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Foaie bisericeaseă-politică — Apare în fiecare Sâmbătă

Incă o sentinţă
In cazul dela Toarcla părintelui Ioan Ghergkel — de care ne-am ocupat şi în numărul 32 dela
11 August c. — sub titlul: „Ce este ,calomnie' in
ţara românească"
— s'a pronunţat de curând şi
tribunalul
din Făgăraş,
care sprijinindu-se,
se
pare, tot pe motivele judecătoriei
din Cincul mare,
a ţinut iă confirme sentinţa de condamnare
a
acesteia, impunând numitului preot o amendă de
Lei 1000 „pentru insultă" şi suportarea
cheltuie
lilor de proces stabilite în suma respectabilă
de
5800 Lei.
Cititorii noştri ştiu, că păr. Gherghel nu
şi-a făcui decât datoria. Invitat, împreună cu cre
dincioşii săi din Toarcla, la o conferenţă
ţinută
de „Cercul învăţătoresc
Cincul mare" în comuna
sa, s'a simţit dator să rectifice
pentru
proprii
credincioşi, smintiţi de cele auzite, că cele afirmate
din partea
conferenţiarului
(un preot
ortodox,
care face şi pe învăţătorul) despre „ Unirea
dela
1700", sunt „prostii si minciuni", menite a tur
bura pacea din sufletele credincioşilor
noştri. Şi
in adevăr ce alta este afirmaţia, că Atanasle Anghel, făuritorul
unirii cu Borna, şi-ar fi vândut
sufletul pentru crucea de pe piept {pe care o avea
dela Bucureşti), că dărîmarea mănăstirilor
ortodoxe,
săvârşită de generalul Bueow, pentrucă
ajunsese
cuiburi de iredentism
rusesc, s'ar fi făcut „CM
ajutorul uniţilor',
că Uniţii ar avea de cap pe
Papa dela Borna, iar ortodocşii
pe Hristos, şi
mai ales stupiditatea,
că unirea cu Roma ar fi
adus cel mai mare rău cautei româneşti din Ar
deal. A timbra aceste inepţii cu vorbele de „prostii
şi minciuni"
este cel mai puţin lucru ce li-s'a
putut face. Adevărate insulte, aduse într'un „cerc
invăţătorese"
— deci într'o adunare cu caracter de
oficialitate —, întregii noastre biserici, ele trebuiau
să aibă ca urmare o straşnică punere la punct a
tuturor nesoeotiţilor cari le-au patronat. Şi iată, că
cel ce trage scurta a apucat să fie totuşi vrednicul
nostru preot de acolo, condamnat, din partea alor
două foruri judecătoreşti, pentru
„insultă".
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In chestia pensiilor
P e marginea dispoziţiilor luate de episcopia Gherlei pentru ajutorarea
văduvelor şi orfanilor de preoţi

