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Foaie bisericeasiiă-politică. — Apare î n iiecare Siîmbâtă.

Limba liturgică
O hotărîre care poate fi un nou obstacol în calea unirii bisericilor
de A. C. ALBINUS.
Pornesc dintr'un caz concret. Consistorul
unei eparhii unite a denegat aprobarea unei
cărţi de rugăciuni, fiindcă textul liturgic s'a
scris după „Dumnezeeştile liturghii" tipărite
cu tiparul Seminarului din Blaj, In 1807, şi nu
după ultima ediţie a Liturgierului, din 1905.
In urmare, s'a cerut înlocuirea cuvintelor:
vreme, ceas, rob, rod, preacinstitul, vrăjmaşul,
protivnicul, cinste, milostiv, se cade, milă, gând,
dragoste, biru nţă, glas etc., cu: timp, oră,
serv, fruct, preaonoratul, inimicul, contrarul,
onoare, îndurat, se cuvine, îndurare, cuget, iu
bire, învingere, vers etc.
Dupăce amândouă ediţiile Liturgierului
sunt aprobate de acelaş for eclesiastic, şi, cum
ediţia ultimă n'a oprit utilizarea ediţiilor mai
vechi, urmează că nu poate fi la mijloc vr'o
dificultate dogmatică.
Dimpotrivă, întrucât cărţile liturgice sunt
isvor al credinţei, din punct de vedere dog
matic ediţiile mai vechi ale Liturgierului ro
mânesc sunt în mai mare consonanţă cu uzan
ţele eclesiastice, iar ediţiile noui, alcătuite pe
vremea degeneraţiei şcolii latiniste, păcătuesc
împotriva tradiţiei bisericeşti.
Dacă tradiţia se poate socoti drept lege,
atunci legea eclesiástica opreşte variarea tex
tului liturgic conform evoluării limbilor. Acea
sta apare din istoria limbilor sacre. Să pome
nim numai pe celea mai cunoscute. Limba
greacă din vremea apostolilor şi întâilor cre
ştini, azi, e moartă, dar a rămas limbă liturgică
şi n'a dat locul limbii moderne greceşti. Tot
astfel, limba latină şi cea paleoslavă n'au
cedat locul limbilor neolatine şi iugoslave. E
drept, că limbile sacre pomenite sunt limbi
moarte, iar limba liturgică română e limbă
vie. Dar, şi celelalte limbi liturgice au fost vii
pe vremuri şi, tocmai în virtutea legii care
opreşte mutarea şi variarea textului liturgic,
au rămas limbi sacre şi dupăce limba vorbită,
supusă fluctuaţiilor şi influenţelor, s'a fărămiţit
în dialecte şi limbi noui.
Numai limba liturgică românească să facă
excepţie dela regula generală ? Aceasta să se
schimbe subt influenţa tuturor şcolilor literare
şi curentelor care, în mod firesc, au înrâurire
asupra limbii vorbite? Dacă e justificată
schimbarea textului liturgic subt influenţa şcolii
latiniste, atunci, în baza aceleiaşi legi, azi, ar
trebui să Introducem în limba noastră liturgică
o mulţime de cuvinte turceşti şi bulgăreşti,
intrate în limba literară.
Ori poate e un postulat al catolicismului
nostru, să eliminăm din limba liturgică cuvin
tele latineşti? Nici motivul acesta nu militează
pentru schimbarea textului vechiu liturgic. Li
;

turghia românească este, de fapt, opera bise
ricii unite. Biserica aceasta a oficiat sujbele
dumnezeeşti, fără întrerupere, dela 1700 tn
limba românească, în vremece în cele mai
multe părţi ale bisericii ortodoxe române s'a
continuat slujirea în lumba slavonă ori greacă.
Subt influinţa bisericii unite, s'a statornicit,
apoi, limba liturgică românească la ortodocşii
din Ardeal şi, după aceea, şi în celelalte ţări
româneşti. Şi lumba liturgică, utilizată în bise
rica unită, a fost, cel puţin vreme de un secol
şi jumătate, deci şi în epoca de glorie a şcolii
latiniste, limba veche, dulce, împodobită cu
arhaisme, pe care mai târziu, epigonii curentu
lui latinist au stâlcit-o şi au schimonosit-o.
Dacă această latinizare artificială a limbii
liturgice ar fi un postulat al catolicismului,
atunci biserica romano-catolică din vechiul
regat — nu mai puţin catolic decât biserica
noastră unită — ar fi introdus în rugăciunile
ei cuvintele şi expresiile latineşti, care nouă
ni se par consacrate. Dar n'a făcut-o.
Greşala t evidentă. Ea apare şi din bucuria
generală, cu care a primit clerul nostru noua
ediţie a Evangheliilor, exprimată într'un edi
torial al acestei gazete, subt titlul „In vre
ri ea aceea..." Tendinţa de revenire se accentuiază tot mai mult. In ediţia mai nouă a Euhologiului, citim rob. şi milostiv,
în loc de
serv şi indurat. Deci putem prevedea cu toată
siguranţa, eă viitoarea ediţie a Liturgierului va
elimina, dacă nu toate, cel puţin foarte multe
din latinismele supărătoare, care întunecă fru
museţea arhaică a limbii noastre liturgice.
Dar, chiar dacă n'am socoti vechea noa
stră liturghie românească ca un bun comun al
celor două biserici: ortodoxă şi unită, ci dintr'o
jenă, inadmisibilă altfel, pentru cuvintele de
origină slavonă, n'am cunoaşte-o ca a noastră,
şi în acest caz datoria noastră este să revenim
la ea şi, în felul acesta, să nimicim un obsta
col din calea unirii bisericilor. Dacă zâmbim,
când citim motivele puerile, cari au determinat
pe un Fotie şi pe un Cerularie să se despartă
de scaunul apostolic (bărbile rase ale clericilor,
ajunul de Sâmbătă, ázima etc.), să nu ne mi
răm dacă lumea serioasă zâmbeşte de încăpăţinarea noastră de a mări cu îndură-te
şi
milueşte
zidul ce desparte pe ortodocşi şi
catolici.
Unirea nu se poate înfăptui decât prin
recunoaşterea împrumutată a greşalelor. Noi
vom recunoaşte că am greşit cu limba litur
gică, ei, când îi va lumina Duhul sfânt, vor
recunoaşte că sunt greşiţi în ura ce poartă
Romei origine! şi credinţei noastre.
De ce n'am începe noi cu recunoaşterea

