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Abonamentul pe un an 50 Lei. Apare de 2 ori pe lună. Inserţiuni se primesc după învoială.
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Veneratului Cler deciziunea Ministerială
Nr. 493 din 21 Iunie 1924, precum
urmează:
*

Ari. 1. Cu începere dela 25 Sep
temvrie 1924 se va ţine în Bucu
In zilele de 2—4 Septemvrie
a. c. reşti (localul şcoalei militare de infan
se vor ţinea exerciţii spirituale pen terie Nr. 1) concurs pentru ocuparea
tru preoţimea din Maramureş în Sig- locurilor vacante bugetare de preoţi ac
hetul < Maramureşului;
în vederea tivi de regimente.
acestora se dispun următoarele:
Art 2. Pentru a fi admişi la con
Toţi preoţii vqr avea să se prezinte curs candidaţii vor înainta următoarele
la ora 6 dimineaţă în 2 Septemvrie în acte:
biserica din Sighetul Maramureşului,
a) Cerere de înscriere ia concurs
când î-şi vor lua începutul exerciţiile
către inspectoratul clerului militar, (mi
spirituale.
nisterul de răsboi, serviciul personalu
Dela participare nu se scuză nici. lui) până în ziua de 15 Septemvrie 1924;
b) Extractul de naştere prin care
un preot, afară de cazul neputinţei fi
zice on morale; această împrejurare Să se constate ca vârsta candidatului
cu act certificat trebue să se justifice nu este mai mare de 32 de ani (art.
înaintea conducătorului sfintelor exer 7 din lege);
ciţii.
' •
c) Actul de studii prin care candi
datul sâ facă dovadă că posedă licenţa
Din şed. cons. 9 August 1924.
sau doctoratul în teologie, pentru cei
Nr. 3188.
de rit ortodox, sau studii echivalente
teologice recunoscute de ministerul cul
PRIMIRE ÎN CLERUL TINÂR.
telor, pentru cei de rituri minoritare.
Este primit în clerul tinăr Virgil
d) Certificatul eliberat de chiriarhul
Timandi din Chirâu.
sau şeful religios respectiv, prin care
Din şed. cons. 29 Iulie 1924.
sâ se constate că are o practică pasto
Nt. 3020.
rală de cel puţin 3 ani şi că are o bună
purtare.
EXERCIŢII

SPIRITUALE.

f

CONCURS LA

POSTURI

D E PREOŢI MILITARI

ACTIVI.

In vederea completării posturilor, de
preoţi militari activf la unităţile din ar
mata cu majoritatea soldaţilor de con
fesiunea unită româna, precum se
prevede aceasta în Art. 2 din Legea
Clerului militar, aducem la cunoştinţa

e) Avizul favo:abil al P. S. Chinarh
respectiv.
<
{) Pecîaraţia autentificată de tribu
nal, prin* care candidatul se obligă a
servi în armata, ca preot militar activ,
timp de 9 ani neîntrerupţi;
g) Un certificat doveditor că este
cetăţean român.
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Art. 3. Concursul se va ţinea con
form condiţiunilor prevăzute în art,
5—10 din regulament şi a n u m e :
Art. 5. — Concursul va îonsia
-din din două probe:
Una scrisă — care este eliminato
rie — şi alta orală.
Proba scrisă, lucrată în timp de patru
ore sub supravegherea unui membru
al comisiunii, va consta din tratarea
un\ii subiect ales de candidat dintr'o
serie de cinci chestiuni de ordin reli
gios şi generaKcultural, hotărîte de că
tre comisiune.
Este oprit candidaţilor a avea la
această probă lucrări sau cărţi pentru
consultare.
Art. 6. — Lucrările scrise se vor
încredinţa preşedintelui comisiunii şi se
vor cerceta de întreaga comisiune care
le va aprecia atât sub raportul fondu
lui şi formei, cât şi asupra modului
de a judeca chestiunea.
Art. .7. — Candidaţii cari vor ob
ţine la lucrarea scrisă aprecierea infe
rioară calificativului „suficient", nu vor
fi admişi Ia proba orală.
Art. 8. '— Concursul oral va con
sta din două probe:
a) O probă asupra cunoştinţelor din
istoria şi geografia României, din lite
ratura limbei române, din higiena, pre
cum şi noţiuni despre organizarea ar
matei române;
b) O expunere orală cu subiect re
ligios ales prin tragere la sorţi de că
tre candidat dintr'un tabel de mai multe
chestiuni hotărîte în prealabil de către
comisiune.
Această- probă va fi pregătită timp
de doua ore sub supravegherea unui
membru al comisiunii, respectându-se
prescripţiunile prevăzute la articolul 5,
aliniatul 3:
Desvoltarea expunerii durează 20—25
minute.
Comisiunea de examinare hotâreşte,
prin încheierea unui proces-verbal, pe
candidaţii reuşiţi, condiţia de reuşită fi
ind: aprecierea generală „bine" şi nici
o apreciere parţială sub „suficient".
Candidaţii reuşiţi se scriu într'un

