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Preţul
abonamentului:
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»
„
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_„
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»
„
„ . pe '/, an 7 „ ,

Manuscriptele să adresează la «dacţiunea
Preţul i n s e r ţi u n i1 o r :
„ F O A I A PIKCKZAM^Ă*
Pentru publicaţiuni oficioase, concurse, edicte \
etc. publicate de ¡3 ori, dacă conţin până la 1 iar-banii de prenumeraţiune şi iriserţiuni 1».
150 de cuvinte 6 Cor, până la 200 de cuvinte ^ Administraţiunea Tipografiei şi Librăriei dţe~
cezane în Caransebeş. — Telefon JVr. 30.
8 cor., de aci în sus 10 coroane.
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DUttIMICA

Concurs

Pentru ocuparea unui post de profesor
pentru
obiectele : Istoria universală. Istoria patriei, Constitu
ţia şi Geografia patriei şi Constituţia bisericii orto
doxe române din Ungaria şi Transilvania sâ escrie
din nou concurs cu termin de 30 zile dela prima pu
blicare în „Foaia diecezană".
Emolumentele împreunate cu acest post s â n t :
1. Salar fix anual 1600 cor.
2; Dela definitivare în refut de cuartir 4 0 0 cor.
3. Dreptul la 5 cvincvenii â 160 cor., socotindtf-se acestea dela definitivare.
• Dreptul ia penziune în senzul statutelor de penziune.
Competenţii pot fi numai, români gr. or. şt au
să producă :
1. Atestat de botez.
2. Atestat de maturitate. ,
3. Absolutoriu de universitate despre studii pe
dagogice sau filozofice.
4. Eventuale atestate de cenzură.
5. Atestate despre eventuale servicii de până
acuma.
Caransebeş, din şedinţa conzistorială ţinută in
20 Noemvre 1909.
2 — 3 [63]
r

F i l a r e t M u s t a m. p.
Arhimandrit, vicariu episcopesc.

Vocaţiunea preoţască
în timpurile noastre, poate ca nicicând altă
dată, să cere să fim în curat cu ce sâ aşteaptă
dela unul care voeşte şă fie povăţuitor altora
nu-numai în afacerile acestei .vieţi vremelnice,
ci îndeosebi ale celei viitoare, veciitice.
a) Cinstea de a fi în locul "de povăţuitor "altora
nu ş-o poate lua nimene, ci trebue să sâ dee

»'
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cuiva de Dumnezeu, Acesta face pe cineva
intimul său, iar acestui intim credinciosul îş des
copere toate tainele sufletului aşteptând ertâre
delà Celce a făcut cerul şi pământul, marea şi
toate câte sânt într'ânseJe. Acestui samăn a l
său credinciosul se ştie mai aproape decât orcvii.altul, câci e convins câ toate ce acesta tace,
lucrează în numele, ou puterea Fiinţii absolute,
a lui Dumnezeu.
E firesc însă ca noi să aşteptăm dela cel
ehiemat de Dumnezeu, să arate prin semne vă
zute că mtr'aderâr à 'fost
ehiemat ~ltt slujfrà
duhovnicească, e trimisul lui' Dumnezeu.
P e s t e tot să recunoaşte, că voeaţiunea,.
chiemarea să manifestă în aptitudinile, gusturile,
graţiile ce le are individul respectiv. Chiemarea
o are el în sine şi trebue numai să ştie a o
descoperi, a o face cunoscută altora. Iar îm
puternicirea la aceasta o primeşte cel ehiemat
prin- autorizare dela episcopul său.
Nu încape în doeata că origina vocaţiuhii
preoţeşti e dumnezeească, să dă absolut gratuit ;
are caracter esterior şi obiectiv al intimârii.
Alegerea din partea lui Dumnezeu poate
fi cunoscută numai întrucât el o manifestă prin
cineva. Şi multe sânt ce trebuesc transmise şi
intimate subiectului, nu prin semne subiective,
ci de miniştri \ legali ai bisericii, ca astfel chie
marea sâfieadevărată şi reală.
în acest punct avem multă asămănare cu
chiemarea întâilor învăţăcei ai Mântuitorului;
cari încă nu dela «ine s'au înşirat între adepţii
lui intimi, ci Cristos i-a ehiemat sa fie organeale lui Dumnezeu; iar ehiemat de Dummezeu
este. cel ordinat,de servitorii ordinari ai bise-'
ricii înzestraţi cu putere a transmite altora o
parte ori întreaga lor putere spirituală primită
dela apostoli, respective dela.urmaşii lor.
Conceptul acesta al organizmûlui de transmitere în materia vocatiunii conţine însă con1
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secinţe foarte importante, adecă nu exista chiemare afară de puterea ierarhică; iar actul, prin
care cineva e chiemat la un oficiu bisericesc
— oficiul miniştrilor bisericii — nu e. numai o
consecrare sau" constatare oficială a chiemării
dumhezeeşti, ci această chiemaree transmisiune
reală la subiect. De aceea în subiect* deocam
dată, nu poate avea loc decât facultatea de a
fi chiemat, aptitudinea de a prinţi cliiemarea
dumnezeească. Astfeltrebue să facem osebire
intre vocabilitate şi vocaţiune ca,act.
Că aşa este, să poate demonstra din istoria
descoperirii dumnezeeşti. Aron e chiemat de
Dumnezeu prin Moîsi. Preacurata .Fecioară nu
avuse înainte chieinarea ce. s'ar fl manifestat
prin semne,- dorinţe, ci că o aleasă i-şa spune
de înger. Şi astfol să mai pot aduce fapte, din
istoria bisericească, care ne spune cum cei
dintâi diaconi au fost instituiţi în urma unui.
examen de capabflitate (Fapt. Apost. 6, 36);
aceeaş procedură să observă la Timotoi (Fapt.
Apost. 16, l. 3). în epistolele pastorale ale s.
P a v e h s ă enumără însuşirile ce trebue să le
aibă candidaţii de episcop şi preot, da,r nimica
nu să aminteşte de vocaţiune ori de atragere
internă a respectivilor, ci numai de capabilitatea
lor (1. Tim. 3, 1. 10; 2. Tini. 2, 2. Tit 2, 5
—9). Biserica în legile ei determină deştul de
precis cu privire la materia vtnaţiuiiii preoţeştii
Ea indică episcopilor, câ;îa*ăşăzarea -persoane-lor preoţeşti să fie cu băgare de samă, de per
soanele acelea sânt apte pentru oficiul, lor, ca
aşa să nu promoveze pe cineva care n'ar (i
vrednic.
• ' .
b) Ghiemarea, vocaţiunea veritabilă, în în
ţeles pctiv, este. prerogativa conducătorilor su
premi ai bisericilor particulare, a episcopilor;
ei au putere absolută a o săvârşi. Aceştia, e
prea firesc, că se folosesc de aoest drept nu
mai dupâce s'au convins de aptitudinea celorce;'
au să fie înaintaţi în o treaptă ierarhică. Iar
examinarea aceasta, din câre urmează convin
gerea, să întâmplă' conform legilor sau uzului în .
vigoare din o provinţă bisericeasbă.
Nu încape nici o îndoeală, că institutele de
creştere teologică sânt chiemate întâi să-şi dee
părerea asupra candidaţilor, căci în aceste in
stitute ar trebui să să sădească în sufletul ace
stora iubirea de biserică şi inştituţîunile ei, iubirea
de neam cu toate ce-i asigură existenţa. Aici
să să producă în superiori convingerea că can
didatul e vrednic de viitoarea lui .chiemare,
deoarece părerea ce ar avea acesta despre sine
ori atţii despre candidat e de puţină importanţă.
Numai. cine timp mai îndelungat se pregă
teşte pentru această dumftezeeâscâ stare, pri
mind de bunăvoe influenţa celorce în cursul
timpului au dat dovezi că sânt organe ale da
1
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rului dumnezeesc, numai un astfel de individ
dă deplină garanţie, că în viitor va fi bun ostaş
al lui Cristos, cu zel şi abnegaţiune va paşte
turma încredinţată lui povâţuind-o, spre tot ce
e bine şi adevărat.
îndrumată, poate fi o astfel de creştere
însă, dacă în seminâriî duhovnicul, profesorii;
afară de seminarii, dacă p,eoţii cari sânt păstori
în singuratice comune ; în urmă dacă părinţii
candidatului şi toţi credincioşii sânt pilde vii.de
împlinirea conşţienţioasă a datoriilor faţă de Dum
nezeu, deaproapele şi, faţă de ..sine înşişi.
'
între împrejurări favorabile, ca cele descrise
mai nainte, şă întrebuinţază toate mijloacele
ertate de a îndupleca, a înfrânge sufletul rebel
al candidatului studiind şi îndreptând ce posede.
Să înţâniplă." cazuri când unul dintre candi
daţi se crede chiemat spre cariera preoţască,
simţeşte în sine atragere deosebita spre'ea, vrea
să se facă preot. Bine, dar această aplecare
trebue regulată ca să fie spre folosul Iui, dar
îndeosebi spre folosul acelora în al căror ser
viciu va fi el .giiai târziu.
Candidatul să aibă înainte de toate o intenţiune dreaptă, adecă o voinţă personală firnlă;
fără motive ce l-ar putea blama ori inferioare
(bunuri pământeşti, uşurinţa stării eto.) ; el trebue
să fie convins că oficiul lui are scopul a prea
mări pe Dumnezeu. Această intenţiune este Un
semn %a ^respectivule " in 'Stare "să pnnleă'kră
vocaţiunea, nu tâ o are.
Mai departe să cere ştiinţă, ce sa poate *
însuşi de are cineva inteligenţă destul de pu
ternică şi cultivată. Aici pot să fie mai multe
gradări şi aşa nu să, poate şi nici nu trebue a
pretinde delà toţi candidaţii at-eeaş măsură;
ajunge dacă toţi cunosc deplin învăţătura bise
ricii fără a căuta la o pătrundere 'multilaterală
şi aprofundată a ei.
în urmă cine voeşte să fie preot trebue
să aibă un grad cât să poate de înalt de sânţeniei Onestitate firească este minimul ce să
cere delà preot, iar în ce- grad de curăţenie
morală este, cineva să hotărăşte de darul dum
nezeesc şi conlucrarea omului,; care din urmă
variază după individualităţi.
întrunind aceste condiţiuni ceice sânt în ser
viciul bisericii v e r avea curajul şi tăria de a fi
consecvenţi în toate lucrările lor. Credincioşii
cu respect şi încredere se vor apropia, de pă
storii lor. Atunci nu va fi râvnire şi prigonire,
diri care urmează neaşăzare şi tot lucrul rău,
ci înţelepciunea de sus care este curată, apoi
făcătoare de pace, blândă, plecată, plină de
milă şi de roduri bune, fără îndoeală şi nefâţarnică (Iac. 3, 16. 17). !
s

