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Clerul militar
Frumoasă ideie isvorâtă din necesităţile mul
tiple de după răsboiul mondial. Răsboiul cu toa
te calamităţile a trezit conştiinţa naţională în
aşa măsură încât popoarele sau dovedit capa
bile a aduce cele mai mari jertfe pe altarul ideii
naţionale pentru dobândirea deplinei libertăţi,
care să asigure desvoltarea fiecărui popor în
toate direcţiile atât pe teren cultural ca şi pe
teren economic-financiar.
Răsboiul trecut a dovedit în deajuns că ar
mamentul fie ei cât de perfect şi nici chiar dis
ciplina cea mai erudită în sens ostăşesc nu po:
asigura victoria, dacă nu sunt conştiinţele şi ca
racterele luptătorilor mai tari chiar ca armele
ucigătoare.
Odată cu iscălirea contractelor de pace, po
poarele le vedem aruncate în vârtejul adevăra
tului răsboiu cultural şi economic. Incontestabil
că ceice vor ieşi biruitori din acest răsboiu îşi
asigură dreptul la vieaţă. Armele de luptat sunt:
ştiinţa, cultura şi mai pre sus de toate caracte
rele morale firme şi suflete mari şi curate.
Şcolile multe înfiinţate pretutindenca sunt
chemate a revărsa bogăţia ştiinţelor şi culturei
peste fiii acestei ţări, iar la crearea caracterelor
morale şi a sufletelor cinstite necondiţionat trebue să lucreze în măsură mai mare biserica cu
slujitorii ei. Ştiinţă multă fără tăria caracteru
lui şi fără suflet e cu mult mai rea şi mai peri
culoasă chiar ca lipsa de carte. Iată deci, că pu
tem afirma că biserica are rol de căpetenie în
creşterea neamului şi asigurarea viitorului lui.
Depinde dela felul cum va pricepe şi cum îşi va
face datoria.
Putem afirma că ţăranul român reîntors din
răsboiu a adus cu sine multe idei noui şi cu
rioase.
Viaţa lui familiară multe cazuri a (gasit-o
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zdruncinată, nu se mai împacă cu ordinea so
cială, tinde spre reforme şi cu multe nu prea
este împăcat pentru-că sufletul lui e desechilibrat. Acestea toate sunt lucruri reale, pe cari
poate numai preoţimea noastră dela ţară le cu
noaşte. Treptat-treptat ş-au mai netezit şi le
cuit boalele sufletelor celor întorşi şi se lucrează
cu zor la readucerea stărilor normale de mai
înainte.
Dacă factorii cu cădere %u găsit de necesară
stabilitatea preotului în armată în mijlocul sol
daţilor credincioşi şi-a dat perfect de bine sea
ma de situaţia soldatului smuls dela preocupă
rile lui si chemat la deprinderea armelor ca să
poată fi de folos ţării în timpuri grele. Să luăm
lucrul aşa cum este, majoritatea soldaţilor sunt
fii de ţărani, crescuţi în liniştea satelor şi cari
peste tot au oroare faţă de armată.
In armată şi azi ca şi în trecut tratamentul
nu este din cele mai blânde. Vorbe aspre şi sudahne însoţite din când în când şi de ghioldurile gradaţilor şi ofiţerilor chiar, sunt lucrurile
cu cari face cunoştinţă tânărul recrut. Trecând
peste acestea treptat cu progresul în disciplina
.militară viaţa oraşelor de garnizoană este aşa
de nepotrivită cu viaţa curată ce-a dus-o ro
mânul din satul său. In timpul liber hoinărind
prin suburbiile oraşelor în lipsa ocupaţiilor se
rioase încep soldaţii, a se deda la beutură, j o 
curi de cărţi şi alte imoralităţi. Răul prinde şi să
leagă iute, iar românul se desbară anevoie de
ce-a învăţat odată.
Din cele precedente uşor se poate întrezări
rolul şi datorinţa preotului în mijlocul ostaşilor.
Nu este suficient şi nici nu-i permis să se
mărginească numai la oficiarea „Te-Deum"-urilor la serbările naţionale, iar cuvântările oca
zionale nu prea pot mişca sufletele soldaţilor.
Timpul cât îl petrece soldatul în slujba aceasta a ţării, preotul trebuie să-1 considere şi
întrebuinţeze pentru educaţia adevărat naţio-

