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t Călugărul G h e r o n t i e Guţu
dela mănăstirea „Sf. Ana" din Rohia
Timp de 6 ani a muncit neîn
trerupt pentruca mănăstirea „Sf. Ana",
ascunsă între dealurile Rohiei, la o
distanţă de câţiva km. de Tg.-Lăpuş,
să aibă un aspect cât se poate de
plăcut şi atrăgător. Şi -a reuşit. Deşi
mănăstirea este aşezată într'un fund
de deal, unde se poate ajunge, prin
potecile pădurii, numai cu simţită oboseală, totuşi datorită călugărului
numit „cel bătrân" lumea de toate
vârstele venia ca, pe lângă câteva
ceasuri de cufundare în liniştea stăpânitoare a acestor locuri, să audă
şi sfatul cald al moşului Gherontie.
Dar călugărul Gherontie nu era nu

mai tovarăşul lumii de rând, ci el
era deopotrivă şi prietenul păturii in
telectuale, în cercul căreia se bucura
de o reală simpatie.
Moş Gherontie — aşa l-au bote
zat intelectualii din târguşorul Lăpuş
— avea însuşiri bogate, prin cari
uşor putea să stăpânească pe cei ce
veniau în atingere cu el. Figura-i
atletică, după graiul obişnuit cât un
munte şi stufoasa-i barbă albă de
patriarh îi dădeau autoritatea unui
rege .al regiunii. Voinic cât un brad,
cu un piept de larg volum, înzestrat
de natură cu cele mai fine coarde,
cântă aşa de fascinant încât robia

pe toţi cari-1 auziau. Nefiind nici el
scutit de năcazurile ce stăpânesc în
lume şi adânci frământări sufleteşti
şi-a avut, ca fiecare om, durerea lui;
iar, adeseori, când această durere îi
încovoia rezistenţa, singur, în prid
vorul camerei sale, îşi vărsa tot amarul în melodioase sunete împle
tite în cântări bisericeşti a căror
ecou străbătea toată pădurea până aproape 'n vale. Vocea lui, podoaba
lui de aur, îi aducea şi mângâiere.
Dar şi fala sa.
A avut, însă, un păcat, pe care
ceice l-au cunoscut nu i-1 pot ierta,
încrezător prea mult în forţele sale,
a sfidat cu rezistenţa sa boala în
care căzuse în ultimul timp. Şi în
faţa acestei sfidări, boala şi-a con
tinuat cu succes acţiunea de destră
mare a sănătăţii acestui om plin de
viaţă. Când şi-a dat seama de acest
lucru a fost prea târziu. Cu toate
îngrijirile şi ajutoarele ce a primit
timp de o săptămână în Clinica Uni
versităţii din Cluj, n'a putut înlătura
sfârşitul fatal. în ziua de 1 August
a. c. la ora 9 a. m. dupăce a fost
împărtăşit cu sf. taine, de către P.
C. S. Laurenţiu Curea, consilier eparhial, a închis ochii pentru tot
deauna.
Deşi basarabean de origine, năs
cut în comuna Holoşnita din jud.
Soroca, în anul 1887, totuşi din anul
1931, când a venit ca stareţ la mă
năstirea „Sf. Ana" s'a identificat aşa
de mult cu interesele acesteia încât
ultima-i dorinţă i-a fost: să fie în
gropat la un loc anumit din pădure
aproape de mănăstire, unde îşi fău
rea cele mai frumoase planuri de
activitate. Dorinţa lui s'a îmdeplinit.
în ziua de 2 August osemintele au
fost transportate la Sf. Mănăstire.
Moment de mare zguduire sufle
tească a fost clipa, în care maşina
care-i aducea trupul fără viaţă, s'a
oprit în faţa mulţimii ce-l aştepta.
Soborul de călugări îmbrăcaţi în
haine cernite nu-şi puteau opri la
crimile. Se simt orfani, căci stareţul
Gherontie a fost ca un adevărat pă
rinte care numai pe sine nu s'a ştiut
îngriji.
Din sat, dela crucile drumului,
pe valea pietruită, într'un car cu boi
însoţit de preoţii, călugării şi mul
ţimea ce .eră de faţă, moşul Ghe
rontie a urcat drumul spre mănăs
tire pentru ultima dată.
Dupăce a fost aşezat pe catafalc
în Sf. Mănăstire călugării se perin-

