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prin mine va întră cineva, se va mântui
tră şi va ieşi şi păşune va o/?d.«

şi va în

»Deci prin Isus Hristos să întrăm în anul
nou, căci numai prin el putem şă întrăm şi să
ieşim şi să ne mântuim...«
în coala de penumerare la »cea mai bună
gazetă pentru popor*! se provoacă, că este re
comandată de Preasfinţiile Lor Domnii episcopi:
al Lugoşului, Orâzii-mari şi al Aradului.
Am cerut dela P. S. S. D. episcop al Ara
dului, loan I. Papp esplicaţie asupra pretinsei re
comandări şi am primit răspunsul categoric, câ
nu a dat nici o recomandare pentru »Calea Vi
eţii* ci s'a constatat, că un asesor consistorial a
căzut jertfă bunăcredinţei sale.
Să se ştie dar, că provocarea la recoman
darea Preasfinţiei Sale, episcopul Aradului, este
improprie.
Fără îndoială, că în favorul nenorocirilor de
răsboiu sufletele sunt deschise pentru mângâiere,
terenul e priincios pentru propagandă religioasă.
Şi toate bisericile îşi dau silinţa de a profită de
înclinarea credincioşilor spre mângâiere biseri
cească. Umăr la umăr lucrând bisericile în acea
sta direcţiune, fie-care îu cercul său de activi*
tate, săvârşesc o faptă bună creştinească. Dar a
se folosi de nenorocirea generală pentru a întră
în turma altuia cu scop de a o mai turbura su
fleteşte, şi a mal adauge la suferinţele generale,
este manieră de lup răpitor, care întră după
»Zis'a Domnul cătră Jidovii, cari veniseră pradă între jerfele râsboiului.
»Calea Vieţii* lui Dr. Nicolae Brinzău nu
la dânsul: Amin, Amin zic vouă, cela-ce nu în
tră pe uşe în staulul oilor, ci sare pe airea, este calea vieţii noastre.
acela este hoţ şi tâlhar. Iară cela-ce întră pe uşe,
Regretăm nespus, că în vremuri, când ar
acela este păstor al oilor Acestuia portarul îi monia sufletelor ar trebui să domineze întreagă
deschide şi oile ascultă glasul lui şi pe oile sale vieaţa noastră socială, să ivesc şi note disonanţe
le strigă pe nume şi le scoate. Şi când scoate de feliul misionarului Dr. Nicolae Brinzeu. Spe
oile sale, umblă înaintea lor; şi oile merg după răm, însă, că conştiinţa viie a preoţimei noastre
dânsul, că ele ştiu glasul lui. Iară după cel străin va amuţi aceasta notă disonantă prin sufletul ei
nu merg, ci fug dela dânsul, că nu cunosc gla mare istoric cu care întotdeauna mântuire a fost
sul străinilor. Aceasta asemănare le-a zis-o lor poporului său.
Isus; iară ei nu au înţeles, ce erau, cele ce le
zicea lor. Şi iară le-a zis lor Isus: Amin, Amin,
zic vouă, că eu sunt uşa oilor. Toti, câţi au ve
nit mai înainte de mine, hoţi sunt şi tâlhari, ci
nu i-au ascultat pe dânşii oile. Eu sunt uşa:

în anul trecut ne cercetase Dr. Nicolae Brinzeu, preot gr.-cat. în Vulcan sâ iee contact cu
noi în combaterea sectelor religioase, ce netăgă
duit bântue ambele biserici.
Pentru combaterea sectelor înfiinţase o re
vistă sub titlul »Calea Vieţii«. Primul număr din
»Calea Vieţii* s'a tipărit la »Concordia« din
Arad, căci făgăduise a rămânea imun de orice
tendenţă proselită faţă de biserica noastră.
» Unirea* din Blaj întimpină aceasta apari
ţie în Arad ca un triumf al unirei. Se preamă
reşte părintele episcop Dr. D. Radu ca mecenatele propagandei unite şi le invederează esistenţa
unei organizaţii de propagandă unită. »Calea Vi
eţii* este organul de popularizare a acelei pro
pagande.
în urma acestor descoperiri »Concordia* îi
deneagă continuarea tipârirei, dar foaia de pro
pagandă apare instructivă pentru popor, căci n'a
sosit încă momentul sâ-şi depună masca.
La anul nou ne pomenim iarăşi cu ea în
Arad. Se tipăreşte acolo de unde a fost scoasă
odată, la Concordia.
De introducere se prezintă cu următorul
prim articol:
ANUL NOU.
— Uşa prin care întrăm. —
Evanghelia dela Ioan 10, 1 urm. (la Utrenie).

Comori îngropate.
Comori îngropate?! Unde sunt?! va întreba
unul sau altul dintre cetitorii acestei reviste, să
le desgropâm numai ,;decât şi să ne fericim
cu ele. Iată-le! Şi ce multe, multe sunt, de
omul nici măcar nu le poate spune aşa în grabă.
O minte ageră şi sănătoasă, lăsată în plata Dom
nului să se pârăginească, nu e o comoară în
gropată? Nişte braţe tinere şi vânjoase dedate
lenei nu egalează cu o comoară pierdută? Cât
de departe pot duce pe om nişte braţe munci
toare Doamne! O viaţă familiară provăzutâ cu
toate cele de lipsă de cătră Dumnezeu şi din
partea oamenilor care revarsă în societate cinste,
voie de viaţă şi seninătate, oare nu este o mare
comoară pierdută, când se lasă târltă în abis de
cătră nişte vederi şi gusturi proaste. Dară veni
tul anual câştigat cu atâta sudoare şi abnegaţiune, dacă s'ar chivernisi pretutindenea cuminte
nu ar creşte încetul cu încetul şi s'ar preface în
o comoară, scumpă care ar scăpă sufletul mul
tor oameni de urmările groaznice ale mizeriei.
Gândiţi-vă bine iubiţi cetitori şi la uşa fieştecari
case ve-ţi afla una sau mai multe comori în
gropate după cum e mai mult ori mai puţin
luminat sufletul gazdei care o locuieşte.
La toate neamurile de pe faţa pământului
vom afla comori îngropate şi acestea cu atât
mai puţine cu cât gradul de cultură este mai
înalt, dară la neamul nostru numărul lor parecă
a ajuns maximul. Noi ne folosim mai puţin de
energia trupească şi sufletească de care dispu
nem, ori noi suntem aceia cari ne cheltuim pu
terile pe lucruri zadarnice. La noi sunt leghion
la număr: braţele lenevite, minţile stricate de
părâgenire, obiceiurile rele, capitale enorme asvârlite pe ferastră afară, firoscosii stupizi şi into
leranţi, cari după vorba scripturii, nici ei nu vor
să Intre în împărăţia ceriurilor nici pe cari vor
să între nu-i lasă.
Afară e frig de creapă lemnele, zice un
scriitor străin, omul îşi ia bunda cea mai groasă
ca să poată scăpă de suflarea lui de ghiaţâ;
fetele acestui neam însă merg la joc în mătasa
cea mai fină cea mai subţire numai ca să
pară lumii frumoase şi chiţoşe. Urmarea e că
după vre-o câţiva ani să pogoară în mor
mânt în urma răcelii foarte multe din aceste
ca mame lăsând şi în copii lor sămânţa celei
mai urâte boale. Grozav lucru! să cheltuieşti
sute de florini ca să-ţi bagi în oase tubercu
loza. Şi de fapt fâloşia năroadă bagă în boala
cea mai grozavă pe mulţi tineri şi tinere
de ale noastre la sat. Ială deci numai un singur