(ci) ~

Nou alesul episcop, proîosinghelul Dr. Miron
E. Cristea.
—

Date biografice. —

Dr. Miron Elie Cristea s'a născut la 18 Iulie
1868 din părinţi ţărani fruntaşi, în viaţă încă, în
Topliţa-românâ, o comună mare din Ardeal, aproape
de izvorul Murăşului. Şi-a început studiile în şcoala
din satul naşterii, le-a continuat în liceul săsesc, dela
Bistriţa şi în cel românesc dela Năsăud, unde la 1887
a trecut bacalaureatul cu succes eminent. La 1890
terminând studiile teologice în seminarul „Andreian"
din Sibiiu a luat eu acelaş. s u c c e s licenţa în teologie,
dela comisiunea arhiepiscopiei Ardealului.
î n 1890—91 a funcţionat la şcoala primară dela
Orăştie ca dascăl simplu, încredinţat fiind de Conzistprul arhidiecezan dela Sibiiu şi cu conducerea ace-,
leia în calitate de director.
: Poporul şi fruntaşii din Orăştie şi jur îşi re:
amintesc"şi azi cu plăcere de timpul petrecerii saie
în acel centru românesc, fiind dl Cristea un muncitor
conştienţios, care iua parte activă la toate mişcările
ce ţintesc spre înaintarea bisericii şi a credincioşilor
ei. în toamna anului 1891. la stăruinţa vestitului pro
fesor şi pedagog Ioan_ Popescu dela seminarul „Andrean" din Sibiiu, 1-a trimis Arhiepiscopul . şi Mitro
politul Miron Romanul
la universitatea din Budapesta
spre a-şi completa cunoştinţele şi a-şi lărgi orizontul
vederilor, cari dela început tradan o-judecată clară ştdesinteresată.
în curs de 4 ani a făcut în Budapesta studii
din literatura germană, magiară şi română, din psi
hologie şi pedagogie," precum şi din ştiinţele naturale
La îndemnul său şi sub conducerea s a a serbat
tinerimea academică română la 1893 în stil mai mare
şi ca s e m n de recunoştinţă jubileul profesurei de 30
ani a profesorului de limba şi literatura română de.la
universitatea din Budapesta Alexandru
Roman.
în Mai 1895 a obţinut titlul de doctor în litere
la universitatea dela Budapesta, prezentând ca lucrare
în scris o broşură de 5 coaie în tipar, despre „Viaţa
şi scrierile lui Eminescu" (Emînescu elete 6s mii vei),
care în partea I. cuprindea pănâ la lucrarea dlui Dr.
Ioau Scurtu cea mai completă biografie a lui Emi
nescu, iar în partea a.II-a a arătat înrâurirea liţeraturei germane asupra scrierilor lui Eminescu,
:

îndată după absolvarea studiilor i-a încredinţat
fericitul Arhiepiscop şi Mitropolit Miron Romanul,
la
1 Iulie 1895 oficiul greu şi important de secretar al
conziştorului arhidiecezan. După abia 7 luni de provizoriat a fost ales şi întărit definitiv în acest oficiu,
pe care l a provâzut până în 30 Iunie 1902, dovedind
zel, pricepere şi conştienţiozitate în toate afacerile
ce i-s'au încredinţat. ,
...
Pe lângă agendele secretariale a avut totdeauna,
şi refefadă mai multor afaceri, atât bisericeşti, cât şi
financiare, contribuind în măsură însemnată la înain
tarea pe toate terenele a neamului său.

