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Linişte. sinistră. ~ 
Nil de mult am vlzut UD sat frumos din munte. 

M'au tmpreslonat adânc munţii cu coroanele albe de 
neauă p!ol tn Augu,t. slnltatea şi dnjoşia oamenilor 
cu suflete simple dar curate, apa ,1 uruI cu partl
cularltătI deosebite de pareel ieri au eşit dia miinile 
Creatorului, dar impresia care mi s'a sApat mal adânc 
In suflet este aceea pe care am simtit o la nhalnlcUe 
cAderi de apl. In miilocul codrulul Inverzlt ae aude 
de departe UD tunet adânc f' puternIc. Apa munţi10r 
cade de sus de la zeci de metri inaltime la vale, 
mlndrl ,1 suverlol, IUndcl Ud are cine .51--1 le OP\loti 

. fn calea~1 Implriteascl. Bolovani de platrl.. mari cat 
omul ,1 trunchiuri de pomi puternici sunt mlturate 
cu uşurlntl la vale. . 

ŞI totaş' dela o vreme aceşti bolovani " aceste 
buturugi se opresc pe loc cu incApAtInare. Nu mii 
vor si murgi mal departe nici UD pas. It ocoleşte 

apa Oi curge mal departe. Bolovanii şi buturuglle parecl 
IU simtire " nu mal cedeazA fortei mari şi brutale. 
care ti mADa faalnte. ŞI o oamenlt cari se InvArt pe alei 
tncoace ,1 tocolo au imprumutat ceva tn caracterul 
lor dela pletrll ,1 dela pomI. 

PAmhtul e galben ,1 pietros, strlbAtut şi m!n~ 
fat de ape ,1 oamenII nu cedeazA. Mu,chU se tncoardă 
cu patere pe ogorul drac ft sufletele stAruesc cu 
tArie mucenlceasc', cu nAdejdea de I fi ajutate de 
Dumnueu. ŞI de fapt numai minunea lui DumDueu 
poate al facA ca flrlle de grAu s4 fie frumolle şi ve-
lele ca ,1 pe la DOf. ' 

Râsul pltn " slnătos predomlneazl vAlcarerfle 
fiindcă pe aici "puterile 8uflete,tI, cari pe la noi stau 
)lncult " au adormit de mult, lunt vII ,1 active. 

Şi noaptea târziu, când cerul dela munte este 
Işa de clar ,1 pUn de stell.". gAndul meu fuge pe un 
moment acasl In satele Doastre dela fesul mare şi 
toAnos. 

Au amutit toate glasurile mUDtelul ,1 eu aud 11-
. bl.tea sinistrA de acasA. 

Cine crede ca toatl Inima lui in Dumnezeu? 
Raspunsul: Jlnlşte de clmltlr! Cine dA o bucati 

de p!lne celui flămlnd fI clae vrea si m!nglle pe 
un intristat? . 

RbpuDsul: linişte de cimitir. 
Dar cine se bucuri de viata dărultl de Dumnezeu 

" de holdele fmbelşugate? 
Rhpunsul: linişte de cimitir. 
Nici munti, nici păduri, nici cAderi de ape, nici 

bolovani de piatră, cari si se lmpotriveascl blrbAteşte 
apel nu avem. dar in schimb avem din destul suflete 
In care domneşte o linişte, care DU meriti alt Dume 
mai po.trlvlt decit Ilnlşte alnlatrl. 
' .. (.,..~-AgeFI&l .. d.ochn· _'-'priviti tn sufletele oamenilor 
cari spun ci sunt ale lor holdele cu spicele mari ,1 
grele ca trestia. Nu mal cred in nimic. nu mal nldaj
duesc fn nimic. BacurUJe mici dar mulle de toate 
zilele nu mai au nici o tnltuenţl asupra sufletului Jor. 

Un copil IInAtol, un copII cuminte. un copil cu 
suflet aslmAnltor celui pe care l-a pus Iisus Hrlstol 
tn mijlocul tnvJtAceUor sli, spunându-Je ci numai 
atunci vor moşteni 1mplrltia cerurilor daci vor avea 
sufletul lui. nu mal spune nimic celor cu IInl,te Ilnlst.rl 
tn suflete. 

Ah, ne trebue&c minuni pe cad DU le credem, 
vrem bucurii mari. extra-ordlnare, cari ar putea sA ne 
mlşţe. 

Sahara cu lfni,tea slnistrl este aIci ,1 aceastl 
linişte nu vine 51 o conturbe nici o credlnla. nlcl o 
Iubire ,1 nici o nAdejde Jndlrătolc1 şl creatoare. 

E greu sA alungi din sufletele oamenilor Unl,tea 
sinistrA, dar cite binecuvintata slllntl de a-i Intoarce 
apre bucuria Yletll totuşI. .' 

Viaţa de aici DU poate fi viata din clmltere, unde 
zAdarnic strIgi fi te frAmAntl, flindel. nu are cine să-ţi 
rAspundA. 

Aici DU ar trebui si se mistuie zadarnic bamenU 
ci sa trAlascl şi Il se bucure. 

Intelesul şi farmecul vietII t1 dau deasupra tuturor 
budtlţllor Inşelătoare ale acestei lumi credinta, Iubirea. 
nAdejde a şi noi chiar din aceste comori avem foarte 
puţin aau nicidecum. 
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_ Drurnul' v1etll cel adevArat bU~ 1 putem găsrp,rln 
nici o flIozofle omenească, numai prin credintâ, ddejde 

'" _, şi j.ubll'e.-~.--,_._ .• -... - ~. -- .--- ----,' _.- - _~. 

. - Prhf a~st~treÎ virtuti gisln;'bud~n1~~ ~Ic';. dar. 
blnemlroslto3re ale vletll şI tot prin ele dăm şi peste 
bucurlUe-mari şfrare ale vIeţII.. ,.._. 

Nu trebuie să ne mIrAm că'·vllţa;· aceast" chIar 
ca şI o cădere de· apă mare, ne' mlul ilttontlnCl Ia' 
vale ca pe nişte bolovanl- efe pfe1rt;'flrndc! ne-!Ipaes 
marile:".Yltttltt.carl sA: n'e' tfDi pe -toc ~-u fa ta toreutulul~ 
credinta, lub!rea şi nădejdea. 1 .' . i - . 

>, .---- ~ ~ ..,..-- _/ - - - - ~ - ~ ,~........ ~.1 _ ~ ~ > 

. '.: NoI ftrip!rttm IstorIa omenească lle epoce şi 
tatJĂş! un l~tfgetător spu"oe ci Jstorla se 1mparle numai 

- tn doua plrtt~·-·- --- ' .. -
O parte a Istoriei o formea.z.l acel oameni cu 

puterile suflete~tl lânce:dte,carl in fata puterilor for
mAtoare ale naturII şi ale vietii se pleacă cu blăsteme 
şi văicăreli Oi se lasă duşi (nalnt~1 fără nici o opunere, 
pe valea necunoscutului. .. _. 

