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Topografia satului Maidan
Dedicaţie P. S. S. Domnului Episcop NICOLAE POPEA
(Continuare din Nr 5.)

Partea II
i§escrieiea

hotarului, a satului

$Iăidan

şi

a

părţilor singulare.
I. Maidanul
1. Maidanul e un sat în cercul Oraviţei-montane din
comitatul Caraş-Severin.
2. Cuvântul Maidan în limba noastră poporală. în
semnează un loc deschis, de unde adecă se vede în de
părtare
3. La Românii din părţile Timişorii şi Logojului,
cuvântul „Maidan" încă are cam tot acelaş înţeles, d. e.
„se-1 scoatem la maidan, ca se-1 vadă toată lumea." în
unele locuri prin Bănat, cuvântul Maidan însemnează:
lcc de adunare, loc de petrecere, adecă: locul unde se
adună oamenii când nu au de lucru, numai se se vor
bească, ear tinerii se-şi petreacă.
4. Maidan după glosariul Acad. Române asemenea
se esplică de „locus apertus" adecă: loc deschis, loc liber,
şi anume: un maidan stă după, şi altul înaintea casei
ţăranului; a eşi la maidan înseamnă a eşi în faţă cu
cineva; a se descoperi ceva, şi Glos. A. R. acest cuvânt
'1 ţine românesc.
5. Maidan la Arabi, şi de aci la Turci înseamnă:
piaţa de târg (Marktplatz după Lex. de conv. Meyer).
6. Maidan după dicţionariu sârbesc înseamnă: fodină, ocnă (baia, mina) de aramă. Aramă la Turci se numesce: bacher şi astfel nu dă înţelesul de ocnă de aramă.
7. Maidan la Poloni înseamnă: loc de fabrică,
şcoală de călărit.
8. Majdan se află încă un sat în cercul Canija-turcească, în Comitatul Torontal.
Majdan şi Majddnca o comună mică, ce se ţine de
Lapuşanca, şi o pustă în cercul Okormezo, comitatul Ma
ramureş.
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Maidaupec sat românesc In Serbia, lângă Negotin,
cu port asemenea ca al locuitorilor noştri din Maidan.
9. Prelâuuă toate aceste numele satului Maidan nu
apare esplicat prin limba turcească sau sârbească, mai
ales când în alte părţi se află numiri de localităţi, ca şi
cele următoare: Majda în Italia, orăşel pre deal. Majdelberg sat pre deal în Sileţia Austriacă. Majdenhad oraş
în Anglia la rîul Themse.
Majden insulă în Irlandia. Majdstone oraş cu petrăria
în Anglia.
10. O tradiţiune ne spune, că în vremile vechi, în
temeietorii Maidanului nostru s'ar fi aşezat mai întâiu în
vîrful dealului numit: „Obîrşia Maidanului," lângă care
este şi un ogaş cu numele „Maidan" în partea sudică
dela sat. în vârful acestui deal, este o poiană în cărea
se cunosc mai multe vetre de foc vechi, lângă cari se
află tioace (hîrburi) de oale şi blide de pământ groase
pană la un policariu. Dela acest loc, unde se vorbesce că
s'ar fi aşezat mai întâiu strămoşii noştri, satul nostru îşi
are numele de azi.
Căutând dela Obîrşia Maidanului spre vest, vedem
satele: Rachitova, Brosceni, Greovaţ, Vărădia, Mercina,
Vraniu, Vrăniuţ, Iam, Ciorcia, Coşteiu, Voivodinţ, Straja
etc. pană la dealurile de năsip („Flămânda") din otarul
Grebenaţului; ear spre nord, până la dealurile Bocşei.
Noi deducem, că numele Maidan, ce'l are satul
nostru, este românesc, pentrucă consună cu vorba popo
rală „maidan" — loc deschis — de unde se vede în
depărtare.
După tradiţiune Maidanul, Mercina, Greovaţul şi
Vărădia sunt cele mai vechi sate din acest jur.
Este adevărat, că în Maidan au fost topitoare de
metale, a căror urme se cunosc în 5 locuri de pre zgura,
ce a rămas dela acelea, adecă: una a fost unde sunt
azi casele Nrii 20, 21, 22, 23, 24, 25 şi 26.
în grădina casei Nr. 23, a găsit în seclul trecut
moşul lui Jurgiu Liuba Posta o nicovală (ambus) grea
de 3 măji, carea şi azi se mai susţine la următorii din
acea familie.
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Durere însă, că afară de nisce liniuţe drepte, ple
cate, culcate şi grămădite unele preste altele, sau lângă
altele, nu se văd pre ea alte semne sau litere.
A doaua topitoare a fost unde sunt azi Nrii C. 46,
47, 48, 49 şi 50.
în grădina N. C. 48 Fiu Ştefan proprietariul de
azi, în tinereţeîe sale a găsit o bucată mare de plumb.
Tot aci se cunoasce şi locul unei caune (ocne).
De aci spre Vest, peste „Valea Cuptoriului" în
grădina N. C. 45, să cunosc şi azi găurile de caune
(ocne) săpate în peatră.
A treia topitoare a fost pre „Valea Cuptoriului"
lângă moara lui George Liuba Crăciun.
A patra şi a cincea topitoare au fost pre „Ogaşul
Gergonilor" deasupra de „Cetate".
Lângă casa comunală „în Ostru" (ostrov, insulă,)
unde a fost mai de mult moara „Olărescilor" se pot încă
vedea urme de spălătoare sau topitoare vechi, de aur;
ear mai spre apus de aci, de topitoare mai noauă, care
loc şi azi se zice: „Steampuri" (Sciampuri).

Barbura, e nume femeesc. Sub N. C. 286 locuesce
Paun Olariu supranumit Barbura, de după numele ma
mei sale Barbura Olariu,
„Barbure", se zice la noi şi la ascuţitul securii.
în descântecul „de numărătura mare", obvine îna
inte: „securi bărburate."
„Barbar şi Varvar" se zice la un om fără credinţă
în Dzeu.
Pre copiii cei mici, când încep a vorbi', părinţii Ii
prind de barbă, desmierdându-i aşa:
„Asta'i barbă barbura"
Asta'i gură bucură.
Ăsta'i nas puturos,
Câ'i mucos şi imos [mânjit].
Astea's buci, cu buze dulci,
Astea-'s ochi licurici;
Asta-'i frunte beleuză;
Ăsta-'i cap flocotos.