îndeosebi merită amintire faptul, că lui'i-s'a î u r
credinţa t şi rezolvarea grelei regulari a dotaţiunilor pa
rohiale şi a statorifii sumelor, cu cari vistierea ţării
are a întregi venitele preoţ'mii pastorale.
Spre a isprăvi în mod mai espeditiv această
uriaşă lucrare, în urma înţelegerii dintre actualul Mitropo+ît al nostru Ioan Meţianu şi ministrul Dr. îuliu
Wlassics,
a fost trimis la Budapesta şi acolo în sec
ţiunea a Il-a a ministrului cultelor a stat mai bine
de 7 luni, muncind zi şi noapte, atât acolo, cât şi
reîntors acasă, pană la definitiva regulare a competinţelbr parohiale din cele aproape 100 parohii ale arhi-,
diecezei ortodoxe române din Transilvania.
Aprofundând art. de lege XIV. din 1898, instruc
ţiunile ministeriale date întru executarea lui, şi mai
ales modul de aplicare a lor faţă de celelalte con
fesiuni din ţâră, dl Dr. Cristea a ştiut da clerului
nostru arhidiecezan astfel de instrucţiuni legale, încât
afacerea s'a finalizat spre. mulţămirea deplină a cle
rului Şi a statului.
Rapoartele" făcute în acest obiect cătră conzi•• storul, arhidiecezan vor forma acte istorice pentru dez
voltarea mai nouă a bisencei române din' patrie.
Superioritarea bisericească — reounoscâudu-i ze
lul şi priceperea dovedită întru rezolvirea acestei afaceri —i-a exprimat mulţâmită specială prin concluzul conziştorului plenar Nr. 179—901, care începe
astfel: „Plăcut atins de modul, cum ai executat. P.
0 , D.-Ta- ordinul conziştorului arhidiecezan, <Aela ţ,2.y
Februarie 1900 Nr, 1311 in calitate de referent al a-, .
facerilor întregim dotaţiunn clerului nostru din visteriâ
statului, convingându-se mai departe conzietorul despre
interesul şi priceperea, cu care ai promovat această
afacere, .esoperând pe seama mai multor parohii în- *
finţate în diferite centre culturale—- dotaţiune corăspurizâtoare, cari parohii fără această dotaţiune ar
fi rămas neocupate
şi în urmă mai având in ve
dere şi .acurateţa şi promptitudinea, cu care ai dus
la bun sfârşit cauza aceasta a întregim dotaţiunilor
faţă cu înaltul guvern al ţării: — conzislorul
arhi
diecezan se simte îndemnat
a-ţi esprima pentru
activi
tatea dezvoltată
mulţămita
sa ..
Recunoştinţa, ce i-a' arătat-o preoţi mea ardeleană
pentru uriaşa muncă dezvoltată în favorul ei şi pentru
buneie servicii ce i le-a făcut, aii stârnit în sufletul
unor duşmani ai săi, invidia, care — în faţa celorce
judecă nepreocupaţi - - î n a l ţ ă pe cel invidiat şi mic
şorează pe cel ce pizmueşte.
. . Dela 1 Ianuarie 1898 pană ia 31 Decemvre 1900,
adecă 3 ani, a fost redactor răspunzător al foii cle
rului ardelean „Telegraful
Roman",
dând o deosebită
atenţiune afacerilor bisericeşti şi culturale. Articolii
să) să caracterizează prin o deosebită claritate în espunere şi o. forţă de argumente convingătoare. Ceti
torii i a u gustat cu multă plăcere. Preste tot dl D r .
Cristea & fost din timpul studiilor sale academice
până azi un bun colaborator şi sprijinitor nu numai
al „Telegrafului
Român"
ci şi al altor ziare în cari

a scris articoli de cuprins cultural, social, foiţs, ra
poarte, corespondenţe, studii ş î disertaţiuni, cari co
lectate fiind ar fi de mai multe tomuri. Din toate tran
spiră un patriotizm cumpănit, p dorinţă ferbinte de-a
înainta interesele bisericei, care 1-a crescut'şi a proinova binele poporului, din sânul căruia a ieşit, lu
crând astfel şi în folosul patriei, din care poporal
român formează o parte însemnata. .
Dela aşăzaiea sa în Sibii.u a Juat şi ia parte
activă la toate mişcările ce ţintesc întărirea, înain
tarea şi înălţarea poporului şi a credincioşilor bise
ricei, năzuindu-se a isprăvi spre binele obştesc partea
de muncă, ce i-s*a încredinţat, şi oferind sprijinul său.
moral şi rnaterial tuturor institCiţiunilor şî societăţilor
culturale şi sociale.
Este-membru pe viaţă şi bărbat de încredere
al „Societăţii pentru crearea unui fond de teatru", al
„Reudiiunii femeilor române din Sibiiu",. al „Asociaţiunii pentru literatura româna şi, cultura poporului
român" şi dela 1901 membru suplent în comitetul
central âl acestei societăţi, şi membru ordinar al tu
turor celorlalte Reuniuni româneşti. -'De prezent este ,

rintelui Dr. Crişlea indus încă dela 1897 în şiroi
ctitorilor acelui schit ehinoval, numit prodrofn.
La 17 Mai 1901/ reprezentanţa fundaţiunii ma
relui" mitropolit-Andrei laaron de Şaguna 1-a ales se
cretar şi referent al comisiunei, care administrează
afacerile acelei fundaţiuni. în această funcţiune, pe
care o are domnul Dr. 'Crtsted şi ''azi, tinde a întări
cu ajutoarele băneşti, ce s e votează, mai ales paro
hiile Centrale'.şi din oraşe, unde sântem mai slabi,
în sesiunea din 1902 l-a ales sinodul ârhidiecezari
asesor pe viaţă şl salarizat în conzistorul arhidiecezei
ortodoxe române a Transilvaniei' In locul repausâtuJni asesor Nicolâe
Cristea.. în această calitate rezeahră afacerile bisericeşti şi financiare ale rezortuliii
său. în corporaţiunea dela cârma afacerilor bisericeşti
dovedeşte o ţinuta independenta, căutând a apăra bi
nele obştesc de multeori chiar i u espunerea persoanei
sale, condus de principiul, ca nu l i n g u ş i r e a slugar
nică şi vânarea după- favoruri personale, ci purcede-'
rea calmă, izvorâtă; din convingerea desinteresată şi
din dorul de-a sprijini totdeuua elementele mai birne
..şi harnice, trebue să fie rhislunea unui bărbat, care
doreşte a lucră la întărirea bisericei sale şi care şi-a
pus de ţintă, nu pânda după favoruri personale, ci
promovarea binelui obştesc. Dela intrarea sa în ser
viciul bisericesc Şi până azi a fost deputat, atât în
sinodul ârhidiecezan, cât şi în congresul naţional
bisericesc.