dau la căpătâiul lui, înălţând rugă
ciuni sfinte.
A doua zi clopotele sunau mai
tânguitor ca totdeauna. Pe cărările
ce duc la mănăstire, urcau încet şi
gânditor bărbaţi şi femei, ca să pe
treacă şi ei la locul de odihnă, pe
călugărul bătrân. Dar pe aceleaşi că
rări se văd urcând mulţi intelectuali
din târguşorul Lăpuş. Printre aceştia
se disting: Pretorul Todoran, jude
cătorul Barbieru, avocaţii, N. Leşe
şi I. Susa, abs. de teologie V. Pasca,
dir. şcoalei primare Cristea etc.
în plânsul jalnic al clopotelor P.
C. S. Laur. Curea cons. eparhial, I.
Goron preotul catedralei, A. Scurtu
diacon, delegaţii sf. Episcopii, înso
ţiţi de Protopopul S. Gheţie dela
Lăpuş, Preoţii: N. Gherman-Rohia,
A. Man-Poiana-Porcului, Bot-Stoiceni, Gh. Todea-Borcut. I. PinteaSuciul-de-jos, precum şi de călugării
dela mănăstire, au oficiat, după rânduiala călugărească, prohodul căi,
Gherontie.
La sfârşitul prohodului, cu un
glas ce făcea să răsune toată înfun
dătura de deal într'un ecou plăcut,
a vorbit P. C. S. Laur. Curea aşa
de emoţionant încât toată asistenţa
a isbucnit în lacrimi cu hohote ne
stăpânite.
Părintele I. Goron a vorbit într'un
mod cât se poate de amplu şi clar
despre: ce înseamnă a fi călugăr.
Prot. St. Gheţie a adresat cu
vinte de mângâiere către călugării
rămaşi fără conducător, iar Pr. N.
Gherman a arătat că mănăstirea a
pierdut un om ce avea încă multe
planuri frumoase de realizat.
Pretorul Todoran 1-a prezintat pe
călugărul Gherontie, aşa cum 1-a cu
noscut, sub aspectul de preot şi cel
de om social. Tânărul N. Leşe, cu
un dor ce promite a fi maestru a
exprimat regretul tineretului după
moşul ce era tânăr în acţiuni.
La urmă a vorbit căi. Jura, care
dupăce a pictat viaţa fostului stareţ
în culorile cele mai frumoase, ex
primă cu durere adâncă plânsul şi
nemângăierea călugărilor.
Toţi au vorbit frumos despre
moşul Gherontie şi el nu le-a dat
niciun răspuns. Groparii l-au ridicat
şi, pe frânghii, l-au lăsat uşor în
groapă.
S'a dus moşul Gherontie, s'a dus
cu glas cu tot.
Fie-i

ţărâna

uşoară!
I b.

I N F O R M AŢ I U N I
Ş t i r e p e r s o n a l ă . P. S. nos
tru Episcop Nicolae a părăsit
reşedinţa în ziua de 4 1. c. spre
a-şi face cura la băile din Sovata. De aici se va duce în
comuna natală Arpătac, judeţul
Trei scaune, pentru cercetarea
şi mângâierea părinţilor.
La
sfârşitul lunei P: S. Sa se va
înapoia la Cluj.
„ D r a g o s t e a " , f r a ţ i l o r . Zia
rul „Unirea" dela Blaj întirn-

pină înfiinţarea Episcopiei Ma
ramureşului cu un articol lung,
de-o neînchipuiră violenţă. Cică
noua Episcopie nu este nici mai
mult nici mai puţin decât „o

crimă naţională" săvârşită pe
furiş de guvern, printr'o simplă
decizie şi în absenţa Regelui
împotriva Bisericii greco-cato
lice. Şi redactorii debitează sub
acest titlu nătâng o ploaie de
injurii grosolane la adresa or
todoxiei, care vrea să strice

Noua Episcopie ortodoxă din Maramureş.
„Monitorul Oficial" din 24 Iulie a. c. publică u r m ă t o r u l : Decret-Lege.
.
„Se înfiinţează, pe ziua de 1 Iulie, episcopia o r t o d o x ă r o m â n ă
a Maramureşului, c a s u f r a g a n ă a Mitropoliei Bucovinei, c a r e s e v a
conduce după legile şi normele în v i g o a r e , aplicabile bisericii or
todoxe române.
Reşedinţa a c e s t e i Episcopii este în oraşul Sighet.
A c e a s t ă Episcopie cuprinde u r m ă t o a r e l e protopopiate, cu p a 
rohiile c e le compun în prezent şi a n u m e :
a) Protopopiatul Sighet.
b) Protopopiatul B a i a - M a r e , a m b e l e a c e s t e a prin deslipire dela
Episcopia Vadului, Feleaculuî şi Clujului;
c) Protopopiatul Satu-Mare, prin deslipire dela Episcopia Oradei.
Clerul parohiilor din Episcopia Maramureşului r ă m â n e retri
buit de Stat c a şi p â n ă în prezent.
Mitropolia Bucovinei ia a s u p r a s a t o a t e celelalte cheltueli ne
c e s a r e înfiinţării şi funcţionării nouei Episcopii a Maramureşului
p â n ă la 1 Aprilie 1938 c â n d u r m e a z ă a fi p r e v ă z u t e în bugetul
Statului.
Episcopiile Oradei şi a Vadului, Feleacului şi Clujului sunt
obligate a p r e d a Episcopiei Maramureşului t o a t ă a v e r e a mobilă şi
imobilă, d a t ă lor anterior prin legi s a u deciziuni ministeriale şi
administrată provizoriu de ele".
unitatea sufletească a Maramu
reşului şi prin ea rezistenţa Statatului naţional. E ceva pato
logic în această revărsare de
furie morală, pe care e greu
s'o calificăm cum merită. Căci
şi elevii de liceu ştiu, că Ma
ramureşul a fost ortodox din
vremile cele mai vechi, că am
avut acolo Episcopie cu o serie
de ierarhi luptători, cari s'au
împotrivit asaltului catolic al
Vienei perfide dela 1700. T e 
melia este deci a noastră, iar
Românii scăpaţi de prigoana
papistaşă se întorc la matca
Voevozilor de odinioară. Avem
acolo zeci de mii de credin
cioşi, cari trebuie ocrotiţi. Oare
episcopiile uniate dela Oradea
şi Lugoj, înfipte în ţinuturi
compact ortodoxe, au slujit unitatea sufletească a neamului,