Este adevărat (după tradiţiune), că Turcii la Mai
dan ar fi locuit mult timp, şi că ei prin păstorii adunaţi
în Maidan fură scoşi din cetate şi omorîţi pană tntr'unul,
dar nu e urmare, că ei au întemeiat Maidanul, căci noi
vom dovedi cu date istorice, vizibile încă, că Maidanul
e cu mult mai vechiu!

Nu departe dela „Barbura* spre Ost, tot sub „Tîlva
mare", este un deal, ce se numesce „Bogoe", cu „ogaşul
lui Bogoe" carele se varsă în „Valea Cuptoriului."
Pre acest deal încă sunt multe urme de ocne; ear
pre „ogaşul lui Bogoe", — prin pădure — sunt nisce
meri vechi, cultivaţi.
O tradiţiune ne spune: „că un sârb ar fi venit pre
acest deal se caute ocne de sare, dar cheltuindu-şi banii
şi negăsind sare, s'a văitat una într'una pomenind pre
„Bog"; ear d'atunci se fie rămas numele dealului „Bo
goe". La noi se mai susţine şi azi credinţa, că în acest
deal ar fi sare.
„Boghie" se numesce la noi o clanie [plast] de fân.

Se poate însă, că numele Maidan, („loc deschis")
fiind format tot din aceleaşi silabe ca şi turcescul „Mai
dan" [minărie], a făcut pe străinii venetici se creadă, că
e întemeiat de Turci; ceea ce însă nu stă, pentrucă ur
mele de ocne, de pre dealurile noastre după constatarea
Dlui Steiner geolog din Bpeşta, datează dela Romani.
Ear cetatea, după constatarea Dlui George Voiniciu, pro
fesor la şcoala de cădeţi din Timişoara, datează din
evul mediu, în carea D. Voinoviciu susţine, că a fost
postată o garnisiune pentru apărarea minelor şi a lucră
torilor de mine; ear din bucăţile de cărămizi găsite-aci,
după modul cum sunt arse, încă susţine, că cetatea a
fost zidită de Romani, sau cel puţin adaptată de ei.
Celelalte date, le vom spune mai la vale, la singu
raticele numiri locale de pre teritoriul nostru.
Otarul nostru Maidan, se mârginesce la Nord cu
Agadiciul şi Jitiniul; la sud cu Oraviţa-mont.; la ost cu
Ciudanoviţa, Steierdorf-Anina şi Oraviţa-montană şi eî Bi
partit în următoarele părţi [teritoare]:
Barbura
Spre Sud dela sat, lângă Ogaşul „Maidan" şi Obîrşia Maidanului" este un deal numit „Barbura" şi un
ogaş, numit „Ogaşul Barburii", sub poalele „Tîlvei mari".
în partea [coasta] nordică a acestui deal, este o
ocnă bine conservată, fiind în peatră săpată, căreia nime
din cei vii nu-i scie originea, ear pre toate părţile aces
tui deal sunt mai multe săpături [groape] după metale.
Dl geolog Steiner din Bpeşta, carele a visitat mai
anii trecuţi otarul nostru, mi-a spus, că toate urmele de
ocne din otarul nostru, datează dela Romani.

B o g o e

Bogdan
în partea sudică, lângă sat, — în izlaz — sunt
doauă dealuri numite: „Bogdanul mic" şi „Bogdanul
mare."
Despre aceste nume nu există nici o tradiţiune;
dar se scie, că locuitoriul Iosif Radu, pre ogaşul Bogda
nului a aflat mulţi bani vechi de aramă sau bronz, groşi
ca bumbii, pre cari „era o vacă la Carea sugea un vi
ţel". „Nefiind buni însă aceşti bani, i-a vindut la un
căldăraş, carele i-a topit."
Botul Ursului
Aşa să numesce un „crac" [picior] de deal, ce zace
spre ost dela sat, lângă Valea-Cuptoriului.
Se vorbesce că aci ar fi fost o vizurină [vizuină]
de urşi, şi d'aci îşi are numele „botul ursului".
Aci este peatră moale [tuft].
„Bot", se zice pre la noi la gura unui animal.
Porcul are „flit".
Botul Corcanului
în partea nord-ostică dela sat, — pre Goroniş —
este un deal, ce se numesce „Botul Corcanului" şi „Cracul Corcanului", lângă care este şi un ogaş cu acelaş
nume.
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Se povestesce, că pre acest „Crac" şi Ogaş, au
venit „Căpcânii" ca se iee dela spate pre „Dalea", fos
tul proprietariu al minelor de aici, carele se postase la
cheia din „Cracul Lubii" spre a opri calea Căpcânilor.
[Vezi „Mormântul Dalii"].
„Corcan" i se zice la noi unui soiu de paseri ră
pitoare, ce se zic şi şurii ţi şi şoimi.
Se povestesce, că Tătarii ar fi avut cap de câne,
de unde le-a şi dat Românii numele: „Căpcâni." „Tă
tarii aveau un feliu de şoimi, cari sburau prin aier
înaintea lor, când căutau se afle pre Românii ascunşi de
frica lor prin păduri, cari dacă vedeau pre Români as
cunşi, „croncăneau" prin aer deasupra lor, ear Căp
cânii ocolindu-i îi prindea şi mânca."
E posibil, că dela aceşti corcarii [şoimi] se fie că
pătat acest deal numele.
Borţoane
Deasupra satului spre Nord, lângă drumul Ciudanoviţii [la „Cioacă"], sunt nisce petri mari de rudă de
fer şi de după aceste şi locul se numesce „Borţoane".
Aceste petri se cred a fi rămase din topitoare ca
„Ursi" [aşa se numesce la noi metalele ce se îngră
mădesc peste olaltă fn cuptoriu şi nu se mai pot topi].
Ear borţoane numim noi petrile mari, singular „borţoniu"].
Liuba-lana.
(Va urma)
—-^•SO•»CgS_-l!•