interne dela 10—50 mii Lei, după cari — re( = ) Mişcarea pornită în aceste coloane pen
partizându-se, ipotetic, în fiecare clasă câte
tru o cât mai neîntârziată soluţionare a chestiei
100 parohii — s'ar ajunge anual la suma de
fondului de pensiune preoţesc, respectiv a
un milion şi jumătate. Adăugând aceşti bani
celui de ajutorare a văduvelor şi orfanilor de
la cele aproape 3 milioane şi jumătate, cât
preoţi, s'a potolit, ca prin farmec, pe urma
fac
10 la sută din întregirile primite de clerul
hotărîrii luate de conferenţă episcopească dela
epaihial
dela stat, plus interesele sumelor văr
sfârşitul lui August c. Ajunsă în manile cele
sate în fond până acum, se ajunge la o sumă
mai competente, a arhiereilor bisericii noastre,
anuală de circa peste 5 milioane, din care
cari i-au dat o atenţiune deosebită, şi pusă
totuşi oarecum la discreţia Veneratului Cler ( s'ar putea da unui preot difieient cel puţin 4
din singuraticele eparhii, chestia urma să-şi
mii de Lei pe lună, văduvelor câte 2000 Lei,
iar
orfanelor câte 1000 de Lei şi mai bine
capete în curând soluţionarea dorită
Amănuntele
noului aranjament se vor stabili,'
Toată lumea a aşteptat deci cuvântul
în lipsa unui sinod diecezan, care nu mai
autorizat al Preaveneretelor Ordinariate epar
trebuie aşteptat, de o comisiune specială de 8
hiale, privind c h i a r — d e ce nu am spune-o —
membri, aleşi tot în sinod din partea preoţilor.
cu anumită îngrijorare la întârzierea neînţeleasă
a instrucţiilor şi normativelor aşteptate. SiAceasta va lucra sub prezidiul nnui delegat al
noarinlp. nrn+r»noDesti de toamnă se ţin de
Ordinariatului, având să revizuiască şi tablou
rile văduvelor şi orranuor inarepiaţip
_
obiceiu prin luna Octomvrie, şi astfel proto
torul
Clerului.
popiatele cari s'au grăbit cu ţinerea lor vor
„Aceasta este, spune Preasfinţia Sa, singura
trebui să adune preoţimea în sinoade extra
cale pentru ziua de azi de a da problemei ar
ordinare, dacă vreau ca lucrul să nu sufere
zătoare soluţia grabnică şi satisfăcătoare, în
din nou amânare.
împrejurările date. Ea este întemeiată nu pe
Dar chestia merită această jertfă şi sun
principiul matematicei şi al probabilităţii, ci
tem siguri, că preoţii o vor aduce, mai ales
pe principiul de temelie a instituţiei pe care
dacă cuvântul arhiereului li-o va cere, cum se
o slujim: a sf. maice biserici alui Hristos, Dom
face din partea Preasfinţitului Iuliu al Gherlei.
nul nostru, este dragostea frăţească exteriori
In Numărul dela 15 Octomvrie c. al acestei
zată în jertfă simţită." Insistând apoi asupra
eparhii se publică anume dispoziţiile luate în
faptului,
că aceste jertfe iniţiale, prin cari se
chestiune şi preoţimea e invitată să se adune
face
începutul,
vor putea să scadă cu timpul
în sinoadele protopopeşti, în număr complet,
(prin
ajutoare
mai
însemnate dela stat), P r e a 
pentru ca astfel să nu fie nimeni care să nu
sfinţia
Sa
îndeamnă
cu toată insistenţa cîerul
aibă mângâierea de a fi contribuit şi cu votul
său
eparhial
să
contribuie
„fără şovăire şi
său la înfăptuirea măreţului gând pornit dintr'o
amânare" la înfăptuirea gândului atât de măreţ
luminată conferenţă episcopească.
„de a şterge lacrimile scumpilor noştri şi de
întreagă scrisoarea cerculară a Preasfin
a
curma o stare dureroasă".
ţitului Gherlei stă sub influinţa binefăcătoare
Preasfinţitul Gherlei n'are deci nici un
a acestui gând, socotind „ocrotirea celor lip
Sentinţa a fost apelată
din nou, şi avem
dubiu
în ce priveşte partea principială a che
siţi de hrana şi îmbrăcămintea de toate zilele"
bune nădejdi că ceeace nu s'a înţeles nici la Cin
stiunii, fiind de convingerea că în eparhia sa, nu
drept „o rană deschisă în sinul bisericii* şi
cul, nici la Făgăraş,
se va înţelege măcar la
se va găsi un tingur preot care să !iu accepte
„cea mai ardentă problemă", căreia trebuie să
Curtea de apel:
Insulta este de partea
c.elorce '• i-se găsească o soluţie mulţumitoare. Soluţia
sarcina contribuirilor preconizate de corul episşi-au bătut joc de biserica română unită, iar nn
copesc şi schiţate mai sus. Şi în adevăr acesta
ei integrală ar fi crearea unui fond unic pentru
de partea celuice a fost dator să spună învăţăto
e singurul punct de vedere care poate duce la
întreagă provincia noastră bisericească, la care
rilor ortodocşi,
că ceeace debitează la adresa ei
rezultat.
Sulevat din partea preoţimei înseşi şi
să contribuie, odată pentru totdeauna, şi sta
sunt curate „prostii şi minciuni". Trebuie să se ştie
acceptat
din partea corului episcopesc, punc
tul cu o sumă mai însemnată. Cum însă
anume, că ceeace a spus la Toarcla păr. Gherghel
tul
acesta
de vedere — care va fi, sperăm,
această soluţie nu este azi realizabilă, Prea
o apune întreaga noastră biserică şi că menţinerea
tot atât de bine afişat şi în cereularele celor
sfinţitul Gherlei spune, că „cheia deslegării
sentinţei dela Făgăraş
ar însemna fără doar şi
lalte eparhii —, va trebui să fie aprobat cu
rămâne spiritul de jertfă afirmat totdeauna
poate o sfidare a acesteia.
votul unanim al întregului cler, care a ştiut
din partea Ven. Cler..., care îi face cinste".
Cazul dela Toarcla iese din şirul
proceselor
să se ridice totdeauna la înălţimea chiemirii sale,
Schiţând apoi principiile cunoscute, la
curente de insultă şi calomnie, angajând
întreagă
Hotărîrea ce i-se cere acum, se cere pen
cari s'a oprit conferenţă episcopească amintită,
tru
asigurarea
unei sorţi mai bune pe seama
biserica noastră,
care nu poate rămânea
indife
de a se impune adecă preoţimea în scopul
celor
mai
dragi
ai săi, şi astfel nu se poate
rentă faţă de sentinţa ce se va aduce în
forul
acesta cu 10 la sută din totatul venitelor dela
nici
închipui,
ca
ideea să nu fie îmbrăţişată in
dela Braşov. Să luăm deci aminte!
stat şi din parohii, Preasfinţia Sa propune ca
tegral din partea preoţilor noştri. „încrederea
beneficiile să fie grupate în 5 clase, cu venite
) a

a j ( l

Pag-

mea — le scrie Preasfinţitul Gherlei — este
deplină In luminata Voastră înţelegere a mo
mentului şi tn dragostea Voastră frăţească",
şi noi suntem convinşi, că aceasta încredere
va fi deplin onorată nu numai în eparhia
Gherlei, ci şi'n celelalte.
Văduvele şi orfanii scumpilor noştri aş
teaptă cuvântul izbăvitor şi-1 vor avea.

O „ d e s c o p e r i r e " i n t e r e s a n t ă . Ziarul
. C r u c e a " din Bucureşti anunţi în numărul său
dela 18 Octomvrie c. c ă FRAŢII BLOCK, pro
prietarii cunoscutului magazin pentru ornate
şi alte utenzilii bisericeşti, nu sunt catolici, cum
afirmau până acum, ci pur şi simplu:
Evrei.
„Descoperirea" aceasta — verificată la faţa
locului din prilejul unei mari sirbători jidoveşti
apropiate, când magazinul a fost închis — îl
face pe autorul ei (preotul C. Dincescu) să se
tângui» amarnic şi s i c e a r i Sfântului Sinod
şi Consiliului central bisericesc „si se sesizeze
şi să ia măsuri severe* ca Evreii „si nu fnai
îndrăznească a p r o f a n a . . . credinţa ortodoxă"
„Crucea" are dreptate, dar va fi cam greu
s i opreşti pe cineva (fie şi E v r e u ) s i facă c o merciul îngiduit oricui cu orice obiecte. Alte
sunt măsurile, cari se impun în faţa acestei ciu
date „descoperiri", care nu înţelegem cum a
putut fi ficută abia la 2 4 Septemvrie 1928.
Este anume foarte adevirat, că „ristignirea
Mântuitorului nu trebuie cumpărată dia mâini
spurcate", dar dacă-i vorba de v r t - o vinovăţie,
vinovat este cela ce cumpări, iar nu c e l . e
vinde.
Şi cu adevărat vinovaţi sunteeice nu s'au
îngrijit, ca lucruri da acestea sâ poati fi cum
părate din mână creştină.
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Sfinţirea bisericii noastre din
Ohaba-Forgaciu
(eparhia Lugojului) săvârşită la 14 Octomvrie a. c. a
fosi ocazie de osebită înălţare sufletească pentru toţi
câţi au înţeles măreţia momentului ce pecctluia sărbă
toreşte isbânda alor treizeci de ani de strădanii şi jertfe
pastorale, aduse cu dragă inimă şi nefăţăriiă lepădare
de sine, de-o serie întreagă de preoţi cu credinţă 'n
Dumnezeu şi 'n triumful aşteptării muncitoare, începând
cu păr. vicar al Haţegului, Teofil Crişan, şl până la ac
tualul titular al acestei parohii, păr. foan Pop.
Cine ar fi îndrăznit să viseze măcar ziua aceasta