• ., # ~~) .,r." • 

lati. slugii clmitirelor.ca lIalşt~ sinistră I 
ŞI cealaltA parte a I~torle-I o constltuesc oamenll 

cu caractere mari, cari ca şI bolovanII' de. piatră sA 
Iasă grei pe drumul vietII ,1 forţei dinafară opun cu 
toată IndArAtnicia fOlţa lor d1nlAuntru. 

Lumea oarbă, darextrtm de tare ti afurlse,te Or 
ei blnecuvlnteazlJ->' ...•.. :', ... '_, 

Lumea ti ureşteeu' llrA f~rblnte-calaViI şi el 
rAspandcuiublre' blândă," şLca1dA caran soareluJ. 

Lumea ti chlnure- CU" plăcere' demnă· de dracii 
dIn fandul [Idulut' şi el cu simpatia lor ingerească 
tâmăduesc boale. 

Lumea iubeşte intunerecul ca sobolul şi ef, coti;" . 
traI' lumel, prea măresc lumina. Lumrna tI huiduie, ii 
scuipA ,1 batjocureşte, ii bate şi ti omoarl şiei au 
razim ill credinta invrern:' 

Dacă apostolii .nu erau . carach~iele mari, "cari 
a~ fost şi suntl]urnea lua cu tot alt curs. Nici clopote, 
nici. blserlcf, nici InstitutII de cullur~~1 .de milA nu 
ac mal fi fost. ' .. ".-. '" . , 

LIniştea slnlstrl a cimitirelor unde oameullull se 
mal cunosc " nu se mal Iubesc unU pe alţU, ar fi 
tngrozlt lumea intreagA •. -. '." , ". ( 

SA inceteze deCi' 1inlştea sfnlst/'ll,' IInl,teÎ de' "CI
mltere a sufIetelor' cari nu mal ,. cre d, nu ,. mii iubesc' 
şI" nu mai"nldiljduesc fIS Domnul şI Damnt'zeuf nostru 
ş.1 atunci lumea va fi tineri şI .... eseUI; ca cârtrpul uscat 
dupit o ploaie blneU.cătoare.· .' .' 

Omule I viaţa ta nu este clmlterul vlrtutllor amar~ 
(lte sau moarte ci că.bolul unde credinta, nAdejdea ,i " 
Iubirea trebuie sa tese luminA fi bucurie. 

'. ,. D,. Ştefan Cidro;anll 
protopopi 

. , 
" S'serica 111 seruiciul (.aritStil 

J ' '" - hFSf~' 5 crlp:turi- -nl-sespune fu afat<- multe ,lucuri 
,că mulţimea se]lneif'lanţ ro urma ']In .. a& .... Aceasta 
·~multtme, nu arareori, - pe .. lângă; foanlea' sufle'~escJJ 

...:. etacuprltlsA ,1 de·foamea· trupească. Gloatele'pt!n:. 
ses-eră' de "\'este; că IsuS: e" un IZlJgr .', care dA· Iertate, 
'sbltalel pâ'b~) fărAca! sI se epnf:zne' dArnlcia. Lui 
~t· de aen'a·· .. ·lI' 1lrmb( c1t prea pufltre temeri de .... at-cf'-
dente şi privaţiuni. _ --,.-_~ - .:.~ __ - __ ._. < __ 
. '. ~a \0 asemelJea' OClizluni,"câ-nd' cinci mllde:gu;i 
ffăm'lln~aştePtilJ' --sAturate din patfta-:Lq;. JotreahÎ-''pe 

. unul, din- ,J.~pa.H Săf,. pe .fIlip f .• Of'U1]de-e-/:tmp~a·VO'm 
pâlne~ ca sAmln!nce a-ce~tla?' (Dar -aceasta o zicu 
ca să-I incerce,. J (Ioan 6, 5-6): -,.' . - -

- Isus, cu Intulţra LuI dumne:zelascl, .ede intr'o 
cllplvlttorul omenirII şi al b:serlcil:' Ştia. el vor veni 
vremuri, când bls. t se vor cere multe şi de taatt. Se 
pare cA aci e prototipul marUar probleme, soeiale de 
azi: A intrebat pe tnvAţăcelul Său, fnalntea multlmel 
flAmânde: Cum· te descurci?: IntreabA azi. biserica 
cre,tln! cu preoţimea el to frunte: Cum rezolvati a
ceaata? Ce atitudine lu.11 ia fata atâtor pretenaiilai 
sociale? 

Iar FiliPI tot la· Ioa o se spune, se gândea 1. 
douA sute de dinari. pe cari ou-l găs-ea destul al 
cumpere pline, dia care pâine sa dea apoi eAte a 
parte. mică şi egali fiecăruia. Tot, aŞI azi omenirea 
10 ·gândeşte la o rezolvare I problemei soelale. pe 
cale economld, impărţind totul egal (loclallzare) •. 

Isus voia dfn partea ucenicilor S,il UD răspuns, 

o ruolvare cât mal pofdvită creştlnilmahllJ O rezol
vare cam in felul in care se iândea Filip, I-se pirea 
prea reflectatA, preA cu cifre am putea zice. El voia 
una mal caldă, mal cu multă InImă fa ea. De aceea 
dl atentiune părerll lui AndreI, cue aflase un bAiat 
ce avea .• clncl pinl de orz ,1 doi peşti". Aci, Isus tn
trevede ofelta sinceri şi modestă, -chJei pAlni de 
orz ,1 doi peşti, :- a unul băiat care-Lurma, II as
cuHa şi care acum dovedeşte că a pus ceva In suflet 
dIn ceeace I s'a spus. Cu acestea face (sus mlo~unea. 

Tot aşa de uşor putea, cu 'puterea Lui divinA, 
să-ŞI procure chiar din gura unul peştedlollrll nece
sari la cumpărarea pâhil. Ii era fnsă neplăcută' mllos
tlvirea prea calculati. De aceea nu }a fntâmplare fn
Înulteşte cele cinc.I pâlnl şi cu ele satură multlmea. 
11 trebuia ceva, care să fie oferit spontan, din care 
sa ne arate apo!, ci dA cu o dărnicie ,1 cu o mburl 
ulmltor de abundentă. Inimă, suflet' inainte de toate 
şi apoi belşugul, vrea si zică Isus şi de data aceasta. 
Iar azi, chlrurgllor sociali le spune :chestial1ea so
cială, tnalnte de toate este o chestiune morali. Su
ferinta ,1 mizeria lumii, e dintât mizeria' sufletelor. ŞI 
această mizerie nu o veti vindeca cu bani ,1 cu alte 
calcule economice, atâta vreme cât uitatI ci existi 
un suflet cu care se poate face minuni: 
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De aci o mare datorie a bIserIcII. Multlmea cere 
,1 trebuie Iâ , se dea. BIserIca fnsă, trebuie să facă 
aşa fel, ca multimea să DU ceară. Aceasta o spune 
tsu Apostolilor . tn faţa gloatel tl!mânde şi prIn A
postoli urmaşilor lor cind dce: "Dati-le voi să ml
uloce" (Luc. 9, 13). Vrea să zică prIn aceste cuvInte: 
Nu aşteptaţi să vă ceară; daţi-le Imediat ce atI aflat 
el n'au. Cel bolnav nu aştepta al te cheme, ci ti 
cerceteazl, te du tu la el., Aci stă tot secretul prob· 
lemel sociale. Să dai ş\ să mlngâl, inainte de a ţi
se cere. 