Adamclissi
Soţietatea antropologică austriacă în Viena
a serbat iubileul de 25 de ani al existinţei sale în
13 Februarie a. c. La această festivitate au par
ticipat aproape mai toate somităţile din Austria şi
Germania cu renume pe terenul sciinţelor antropo
logice. Au asistat din Germania renumitul profesor
de medicină Virchow din Berlin, consiliarul intim
din Munchen BanJce, Directorul Voss tot din Berlin,
şi alţii, asemenea şi din Austria o sumă de bărbaţi
erudiţi, între aceştia consiliariul aulic Dr. Otto Bendorf, carele cu ocasiunea şedinţei festive a ţinut
un interesant discurs despre localitatea din Dobrugea
numită în limba turcească Adamclissi şi despre mo
numentul roman aflat în amintita localitate. Acest
discurs ne interesează şi pe noi Românii şi de aceea
cred, că comunicarea acestui erudit discurs va fi
binevenit şi publicului nostru cetitoriu. El sună în
traducere română, precum urmează:
„Litoralul mării negre percurs în partea lui
nordică de Dunăre, Dobrugea de astăzi, decând cu
exitul lui Ovid, ţeara cea classică a vaetelor şi
plângerilor, propâşesce sub dominaţiunea română
spre timpuri mai fericite, şi această ţeară ne-a
dăruit o comoară ascunsă, despre care nimenea n'a
presupus a o afla in acest loc. Un monument aflătoriu acolo cu numirea turcească Adamclissi
adecă I
biserica oamenilor după decorarea lui cu sculptnri I
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de odinioară şi care numire a trecut asupra unui
sat învecinat s'a constatat în urma cercetărilor în
treprinse în timpul din urmă ca o peatră de hotar
a istoriei împăraţilor romani şi ca o faptă memo
rabilă a arhitecturei, ce o a predat anticitatea pos
terităţii omenimei nordice.
în acea ţară cu dealuri nu prea înalte, care
împedecă Dunărea de a să vărsa nemijlocit în mare
şi îi impune să facă o încovoitură lungă cătră nord,
arteria naturală a comunicaţiunei este o luncă lată
cufundată, care ca legătura cea mai scurtă a fluviului
cu marea să întinde dela Cernavoda pană la Cons
tanţa (turceşce Kustendsche), oraşul numit în ahticitate Torni. în această luncă cursează de o generaţiune de oameni o cale ferată, care după ce să va
termina grandioasa clădire a podului preste albia
cea lată a Dunărei la Cernavoda să va lega de
reţeaua căilor ferate ale continentului.
în timpurile anticităţii să întindeau la marginea
sudică a acestei lunci renumitele valuri, cari în
graiul poporului poartă pană astăzi numele lui
Traian. Acestea sunt trei linii de fortificaţiuni în
tărite prin castre statornice, cari şi astăzi să pot
erua în o depărtare dela 60 pană la 70 de chilometrii în teară şi cari precum ni-să pare au apărat
în diferitele epoce hotarul cel mai periclitat nordic
al imperiului roman. Romanii înaintea lor cătră
nord avea Dunărea ca un şanţ natural fortificatoriu
contra invasiunei popoarelor .barbare şi dacă acestora
totuş prin ţeara deschisă în ostul Carpaţilor le succedea să învingă pedecile naturale ale fluviului, în
acest cas Romanii opuneau acestor invasiuni in va
lul amintit o fortificaţiune închisă de apărare con
struită după toate regulele artei militare.
în învederată legătură cu aceste construcţiuni
militare stă în puţine oare de îndepărtare cătră sud
dela ele monumentul Adamclissi.
Ornamentele, ce-1
decorau în toate lăturile lui, le-a perdut de m u l t ;
dar şi în simburele şi forma lui crudă ni se înfăţişează
grandiositatea lui, ce o potenţează colosal situaţiunea
lui singulară în un deşert trist şi miseria relaţiunilor
ale acestui deşert al ţărei.
Pământul acestei ţări, ce constă din var j u 
rasic cu pături înălţate, are un relief egal de 5 0 0
pană la 6 0 0 de urme înălţime socotite dela nivelul
mărei. în intervaluri monotoane să schimbă măguri
şi muchi de dealuri unduioase cu văi line planate,
în ale cărora adâncimi ici colea să află şi peatră.
Dacă te sui pe înălţimea uşor înourată a unei muchi
din aceste dealuri, vezi înaintea ochilor în colori
galbene spălăcite un şes uşor mişcat fără sfârşit,
în care nu ni suride nici un arbore, nici o casă
nici o stâncă, ci vedem numai un număr mare de
tumuli mici, cari ni-să înfăţişează ca nisce muşinoi
de cârtiţă pe o livadie.
Nicăiri nu strălucesce oglinda vre unei ape,
nici o verdeaţă nu trădează cursul vreunui rîu aducătoriu de vieaţă. Earbă uscată fără flori, vivificată

numai prin locuste de o mărime extraordinară şi o
mulţime inmensa de cloţani (chîţorani) şi soparle,
undulează In mari depărtări pe pământul lutos us
cat, şi în contrast cu acest aspect së potenţează
vînâţeala ceriului, care la răsăritul şi apusul soare
lui să joacă în "colorile cele mai" admirabile. Omul
crede a să afla în un deşert desăvârşit. Numai
după o privire mai minuţioasă ageră observi ici
colea câte un agru semănat; admiri direcţia unui
telegraí, pe ale căruia stâlpi poposesc vulturi şi
croncăni puternici şi numai din norul de pulbere
al unui căruţ ţărănesc, ce pare a sbura, poţi deduce,
că in această ţară locuesc oameni Dar drumul percurge multe oare, până ce conduce la un sat. Lo
cuinţele zac situate în văi, unde este cu putinţă a
se scoate apă din pământ, unde să sparg vânturile
dbminaQte, câri scormonesc pe şoselele cele late
niasse de pulbere spre a chinui toate fiinţele res
piratoare, în acele afundături alé terenului, în cari
apă de ploae să Consearvă mai mult şi să formează
lacuri, cresc puţine tufişuri, din cari sbor şoimi şi
părechi de coţofene (ţarce), ici colea şi câte un
pom roditoriu sau im teiu umbros. Cu totul aproape
de aceşti binefăcători să grupează locuinţele oame
nilor, şi vre o câteva duţine de asemenea economii
căânice să numără deja între satele cele mai im
portante ale ţărei. Coli hi ca tiisce vizuini jumătate
îngropate în pământ cu acoperişuri plane de pă
mânt şi cu coşuri de fum împletite din nuele ser
vesc săracilor de locuinţă. Cei mai fericiţi locuesc
în case de lut, cari se disting prin coperişe de
trestie şi sunt provăzute cătră sud cu vestibule de.
Iernii fără nici un Ornament. Clăni înalte de cérealii,
arii cu totul deschise, strungi îngrădite cu nuele
pentru vite şi cotărci împletite curios pentru păs
trarea porumbului (cucuruzului) formează averea pri
mitivă a unei economii casnice mai mari, cari şi
astăzi sunt îngrădite în modul antic cu dâlme şi
şanţ. O casă de peatră de nou zidită, care constă
din doauă încăperi pentru dOauă clase ale şeoalei
poporale române ni impresionează ca şi un palat
al localităţii. Biserică ori moşee lipseşte cu totul.
Locurile sânte ale comunităţilor, la cari peiegrinează
totul, sunt fontânile comunali, cari sûnt sfredelite
cu mari spese în adâncimi estraordinafi ; o închi
puire despre afunzimea fântânilor ne dă pălămarile,
ca care să scoate ap»; şi carii au lungimea pălă'mariior anchirelor delà năi şi să împletesc cu aju^
tortul vitelor trăgătoare în jurul Unei constfucţiuni
simple scârţâitoare dë lemn.
Alte îbgrijifi publice sunt necunoscute. Sche
lete de animale căzute àpoi hoituri putrezânde în
tregesc impreâiunea, care nu se face mai plăcută
càiëtoriului prin lătrătură cânilor furioşi, carii sea
mănă cu lupii. De când cu tristielé lui Ovid să
pare că nu s'a îndeplinit nici 0 dësvoltafe a aces
tor stări, ce poartă tiínbrül misefiilor seculare. Chiar
pópülatiüneá ţărei, o amestecătură pestriţă de tătari,