la 1769 primarul oraşului şi „consul" provincial, Michael Seivert, jude orăşenesc şi „seăunai", Johann Friedrich von Rosenfeld, notar, şi
alţi ^binevoitori" —, este explicabilă şi şicanarea episcopului Maior pentru grădina, unde
îşi aveau uniţii umilitul lor oratoriu. Dar pro
testul plin de energie al fericitului
episcop
împotriva acestei noui vexări, protest întemeiat
pe repeţite decrete şi rescripte împărăteşti,
emanate în favorul uniţilor, însă niciodată re
spectate de protestanţii puternici, pune capăt
pentru totdeauna hârţuelii îneepute la 1734 eu
episcopul
Micu-Klein. Saşii nu-şi ajunseră
scopul nici de data aceea, ci se aleseră cu
cheltuelile plătite celor 2 cancelişti regeşti
pentru somarea episcopului.
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Un veac şi jumătate
Din prilejul jubileului de 150 ani a bisericii noa
stre unite din Sibiu
de Nicolae T o g a n
protopop
II
Ce
se întâmplase a d e c ă ? împărăteasa
Măria Terezia cu câţiva ani înainte întemeiase
la Sibiiu Orfanotrofiul Terezian, iar prin di
ploma sa din 1770 înzestra acel institut uma
nitar cu prerogative, ce erau menite să facă o
nouă spărtură simţită în privilegiile şi libertă
ţile naţiunii săseşti. Prevedea adecă acea di
plomă în punct 7 între altele şi aceea, că în
noul institut pot fi primiţi copii şi din părinţi
români şi acolo pe lângă ceva carte au se
înveţe şi vre-o meserie. Atâta li-a trebuit S a 
şilor, ca să fie cuprinşi de groază, că acum
se deschide calea la drepturi cetăţeneşti şi la
breslele industriale şi Românilor, a căror cre
ştere numerică în localităţile săseşti luase
proporţiuni, ce şi altcum le deteră de gândit.
Dacă mai ştim apoi şi aceea, că Ia 1774 ma
gistratul oraşului era constituit din aceiaşi
oameni, cari cu 2 ani după aceea (la 1776)
puseră la cale alungarea Românilor din satele
săseşti ale „scaunului" Sibiiului şi demolarea
căsuţelor lor trudite — ca Iohann Gtorgius
Honriamon, pripăşit p'aiei din Moraviaşi ajuns

9

— Reflexii prilejife de-o danie frumoasă —

Iată şi din desiderateie referitoare Ja sala
rizare: Preoţii să fie socotiţi ca funcţionari pu
blici şi să fie salariaţi ca atare. Unificarea
pensiilor preoţilor din Transilvania cu pensiile
oelor din vechiul regat. Bisericile cu averi
proprii să fie socotite ca ale statului, iar sluj
başii lor ca funcţionari publici având 50 Ia
sută r e d u e ' p " " c
* .
f. « • - l U t ^ f e ^ i M i i i - ^>°°'>>i
lor
să fie folosite de slujbaşii bisericei, iar
celor ce n'au pământ s i li-se acorde un spor
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de praznic al sf. Uniri, văzând, înainte cu treizeci ii
ani, pe păr. Crişan, lăsat de fleiertatul Gh. Popovici, p
atunci protopop al Lugojului, la marginea satului, si>
gur-singurel (păr. vicar e celibe) cu bastonu 'ntr'o mM,
cun
cufăraş într'alta şi 'n urechi cu îmbărbătam
stranie: „Atcia ţi-e turma! (Un gest larg al mani
arăta satul). Fă rost de celea de lipsă după cum teu
ajuta Dumnezeu şi te va lumina Sf. Spirit!"
Fără casă pentru preot, fără lăcaş de tnchinăcivM,
fără un petec de pământ, — aga s'a întâmplat Sf. Vnin
la Ohaba-Forgaciu, cu „răsvrătiţii" ortodoxiei părăsik
Destoinicia unora dintre cârmuitorii duhovniceşti i
acestor oameni de bine a câştigat apoi, rând pe râni:
pământ la ţarină, intravilane tn sat, a durat lăcuinjt
pentru preot, sală de învăţământ, capelă, a cumpM
casă pentru dascăl; zelul şi spiritul jertfirii de. sine i
tuturora — toţi au lăsat tn folosinţa bisericii pământi
agonisit, mulţumindu-se cu două intravilane ce laolalli
nu făceau jum. jugăr
, au picurat fără încetare ti
inimile credincioşilor curaj şi încredere în mai bimh
ce-o să vină, până acum, când crucea binecuvântată h
zâmbeşte, mângâietor, de sus, din turnul mândrei bi
serici, în bălaia soarelui.
Admirabil crămpeiu de forţă şi vitalitate, uniţi!
Şi dacă totuşi, obştească bucurie a zilei nu mi-s'a pârul
deplină, asta a fost şi pricina că între cei ce se bucu
rau pe drept cuvânt, nu era şi bătrânul slujitor al al
tarului bogat în sfaturi bune: f păr. Petru Pintea. h
ceasurile de grea cumpănă a războiului, când aci ni'-»
cobia pierirea, in lipsa păr. loan, dus pe cele fronlm
depărtate, preotul acesta greu încercat la bătrâneţe, k
câte ori nu şi-a părăsit el sărmana-i chiliuţă închiriaţi
de silă la oraş, ca să se târâie, pe jos, dela gară, pM
la postul primejduit! (Odată, pare-mi-se, n'a putui f
la o înmormântare şi asta a însemnat pentru noi o fa
milie pierdută. Perspectivele sumbre a unui viitor fărl
nădejde de-a avea vreodată preot statornic, insistent f
intenţionat ţinute înaintea alor noştri, îşi aruncau umbri
când ici, când colo, printre ei, uşurând omului vrăjmş
pescuitul în tulbure) Dar celor ce slrăjesc în noapte^
în frig. întru sângerarea inimii, poziţii scumpe, pe seamt
altor zile mai cu soare, li-se cuvine îndoită cinste. Po
menirea lor facă-se cu laudă şi f păr Pintea nicicâni
să nu fie uitat dintre cei binemeritaţi pentru parohii
mândriei şi veseliei noastre bănăţene unite, alăturea
de care pilda dureroasă a Gherliştei e de-o elocvenţi
deprimantă, prin contrast