fel din cele multe cum ni se duc pe copcă co
mori scumpe!
Biserica e slabă acuşi ploaie în ia, preotul
şede cu chirie când într'un cap al satului când
într'altul şi trăieşte ca vai de capul lui, de pe
azi pe mâne. Cârcimarul şi cârciuma înfloresc
însă din zi în zi de ţi e mai mare dragul. Dacă
vei merge numai pe la douăzeci de case cu fete
mari vei află investite în hai .ie cari acuşi nu
mai sunt la modă 40 000 de coroane şi dacă
vei merge în o sută vei afla o 100 aşa de mii.
Zeci de mii băgate în zdrenţe iară casa lui Dum
nezeu de unde ar putea să isvorească atâta lu
mină atâta robustitate sufletească, nu peste multă
vreme va devinl o ruină după partea credin
cioşilor ei. Iată comoara Comorilor, biserica
strămoşească, pierdută, pe când năravurile urîte,
cari seacă măduva unui popor în scurtă vreme,
sunt cultivate cu' toată dragostea şi intenzitatea. Aşa se îngrop la noi zilnic energii şi
comori şi dragostea pentru lumina cea adevărată,
care izvoreşte în primul rând din învăţăturile
bisericei iară în al doilea rând din cultura po
poarelor conducătoare, în loc să ieie proporţii
tot mai mari, parecă treptat să stânge. Valurile
de lumina din apus atât de greu pot străbate
la noi fiindcă sunt scrise în limbi străine şi au
la bază gude culturale, cari diferă de gradul
nostru de cultură, dară nici noi nu ne
luăm cea mai mică osteneală să ajungem la
ele. Sunt zeci de cărţi atât de luminoase atât
de pătrunzător şi convingător de scrise, încât
ne-ar putea şi noauâ lumina mintea în cazuri
de lipsă, dar nu le ştim, nu le cunoaştem. Atâtea
acţiuni umane şi creştineşti se petrec în ţările
culte, din cari am putea şi noi să învăţăm ceva,
dar noi nu ne dăm silinţa măcar să auzim de
cele, necum să le studiem. Câtă lumină şi câtă
nobleţă

e îngropată

pentru

noi pe veci

vecilor!!!

Dacă mai voim deci să trăim pe lume
alăturea de popoarele culte şi muncitoare de
viza noastră va trebui să fie:
„Să. ne desgropăm -comorile"! Poporul no
stru va trebui curăţit şi la munte şi la şes de
năravurile rele păgubitoare sub raportul mate
rial ca şi sub al spiritului aşa cum se curăţă
pomii de omide, cari le nimiceşte puterea
de viaţă.
Omidele ce rod corpul nostru naţional ca
alcoholismul, făloşia, trândăvia, risipirea, lipsa
de cultură temeinică, vor trebui să piară în urma
muncei bisericei şi a asociaţiilor noastre de
cultură pentrucă dacă rămân ele perim noi.
Fieştecare braţ să muncească, fieştecare minte
să cugete şi să se lucreze neîncetat în fieştecare
familie să se păstreze aceiaşi sfială şi aceiaşi

sfinţenie ca în biserică. Un creştinesc şi sănătos
duh familiar va creşte mai bine bărbaţi şi
mame destoinice pe seama poporului nostru.
sânătatta,

munca

şi păstrarea

să

fie

treimea

culturală la care să ne închinăm toţi dela mic
până la mare dela opincă până la vlădică.
Fieştecare trândav, fieştecare părinte păcătos
fieştecare orb intelectual şi moralminte să se
considere de un duşman de moarte al neamu
lui său pe care îl aşteaptă aici pe pământ şi
dincolo în viaţa vecinică, pedepse mari. Omul
e făcut pe lume să muncească din toate pute
rile sale şi să producă mulţămire şi fericire în
jurul sau. Fieştecare să aibă pururea în mintea
sa cuvintele domnului nostru Isus Cristos carele
răsplată aici pe pământ jos şi la ceriuri sus o
condiţionează de fructele ce le produce sufletul
nostru. Tot ce e neroditor şi uscat să va ţipa
în foc ca să se nimicească, iată cum sună atot
puternica şi neschimbabila judecată supremă.
Osânda ori fericirea vecinică, se cuprinde în
faptele noastre.
Zero.

învăţământul scrisului şi al
cetitului.
De: losif Mol do van, înv.-dir.
(Continuare).
Procedura metodică

A.) Exerciţiile de desemn.
In zilele prime, conform planului de învăţământ,
şcolarii se deprind cu ordinea şcolară. învăţătorul va
îngriji să deştepte plăcere şi interes prin procedura
sa. Intre altele va deprinde pe elevi cu exerciţii cor
porale mai uşoare, cari pe lângă însemnătatea lor
igienică mai au oarecare farmec asupra intelectului.
In una din aceste prelegeri, învăţătorul va de
prinde pe băeţi să învârte braţul inainte şi înapoi.
Aceasta învârtire a braţului drept o va încercă învă
ţătorul şi în faţa tablei cu creta în mână. După vre-o
câteva încercări în dreapta şi stânga, sau mai bine
zis înainte şi înapoi, fără veste va lăsă să ajungă
creta pe tablă în decursul învârtirii. Va fi o suprindere plăcută pentru şcolari când în urma lăsată
de cretă vor recunoaşte forma cercului, după care de
multe ori au alergat ei prin curte. In caz de lipsă însă
învăţătorul pa putea intui cu ei cercul în natură, asemănându-1 cu chipul după tablă.
Prin repeţirea acestui exerciţiu se va stârni în
şcolari bucurie şi interes. Ei încă ar dori să încerce
şi să facă cercul. Folosindu-se de ocaziune, învăţăto
rul va chemă şcolarii unul câte unul, să încerce şi ei
a învârti braţul în faţa tablei cu creta în mână.
In prelegerea următoare va vorbi şcolarilor despre
tăbliţă. După ce vor cunoaşte tăbliţa şi menirea ei,
după ce le-a arătat cum să aşeze tăbliţa pe bancă,
cum să ţină condeiul, va încercă exerciţiul din prele
gerea trecută acum pe tăbliţă şi încă la comandă aşa:
Prindeţi condeiul în mâna dreaptă! Mâna stângă pe