tabel special în ordinea clasificării şi
numai în limita vacanţelor puse la
concurs.
Art. 9. — Procesele verbale cu r e - '
zultatul concursului, împreună cu ta
belul special la care se vor anexa toate
lucrările candidaţilor, se înaintează spre
apiobare ministerului de răsboiu (ser
viciul personalului).
Art. 10. — Pentru preoţii de con
fesiuni minoritare concursul se ţine tot
în limba română, în faţa aceleiaşi co- .
misiuni, din care însă va face parte şi
câte un reprezentant al confesiune! can
didatului.
Preoţii militari activi încep cu graj
dul de Căpitan şi pot avansa până la
gradul de Colonel.
Din şed. cons. 16 August 1924.
Nr. 3369.

Asigurarea edificiilor bisericeşti.
(

Se îndeamnă din nou oficiile paro,
hiale ca sâ asigure toate proprietăţile
bisericeşti, şcolare şi parohiale la „Reu- '
niunea diecezană de asigurare", iar cele
asigurate deja să se urce la valoarea
corespunzătoare din zilele de acum.
Din şed. cons. 1. August 1924.
Nr. 3134.
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Biblioteca „Cărţile bunului creştin".

Profesorul din Blaj Clar. luhu Ma-i ^
ior a scos de sub tipar Nr. 1. din .,'
„Cărţile bunului Creştin": „Despre
<\
păcat*. Gânduri, sfaturi şi poveţe î n deptate cătră creştinii zilelor noastre.
/
Broşura aceasta — aprobată de a u toritatea bisericească, are extensiune d e ,4 coaie de tipar = 64 pagini.
•»
Scopul ei este popularizarea vecini-' celor adevăruri ale Domnului şi Mân-'- 1
tuitorului Nostru Isus Hristos.
In viitorii doi numeri a căror t i - ,
părire atârnă dela trecerea şi îmbrâţo-^' \
sarea broşurei de faţă, se intenţionează ' $
tălmăcirea poruncilor dumnezeeşti şi bi- v
sericeşti, iar în a treia broşură s'ar e x - , *'|
plică frumoasele noastre ceremonii b i - "/|
1

?
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sericeşti dela sărbătorile cele mari, şi por, cvartir, în natură, lemne de foc;
însămnâtatea lor.
restul întregire dela stat.
Recomandăm deci cu toată căldura
Nr. 3351.
On. Fraţi preoţi răspândirea acestei broPostul de cantor-învăţător din Târşurele — în Cercuri cât mai largi ai şolţ (D. Ţara Oaşului) se curentează
«credincioşilor noştri.
' pe lângă «retribuţiunea: 300 Lei, 8 cuSe poate procura dela autor şi dela bule de grăunţe, stolele cantorale, cvar
Tipografia seminarului teologic din Bjaj, tir în natură şi grădină; restul între
gire dela stat.
cu preţul Lei 5 —
Nr. 3:92.
Din şed. cons. 12 Aug. 1924.
Termenul concursului s,e fixează pe 15
Nr. 3280. .
Septemvrie 1924.

Oo3sra"cries

4a posturi de învăţători.

Postul de învăţător din
Cristolţ
(D. Surduc) se curentează pe lângă
retribuţiunea: 300 Lei dela credincioşi,
cvartir în natură, V* jugher grădină
pentru zarzavaturi; restul ajutor dela
«tat.
Nr. 3223.

Postul de învăţător din
TârJişiua
(D. C. Cristurului) se curentează pe
lângă emolumentele: 300 Lei dela po
jpa^rtea

xieoiicialiâ.