, şi directorul despărţământului Sibiiu al ^Asociaţiunii
eţc." conducând cu zel afacerile, ce aparţin aici. Sub
conducerea lui s'a ridicat, numărul membrilor Âsociaţiunii. încât despărţământul a ajuns în fruntea tuturor
s'au Vizitat mai multe comune ţinându-să pretutindenea prelegeri instructive pentru po'por. în cari se.,
combat patimi lăţite, s'au dat poveţe culturale, eco
Călăuzit de intenţia de-a contribui l;a înmulţirea
nomice şi de tot soiul, uneori însoţite d^ ilustraţii. meseriaşilor., .a crescut,cjiii al şău 2 tineri săraci din
S'a î n m a l ţ i t ş i averea. S'au"• iatemeiab biblioteci po comuna sa natală, susţinându-i şi la scoale superioare
porale şi agenturi.
de meserii din Viena etc. Aceştia ajungând, a fi calfe
Mai mulţi ani a stat în fruntea „Reuniunii române cu venite frumoase au stârnit în poporul din satul
- d e muzică din Sibiiu-" ' ca-prezident. Sub conducerea natal Topliţa o vie mişcare spre îmbrăţişarea .-mese
lui a trăit această Reuniune cele mai măreţe zile a l e riilor a s a încât cu ajutoriul mâcelariului Ioan Mazăre,
vieţii şale. Frumoasele succese din- anii 1906 ş i . a aşâzat preste 2 0 băieţi din Topljţa românâ pe ia
diferite meserii în Sibiiu, Sâ'lişte şi Avrig, de cari s ' a
1908 ale acestei Reuniuni din incidentul prâznuirii
îngrijit caştigându-le stipendii, ajutoare şi âjutorându-i
compozitorului Ciprian Porumbescu, — s e atribue în
mare parte t a c t u l u i , ş i ostenelelor părintelui Dr Cris-. însuşi atât cu bani cât şi cu sfaturi şi poveţe. Astăzi
sunt toţi aşâzaţi şi cu pâne. în 1907, a înfinţaţ cu
t e a puse şi pe acest teren. Averea acestei instituţiuni
mai mulţi pretiui .institutul de credit „Vatra" din Cluj
încă, a sporit.
La sfinţi rea-de scoale şi biserici cari la Români
Nu spre a căuta un trai comod şi trândav, nu
spre a face nimic pe nici un teren, pretextând tact din Transilvania sânt adevărate festivităţi pentru Un
şi precauţinne înţeleaptă, ci condus de dorul de a-şi _ ţ i n u t întreg, precum şi în escursiunile culturale, ce
le face în numele „Asociaţîunii pentru literatura ro
pune toate puterile în serviciul neamului şi al bise
ricei, — a îmbrăţişat -cariera spinoasă a - călugăriei. mână ş i cultura poporului r o m a n ţ c a director al des
Şi anume- în toamna anului 1897 a fost hirotesit ceteţ, părţământului Sibiiu, a ştiut totdeuna să arunce să
m â n ţ a celor mai alese învăţături şl poveţe patriotice, *
de cătră arhiepiscopul Miron Romanul, eu ocaziunea
sfinţirii bisericei din Drăguş. în 1900 ipodiacon de prin disertăţiunile şi cuvântările sale, ştiind ââ în
cătră actualul arhiepiscop Joăn Meţianu, iară de iero- sufleţească ca puţini alţii poporul care totdeuna îl
diacon a fost hirotonit Duminică în ziua Sfinţilor 3 ascultă cu drag. P e unde a umblat a lăsat totdeuna
ierarhi 1900. La 1901, în ziua de Sfântă-Maria-rnică, cele mai .bune impresii, poporul a rămas întărit pe
a fost promovat arhidiacon, iară Sâmbăiă la 2 3 Iunie decenii îh dragostea de lege, iară organele admini
v. 1902 a fost tuns întru monah de cătră arhiman strative au rămas totdeauna plăcut atinse de stră
dritul Augusiin Hămzea în sfânta mănăstire ortodoxă duinţele, ce ş i le-a dat atât el c â t şi însoţitorii lui.
română dela Hodoş-Bodrog.
La conducerea pregătirilor şi a lucrărilor pentru
Pe baza uuor bune servicii făcute sfintei mănă zidirea catedralei din S.biiu a luat parte foarte activă,
stiri româneşti din muntele Athos a fost numele pă în deosebi şi-a câştigat mari nierite la colecta făcută
f

:

In scopul adunării banilor delipsă care a dat un re
zultat de circa 400.000 Cor. Asesorul Dr. Cristea, ca
mandator al metropolitului, a alergat în diferite cen
tre ca Sighişoara, Orăştie Cluj, Bistriţa etc., îndem
nând în cuvinte calde preoţimea şi pe fruntaşi la
aducerea de jertfe în favorul bisericei.