j turci, greci, ţigani, bulgari şi români ardeleni, pe
carii istoria în decursul timpurilor ia măturat la
olaltă pe acest teritoriu, ne înfăţişează o icoană
a miseriei staţionare în schimbarea sorţilor.
Dintre satele din Dobrugea se bucură numai
Adamclissi
de singurul beneficiu al unui izvor
curgătoriu.
O rază subţir • de apă curge din comună jos
în şes şi această împrejurare ne esplică, că aci a
' esistat o mică cetate romaiţă. Cursul şi situaţiunea
zMurilor înconjurătoare, urmele turnurilor şi a edi
ficiilor publice s'a conservat pană astăzi în farmaţiuuea terenului, o poartă stă încă ca r u i n ă ;
descoperiri de inscripţiuni a statorit şi numirea:
T/opaeum
Trajani.
Cetatea a accejjtat şi purtat
această numire măreaţă după monumentul de în
vingere construit de împăratul Traian; acest monu
ment să află pe un deal pleşug. El are forma
unui turn rotund massiv, carele şt după distrugerea
lui tot mai are în diametru 27 de metri, eară înăl
ţimea lui este de 18 metri. în mărimea aceasta el
este şi astăzi un. observatoriu gingatie, din care
nemărginit poţi privi în toată ţeara deschisă; el
domiuează în îndepărtare de mai multe miluri _ tot
orizontul rotund şi ni aduce aminte ca şi când
ne-ar întreba de privirea cea admirabilă în toate
părţile a sântului Petru din Campagna în Italia.
;

Şi fiindcă tradiţia reface existinţa acestui monu
ment, de aceea este uşor de priceput, că el în acest un; ghiu mort aLEşropei a fost pr> dat cu totul uitărei. L'a
aflat în anul 1837 misiunea rffieirilor prusieni, carii
ceruţi de sultanul Mahmud
al ll-lea
dela regele
Prusiei Frideric Wilhelm al ill-lea
au fost esmişi
mai întâiu în Bulgaria, ca să esamineze linia forticaţiunilor dunărene. Sufletul acestei misiuni militare
a fost mareşalul general de mai târziu contele Helmuth de Moltke; participărei lui are să-i mulţu
mească literatura germană opul lui târziu preţuit
despre Turcia şi un pasagiu al unei epistoale din
acest brevier de aur al Orientului
ne dă prima
sCire despre Adamclissi,
carele în parte consună
din cuvânt în cuvânt cu raportul specialistului că
pitan Carol Baron de Vincke-Alberndorf.
Cu ochiul
infalibil pentru cele esenţiale a descris Moltke cu
puţine cuvinte precise, ceea-ce distinge tot-den na pe
observâtoriul ager, speţia clădirii monumentului re
cunoscând într'iina, că el a fost îmbrăcat cu relie
furi şi columne, a statorit apoi originea lui romană;
impresiunea localităţii, valurile şi şanţurile amintite
militare din apropiere, doară şi cugetele la asemenea
ruine din Via Appia, i-â impus presupunerea, că
monumentul din cestiune va fi mormântul unui beliduce roman. Alţi visitaiori singulari," cari au venit
din întâmplare mâi târziu în localitate şi fără de a
cunoasce pe predecesorii lor, n'au fost in stare să
aducă lumină în cestiune,.,ba mai mult o a întu
necat prin diferite ipotese; o rază premergătoare de
lumină ne-a dat academicul vienes JSduarâ baronul