nală, economică, socială si culturală a flăcăilor
nostrii.
Preotul să-i facă să înţeleagă rostul acelui
serviciu militar. Să trezească în soldaţi conştiin
ţa şi demnitatea naţională. Să se ţină cursuri în
tot timpul liber cu soldaţii, dându-li-se sîatun
şi îndrumări pentru o mai bună şi mai raţională
gospodărie dacă se întorc la vetrele lor. Cunoş
tinţe lugienice, cursuri cu analfabeţii, căci du
rere, sunt şi azi mulţi între tinerii români, cari
n'au trecut nici pragul scoalei.
Să se înfiinţeze în fiecare garnizoană, cer
curi culturale si biblioteci pentru soldaţi.
Cam acestea ar fi în liniamente generale ocupaţiunile preotului nostru ca să fie de fapt
activ în armată şi de folos neamului şi ţării. Şi
aceasta cu cea mai mare abnegaţiune.
Deoarece noi dela sate vedem că în tot anul
revine la vatră un contingent din tinerii ieşiţi
dela armată şi mulg din ei cu deprinderi rele, in
fectaţi moraliceşte şi fizice. In chipul acesta usor se coboară în cinstea şi curăţenia satelor
noastre murdăria imoralităţii oraşelor.
Posturile preoţilor în armată să nu fie con
siderate ca posturi de bună căpătuială unde se
poate mânca comod o pâine mai albă ca la sate,
ci trebuie privite ca posturi de înaltă chemare
şi datorie preoţească, naţională şi culturală.
Posturi active şi preoţi activi.
ROMUL

POPA,

protopop

in memoria lui Avram iancu
— Ordin circular —
Nr. 5116. — Se împlinesc acum o sută de ani
dela naşterea lui Avram Iancu, bărbatul, care a
organizat si a condus cu incomparabilă glorie
revoluţia noastră naţională din anii 1848—1849.
Faptul acesta oferă naţiunii române prilejul
să-şi manifeste gratitudinea faţă de eroul neîn
vins al sbuciumărilor pentru libertatea naţiona
lă, legendarul „Craiu al Munţilor", a murit gră
bind învierea neamului nostru.
Sub patronajul Maiestăţii Sale al marelui si
iubitului nostru Rege Ferdinand I-ul, Asociaţiunea pentru literatura română si cultura poporu
lui român „Astra" din Sibiu aranjează această
centenară comemorare în regiunea istorică, un
de s"a petrecut revoluţiunea victorioasă si viaţa
prea dureroasă de apoi a lui Avram Iancu. Cuvinese deci ca în anul acesta şi în zilele acestea,

la pragul celor o sută de ani dela naşterea ma
relui erou Avram Iancu. toţi fiii de Român să-şi
aducă aminte de eroul nebiruit a! dragostei de
neam si de mucenicul chinuit, pcntrucă a cerut
dreptatea neamului si cu braţul său neînvins a
izbit în duşmanii seculari.
Dispunem deci ca în ziua Adormirei Născă
toarei de D-zeu în toate bisericile noastre să
se săvârşească serviciu divin cu parastas pen
tru Avram Iancu şi eroii neamului din 1848.
Preoţii vor ţinea cuvântări ocazionale potrivite
şi în conţelegere cu învăţătorii si fruntaşii sate
lor vor aranja festivaluri cu prelegeri poporale
si cu cetiri din episoadele glorioase ale anulu*.
1848 pentru ca să fie pilde edificatoare pe sea
ma generaţiilor tinere de astăzi.
P. O. Domni protopopi vor priveghia ca acest
ordin să se execute în toate bisericile.
NICOLAE,

episcop.

Programul serbărilor
pentru comemorarea centenarului naşterei lui Avram Iancu
ZIUA 1.
Duminecă 31 August.
LA

BAIA-DE-CRIS

Orele 8. — Desvelirea bustului lui Avram Ian
cu în prezenţa ministrului cultelor şi artelor şi
a preşedintelui „Asociaţiunei".
Orele 9. — Desvelirea plăcei comemorative
dela casa unde a murit Avram Iancu, în-prezen
ţa aceloraşi.
Orele 9 jum. — Sosirea membrilor guvernu
lui si a invitaţilor. •,
Orele 10. — Sosirea şi primirea Maiestăţii
Sale Regelui şi a Familiei Regale.
LA

ŢEBEA

Orele 10 jum.—12. — Serviciul divin la mor
mântul lui Avram Iancu, oficiat de I. P. S. Sa
Mitropolitul Ardealului.
Cuvântări:
I. P . S. Sa mitropolitul dr. Nicolae Bălan;
Reprezentantul guvernului, d. Alex. Lapedatu, ministrul cultelor si artelor şi
Un delegat al Tinerimei Universitare din
Transilvania.