sau sfărâmarea e i ? Căci şi as
tăzi ele n'au mai mulţi fideli,
decât un protopopiat ortodox.
Să se ştie deci: ortodoxia este
la ea acasă în Maramureş, şi
noua Episcopie o reintegrare în
drepturile ei istorice. E a va în
deplini acolo o misiune de deş
teptare şi apărare naţională, pe
care Statul n'a putut-o lăsa pe
mâna unor vicari iredentişti, din
serviciul Ordinarului Alexandru
Rusu, stigmatizat de Senatul
României.
Iată, de ce ne surprinde „dra
gostea" insultătoare a Unirii.
Z o n e de r o m â n i z a r e . D-l pro
fesor N. Iorga, a făcut, în calitate de
preşedinte al „Comisiunei Monumen
telor istorice" şi al „Ligii Culturale",
un demers oficial pe lângă primăria
municipiului Iaşi, prin care preconi
zează creearea zonelor de români
zare în jurul sfintelor lăcaşuri — cti
torii ale marilor noştri voevozi — din
capitala Moldovei.
D-sa a cerut ca primăria Iaşilor,
printr'o atentă studiere a autorizaţii
lor de construcţii şi prin eventuale
exproprieri, să ferească, pe o rază
de 5 0 0 metri — lăcaşurile româneşti

de rugăciune, de orice apropiere pro
fanatoare.
în aceste zone să se ridice nu
mai sediile asociaţiilor de cultură na
ţională şi locuinţe ale elementului
băştinaş românesc.
Demersul este făcut în urma cu
noscutelor rezoluţiuni adoptate de
congresul general al Ligii Culturale,
ţinut acum câtva timp la Iaşi, unde,
după cum se ştie, d-l profesor N.
Iorga a expus această interesantă
temă de renaţionalizare a centrelor
urbane înstrăinate.
Am dori ca aceeaş intervenţie să
se facă şi pentru bisericile din Ar
deal, unde minoritarii oraşelor sunt
la fel de îndrăzneţi şi provocatori.
Noui şcoli româneşti în Al
bania. Guvernul albanez, a aprobat
ca pe lângă cele două şcoli primare
româneşti ce funcţionează în comu
nele Corcea şi Sipsca, să se mai
deschidă încă cinci şcoli cu limba
de predare românească în comunele
Moscopole, Lunca, Nicea, Graniova
şi Disniţa. Peste cinci sute de elevi
români vor urma la aceste şapte'
şcoli româneşti, întărindu-se astfel
bazele unei sincere şi reale colabo
rări între cele două ţări prietene.
Rugăminte. Epitropia bisericii
ort. din Valea-Largă, protopopiatul
Luduş, roagă On. preoţime, ca aceia
cari au primit apelul acestei parohii
în vederea colectării unor sume pentm repararea caselor parohiale, pu
blicat în „Renaşterea" nr. 11 din 14
Martie a. c. şi trimis şi personal şi
au colectat ceva să binevoiască a ne
trimite sumele colectate, pentru a
putea începe lucrările de reparare.
Toată nădejdea ne este în On.
preoţime căreia îi vom mulţumi, ia
singură cunoaşte mai bine situaţia
în care se'sbate preotul în parohiile
sărace şi periclitate şi de sectarism
cum este şi parohia Valea-Largă.
Glume de prost gust. Ziarul
Patria din Cluj reproduce cu plă
cere dintr'o tipăritură braşoveană ur
mătoarea informaţie: „în Iugoslavia
Sinodul a excomunicat din biserică