Nu ar mal trebuI să se pună întrebarea, cine, 
cAt şi cum si se dea; căci sf. Scriptură are destule 
sfaturi in privinţa aceasta. Tinind socoteală in să de 
vremurile noastre, intrebArile acestea se Impun. Un 
lucru nu trebuie uItat rnsă; unde fapta caritabilă e 
prea incArcat! de formalitate ca să se mal poată des
luşl in ea grija provldenţU, acolo fapta Jşl pierde din 
foloasele el morale. Nu ştiu dacA tn timpurile prime 
şi de i10rle ale creşttnlsmulul, peştlolf se constituiau 
in atât de multiple societăţi filantropice cu statute; 
un lucru lasA e ştiut, acela el In acele vremi trăiau 
multi draci in jurul bisericII. 

E cu inteles. foarte adâllc intâmplarea spusă de 
P. S. nostru Episcop Grlgorle la constătulrea din 1 Y 
Feb, a. c. despre un cerşetor care certind ajutoeiul 
unui intelectual" răspun:dndu+se: mergi şi lucrează, 
cerşetorul a rAspuns: ,p .. le. n'am teruL sfatul. D:~ale 
ci ajutorul O-tale. 

P . .G. 

Vinovat e preotul un~e poporul 
nu cerceteazo ~iserica 1 

, Disertaţie * 
Prea Cucernice Protopdrtnte I 
Cucernicd Preollme' , 

Privind şI examlnând viata de ni a .omeDlmel. 
ajungem la ,,cunoaşterea trlstulul adevăr, ci lumea ~e 
azi trece printr'o crizA sufleteascA, ceea ce produce 
o adânci tulburare tn viata socială. : 

Decadenta 6 Illttlneştl la tot pasul ,Itn toate 
-maolfestădle ,emeneştl. ,Mal -va,rtol tşl . arati urmele 
ta ce pr~ve,te credinta ,i 1D0rala, ·ca man Ifest Iri su .. 

. fleteşU.Acest aapect trist, pare a aşeza veacul nostru 
ta categoria Istorică I epo-:e!or decadentl". 

• CetiU fn conferinta de, prlmăvarl a Asoc. Clerului A.. ş . 
. d.,splrjlmlntlll Buteal, ,lnutA In 31 lan. 1930. 

Materlallsmul a stApinit ,1 roblt lumea de azi 
aşa, tncat că1ăuzlrea· morali a vletll apare aproape 
fIri efect şI fără rost. 

Egoismul par'el n'a aju'us nici odatii la exagerări 
aşa de sAlbatice, ca in timpul de faţl, faţA de care 
propagarea a!trulsmulul este luată tn adevârati 
batjocurA .. 

Individualismul trezeşte tn lume un haos de pa
timi, culHvând anarhIa cea mat prlmejdloasA, tn faţa 
cilrura orice incercare de solidarizare comună este 
socotită drep fncătuşare. 

Indiferenta, tatii de tot ce e sufletesc, a luat lo
cul cred!nţel şi sHlpâneşte omenlmea astfel, ci dacă 
ar tndrlzn\ cineva a o mlşca dela locul ei, este luat 
tn batjocuri cu o vădită neruşinare. 

DlstracţllIe de tot sotul stăpânesc ln cea mal 
mare parte lumea de azI, ţloAodu-o strbs legată şI 
roabA dorIntelor trupeşti, fndltuşlnd şi omorAnd cu 
totul dorinta de manIfestare I sentimentelor sufle· 
teşU. tl1 cele mal multe locuri. localurile de distracţie 
lunt pline, Iar bIsericile goale. 

Triste, dar adevArate, constatări atribuite .. Iumei 
moderne" de IZ\. 

Mulţi Icruiltorl au clutat să afle cauza şi re
mediul acestei decad~nte. Fiecare o vede tntr'o parte, 
ori tn alta, in mlsura In care voieşte a se dă r. 
morallzator, ori defalmator. 

. în deosebI, - to privinţa această. - Doul pre· 
o(lIor ae arunca lumea reproşuri !icAnd: " .. Preot" 
sunt de vină ... , ou-ş.i fac datorlnta .. ~ nu lUni la che· 
marea lor ..... ş. a. IaU nişte (ţuvlnte cari tate In carne 
vie şi trebuie si ne' pun! pe ginduri I 

ŞI acum si ne punem Intrebarea: Vinovat e 
preotul unde poporul nu cercetează biserica? 

Pentru a putea da 00 răspun categoric acestei 
intreb!rl, trebuie s! te punl, ca.a 3·a persoaoă ne
părtinitoare, Intre preot şi poporul inrolat sub steagul 
decadentel morale. 

Vinovăţia, ci poporul Ducerceteaz.ll biserica, 
este a se atribui mal multori factori. , 

E lucru ,tiut. că mediul şi imprejurArile timpu
lui au foarte mare Inf1ulnti asupravletU poporului, 
deci ş\ asupra credintei lui. Pe baza aceasta văd eu 
vlt'1ovAtla decadentei morale a poporuluI In urmă-
toarele imprejuriirl: . . 

1) Sectarlsmul introdus şi . sprijinit de strAinI, 
cu scop de destrămare naţlonalA. Sectarll ne-au stri
cat. sArbAtorlle, posturile, datinile şi I~ille blserlcll 
noastre, la cari' poporul dIn cursul veacurilor ţfnAnd. 
cu tArie, s'a dovedit moral, tare tn credlnt! şI Iubi
tor de bIserici. Iar azI ta arma InfluIuţe! sectare. 
poporul foarte putIn pretuleşte a::este tezaure de cre
dinţI. ' Lucră tn zile de sArbătorl, ori trlndlveGc pe 
acasA, iar bIserica e goall. 

2) Rbbolul mondial cu fmoralităflle lui. Popo
rul vlzând tnfi'tptulte atAtea cruz.lmi şI lmorallt!ţl, necu--
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Doscute ori crezute de el ca nepermise, l'au abltut 
dela ogaşul lui de credintă de mal tnalnte. 