Defilarea omagială a publicului înaintea mor
mântului lui Avram Iancu.
Orele 12—1 jum. — Masa oficială.
Cuvântarea id-lui preşedinte al Consiliului
Ion I. C. Brâtianu.
Răspunsul Maiestăţii Sale Regelui.
In acelaş timp se va servi o masă câmpe
nească oaspeţilor şi poporului, după care vor
urina cuvântări ocazionale ţinute pe grupuri de
un ardelean, un bucovinean, un basarabean, un
muntean si un moldovean.
Orele 2—4 jum. — Drumul dela Baia de Cri?
la Câmpeni cu scurte opriri Ia Brad si Abrud.
LA

CÂMPENI

Orele 4 jum.—5. — Primirea Maiestăţii Sale
Regelui şi a Familiei Regale.
Inquartiruirea invitaţilor.
Orele 6—7 jum. — Şedinţa festivă a secţii
lor „Asociaţiunei" pentru comemorarea lui A vram Iancu, prezidată de M. S. Regele.
Salutul preşedintelui ..Asociaţiunei".
Răspunsul Suveranului.
Conferinţa d-lui dr S. Dragomir, profesor la
Universitatea din Cluj, despre Avram Iancu.
Cuvântările omagiale ale II. P P . SS. Mitro
polit Primat dr. Miron Cristea, dr. Vasile Suciu
mitropolitul Blajului si a delegatului Academiei
Române.
Cuvântul de încheiere si mulţumire ai preşe
dintelui „Asociaţiunei".
Orele 9. — Reprezentarea piesei „Doamna
Munţilor" (episod din revoluţia dela 1948 în
Munţii Apuseni) de I. U. Serica.
ZIUA II.
Luni 1
PE MUNTELE

Orele 4—5. — Inaugurarea muzeului naţio
nal „Avram Iancu".
Serviciul divin oficiat de Prea Sfinţitul Epis
cop al Clujului.
Cuvântarea Prea Sfinţitului Episcop N . ivan
si a preşedintelui „Asociaţiunei".
Ora 5—6. — întoarcerea la Câmpeni.
Ora 6—8 jum. — Drumul dela Câmpeni la
Turda.
ZIUA 111.
Marti

2

Septembrie.
LA

CLUJ

Orele 10 jum. — Recepţia Maiestăţii Sale R e 
gelui şi a Familiei Regale.
Ora 11. — Omagiile reprezentanţilor autori
tăţilor, confesiunilor si diferitelor corporaţiunî,
în localul Prefecturei.
Ora 12. — Serviciul divin oficiat de Prea
Sfinţitului Episcop al Clujului la locul rezervat
pentru ridicarea statuei lui Avram Iancu.
Cuvântarea d-lui ministru al cultelor şi ar
telor Alex. Lapedatu.
Ora 12 jum. — Revistă militară.
Ora 1. — Masă oficială.
Ora 3. — Plecarea Maiestăţii Sale Regelui şi
a Familiei Regale.
Eparhia noastră a Clujului pe al cărei
teritor se desfăşoară cea mai mare p^rte a
festivităţilor va participa printrun nui. ăr
mai mare de clerici şi mireni, la Vidra, Câmpen şi Cluj. P. S. Sa episcopul Nictlae în
soţit de membrii consistoriului va fi deja de
Sâmbătă seara în Câmpeni pentru a fi pre
zent la întâmpinarea M . Sale Regelui

Septembrie.
GĂINA

SI LA

VIDRA

Orele 8. — Plecarea la Vidra.
Orele 9—11 jum. — Urcarea pe vârful Mun
telui Găina.
Orele 11 jum.—2. — Sfinţirea crucei come
morative.
Conferirea numelui de „Avram iancu" bata
lionului de vânători de munte din Abrud.
Cetirea decretului regal şi cuvântarea d-lui
general G. Mărdărescu ministru de răsboiu.
Răspunsul Maiestăţii Sale Regelui.
Masă câmpenească pentru invitaţi şi popor.
Serbarea populară îndatinată.
Orele 2—4. — Coborârea la Vidra.