11 miniştri. Iar la noi, în acelaş timp,
sunt episcopi cari s'ar face şefi de
cabinet la dl Vaier Pop sau Vania
Inculeţ". Ne permitem să protestăm
împotriva unor astfel de spirite vul
gare, în Transilvania există un res
pect tradiţional al cârjei arhiereşti, ce
nu poate fi diminuat de oarecari gazetăraşi inconştienţi.
Cazul Arhiepiscopului Sapieha.
S'a crezut că prin scrisoarea de scuze
adresată preşedintelui Republicii de
către arhiepiscopul Sapieha din Cra
covia, conflictul grav dintre acesta şi
naţiunea polonă s'a lichidat. Pro
fundă eroare. După şedinţa extraor
dinară a Parlamentului, convocat spre
a vesteji provocaţiunea arhiep. S a 
pieha, un mare număr de deputaţi
au organizat o manifestaţie publică
în faţa Primăriei, cerându-se secu
larizarea catedralei Wawel, unde se
odihneşte trupul mareşalului Pilsudsky şi revizuirea Concordatului, care
să restrângă drepturile bisericii ca
tolice, în acest sens deputaţii vor
prezenta un proiect de lege în se
siunea din toamnă. Arhiepiscopul Sa
pieha a fost trimis într'un concediu
forţat, fără termen, ceea ce se echi
valează cu înlăturarea lui din scaun.
Prin urmare, conflictul se adân
ceşte din pricina papismului concordatar. Este vechea racilă, ce tulbură
statele căzute în laţul perfid al Va
ticanului.
U r a c a t o l i c ă . Parohia ortodoxă
din Tulgheş, judeţul Ciuc hotă
rând zidirea unei biserici, â ce
rut primăriei să-i dea gratuit 1500
m. c. material lemnos din pădurile
sale. Cererea eră cu atât mai îndrep
tăţită, cu cât aceeaş favoare s'a acordat uniţilor, papistaşilor şi ovrei
lor. Consiliul comunal eră dispus să
împlinească cererea. S'a opus însă
energic un singur membru: preotul
unit T. Branea, care invocă un mo
tiv teribil, anume că parohia n'ar fi
fost înfiinţată în mod legal. Pe când
acelaş preot n-a refuzat deloc să vo
teze ajutoare pentru biserica ungu
rească şi chiar sinagoga ovreiască.
Este un record de ură catolică, ce
nu poate fi îndeajuns stigmatizată de
orice bun român. O semnalăm aici,
numai spre a se vedea cât de mult
perverteşte şcoala catolică sufletul
unor preoţi, cari ar trebui să-şi iu
bească fraţii de acelaş sânge.
Zidirea bisericii din L u n c a Murâşului. Comitetul de construcţie
al bisericii ortodoxe române din Lunca
Murăşului, jud. Turda, roagă toate
oficiile parohiale din Eparhie a ne
trimite costul celor 10 bucăţi ilus
trate expediate cu Nr. 1/1936, expi
rând de mult termenul. — Pentru
orice sumă trimisă primiţi mulţumi
rile noastre. Pentru comitet: lacob
Bratu, paroh.
C e r c p r e o ţ e s c la Dej. în ca
drele cercului preoţesc, ţinut în ziua
de Sf. Ilie la Dej s'a făcut şi orga
nizarea soc. „Oastea Domnului" de
pe Valea Someşului. Dimineaţa la
ora 8 s'a oficiat Utrenia şi Sf. Li
turghie în sobor de preoţii: Prot. Z.
Manu, păr. I. Budu, T. Ciceu şi D.

Ivan. La priceasnă a predicat păr.
protopop Manu, arătând legătura ce-a
existat totdeauna între biserică şi po
por şi documentând că numai această
armonie poate să ne ducă la izbândă.
La ora 11 se face procesiune la
sala prefecturii. Aici păr. prot. Z,
Manu deschide şedinţa bineventând
pe ostaşii Domnului.
Au vorbit mai mulţi fraţi, iar din
tre preoţi au vorbit: păr, I, BuduOcna-Dej despre Credinţă şi fapte
şi păr, T. Ciceu-Vad despre Sme
renie şi Mândrie.
Se procedează apoi la organizarea
pe centre conform statutelor, ceeace
s'a putut face numai datorită ener
giei domnului protopop, mulţi ostaşi
refuzând a primi statutele,
S'au cântat câteva cântece fru
moase şi s'au recitat poezii. La ora
4 adunarea s'a sfârşit.
P r o b l e m a Palestinei. Presa din
Capitală desbate pe larg problemă
împărţirii • Palestinei între Arabi şi
Ovrei, după planul elaborat de gu
vernul britanic. O serie de fruntaşi
ai ţării răspunzând unui chestionar
al ziarului Curentul, opinează, că
România trebuie să intervină la Ge
neva pentru constituirea unei Pales
tine evreeşti cât mai întinse, spre a
înlesni emigrarea indezirabililor dela
noi. Alţii propun desemnarea unor
colonii mari nelocuite, spre a cu
prinde pe toţi evreii din lume. Ma
rele apostol al neamului, d-1 prof.
Nicolae Iorga, răspunde plin de iro
nie amară, în chipul următor:
„Părerea mea este că
Palestina
trebue conservată
pentru
elementul
românesc, care nu mai are loc în
însăşi ţara sa.
„Cu puterea imaginaţiei,
eu văd
astfel, pe lângă un Iaşi, un Boto
şani, un Hârlău şi alte oraşe şi orâşele în care tot centrul este o Asie,
puţintel plecată doar, cu un occiden
talism de contrabandă,
pe când în
margine
vegetează
rămăşiţele
unei
populaţiuni odinioară înfloritoare, —
un Ierusalim, un Nazareth, un He
bron, în care s'ar răsfăţa,
în jurul
bisericelor,
clădite pe locul
patimei
Mântuitorului, un element
românesc
bogat, activ, fericit, având în mână
toată industria şi tot comerţul, iar la
margine ar sta acolo, în
Palestina,
elementul istoric eveesc aşa cum stau
ai mei acuma, în mahalalele
care
le-au fost lăsate numai ca să moară"...
„In concluzie, d-l Victor Antonescu, raportorul comisiunii
manda
telor, să ceară la Geneva,
Palestina,
ca să facem noi acolo, cu elementul
indigen, ceeace au făcut evreii la noi
cu elementru indigen al nostru".
A a p ă r u t : Euhologiu
(Molitvelnic) bogat. Ed. Tip. Cărţilor bi
sericeşti. Preţul broşat 550 Lei.
De vânzare Ia Librăria Eparhială.
în atenţia părinţilor cari au
copii orbi. în Aşezământul pentru
ocrotirea orbilor din Cluj, Calea Re
gele Carol II, Nr. 25, se primesc
pentru educaţie şi învăţământ copii
orbi (numai băeţi) în etate de 7—12
ani, educabili şi sănătoşi. Cererile
timbrate legal, însoţite de actul de
naştere, certificatul medical şi certi
ficatul de paupertate (sărăcie), se adresează Aşezământului pentru ocro
tirea orbilor din Cluj, Calea Regele
Carol II, Nr. 2 5 .
C O