3) Materlallsmul, - mal drfos dela rhbol to
cOlcl, - stăpAneşte aproape pe fiecare om. Lumea 
caută a se tmbogAtl pe ori ce cale. Ia Duminecl şi 

sărbători adeseori vezi lucrlnd, ori alergInd după 

câştiguri şi venite, IAdnd la o parte ruglclunea ,1 
biserica. 

4) Literatura mod~rol cu diferite scrierI Imora
le. In bro,url, . reviste, ziare, poporul ceteşte drspre 
furturi, delapldlirl, excrocherll etc. Ceteşte polemici 
iotre partidele politice, scrieri tn contra bisericII, tn 
contra preoţlmel, In contra persoanelor cu oficII fi 
demnlfătl inalte. Toate acestea fac, ca poporul să nu 
mal albi incredere ia nimeni, el si se conduci sin
gur de capul lui. 

5) Creşterea antirelJgloasă In famlHe şi in ,coala. 
10 deosebi şcolne dela ouşe, de unde iese clasa In
teligentă, dau foarte puţlDl fnsemnătate religiei. Din 
,coall tânărul Iese cu lndiferenllsmul tn suflet f<itl 
de tot ce e divin. Acesta apoi II alimentează in vlată, 
cu cetirea cărtllor de caracter aotlrellglos şi astfel 

4) Purtarea Dedeamnl ori vitloasl a preotului. 
Preotul beţiv, desfrânat, cert,Areţ, măreţ, inchipuit, tn 
flue stăpAnlt de oricare patimi, serveşte mal mult 
patimei ,1 nu chemăril sale. Faptele ş\ expreslunea 
internulul sau, nu atrag poporul spre fnllţare sufle
teascA, ci spre decadenţă şt mal vArtos il Impinge 
spre instrllnare de biserici. 

Intocmai aşa şi preotul stăpântt mal mult de 10-
teresele materiale, câştiguri blneşU, decât de cele su
fleteşti, nu clădeşte ci dărlmă sufleteşte, 

Amestecul preotuluI In politica măruntă de par
tid dela sate, atrage după sIne adeseori ura poporului. 

Peste tot Detoplln!rea cu demnitate a datorlnţe

lor preoţeşti şi purtarea nedeamnă a preotului, con
tribuie tn mare parte la tnstrăloar.ea poporului de 
biserici. 

Unul ca acela este vinovat I 

.. avem clasa Intelectuali de azi, de multe ori duşmani 
bisericii. Aceasta atitudine a lntelectuall10r are o ma
re influletl apoI ,i asupra poporului de rlod. 

Poate va zIce cineva, că preotul de azi e mal 
activ ca cel din trecut şi că preoti vlţloşl au fost ,1 tn 
trecut şi totuşi poporul a fOlt mal credincios ca azi? 
Da, este adevăratl Dar al nu uitAm, că astb.I, la 
temelia credinţei poporului roade ua duşman puter
ale, care este: "spiritul vremii- cu toate armele lui 
Inşi rate mal inainte. Pentru a lupta in contra acestui 
duşman, trebuie o lupti mare, indoU de mare, sI
vtrşltl cu armele: purtărII neprlhAnlte, a intelepciunii, 
a trezviel şi a demnitAtII. 

6) Dlstracţllle atrag lumea mal vArto& decIt bi
serica cu servlcU1e divine. cari par in ochlt lamel 
UD lucru prea obIcinuit. 

Toate, toate aceste tmprejurărf, cari formează 
"splrltal vremli-, contribuie la decadenta moralei ,1 
1, instrălaarea poporului de biserică, la care lumea 
zice, el preotul e de vină I 

O Invlnulre nedreaptA. ploi Ici. 
Sunt· cauze de cari se face ,1 preotul vinovat 

el poporul nu cercetează biserica. AIci amintim: 
1) LIpsa servIciului divin dIn biserici tn Du

mlneel ,1 slrbătorl. Aceasta mal virtos clad e pa
rohia vacantA, sau ,1 altAdatA, când preotul din dife
rite cauze lasă biserica firi serviciu divin, ori nu·şl 
line o reguli cu inceperea serviciului, ori se grlbeşte, 
ori prescurtează etc. Acestea observându·le poporul 

Cucernicd Preolime I .. , ,.; 
• ." "'ţ --- ~ 

Oel clDe şi orI care ar fi viDa că poporul nu 
cerceteazA biserica, datorlnta pentru regenerare o are 
ta primul rând bherlca. ca mamă Iubitoare a fillar 
sAI, in frunte cu preoţimea. 

, 
.. rlmAoe decepţionat In .ufletul Ilu şi cu fnc~tul se 

In mhura ln care preoţimea va Indeplini aceasta 
datorlnt! mare, se va achita de poran~a Mântultoru· 
luI: '"mergând tnvăţaţi. .. - (Mt. 28. 19). Pentru tmpll· 
Dlrea acestel porunci, preotul trebuie si stăruie cu 
timp şi fAri timp, ci dOjlr aceasta poruncă e cea 
mai mare şt cea mal esentlală a misiunII preoţeşti. 

Nu trfbuie sA uitAm nici odatA cuvintele: .voi SUD

teţl sarea pămintulul. Iar dacă sarea se va strica, cu 
ce se va săra? La nimic DU mal este bunA, fără nu
mai să St arunce afarl şi să se calce de o?men'· 
~l~ 1~ . 

__ o ___ ~ _____ _ 

Instrelnezl de biserici. 
Ca preotul sA poatA lucra la readucerea popo-

2) Săvlrşirea serviciului divin, tn ş' afari de ruJul la biserici, In primul rând I-Ie cere a premerge 
biserici, Dumal de mântulall fi firi de I fi pltrunl el in toate cu exemplu, precum a zis ,1 ap. Pavel 
preotul de evlavia re ceruti, care sA transplre ,1 in lui Timotei in cartea I. c. 4. v. 12-16. Iar ca· să 
audltorl evlavie ,1 credInţă. poatl Invăţa pe altii, trebuie să fie mai IntAI el to-

3) Lipsa predlcel dela serviciul divin, iaU' pre- vitat. Ca să poatA moraHzl, trebuie să fie el moral. 
dlca batjocoritoare, ori nepregAtiti, iestreloead po· Calea cea mal buni, pe care am putea readuce 
parul de biserici. Lumea de azi inseteazl după hraol la biserică pe cei tnstrăinaţl, este: pasf-orolia Indivi
sufletealc~ pe care o caută mal ales fn biserici. duald. Aceasta DU este altceva, dl'clt povăţuIrea spre 
Daci preotul DU I-o poate da, prin serviciu evlavlol, cele suf[ete,tl a fleclrul credincios fn parte. AIci 
ori prin predică blnetotocmltă, poporul neaflâod ce a preotul poate lucra direct ,1 lodlrect 
clutat. le duce fllmlnd, descurajat şi caută d-şl J Direct va (uera preotul la diferite ocazluol ,1 
.lIment~ze setea tn alti parte. ' • Intâlnlrl cu credlncl0tll. Preotul na este oficiant legat 

~e~"= __ '_~_~~_"=---'''''_~''''" __ 
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de cancelarie, ci este pistor sufletesc ş\ locul lui de 
. activitate este to mijlocul turmei. In aceasta calitate 
va chta prilejul si. convinA cu credinclo,1I Indolenţl, 

cari nu vin la biserică ,1 deci DU au ocazlune a auzi 
glasul luI. 