învăţătura bisericii ortodoxe

Unele sânt împachetate într'un fel de cutie, şi
adecă cât s ă poate de admirabil. Ludovic Veuillot n e
descrie aceasta foarte .frumos. El vorbeşte de o per
soană, numită leronim, care călătoreşte. „M-am băgat
Având a conduce, ca referent conzistorial, face în o afacere neplăcută, grea, groaznică: am şi avut
rea tuturor întocmirilor interne din biserică, a fost parte de rău, m'am ocupat cu lucrul acesta c u sâcâire,
trimis de conzistoriu în o călătorie de studiu. Rezul sudori şi cu nesucces. Am combinat, am început din
tatul studiilor sale a fost opul apărut în 1905 sub nou, am desnădâjduit. E Imposibil a pune lucrurile
titlul „Iconografia
şi întocmirile
din internul
bisericei la locul lor şi a nu le strivi, imposibil este â umplea''
răsăritene' .
318 pag. Sibiiu. Tipgr. arhidiecezană. A- golul şi a face s ă intre în ş'petul acesta tot ce a m
ceastă carte a contribuit mult la reînvierea vechilor scos de acolo". în urmă după sforţări' îndelungate
tradiţii în ce priveşte zidirea şi întocmirea bisericilor, leronim reuşeşte să umple, s ă închidă sipetul şi se
ceeace era o mare trebuinţă. în cursul timpurilor mi odihneşte în grădină. După aceea trece supt un cataltropolia ortodoxă română a părăsit cu totul forma pa, plantă din regiunile tropice, cu bogat frunziş pri
răsăriteană a bisericiler, iară internul a devenit o cor mă vara şi cu flori mari de albeaţă frumoasă punctate
citură ruşinoasă. Cartea drlui Cristea a produs un cu cu roşu. Aceasta s'a întâmplat toamna. leronim ia o
rent de îndreptare.
cutie cu un grăunţ de acest arbor, o deschide şi du-''
Pe lângă aceasta a mai scris multe broşuri. pace i-a e x a m i n a t interiorul începe s ă reflecteze.
1. „Eminescu eiete 6s muvei". 1895. Tipografia
Grăunţul catalpei e o nucă mica de c a r e atârnă
Todoran. Gherla.
două aripioare libere şi transparente, c e s a m ă n â c u ale
2.
„Alexandru Roman". 1825-1897, Material
libelulei (calul dracului). F i e c a r e cutie avea douăzeci
pentru biografia şi activitatea Iui. Sibiiu. Tipografia pănâ la treizeci de acestea. în momentul potriyit
arhidiecezană. 1897. 3 1 . pag.
cutiile s ă deschid de vânt, grăunţul desface ari
pioarele, vântul îl duce unde vrea Dumnezeu s ă s ă
3. O colecţie d e „proverbe, maxime, asămânături
şi idiotizme". Sibiiu Tipografia arhidiecezană, 1 9 0 1 . nască catalpa. P e leronim Pa făcut s ă reflecteze -roai
mult felul în care aceste grăunţe înaripate «rau,
279. pag.
4. Vr'o 3 0 „cuvântări şi predici ocazionale". aşâzate în cutia încă verde.; fiecare avea celulă tapi-,
Iară în zilele acestea a apărut în colaborare cu sată cu vată în care aripioarele delicate, î n t i n s e . c u •
multă îngrijire, erau sigure contra orcârei striviri. Aci vicariul arhiepiscopesc Dr. Itarion Puşcariu şi cu aseso
nu era nici prea mult, nici loc pierdut, nici o îndoirul Matei Voileanu „Istoricul catedralei dela S>biiu".
Din 10 coaie, cât cuprinde opul, Dr. Cristea a scris turâ falzâ. leronim nu ştia cum să se mire de acest
ambalaj, el care a ş a mult s e îngrijise de al s ă u fără •
7, deci partea cea mai mare.
în sinodul arhidiecezan dela Sibiiu, ţinut anul însă s ă reuşască. în ajun ar fi zis : E un joc al în
1908,
a făcut propunerea primită unanim şi cu însu tâmplării, e gl.-niul naturii ; dar el îpţelese că m â n a
fleţire pentru înfinţarea unei mari „bănci
culturale", lui Dumnezeu era prea viz'bilă. începu s ă reflecteze,,
să se roage şi după o lungă luptă se converti.
ai cărei acţionari să se mulţâmească cu un dividend
1

mic, iară profitul s ă s e deie pentru scopuri bisericeşti
şi culturale. Cei mai de valoare fruntaşi rorc_âni au
promis sprijinul întru realizarea acestei idei.
Banca s'a şi întemeiat cu un capital societar
de 600.000 Cor. şi în Mai 1909 şi-a început activitatea.
Dr. Cristea a devenit preşedintele direcţiunii şi îm
preună cu ceilalţi membri a muncit şi munceşte şi
vor munci mai mulţi ani fără nici o remuneraţiune
înfinţarea băncii culturale i-au atras atacurile
multor fruntaşi ai vieţii noastre publice, viitoriul va
dovedi că temerile ivite n'au fost îndreptăţite.
în ziua de Rusalii 1908 metropolitul 1-a hirotesit
protosinghel arhiepiscopesc.
Fiind Dr. Cristea în floarea vârstei biserica, po
porul şi patria mai poate aştepta dela el bune servicii.
(Tel. Rom.)

•C) Orcât de admirabile sânt armoniile în regnul
vegetal, dar ele sânt întrecute în regnul animal.
« ) Corpurile peştilor sânt în genere de o formă
ca s ă poată luneca în apă. Ele au un organ într'adevăr minunat: este sacul plin de aer numit băşica
înotătoare ce s ă află d e s u p t u l - c o l o n e i vertebrale şi
care umflându-să ori desumflându-să, după plac, per
mite iăcuitorului în apte, variind greutatea specifică,
de a s e ridica ori a s e afunda ori a rămânea în
echilibru.
Sânt şi peşti cari sar, d. e. somnul. Dacă le vine
înainte un dig, barieră, ei răzimându-se de o stâncă
îşi îndoesc corpul în cerc şi îndreptându-1 cu brus
chetă se aruncă afară de apă la înălţime de patru
până la cinci metri şi cad în curentul obicinuit dupăce au trecut piedeca,<
1

Ech'neii călătoresc Ia distanţe mari pe vapoare
ori pe peşti mari de cari s e acaţâ cu ajutorul unor
lame cartilaginoase. Dupăce a u ajuns la locul de desti
naţie s e desprind, părăsesc vehiculul şi vieţuesc în

largul lor pânâce le soseşte momentul potrivit de
re'ntoarcere — ce s ă face în acelaş chip.
Din adâncurile cele mai mari ale mării ş'au s c o s
peşti cari ttăesc în orbie completă şi totuş au ochi
cari s â n t dezvoltaţi normal. Spre ce scop. în acest întunerec? Iată răspunsul. Unele speţe au supt ochi place
fosforescente, altele iarăş au a s e m e n e lame deasupra
coastelor. Aceşti lâcuitori ai nopţii suptmarine au un
fel de laterne ca şi minerii îu galeriile lo.r întunecoase
de cărbuni. Faptele acestea vorbesc de sine.
Ghimnotul, un fel de tipar destui de mare având
câteodată lungime de doi metri, dă mişcări electrice
aşa de puternice că poate ucide oameni şi chiar c a i ;
el omoară dela depărtare peştii cu cari se nutreşte
.— ce să explică foarte lesne, deoarece apa e bună:
, conducătoare de electricitate.
.
¡3) Paserea e un .fel de corabie aeriană înze
strată cu lopeţi puternice. Ea poate plana' în spat
liurnai dacă e uşoară ; iar fiindcă ploaea ar putea s'o
îngreueze, de aceea un tel de zmalţ face că penele ei
sânt impermeabile.
Dar nu ajunge a zbura numai, ci trebue şi a se
nutri. Gum să poată distinge din înălţimile aerului
grăunţul, insecta cu care să hrăneşte paserea? Văzul
ei e cât să poate de penetrant. Dela mai mulţi kilo
metri şorecarui _vede şopârla, şoarecele ce va prinde;
de toarte departe vrabia recunoaşte grăunţul ce are
sSH ia de pe pământ. Pare' că ^paserile îşi pot aco
moda ochiul după distanţe divefse
comprimându-1
mai mult ori mai puţin. ••
Paserile ce vieţuesc în ap'â au picioare foarte
lungi, care -le permit să umble in apă fără a-şi uda
aripile. Ciocul lor lung vârât într-'un grumaz lung
să întinde înainte ca să caute hrană din elementul
lichid. Celeoe scobesc î n , arbori, ca ciocânitoarea, au
cioc tare şi ascuţit.