Lei 30.000, iar numai sub controlul
şi răspunderea unui pictor bisericesc
autorizat delegat de Comisia specială
de calificare, au dreptul a face lu
crări până Ia orice sumă la biseri
cile din parohiile rurale, şi până la
suma de 300.000 Lei, la bisericile
din parohiile urbane.
Legitimaţiile definitive pe formu
lare tipărite special, se vor elibera
de Minister, atât pictorilor autorizaţi
cât şi zugravilor autorizaţi, în luna <•
Octomvrie 1937.
Invităm pe D-nii pictori-iconografi de pe teritoriul Eparhiei noas
tre, ca întrucât nu sunt încă în po
sesiunea autorizaţiei ministeriale men
ţionate să şi-o câştige.
Cluj, din şedinţa Consiliului epar
hial dela 29 Iulie 1937.

Consiliul eparhial ort. r o m . Cluj.

S e m i b u r s e pentru stu
denţii Academiei
noastre
teologice din Cluj. Prea Cu
cernicii noştri preoţi sunt invi
taţi să aducă la cunoştinţa ti
nerilor doritori să se înscrie în
anul I. al Academiei teologice
din Cluj, că avem 10 semiburse
de câte 4000 Lei (egale cu ju
mătate din taxa pentru întreţi
nerea în internat), pe cari le
vom acorda tinerilor cari au
obţinut diploma de bacalaureat
sau de seminar cel puţin cu
nota „bine".
Cererile de primire în Aca
demia teologică vor fi înaintate,
cu documentele necesare, Con
siliului eparhial până la 10
Septemvrie a. c.

Consiliul eparhial.

Nr. 3859/1937.

Comunicat.

Consiliul eparhial.

Adunarea noastră eparhială în şe
dinţa sa din 1 Iunie a. c. a adus
următoarea hotărâre: Absolvenţii Aca
demiei teologice, cari vor primi să
servească cinci ani în parohiile mai
sărace, cari nu se pot întregi prin
concurs din lipsă de candidaţi, vor
primi dreptul de a candida sau a fi
transferaţi în parohii de clasă mai
înaltă, decât acelea, la cari au drep
tul să candideze, fără a mai fi su
puşi examenului de promovare.

Nr. 5415/1937.

Ordin Circular.
în legătură cu circulara noastră
Nr. 5277/1936, spre ştire şi confor
mare aducem la cunoştinţa organelor
parohiale şi protopopeşti, că Minis
terul Cultelor şi Artelor prin adre
sele sale Nrii 14.093 din 6/VII a. c.
şi 16.725 din 22/VII a. c , a dispus,
ca pictarea bisericilor din viitor are
să se facă în conformitate cu dispoziţiunile din Legea pentru încuraja
rea artelor plastice, publicată în Mo
nitorul Oficial Nr. 54 din Martie a.
c. şi cu ale Regulamentului acestei
Legi, publicat în Monitorul Oficial
Nr. 144 die 26/VI a. c. şi numai
prin pictori şi zugravi autorizaţi de
Minister. Tabloul acestora se găseşte
la Consiliul eparhial. Pictorii biseri
ceşti autorizaţi de Minister, au drep
tul a concură şi lucra la pictarea ori
cărei biserici din întreaga ţară, dacă
aparţin confesiunei acelei biserici.

Aducem aceaste la cunoştinţa ce
lor interesaţi cu îndrumarea ca să-şi
facă cereri în sensul celor de mai
sus către Consiliul nostru eparhial
de unde li se vor da toate lămuri
rile cuvenite. Deocamdată însemnăm
câteva din asemenea parohii: Mogoş-Valea-Barnei şi Orăşti în prot.
Lupşa, Straja, Scrind-Frăsinet, Rişca
II, şi Dânc în prot. Huedin, Corna
in prot. Abrud, Cristeşti şi CheiaRâmeţului în prot, Aiud, Crăeşti şi
Tureni în prot. Turda, Iernut în prot.
Luduş, Strâmtura şi Borşa III în
prot. Maramureş, Jurtelec şi Buciumi
în prot. Unguraş.