Predica pe Sânziene.
„El va merge înaintea Domnu
lui, ca să gătească lui norod desă
vârşit". Luca 1, Î7.

Frumoase cuvinte de laudă şi de cinste
sunt acestea, ce le-a rostit solul lui
Dumnezeu, îngerul Gavriil cătră preo
tul Zacharia, despre rolul ce-1 avea să
săvârşească în.lumea aceasta fiul său,
bărbatul ales alui Dumnezeu, S. Ioan,
al cărui naştere o prăznuim azi, căci
„Sânzienele" cum îi zicem noi pe scurt
sărbătorii de astăzi, atâta înseamnă,
oât „Sfânta zi alui Ioan". — Pe acest
loan, —r carele a fost botezătorul şi
înainte mergătorul lui Hristos, îl
laudă însuşi Domnul Hristos când zice
cătră apostoli: „că nu s'a născut din
muieri mai mare proroc, ca şi Ioan".
— (Luca 7—28). Şi pentru ce, rogu•vă! era aşa mare, aşa de ales acest
bărbat trimis de Dumnezeu, ca un alt
Ilie, înaintea feţei Domnului ? Pentrucă
fii avea chiemarea sfântă, sâ gătească

Petiţiile împreună cu extrasul matricnlar de b o 
tez, diploma de învăţător, atestatul de serviciu şi mo
ralitate să se înnainteze senatului scolastic. Acesta,
făcând alegerea, va înnainta aci toate actele prin
protopopul districtual. In toate locurile unde e d e
lipsă transcrierea ajutorului de stat, bă se înnainteze
încă: atestatul de eompetinţă comunală, tabela de cvalificare a învăţătorilor petiţionari, libelele de^ plată
a învăţătorului ales, şi petiţia senatului scolastic,
pentru transcrierea ajutorului de stat. Protopopul
districtual să "ne raporteze tot atunci, că învăţătorul
de mai înnainte în ce zi şi din ce cauză şi-a pără
sit postul, că ajutorul de stat până când 1-a ridicat,,
şi că învăţătorul nou ales în care zi şi-a ocupat
postul.

Episcop Dr. luliu Hossu.

Domnului popor desăvârşit, — adecă
un popor desbăerat de interesul mârşav
şi urît al egoismului, şi al iubirei de
sine, un popor inspirat de simţul fru
mos al altruismului, şi al iubirei dea^
proapelui! Să gătească oameni cari să
trăiască şi să se jertfească binelui de
obşte al societăţii, caii să-şi afle îndestulirea nu numai în, plăcerile şi des
fătările sburdalnice şi josnice din lume;
ci să cerce mai mult dreptatea şi ade
vărul ceresc, preţuindu-şi înainte de
toate sufletul, carele îi ridică şi înalţă
preste tot demnitatea adevărată ome
nească!
Şi pentru ajungerea acestui scop
sfânt, el nu avea să măgulească slăbii
ciunea, ba, mai bine zis patimele, vi
ţiul şi fărădelegea în faţa nimănui, fie
acela chiar si Irod regele temut, şi am
biţios al Iudeei; şi pe acela îl mustră
şi dojeneşte bărbatul ales alui Dum
nezeu: „nu ţi-ss şade ţie rege, ca săţii în nelegiuire muierea frateluf t ă u !
căci vedeţi dragii mei! aşa se cade
solului şi legatului trimis alui Dumne-
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zeu, ca să nu se sfiiascâ nici de rege,
când e vorbă de apărarea sfinţeniei legei lui Dumnezeu! Lui Irod nu-i cade
bine dojana dreptului Ioan; îl pune în
lanţuri, îl bagă în temniţă, — ba, li
taie capul, şi aşa se face scăpat de
mustrările acestui sol alui Dumnezeu.
— Dară cuvântul lui Dumnezeu nu se
poate lega şi băga în temniţă, nu se
poate repune şi sufoca prin lovitură de
sabie, acela şi din zăvoarele temniţei
iese la lumină, şi scapără în inimele
oamenilor tocul dragostei spre fapte
bune şi frumoase, — pe cât de po
trivite mărirei lui Dumnezeu, pe atât
de folositoare binelui de obşte al socie
tăţii! Ori," ne vom mira dară, cum de
cuvântul şi învăţătura Bisericii, zidită pe
temelia învăţâturei sfinte şi Evanghe
liei lui Hristos, predicată de cei 12 apostoli, — în butul tuturor goanelor şi
pefsecuţiunei îndurate din partea pu
ternicilor lumei: n u numai câ s'a pă
zit şi susţinut până azi întreagă şi ne
vătămată, ci s'a propagat şi lăţit din
ce în ce mai tare între neamurile pă
mântului?! Sau ne va pune în uimire
faptul, cum de o lege noua — ca si
cea creştina — lăsata noaua de Hri
stos, — ce se împotriveşte tuturor simţu
rilor josnice omeneşti, ce ne pun în obezi
şi ne încătuşează toate dorinţele păti
maşe : o lege şi învăţătură despre care,
zicea S. Pavel, câ e nebunie înaintea
păgânilor: „cuvântul crucii, celor peri
lor i nebunie este", aceasta lege sâ poată
cuceri şi subjuga inimele oamenilor
aşa încurând?! Sub jugul acestei legi
blânde, — în ce priveşte relaţiunile şi
datorinţele noastre sociale faţa de alţi
oameni, — dară aspra, — cu privire
la datorinţele ce le avem de împlinit
faţă de noi înşine şi faţă de Dumne
zeu, — să supun cu încetul regii şi
cârmuit orii neamurilor; se pleacă sme
rit capetele îngâmfate ale înţălepţilor
iumei?! Şi până ce, nu numai tronuri
şi dinastii, ci chiar împărăţii mari şi
puternice se prăbuşesc şi se stîng în
cursul veacurilor, — şi se dau uitării