Acordul Franco-German
Se ştie că dupăce Germania n'a voit să se
supună tratatului de pace de după răsboiu şi
n'a voit să plătească Franţei şi Belgiei ratele Ia
cari se obligase, Franţa a ocupat ţinutul Ruhr,
cel mai bogat în cărbuni, cu aprobarea tuturor
statelor aliate. După multă frământare Franţa
a cedat stăruinţelor externe şi a început per
tractări cu Germania ţinând mai multe confe
rinţe la Londra. Pertractările au ajuns Ia resultat bun. Părţile s'au înţeles.
Succesul acesta va avea o repercusiune din
cele mai fericite asupra situaţiei internaţionale.

Guvernul german a hotărît să semneze proto
colul pentru executarea planului Dawes şi să
accepte ca evacuarea Ruhr-ului să se facă în
termen de un an, aşa cum a produs Heriot. Con
cesiunile făcute de franco-beigieni pentru asi
gurarea acordului şi mai cu. seamă energia cu
car® Herriot a declarat că interesele Franţei nu
admit noui concesiuni, au determinat guvernul
- german să accepte propunerea privitoare la ter
menul evacuărei Ruhr-ului.
Evenimentul acesta prezintă
însemnătate
considerabilă pentru pacea europeană. Accep
tarea de către germani a condiţiilor franceze v «
provoca, în sfârşit, acea destindere a raporturi
lor internaţionale pe care o reclamă omenirea
setoasă de pace.
Punctul cel mai dificil dintre cele aflate iu li
tigiu odată tranşat, pentru celelalte acordul e
lesnicios. Parlamentul german a ş' aprobat î n 
tărirea delegaţilor din Londra, dând astfel o
formă definitiviă- acordului reaUzai cu atâta
trudă
Guvernul Herriot înregistrează astăzi un
succes frumos, care e în acelas timp succesul
păcei şi al democraţiei.

Propaganda catolică
din tara Oaşului
-

N-a trecut în „Ţara Oaşului" încă o Dumi
necă ori sărbătoare în care să nu fi apărut câte
2—3 soli trimişi din fericitul picior de rai Gher
la.
S'a înşelat însă P . S. Sa din Gherla, de astădată ca totdeauna, căci după eminenta predi
că ţinută la Bixad l-au părăsit 118 familii din
Tur, şi sunt în trecere şi restul, din Racşa 9 fa
milii şi urmează şi alte comune din jur.
In ziua sf. proroc Ilie am avut onoare la Rac
şa de 3 Reverendissimi, unul potrivit cu numele
ce'l poartă conform rostirilor ce a propovăduit
în contra noastră în cimitirul din marginea co
munei (Gheorghe Strimbu) ceil'alţi nu-i cu
nosc.
După săvârşirea liturghiei din biserica gr.catolică au ţinut misiuni şi până sub seară nea
hulit religia ortodoxă făcându-ne draci fără su
flet. Ieşind din biserică cu procesiune, la cimi
tirul din marginea comunei, au săvârşit paras
tas pentru cei morţi şi aici s'a rostit o splendi
dă cuvântare, în care se zicea: „morţii ale că

ror oseminte zac aci nu pot să se odihnească
pentru fărădelegile rătăciţilor urmaşi ai lor,
căci s'au făcut draci pre pământ, şi pre cei
morţi îi chinue grozav, căci ş'au părăsit legea
cea sfântă şi adevărată catolică.
Morţilor! sculaţi-vă să ne băgăm noi de vii,
în locui vostru, căci necredincioşi urmaşi rătă
ciţi de ai voştri nu voiesc a asculta cuvântul
adevărului propovăduit de noi preoţi lui Hristos
cel răstignit.
Aceşti necredincioşi s'au făcut vinovaţi de
a doua răstignire alui Hristots — şi voi vă lăpădaţi de El pentru un jugăr de pământ.
Fie vă milă de morţii voştri, de părinţi, de
fraţi şi copii, pre care îi aveţi aici mai scumpi
etc".
Emoţionaţi de efectul cuvântării preoţii asis
tenţi împreună cu predicatorul au început a
plânge cu adevărat.
Iar curatorul bisericei Simeon Mălanca apropiindu-se cu sfială de preotul Andron îi şop
teşte apăsat:
„Părinte, nu te sfarmă, mai bine scoate pă
durea bisericei din manile lui Kovâcs Gyula,
căci altcum te lăsăm cu toţii şi ne dăm deaceea
parte". Făcea aluzie la faptul că preotul An
dron a vândut din pădurea bisericei în două
ierni lemne de vre-o 400 mii lei, cu cari a cum
părat pe oameni ca să nu treacă îa ortodocşi.
Acum ai vrea să-i încaseze şi nu mai poate. De
altă parte stă şi acum în legături de gheseft cu
un anumit Kovâri Gyula în spatele acestei pă
duri.
Recomandam această afacere în atenţiunea
Domnului Ministru de • agricultură! '. »t P . S
Sale dela Gherla îi recomand să nu mai trimită
emisari în ţara noastră ci să mediteze asupra
sentinţei: „Contra vim mortis non est medicamentum in hortis".
VASILE COSMA, preot.