Zugravii bisericeşti autorizaţi de
Minister, au dreptul a concură şi
lucră la pictarea bisericilor din pa
rohiile rurale, până la valoarea de
Nr. 5587/937.

Consiliul eparhial.

C I R C U

îndemnăm preoţii şi bunii creş
tini ortodocşi a înscrie copilele lor
la şcoalele Societăţii Ortodoxe Naţio
nale a Femeilor Române, care are
următoarele şcoli secundare :
Bucureşti.
Internat şi Externat
Str. Principatele Unite 63 şi Exter
natul Zoe Râmniceanu Calea Mo
şilor 148.
Galaţi. Internat şi Externat Str.
General Berthelot 77.
Craiova. Internat şi Externat Str.
Brestei 30.

Şcoala

Cluj, la 4 August 1937.

L A R A
Iaşi. Internat şi Externat LascarCatargiu 22.
Vaslui. Externat Strada Ştefan
cel Mare.
Giurgiu.
Externat Str. General
Berthelot 19.
Buzău. Internat şi Externat Str.
N. Iorga 15.
Pentru Internatul din Capitală pu
nem preţurile cu reducere acordată
fiicelor de preot, căci prea dureros
ne este ca membrii clerului nostru
să trimită ficele lor la şcolile străine.

Internă
Externă
Semi-Internă
Piano
Taxă
Pt. fiica
Pt. fiica Taxă
Pt. fiica Taxă
Taxă
Pt. fiica
curentă de preot curentă de preot curentă de preot curentă de preot
1937-38
Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

C. Primar

18000

14000

11000

9000

5000

4000

4000

3000

C. Secundar
I.—IV.

25000

20000

15000

13000

10000

8000

5000

4000

C. Secundar
V.—VIII.

26000

26000

15000

13000

12000

10000

6000

5000

1360

1360

840

840

620

620

—

—

Taxa de
inseriere

Cluj, la 4 August 1937.

Consiliul eparhial

Nr. 5582/1937.

Comunicat.
On. Minister al Internelor a fost
sesizat din multe părţi că repausul
duminical nu se respectă. în conse
cinţă sub Nr. 7244 din 22 Iunie a.
c. a dat un nou ordin tuturor orga
nelor statului pentru respectarea acestui repaus, cu îndrumarea ca celor

contravenienţi să li se dreseze pro
cese verbale şi să fie trimişi în ju
decată, conform art. 2 9 din lege.
îndrumăm pe preoţii noştri să
dea concurs organelor statului în acest scop, iar cazurile concrete cu
date precise să ni se comunice şi
nouă.
Cluj, la 4 August 1937.
Consiliul eparhial.

Nr. 4207/1937.

C O N C U R S
Prin aceasta se publică concurs pentru primirea de studenţi în
A c a d e m i a n o a s t r ă t e o l o g i c ă din Cluj, cu terminul de 10 Sept. a. c.
1. Candidaţii cari doresc să fie
primiţi vor înainta Consiliului nostru
eparhial o cerere scrisă cu mâna pro
prie, anexând în original următoarele
documente:
a) Actul de naştere şi botez dela
oficiul parohial ;
b) Certificat de bacalaureat;
c) Certificat medical, prin care să
se constate integritatea spirituală şi
corporală a petiţionarului ;
d) Declaraţia petiţionarului, sub
scrisă de părinţi sau tutori, că după
absolvirea cursului teologic, va intra
în slujba eparhiei cel puţin 5 ani de
zile, la din contră va restitui fondu
lui seminaria! toate spesele de între
ţinere, precum şi bursele primite.
Cererile însoţite de aceste docu
mente, se vor înainta Consiliului, până
la 10 Septemvrie a. c.
Cereri intrate după acest termen
nu se vor lua în considerare.
2. Nu se vor primi decât candi
daţi înzestraţi cu darul de a cânta.
3. Candidaţii primiţi se vor pre
zenta în ziua de 27 Sentemvrie la
vizită medicală şi la examinarea apti
tudinilor lor muzicale, dela care atarnă primirea definitivă în Academie.
Atât cei primiţi cât şi clericii cei
vechi se vor înscrie în zilele de 2 7 - 2 8
Septemvrie.
4. Examenele şi colocviile res
tante se vor face în 21—25 Septem
vrie. Terminul escepţional din Fe
bruarie s'a suprimat. Astfel ceice nu
se vor prezenta sau vor fi respinşi
dela examene şi colocvii sau vor fi
consideraţi repetenţi,
5. După 28 Septemvrie nu vor
mai fi înscrişi decât candidaţii din
sesiunea de toamnă de bacalaureat,
(în an 1).
6. Cu ocazia înscrierii fiecare stu
dent va plăti 150 Lei taxă de în