Buul ocazie are preotul de a face plstoraţle In
dividualA, declteorl vine credinciosul 1. locuinţa preota· 
lai, ori este (hemat preotul la 10,::uloţa credinclosulu\ 
pen'ru &avâr,lrea diferitelor servlcll divine. Preotul 
poate tntAln\ pe credincios adeseori pe stradă, sau 
In holdă, sau tn vre'o cAlAtorie, sau tn ultimul caz la 
umblarea cu i!(a cruce (Bobotează). 

Cu aceste ocazluo\ preotu]. va căuta,ca prin 
vorbi dulce si atragă pe credincios. Iar dupăce ,I-a 
clştlgat simpatia lui, sA caute să afle cauza pentru 
care nu cercetenl biserica. Aceasta si caute preotul 
a o tnlAtura cu duhul evanghelIei ,1 cu istetime, să 

Indemne pe credincios la cercetarea bisericII, ca loc 
de mângălere ,1 uşurare a năcazurllor. Notez ci a
ceasta se poate face abia la a 2-., a 3-aorl a -t-a 
IntâlnlJe. 

Preotul ute dator a ciuta tntllnire cu credtn
cloşlt ali in scop al pastoratlet. Nu e consult tnsi CI 

credinciosul să observe, că preotul umbli direct du· 
pA el ,1 cauti 51- t aduci la biserică, ci totul si fie 
pentru credincios lntlmplător. 

Pastoraţla IndividualA. &lvArşltA de preot in mod 
direct, Iste ou lucru) Dumai de jumătate, deoarece 
preotulUi t-ar trebut un timp foarte lung, CI să podA 
conveni cu toţi credincioşii in parte, mal de multe 
ori şi sA faca cu fleclre lucrul lui: .Popa Tanda". 
De aceea, la pastoraţla Individuală se poate lucra cu 
dect mai grabnic, tn mod indirect., 

lndlr~t este prin mlsionari secreti, formati din 
bărbaţi ,1 femel, creştini bun!. din diferite clase so
ciale ,1 părţi ale comunei. Preotul se va pune fn le
gături cu astfel de credlaclofl, pe cari ti va trimite 
la cei Indolentl, ori ci se vor intAlnl cu el. sau ,1 
sunt rude nil, ori vecini. Pe aceştia poporul II ascultă 
mal bine ca pe preot. fiind dintre el .. M!slonarll vor_ 
vorbi celor Indolentl preteneşte, despre iubirea de bi
serici ,1 mântulrea sufleteascl şi vorbindu-le azi şi 
mAne, il vor atrage şi ti vor aduce cu el la biserică . 

Procedura aceasta de mlslonarism să fie o ac
tivitate IlltenzlvA a preotului şl cu totul secretă pen
tru popor. După părerea mea, nici chiar mlslonarU 
sA nu ştie ci el sunt mlslonarl, decât că sunt In 

. pretenle cu preotul, clrora le descopere dorinţa, de a 
. vedea pe toţl credincioşii la bisericA. Oeel numirea 
de: "mlslonar· o are numai preotul ta con~ePtla sa, 
pentru cutare perloani de Incredere. 

Pe mlslonari preotul ti va InstrUI pentra propa
gandă şi va ata tn strlnsA legături cu el. Se va to· 
tretlne cu el tn . vorbi adeseori. culegând, Informaţii 
4elpre diferiti credlDcto,1. ,1 dlnd sfaturi, Indemnuri 

,1 Instrucţiuni, pentru Indreptarea, cucerirea, ori rl'a
ducerea la biserici a unuia, uu a altuia. ' 

E de notat fosl, că aceasta lu:rare o poate face 
preotul numai dupăce tşl cunoaşte b'ne cre dlncloştt. 

Pastoratla Individuali şi mislonarlsmul, este 
preocupaţi. preotului de peste sAptAmA(]ă. In Duml
necl ,1 sărbători, preotul se va nlzul, ca prin servi
elul divin ,1 prin predică, să dea hraoa sufleteas:1 
poporulUi, venit la sfta bisericA. Aici preotul este stă
pân peste credlncioşil sAi. Cu evlavia recerutl sluji
torului sf. Altar. ,1 cu vorbe dulci va putea iotArl ş\ 
clădi mult sufletele credincioşilor şi fi va putea ţine 
strâns legaU de bIserici. 

. Pentru acest scop se recere, ca predica să nu 
lipsească dela nici un serviciu divin. Predica să cu
prindă cuvinte mtnglltoare, adevAruri evangheHce, tn
văţlturl mlntultoare şi hrlnltoare de sutlet, Iar ou 
bruscărl, ori poveştl, sau numai vorbe goale. ToatA 
ţinuta, vorbele şi ori ce lucru a preotului, să exprime 
dorul de mântuire sufleteascl a poporului slu. At~ncl 
va fi 'preotul Iubit, stimat şi ascultat de poporul său, 
pe cum zice ev. Ioan X. 1l. 4. ..Păstorul cel bun 
sufletul işl pune pentru 01 •.• Iar oile as:ultă de păs

tor ,\ merg după el, că cunosc gla&ut lui·, 
La lucrarea putoraţlel sunt foarte folositoare 

vecernHle din Dumlnecl ,1 sărbători, cari tncl să fie 
Insoţ!te de cuvântare. ori ml:ar Cttlre dIn sI. Scrip
turA şi explicare. 

Societatea sI. Gheorghe tnci este iln mijloc bun 
de a atrage credincioşII la biserică ş\ a-l ţine strins 
legaţi de ea. 

Cu ajutorul mlslonarl1or secreti se poate locra 
foarte mult ]a convertlrea seelarllor, la stârplrea con
cubloajulul ,1 a altul flagel ce ar blatul to parohie. 

