile bucatelor din piața Timișoarei. 
De la 1 Maia 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.
Grâu, greutatea cualit. 76 chilog. per 100 chilog. 6.72—6.85

n n „ 77 » „ 100 „ 6.75—6.85
Sgcară „ „ „ „ r> 100 „ 5.------5.10
Orz n n n _ „ » 100 „ 6.------6.40
Ovăs, venturat per 100 chilogr. 6.50—6.70
Cucuruz, nou „ 100 „ • ••••• 4.50—4.60

pentru invețători.
Sfaturi, cum să se conducă o scoală din 

punctul de vedere al educațiunei de I. I. Ga- 
brielescu. —25.

Pestalozzi viața, metoda și activitatea lui 
de E. D. Balteanu. 1.—.

Pedagogia, lucrată pe basele psichologice și 
etice ale realismului Herbatian de I. Popescu. 
Edit. II. edată cu conlucrarea lui St. Velovan. 
broș. 2.—.

Curs teoretic și practic de Pedagogie și 
Metodologie de Dimitr. Constantinescu. 3.—.

Istoria Pedagogiei de Dr. P. Pipo-. 2.—.
Metodica școalei poporală de Dr. P. Pipoș. 

Partea gen. —.60. Partea specială. 1.—.
Educațiunea și instrucțiunea generale de 

Munteanu-Solomonu 1.—.
îndreptar teor. și practic penlru invăță- 

meutul intuitiv de V. Gr. Borgovan. 2.—.
Scriptolegia sau modul de a învăța cetitul 

scriind de B. Petri. —.80.
Computul in școala poporală de I. Popescu. 

Manual pentru învățători. 1.20.
îndreptar teor. și practic pentru Aritmetica 

din școala popor, de V. Gr. Borgovan. 1.80.
Carte conducătoare la propunerea calcu

lării in școala poporală pentru preparandi și în
vățători de G. Trifu. —.80.

Sistemul Metric. Manual pentru invătători 
de G. Trifu. —.80

Confecționarea Pălăriilor de paie (Lucrul 
manual) de P. Mohor. —.25.

Instrucțiunea Gimnasticei in școale, cu 57 
figuri in text de D. Ionescu. 1.50.

Curs de stupărit de A. Deganu —.50.
Manual de stupărit de J. Costin. —.64.
Mașinade comput cu globulețe roșie și negre 

pe sirmă 1.60.
Caiete de scris pentru școlari (după tarifa 

separată.)
Blanchete pentru scrieri de esamen in 3 

soiuri, cu liniaturi largi, cu liniaturi mai dese și 
cu linii singur, ă 60 cr. pentru sută.

Mapele de părete. (Iertate de înaltul Mi- 
nisteriu pentru școală.) Kogutovicz M., A ma- 
gyar korona-orszâgainak iskolai făli terkepe (Mapa 
Ungariei) tras pe pânză. 5.75.

Dolezal-Berghaus-Gonczy, Osztrâk - magyar 
monarchia făli abrăsza (Mapa Austro-Ungariei) 
tras pe pânză. 7.68.

Kogutowicz M., Europa iskolai făli terkepe 
(Mapa Europei) tras pe pânză. 6.—.

Librăria Iul W. KRAFFT In Sibilu.