de 25 Ia sută, ca în legea dela 1893. înfiinţa
rea
gradaţiei a 5-a la cler şi o gradaţie de
merit ca la corpul didactic.

Un c o n g r e s a l p r e o ţ i m e i o r t o d o x e . In
23 şi 2 4 Octomvrie c. s'a ţinut la Bucureşti
congresul anual al Asociaţiei regnicolare a
preoţimei ortodoxe dela noi. Prezidiul 1-a avut
prof. Mihilcescu şi lucrările congresului cu
fost onorate şi de prezenţa dlor miniştri Al.
Lapedatu dela culte şi Dr. C. Angelescu dela
instrucţie.
Discuţiile au privit cu deosebire două
chestiuni, aceea
a învăţământului
religios
şi
chestiunea
salarizării,
pusă la ordinea
zilei de ministerul cultelor, care pregăteşte
ua nou proiect de salarizare a preoţimei.
In ce priveşte partea primă, congresul
s'a oprit la următoarele desiderate mai însem
nate: învăţământul religios trebuie sâ fie pre
dat de preoţi cu enorie, iar controlul să fie
exercitat de inspectori preoţi. Să se
acorde
câte două ore de curs de religie
în
fiecare
clasă.
Unde nu sunt suficiente biserici de
enorie, să se ridice capele pe lângă scoale.
S i se înzestreze şcoalele cu material didactic
religios. Preoţii învlţători s* se bucure, ca
şi profesorii secundari, de 50 la sută asupra
sporului salariului al doilea. Să se recunoască
prioritatea preoţilor în învlţâmâfctui religios.
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Inc'odată: să nu uităm pe cei ce au tăcut, u
răbdat şi au lucrai smeriţi în ceasurile de grea cum
pănă ale aşezărilor bisericeşti. Bucuria biruinţii îşi an
rădăcinile în adâncimile de sbucium tăinuit ale umilinţii,
cum e cazul f păr. Pintea.
Parohia noastră din Reşiţa cu dania ei de 50,09
(cincizeci mii Lei) a fost deci inspirată în cel mai fe[
]
I
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cesc, lipsite de biserică statornică, de intra
vilane parohiale, de şcoală şi spital.
Atât de naiv nu va fi fost de sigur epi
scopul Maior să-şi facă iluzii, ca pretenţiile
sale, oricât de juste, vor găsi urechi deschist
la cei dela cârma oraşului, căci îşi va fi cu
noscut şi el oamenii, cu cari avea de lucru,
şi e fapt, că magistratul Sibiiului nu s'a sin
chisit de loc nici de tonul energic al prote
stului, nici de pretenţiile şi ameninţările lui.

Ceeace nu obţinu însă episcopul Maior
dela magistratul orăşenesc, a izbutit să câştige
în parte de aiurea cu doi ani mai târziu, Ţlnei
mult fericitul episcop, ca într'un oraş atât de
important ca Sibiiul, capitala ţării, să puni
temelie solidă şi să organizeze o parohie unlti
Dar
episcopul Maior nu se mulţumeşte j în toată forma şi pentru ajungerea acestei
ţinte îşi întoarse privirile într'acolo, unde cre
numai cu protestul său energic şi solemn, ci
dea că năzuinţele sale vor întâmpina cuveniţi
deodată păşeşte cu pretenţii cu mult mai mari
apreciare.
decât dreptul de proprietate asupra gradinei
de pricină. Pretinde pentru Români, cei mai
La 1773 se desfiinţase ordinul Iezuiţilor,
vechi locuitori în Transilvania, având aceleaşi
Casa Iezuiţilor din Sibiiu acvirase prin cum
libertăţi cu Saşii în „Fundul regesc", în urmare
părare încă pe timpul superiorului său Ioslf
şi în Sibiiu: loc îndestulitor pentru zidirea
Bardia ( f 1720) în suburbiul Poarta Turnului
unei biserici, pentru cimiter, casă paiohială,
o grădină frumoasă, care până la desfiinţare»
pentru deschiderea unei şcoli şi spital, precum
ordinului servise între altele şi ca Ioc de re
şi partea proporţională din averea capitlului
creaţie părinţilor iezuiţi. Aici se făcuse şi recatolic al Sfântului Ladislau, aflătoare în po
cepţiunea festivă a călugăriţelor Ursuline la
sesiunea oraşului. Toate acestea pretindea epi
1733,
când acestea se aşeiară în Sibiiu. Intra
scopul să i-se pună la dispoziţie în timp de
vilanul acesta se păru episcopului Maior po
8 zile in temeiul repeţitelor decrete şi rescripte
trivit pentru înfăptuirea intenţiilor sale. Deci
împărăteşti nebăgate în seamă până atunci, şi
nu încetă a stărui pe lângă împărăteasa Măria
pe motivul că în Sibiiu şi In suburbiile lui
Terezia şi nu cruţă nici galbenii pentru inter
erau mai mult de 2000 suflete unite de rit gre
venţii în scopul obţinerii acestui Ioc. Stăruiţi-