, In ce priveşte convertirea pentru bl seri că a cla
sellntelectuale, e UD lucru mii greu. Preotului I-se cere 
o culturi de carte ,1 socialA ech'valentl timpului de 
azi, ca să poată Impune prin cultură şi ţlnuta sa. Să 
albi cunoştinţă, ba chiar legături de pretenle cu in
telectualii ,1 astfel să le ml}loceascA cetlrta de clrtl, 
revlate ,1 ziare ca caracter rel1glos, apoi prin con· 
versaţle si caute a-I atrage pe intelectuali şi a-I des
voita Iubirea fată de biserici 

Ori intr'o parte ori Intr'alta. activitatea pasto
rală a preotuluf, e un lucra greu tn imprejurArile de 
azi, când are de inlAturat atAtea obsta:ole. Nici odatA 
lnsl nu trebuie să descurajlltm, ci CUVintele Mântulto· 
rulul: "tndrlsnltl, eu am bIruit lumea. fi si ne fie un 
Imbold spre incurajare . 

OAodlndu-ne la credinţa ,1 vitlta. neşovălelnlcă 
a sf. Apostoli. cari au sfArmat uriaşe pledecf, ce li
s'au pus tn cale, nlct nouă nu ni· se cade a şovăI 
olcl o clipă. 

Pentru stirpltea apucAturl!or rele şi pentru re
aducerea oilor ..r~plte, dlo staulul adevArului, rAspuo· 
derea cade ,1 asupra Doastri I generaţiei de azI. 

I 
I 

I , 
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Deci la mUlu" fratilor, tă ogorul eate, pllode spini. 
Ca de Incheiere, fac următoarea c:oncluzle despre 

cele pertractate: 
1) VinovAţla, ci poporul nu cercetează biserica· 

e.e a se căuta tn nsplrltul vremii· de azI. 
2) Vinovat rate şi preotul, care DU-fi indepll

neşte cu demnitate chemarea aa de păstor sufletesc.: 
3) Oatoriota de regenerare a acestei decadente, 

in primul rAnd, este a bIsericII, fo frunte cu preoţimea. 
4) MIjloacele sunt: pastoratll tadlvlduală ,t 

·mlsloDarlsmuJ. 
Deci să cerem peite slabele noastre puteri aja-. 

torul lui Dumnezeu, ca sA putem lupta ~u succes 
"in contra veacul al lume! acesteia·, Iar in sfârşit si 
putem zice cu conştiinţa fmplcată, ca şi Hristos: 
"Arlitlt am numele tău oamenilor •.. • "Lucrul am sI
var,lt, ~re al dat mie ca sl-1 fac· (Ioan. 17. v. 5. 4). 

BAru. la 30 lan, 1930. 
Ioan Bogdan 

preO!\ 

INFORMAŢIUNI. 
InUlnlre colegialA Fr.attt preoti cari au terminat 

cursurile teologIce. Ia Stmloarul din Arad, in anul. 
1885/86, lunt tnvltaţl sA participe la tntilnirea noaetră 

·coleglaIA, care va avea loc tn Hălmaglu In 15 Iunie 
a. c. Dumloeca tuturor sfintilor, Iar fo zIua următoare 
la bAlle termale din Vata de jos. 

Cornel Lazar 
protopop tn Hălmaglu 

t Ioan Popa Invătttor in P88ac. In 26 Malu .c. 
1', stins şi, viata acestui dascAl care 30 de ani a tinut 
aprinsă candelele ~tlIntei fn fOita noastră şcoală con
fesională •. După o muncă incordat! de 38 ani, In fron
tul de lupt!, Intre ·elevll săi a fast lovit de o crud! 
boal! care In opt zile 1- a răpus. Inaintea examenului, 
a ultimului său examen, şi-a lăsat şcolarII orfani, şi s'a 
stins cu regretul pe huze că nu a avut parte de U .. 
niştea li odihna vleţB peozlonatllor. . 

A avut o petrecaoie frumoasă, Rude şi cuaoscuti, 
mulţi colegi şi foşti elevi au ţInut d-l dea ultima 
cinste. L-au parentat jalnic păr. Or. Vermeşan, fostul 
du elev Or. Oh. Laila şt revizorul circumscriptIeI T. 
Serâfolean. 

In drumul veşniciei tllllsotesc şi rrgretele gene
ratliJo! de elevi trecuţi pe sub mâna s.a,.apol a prle
teollor, cari J-au Iubit, J·au sfătuit ,1 l-au ajutat ,1 
cui nu-l vor uita. 

Veşnici sl- i fie pomenirea. .. G. 

VA iau pe toţi cari nu vi faceti datoria. Intr'o 
veche biserici din italia. se află zugrAvlte pe un pă
rete, patru Icoane. Intr'una se vede UD eplscop lnvă· 
1lud, sub care le scrie: Eu JId tn'ăI pe toli. In a doua 
'icoanl ee vede un 'Chip, cle : ,eaeral, ~,subcare şerle:. 

Eu vd . apdr pe toll. In a treia se vede uo chip de 
tIran arind. sub care e Icrls: Ea vd hrdnesc pe tott. 
lar In Icoana a patra e zugrAvlt ch!pul diavolului, sub 
eare se .crle: Vd iaa pe toţi-cari nu vd faceţi datoria. 

Aşa e ia viatA: mUDca e cinstiti şi de Dumne .. 
zeu şI de oameni. Ba de o bucatA de yreme .. dela rb· 
boj incoace, par'cl şi dracul se dA pe brudlbunl, 
căci de cet cari nu-şi fac datoria, il la pentru cazanul 
lui cu smoală. Nu-t bine si al de a face cu dracul. 
Deac.eea fjecare luflet sA~şi facA datoria, al muncească 
cat mal trleşte pe pAmlnt, ca si se poatl odihni 
duplt moarte, la dreapta TatăluI. 

Căsătoria ln Japonia se face dupl obiceiurile lor 
vechi, flo!odu-se seamil şi de ,glasul InimII. celor ce 
se clsAtoresc. Cea dintii poruocă a cbătorlel este 

,sA al urma,l, cari sA tină aprins! cinstea şi amintirea 
pArintilor ,1 ItrăbunUor. A muri·" fări a fi avut copti 
In semnează un foarte mare pAcat. De aceea japonezll 
le clsAtoresc şi fac copil multi, pe cari ti cresc cu 
mare lngrlj1re şi, !ublre. 

Căsnicia se poate desface dtn şapte pricini: mal 
tntAI lipsa de copU, oet:redlnfa casnlcl, neascultarea 

,socrilor. ja-Iazia,' boli ce' DU se pot vindeca, etc. 

ChinezII cunosc cAt e clasul ultându-se tn ochll 
pisicII căci puplla el se mlrfşte sau se tog\Jsteazi 
dupA ceasurile zile. .,' 
.. ' Cel mal mare porc din lume ac g.hefte tn Ame

rica, sta lui Nebraska, ]a o fermi. Are 2 metri 18 cm· 
lungime, e Inalt de I metru ,30 cm.· şi greu de 560 
kgr. E de rasa "Po1and-Chlna-•. 