de Sacken în desemnul său al unui basrelief, ce
I'a adus H. F. Peters din o excursiune a sa geo
logica, şi în care academicul amintit a recunoscut
reproducerea unui dac barbar. Duhurile localităţii
au fost scormonite din liniştea regimului turcesc
abea în momentul, când Dobrugea după resbelul
din urmă rusesc căzu în partea României şi scrutâtoriul, ce ş'a câştigat merite neperitoare pentru
museul din Bucuresci şi pentru anticităţile patriei
sale, senatorul Or. G. Tocilescu s'a încumetat la
deslegarea problemei cu foc scienţific. După desgropări de mai mulţi ani, întreprinse pe pipăite, i-a
succes a elibera din ruinele, ce încungiura monu
mentul, o sumă de sculpturi, ale cărora specialitate
a produs uimire, şi dupâ-ce găci din frânturile unei
inscripţiuni colosale a acelui monument titulatura
împăratului Trajan, care deslegâ sensul enigmei, cu
zel şi mai învăpăiat insistă pe lângă propusul său
şi pentru realisarea lui el ceru
ajutoriu din
Viena, fiind sigur, că acela i-se va trămite. în o
expediţiune tomnatică anevoioasă a condus Oeorge
Nieman o desgropare totală a ruinei şi ca rodul
intreprinderilor lui technice ne-a dăruit o reprodu
cere minunată, care ni-o esplică modelul de gyps
aflătoriu în Academia artelor frumoase din Viena.
Elevului şcoalei noastre, drului Mauritiu
Dreger
i-a succes a reafia în Constantinopol o sculptură
dusă din întâmplare acolo; eu însumi am participat
de doauă ori la aceste cercetări în ţeară, şi astfel
resultatele câştigate le va espune o publicaţiune, ce
va apărea preste scurt timp edată de Holder în
Viena. Aparinţa acestui op lucrat cu multă îngrijire
care va fi publicat în ediţiuni în limba germană şi
română, avem de a o mulţumi amicului şi patronului
nostru stimat de toţi, lui Nicolae Dumba, ca un
dâr ce a voit să-1 aducă sciinţei şi ţărei România.
Decând puterea expansivă a statului roman cu
hotarele lui extreme la cursul Rinului şi al Dunărei
a început a avea timpuri de pace internă prin po
litica sistematică a primului monarh, de atunci nu
s'a mai purtat în nordul Europei nici un resbel cu
atâta tărie şi insistinţă, ca acela, carele este cu
noscut sub numirea de resbelele dacice. Şi nu cu
bucurie, ci din datorinţă în momentul din urmă au
fost întreprinse aceste resbele, când deja starea
continuei defensiuni în provinciile dunărene devenise
insuportabilă.
(Va urma)

*

Predică, contra beţiei
„Vin, cât să te Smbeţi, se nu bei,
şi beţia sS nu meargă cu tine în
calea ta !"
Tob. 4, 20.

Unde-s, iubiţilor mei, timpurile cele bune, când
îşi luau oamenii pe samă, cât s£ beie, ca să nu
şă îmbete?

Unde-s oamenii cei cinstiţi şi cu frica lui
Dumnezeu, cari, ferindu-se înşişi de beţie, îi feriau
încă şi pre alţii ?
Doamne! pare-câ li-s'a perdut urma de pe
faţa pământului!
Căci, cine să mai ţine în ziua de azi de noima
cea bună: ,,cât să te îmbeţi, să nu bei?"
Cine mai ascultă în ziua de azi porunca prorocului, carele zice: „beţia să nu meargă cu tine
în calea t a ? "
Oh, noimă bună, poruncă sântă, dară
uitată de creştinii noştri!

cât

de

Căci ce fac ei ? Ei îşi petrec zilele în beutuiâ
fără capăt; fără beutură adecă nu trece botez,
nu cumetrie, rtu peţire, nu logodnă, nu nuntă, nu
înmormântare, nu hram, nu cumpărătură, nu vânzare,
nu învoială, nu împăcare, nu cale, nu sărbătoare,
nu duminecă, pe scurt, nici un prilej, unde s'ar
întâlni doi şi doi!
Oh, oarrieni uşori de minte! Oh, oameni nefericiţi!
Oh, popor prea desmerdat! oh, neam păcătos!
Să plâng oare în faţa purtării acesteia? Să
vă tângui de soartea voastră? Sau să-1 afurisesc pe
diavolul, care vă amăgesce şi vă îndeamnă la băut,
propunându-vă tot-una, că beutura e cinste? Păcă
toasă este fala beuturei, necinstită cinstea e i ; căci
„beţivii împărăţia lui Dumnezeu nu o vor moşteni;" )
ei aceasta împărăţie nu o vor mosceni, căci beţia
este poarta tuturor relelor, maica, tuturor păcatelor
din lume; ea îl desbracă pre om şi-1 golesce de
toate darurile dumnezeiesci, şi a n u m e :
I. atât de cele din vieaţa aceasta,
II. cât şi de cele din vieaţa ceealaltă; şi asta
e aceea, ce mi-i aminte aă vă arăt în cuvântarea
mea de azi.
1

Vă poftesc aşa-darâ să fiţi cu toată luarea aminte!
I.
Dumnezeu, iubiţilor mei, l'a înzestrat pe om
cu darurile cele mai frumoase, cu frumseţa şi pu
terea trupului, cu minte şi voie liberă şi 1-a
aşezat să fie coroana lumii pământesci, îndătorindu-1
numai, ca să-şi întrebuinţeze toate darurile cu toată
vrednicia în folosul său. Şi când îşi împlinesce omul
datoria aceasta, atunci e şi ferice de dânsul!
Şi în adevăr în toată vieaţa nu-i nici un lucru,
ce l'ar strica pe om aşa de tare şi l'ar aduce aşa
de uşor la păcat ca beutura, căci beutura îl face
să calce tot-una voia dumnezeiască şi să ajungă în
urma Urmeler cu totul sub domnia şi „tirania dia
volului." )
De aceea! „Vai. celor-ce beu şi celor ce aniesticâ beutură beţivă; aceştia au rătăcit, de răul beu
turei beţive au rătăcit." )
2

3

') I Cor. 6, io.
) Crisost. bom. 54. conc. I. de Lazarb.
>) Isaia 5, 22 ; şi 28, 7.
2