scriere, 100 Lei pentru bibliotecă şi
100 Lei taxă pentru anuar.
Pentru întreţinerea la Internatul
Academiei, studenţii vor avea să solvească o taxă anuală de 8000 Lei.
In două rate: la înscriere 4000 Lei
şi la 1 Februarie 4000 Lei.
7. în 29—30 Septeomvrie toţi
clericii se vor mărturisi şi cumineca,
iar în 1 Octomvrie se va face des
chiderea anului şcolar.
8. Până la 28 Septemvrie
stu
denţii vechi vor achita toate
restan
ţele, precum şi cel pdţin o rată pen
tru anul şcolar 1937—8, altfel nu
vor putea fi primiţi în Academie sub
nici un motiv.
9. Toţi clericii vor locul în Inter
natul Academiei.
Externi nu se vor
mai admite sub nici o condiţie.
10. Burse sau alte ajutoare pen
tru acest an şcolar se vor da numai
în semestrul II.
11. Fiecare student primit în In
stitut va aduce cu sine cel puţin 4
schimburi de rufe in stare bună.
Toţi studenţii surit obligaţi să
poarte vestă închisă de coloare neagră.
Dela data inmatriculării studenţii
intră în toate drepturile şi datorinţele
siatorite în Regulamentul Academiei.
12. Nici un student nu poate cer
ceta în acelaş timp, ca student ordi
nar, alte institute de învăţământ.
Lă înmatriculare fiecare eete obli
gat a se prezenta în persoană cu do
cumentele originale.
Dela dispoziţiile de mai sus nu
se va face nici o excepţiune.
Cursurile regulate încep la 4 Oct.

Oficiul parohial ort, român Văleni.

provizorie de 5 % din sumă, în nu
merar sau efecte de stat.
Devizul este de 1,122.491 Lei.
Planul şi devizul precum şi con
diţiile speciale de executare se pot
vedea zilnic la Oficiul parohial din
Văleni.
Consiliul parohial îşi rezervă
dreptul de a încredinţa zidirea bise
ricii, fără considerare de preţ, ace
luia care va prezenta mai multă ga
rantă morală şi materială.
Epitropia nu supoartă spese de
participare a licitaţiilor.
Antreprenorul căruia i se va în
credinţa lucrarea va suporta şi pre
ţul planului şi devizului, care sumă
va întră în prima rată de plată.
La cazul că licitaţia nu se va
putea ţinea la data de mai sus, se
va ţinea în ziua de 8 Septemvrie a. c.

Nr. 83—1937.

Publicaţie de licitaţie.
Consiliul parohial ort. rom. din
Văleni, jud. Satu-Mare, dă în intreprindere pe cale de licitaţie publică
zidirea unei noui biserici, conform
planului şi devizului, aprobat de Ve
neratul Consiliu eparhial din Cluj
sub Nr. 5410/937, şi invită pe cei
interesaţi ca până la 30 August 1937,
ora 2 p . m. să-şi înainteze consiliu
lui parohial oferte în scris, închise
şi sigilate.
Licitaţia se va ţinea în aceeaşi zi
la ora 2 p. m. la oficiul parohial.
Parohia presta în mod gratuit
furnizate la şantier:
1. Piatra de zid, pentru zidurile
dela suprafaţa pământului (soclu).
2. Nisipul pentru zidit şi tencuit.
3. Prundişul pentru betoane.
Concurenţii vor depune o garantă

Cluj, din şedinţa Consiliului epar
hial, ţinută la 11 Iunie i937,
-f Nicolae,

L a r . Curea,

Episcop.

secretar.

Văleni, la 1 August 1937.
Rudolf

Coteţiu,

paroh.

Lupuţ

Ioan,

epitrop.

Protopopiatul Ort. Român Baia-Mare.

Nr. 581/1937.

(32) 1—3

CONCURS
Pentru întregirea postului de pa
roh în parohia de cl. III, Ciocotiş,
protopopiatul Cetatea-de-peatră se
publică concurs cu termen de 30 zile
dela prima publicare in „Renaşterea".
Beneficiile acestui post sunt:
1. Salar dela stat.
2. Dela fiecare casă 30 Lei anual.
Sunt aproximativ 2 5 0 case,
3. Stolele obicinuite.
Candidaţii având aprobarea Prea
Sf. Sale Episcopului nostru îşi vor
înainta actele cf. Reg. în vigoare la
oficiul protopopesc Baia-Mare cu a
cărui învoire se pot prezenta în pa
rohie pentru a face cunoştinţă cu
poporul.
Baia-mare, la 28 Iulie 1937.
în

înţelegere
din

cu consiliul
Ciocotiş.

parohial

Alexiu Latiş,

protopop.

Oficiul peirohial ort. român Hodac.

Nr. 63/1937.

(30) 1—3

CONCURS
Pentru ocuparea postului de cân
tăreţ în parohia Hodac, se publică
concurs cu termen de 30 zile, dela
prima publicare în „Renaşterea".
Venitele împreunate cu acest post
sunt:
1. Onorariile stolare obicinuite în
parohie.
Candidaţii îşi vor înainta cererea
însoţită de diploma de cântăreţ Ofi
ciului nostru parohial în termenul
fixat, prezentându-se în parohie în
vre-o Duminecă pentru a cânta la
strană,
Hodac, la 29 Iunie 1937.
Vasile Fârcaşlu,

Zaharia

paroh.