Iraiuril. III ferusalim. DupA statistica oraşului, tn 
Ierusalim se vorbes! 27 de ffmbl. Mal mult se zice 
el e vorbitI limba ebraica (vechea limbi a evreilor), 
apoi arabi, a,ol armueasea, dupA care vine jargonul 
evreesc (limba pe 'care o vorbesc evreII de az,) şi 
limba engleză. A zecea la r.lod vine limba germanI, 
apoi funceza, spaniola. Limbile oficiale aunt: engleza' 
ebraica 81 araba.. . 

Din Rusia sovietici. [n afară de comunIşti, a clror 
număr nu face nici un procent dio tntreaga populatie, 
toatA lumea suferi chinuri toblgeşt!. Preoţimea mal 
ales este urmAriti de aproape. ŞI 'totuşi multi preoti 
i,l fac Slujba, cu primejdia vleţll,ducAndmtnglere 
tn . sufletele chlnulte ale poporenllor,clnd sovletele II 
prind, ti omoarA, duplce tt chinuesc ca ,1 pe' 'Dom
nul nostru· lisus Hristos. PrIgoana Impotriva 'preoţUor 
merge pAnă acolo tncAt DU le dau dreptul la hrani, 
DU au voe si cilltoreascl ca trenul, Da au voe sA'ş' 
albi casa lor de locuit, nu au voe si inchirieze 0'0· 
dae decât plătind 00 tarIf foarte mare. ~EI fac slujbe 
rengtone prin pAdarl, 'pnotrestlael, prin' gropi 81-
'pate sub pAmint, aş. cum fAceau odlnloarl -apoltoUI. 
.preotii sunt .,a de sira ci tncit. IIneorlabea aa eu ce 
.I~,t acopere ,trupul, 'ba" umbli Iarna desculti prkl .er 

• 



ş' zlpadA, umblând din loc fn loc făc!ndu- şi slujba 
de preot. ;~'d .... ~ ..... :> .--

Strlclclunea e mare de tol Aşa de plldl ,'au 
infiintat loca,urt unde ,i copIII mat mlct aun1 taUţatl 
la~ toate relele oamenilor marl,unde Ice.tI· col'''' sunt 
puşi si lael exetclţllsexuat'e ca adulţlf. '. .; . .1 ,", 

, Dumnezeu este gonLt de stăpânirea iovletlcA. dar. 
eate apArat de ooro d,' care se roagA Lui si scape de 
(l stlplnlrr, care a avut nebtUlla d. citeze pe Oumne. 
zeu la Tribunal ca Inculpat. , 

. Serbare Şcolari. Şcoala primari de Stat Nr. 10 
dia Arad, Strada Ciocârlie!, pusi Sub conducere sub-. 
revizolalal Lazar Igrl.şan a dat la I Iunie 1. a. (ziua 
temperantel) o frumoasi şi Instructivă' serbare la-casa 
naţională din Pârneava. Programul a fost tntocmlt dia 
cântări, date de corul bine lostrult de lnvăţltorul 
Pltru Cocia, apoi ~In poezII ,1 o plesl teatrală, Ins
trulte cu' deoseb'ftl grlie de 'invAtAtoare a t Dna Nedorl
Zlsea. Piesa şi unele i poezll au tost alese anume cu 
scopul de a combate relele diD popor, [n special be-. 
ţii, iar altele pentru deşteptarea ,1 intărlrea aentlmen
tulul religios ş\ patriotic. CAntArile au fost religioase, 
patrlotlcj ,1- poporale. In programul ,coalel a fost 
incadrati conferinţa .. despr&· temperanţă a preotului 
Florea Codreana. Atât alegerea cAt şi temeinica pre
gAtire IftecArui "pua.:t dhl progmm, frulIl.,u.l decor 
al Iceaei 'in . covoare nationale, minunatele cOitume 
naţionale ale bA.eţUor ,1 fetlţelor au aduto laude ·bine· 
meritate corpului didactic dela această şcoală româ
neascA, infIIntatA 'abla in toamna trecută. In a~vâr, 
acea-sta ,coaUI, pusă tntr'uDul din cele mal abando
nate cartiere ale Araduh!t,.· .... tn Şarcad; ';""llre--<> che-' 
mare iosemnatA: . readucere .. "".'lentim.uteLromlneştl 
a ,celor multi, .cari-ti-au pierdut tn acest cartler'iorlce 
caracter românesc: Vrednicul corp didactic, pe cal'e-l 
are şcoala, ne totreptăţe,te ai nutrim cele mai bune 
nădejdi. 

Ziua Copilului. S'a obicinuit să să. bAtorim ziua 
mame; şi acum mal nou zIua copilului, clnd' lumea 
este Indemnati IA' facI' cult- coplluluf, adecl: sA lu
beasd,·pc-'·copU .. Ca deosebire cel ce M' putintl! sA 
faci· acte de, ,caritate ajutând pe coplUorful . .şi firA·, 
sprijin. 

Societatea "PrttrNtJeli' M1'~. organizat &ir· 
blrl to cinstea copiilor Dumlnecl In 1 .Iunie a. c. tn 
toate oraşele ·did;,Romlnla. le. Atld,~ 8erbatft..·. ţinut 
la teatrul de varA in faţa unul public numeros" Ser· 
barea ."fost organldtl de ele'9'eleşeoalel de fete din 
strada' Baritli, 5Ub cOftdu2erel' dnel directoare Gaf":' 
par ,1 a dşoare]or InvAtAtoare CODstanUneuu ". Bă~ 
IAbaD.. . 

B 1 B L.,l O G R A.F lE. 
, Dr. Nicodim Mila,:' C.noanele Bisericii orlo· 

doxe insotite de comentarii Vol. ~ Partea t: (lntrodu· 
cere, NomocanoDu. In XIV titluri şi ,Cancanele apos
toll<:e). Traducere fl~utl de Uroş Kovincici protolereul 
Of!. sflrbesc al Aradului şi Dr. Nicolcu Popovicl pro
fesor la Academia teologIca din Arad. Pag.: VIII + 320.! 
Tiparul Tipograflei diecezane din Arad. Preţul: 160 LeI. 

Este adânc .slmţltl trebuinta de a avea o buni 
'traducere a caooanelor .şi o Interpretare .a lor; care si. 
stea la nivelul ,tiinţei teologice- de azi. TraducAtorII. 

• prin cartea prezentA au tnceput s' ne: paoă la tode-
: mAni opera celeBruluI caoonlst N. Mllaş, care ploă 
astAzi nu a fost intrecuti de altcineva. In Introducerea. 
· foarte extind a cărtii 8e' tratead despre Isvoarele ca
I nonice ş' despre colecţlunl1e canoanelor, cari au ca
r"ter oficial tn difeFltele Biserici ortodolref Intre altele 
· tn mod amAoutlţlfşt'des,re'PravUaeea Mare a noastră 
şi despre Pidalion .• Urmează parteacanonlci a Nomo-
· canonulul in XIV titluri şi apoi ni se. dă textul. com
pleet al canoanelor apostoUce, traduse Intr'o limbi Iru- ' 

i moasA.,modernl. La. fiecare canoo &uut arătate caooa-' 
i~ oele paralele şi apoi urmeazA comentariile amănunţite 
ale lui MUaş,carllămuresc chestIunile dlo toate punetele<'. 