Nr. 4 3
ricit mod, accelerând desnodimântul atât de înveselitor
tl praznicului de 14 Octomvrie dela Ohaba-Forgaciu. O
iM danie, de tot modestă, a păr. Lucian Pop, aqum
ieromonah la Bicsad, a făcut începutul (la Bobotează
in. 1923, aşa cred); încurajări, sforţări, jertfe, alergări
ulterioare, au ţinut mereu la suprafaţă ideea, până la
înfăptuirea ei mai grabnică de cum s'ar fi gândit cineva
tn urma ajutorului frăţesc dat de Reşiţa, cu atâta dra
goste şi pricepere.
Mai avem parohii în bunăstare, precum mai avem
fi alte parohii tn strâmtoare- Avea-vom însă şi aiurea
sufletul mare şi mâna larg deschisă ce a schiţat gestul
mărinimos dela Reşiţa ?
Cu dor dorim să auzim că da !
DUMITRU NE DA.
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următorul program: Ora pi£. Serviciul divin în
catedrala oraşului, în cursul căruia vor vorbi
episcopul Tomisului şi patriarhul regent. Ora io.
Şedinţa comemorativă în sala festivă a Cazinoului
comunal, unde vor vorbi regentul Buzdugan,
preşedintele Consiliului de miniştri, preşedinţii
Corpurilor legiuitoare şi generalul C. Coandă,
în numele veteranilor războiului independenţei.
Ora II. Deschiderea expoziţiei istorice şi etno
grafice. Ora n'45.
Defilarea cortegiului istoric
etnografic, a delegaţilor populaţiei dobrogene,
a şcoalelor şi armatei. Ora i'ifj. Masa festivă,
la care vor vorbi Principele regent Nicolae şi
prim-miaistrul Brătianu. Ora 3. Alergări de cai.
Ora 430. Serbare nautică. — La serbări va lua
parte întreagă familia regală.

pentru călătorie. Bagaj se poate lua numai atâta
c i t încape deasupra locului rezervat din com
partiment.
— Joia trecută, aniversara naşterii M. Sale
Regelui, s'a oficiat in biserica noastră catedrală
un Te-Deum solemn, pontificat de Mgr. Dr Atnbroziu Cheţianu, vicarul mitropoliei. In atară de
reprezentanţii clerului şi şcolilor, au asistat la
serbare şi capii autorităţilor civile ţi militare
din loc. Din acest prilej oraşul întreg a îmbră
cat haină de sărbătoare.
P e n t r u u n i v e r s i t a t e a p o p u l a r a din
V ă l e n i i d e m u n t e . Dl V. Toni, preşedintele
>Asociaţiei cursiştilor dela Văleni*, lansează un
călduros apel pentru contribuiri în favorul- re
facerii localurilor (sale de cursuri, căminuri,
V
Anteproiectul de lege al radiofoniei.
cantine ş. a.) necesare minunatei instituţii cul
Odată cu instalarea centrelor de radiodifuziune,
turale, care este Universitatea populară a dlui
P e r s o n a l e . I. Preasfinţia Sa păr. mitro
se lucrează la un nou proiect de lege care să
N. Iorga dela Vălenii de munte. Apelul se apolit, a conferit Dumineca trecută ordul preoţiei
uşureze expansiunea radiofoniei.
In sensul
dresează cu deosebire celorce au beneficiat
•dlui Teodor Meqieşan,
profesor la şcoala nor
acestui
proiect
formalităţile
absurde
şi
prea
ade
vreodată de luminile acestor cursuri de vară,
mală de băieţi din Blaj.
seori
şicanatoare,
cari
erau
necesare
pentru
ob
dar se gândeşte şi la alţi iubitori de cultură,
— P. Ven. Ordinariat arhidiecezan a numit pe
ţinerea aprobării de instalare a staţiilor de recari nu pot rămânea indiferenţi în faţa imen
păr. profesor VALERIU
SUC1U asesor consis
cepţiune, vor fi complect înlăturate, asigurânsului bine ce s'a realizat prin munca depusă
torial, pe păr. Vasile German adm. parohial la
timp de 20 ani, încheiaţi, pe altarul acestei tri
du-se astfel sporirea însemnată a acestor staţiuniBergh:n, pe păr. Jraian Negrea
adm. parohial
bune. — îndemnăm si noi Ia contribuire pe toţi
la Petea-Legiu, pe păr. Gheorghe Ştef adm. pa ! Noul proiect, care va trece, sperăm, în curând
rohial la Cucerdea, pe păr. loan Crăciun
adm. \ prin Corpurile legiuitoare, are şi un program j cari pot să o facă şi anunţăm, că banii sunt a
Bucure
special, după care se va lucra la centrele noa- j se trimite pe adresa Al. Ardeleanu,
parohial ia Săliştea, pe păr. Nicolae Băcel a d m .
bulevardul
Schitu
Măgureanu.
stre
ele
radiodifuziune,
a
cărot
inaugurare
e
vor!
parohia! la Daia, pe păr
Gheorghe Pop adm.
ba să se.faca pe ziua de 1 Noemvrie c.
parohial Ia Sebeş (Făgăraş), iar pe păr. Constan
Oraşele m»i Însemnate ale ţarii.
L a u a i e . Dumineca viitoare, a săptămânei
tin Sabău adm. parohial ia Lupşa.
După statisticele mai recente, făcute în baza celei
a cincea după înălţarea sfintei Cruci, va predica
din urmă conscrieri, oraşele noastre cu o po
— Acelaş a trecut, pe ziua de 1 Noemin
catedrală
păr
Nicolae
Popp,
profesor
la
şcoala
pulaţie de peste 20,000 locuitori sunt următoa
rrie c. în pensiune — pentru limita de viâsiă
normală
de
băieţi.
I
rele: Bucureşti 800.000, Chişinău 190,000, Iaşi
— pe păr. loan F. Negruţiu director, şi pe pâr.
—
Inaugurarea
recentă
a
noului
tren
rapid
j
185,000, Galaţi 180,000, Cernăuţi 115,000, Ti
Nicolae Pop şi Petru Ungurean, profesori ia şcoala
»Ardealul«, a adus în circulaţia
trenurilor din j mişoara 100,000, Brăila 100,000, Ploeşti 98,000,
normală de băieţi, încredinţând provecîerea pro
gara Blaj următoarea schimbare: 1. S'au suprimat \ Cluj 95,000, Orâdea-Mare 90,000, Arad 79,000,
vizorie a agendelor directori,"le dini proi./ Vatrui
acceleratele Nr. 41 şi 42 dela ora 13'36 (spre \ Craiova 70,000, Constanţa 65,000, Sâtmar 59,000,
Suciu pentru şcoala normală de băieţi şi dnei
Bucureşti), respectiv 17'05 fspre Cluj). 2. Perso- j Braşov 53,000, Cetatea-Albă 50,000, îsmail 50,000,
profesoare Anastasia Pop pentru cea de fete.
naiul Nr. 313 (spre Cluj) pieacâ la 12-50 (in loc \ T.ghina 50,000, Bălţi 45,000, Buzău 45,000, Hotin
— P. Ven. Ordinariat de Lugoj a numit
de
1 2 0 4 ) , iar Nr. 314 (spre Bucureşti) pleacă j 40,000, Sibiu 40,000, Botoşani 86,000, Soroca
pe păr. Eugen Suciu adm. parohial ia Dobreşti,
la
17'36
(in loc de 16'51). 3. Rapidul, care \ 36,000, Bazargic 35,000, Turnu-Severin 35,000
iar pe păr. Victor 'Loldi adm. parohial la Co
opreşte
şi
în Blaj câte o minută, pleacă spre j Târgu-Mureş 34,000, Sighet 30.000, Bârlad 30,000,
mori şte.
Ciuj
la
ora
14"8, iar spre Bucureşti la ora 17'7. j Bacău 28,000, Focşani 26,000, Piatra-Neamţ25,000,
P r o g r a m u l swrb A r i l o r
dobrogene.
— Locurile oentru rapid trebuie rezervate înainte ; Boigrad 25,000, Orhei 25,000, Roman 25,000,
Semicentenarul reanexării Dobrogei se va prăzj Lugoj 24,000, Giurgiu 23,000, Tulcea 23,000,
nui mâine, în 28 Octomvrie, la Constanţa, după
în gară, unde se vor elibera tichetele necesare >