greşalei, înlăturând în chipul acesta un obstacol
al îmbrăţişerii frăţeşti? S. S. Papa Pius XI ne
dă, în privinţa aceasta, un exemplu şi un
îndemn splendid, când zice: „Pentru a ne uni,
e trebuinţa înainte de to^te, să ne cunoaştem
şi să ne iubim... Dacă de ambele părţi sunt
prejudicii, aceste prejudicii trebuie să cadă. Se
par necrezut greşalele şi echivocurile, ce dăinuesc printre fraţii despărţiţi din Răsărit şi se
repetă mereu împotriva bisericii catolice. Dar
şi catolicilor le lipseşte uneori justa apreciere
a fraţilor lor despărţiţi... Nu se cunoaşte tot
ce este preţios, bun, creştinesc în acele frân
turi ale anticului adevăr. Bucăţile rupte dintr'o
stâncă ce conţine aur, conţin aur şi ele...**)
Şi, nu încape îndoială, că limba liturgică
românească, la care fraţii noştri ortodocşi ţin
cu atâta sfinţenie, este o comoară preţioasă.
Veşti bune şi dela Cib şi Poiana. In
legătură cu cele relatate de noi despre resta
bilirea situaţiei de mai înainte între credincioşii
noştri din Gălăuţaş — cari au trimis mai nou
mitropoliei noastre şi o frumoasă scrisoare, în
care, spunând că nicicând n'au trecut formal
la ortodoxie, cer iertare pentru neajunsurile pe
cari le-au pricinuit —, „Sionul românesc" din
Lugoj aduce vestea mângăitoare, că episcopia
noastră de acolo priveşte cu satisfacţie şi cu
cele mai bune nădejdi la desfăşurarea lucru
rilor dela Cib şi Poiana.
La Poiana credincioşii au perseverat tot
deauna şi toate uneltirile propagandiştilor Sibiiului s'au spart de tăria credinţei acestor
eroi ai convingerii. La intervenţiile dela Lugoj
şi contrar sugestiilor ortodoxe, Comitetul agrar
a scutit de expropriere sesia noastră parohială
şi astfel n'a mai fost nic/ o piedecă în calea
reînfiinţării parohiei noastre de «colo. Locul
bisericii dărâmate îl va ţinea provizor o ca
pelă instalată în o casă, cumpărata anume în
acest scop şi dacă va ajuta Dumnezeu, nu
peste mult Poiana îşi va avea, spre mângâierea
credincioşilor noştri, preotul său local.
Situaţia nu este mai puţin mângăitoare
nici la Cheile Cibului. Ademenirile celor ce au
ţinut să bucine în lungul şi largul ţării, că
credincioşii noştri de acolo „au văzut lumina
cea adevărată", au fost de foarte scurtă du
rată şi aproape toţi credincioşii acestei pa
rohii au trimis episcopiei din Lugoj — la fel
cu cei din Gălăuţaş — o scrisoare prin care
cer să fie iertaţi pentru greşala făcută şi să fie
reprimiţi 'a sinul părintesc, de care în chip
formal şi legal nici nu se lepădaseră de altfel
nicicând. Numărul acestora a crescut apoi şi
cu foşti credincioşi ai ortodoxiei, cari, scârbiţi
de cele văzute şi petrecute, au trecut la comu
nitatea noastră bisericească.
Cu toate acestea — spune „Sionul" —
*) Cf. Spre Orient. După »L'Oservatore Romano*. In
traducerea păr. prepoiit Dr. Octavian Domide, «Curierul
creştin*, numărul din 15 Martie 1927.
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justiţia românească n'a ajuns nici după 2 ani
şi jumătate să aducă o sentinţă tn cauza bi
sericii răpite. O desbatere fixată pe 30 Ia
nuarie c. n'a putut fi ţinută din cauză că „nu
s'au prezintat 2 persoane cari nu (!) primise ci
taţie", şi astfel pertractarea a fost amânată pe
ziua de 28 Aprilie. Nu mai poate fi nici o dis
cuţie, că la această nouă dată biserica ne va
fi restituită, dar oamenii nu se mai mulţumesc
acum cu vechea biserică şi au de gând să-şi
facă alta nouă, şi încă tn mijlocul satului, pen
tru a nu mai fi de ocara celor ce înzădar mai
căuta — în frunte cu faimosul protopop
Goron — să-i ademenească din nou la lepă
darea credinţei celei adevărate.
Aşa stau lucrurile la Cib şi Poiana şi
când totul va fi aranjat, vom învita pe autorul
„luminei" sibiiene să mai treacă odată pe
acolo, spre a se convinge că totul este zadar
nic: Biserica unită nu poate fi suprimată!

Minunile fakirilor, s a u : credulitate şi
escrocherie. In vremile din urmă fakiri, ade
văraţi şi mincinoşi, au inundat centrele mari
ale Europei, stârnind valuri de discuţii cu producţiunile lor minunate. Mulţi au rămas ne
dumeriţi în faţa lor şi au crezut, că ele tre
buiesc puse alături de minunile Bibliei. Rând pe
rând însă, s'a dovedit tot mai limpede, că chiar
cele mai impresionante din exibitiile fakirilor
sunt simplă escrocherie,, ori experienţe ce pot
fi repetate şi de alţii fără prea mare greutate.
I n c i tn vara anului trecut a arătat acest
lucru, la Paris, d. Paul Heuse\ In faţa unui
mare număr de învăţaţi şi sub cel mai riguros
control ştiinţific, s'a culcat şi el pe scândura
bătută cu cuie ascuţite, şi-a străpuns obrajii,
fără pregătiri anterioare şi fără pretinsa insen
sibilitate provenită din catalepsie ori autosu
gestie. Mai nou a arătat, că şi cea mai grea
dintre producţiunile fakirilor este o ispravă
foarte simpli: înmormântarea de vii. Mulţi
fakiri, anume, se lasă îngropaţi de vii, închişi
într'un sicriu de mărime de circa 400 litri aer,
şi stau sub pământ aproape o oră întreagă. D.
Heuse" a încercat şi această experienţă. In
faţa alor mulţi martori, dintre cari doctori în
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Pentru sf. Paresimi.