colţul tăbliţei! învârtiţi mâna cu condeiul deasupra
tăbliţei! înainte! înapoi! Bine! Condeiul pe bancă!
Manile îndărăpt!
încă odată! Fiţi atenţi!
Prindeţi condeiul în mâna dreaptă! Mâna stângă
pe colţul tăbliţei! Copii! Grijiţi când voi zice: să în
vârtiţi mâna cu condeiul deasupra tăbliţei, voi veţi
începe să învârtiţi şi când se va învârti mâna mai
repede, lăsaţi să atingă vârful condeiului uşor faţa
tăbliţei.
Acum!
învârtiţi mâna cu condeiul deasupra tăbliţei!
Bine! Destul! Condeiul pe bancă! Manile îndărăt!
învăţătorul va controla acum tăbliţele. Lucrarea
cea mai succeasă va arăta-o la toţi şcolarii. La cele
mai puţ n succese, va spune cauza nesuccesului. Cer
cul lui Nicolae e prea mic. Ilie,tu ai apăsat prea tare
condeiul pe tăbliţă. Elena n'a învârtit destul de re
pede mâna.
Exerciţiul se va repetă apoi şi în altă prelegere.
Acum va arăta învăţătorul cum să învârtească
condeiul într'un loc, în mijiocul cercului, ca să se
facă un punct mare. Figura aceasta va reînprospătâ
în sufletul elevilor ideia despre roată. Iată cercul
(raful), iată butucul roţii. Dacă vom face punctul
deasupra pe periferia cercului, copiii vor recunoaşte
forma inelului. Punem punctul pe o lăture a perife
riei şi le arătăm un cercel.
In prelegerea următoare le vom demândâ să
pună punctul în internul cercului, jos aproape de peri
ferie iar în partea opusă, afară de periferie să facă
o codiţă. Copiii vor cunoaşte forma mărului. Fa
cem lângă măr un cerc de tot mic. Punctul îl punem
în partea deasupra, aproape de periferie. Din punct
tragem o codiţă mai lungă în sus şi vom căpătă chi
pul unei cireşe.
Până aici s'a întipărit în mintea şcolarului no
ţiunea numărului unu. Acum împărţind mărul prin o
linie orizontală, ajunge la noţiunea jumătate şi ideia
despre impărţire. Albim cu creta întreagă suprafaţa
jumătăţii deasupra a mărului, jar jumătatea din jos o
ştergem. In figura rămasă copiii vor recunoaşte |chipul unei pălării.
După ce am desemnat tot ce se poate face din
cerc, vom trece la linia ovală. Intuirea liniei ovale o
facem asemănând mingea cu oul.
Cu ajutorul liniei ovale desemnăm: o prună, o
;

frunză,

un boboc, macul, ghinda,

bostanul,

pepenele,

nuca etc. In jurul fiecărui chip se nasc şi se grupează
o mulţime de idei. Se desvoaltă judecata. De ex.
facem oul. Din ou se naşte puiul. Puiul mancă. Dacă
mancă prea mult se sgu eşte. E bolnav. Puiuţul sănă
tos creşte. Folosindune de ocaziune aici putem desvolta şi noţiunea numărului doi. Puiul are două pi
cioare, două aripi, doi ochi,' etc.
Raţa are picioare scurte. Picioarele gâştii sunt
mai lungi, Ale barzei şi mai lungi. Crumazul raţei e
scurt, al gâştei mai lung, al barzei şi mai lung. ' \
Cu scop de a întări memoria şi a pune în lu
crare fantazia, punem pe şcolari din când în când să
desmneze din memorie câte un chihp din cele de mai
nainte, de ex. o pălărie, un bostan, o nucă, o raţă
etc, ori le zicem: aţi văzut voi cloşca cu pui? Cum
e cloşca? Cum sunt puii? Faceţi pe tăbliţele voastre
o cloşcă cu pui!
In multe cazuri vom fi surprinşi de rezultat. Mi
s'a dat ocaziunea să văd, cum a grupat băiatul puii
în jurul unui bliduţ cu mâncare. Altul a grupat puii
!

la un loc şl deasupra lor a pus cloşca, ca şi cum
i-ar acoperi cu aripile. Un al treilea a făcut puii sub
o corfă, iar cloşca pe dinafară etc.
Fiind la noţiunea numărului doi, să nu uităm a
le face idee despre păreche. O păreche d e cireşe, de
prune, de pui. D e s e m n ă m ochelari, foarfeci, osie de
căruţ cu două rotiţe şi altele.
In chipul arătat v o m continua cu desemaul în
tot decursul anului, punându-1 în serviciul întregului
învăţământ.
Dupăce scopul meu eră s ă arat aci numai avantagiile lui în serviciul scrierii şi a cetitului, cred de
superflu a mai continuă procedura în direcţiunea
aceasta. Copiii şi-au câştigat deja dexteritatea recerută spre a putea face cu uşurinţă oricare dintre s e m 
nele grafice, d e aceea cred de bine a trece acum la *

desvoltarea

sunetelor.

B) Desvoltarea sunetelor.
Prelegerea I.
Anunţarea
fantei.
Pentru ce ne-au trimis părinţii la ş c o a l ă ? . . Ce
învăţăm îri şcoală?... Pe c e învăţăm să scriem?... Din
ce învăţăm să cetim ?... Aşa-i! Azi începem să învăţăm
ă ceti Scoateţi cartea!

Desvoltarea sunetului

i.