Beţivii retácese; căci beţia este uşa, pe care
întră toate relele în casa omului, este maica păca
telor, isvorul nefericirilor de toată mâna!
Oh, beţie blăstămată! Oh, cinste diavolească!
De ce nu strigi, ca sé se audă, de ce nu ţîpi, ca
sé Yésune, de ce nu te dai pe faţă şi nu-ţi areţi
arama, cum esci, ca sé Înţeleagă cei-ce te-au în
drăgostit, că esci chiar diavolul din îndrăcitul evangeliei, diavolul, carele zicea: „leghion îmi este
numele, căci sunt petrecut de multe p ă c a t e ; " ) ci
taci şi amăgesci pre cei slabi de ânger, ca sé-i
desbraci de toate darurile dumnezeiesci şi sé-i ne
fericeşti !!
Cu adevărat, iubiţilor! Beţia îl nefericesce pe
om de tot, căci ea îi răpesce toate darurile dumne
zeiesci din lumea aceasta.
E a îi răpesce :
a) toată frumseţa, şi mărirea, toată puterea şi
vaza, toată mintea şi simţirea, c'un cuvânt, tot
chipul şi toată asemănarea dumnezeiească!
Căci luaţi sama, omul cel mai frumos, omul
cel mai lăudat, când să'mbată, nu-i mai mult cel
ce era mai nainte; el nici pe drum nu mai merge
ca oamenii ci capul, şi-1 aruncă, când într'o parte,
când în alta, eară ochii şi-i înhoalbă şi din dinţi
scîrşnesce; apoi faţa e stricată şi schimosîtâ; gura
strîmbă şi plină de bale, eară limba îi e pare-că
un maiu legat de ceriul gurei; el să poticnesce şi
calcă în patru, fără să scie, unde calcă, fară să
cunoască, unde ajunge, fără să vadă, pe lângă cine
t r e c e ; mai pică şi prin şanţuri, să pălesce, să tăvălesce; şi eară-şi să şcoală şi eară-şi să târâie şi
eară-şi pică şi aşa îşi schimbă tot chipul şi toată
asemănarea dumnezeească. Dară apoi acasă, dacă
ajunge, e vai de steaua femeii şi a copiilor: bieţii,
el îi întîmpină cu cuvinte proaste, huiesce fără cap,
îi lovesce, unde-i năpădesce; apoi strică străchine,
oale şi ce găsesce; aruncă ascernutul pe uşă afară
şi mai face atâtea prostii şi lucruri ne-auzite^ ca
şi când ar fi eşit chiar cu totul din minte.
Vai, ce ticăloşie!
1

Omul, mai înainte mândru şi frumos,
acum, cumu-i!

priviţi-1

E l stă trântit la pământ, ca un trunchiu, fără
frumseţa, fără minte, fără sîmţ, mai că şi fără
vieaţă; îi urît, greţos, chiar de rîsul şi batjocura
tuturor, cum zice şi prorocul: „Fâcutu-s'a de ruşine
ca şi lucrul, care l'a i u b i t ; " ) şi cum mai zice şi
s. loan gură-de-aur: „Beţivii îşi perd mintea, îşi
perd răbdarea, perd frica Domnului, perd toate şi-şi
îneacă comorile şi averile în m a r e a " ) cea fără de
fund a beţiei.
2

3

b) Beţivii perd toate, cele; beţia îi disbracă şi
golesce de toate, lăsându-i g o i ; ea li ia banii,
pământul, vitele, casele şi le mătrăşesce — ca şi
') Ambros. 1. 1. de Isaac ct a. a. c. 5.
) Os. 9, 10.
) Crisost. hom. 58 în Mat.

s
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când s'ar rădica un foc şi le-ar arde fără u r m ă ;
ca şi când ar da un puvoiu şi le-ar spăla, ca şi
când ar veni o vântuoasă şi le-ar m ă t u r a : paralele
din pungele lor, pânea din ambarele lor, vitele din
ocoalele lor, pământurile din economia lor.
Adevărate sunt şi rămân aşa-dară cuvintele
înţeleptului Solomon, carele zice: „omul, cărui îi
este drag în ospeţe (beţive), în lipsă va fi, şi cel
ce să bate după beătură beţivă, nu să va mai
înavuţi." )
c) Dară vedeţi, cu atâta încă nu-i destul! Be
ţia nu se mulţămesce numai cu aceea, că-i ia
omului sănătatea şi-i mătrăşesce averea, ci-I în
deamnă încă şi la multe drăcii: la cântece şi
vorbe de ruşine, la încruntare şi omor; la tâlhărie,
desfrânare şi fărădelegi, din cari se nasc apoi pîri
şi judecăţi, pedepse şi închisori, astfel, că el nu
mai scie, ce-i pacea şi liniscea cugetului, nu scie,
ce-i bucuria, ci trăesce fără astâmpăr, făcându-se
deplin rob fricos, rob tulburat, rob tremurătoriu al
păcatelor sale; „căci de cine este cirieva învins,
aceluia îi este osândit şi rob." )
Şi beţivul, fiind învins de beţie, „nu este mai
mult stăpân pe mintea sa, nu este mai mult om,
ci este un păcat cu chip omenesc. )"
1

2

3

II.
După ce a făcut beţia, iubiţilor mei, cu omul
beţiv ceea-ce a voit; după ce l'a golit de toate
darurile şi averile, ce i-lea fost dat bunul Dumnenezeu; după ce ia frânt trupul, i-a încărcat şi su
fletul cu păcate şi i-a umplut cugetul de frică şi
spaimă, eacă ea păşesce şi mai departe în răutatea-i
diavolească; ea cearcă a i lua omului şi toate bu
nurile acele-ce i-le a gătit în ceriu Tatăl cel ceresc
prin unul născut Fiul său.
Şi vedeţi, aceasta o face ea cu aceea, că nu-1
mai lasă pre omul beţiv, să se îndrepte, să se
pocăiească.
E adevărat, cumcă nu-i în lume om fără pă
cate, şi sciţi şi voi cumcă şi cel drept — păcătuiesce pe zi de 77 de ori cum zice s. scriptură. Ei
dară dacă omului îi pare rău de păcatele sale şi
se roagă cu toată umilinţa punându-şi gândul la
Dumnezeu, a nu mai păcătui, atunci prea bunul
Dumnezeu îl şi eartă.
Şi dacă ne uităm în prejurul nostru şi luăm
bine sama, apoi dăm în adevăr de mulţi oameni,
cari s'au căit şi s'au îndreptat; căci câţi oameni din
trufaşi, ce erau, nu s'au umilit? Câţi oameni din
sgârciţi, ce erau, nu s'au făcut darnici? Câţi pismătăreţi, nu cu inimă b u n ă ? Câţi bătăuşi şi buclucari nu oameni de pace ? Câţi desfrânaţi nu oa
meni cu totul curaţi şi feriţi? Şi câţi pătimaşi şi
păcătoşi nu-i vedem pe toată ziua pocăindu-se!
») Pld. Sol. 21, 17.
) August, de civ. Dei 1. II. c. 3.
) Orig. hom. 7. în Levit.
a
8