Cam aşa şi — tot nu prea
Una - alta din viaţa pastorală
de D u m i t r u N e d a
III. Partea finală.

— Ce mai atâta tura-vura : Tot mai bine-i
la oraş !
— Vezi asta-i! Da liegt der Hund begraben! Tu zici: la oraş, făr' a o crede; eu
nu mă folosesc de acest eufemism, ci zic pe
nume şi sunt sigur că nu mă înşel, când văd
în dosul cuvântului folosit de tine: trotuar,
cinematograf, pârtii de preferance, serate, pe
treceri ş. a. eiusdem generis — dorinţe de om
mărginit. Păcat de darul ce s'a hazardat cu
tine prin punerea manilor arhiereşti! Cultura
minţii, de care ai tu atâta lipsi, nu se câştigă
doară în forfoteala străzilor, flecăreala cafene
lelor. Aşişderea şi bucuria adâncă, senină, trai
nică şi fericitoare nu aici este a se căuta, ci
afară la ţară, in împărăţia largă şi pură a firii.
Răsăriturile şi apusurile de soare, adierile ze
firului, clipocitul părăiaşelor, zumzetul albinelor,
trilurile privighetorilor, scânteierea stelelor,
mijitul zorilor, podoaba pomilor în floare, mă
iastră broderie a pajiştelor, maiestuoasa sălbă

medicină, cari au semnat apoi procesul verbal,
s'a aşezat într'un sicriu de metal închis ermetic.
Sicriul avea volum de 469 litri aer, din cari
însă 70 le ocupa volumul corpului. La ceasu
rile 10 şi 30 sicriul a fost închis. Experimen
tatorul ţinea contactul cu lumea dinafară prin
semnele stabilite înainte: lovituri de ciocan în
păretele sicriului. Abia la ora 11 şi 45 d.
Heuse" a dat semnul, că începe a se simţi rău.
A fost liberat. Era puţin congestionat şi, câteva
minute, a avut respiraţia accelerată.
Prin aceasta s'a făcut dovada, că un om
normal poate trăi cu 400 litre aer 75 de mi
nute. Fakirii câţi au fost controlaţi până acum,
nu au atins această lungime de timp.
Deci: sâ nu ne minunăm prea tare de
fakiri şi cu atât mai puţin să ne speriem!
Un jubileu p r e o ţ e s c . La 11 Martie c. s'au
Împlinit 50 ani de când păr. canonic Vasile
Pordea,
vicarul substitut al eparhiei noastre
gherlane, a fost ridicat la treapta preoţiei.
Din prilejul acesta, întreg clerul gremial
dela Gherla — în frunte cu Preasfinţitul epi
scop luliu — şi foarte mulţi alţi stimători aj
vrednicului şi atât de bine meritatului canonic,
au făcut acestuia o călduroasă manifestaţie
de simpatie, urându-i încă mulţi ani de viaţă
şi sănătate. Intâiu ca profesor la şcoala nor
mală şi notar consistorial, iar mai apoi ca
secretar episcopesc, profesor la Academia de
teologie şi canonic, păr. Pordea a fost în toată
vremea în centrul preocupărilor de viaţă şi
progres ale eparhiei gherlane, muncind tot
deauna cu dragostea şi devotamentul unui
adevărat preot al Domnului. Drept cea mai
bună dovadă a simpatiei de care se bucură
In întreagă eparhia Gherlei, care a jubilat îm
preună cu gremiul, pot servi cuvintele spuse
chiar de păr. Pordea, că „nu crede să se gă
sească vre-un preot care să poată avea vre-o
vre-o supărare pe dânsul".
Ne alăturăm şi noi la această manifestare
a dragostei creştine, urând jubilantului încă
multe zile senine şi fericite.