Ştiri mărunte

ţele sale şi fură încununate de izbânda, căci
cu intimatul auiic din 17 Faur 1776 îl şi pri
meşte ca don;.ţiune în scopul de a zidi aici o
biserica greco-unită şi şcoala „triviala", di
spunând deodată împărăteasa, ca fondul „exleiuiţilor" să fie despăgubit pentru intravilanul
acesta, pe care stăm, din veniturile episcopiei
de Vesprim cu suma de 1200 fi. In posesiunea
icestui intravilan e şi introdus episcopul Maior
la 21 Martie 1776 după toate formele uzitate
pe atunci prin notarii cancelariei regeşti pro
vinciale transilvane: Mihail Oros, român de
sânge şi sentimente, cum spune Gheorghe
Bariţiu, şi F r a n c i s c Vitalius.
Pe lângă intravilanul acesta, în anul 1777
episcopul Maior mai câştigă dela împărăteasa
Măria Terezia şi 3000 fl. sumă de sigur însem
nată pe atunci, pentru zidirea bisericii şi s'a
Îngrijit şi de subsistenţa preotului, cumpărând
cu bani grei tot din rămasul Iezuiţilor o sesiune
parohială de 6 jug. arător şi cositor de 5—6
care de fân în hotarul acestui oraş, cum şi o
curte la Turnişor şi apartinentele ei, pentru
cari deosebit cheltuise suma de 1216 fi şi 20
cruceri. Dar deşi cumpărată cu bani, episcopul
numai după lupte de ani de zile cu excluzivismul săsesc putu asigura parohiei pă
mântul din hotarul Sibiului, iar curtea din
Turnişor şi apartinentele ei se pierdură pentru
totdeauna. Mai intervenise şi o intrigă urîtă
4in partea magistratului orăşenesc la guvernul
ţării, când se trata de dotarea parohului romanocatolic de aici, pe care socotim a fi mai bine
iă n'o amintim de astădată.

Cu toate intrigile Saşilor, episcopul Maior,
dupăce se văzu stăpân peste măieriştea Iezui
ţilor, se socoti să-şi înfăptuiască gândul său
de predilecţiune, pentru care nu cruţase nici
osteneie, nici însemnate jertfe de bani. In 15
Octomvrie 1778 pune piatra fundamentală pen
tru clădirea bisericii şi tot în acel an comandă
la Erdelyi Păi din Zlatna clopotul, ce există
până astăzi, cu următoarea inscripţie latinească
mult grăitoare: „Greg. Maior eppus. Fogar. hanc
primus Cibinii pro Valachis posuit campanam
ad maior. D. G Anno 1778", ceeace pe româ
neşte va să zică: Eu episcopul Făgăraşului,
Grigore Maior, am ridicat cel dintâiu în Sibiu
acest clopot'pe seama Valahilor, spre mai ma
rea mărire alui Dumnezeu, la anul 1778.
Trecem peste multele mizerii ce le-a în
tâmpinat episcopul în continuarea zidirii mai
departe după aşezarea pietrii fundamentale —
mizerii cauzate de zidarii breslaşi saşi de aici,
cărora însuşi guvernul ţării le dase dreptate
şi peste plânsoarea episcopului la curtea din
Viena, că este împiedecat in continuarea zidi
rii, prin oamenii săi —, şi ne oprim la ceeace
constată însuşi episcopul Maior în testamen
tul său din 29 Decemvrie 1784, că adecă a tre
buit să îngrijească de continuarea lucrării şi
dupăce la 1782 renunţase la episcopie, cheltuindu-şi în acel scop aproape toată pensiunea
ce i-8e acordase şi nici aşa nu-i fu dat să
vadă biserica isprăvită deplin. De aceea, spre
a se putea isprăvi cele-ce mai erau de făcut,
episcopul lasă bisericii prin testament cea din
urmă rată din pensiunea sa şi o pretensiune