mult, aceste fire îndoite, deşi de fineţâ. extremă, s â n t
găunoase şi. pline de lichid cleios ce iasă din cleiul
părerilor şi de care să prind insectele la cea mai mică
atingere. „E o privelişte uimitoare", scrie Fabre.
Celula albinei e construită în chipul de a da
cel mai mare loc posibil cu c e a iriai mică eheltueală
de muncă şi material. Aşa rezolva ea o problemă
ce aparţine părţii transcendente â matematicelor, ă ş a numita maxima şi minima. Gare geometru a învăţat
pe albină însuşiri aşa de solide? „Ele lucră foarte geo
metrie fără să c u n o a s c ă - g e o m e t r i a — zice R^eid —
aproape ca un copil care Învârtind manivela unei
flaşnete face muzică bună fără să
fiemuzician".
S) Omul şi alţi reprezentanţi ai regnului animal.
N'am fi compleţi în espunere de n'am privi mai
aproape pe om şi cele mai înalte reprezentante ale
regnului animal.
Ce surprinde"" îndeosebi este că cea mai mare
parte a fiinţelor de'care vorbim cunosc după miros
hrana ce le convine. Esperienţa a învăţat pe om ce-i
poate prii pentru susţinerea vieţii. Animalul are nu
mai nasul cu, care s ă conduce în alegerea substanţelor
menite lui spre hranire, iar' a c e s t , nas îl povâţueşte
infalibil. Aceasta e faptă foarte cunoscută. Cânele nu..,
recurge la vegetale .pentru subzistenţa sa ; totuş e x i s t ă
o iarbă ce-i este folositoare : pirul, numai pentru acesta
are el plăcere. Cum să explică această coincidenţă?
Nu s ă observă aici o cuminţenie atenţi?â şi pre
văzătoare?
(Urmează).

Mulţâmită publica
(Continuare)
Nr. curent 108. Nr. colectei 174. Damaschin Botoş, econom
Comorişte 40 f. Achim Botos, cojocar 1 c. Ianăş Botoş, econ. 40 f.
Floarea Botos,"econ. 20 f. Cata Botos, econ. 20 î. Achim Lnca Ticu,"
econ* 2.c. Iancu Botos,- econ. 3 c.' Brânduşa Botoş, ecdn. 2- c.
Achim Grâma, comerciant 1 c. Cata Grâma, comerciantă 1 c. Anghelina Jian, înv. I c . Nr. curent 111. Nr. colectei 234. Teodor Popovici, preot Brebul 10 c. Dr. Petru Mladin, medic 20 c. Grigorie
Po'crian, not. corn. 10 c. Floarea Ivan, înv. 10 c. Nicolae Păcurftriu
epitrop 10 c. Dimitr'e Zgârcea, crâshic 10 c. Iulian Vuc, econ. 4 c.'
Dimitrie Roşea, econ. 1 c. PetW Păcurariu, econ; 3 c. Nicolae Draghici, ecori. 4 c. Ioan Işfan, eeon. 1 c. Nicolae Maidan, econ. 1 c
Dimitrie Dalea, econ. 2 c. Ioan Albu, econ. 1 c. 20 f. Petru Madina, econ; 2 c. 80 f. Nr. curent 1)4- Nr. colectei 264. I. Velovari,
preşbiter Ruszkabânya 2 c. Nr. curent 119. Nr. colectei 128. Nico
lae Popoviciu, preot Omolfja 2 c, Eufrozina Popoyiciu 2 c. Delea.
•Popoviciu 1 c. I. P. S. I. Papp, Episcop Arad 100. c. George Liuba,:
inspector de postă Budapesta 4 cor. Axentie Balian 20 c. Nr. curent
1

Cât de admirabil e instinctul ce mână pe pasări
să'şi tacă c u i b c u atâta artă, un fel de leagăn unde
să-şi depjană ouăle şi să-şi crească puii!
y) Insectele încă merită atenţiune.
Fiu turul trâeşte din sucul florilor. Spre acest
scop el are o trompă care e mai lungă ori mai scurtă,
dupăcum calicea florilor de unde trebue el sâ-ş scoată
hrana e mai adâncă ori nu. Detaiî curios: când nu
are trebuinţă de trpmpâ o poate învălui şi face ca
un sul.
Toate insectele nu-şi află hrana gata ca fluturUl..
Multe sânt silite să arunce mreja în care cade prada
din care trăesc. Păianjenul dezvoltă în construcţia
pânzei tui oarecare artă. între alte adaptaţiuni vred
nice de remarcat este structura firelor ce compun re
ţeaua acestei curse. F ă b r e - z i c e : Examinaţi cu micro
scopul aceste fire ce sânt aproape nevăzute ; ele sânt
torsăţuri foarte strânse c~e samână c u îndoiturile ela
stice, ce industria face din firele de alama", în urma
a c u t e i dispoziţii pânza păianjenului să lungeşte ori
scurtează după. mişcările desordonate ale prăzii. Mai

129. Nr. colectei 467. Ttt Bud, vicar, M. Sziget 5 c. Nr. curent 130
Clubul Român Viena 10 c. Alexandru Barbu 5 c. George Vitencu
5 i c , Nlcole Sanduloviciu 5 c, Dr. Lazar Popoviciu 10 c. -Nr. curent
130. Milan Milcoviciu 10 c. Te9fil Gramatovici. 5 c. Alexandru Lupughian 20 c. Nr. curent 132. Nr. colectei 329. S. Biserică gr. ort.
rom. Stamora-rom 5 c. V. Popoviciu, preot 2 c. Pavel RămneantP,
înv. 1 c. Teodor Popoviciu, înv. penz. 2 c. Nr. curent 133. Nr. co
lectei 283. Epitropia bis. gr. ort. rom. Dognecea 100 c, Nr.. curent
134. Nr. colectei 65. „Olteana" sbciet. pe acţii Also-Vist 50 c. George
Borea, notar 2 c. Ioan M. Şafldru 2 c. Ioan Stanciu, preot 2 c.