Intuiţiune.
Arătăm copiilor chipul de pe pagina 9 din Abe
cedar întrebându-i: Ce vedem în chipul a c e s t a ? Ce
are copilaşul în m â n ă ? Cum ţ>ne degetul dela mâna
ceealaltă? Ascultaţi să vă spun eu.
Enarare:
P e copilul acesta îl chiamă Ionel Mamă-sa i-a
adus din târg un căluţ de turtă. Turta roşie şi fru
moasă 1-a supris pe Ionel foarte plă ut. Stă uimit de
bucurie cu degetul la gură şi s e miră de frumşeţa ei a ş a : ii
Stabilirea
mimicei:

Puneţi şi voi degetul la gură şimiraţi-vă
Fixarea

ca Ionel,

literei:

(în intervalul corespunzător depe tabla şcoalei tragem o l i nioară mai groasă în forma degetului şi în locul unghiei punem
un punct zicând:)

Iată aşa a ţinut Ionel degetul cu unghia în s u s
când s'a mirat de turtă. De căte-ori vom vedea semnul

acesta ne vom aduce-aminte cum s'a mirat Ionel de turtă.
Reproducere:
Cum 1-a chemat pe copilul acela?... Ce i-a adus
mamă-sa dela târg?... Arătaţi-mi toţi cum s'a mirat
Ionel de turta c e a roşie şi frumoasă?... Care ştie să-mi
arate pe tablă, cum a ţinut Ionel degetul cu unghia
în s u s , când s'a mirat de turtă?
( V o m scoate la tablă copiii cari se v o r anun{â apoi si pe
ceilalţi, rând pe rând, să facă semnul Iui i în forma degetului
lui Ionel).

Aplicare
pratică:
Arâtaţi-mi semnul acesta şi la voi în carte! Cu
ce seamănă?... D e ce ne aducem aminte când îl v e 
dem?... Cum s'a mirat Ionel de turtă?...
Cetiţi-1 de câte ori îl vedeţi.

Acum vă arat cum se scrie i pe tăbliţă.
Scoateţi tăbliţele! Cum ţinem tăbliţa când scriem?...
Cum prindem condeiul ? Puneţi vârful condeiului pe
jds a intervalului mai îngust.
(învăţătorul arată pe tabla şcoalei, comandând aşa: sus sub
ţire, jos gros, rotund în sus, punct ijlncă odată! Mai unu!.Încă unu!j

Umpleţi toate intervalurile, aşa cum vedeţi pe tă
bliţa din carte!

(Va urmă)

Predică.
„Nu vă temeţi, că iată bucurie mare
vestesc voauă, care va fi bucuria tu
turor popoarelor: căci astăzi vi-s'a năs
cut Mântuitor, care este Hristos D o m 
nul".
(Luca II. 9 - 1 1 : )

Iubiţilor

creştini!

Nainte cu câţiva ani, când ne-am adunat în sf.
Biserică să prăznuim sf. Sărbători ale Naşterei D o m 
nului şi am ascultat cântările pline de bucurie, cari
vestesc Naşterea Mântuitorului nostru Isus Hristos, —
ochii inimilor noastre par'că priveau departe spre pla
iurile Vifteemului, la o iesle micuţă, în carea s'a n â s cut pacea şi bunăînţelegerea între oameni. .
Dar iată al treilea an de când, ochii inimilor
noastre, vrând nevrând sboară spre alte plaiuri... sboară
la iubiţii nostrii,cari nu pot prăznui împreună cu noi;
pe ei îi căutăm acolo de-oparte... pe plaiurile d e mia
zănoapte şi miazăzi, ori pe plaiurile muntoase ale Carpaţilor sau pe plaiurile întinse ale Dunării şi ale Isonsului..., unde în loc de pace şi bunâînţelegere bubuiesc tunurile, unde să târăsc oameni schilavi şi dobi
toace sdrobite ş i unde în scobituri de pământ trăiesc
o a m e n i : feciorii vostii, fraţii, bărbaţii, părinţii n e a m u 
rile n o a s t r e ! !
Unde eşti pace şi bunăînţelegere, care înainte
cu 1917 ani, astăzi te-a născut în ieslea dobitoacelor,
întrupându-te în Mântuitorul lumii, în Domnul nostru
Isus H r i s t o s ! ?
Unde ? ! Aici în locaşul său d-zeesc cu noi, şi
acolo departe cu iubiţii noştri!
Căci dacă cu ochii inimilor voastre sunteţi acolo
departe la iubiţii voştri, trebuie să vedeţi, că şi ei să
bucură de ziua aceasta. Iată-i că sparg lădişoarele şi
pachetele trimise de voi şi ochii lor sunt plini de l a crâmi, căci să cugetă la voi, cari le-aţi trimis bună
tăţi din satul lor, împărţind cu ei acele bucăţi, cari
altădată le-aţi mâncat împreună, la vetrele şi mesele
voastre! Şi ascultaţi numai, că scoţ>nd şi ei câte o
luminuţă o aprind şi încep să cânte vestind: „Naşte
rea lui Hristos" şi să cugetă la voi, cari asemenea
faceţi, sau cel puţin ar trebui să faceţi toţi, — în
aceasta sfântă zi! Vedeţi dar, că Cel ce astăzi s'a n ă 
scut, este nu numai aici cu noi, ci şi cu cei depăr
taţi ai noştri. Căci dacă s'a şi strămutat lumea î n 
treagă. El nu s'a strămutat, ci rămâne în veci întru
parea bunătăţii. Şi astăzi este cu aceiaş dragostea
faţă de noi, numai noi nu mai suntem credincioşii
cei buni! EI şi astăzi ne cercetează şi dacă astăzi
este mâi multă supărare
ne aduce mai multă mân
gâiere, şi dacă astăzi e mai multă pismă între oameni
— seamănă cu atât mai multă iubire; numai noi nu
venim în Locaşul Său, s ă culegem mângâierea şi iubi
rea sămănată de E l ! !

*
Astăzi s'a născut Mântuitoiul! Astăzi s'a născut
Acela, care a venit s ă împuţineze chinurile mari ale
vieţii, ca să şteargă lacrămile şi să mângâie pe cei
cari sufăr. A venit la voi mame dulci, părinţi, soţi şi
prunci, a căror iubiţi nu pot prăsnui sărbătorile 'îm
preună cu voi, — a venit să vă mângâie şi s ă vă
şteargă lacrămile, căci oamenii nu sunt în stare, ci
numai Acela, care azi s'a născut şi care chiar pentru
aceea a venit la omenimea cufundată în chinuri, —
dar şi în păcate! Pentru aceasta vă zic şi eu cu Evan
ghelistul: „Nu vă temeţi, că iată bucurie mare v e s -
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tesc vouă, care va fi bucuria tuturor popoarelor: căci
astăzi vi-s'a născut Mântuitor, care este Isus Hristos !"'
Primiţi-L cu iubire şi luaţi pildă din vieaţa Lui,
plină de chinuri şi amar, ca să cunoaşteţi că amarul
este o parte a vieţii. Dacă vă veţi aduce aminte de
blândeţa cu care a suportat El chinurile, — veţi c u 
noaşte, că şi voi trebuie să primiţi şi suportaţi ama
rul şi loviturile vieţii pământene c'u aceea blândeţe
creştinească ca şi El! Şi să mai ştiţi un lucru iubiţi
lor şi anume, c ă : dacă vă vor şi părăsi pe voi toţi,
Mântuitorul vostru nu vă părăseşte nici când ! Bucuraţi-vă dară de Dânsul şi primiţi-L, primiţi-L cu dra
goste creştinească în inimile voastre sdruncinate de
durere, — căci vă aduce linişte sufletească! Umblaţi
mai d e s în casa Lui, ca să reverse asupra voastră:
darul iubirei şi a liniştei sufleteşti!
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CRONICA.
Anul nou în Arad. tef. liturghie au oficiat-o preoţii
parohiali cuvântarea de anul nou a ţinut-o părintele
Traian Văţiann. După sf. liturghie s'a prezentat la P.
si. D. Episcop, clerul şi poporul credincios sub c o n 
ducerea directorului seminarial. Pe lângă această feicitare a credincioşilor, au mai f'licitat pe P. S. S.
şefii tuturor autorităţilor civile din Arad.