Date Istorice
Preoţi si învăţători ortodox! în varmeghia
Chioarului şi părţile ungurene în 1785.
Lăpuşel: Popa Irimie, învăţător: Fonaţ A lexă;
Mâghereuş: preot Pop Ioan, înv. Pop Thnofie, administr. Dănilă Ştefan.
Sâsari: preot Popa Costan, înv. Petru Andras adm. Bozdaii Onuţ.

Bozinta rnică: p r e o t ' P o p a Nistor, înv. P o p
Beneficiile protopresbiterului-paroh sunt:
Onuţ, adm. Borcutan Simeón;
1. Locuinţă în naturăBcrtezoaia, preot P o p Gheorghe.
2- Veniturile fasionate în coala B . p e n t r u
Caicea, preot Pop Qabor, înv. Petruş irimie
întregirea salarului de p a r o h dela stat din p a 
Cănaş, preot Pop Alexă.
rohia 1- Cluj, cu sesiune p a r o h i a l ă de 32 jugFinteuşul mare, preot Popa Gheorghe adm. cad.
Borbély Andrei.
3- Dotaţia p r o t o p r e s b i t e r a l ă dela statTolghieş, preot P o p a Irimie, înv. Indrea P e 
4- P a u ş a l u l din fondul general adminis
tre.
trativ c o n s i s t o r i a l
Rimeţi, preot cel din Tolghieş.
5, T a x e l e legale dela vizitaţiile canonice
Curtuişul mare, preot Popa Todor, înv. AConcurenţii îşi v o r înainta cererile d e con
vram On.
curs, p r o v ă z u t e cu documentele n e c e s a r e în
Pribileşti, preot Popa Onuţ.
conformitate cu concluzul congresual N r . 111
Văleni, preot Popa Toader, înv. (şi cantor) din 1888, Veneratului Consistor Eparhial din
Surduc Vasile.
Cluj în t e r m e n u l indicatBuciumă, preot Popa Indrei.
Cluj, din şedinţa Comitetului p r o t o p r e s 
Eadără, preot Popa loan.
biteral o r t o d o x r o m â n , ţinută la 1/14 August
Gaura, preot P o p Todor înv. Gete loan.
1924.
Fersig, preot Pop Indrei, înv. Mets Lucă.
A n d r e i Ludu
Draghia, preoţi Pop Alexă, P o p Onuţ P o p as. cons., adm. protopresb. preşedinte
Petre, Popa Todor, Popa Pavel, Popa Vasile,
Gheorghe Suciu
notar
adm. Popa German.
Topiiţa, preot Popa loan, înv. Duda Nichită.
Nr- 4984 „ A p r o b a t " .
Cuciulat, preot Popa Cosían, înv. Neagota
Din şedinţa Consistoriuhu eparhial al Clu
Alexă.
jului ţinută în 7 A u g . 1924.
Poniţa, preot P o p loan înv. Bârsan GheorLaurenţiu Curea
NÎCOLAE
ghe.
secretar
Episcop
Selnicea. preot Opriş Pinte înv. Balea On.
Curtuisel, preot Nan Onuţ.
Nn. 535—1924..
Săcătura, preot P o p loan înv. Pop Găvrilă.
Şumuşeni, preot lipseşte, înv. Porumb Indrei.
Fânaţ, .preot Popa Alexă, înv. Mărieş-Gligor
Iu temeiul §-!ui 16 din Regulamentul pentru
Copalnic, preot Popa Lup, înv. Leşş Lup.
procedura
la alegerea de protopresbiter, sub
Berinţa, preot lipseşte parohul.
scrisul
în
calitate
de comisar consistorial, în
Cărbunar, preot P o p Petru, înv. Pop Nistor.
credinţat
cu
săvârşirea
actului alegerii prin or
Ruşor, preot P o p Todor.
Piopiş, preot Popa Mihaiau, înv. Guţ Irimie. dinul consistorial cu numărul 4569 Plen. clin 7
Aceste date sunt culese din archiva iiideţu- August anul curent, prin aceasta convoc şi d e 
clar convocat sinodul protopresbiteral electoral
iui Săiaj de
al tractuiui Reghin pe ziua de Marţi în 9 Sep
RE MUS ROSCA, preot
tembrie
st. nou 1924.
Zălau
Serviciul divin se va săvârşi în biserica cen
trală din Reghin la ora 9 dimnieaţa, după care
Nr. 373—1924
2—3
va urma imediat şedinţa sinodului în biserică.
în legătură cu aceasta şi în conformitate cu
§. 14. şi 15 a Regulamentului, convoc comitetul
P e n t r u o c u p a r e a postului de p r o t o p r e s b i - protopopesc la şedinţă pe ziua premergătoare
ter al tractului o r t o d o x r o m â n Cluj şi toto Luni la 8 Septembrie st. nou 1924 la ora 4 d. a.
d a t ă p a r o h al parohiei Í. Cluj, —în temeiul în cancelaria oficiului protopopesc, pentru a ra
ordinului Consistorial din 10/23 iulie a. c N r . ce candidarea prescrisă.
Târgu-Mureş. la 12 August 1924.
4601 din 1924 — se publică concurs, cu ter
Protopop ŞTEEAN
RUSU
men de 30 zile dela întâia publicare în „ R e 
comisar consistorial.
naşterea-".