Citiţi: „Unirea Poporului".
ticie a viforelor, sburdălnicia mieluşeilor —
totul, dar totul e Încântător în această viaţă
dela ţară, ale cărei frumuseţi toate cine le
poate înşira? Trebuiesc însă ochi de tiinţă
inteligentă pentru a fi văzute şi suflet fin
pentru a fi gustate, altcum de cum văd şi gustă
vieţuitoarele vorace, cari privesc lumea numai
prin prisma stomacului, ce rezervoriu de cu
rate desfătări nu cuprinde în sine cultivarea
unei grădiniţe, a unei livezi cu pomi, a unei
stupini?! Procedura lui Voltaire, Tolstoi, Maeţerlinck ş. a., e o înfruntare amară pentru destui
dintre noi, cari ochi avem.dar — nu prea vedem*)
— C o p i i i . . . Şcoala . . .
— Numai tu ai copii? Ori doară vrei
să zici, că toţi preoţii cu copii de şcoală tre
buiesc plasaţi la oraş? Unde? Cum? La Blaj,
ori la Beiuş? Pentrucâ dacă-i pe atâta, apoi
pentru un preot nu-i indiferent spiritul
şcolii
respective — porunca IV ! — şi aceste două
centre mai au pe lângă alte avantaje şi pe acelea de-a avea şcoli şi pentru băieţi şi pentru
fete, dualism obvenient atât de des în atâtea
familii. Porro : In virtutea aceluiaşi principiu,
când vor ajunge copiii la universitate, vor tre
bui dispuşi şi părinţii tot acolo, deci la Cluj,
căci aiurea ce să facă atâţia preoţi uniţi ? De*) Să nu fiu rău înţeles Nici prin minte nu-mi
trece să susţin, că sufletele dela oraş n'ar merita să aibă
păstori şi încă păstori buni. Altul e gândul ce mă preo
cupă şi dau cu socoteala că nu-i tocmai greu de gâcitu-l.
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Incă un cuvânt
— Pentrud. Nae lonescu dela ziarul „Cuvântul" —
Şirele noastre lămuritoare din Nr. 12 al
acestui ziar au atins cam neplăcut sensibilitatea
dlui Nae lonescu, şi fiindcă eifrele pe cari le
dam acolo şi cari puneau In lumină referinţele
specifice ale bisericilor româneşti de dincoace
de munţi, erau prea concludente decât să mai
admită o discuţie, dsa a crezut că e mai cu
minte să facă pe supăratul, dându-ne (în Nr.
dela 28 Martie c. al ziarului „Cuvântul") lecţii
de bună putare şi chiar de onestitate în discuţii.
Ar fi acum rândul nostru să ne supărăm
şi să o dăm şi noi înainte pe calea insultelor
personale, apucată de d. Nae lonescu. Nu o
facem. Şi nu o facem, pentrucă detestăm acest
obiceiu. Adevărul este de partea noastră şi
astfel n'avem nici o nevoie de a crea diver
siuni prin reflexii maliţioase isvorîte din su
părări personale. Ne restrângem deci la câteva
constatări perfect obiective.
Ceva mai vechiu în publicistică decât d.
Nae lonescu, scriitorul acestor şire ştie foarte
bine, că nimic nu supără mai mult decât ade
vărul şi că o retractare onestă a unei afirmaţii
riscate, ori chiar străine de adevăr, pe nici un
teren nu este poate mai anevoioasă decât chiar
pe ?cela al gazetăriei. De aceea credem a fi
cu totul zadarnic să mai insistăm asupra te
meiurilor, cari justifică, aici in Ardeal, Înfiin
ţarea unei a cincea episcopii pe seama bisericii
noastre. DI Nae lonescu le cunoaşte din ceeace
am scris în rândul trecut şi dacă în răspunsul
ce ne-a dat a evitat complect fondul discuţiei,
nu ne putem face iluzia, că revenind asupra
lui, dsa are să ne trateze cu mai multă „bună
credinţă şi sinceritate". „ D e r W u n s c h ist Vater
des Gedanken", spune dsa, iar noi zicem:
„Stat pro ratione voluntas". D. Nae lonescu
a apucat să spună — nu căutăm pe urma
căror sugestii —, că pentru biserica noastră
şi patru episcopii sunt prea multe, şi atunci
înzadar îi vom opune cele 5, respective 6, epi
scopii ortodoxe ale Ardealului, pentru cari nu
se ajung decât cel mult câte 300,000 credincioşi.
Dsa va continua să opereze cu cifrele cari priaici s'ar mai putea „deplasa" la sărbători şi
până Ia vre-un sat din apropiere, căci de săr
bători, dacă nu plouă, tot picură . . .
Difficile erat satyram un scribere!
Am văzut băieţi de preot dela oraş prost
„şcolaţi" şi am văzut şi băieţi de preot din în
fundăturile munţilor, făcând studii strălucite şi
ridicându-se la cariere invidiate. Nomina sunt
odiosa. De copii din umile familii de plugari
săraci să nu mai vorbim, căci e împânzită cu
ei lumea şi ţara românească.
Râvnă şi talent să-ţi aibă copiii, părinte
dragi. Celelalte vor urmă de sine. Iar fiinţată
de faţă la oraş e slabă proptea prostiei lor.
Apropos: Aşa vor fi cugetând oare şi cei
lalţi intelectuali dela sate sub acest respect?
— De n'ar fi şi gura
nevestii,..
— Cântă găina, — semn rău. Sf. Pavel
aşa ştie, că bărbatul este capul muierii şi mu
ierea caută să i - s e plece şi să se teamă de
bărbat : Să-i respecteze convingerile
(Ef.
5, 22.23.33). De aceea enunţă apodictic : „Muierii
nu-i îngAduiesc să înveţe ea pe altul, nici să-şi
stăpânească bărbatul, ci să fie întru tăcere"
(1 Tim. 2, 12). In cazul nostru ins* e lume în
t o a r s ă : învaţă ea pe ierarh unde-i locul bărbătuşului - păpuşă, adecă unde i a r plăcea ei
să huzurească lângă el. Şi biata figură înreverendată secundează acest atentat la demnitatea
lui sacerdotală - bărbătească.
O, te admir, progenitură de origine —
modernă !
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vesc ţara întreagă şi va spune din nou, că
,între pretenţiile diferitelor biserici trebuie să
existe o proporţionalitate", cerând pentru câte
o episcopie 700,000 credincioşi...
Trecând deci peste această chestiune»
care în definitiv tot nu se va dirima prin discu
ţiile de aici ale noastre, credem a fi mai oportun să subliniem o altă afirmaţie a dlui
Nae lonescu, că adecă „biserica Blajului este,
din punct de vedere strict religios . . . i n u t i l a " .
Dsa, nu vede, chipurile, „nici o primejdie în
întinderea şi întărirea bisericii unite", dar o
socoteşte „inutilă" şi aceasta pentru motivul, că
„ideologia catolicizantă nu s'ar putea grefa —
vezi Doamne — pe struetura noastră spiri
tuală".
Că ce înţelege d. Nae lonescu «ub „ideo
logia catolicizantă''
şi de ce ţine gă opună pe
aceasta ideologiei „catolice" — pe care biseri
ca noastră şi-a atribuit-o totdeauna fără nici o
sfială —, nu este deloc lămurit. Mai puţin încă
ni-ie lămureşte de ce această Ideologie, fie şi
„catolicizantă", nu s'ar putea grefa pe structura
spirituală a neamului nostru. Se ştie doar, că
popoarele cele mai apropiate de biserica Ro- t
mei sunt chiar popoarele latine, a căror struc- •
tură spirituală ne place s'o găsim cu toate j
oeaziile atât de înrudită cu aceea a sufletului j
nostru. Stăm încă cu toţii sub vraja serbărilor
de frăţietate latină, provocate de ratificarea i
italiană a tratatului referitor la Basarabia, aşa \
că ni-se pare a fi cu totul imposibil ca d. Nae |
lonescu să poată dovedi
că neanfu! nostru, |
chiar numai pe chestia religioasă, ar fi, nu în- j
tâmplător — cum s'ar mai putea înţelege —,
ci direct în chip radical,
refractar faţă de o |
ideologie comună ca aceea a popoarelor latine
surori. Mai ales, când după părerea dsale e
vorba numai de o ideologie .catolicizantă", deci
mai puţin decât catolică.
De pe partea aceasta d. Nae lonescu î
îpoate fi deplin liniştit. Sufletul neamului \
nostru nu prezintă nici o lăture, care ar fi o \
piedecă în calea catolicizării lui şi — după '
părerea noastră — este o insultă a-i găsi o
structură spirituală, care să nu fie adaptabilă
celei mai înaintate şi mai răspândite forme a
creştinismului civilizator. Iar dacă este aşa, a