bizoni: Irlvitt.
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sistemele multe ale filosofilor; legea
lui Hristos şi astăzi preocupă minţile
şi inimele oamenilor, — ţine în res
pect lumea, căci s'au convins atât cârmuitorii lumii, cât şi înţâlepţii: că n u - '
mai aceea societate omenească este so
lidă, acel stat este viguros şi plin de
energie vitală, la temelia căruia este
morala adevărata creştină, şi dacă instituţiunile statului sunt clădite pe cru
cea şi Evanghelia predicată de Hristos,'
şi aici încă se adevereşte de adevărată,
prorocia lui Hristos când z i c e c â : „ce
rul şi pământul vor trece, dară cuvin
tele mele nu vor trece". N u vor trece
cuvintele evangheliei, nu se va stinge
învăţătura lui sfântă din lume, — pentrucă are in vedere scopul nobil şi s f â n V
ca să povâţu iască pe oameni pe calea
desăvârşirei, adecă sâ-1 ridice şi înalţe'
pe om cătră Dumnezeu, al cărui chip să-lpoarte cu vrednicie şi demnitate in lume..
Oamenii până la Hristos în plăs-muirea Jor deşeartă, — degradaseră
fiinţa înaltă a D-zeirei, şi-o îmbrăcară
cu fel de feluri de slăbiciuni şi patimi
Omeneşti,. — este. destul ca să he gân
dim la poveştile ce se purtau prin gura
oamenilor despre zeii ca: Joe, Maree,,
Mercuriu, ori Venus. — Hristos vine
în lume şi prin rostul Evangheliei deo parte, de altă parte prin pilda vieţii
sale sfinte, ne arată icoana măreaţă şi
sfântă a Dumnezeirei, ni-1 înfăţoşează
pe Dumnezeu ca pe un ideal de per
fecţiune, spre care are să stăruiască
orice om, ce se ştie aprecia pe sine şi
demnitatea omeneasca ce o poartă^
„Fiţi sfinţi şi desăvârşiţi, cum şi Tatăl
nostru din ceruri este stânt şi d e s ă vârşit". Iată modelul adevărat' ce ni-f
pune Hristos spre imitare! Iată men
talitatea nouă a creştinismului, ca pe"
om, şi firea lui strictă sâ o îndumnezerascâ, sâ o ridice la o desăvârşirecât numai se poate î n ' aceasta vieaţăamâritâ ce o duc oamenii aici pe pământ,
(Va urma).
Pentru partea neoficiala râspunde: lortf Sân§earţeatf*

Tipografia Diecezană, Gherla 1924—59.