Botezul Domnului în Arad

Casele au fost sfinţite

în ajun de câtră preoţii, profesorii hirotoniţi şi clerici
cpteţi din Arad Sf liturghie şi sfinţirea apei a săvâr,it-o P. S. S D. Episcop asistat de preoţimea locală.

Mulţumită. Rog pe bunii mei gratulanţi
de anul nou, să primească pe această cale
sincera mulţumită pentru aducerea aminte de
mine, şi asigurarea înaltei consideraţiuni ce
li-o păstrez şi pe anul viitor. — R. Ciorogariu.

*

Iubiţilor creştini! Ce gând'ţi voi oare, că iubiţi
lor noştri pe câmpul de luptă nu Mântuitorul le dă li
nişte şt tărie sufletească? Ba da! El iub ţ lor creştini!
Şi mai ales în sărbătoarea aceasta mare a Lui p e 
trece împreună cu pruncii voştri, dându-le putere şi
„Unde sunt şematismele noastre?" Articolul cu
credinţă, că după lupte glorioase îi va mântui de chi
titlul de sus apărui în Nr. 2 al revistei ,,Bisprica şi
nurile, cele multe ale răsboiului! Picătureşte în ini Şcoala" este scris de părintele Dr. Gh. Ciuhandu.
mile lor credinţă, care este mai tare, decât ori-ce
Spmnarea s'a omis din greşala culegătorului şi a r e 
armă !'
viziei.
El va fi Mântuitorul ostaşilor şi al nostru al tu
f Aron Feier, mare proprietar, membru al c o n turora, aducându-ne p a : e a mult dorită, căci răsboiul
grpgaţipi comitatului Hunedoara e t c , împărtăşit fikid
acesta crâncen, numai iubirea Lui nemă ginită o p >ate
cu sfintple taine, a încetat din vipaţă în 2 0 Ianuarie
fini. Şi înainte cu 1913 ani, la primul Crăciun, El a
a. c. în ftatp, de 8 0 ani. Înmormântarea a fost în 2 2
finit răsboiul cel mare a păcatului, care stăpânea s u 
1 c. la 2 ore p m.
fletele oamenilor pe acelea vremuri,
Fie-i memoria binecuvântată!
Iubiţilor crt ştin'!
A treia oară sărbarăm în sânge, doliu şi durere,
f Nicoliu Bortoş. învăţător pensionat, a răposat
praznicul iubirei şi al bunătăţii! Deja a treia oa ă a
ţ n etate dp 76 ani, în 11 Ianuarie a. c. A fost înmorbubuit tunurile şi s'au omorît oameni la praznicul
rnâ"tat în K>vpvâra (T.-Cubin) la 13 Ianuarie dimi
sfinţit al Crăciunului! Amărît a fost primul, plin cu
neaţa la orele 10.
ja'e a fost al doilea, d-ir în doliul negru al treilea s'a
O^ihneas^ă în p a c e !
învăluit deja florie albe ale păcii! In internul inimelor creşte deja credinţa, că dacă a patra oară vor v e 
sti clopotele Naşterii Mântuitorului va fi p tce... pace
mare pe pământ şl numai ca de un vis u ît ne vom
Nr. 12—1916.
mai adu-e aminte de celea trei Crăciunuri pline cu
plânseşi tânguire !
în credinţa aceasta măreaţă să petreceţi sărbăto
rile Crăciunului! Amin!
„ Asociaţiunpa pentru literatura română i cultura
Dr. N. R
poporului român" publică concurs pentru următoarele
stipendii:
1. Din „Fundaţiunea anonimă din comitatul D o A v i z .
bâca" un stipendiu anual de 100, care se va dâ unui.
Cu tot respectul aducem la cunoştinţa tinăr român născut în comitatul Dobâca şi care-şi ur
onor. public, că trecând ed. I. (30 mii), a mează studiile în una din şcoalele medii.
2. Din „Fundaţiunpa Emiliu Dionisie
Başiota
doua (10 mii) şi a treia (7 mii), din calen
Moţiu Dâmbul din Abrud" un stipendiu anual de K 4 0 ,
darul nostru diecezan pe a. 1917 am s c o s care se va dâ unui student român gr.-or. sau gr -cat.
de sub tipar a p a t r a e d i ţ i e în 7 mii de origine din Munţii apuseni ori din districtul N ă esemplare. Aceasta nouă ediţie e între săudubn, care frecuentează o şcoală medie.
Concurenţii la unul din aceste stipendii au să-şi
gită şi conţine tarifa nouă poştală şi cea
a competin'ţelor de timbru, cari în ediţia înainteze petiţiile însoţite cu următoarele acte:
a) Carte de botez;
I nu s'au putut luă.
b) Atestat şcolar de pe anul 1915/16, în original
Preţul unui esemplar este 60 fii. -f- 15 sau în copie legalizată;
fii. pentru porto.
c) Atestat, că urmează cu succes studiile şi cu
La comande pentru cel puţin 30 esempl. portare bună în anul şcolar 1 9 1 6 / 7 ;
d) A t e s t a t , că sunt lipsiţi de mij'oace;
oferim 25% rabat, privindu-ne şi francatura.
e) - testat că sunt născuţi pe teritorul fostului comi
Cu stimă:
tat Dobâca, respective că sunt de origine din Munţii apu
seni ori din districtul Năsăudului. la stipendiul din
Librăria Diecezană Arad.
r

f

Concurs.

fund. Başiota dovedind concurenţii, şi că eventual sunt
descendenţi din această familie.
Petiţiile vor fi a se adresă Comitetului central al
Asociaţiunii
(Nagyszeben—Sibiiu, strada şaguna Nr. 6)
până la 31 Ianuarie 1917
S i b i i u , în 4 Ianuarie 1917.
Andreiu Bârseanu,
prezident.