Convocare

Concurs

Nr

Daruri. Comitetul parohial din Bacamezău la
propunerea preotului Laurenţiu Barzu a dăruit
pentru înzestrarea parohiilor noastre nou înfiin
ţate un rând de odăjdii, o garnitură de vase pen
tru sf. cuminecătură cu acoperemintele nece
sare, două pânzături de masă şi un feşnic. Pen
tru acest dar i-se aduce mulţămtiă din partea
Consistoriului nostru.
* **
Seminariul teologic din Bucureşti publică
concurs în „Monitorul Oficial" pentru primirea
elevilor în internat. Sunt vacante 21 burse cari
se ocupă prin concurs.
Concurs. Devenind vacant postul de profe
sor de religie la liceul „Gheorghe Bariţiu" din
Cluj se publică concurs cu terrninul de 15 Sep
tembrie st. n. a. c. Cererile instruite cu documnetcie necesare se vor înainta Consistorului
nostru.
* **
întoarcerea la ortodoxie. Cetim în „Univer
sul": Poporul românesc, rupt cu silnicie de bi
serica străbună la 1700 prin tot felul de promi
siuni, redeşteptat din lunga-i letargie, se întoar
ce în sânul bisericei ortodoxe care-1 cniamă şi-1
aşteaptă cu dragoste şi dor de mamă.
Astfel, în parohia Ucea de sus, din iud. Fă
găraş întreg poporul unit, în frunte cu preotul
lor sau întors la ortodoxie şi încuindu-şi mica
lor biserică, au intrat împreună cu ceilalţi fraţi
ortodoxi în biserica străbună din mijlocul satu
lui, sărbătorind această zi cu mare bucurie.
Tot astfel s'a întâmplat şi în judeţul vecin,
Târnava mare.
* * *
Faptă vrednică. Zilele trecute a ars la fabrica
de tutun din Bucureşti si focul a făcut pagube
mari. Mulţimea de lucrători din fabrică fără să
fie unul dintre ei împotrivă au hotărît, să lucre
ze două luni de zile câte un ceas mai mult la
zi gratis — pentruca să acopere ceva din pagu
be. — Fapta lor ne bucură!

:U

inari, au cerut dela mai mari să le închidă crâş
mele. Şi prefectura de acolo a găsit, că bun lu
cru au cerut oamenii, si !e-a închis.
Ge bine ar fi, când toţi Românii ar lua pildă
dela cei din Vorâncan!
Metropolitiil Meletie locotenentul cxarhatului
bulgar din Constantinopol a reposat în săptă
mâna trecută în Sofia.
Ziarul cel niai vecliiu din lume. In China este
o gazetă cu numele „King-Coo" care a fost
scoasă întâia oară pe la anul 911 după Hristos
si-are o vechime de 1013 ani. Din anul 911 până
astăzi stăpânirile cari sau perindat la cârma
acelei ţări au tăiat capul la vre-o 13 redactori
dela acea gazetă, fiiindcă n'au scris pe placul
împăraţilor.
O nouă şcoală primară în Cluj. Primăria ora
şului Cluj a cumpărat pe preţ de un milion de
lei o casă în strada General Grigorescu. Aceas
tă casă va fi prefăcută în scoală primară, care
se va deschide încă în toamnă.