P e r s o n a l e . P. Vea. Ordinariat arhidiecezan a permis păr. Vasile Moldovan, paroh în
Blaj, sà poarte brâul roşu ce i-s'a dat din partea
Preasfinţitului Valeriu al Orăzii.
— P. Ven. Ordinariat de Gherla a numit
pe păr. Valeriu Mureşan adm. local la Bichigiu,
pe păr. Victor Cristea adm. local la HorvatPetenia, iar pe păr. Valeriu C. Henciu preot II
la Telciu.
— P. Ven. Ordinariat de Lugoj a numit
pe păr. Pavel Sarnteş adm. parohial la Comorişte.
Un a p e l a l R e g i n e i M a r i a . Săptămâna
trecută întreagă presa a publicat următorul apel
al M. Sale Regina Maria: »Copiii, copiii! —
Câţi se nasc şi câţi pier, văduvind sufletul ma
melor şi ţara de floarea vieţii lor, de rodul
muncii lor, de bărbăţia şi de talentele lor!. .. .
Pruncii trebuiesc căutaţi. In oraşe şi orăşele,
în satele cele mai depărtate avem nevoie de
dispensare, de surori de ocrotire... Traiul s'a
sch-mbat, bolile sunt mai crâncene, moartea mai
nemiloasî, mai secerătoare. . . Deschideţi-vă su
fletele, voi cei sănătoşi şi fericiţi daţi ce vă
lasă inima. Delà fiecare puţin, delà toţi mult,
rezultatul va fi în raport cu d a r u l . . . şi fiecare
se va putea bucura cà a scăpat viaţa unui copil,
care la rândul lui, când va fi mare, va ajuta.
— Copiii, Copiii...«
Inbilenl „Convorbirilor literare",
Revista «Junimei* delà Iaşi a împlinit vârsta
venerabilă de 60 ani. In ţara schimbărilor pripite, în lumea noastră lipsită de tăria continuitaţii, în vremea desinteresu'ui faţă de problemele
culturale, dăinuirea unei reviste literare peste o
jumătate de secol este un fel de minune, vred
nică de toate omagiile. Şi nu fondurile secrete
ale cutărui partid au dat tăria bătrânei reviste,

ci singur puterea ideei pe care o reprezenta.
Ea a fost glasul generaţiei viguroase, care sub
îndrumarea lui Titu Maiorescu, a rupt cu lo
zinca: «Scrieţi băieţi oricum« şi a dat literaturei
noastre — şi prin ea întreg sufletului românesc
— alvia nouă, In care se desfăşoară până azi.
Eminescu, Creangă, Alexandri, Slavici, Conta
etc. pe paginile ei şi-au răspândit gândurile,
cari până azi formează programul nostru artistic,
cultural şi naţional. — Alături de întreaga obşte
românească, ne plecăm şi noi în faţa revistei
»Junimii«.
L o c a l e . Dumineca viitoare, a cincea din
sfintele Paresimi, va predica în catedrală Reve
rendul Dumitru Suciu, exactor arhidiecezan.
— După mai mulţi ani de activitate re
strânsă între zidurile Seminarului, societatea de
lectură »Inocenţiu M. Kleie* a studenţilor în
teologie a aranjat, Dumineca trecută, o şedinţă
festivă, pusă în serviciul frumosului gând de-a
ridica marelui episcop-patron un monument în
piaţa Blajului. Un cuvânt de deschidere al pre
şedintelui (V. German), o disertaţie asupra
«adevăratului ideal* (I. Miclea) şi câteva declamări s'au alternat în programul acestei şedinţe
cu puncte de cor bărbătesc, conduse de ini
mosul profesor H. Heltmann, care a ştiut să
facă din ele adevărate prestaţii artistice, compenzând din plin scăderile mărunte ale celor
lalte puncte ale programului. — La sfârşit, Preasfinţitul Alexandru al Lugojului a avut frumoase
cuvinte de îndemn pentru o activitate cât mai
stăruitoare şi pe acest teren »extraşcolar«, care
încă poate contribui în mare măsură la desăvâr
şirea chiemării de apostol al preoţimei noa
stre de mâine.
— Mâine, în 3 Aprilie c. la orele 11 va
avea loc la primărie o solemnitate rară, la care
sunt invitate toate autorităţile. Vrednicul medic
Dr. Eugen Solomon va primi atunci «Crucea
Regina Elisabeta Meritul Sanitar» cl.I. conferită
din partea M Sale Regelui pentru devotamentul
cu care a lucrat timp de peste 30 aai în inte
resul sănătăţii publice a oraşului nostru.— Este
o distincţie din cele mai binemeritate, pe care
dorim s'o poarte mulţi ani cu sănătate.
f I u l i u C o r o i a n n , cunoscutul luptător
naţionalist, care încă a trebuit să facă, din cauza