Dar beţivul ?
a) Beţivul, biruit odată de patima sa, nu mai
voiesce să se lase de densa în ruptul capului. E l
nu voiesce se arunce jos haina cea sdrenţoasă, tă
vălită şi greţoasă a beţiei şi să o schimbe cu cea
curată şi strălucită a căinţei; căci beţia, stăpână-sa,
îi preface vieaţa ca intr'un vis dulce; şi el, cel-ce
numai are poate din ce trăi mâne, azi se simţesce
chiar împărat, . . . el împrăştie banii ) ca pleava.
b) Şi dacă, câte odată, venindu-şi în fire, i-se
aprinde în inimă dorul, ca să se lase de băut şi
se se îndrepte, apoi nu se despărţesce de beutură
decât cu mult chin şi năcaz, căci setea băutului nu
se astâmpără în grumazul lui, ci il tot năcăjesce,
îl tot frige şi arde — pofta il mână înainte şi
strigă Sntr'însul ca leul.
Vai, ce muncă! Vai, ce chin!
Bine spune aşadară s. Ioan gură-de-aur, când
zice: „când te lasă frigurile, îţi rămâne în trup
încă mult timp o slăbiciune. Astfeliu" — adaoge
el — „rămân urmări rele după beţie; trupul se
lasă în jos ca o corabie sfărîmată de furtună, eară
în suflet arde de nou pofta cea r e a . " )
Beţivul, încălicat odată de patima lui, nu se
mai poate scutura de densa de cât cu greu, cu
mare greu, ori poate şi nici odată; el nu scapă din
frâul ei, ci-i rămâne cu mintea şi cu simţirea, cu
puterea şi cu voia, cu trupul şi cu sufletul rob ne
putincios, rob nefericit, purtându-i cătuşele cu chi
nuri, cu oftări, cu vaiete şi dureri până la moarte
— ca şi când ar fi îngrădit cu un gard tare, ca
să nu mai easă, ca şi când ar fi împovărat cu o
greutate, ca, chiar şi strigând şi rugându-se, să nu
i-se mai auză glasul, ci să pearâ pentru vecînicie.
Grozavă soarte! Amar chin! Nefericită vieaţă!
Şi noi, iubiţilor, noi, cari suntem destul de
cuprinşi de aceea soarte, cari cunoascem prea bine
şi purtăm prea destul acel chin amar, cari gustăm
prea lung timp din aceea nefericire înfricoşată —
noi tot să nu ne ferim de beutură, tot să nu încunjurăm prilejurile ei diavolesci, ci să ne înfrăţim
cu dânsa şi încă din ce în ce tot mai t a r e !
Vai, mare sminteală!
Noi, cari de altmintrelea de orice daună mai
mărişoară, de ni-se întâmplă, ne văietăm şi bocim;noi, cari de orice rău mai mic ne ferim şi fugim
— noi stăm, de ne uităm cum ne pradă şi ne
pustiesce beţia fără toată cruţare ; noi, în loc să
ne ferim, să tăiem poala, şi să fugim de dânsa, ne
punem încă, de căutăm singuri ca cu lumina pri
lejurile ei, şi apoi ne lăsăm în braţele ei zile şi
săptămâni, ba chiar luni şi ani întregi, adecă pe
trecem în beţie nesfârşită, lăsându-m cu totul în
prada ei, lăsâudu-ni atât averile cât şi trupurile şi
sufletele noastre şi intrând de vii în mormântul
nefericirii vecinice!
1

2

') Vasil. c. m. despre beţie şi beţivi horn. 14.
) Chris. hom. 58 în Mat.
a

Oh, iubiţilor! Când văd acest lucru stricăcios
şi grozav, apoi mi-se strînge inima de durere —
mâhnire adâncă îmi cuprinde sufletul, fiori reci îmi
trec prin t r u p : — dară încă tot mă fură un gând
şi mă face să vă dau sfatul părintesc: Treziţi-vă!
Veniţi-vă în fire cu toţii, căci este vreme să pără
siţi odată căile întunerecului! Treziţi-vă, căci a so^
sit vremea, ca împreună să ne apucăm din toată
inima de lucrurile luminei şi ale treziei! Treziţi-vă,
pănă-ce nu trece timpul mântuirii ca să petrecem
împreună „nu în oaspete şi beţie, nu în fărădelegi",
ci întru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, care
unica ne poate scăpa de toată nefericirea!
Eară acei nefericiţi, cari au căzut de tot adânc
în ispita diavolului şi s'au dedat de tot cu patima
beţiei; acei nefericiţi, cari nu mai pot rumpe lanţul
beţiei, cari petrec ne'ncetat în cârşmă ca îndrăciţii
„prin munţi şi prin morminte . . . pururea noaptea
şi ziua, strigând şi lovindu-se cu petre," să-şi ri
dice şi ei faţa într'o oară senină la Mântuitoriul
Cristos, să cadă la picioarele Lui şi se-1 roage
din toată inima şi din tot sufletul de ajutoriu; căci
Cristos, care a scos odinioară din îndrăcitul evangeliei un leghion de draci, de 1-a făcut „îmbrăcat
şi întreg la minte," îi va scăpa şi pre dânşii de
leghionul patimei lor şi-i va mântui trupesce şi
sufletesce. Amin.
(Candela)

Varietăţi
t Arhiducele Rudolf Frideric Albrecht, unchiul
Maj. Sale şi inspector general al armatei, după un morb
acut s'a mutat la cele vecinice Luni în 18 1. c. n. la 2
oare 53 m. Se spune — scrie Dreptatea — şi noi n'avem
motive se nu credem, că bătrânul marşal iubia pe Români.
Suntem convinşi, că aceasta iubire n'a fost numai pre
făcută, ci dânsa a purces din acea adâncă convingere a
regretatului Arhiduce, că Românul merită iubirea sa. Ar
hiducele ca comandant în diferite bătălii a avut de repeţite ori ocasiunea se se convingă despre eroismul şi
destoinicia soldatului român. Şi tocmai recunoascerea ne
condiţionată a acestor virtuţi la militarii români îl va fi
făcut se ne fie binevoitoriu.
P r o c e s de despărţire ierarhică. „Dreptatea"
scrie: în procesul de despărţire ierarchică al Românilor
de cătră Sârbii din Margbita [comitatul Torontal] tribu
nalul reg. din Budapesta a adus deja sentenţă, în sensul
căreia Românilor de acolo li-se recunosc în pricipiu toate
drepturile, dar paritatea se interpretează fals: biserica
li-se adjudecă sârbilor, cari au se se deoblige a despă
gubi pe români cu / din preţul estimărei. Advocatul
Românilor în acest proces dl Dr. Emil Babeş va apela
sentenţa la forurile mai înalte şi sunt prospecte, că apelaţiunea va avea resultatul cel mai favorabil pentru causa
Românilor.
1