* **
Jidanii sunt cei mai frumoşi oameni din ţară?
Duminecă în 29 Iunie s'a ţinut o expoziţie de
copii frumoşi. Comisia compusă, cum se vede,
din medici jidani a premiat şi a declarat de cei
mai frumoşi copii numai pe cei tăiaţi împrejur.
Sărmanii, au ajuns si cei mai frumoşi! Oare
ce le mai lipseşte?
Concurs de preot. Parohia Jaungstown Ohio
din America deschide concurs de preot misio
nar cu retribuţie lunară de 135 dolari. Se rece re
cualificaţie de clasa primă şi aptitudini şi cunoş
tinţe speciale de misionarism.
* * *
Şi Saşii consecvenţi. Saşii nu se lasă nici ei
mai prejos în a ne arăta „dragostea" lor. Un
tânăr sas, care a terminat Liceul săsesc din Si
biu, a scris un articol în gazeta săsască „Tagespost" din Sibiu, în care spune, că a trebuit să
înveţe si limba românească, dar a învăţat-o —
„numai scrîsnind din dinţi" . . .
* * *

Pildă vrednică de urmat. Sătenii comunii V o râncan, din judeţul Soroca (Basarabia) au ţi
nut o mare adunare, în care toţi, afară de crăş

De ce nu merg jidanii în Palestina. Jidanii
au omorît pe profesorul Israel Mann din Ieru
salim, jidan şi el, — pentrucă în Palestina na
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mai vrut să asculte de Societatea Sionistă din
Paris (care conduce jidovimea din toată lumea),
ci ajuns acolo a scris împotriva acestei socie
tăţi.
Nici la ei nu-i tot „cuşer"!
Biserica noastră din Roşia montană, si-a. în
ceput reparaţia radicală. Credincioşii noştri au
început această lucrare cu mare însufleţire, jertfindu-şi fiecare cu dragă inimă obolul său. în
cursul lucrărilor serviciul divin se va oficia în
localul scoalei montanistice.
Tunel pe sub mare. Englezii si Francezii au
făcut de mult un plan mare. Anume voiesc să-şi
lege ţările pe. sub mare prin un tunel prin care
să treacă trenul. Acum s'a întrunit o mare co
misie din foştii miniştri preşedinţi ai Angliei,
pentru a cerceta de nu e vremea să se apuce si
de minunea asta.
Au apărut în editura Uniunei culturale basarabene din Chişinău două broşuri: 1) „Comba
terea sectelor raţionaliste" de M . A . Calnev,
cuprinzând combaterea rătăcirilor referitoare la
sf. Tradiţie şi Sf. Scriptură. 2) „Despre omul
trupesc, sufletesc si duhovnicesc" pastorală re
ligioasă de I. P . S. arhiepiscopul Qurie. Preţul
nu este indicat. Se pot comanda dela Consisto
riul din Chişinău (Basarabia). Le recomandăm
preoţimei noastre ca broşuri auxiliare bune în
activitatea pastorală.

7.
S.
9.

10.
11.
12.

"aï!.

Vieata unei mame credincioa
se de Dr. I . Lupaş — — — 5.— Lei
Spice din istoria bisericei de
Dr. I . Lupaş
5.—Lei
O pagină din lupta noastră
pentru existenţă de P . S. N .
Ivan — — — — — — — — 5.—Lei
„Problema educaţiei sexelor"
8.—Lei
„Femeia" de Dr. C. Stanca — 20.— Lei
Regule de drept şi de morală
scoase din Sfânta
Scriptură
de M . Dupin trad. de M . W .
Pacu
— — —
— — 35.— Lei
2—2
CONÇU

La seminarul ortodox român din Cluj este
vacant postul de econoamă, retribuit cu 1400 lei
retribuţie lunară, locuinţă în natură, vipt, încăl
zit şi luminat.
Vor fi preferite văduvele rămase de preoţi
si învăţători, încât se poate fără prunci.
Presentarea in persoană până la 25 August
a. c. cu petiţii şi documente în regulă.
Cluj, la 11 August 1924.
Consistoriul
Nr. 202—1924
CONCURS