— Céi delà „centru* nu apreciază
me
ritele după vrednicie. Dovadi: Atâtea dinstineţii
nemeritate şi atâtea merite uitate.
— Rogu-te: Nu te s u p ă r a ! Glossa eminenesciană cristalizează un adevăr vechiu: „Te-or
întrece n ă t ă r ă i i şi de-ai fi cu stea in frunte",
Aşa-i în politica, aşa-i în administraţie, în ar
mată — aşa-i cursul lumii acesteia.
Deci în
această privinţă tu rămâi cu totul rece. Preoţimea e compusă şi ea din oameni supuşi slă
biciunilor inerente materiei, oricât spirit i-s'ar
asocia acesteia. Aşadară păstreazâ-ţi calmul !
Dl Nichifor Crainic vorbeşte undeva de
.„lichele sacerdotale". Acum dac'aşa ceva n'ar fi,
nu s'ar p o v e s t i . . . Dsa ca absolvent de teologie,
de dincolo, cunoaşte stările de acolo şi n'avem
pricina de îndoială, că vorbeşte în deplini cu
noştinţă de cauză. Mai ales, că molima e răs
pândită pe întreg rotogolul pământului Vreau
să zic : In număr mai mic, ori mai mare, speţa
aceasta îşi are reprezentanţii săi şi între slu
jitorii tuturor religiilor şi confesiunilor de sub
soare. De ce să-i piară sămânţa cu totul numai
la noi? Nu trebuie pierdut din vedere, că în
vinele noastre curge, pe lângă sângele roman,
— nobil şi mândru —, şi o bună doză de amestec străin, în care Fanarul e reprezentat
onorabil. Şi chiar presupunând c i ne-o fi cu
rat sângele, tot ne-a atacat cât de puţin prin
contact, felul de gândire, acest duh al linguşirii,
al prefăcătoriei, al tftrăielii şi al lipsei de scrupule
şi de demnitate. Ce mirare deci, dacă ici-colo,

sporadic, s'aratl, semnificativ, şi la noi, câte-un
astfel de simpton?
Ş'apoi iarăşi : Ce mirare dacă aceşti de
generaţi morali dup'atâtea miorlăituri, plecăciuni,
— lichelele toate au şira spinării foarte fle
xibilă —, pupăciuni de mâni, târcoale, în jurul
celor „dela putere", cu cari sunt îngrijaţi să
fie în cei mai buni termini, vorba a c e e a : Officium, taliter-qualiter, sed cum patre gvardiano
semper bine ! — Ce mirare, zic, dacă după o
serie nesfârşită de insinuări perfide, apoteozări
plătite, perspective de viitoare activitate ne
maipomenită, tandem aliquando isbutescs'apuce
la v r e o cingătoare de coloare mai bătătoare
la ochi, sau chiar la o parohie „bună"?
Asta dovedeşte numai atâta, că şi centrul
poate fi tras câteodată pe sfoară de unii cari
în sforărie s'au specializat. Atâta tot. Memento
Pii X et Hajdudorogh. Alles ist schon dagewesen!
Vai! Să nu pismuim pe sfârnarii altarelo:Vremea trece, vremea vine. De Dumnezeu nu-ţi
poţi bate joc (Gal. 6, 7) şi ştim că-i grozav
lucru a cădea în manile Dumnezeului celui viu.
Mai bine şi mai creştinesc luoru vom face,
compătimind aceşti hoţi şi tâlhari (Io. 10, 1)
întruşi In staulul oilor pe airea şi nu pe uşă,
a căror parte e pusă cu cei fărădelege,' întru
cât usurpă un oficiu şi beneficiu,
de care
nu-s vrednici, scurtând pe cei buni, pe cei
singuri îndreptăţiţi.
Apăsam tnadins pe cuvintele; oficiu şi

beneficiu, pentrucâ indignarea pe tema cingătorii — a brâului roşu — e deadreptul copi
lărească. — Nu-mi iese din minte o gură rea,
care făcând pe naivul, cu un prilej binevenit
dădu drumu nedumeririi maliţioase : Ce rost
au brâiele roşii ? „Pentrucă — zicea rătăcitorul
acela — distincţia de cardinal: Pălăria, o înţeleg,
se distinge agerimea minţii dovedită prin munca
intensă şi impunătoare a capului. Asemenea e
de înţeles şi crucea vlădicească, diferitele me
dalii şi cordoane, efici se aşează pe piept, sediul
inimii, focarul virtuţilor eroice. Ce şi la ce se
distinge însă cu brâiele roşii ? . . . "
Avem drept să ne indignăm şi am fi brute
dacă nu ne-ar indigna traficul urmat cu cele
sfinte de zarafii templului creştin, dar s'avem
grijă să nu ne facem ridicoli, agitându-ne peste
m ă s u r ă pentru nimicuri femenine. Omne quod
est nimium, vertitur in vitium — până şi in
dignarea .sfântă".
Şi ar fi şi mai rău dacă toată burzuluiala
noastră ar porni dintr'un orgoliu, rău deghizat,
Prea ne socotim buni, cuminţi, vrednici de toată
cinstea pe noi inşine — d e ş i : Nemo judex în
in causa propria — şi prea răi, proşti şi ne
trebnici îi socotim pe alţii. Şi se poate să fie
chiar întors.
Aici e bine să fim cu toată luarea aminte.
Până n'ai probă evidentă, că cineva-i un
ticălos, nu-1 judeca de atare, ca să nu fii jude
cat. Dar odată ce eşti sigur, pe bază de dovezi
limpezi şi neîndoielnice, descopere totul celor

vorbi de «inutilitatea" bisericii Blajului, în
seamnă aţi închide ochii în calea luminei.
Or, sf. Ignaţiu de Loyola n'a preconizat
nici când această cărare.
Dr. Alexandru Rusu.