Pavel Monia, preot Steza-Cartişoara 1 c. Dionisi .• Stanciu, propr.
Also-Vist 2 c. Vasilie V. Muscat, procur. Sâmbăta infer. 1 cor. Sofronie Mogos, paroh gr. or. rom. 1 c. Valeriu Literat, paroh gr. ort.
rom. Luta 1 c. Nicolae Borzea, cassar Vista inf. 1 c. Aurel Borzea,
contabil 1 c. Nr. curent 135. Nr. colectei 219. Biserica gr. ort. rom.
Plavişeviţa 1 c. Biserica gr. ort. rom. Tisoviţa 1 c. Nr. curent 137.
Nr. colectei 198. Biserica gr. ort. rom. Dalboşeţ 20 c. Nr. curent
138. Nr. colectei . 111. Iuliu Nedici, paroh Percosova 20 c. Lazar
Mircea, înv. 3 c. Nicolae Cris, econom 4 c. Iosif Margan, econom
2 c. Costa Mercea, econ. 10 f. Floarea Coteţ, econ. 10 f. Atanasie Bojinca, econ. 19 f. Măria Laza'-, econ. 10 f. Ardelean P. lonescu, econ.
20 f. Isac Marian, econ. 20 f. Gavrilă Marian, econ. 20 f. Nr. curent
140. Nr. colectei 267. Cu tasul in s. biserică Valeaboul 9 c 60 f.
Valeriu Nicolaeviciu preot 1 c. Gligorie Laţa, înv 70 f. Nr. curent 141.
Nr. colectei 87. „Sebeşana cassă de păstrare Caransebeş 50 cor.
Nr. curent 142. Nr. colectei 425. Dr. Iosif Gali, mare proprietar Lucareţ 30 c. Nr. curent 143. Nr. colectei 341. Biserica gr. ort. rom.
Lighed 10 c.-Nicolae Chicomban 3 c. Valeriu Popoviciu, propr. 3 c.
Persida Popoviciu, propr. 2 c. Gregoriu Murariu, comerciant 1 c.
Versavia Murariu, comerciant-l c. Alexandrina Chicomban, preoteasă
2 c. Nr. curent 145. Nr. colectei 209. Versavia Cârţan, econ. Luncaviţa 40 f. Floarea Badescu, econ. 40 f. Calina Muntean, econ. 20 f.
Iosif Badescu, econ. 10 f. Magdalena Badescu, 10 f. Elisaveta Cior
tan, econ. 08 f. Eva Ciortan, econ. 20 f. Jânos Ciortan, econ. 20 f.
Măria Serbescu, econ. 20 f. Ana Fiat, econ. 40 f. Ana Raescu, econ.
20 f. Măria Siartan, econ. 10 f. Iancu Badescu, econ. 20 f. Petru
Serbescu, econ. 40 f. Dochia Badescu, econ. 16 f. Pantalemon Armosu, econ. 40 f, Nicolae Lazarescu, econ. 40 f. Biserica gr. ort.
rom. 4 cor.- Nr. curent 146. Nr. colectei 116. Aureliu Popoviciu,
preot St.-Ianăs 20 c. Nr. curent 147. Nr. colectei 99 Avram Corcea,
paroh Coştei 500 c. Mihail Corcea, proprietar 5 c. Roman M. Corcea
5 c. Eva Corcea 5 c. Carolina Corcea 5 c. Silvia Corcea 5 c. Nico
lae Corcea, comerciant 50 c. Păun Schiopu, econ. 5 c. Nistor Novac,
rotar 5 c. Ion Novac, econ, 4 c. Teodor Novac, econ. 5 c. Ioan Pită,
1 c. Iosim Iericea, econ. 2 c. Patrichie Rămneanţu, învăţător 100 c.
Nr. curent 147. Nr. colectei 99. Uia Iencea, econ. Coştei 2 c. Neda •
Meogan, econ. 2 c. Ioan Meogan, econ. 3 c. Vasilie Meogan, econ.
2 c. Constantin Miloia, econ. 3 c. Avram Juica, econ. 2 c. Iosim
Pită, econ. 1 c. Păun Juica, econ. 1 c. Petru Novac, econ. 2 c. Ni
colae Tera, econ. 2 c. George Iencea, înv. penz. 1 c. Nistor Urechie,
econ. 10 c Elena Urechie, econ. 10 c. Ioan, Iova, econ. 1 c. Avram
Anca, econ. 2 c. Ioan Maleta, econ. 1 c. Nicolae Imbroane econ. 10
c. Nicolae Rocsa, econ. 2 c luliana Rocsa, econ. 2 c. Ioan Urechie,
eeon. 2 c. Ilia Urechie, econ. 1 c. Meilă Fera, econ. 1 e. Martin
Treica, econ. 2 c. Teodor Maleta, econ. 2 c. Matilda Corcea, comerc.
100 c. Nr. curent 148. Nr. colectei 130. Biserica gr. ort. rom. Petrovosela 200 c. Ioanichie Neagoe, paroh 10 c. Petru Murgu, paroh
5 c. Nr. curent 149. Nr. colectei 449." Dr. Vasilie M şter, adv. Sase Montană 100 c. Nr. curent 150. Nr. colectei 284. Nedesf, proprietar
Reşiţa 3 c. Nedesf, inginer Doman 3 c. Biserica gr. ort. rom. Doman
50 c. Ioan Oprea, preot 50 c. Aurel Gherguţă, înv. 5 c. Traian lenaşcu, jude corn. 1 c. Adam Micloşină, econ. 2 c. Traian Sîrbu, os
pătar 2 c. Petru Milotin, econ. 2 C- Martin Purcariţa, econ. 1 c. 60 f.
Nr. curent 150. Nr. colectei 284. Marius Colojoară, jurat com. Doman
3 c. Iulius Colojoară, Turcin 1 c. Irimia Gerguţa, econ. 1 c. Maitin
Gherguţa, ospătar 2 c. Soţia Ana 1 c. Martin Ranţu, ocnar 40 £
Petru Frânţii econ. 1 c. Ioan Oprea iunior, econ. 5 c. Iosim Barbu.
ocnar 1 c. George F. Paulică 2 c. Pascu Colojoară, econ. 1 c. Va
silie Purcariţa, econ. 1 c. George Col. Iova, ocnar 1 c. Mijiai Gher
guţa, econ. 2 c. Nr curent 151. Nr. colectei 207. Biserica gr. ort.
rom. Lapuşnicel 2 c. Nr. curent 152. Nr. colectei 348. Biserica gr.
ort. rOm. Tolvadia 5 c. Colectat cu un tas separat 3 c. 2 f. Cor
nelia şi Florica Coşariu 2 c. Nr. curent 153. Nr. colectei 320. Bi
serica gr. or. rom. din Racoviţa 10 c. Vichentie Murariu; paroh 10 c.
Antonie Peia, înv. 2 c. Nr. curent 154. Nr. colectei 349. Ştefan Ţă-<
ran, paroh Voiteg 2 c. Filip Metei, pictor N. Uocşa 2 c. Slift Calman Voiteg 1 c. Nedesf., notar 2 c. Biserica gr. ort. rom. 2 cor.
Andrei Ciolac, epitrop 2 c. Gligor Ardeleanu, econ. 2. c. Nr. curent
155. Nr. colectei 68. „Păstorul" inst. cred. Timişoara Fabr. 20 c.

Nr. curent 156. Nr. colectei 155. Biserica gr. ort. rom. Racaşdia 100
c. Aurel Ciulin, preot 1 c. Maroş Simeon, not. com. 2 c. Pau Moţa,
econ. 20 f. Mioc Bufan, econ. 1 c. Pau Penţa, econ. 1 c. Iosif Pela
20 fileri, Petru Balea 20 iileri.
(Urmează).