La consistoriul nostru sunt depozitate spre
desfacere următoarele cărţi :
1. Papisrn şi ortodoxism în A r 
deal de Dr. G. Ciuhaudu
12.—Lei
2. Românii ortodocşi şi Românii
uniţi de Dr. G. Ciuhaudu. — 10.— Lei
8. Ortodocsia şi creştinismul apu
sean de P. L. Nicodim
8.— Lei
4. Schisma Românească sau Uni
rea cu Roma
2.50 Lei
5. Analele Asociaţiei „ A . Şaguna"
I I . şi I I I . â 20 lei, pentru mem
bri
16.— Lei
6. învăţăminte cu icoane (12 cărţi
poştale cu icoane din Sft. Scrip
tură) —
—
— 10 — L e i

RS

Diecezan.
2—3

REPEŢIT

Pentru întregirea postului de capelan cu
drept de succesiune din parohia de clasa III.
Brăzeşti, aparţinătoare tractului Lupşa, sistemizat prin rezoluţia consistorială Nr. 8270/918 Bis.
pe lângă parohul Simion Pop, se escrie concurs
cu termin de 30 zile dela prima publicare în
„Renaşterea".
Emolumentele sunt: Toate venitele parohiale
conscrise în coala B., cu excepţia zilei de clacă
ce şi-a reservat-o sieşi parohul, apoi salarul de
la stat, care se votează conform cualificaţiei şi
anilor de serviciu de care va dispune alesul ca
pelan.
Cererile de concurs, înzestrate cu documen
tele recerute, se trimit subscrisului oficiu în terminul concursual.
Concurenţii, cu observarea prescriselor din
regulamentul pentru parohii şi cu prealabila în
ştiinţare aici, se vor prezenta şi în comună pen-

tru a cânta, resp. a oficia şi cuvânta şi a face
cunoştinţă şi cu poporul.
Baia-de-Arieş, 2 Iunie, 1924.
Oficiul protopresbiteral ort. român al Lupşei
în conţelegere cu comitetul şi parohul.
Vasile Gan, protoprezbiter
2—3

Nr. 258—1924
CONCURS

REPET

IT.

In baza ordinului Ven. Consistor Nr. 3379 din
1924 se publică concurs repeţit pentru ocuparea
postului de paroh din Ungureni protoprezbiteratul „Lăpuşului" cu termin de 30 zile dela pri
ma publicare în „Renaşterea".
Venitele împreunate cu acest post sunt:
1. Salar de la stat cu accesoriile lui.
2.
Una zi d e lucru dela fiecare casă (2Q0).
3. Sesie parohială 9 jug. cad. si lemne de
foc.
4. Venitele stolare obicinuite.
Cererile instruite cu documentele prescrise se
vor trimite în terminul indicat subsemnatului oficiu protopopesc. Reflectanţii cu avizul acestui
oficiu pot să se prezinte în parohie pentru a fa
ce cunoştinţă cu credincioşii.
Lăpuşul-unguresc, la 10 Iulie 1924.
Oficiul protopresbiteral ort. român al tractului „Lăpus".
Zaharie Mânu, protopop.
Nr. 353—1924

7. Salarul dela stat conform coalei B) cu
accesoriile legale.
Cererile de concurs instruite conform nor
melor în vigoare se vor înainta în termenul des
chis subsemnatului oficiu protopresbiteral.
Concurenţii pe lângă observarea prescriselor
cuprinse în Regulamentul pentru parochii sunt
avizaşi a se prezenta în parochie spre a face
cunoştinţă cu poporul.
Reghin, la 31 Iulie 1924.
Oficiul protopresbiteral ortodox român al
Reghinului, în conţelegere cu comitetul parochial.
loan Sălăgean, adm. ppresb.
Preoţime!
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si parohii

CONÇURS
Pentru întregirea postului de paroh al paro
hiei Toăneaii-pădure de clasa I din protopopiatul
Reghinului se publică concurs cu termin de 30
zile dela prima, apariţie în organul oficios „Re-^
naşterea".
Beneficiile împreunate cu acest post sunt:
1. Locuinţă în natură.
2. Una ferdelă porumb (cucuruz) sfârmit
dela fiecare familie (300 familii).
3.
Câte una zi de lucru.
4.
Opt stânjini de lemne.
5.
Porţiune canonică 2 jugăre, care după
putinţă se va întregi conform legei agrare.
6. Venitele stolare.

T o a t e imprimatele pentru încheierea
socotelilor bisericeşti şi şcolare, blanchete pentru rapoarte oficiale, precum
şi orice fel de rechisite de birou se
află depositate şi se pot comanda cu
preţuri convenabile dela
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