Ştiri mărunte
f
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memorandului, aproape 3 ani temniţă de stat
la Seghedin, s'a stins în sfârşit şi el la 29
Martie c. în vrâsta de 80 ani. A fost un iurist
din cei mai bine reputaţi şi un respectat frun
taş al politicei româneşti din timpul stăpânirii
maghiare. Moartea 1-a ajuns în Cojocna, »unde
trăia retras în timpul din urmă, iar înmormân
tarea i-s'a făcut Joia trecută la Cluj, cu multă
solemnitate. In numele I. Preasfinţiei păr. mi
tropolit a participat la ea păr. canonic Dr. Victor
Macaveiu. — Dl Iuliu Martiu preşedintele par
tidului naţional-ţărănesc — căruia şi pe această
cale îi exprimăm condoleanţele noastre — jeleşte
într'ânsul pe unchiul său. — Fie-i partea cu
drepţii !
T e l e f o n u l „Unirii".
T. Sighişoara Neprezentându-se imediat după
primire - dupăcum ne-a fost t n ţ e l e s u l - , am socotit că
nu mai reflectează la post, aşa că ne-am aranjat altfel.
De-acum nu mai putem reflecta la «erviciile lui.
M. V a l e a Mnreşnlui. Că In cursul propagandei
intiise şi stăruitoare, pe care o face mai nou partidul
liberal, s e găsesc şi preoţi de-ai noştri cari cred că pot
şi e bine să înceapă a face politica acestui partid, după
cum alţii, destul depuţini şi aceştia, fac politica actualului
guvern, este după părerea noaitră — desigur un rău, fiindcă
slăbeşte tăria pe care am putea-o representa păttrându-ne
în cadrele unui singur front politic. Dar adevăratul rău
nu pare a fi tn inseşi aceste defecţiuni politice, cât mai mult
In motivele cari îndeamnă pe unii dintre ai noştri la
ele. Ele nu sunt anume motive de ordin principial, şi
dacă t e va adeveri, că între aceste motive au un rol
aproape covârşitor ameninţările cutăror oameni omni
potenţi, că altfel se vor lua pământurile date parohiei prin
expropriere, trebuie s ă spunem că stăm în faţa unei
primejdii din cele mai grele, pe care ceice se lasă ispi
tiţi de ea, nu o sesisează, se pare, îndeajuns. Ajungând,
ca preoţimea noastră s i poată fi Influenţată cu mijloace
de această natură, ni-se deschid pespective din cele mai
puţin mângăitoare şi d e aceea credem a fi cu cale a
opune din bună vreme adrertisment cât se poate mai
serios. — De altfel preconizând, din locuri destul de
expuse, libertatea deplină în cele politice şi chiar cer
când a dovedi binele ce ne poate veni de pe urma ei,
era fatal s i ajungem şi la manifestări de acestea.
Dr. B. Cluj. Aveţi perfectă dreptate. Numirea nouei
bănci liberale de la noi a Indispus şi aici pe toată
lumea, fiindcă a da unei bănci — oricare ar fi — numirea
„Blajul" este nu numai o impietate faţă de ceeace
înseamnă acest nume, ci este chiar o sfidarefaţă de ceice
singuri aveau până acum dreptul de-a vorbi în numele
„Blajului". S'au şi făcut intervenţii pentrua sa căutaaltnume
şi sperăm eă fondatorii nouei instituţii bancare — intre
cari cunoaştem şi mulţi oameni de bun simţ — vor
reveni. Altfel, ra trebui poate să se intervină la locuri
mai înalte, fiindcă „Blajul", în deosebire de oricare alt
centru al Ardealului, nu poate să însemne nici pe viitor
decât ceeace o însemnat în trecut.
B. Făgăraş. Am primit abonamentul pe anul curent.
Nrii ceruţi i-am trimis. Suma de 2000 Lei am predat-o
Institutului Recunoştinţii.
I. M. M. Măgnreni. Abonamentul pe 1926 nu e
achitat. Deci Vă rugăm să se mai trimiteţi 180 Lei.
Oficiul parohial. Lunca. Chităm primirea abona
mentului pe anul curent.
Ş. Alma. Adresa s'a tipărit cum a-ţi dorit. Suma
trimisă am primit-o.
B. Hăşmaş A m primit 200 Lei, abonament pe
anul curent.'
Casina. Dumbrăveni. Am primit 100 Lei.

în drept să saneze răul, ori s ă i izoleze, c a s ă
nu fie răspunderea pe conştiinţa ta, ci pe a
„consulilor".
Spre mângâiere îţi poate fi deajuns şi atâta.
„Succesele" iluzorii a celor nevrednici, să
nu te tulbure. Cu ochii tăi te vei uita şi răs
plata păcătoşilor o vei vedea mai curând de
cum ai crede, pentrucă nu domiteaxă ceice
păzeşte pe Israil. Asemenea nici meritele reale
nu pot rămânea nebigate tn seama până tn
sfârşit, afară de cazul, că vor fi nişte „merite",
pe cari afară de tine nu le poate vedea nime,
nici cu micr©scopul. Dar chiar de vor greşi
mai marii, nerăspllt ndu-ne după cum s'ar cu
veni, nu va greşi preadreptul Judecător, dela
care cu atât mai mare plată vom primi. Şi noi
aici n'avem cetate stătătoare, ci pe cea viitoare
o căutăm (Evrei 13, 14).
Ori ba?
Atunci : Mai puţină văicăreală !
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Convoeator.
P. T . M e m b r i i ai »Casinei R o m â n e
din Blaj< s e c o n v o a c ă prin a c e a s t a la
a X X I X - a a d u n a r e a g e n e r a l ă , care se va
ţinea D u m i n e c ă in 10 Aprilie 1927 la o r e l e
lO'/a a m . în localul Casinei cu u r m ă t o a r e a
ORDINE DE Z I :
1. Deschiderea adunării şi desigilarea alor
doi membri pentru verificarea proeesului verbal.
2. Raportul genera! al comitetului.
3. Raportul cassierului.
4 Alegerea comisiunilor pentru cenzurarea
rapoartelor de sub 2 şi 3.
5. Raportul comisiunilor.
6. Eventuale propuneri.*)
B l a j , din şedinţa comitetului Casinei
ţinută Ia 28 Martie 1927.

Dr. Alexandru Rusu
preşedinte.