Romul
Simu,
secretar suplinitor.

de cvalificaţiune din limba română, cântări bisericeşti
şi tipic.
c) Atestat de apartinenţă.
d) Atestat de conduită.
e) Eventuale atestate de serviciu.
f) Declaraţie referitoare la serviciul militar, întru
cât e asentat şi şi a îndeplinit sau nu serviciul militar.
Cererile de concurs astfel instruite se vor adresă
comit. par. din Satulbarb, şi înaiute la Prea O. Oficiu
protopopesc al Orăzii-mari, în termin regulamentar.

Concurse.
Pe baza rezo'uţiunii nrnisteriale Nr. 1808 B. 9 1 6 ,
pentru îndeplinirea parohiei Bogeiu (Bozsaly), prin acea
sta se publică concurs cu termin de 30 zile dela prima
publicare în organul oficios „BiseriC' şi Şcoala".

Parohia este de clasa lll-a.
Venitele acestei parohii sunt:
1 Casă parohială cu toate supraedificatele.
2. Intravilan cu comput anual 10 cor.
3. Pământ extravilan de 10 holde â 1200 st. în p.
4. Bir dela fiecare casă 3 0 litre cucuruz şfărmat.
5. Drept de păşunat pentru 16 vite.
6. Stolele uzuate după calculul celor 5 ani din
armă.
7. întregirea din partea statului.
Alesul va avea să supoarte toate dările publice
precum să provadă-şi catehizarea elevilor din parohie,
fără altă remuneraţiune.
Reflectanţii la aceasta parohie sâ-şi trimită ce
rerile concursuale adjustate cu documentele de cvalificafiune şi cu atestate despre eventualul servici de
până aci şi adresate comitetului parohial din Bogeiu
(Bozsaly) oficiului protopresbiteral din Oradea-mare,
iar dânşii să se prezinte cu stricta observare a dispoziţiunilor regulamentare pentru a-şi arătă desteritatea
în tipic şi oratorie.
Comitetul
parohial.
în conţelegere c u : Andreiu Horvath,
\ rotopopul O ă zii mari.
—•—
1—3
Pentru îndeplinirea postului învăţătoresc din S i tulbarb (Ujbârtfalva) se eserie concurs cu termin de
30 zile deia prima publicare în organul oficios „Bise
rica şi Şcoa'a".
Emolumentele sunt următoarele:
1. în bani gata 548 cor. întregirea salarului se
va cere dela stat.'
2. Scripturistica 10 cor.
3. Pentru conferinţă diurnul staverit de superiori'ate
4. Dela înmormântări mari 2 cor. Dela înmor
mântări mici 1 cor.
o. Cvartir corăspunzător, de a cărui curăţire in
ternă se va îngriji alesu şi grădină de legume.
6 învăţătorul ales, este îndatorat să conducă
strana în s . biserică, să instrueze elevii şi adulţii în
cântar le bisericeşti, sâ-i conducă şi supravegheze la
sf. biserică, fară altă remuneraţiune şi să provadâ în
parohie cantoratul.
Reflectanţii la acest post sunt poftiţi a se pre
zentă în vre-o duminecă ori sărbătoare în biserică
spre a-şi arătă desteritatea în cântare şi tipic.
Cererile concursuale au să fie însoţite de ur
mătoarele :
a) Extras de botez.
b) Diplomă învăţătorească. Dacă respectivul a
absolvat la institut străin, e obligat să alăture atestat
f

Comitetul
In conţelegere cu : Andreiu Horoath
zii mari.
—•—

parohial.

protopopul Oră1-3

Pentru îndeplinirea postului de învăţător-cantor
la şcoala confesională ort.-română din Bogeiu ( B o 
zsaly), se publică concurs, cu termin de 30 zile, dela
prima publicare în organul diecezan „Biserica şi Şcoala.
1. Plată din lada bisericei 6 0 0 cor.
2. Cvartir corăspunzător.
3. Stole îndatinate.
4. Pentru participare la conferinţe, diurnele staverite de autorităţile superioare.
5 întregirea dela s a t .
Parohia se va îngriji de încălzitul şi curăţitul ,
salei de învăţământ.
Alesul va avea să provadă şi învăţământul adul
ţilor, precum şi strana şi alte trebuinţe cantorale, instruind elevii în cântările bisericeşti, conducându-i r e 
gulat la sf. biserică.
Reflectanţii la acest post s,unt poftiţi a înainta
recursele adjustate cu documentele recerute, adresate
comitetului par. din Bogeiu, la P. O. oficiu protopo
pesc din Oradea-mare, având a se prezentă in vre-o
duminecă ori sărbătoare, la sf. biserică din loc, spre
a se arătă poporului, dovedindu şi capabilitatea în ti
pic şi cântare.
Bogeiu, Ia 1/14 Ianuarie 1917.
Comitetul
în conţelegere cu : Andreiu
Horvath,
zii-mari.
—n—

parohial.

protopopul Oră
1—3

în conformitate cu ordinul cons'storial Nr. 1797 B.
1916, pentru îndeplinirea parohiei Stracoş (Isztrâkos),
prin aceasta se publică concurs cu termin de 30 zile
dela prima publicare în organul oficios „Biserica şi
Şcoala".

Parohia este de clasa |||-a.
Venitele acestei parohii s u n t :
1. De'a fiecare număr de casă câte o măsură de
cucuruz sau preţul curent.
2. Două intravilane cam de 4 cubule de sămănâtură şi un şes pentru fân cam de / jugăr.
3. Stolele uzuate şi anume pentru prohodul cel
mare 10 cor., 1 stâlp 2 cor., predică şi iertăciuni 2
cor., evanghelia lui Lazar la groapă 2 cor., liturgie
privată 2 cor , o feştanie 2 cor.
Darea erarială pentru pământul parohial, o va
solvi alesul paroh, care se va îngriji singur de locu
inţă. Preotul are să catehizeze în parohie.
Cei-ce doresc a ocupă acest post sunt poftiţi a
se prezentă in terminul concursual in vre-o duminecă
ori sărbătoare în sf. biserică pentru a-şi arătă deste
ritatea in cântări, tipic şi oratorie.
1