a sa de 200 fl, cu cari îi datora un anumit,
conte loan Lazar încă din anul 1777.
Cu drept cuvânt, venerăm deci în fericitul
episcop Grigore Maior pe propriul întemeietor
al parohiei şi pe ctitorul bisericii române unite
în care ne găsim. EI, cel dintâiu, a făcut să
răsune clopot românesc în acest o r a ş ; el a
spart drumul în Sibiu şi pentru alte confesiuni
cum e cea ortodoxă şi cea calvină, ca să-si
poată clădi, spre sfârşitul veacului al XVIII, aici
lăcaşuri de închinare, începând să se mai cla
tine după moartea împărătesei Măria Terezia
şi vechile privilegii săseşti şi să mai cedeze
din rigiditatea lor.

*
Aşa a fost trecutul! Să mulţumim marelui
Dumnezeu şi să ne felicităm, că trăim vremile
libertăţii naţionale de astăzi, pregătite prin
jertfe crunte de multe generaţii, şi să contri
buim cu toţii după puteri la ereiarea şi con
solidarea unui viitor demn de acele jertfe prin
cuminţenie, bunăînţelegere, dreptate şi legali
tate. Asta este datoria noastră a celor de azi.
Ar fi să ne mai aducem aminte şi de
preoţii, cari în curs de 150 ani au deservit
această biserică. Astfel pe timpul clădirii bise
ricii funcţiona aici ca paroh popa Dănilă s'au
Popa-Dan. Dela 1786—1805 Ciril Ţopa, totodată
şi protopop, mort ca vicar al Haţegului la 1811
Decemvrie 15. Sub el s'a isprăvit deplin bise
rica. Dela 1805—1826 Gheorghe Feje~r (Albu),
originar din Sâncel. Dela 1826—1851 Nicolae
Man, mort ca vicar al Făgăraşului la 1865
Martie 25. Dela 1852—1862 Antonie Veştemean
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Piteşti 22,000,

Călăraşi 22,000,

Târgu-Jiu 20,000, Caracal
Ţ Păr. Ioan
topop

Papp,

onorar în Daia,

Tecuci

21,000,

20,000.
paroh şi

s'a stins la 17

viceproOctom-

vrie c. în anul 76 al vieţii şi 53 al preoţiei sale
cinstite. — Odihnească în pace !
* A aparat CATALOGUL cărţilor care se află
de vânzare la Institutul »Presa bună«, Iaşi, Str. Ştefan
cel Mare, No. 56. El cuprinde toate cărţile catolice
în limba română apărute la Iaşi, Hâlăuceşti, Blaj, Lugoj,
Gherla, Oradea, Sighet şi în alte locuri. Acest Catalog
se trimite gratis oricui îl va cere printr'o cartă poştală
şi îşi va da exact şi lămurit adresa. Scrieţi imediat la
adresa: Institutul „Presa bună«, Iaşi, Str. Ştefan cel
Mare, No. 56.

Telefonul

Nr.

totul atârna dela râvna şi dragostea de cauză a celorce
propun religia, fiindcă, în lipsa acestora, nici o dispoziţie
a mai marilor nu poate apropia de cele sfinte sufletul
tinerimei noastre adulte.
Dr. B. Cluj. Chestia pare a fi in adevăr definitiv
aranjată. Comunicatul oficial ce se spune că ar fi sosit
dela legaţia noastră de pe lângă Vatican, afirmând că
>s'ar fi tranşat toate chestiile litigioase<, este cu atât
mai verosimilă, cu cât - după cât ştim
nici n'a fost
vorbă de >litigiic prea mari, ci numai de simple inter
pretări autentice ale câtorva pasagii nu destul de precis
formulate ale textului semnat. Obţinându-se acum şi
acestea, e numai firesc ca ratificarea atât de mult trâgănată să nu mai poată fi întârziată prea mult. Iar după
ratificare se va pune imediat şi chestia înfiinţării nouei
episcopii, ale cărei lucrări preliminare sunt ds mult
pregătite.
P. Făgăraş. In chestia de care ne-aţi scris, legea
e clară şi sperăm că intervenţiile ce s'au făcut vor avea
rezultatul dorit.

I

TURNATORIE

M. Oradea. Aveţi deplină dreptate. Reducerea
orelor de religie din cursul superior al şcolilor secun
dare trebuie inomis reparată în ceva formă. Şi cea mai
potrivită reparaţie este desigur introducerea pe întreagă
linia a reuniunilor mariane, care au dat şi până acum
cele mai bune rezultate la şcolile unde selul profesoru
lui de religie a ştiut să le dee viaţă. Chestia a fost si
în discuţia ultimei conferenţe episcopeşti, şi astfel nouile
dispoziţii referitoare la învăţământul religios vor avea
probabil un cuvânt şi în această direcţie. De altfel

CLOPOTE

FRITZ KAONTZ

1

fost
SCHIEB & KAUNTZ
Sibiu — Str. M o r i l o r 2
Livrează c l o p o t e de biserică pe garanţie
de ani îndelungaţi, turnate din material de
piima calitate ca înainte de răsboiu, efeptuate în m o d artistic. E x p e r i e n ţ a înde
lungată, de ani de zile, asigură o muncă
ireproşabilă şi un sunet a r m o n i o s .