Stixi
C o n z i s t o r i u m i t r o p o l i t a n , supt presidiul I. P. S. Sale
Mitropolitului Ioan Meţianu, s'a ţinut Marţi la 1 1. c. Tot atunci nou
alesul episcop a făcut examenul canonic.
C h e s t i a m ă n ă s t i r i l o r . Comisia încredinţată cu afacerea des
părţirii mănăstirilor româneşti de cc e sârbeşti ş'a terminat lucrările
pertractând aproape două săptămâni supt presidiul P. S. Sale epi
scopul Ioan I. Papp. E nădejde că să va ajunge la înţelegere pacinicâ
cedând Sârbii Românilor o mănăstire dintre cele două" care sânt
subiectul certei.
P r o m o v a r e . Dl. Onisifor Ghibu, cunoscut prin multele sale
pubjicaţiuni de interes cultural, a fost piomovat doctor în filozofie
la universitatea din Jena.
H r a n a ţ ă r a n u l u i n o s t r u . Medicul veterinar Manolescu din
Bucureşti a făcut cercetări asupra hranei ţăranului român şi a aflat
că ţăr-anul de acolo, mare mic, abia mancă pe an 3 kg. carne; Un
Englez din Londra mănâncă întf'un an 180 kg. carne, Francezul din
Paris 97 kg., Neamţul din Viena 67 kg., cel din Berlin 63. kg., Ita
lianul din Milan 65 kg. De ce intelectualii noştri nu caută să înveţe
pe ţăran că hranirea corăspunzătoare dă viaţă şi putere unui po
por ? Ej îl cunosc numai când au daraveri, care nicicând nu. sânt
în folosul escluziv al ţăranului.
T e l e g r a f d e b u z u n a r . Profesorul italian Cerebdtâni - care
a inventat maşina de a scrie la distanţă (telescripton), a inventat
acum un receptor mic portativ de telegrafie fără sârmă. Acest telegraf
sa poato aplica mai'vârtos în telegrafia militară, unde sjj pot jirirr»
şi transmite ordinele dela un post de telegrafie orcărui detaşament
sau orcărui soldat trimis în recunoaştere s'au însărcinat cu o miT
siune. Raza transmiterii e de 30—40 km.
N e c r o l o g . Sâmbătă în 28 Noemvre a. c. a fost înmormântat
locotenentul î. r. Nicolae Târziu, care ajunsese vârsta de 56 ani şi
ca bun Român a dat aleasă creştere fiilor săi. Fie-i memoria bine- •
cuvântată !
M o a r t e d e frică. * Principele Borzo fiul lui Nicolae de Este .
peste Ferrara (pela mijlocul veac. 15.) suferia de friguri. Medicii, dupăoe •
încercară toate mijloacele înzădar, fură de acord, că numai o sur
prindere extraordinară de bucurie sau de spaimă mai poate ajuta.
Bolândul de curte Gonella, care iubia foarte mult pe principe se
decise a-i procura acea surprindere. Şi adecă, dupăce ordinase mai,
nainte murarului a |i gata cu luntrea de scăpare, umblând cu prin
cipele la preumblare pe ţărmurul apei, deodată îl împinge în apă
Principele a fost scăpat'de înecare şi şi lecuit de friguri ; dar pelângă
toate acestea bolândul a fost judecat la moarte pentru cutezanţa sa
neobicinuită. I-s'a cam lăsat însă timp şi ocaziune a fugi, ceeace şi
face fugând la Padua. Mai târziu s'a întors îndărăt fiind primit cu
mare alai. Principele, sub pretest a esecuta sentinţa de mai nainte,
voeşte a-i face şi el o surprindere bolândului şi adecă în momentul .
din urmă pe eşafod, în loc de a-i tăia capul, a-1 uda numai cu apă
rece. Aşa a şi fost. Dar Gonella în decursul acesteia a murit de
frică fiind plâns de toţi locuitorii.
N a i v . * Iacob I. regele Scoţiei, umblând incognito prin ţară,
ajunge odată a avea de lucru cu doi tâlhari. Din acea primejdie îi
scapă un ziuaş sărman, care îl primeşte în casa sa, îl ospătează,
bdihneşte şi dimineaţa singur îl petrece o cale bună, spre oraş, ca
să-1 scape de tâlhări. Pe cale îl întrebă Iacob, că ce dorinţă mai mare >
ar avea. Ziuaşul îi răspunde, că de-ar fi odăile unde lucră ale lui
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ar fi cel mai fericit om din lume. Iacpb îi spune apoi că el e un
arendaş din Pallengich, dar şi oficiant de curte şi Duminică să vină
la curte şi să întrebe de arindaş. Curteniler le ordinase că pe între
bător să-1 conducă la el. Iacob, dupăce i-a arătat toate ducându-1
dintro chilie într'alta, îl întrabă că voeşte să vadă şi pe regele. Ziuaşul s-ar bucura foarte dacă ar fi cu putinţă, dar cum l-ar putea
cunoaşte din atâţia domni. „Foarte uşor", îi zice regele. „Toţi domnii
stau cu capetele descoperite, numai regele nu." Cu aceasta îl duce
în sala unde erau toate notabilităţile adunate. Dupăce se uită ziuaşul
mirat la toţi, regele îl întrebă: „Nu vezi încă pe regele?" „La Dum
nezeul meu nu. „Ori eu ori dta, că numai noi doi sântem cu ca
petele acoperite". Iacob 1-a donat cu bunul poftit cu o singură condiţiune, că de câteori va trece el sau următorii lui pe acolo, atât cel
dăruit cât şi următorii lui să-i ese spre întimpinare cu vase de lut
pentru beut apă şi lavor de spălat.

4. Locuinţă liberă în edificiul şcoalei cu 3 chilii, Cuină, căma
celari, cuină de vară, grajd cu grădină.
5. Două jugere de pământ, pentru care alesul are a purta
sarcinile publice.

ră,

Pentru servicii prestate în alte comune nu să acordă nici un
emolument.
Concurenţii vor fi admişi numai indivizi cari posed 4 clase
gimnaziale ori civile şi ştiu conduce şi înfinţa cu şcolari şi adulţi
cor vocal în comună.
Alesul are a purta cantoratul in şi afară de biserică, a instrua
tinerimea şcolară în cântarea bisericească şi a înfinţa cu ei cor
bisericesc, şi este îndatorat gratuit a lua parte la înmormântări, şi
a compune socoata cultului şi a bisericii pe lângă o remuneraţiune
din cassa sfintei biserici de 10 coroane.
Ceice nu vor intruni aceste condiţiuni nu să vor admite în
candidare.

Concurs
Pentru întregirea definitivă a postului de învăţător la şcoala
confesională gr. or. română din B o g o d i n ţ , protopresbiteratul Bisericii-albe, să escrie concurs în termin de' §0 de zile dela prima pu
blicare în „Foaia diecezană".
Emolumentele sânt :
1. Salar în bani gata 1000 cor.
2. Scripturistica 10 cor.
3. Pentru conferinţă şi adunarea generală 20 cor.

i

•

Recurenţii la acest post au să-şi înainteze recursele lor, adre
sate Comitetului parohial din Bogodinţi — Prea Onoratului Oficiu
protopresbiteral din Biserica-albă — şi 'să se prezinte odată în sfânta
biserică spre a-şi arăta desteritatea în cântare şi tipic, dar nicidecum
în ziua alegerii.
Bogodinţi,
Octomvre 1908.

din şedinţa

comitetului

N i c o l a e Gorcan. m.
not. com. par.

.

;

—

parohial

ţinută în 5/18
1—3 [64] -

P a v e l V i ţ a n m. p.
preot, ca preş. al com. par.

-

—

;

—

.

—

_

—

;

,
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pentru turnuri bisericeşti
in esecutare solidă precum şi reparatura acestora provede sub garanţie

Friederic ârocbowioa
orologier şi mehanio
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