a

Cdnsistoriul eparhial aradan întrunit Marţa tre
cută în şedinţa plenară, a luat cu durere la cunoscinţă
trecerea prea timpurie din această vieaţă a mult regre
tatului protopresbiter şi asesor consistorial George Cră
ciunescu, şi a luat totdeodată disposiţiunile de lipsă
pentru deplinirea tractului vacant al Belinţului, — dis
punând atât alegerea membrilor ad hoc pentru sinodul
protopresbiteral, cât şi escrierea concursului. De comisariu pentru conducerea actului de alegere a fost numit
părintele protopresbiter al Timişorii Dr. Traian Puticiu.
De asemenea s'â dispus şi alegerea unui deputat preo
ţesc în cercului Belinţului pentru sinodul eparchial aradan,
precum şi alegerea unui deputat preoţesc devenit vacant
în cercurile Bslinţ-Birchiş, pentru congresul naţionalbisericesc. Administrator protopopesc e părintele L. Şepeţan din Chisuteu.

3. 24 metri de lemne pentru foc.
4. Cuartir în natură cu grădină de legumi.
Recursele bine adjustate, prevăzute cu timbru, com
puse în limba maghiară şi adresate înaltului Ministeria
reg. ung. de culte şi instrucţiune publică pană în 28.
Februarie a. c. au a se trimite comitetului administrativ
a Comitatului Caraş-Severin.
înveţătoriul numit are a împlini şi funcţiunele
cantorale după ritul gr. or. român.
Numai asttel de recurenţi se vor lua în considerare,
cari se vor presenta în persoană la inspectorul regesc
din Logoj.
Ilova în 16. Februarie 1895.
[6] 1—3
Antistia comunală.

Concurs

Proiectele de lege politice-bisericesci în casa
magnaţilor. După scirile unor foi magiare din Pesta, în
cercurile politice magiare de acolo se vorbesce, că guver
nul îşi ţine ca şi sigură învingerea cu ultimele proiecte
politice-bisericesci în casa magnaţilor. Se afirmă, că gu
vernului i-a succes să facă un compromis cu toţi acei
magnaţi ai partidului guvernamental, cari la ultima
votare au căusat căderea celor doauă proiecte de lege
politice-bisericesci, cari au trebuit să rămână în suspens.
Acest compromis ar consta în împrejurarea, că guvernul
va abandona neconfensionalitatea intercalată în legea sanc
ţionată deja şi să va mulţumi cu o împuternicire din
partea legislaţiunei în înţelesul, ca el să pună în vigoare
pe calea ordinaţiunei acelea regulamente, cari sunt nor
mative pentru cei ce stau afară de confesiunile recepte
şi recunoscute. Proiectele vor fi presentate casei magna
ţilor la 4 Martie.

La şcoala comunală elementară din Mehadia, cu
limba de propunere roniână si magiară este de înlocuit
postul de învăţătoriu.
Emolumentele legate de acest post sunt:
1. 300 fi. în bani gata.
2. 24 metri lemne de ars.
3. Locuinţă naturală şi grădină de legume.
Suplicele timbrate regulat, scrise în limba magiară
şi adresate cătră înaltul Ministeriu reg. ung. de culte şi
instrucţiune, sunt de a se trimite la comitetul adm- a
Comitatului Caraş-Severin cel mult pană în 21. Februa
rie a. c.
înveţătoriul numit este îndatorat a împlini şi
agendele de cantor după ritul gr. or.
Reflectanţii să se presenteze în persoană la Magnificienţa Sa Dl Inspector reg. de scoale.
Mehadia la 27 Ianuarie 1895.
[4) 2—3
Li v i u D u d a ,
G r a m m a,

Necrolog. Preotul capelan gr. ort. din Bozoviciu,
George Dimitrieviciu, după un morb greu şi îndelungat
tn al 8-lea an al fericitei căsători şi în al 7-lea an al
•preoţiei, în etate de 38 de ani a reposat în 1/13 Ianuarie
şi s'a înmormântat în 3/15 Ianuarie a. c. în Budapesta.
Pe defunctul îl deplânge întristata şi neconsolabila sa
soţie Mărioara, născută Suru şi doi orfani Elena şi Nicolae; părinţii: parohul primariu din Bozoviciu George
Dimitrieviciu şi Măria n. Popoviciu; surorile: Măria, că
sătorită Bârsanu; Ana, căsătorită Munteanu şi Petra, că
sătorită Ruva, precum şi număroşi consângeni şi amici.
Fie-i ţărîna uşoară şi memoria în veci neuitată !

notariu com.

primariu.
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Pentru îndeplinirea postului de paroh în parohia
vacantă, de a III" clasă din comuna bisericeasă Verendin,
în protopresbiteratul Mehadiei se escrie concurs cu termin
de 30 de zile dela prima publicare în „Foaia diecesană."
Emolumentele împreunate cu acest post sunt:
1. Salariu anual în bani gata 200 fl. v. a.
2. Cuartir natural cu grădină de legumi.
3. Sesiunea parohială completă de 32 jugere.
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4 Alte venite mai mărunte stolari.
Reflectanţii la acest post, cu cualificaţiunea recerută
Posta Redacţiuiiii
au a-şi trimite recursele lor, instruate în înţelesul statu
Dlui P. în S. A sosit prea târziu. — Dlui B. în J. E destul.
tului organic şi a regulamentului pentru parohii la P. O.
D. protopresbiter tractual Mihail Popoviciu în Orşova,
stându-le în voie, cu observarea celor dispuse în regula
Pentru întregirea postului vacant de învăţătoriu la mentul susamintit, a se presenta In vre-o Duminecă sau
şcoala comunală din Ilova, cu limba de propunere ro sărbătoare în biserica parohială.
mană şi magiară prin aceasta să escrie concurs.
Verendin, din şedinţa comitetului parohial ţinută
Emolumintele împreunate cu acest post sunt:
în 1 Februarie 1895.
1. 132 fi. v. salariu în bani.
[5] 2—3
Comitetul parohial.
2. 4 fi. 20 cr. spese scripturistice.
^n conţelegere cu mine: Mihail Popoviciu m. p. ppbiter.
/*»V A
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