2

Concursele sunt a se adresă comitetului paro
hial gr -ort. din Stracoş (Isztrâkos) şi a se înainta P.
On. oficiu protopresbiteral gr.-or. român în Oradea
mare.
Comitetul
parohial.
în conţelegere c u : Andreiu Horvath,
zii mari.
—•—

protopopul Oră1-3

în virtutea ordinului consistorial Nr. 2324 B. 916
pentru îndeplinirea parohiei din Chişirid (Kisii'Ogd) de
venită vacantă, se escrie concurs cu termin de 30
zile dela prima publicare în foaia oficioasă „Biserica
şi Şcoala".
Parohia este de clasa ll-a.
Venitele sunt următoarele:
1. Casă parohială cu grădină.
2. Folosinţa unei sesiuni parohiale (32 jughere
catastrale).
3. Dreptul de păşunat şi pădure după pământul
parohial.
4. Birul preoţesc dela fiecare uumăr de casă,
câte o măsură de g>âu, iar dela ceî fără pământ o
măsură de cucuruz, sau preţul curent al acestora.
5. Stola îndatinată.
6 întregirea dotaţiunei dela stat.
Contribuţiunea erarială după pământul parohial
o va suportă jumătăţi parohul ales, jumătate comuna
bisericească. Preotul va avea să catehizeze reguiat
Reflectanţii la aeest post, au a se preze tâ in
terminul concursual în vre-o duminecă ori sărbătoare
în sf. biserică spre a-şi dovedi destoinicia în cântări,
tipic şi oratorie.
Concursele adjustate sunt a se adresă comitetu
lui parohial gi--ort. român din Chişirid (Kistirogd) şi
a se înainta oficiului protopopesc gr -ort. român din
Oradea-mare.
Comitetul
parohial.
în conţelegere cu :

eiu Horvath,
zii-mari.
—•—

And'i

protopopul Oră-

A) Din Bucium:
1. Pământul, parte arător parte fânaţ 32 jugăre
catastrale şi un intravilan,
2. Dela 60 numere câte V2 ^ cucuruz sfărmat,
sau preţul curent.
3. Dela fiecare casă una zi de lucru.
v

B) Din Bucium:
1. Pământ, parte arător parte fânaţ 12 jugăre c a 
tastrale şi un intravilan.
2. Dela 5 0 numere câte / vică cucuruz sfărmat
sau preţul curent.
3. Dela fiecare casă câte una zi de lucru.
Din ambele parohii, stola îndatinată.
4. întregire dela stat, conform cvalificaţiunii pre
otului.
Darea erarială pentru pământul parohiei o solveşte parohul.
Reflectanţii la acest post, au a se prezentă în
terminul defipt în vre-o duminecă ori sărbătoare in
sf. biserică pentru a-şi arătă desteritatea in cântări,
tipic şi oratorie.
Concursele sunt a se adresă comitetului parohial
gr.-or!. român din Bucium (Tokefalva) şi a se înainta
oficiului protopopesc gr-ort. român din Oradea-mare.
Comitetul
parohial.
î n conţelegere c u : Andreiu Horvath,
protopopul Orăzii-mari.
—o—
1—3
Conform ordinului consistorial Nr 1813 B. 916
pentru îndeplinirea parohiei Cotiglet (Kothget; prin
aceasta se publică concurs cu termin de 30 zile dela
prima publicare în organul oficios „Biserica şi Şcoala".
1

2

Parohia este de clasa lll-a.
1—3

în urmarea ordinului Ven. Cons. din Oradeamare de sub Nr. 3440 B. 9 ¡6, se publică cnneurs pen

tru îndeplinirea parohiei de clasa a ll-a Sitani (Szitâny), tractul Beiuş, devenită vacantă prin moartea
preotului Ioan Cristea, cu termin de recurgere de 30
zile, cela prima publicare in organul diecezan „Bise
rica şi Şcoala", pe lângă următorul beneficiu :
1. Casă parohiala cu intravilan.
2. Pământ parohial de 16 jughere.
3. Bir preoţesc câte 15 litri cucuruz sfărmat şi
una zi de lucru dela fiecare casă.
4. Stolele îndatinate.
5. Intregirna superioară dela stat.
Alesul va suportă toate dările după beneficiul
său parohial.
Cei-ce reflectează la aceasta parohie sunt poftiţi
să-şi înainteze re* ursele lor, adresate comitetului pa
rohial pin Sitani oficiului protopopesc din Beiuş, iar
în vre-o duminecă ori sărbătoare, pe lângă observa
rea regulamentului, să se prezenteze în sf. biserică
din Sitani spre a-şi arătă desteritatea în cântare tipic
şi oratorie.
Comitetul
In conţelegere c u : Moise Popoviciu,
—O—

Pe baza ord. consistorial Nr. 1805 B. 916 pen
tru indeplinirea parohiei Bucium (Tokefalva) cu filia
Topeşti, devenită vacantă, prin aceasta se publică c o n 
curs cu termin de 30 zile dela prima publicare în or
ganul oficios „Biserica şi Şcoala".
Venitele sunt următoare:

parohial.

adm. protopopesc.
1—3

Venitele acestei parohii sunt:
1. Casă parohială cu 2 odăi şi 1 culină grădină
intravilan, 1 holdă catastrală şi 10 jugăre pământ arător.
2. Bir preoţesc la toată casa 1 vică cucuruz
sfărmat ori preţul curent precum şi una zi de lucru
cu mâna, ori preţul curent.
3 Stola îndatinată.
4. întregire dela stat.
Darea erarială pentru pământul parohiei o solveşte parohul. Preotul va avea să catehizeze regulat.
Cei-ce doresc a reflectă la acest post sunt î n 
datoraţi a se prezentă în terminul concursual în vre-o
duminecă sau sărbătoare n sf. biserică, pentru a-şi
aritâ aptitudinea în cântări, tipic şi oratorie.
Cererile concursuale sunt a se adresă comitetu
lui parohial gr. ort. din Cotiglet (Kotliget) şi a se.înaintâ oficiului protopresbiteral gr.-ort. român din Ora
dea-mare.
Comitetul
parohial.
în conţelegere c u : Andreiu Horvath,
protopopul Orăzii-mari.
—•—
1-3
Amâsurat ordinului consistorial Nr. 1812 B. 916
pe"tru îndeplinirea parohiei Hidişelul de jos (Almamezo) prin aceasta se publică concurs cu termin de
30 zile dela prima publicare în organul oficios „Bise
rica şi Şcoala".