„Unirii"

C. Turda. Dispoziţiile referitoare la penziile preo
ţeşti ale arhidiecezei, în adevăr cam întârziate, se vor
trimite, pe cât ştim, săptămâna ce vine, aşa că aranja
mentul tot se va putea face încă în cursul acestui an.
Chestia este tot în mâna referentului sinodal din anul
trecut.
D. Bucureşti. Nu ne supără de loc stăruinţa de
pusă de d. A. Hodoş, în «Universulc din 26 Oct. în
slujba vechilor nedumeriri privitoare la AGRU. Ne miră
însă. Dsa ştie foarte bine, că bisericile, confesiunile sunt
expresia concretă a religiei. De aceea o asociaţiune interconfesională pentru adâncirea şi intensificarea vieţii
religioase este o ciudăţenie imposibilă, care nu poate fi
încercată. Tot din acelaş motiv bisericuţa de lemn din
Sălaj, la altarul căreia slujesc pe rând două confesiuni,
departe de a fi un simbol, dacă nu este o necesitate ce
frânge legea, rămâne pur şi simplu un caz de incon
ştienţă escepţională. — Tot aşa de bine ştie d. Hodoş,
că intensificarea vieţii religioase nu poate fi nici într'un
chip dăunătoare intereselor neamului. Dimpotrivă, este
o mare necesitate a vremilor noastre de cumplită des
agregare morală. Atunci, de ce se teme de punerea in
mişcare a unor noui forţe religioase? Pacea confesională?
Dar ea nu are nimic cu existenţa ăstor fel de organizaţiuni. Atâta doar că, evident, trebuie să renunţe toţi
bătăuşii confesionali la gândul prea mult dădăcit al stri
virii noastre cu forţa. JNici chiar pentru dorita unire a
tuturor într'o singură biserică, asociaţiunile religioase nu
sunt piedecă. Dimpotrivă. Unirea cea mare nu poate fi
clădită pe întunerec şi ignoranţă, ci trebuie să fie înfră
ţirea conştientă în lumina aceloraşi adevăruri, De aceea
a lucra la intensificarea vieţii religioase, la desăvârşirea
credinţii conştiente, în singurele cadre posibile ale pro
priei tale biserici, este operă patriotică şi utilă gândului
unirii, pe când asociatiunea interconfesională a dlui
Hodoş e osândită a rămânea pentru totdeauna un vis,
pe cât de ciudat, pe atât şi de lipsit de putinţa rea
lizării.

DE
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Cereţi oferte s p e c i a l e !
mrf

Pe scrisori rog a se indica adresa precisă
(999) 9

Cea mai bógala carie
de rugăciuni esie

Mângâierea Creştinului
de IOAN GENŢ — 550 pag.
Cuprinde

toate

ICOANE SFINTE

formal de buzunar

rugăciunile

trebuin

cioase de dimineaţa, seara, la Mânecat,
Inserat, la mărturisire, cuminecare,

la

sf. Liturgie şi diverse; precum şi cân
tările dela Inserat, Mânecat, Prohod şi
Cununie.

C o s í a 8 0 de Lei legată în p â n z ă peste toi
Se poale avea la loale librăriile mai de
s e a m ă şi la redacţia revistei: „VESTITO
RUL", Oradea, Parcul Şlefan cel

Reproduceri attistice de pe tablourile pic
torilor clasici. — Diferite mărimi. •— Dell
2 0 — 5 0 0 Lei. — Domnul Hristos. Prea
curata V e r g u r ă Măria
ÎNMORMÂNTAREA
DOMNULUI HRI
S T O S executată în 5 colori, mărimea 47/59
cm. Lei 8 0 . — S a nu lipsească din casj
nici unui creştin.
S e afla de vânzare la

Librăria Seminarului, Blaj

Mare

Nr. 8

(565) 9

io

•• D • K E C L A î î A D • D •

Vasile Hoza

> :

E S T E

S U F L E T U L

comerţului

:*

JVIacjazin de o r n a t e bise
riceşti. V e s m i n t e din cele
m a i bune ştofe.
P r a p o r i de mâtasă dm Damasc. C a n d e l a b r e

ajuns

canonic, mort în Sibiiu la 1900 Iulie 23.

din

Dela 1862 — 1891 Ioan V. Rusu, ajuns canonic în

cădelniţe, picside,

Blaj şi mort ia 1905, Februarie 11.
Celce a făcut mai
biserică, pentru

mult

districtul

pentru

ge

îndoială

Ioan V. Rusu.
Veşnica lor pomenire!

Pe-o carte*)

epitrafire.

F a b r i c a de clopote

parohie,

protopesc şi în

neral pentru cultura poporului e fără

bronz auriu de 6 până la 24 lumini. P o t i r e

T u r n ă t o r i e de fontă şi metal. L a c e
mandă fabric clopote orice mărime din
cel mai bun material cu garanţie de 5 0
ani şi se află în depozit dela 1 0 — 5 0 0 kgr.
Preţurile cele mai solide.

Vasile Hoza

citesc...

Sibiiu, Piaţa Prinţul Carol N r

şi diucolo de rînduri simt cum' cresc

6

(97) 5 4 - ?

umbre din trecutul românesc . . .
dintre ele văd cum se ridică

A ii ton iu Zeiler
pictor academic

ca dintr'un deschis mormânt
în drum spre-un nevăzut amvon:
umbra ta de sfânt,
de om ce'n cazne lungi oprit-ai plânsu-ţi
şi te-ai învins de mii de ori pe tine însuţi,
martir de măreţe şi răbdare-antică,
neprihănit vlădică

a

:

SE CAUTĂ

ICONOSTASE

pentru toate localităţile

PERSOANE

ţi orice altà pictură

ca conducători de filiale. Cunoştinţe spe

Petru Pavel Aron . . .
A. C o t r u ş

pentru biserici româneşti

ciale, depozit şi capital rulant nu sunt
necesare.

*) întreagă presa română apreciază deosebit de
favorabil noul volum de poezii al dlui Aron Cotruş:
»Mâine«, din care reţinem şi noi aceste şire de preamă
rire a ctitorului şcolilor noastre din Blaj.
N. R

execută

Venit

lunar

cea

200 dolari.

• A t e l i e r fondat în 1903 •
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