Frandea,

secretar.

Nr. 771-1937.

Văzut: /. Maloş,

protopop.

Nr, 43/1937 par.

(31) 1—3

CONCURS

r

notar,

Văzut.
Luduş, la 31 Iulie 1937.

R. Popa, protopop.
Oficiul parohial ort. român Topliţa.

Nr. 130/1937.

Paroh:

Secretar:

Aurel Gliga.

D. Antal.

Nr. 794—1937.

Văzut: Reghin, la 7 August 1937,
/. Maloş, protopop.
Oficiul protop. ort. rorn. Bistriţa
Nr. 402—1937.

(33) 1—3

CONCURS
Pentru ocuparea postului de cân
tăreţ în parohia II.
Topliţa-Românâ,
se publică concurs cu termen de 30
zile dela prima publicare în „Re
naşterea".
Venitele împreunate cu acest post
sunt:
1. Sesiune de 3 jugăre fânaţ.
2. Patru cupe bucate sau două
zeci (20) Lei anual de fiecare familie.

(28) 2—3

CONCURS
în baza ordinului Vener. Consiliu
Eparhial Nr. 4108 din 11 Iunie 1937,
se publică din nou concurs pentru
ocuparea postului de paroh în paro
hia de cl. II, din Şieu, protopopiatul
Bistriţa, jud. Năsăud, cu 30 de zile
dela prima publicare în „Renaşterea".
Beneficiile împreunate cu acest
post sunt următoarele.
1. Salar dela Stat conf. pregătirii.
2. Casă parohială în stare bună,
cu grădină şi dependinţe.
3. Sesiune parohială 28 jug. arător şi fânaţ.
4. Venitele stolare uzitate.
Cererile concursuale cu documen
tele recerute şi cu aprobarea
P. Sf.
Sale Episcopului nostru, se vor îna
inta în termin Oficiului protopopesc
ort. rom. Bistriţa. Cererile fără apro
barea P. Sf. Sale, nu se vor lua în
considerare. Concurenţii se vor pu
tea prezenta în parohie pentru a cu
noaşte referinţele, numai cu aproba
rea Vener. Consiliu
eparhial.
Bistriţa, la 14 Iulie 1937.
Oficiul protopopesc
ort. rom. în înţe
legere cu Consiliul parohial din Şieu..
Pr. V. Mureşianu, adm. prot.
Oficiul protop. ort. rom. Huedin
Nr. 692—1937.

Se publică concurs pentru ocu
parea postului de cantor în parohia
Botez din protopopiatul Luduş cu
termen de 30 zile dela prima publi
care în „Renaşterea".
Venitele împreunate cu acest post
sunt:
1. Sesiune cantorală 8 jug. pă
mânt productiv şi grădina cantorală.
2. Venitele stolare îndatinate.
Doritorii de-a ocupa acest post
îşi vor înainta cererea cu documen
tele oficiului nostru parohial în ter
menul fixat şi se vor prezenta în
vreo Duminecă sau sărbătoare la bi
serică pentru a fi cunoscuţi de popor.
Botez, la 25 Iulie 1937. '
Atanasie Şerban,
Rad Petru,
pa oh.

3. Locuinţă în natură.
4. Onorariile stolare îndatinate în
localitate.
Candidaţii îşi vor înainta cererea
însoţită de diploma de cântăreţ ofi
ciului nostru parohial în termenul
fixat, prezentându-se în parohie în
vre-o Duminecă pentru a cânta la
strană.
Topliţa, la 21 Iulie 1937.

(29) 2 - 3

CONCURS
Pentru întregirea postului de pa
roh în parohia de cl. II. Dumbrava,
protopopiatul Huedin, se publică con
curs cu termin de 30 zile dela prima
apariţie în gazeta oficială „Renaşte
rea" din Cluj.
Venitele împreunate cu acest post
sunt următoarele:
1. Casă parohială şi supraedificatele de lipsă.
2. Sesiune parohială 32 jugăre.
3. Una vică cereale, bir dela fie
care familie (circa 80 familii), din
care y e a cantorului şi Vio c a s 
nicului.
5. întregirea salarului dela Stat„
conform coalei B ) .
Cererile de concurs instruite con
form normelor în vigoare dimpreună
cu actul de învoire prealabilă a P.
Sf. Sale Episcopului Nicolae al Clu
jului, se vor înainta subsemnatului
oficiu în termen reglementar. Reflec
tanţii cu avizul subsemnatului se vor
prezenta în parohie pentru a cânta
şi predica eventual a celebra Sf. Li
turghie şi pentru a face cunoştinţă
cu credincioşii.
a

3

Huedin, la 21 Iulie 1937.
Oficiul protopopesc ort. rom. al Hue
dinului în înţelegere cu Consiliul pa
rohial ort. rom. din
Dumbrava.
Aurel Muntean,

protopop.

Tipografia Eparhiei ortodoxe române, Cluj.