Parohia e de clasa III—a.
Venitele acestei parohii sunt
1. Uzufructul alor 7 (şepte) holde pămân ; din
care "i Va holdă e fânaţ, restul e loc arător.
2. Stola legală; anume: înmormântare mică 2
c o r , înmormântare m i r e 8 cor., botez 1 cor., feştanie 1 c o r .
3. întregire dela stat.
Preotul va avea să ţină regulat catehizările la
şcolile din parohie.
Darea erarială pentru pământul parohiei, o solveşte parohul, care se va îngriji însuşi de locuinţă
Cei-ce doresc a reflecta la acest post au a se
prezentă în terminul concursual în vre-o duminecă
ori sărbătoare în sf. biserică, pentru a-şi arătă desteritatea în cântări, tipic şi oratorie.
Concursele sunt a se adresă comitetului parohial
gr.-or. român diu Hidişelul de j o s (Almamezo) şi a s e
înainta oficiului protopresbitetal gr.-ort. român din
Oradea-mare.
Comitetul
parohial.
1

în conţelegere c u : Andreiu
Horvath,
zii-mari.
—•—

protopopul Ora1—3

Pentru îndeplinirea postului de capelan temporal
pe lângă preotul losif Petcu din Bazoş să escrie concurs
în terminul resoluţunei Ven Cosisior Nr. 5973/1916
concurs cu termin de 30 de zile dela prima publicare
în organul diecezan „B serica şi Şcoala".
Fiitorul capelan va beneficia y din venitele
împreunate cu parohia parohului losif Petcu afară de
cougruă şi beneficiulcasei parohiale cari sunt rezervate
parohului. Va beneficia deci / din sesiunea parobialâ
şi / din birul şi stola legală. Alesul va avt-â să stea
la dispoziţia par bului in afaceri oficioase va avea să
se fngrijască însuşi de locuinţă să solveascâ dările
după beneficiul as'gurat în acest concurs şi în fine să
provadă catehizafiunea la toate şcoalele din loc fără
altă remuneraţiune.

Pentru îndeplinirea parohiei de clasa III. din
Sârbi pprezbiteratul Halmagiului devenită în vacanţă
prin trecerea în deficienţă a parohului Irimie Sirca
conf ord. V. Consistor diec. Nr. 5110/1916 să publică
concurs cu termin de 30 zile dela I aparaţie acestuia
in foaia of. „Biserica şi Şcoala".
Emolumentele sunt:
1. Birul parohial legal. 2. Stolele legale. 3 . Even
tualul ajutor de stat. 4. Nefiind casă parohială, parohia
va închiria pe spesele sale proprii până la alte dispo
ziţii o casă acomodată cu supraedificate şi grădină.
Alesul vafiîndatorat să poarte dările publice după
venitele sale preoţeşti, şi se catehizeze la şcoala conf.
din loc, fără alta remuneraţie.
Doritori de a ocupa acest post sunt poftiţi, ca
recursele lor adjustaţe coif. regulamentului, cu toate
documentele prescrise, eventual şi un atestat de serviciu
şi adresate comitetului pr. gr.-or. rom. din Sârbi fSzerb)
să Ie înainteze în terminul c'e sus oficiului ppresbiteral gr.-or. rom. din Hălmagiu (Nagyhalmâgy).
Reflectanţii sunt obligaţi a se prezentă în vre-o
duminecă ori sărbătoare sub durata concursului, In
sf. biserică din loc, spre a-şi arăta desteritatea în c e lea rituale şi predicamente.
Din şedinţa comitetului par. din Sârbi ţinută la
7/29 Decemvrie. 1916.
Irimie

Sirca

m. p.

Irimie

preot preş. com. p.

Cristea m. p.

Înv. not. com. p.

în conţelegere cu: Cornel Lazar
— D -

m. p. pprezbiter.
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4

2

1

2

Parohia este de clasa 1. şi deci dela recurenţi să
recere cvalificaţiunea prescrisă in concluzul sinodului
eparhial Nr. 84. II. 9 1 0 .
Recurenţii cari vor dovedi aceasta cval f ciţiune
şi ar dori să reflecteze sâ-şi înainteze p^titiu'iile d e
concurs adresate comitetului parohial dm BHZOŞ si
adjustaţe cu documentele recerute în orginal [: estras
de botez, Testimoniu de pe cl. Ui. şi cel de maturitate,
absolutoriul teologic, testimoniu de cvalificaţiune preo
ţească, atestat de apar'ineţâ şi atestat dfi serviciu :] la
oficiul protoprezbiteral gr.-or. r o m . din Temeşvâ-Gyârvâros (Timişoara fabric) şi totodată să se prezinte
pelângâ observarea dispoziţiilor regulamentare (§ 3 i
din regulamentul p parohii) in v r e - o D u m n e c â ori
Sărbătoare în sf. biserică pin Bazoş spre a-şi arătă
desteritatea în cântare, oratorie şi tipic.
Dat în şedinţa c o m . par. gr.-or. r o m . din Bazoş
ţinută la 12 Nov. n. 1916.
Constantin Pigli m. p.
preşedinte.
în conţelegere cu: loan
—C—

Dimitrie

Ţigu m. p.
notar,
Oprea adm. ppbiter.
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Cronica bibliografică.
„Calendarul

Asociaţiunii

pe anul 1917". A eşit

de sub tipar şi se poate procură dela biroul A s o c i a 
ţiunii, Strada Şaguna Nr. 6 în Sibiiu — N a g y s z e b e n :
Se vinde cu preţul de 60 fii. plus 10 fii. purto postai,
Librăriilor şi altor revânzători, la comande mai mari.
li-se dă rabatul cuvenit.
Calendarul Asociaţiunii e cel mai bogat în c u 
prins şi cel mai bine întocmit pentru trebuinţele de
tot felul ale poporului nostru.
Pe lâ gă însemnarea zilelor şi sărbătorilor de
peste an, arată un blarea vremii şi semnele de timp,
întunec mile de soare şi de lună, şi cuprinde poveţe
economice pentru fiecare lună.
Cuprinde mai departe: taxele de poştă şi tele
graf, taxele de timbre şi mărcile poştale după târfa
cea nouă; tabela pentru socotirea intereselor, şi târgurile.
Calendarul Asociaţiunii cuprinde o lectură b o 
gată şi aleasă: Povestiri frumoase, sfaturi înţelepte,
pilduiri folos toare, poezii, provtrbe şt glume de tot
felu, toate scrise şi întocmite pentru înţeK sul tuturor.
Calendarul e înfrumseţat cu mai multe ch puri.
Calendarul Asociaţiunii să nu lipsească din nici
o casă românească, şi fiecare Român să şi ţină d e
datorinţă a avea la casa sa un sfătuitor bun şi î n 
ţelept, cum e Calandarul Asociaţiunii pe anul 1917.
Cei-ce doresc să aibă Calendarul Asociaţiunii,
să grăbească a-1 comandă dela:
„Biroul
Asociaţiunii",
Nagyszeben — Sibiiu, Str. Şaguna 6.