Ion Pop-Zăicani
secretar.

* In sensul art 10 c) propunerile sunt a se
cu cel puţin 3 zile înainte de adunarea generală.

face

Concurs de cantor.
Curatoratul bisericii române unite din
Reghin publică prin aceasta concurs pentru
umplerea postului de cantor.
Cererile cu dovada calificaţiei se vor
înainta subsemnatului până la 30 Aprilie 1927.
Odată au să cânte înainte în biserică.
Alesul va beneficia de locuinţă cu 3 ca
mere, grădina de peste V2 jug-, folosinţa a 4
jug. arător şi venitele stolare.
R e g h i n , 20 Martie 1927.
Ariton M. Popa
paroh, preşedintele curatoratului.

Nr. 12

Feiurdeni

1927.

Publicare de concurs
Reprezentanţa parohială gr.-catolică din
Feiurdeni, poşta Cluj, publică concurs pentru
edificarea biaerioii gr.-oatoliee române.
Reflectanţii sunt rugaţi a-şi înainta ofertele în
chise şi însoţite de 5 % vadiu — bani gata
hârtii de valoare etc. — după preţurile oferit»
la oficiul parohial gr.-catolic din Feiurdeni
până la 22 Aprilie 1927 orele 12 din si, când
se vor desface publice în faţa poporului.
Planurile, devizul precum şi condiţiile se
pot vedea şi studia zilnic la oficiul protopopesc
gr.-catolic din Cluj, str. N. lorga Nr. 6, precum
şi la oficiul parohial gr.-catolic din Feiurdeni.
Ofertele se pot face, atât pentru lucrarea în
treagă, cât şi pentru singuraticele ramuri de
lucrări. Materialul de edificat se poate vedea
la faţa locului.
Reprezentanţa parohială îşi rezervă dreptul
de-a primi dintre ofertele prezentate pe cea mai
convenabilă fără considerare la preţurile oferite,
Feiurdeni,
la 30 Martie 1927.
187 1 3
Curatoratul bisericesc.
s

Mulţumită publică
Aducem şi pe această cale mulţumitele noastre cele mai profunde tuturor
celor ce ne-au mângâiat, în scris sau în
persoană, din prilejul trist al decedării
mult iubitului şi regretatului nostru ALE
XANDRU UILĂCANU, canonic mitropoli
tan, precum şi celor ce au luat parte la
actul înmormântării.
Familia.

Parohia rom. unită Lechinta d e Mureş
Nr. 37/1927
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Publicaţiune.
P e n t r u zidirea bisericii $r. catolice
din c o m u n a Lechinţa (da Murâş), judeţul
Turda, subsemnata reprezentanţă parohiala
publică licitaţiune m i n u e n d ă cu oferte în
chise. 1erminul
ultim pentru
prezentarea
ofertelor este ziua de 14 Aprilie a. c. ora 12,
L a oferte s e va alătura vadiu de 60,000
Lei în efecte publice, în libele d e d e p u 
n e r e nevinculate, sau în bani g a t a . In oferte
s e va a r ă t a r a p o r t u l la °/o a s u p r a p r e ţ u r i 
lor din deviz, iar nu s u m a globală. P l a n u 
rile, preliminarul d e s p e s e , caietul d e sar
cini şi condiţiile d e o o n t r a c t , p e cari reflec
tanţii vor avea t ă d e c l a r e oă le c u n o s c ,
se p o t studia zilnic în cancelaria parohială,
şi reflectanţii p o t v e d e a la faţa locului
materialul d e c ă r ă m i d ă , var, p r u n d şi pie
triş, p e care-I p r e s t e a z ă parohia.
R e p r e z e n t a n ţ a parohială îşi r e z e r v ă
d r e p t a l a hotări liber a s u p r a ofertelor, fără
c o n s i d e r a r e la s u m a oferită, şi nu r e b o n i fică nici o cheltuială făcută d e reflectanţi.
Lechinţa
(de Mureş), din ş e d i n ţ a r e 
p r e z e n t a n ţ e i parohiale ţ i n u t e la 15 Mar
tie 1 9 2 7 .

Ioan Boeriu
paroh-preşedinte.

Remus Brusture
curator primar.

Batoze (maşini de treerat)
tip cel mai nou suprafaţa de scuturat prelungită, lagăr
de bile fabricaţie svedică SKF cu ramă de fier

Locomobile de benz , petrol şi de uleiu brut
refn'geraţie de circulaţie şi cuplaj defrecţie, locomobile
de aburi de 10 atm , locomotive de aburi

C o r m i k
tractor de petrol, construcţia cea mai nouă, cu plug de
3 brazde, disc de curea, regulator şi grapă cu disc.

Maşini de sâmănat în serie

din Losoncz

sistem de lingură, combinat şi cu maşina de îngrâşament în serie.

Instalaţiuni de moară
yalţuri, Plansichter, cylindru, maşini de curăţit combinate
cu trieur. Postamente, piatră de moară, maşinide curăţit
grisul; reconstruirea moarelor după sistemul cel mai nou.

Motoare Diesel
tipul cel mai nou, cu fi fără compresor.
Condiţiuni de plată favorabile, preţuri de fabrică ieftine.
Cereţi ofertă dela

Soc. An. Rom. Maşini pentru Agricole
Reprezentanţa generală pentru România-Mare
a firmei: Prima Fabrică Ungară de Maşini
Agricole S. A. din Budapesta.
CLUJ, Str. R E G I N A MĂRIA No. 45.
(233) 1—?

VIŢA DE VIE
cu rădăcini, altoită, de prima calitate

P o m i roditori — Arbori ornamentali
de cea mai bună calitate şi cu preţurile cele mai
ieftine se afla la
(.3—3)

Nicolae Vitye
Pepiniera de viţă de v i * şi şcoală de pomi

Cenaclu! v e c h i o , j a d . T o r o n t a l
Se cauţi revânzătoii
Tipografia Seminarului Teologic greco-catolic — Blaj.

—

Preţeurent la dorinţă !