1. de vedfre, referlndu-se atât la literaturi teologicA rl-, . 

drlteaul cât şi la cea apuseaDi. 

',_ Opera ,.aceasta a lui Milaş tradusi in:Hmba ro
mAMucl va.· ft de ce] mai maretolos practic .şi teo". 
retlc pentru clerul nostru, clt şi pentru toţi celce do-' 
rese sA cunoascl adevArata conctptle cre,tlnă orto" 
doxl. Se poate· comanda la LibrAria Dlecelanl dia 
Arad, cât şi la alte lIbrlrU din tari, trtmlţându-sepe' 
lângă pret şi 10 Iei pentru porto. 

••• 

_ .'. dnoraţn 'preot' d'ncomuttelE~' uride i avem'· 
se sit reduse şI' vacante,' acăror venite Intri la 
fondul preotesc~ sunt poftiti a provoca pe· aren- . 
da,U . .acestor sesU. si-şi achite rata t de arindă ' 
'p(ţ'. anul 'curent' ca··51·. nu fie· expuşi' la' spese' 
zadarnice. ' . . ' 

La: ·reuşlta· programuluI to mod aşa de admirabil 
au contribuit f. mult eleVele şI elevII ,cOalel' prlmate 
de .ub, ctlnducerta dia' director S. Alba, cari au cAn
tat blne.,·Profesoara ŞerbantScu a ţinut o conferinţă 
despre cultul coplllor1"'jar., eteftle-,..·dlferltelor clase au 
dansat diferite dansuri nationale şi au delectat pub
IIc .... -er- deda1ltIftt~, ti" 2'ptese" de--te'ltru'~' A plAcut 
foarte mult dansul "TArăşel" predat tn mod adOllr ... 
bit de elevele: Oheorghlna Stana, Doina Mureşao, 
Tatlana Vatlaa, EmtUa MAcelar, Mitt Moşol ,1 A. Rim- I 

ba" toate dhl clasadl-a. Apoi dansul Florilor preda.t 
de eleve1e- clasei lV:;'- . , .. , .. -

, J. Tot aceşti preotI' sunt 'poftlti a ne' trimite 
tn grabA, dela. Pr!mAriile cu cAdere, câte un" 
conspect, despre impozitul- acestor seaU p~ a
nul 1930. 

. CONSWIULEPARHIAL OR1. R()MAN 
DIN ARAD 

Servleilll Contabili taţii şi al Cuşs/triei. 
'- ,Laada-..... ·QItVHl ... ~ •. protHolre'-Anetta--

Conltantiaeng. ti' Mtţtc.BMlbID.,. , ". . '" ••• 
; , 
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Multumită publică. 
In numele comunei bls. Cuvin, aduc ,i pe aceasta 

cale Dlul Gheorghe VaDeu, şti de serviciu ]a admin!· 
straţlunea flnanclarl din Arad şi sotiei sale O-Da lu
lIana Bogdan. celea mal cAlduroase multumiri, pentru 
baldachlnul, ce I·a dAruit ca fiul comunei noastre sf 
B serlcl in valoare de 14000 LeI. . 

Bunul Dzeu răspl!teasc! donalorllor aceastl de 
toatl lauda vrednic! faptă cu darul şi binecuvintarea 
Sa. Iar p!rlnţ'lor lor morţi, tn numele clrora s'a dăruit. 
cu Iertare de pAcate şi fl'rlclrea eternA. 

Cuvin, la 8 IV 1930. 

M. Grecu, preot. 

•••• 
Mulţumită publică. 

Aduc cele mal sincere fi câlduroase multumiri, 
in numele parohlel româneşti nou iofUnţatl tn comuna 
Lucareţ', comun! sârbizatl de vitregIa timpurilor apuse, 
Cucernlcului Plrlnte Lucian Lungu şi Soţiei Valer!a 
din comuna Origoeşti, pentru clopotul [u greutate de 
350 kgr., :z ştugare foartetrumoase ş' lumJdrl, do
nate acestei parohII sArace. 

lna~nte de ridicarea dopotulul donat, ta comuna 
Drlgoeştl Cucernkul Părinte Luclaa Lungu a slvArşlt 
serviciul divin recent!, asIstat fiind de OI fnvaţător Oprl
ţescu şi credincioşi ai acestei comune. Dupa tl'rmlna
narea serviciului dlvln~ ta risunetuJ c1opotelor dela Sf. 
Btserică, s'a ridicat clopotul donat pentru a fi dUI in 
comuna Lucaref, părblnd Drăgoleştlu1. 

La Intrarea ca clopotul donat tn comuna Lucareţ 
au fost tntlmplnaţi:de credincioşII tmbueunţl al aces
tei comune. 

In Oumlneca de 23 Martie a. c. a laat parte la 
aervlclul Sf~tel Llturgli, pe llngă Plrlntele Drago,ln 
Sălage. şi Părintele Ioan Beacec,n cu mal mulţi cre
dincioşi dia comuna vecini Te,. La prlceasol Părin
tele Dragoşln SăI.ge a tinut o cuvintare frumoasl 
despre fnsemnifatea clopotelor, Insufllad credincioşi
lor dragostea de a ajuta Sfintele Biserici ,1 locaşarl 
Sfinte, aducând mulţumiri Cucernlculul PArinte Lungu 
,t soţiei pentru> donaţ!a flcutl. 

Dup! terminarea Sfintei LlturgU s'a mal oflciat 
de elttă Cueerolcll PArlnţl Dragoşln Sllage ,1 Ioan 
Beacecan un Parastas pentru adormiţ\l fn Domnul,' 
plrlntl, fU şi rudenll al Părintelui Lucian Lunga şlloţla 
Valerla, donatorl. 

Lu careţl; 1 a 30 Aprtlle 1930. 

• 
fssa Gheorghe 

primar • 

Licitaţie minuendă. 
In baza planului şi devizulul de spese, tntoemlte 

de arhItectul Rafirolu dt:la primăria Arad, aprobate de 
Ven. Cons. Eparhlal sub No. 1377/1930 pentru zIdirea, 
dIn nou a bIsericei ort. rom. din Mlcllaca-Noul, se 
publicA licitaţie mfnuendă cu oferte fDchlse pe ziua 
de 22 Iunie ,. c; orele 11 1/2 il1 localul Oficiului paro •• - .... , ........ 
hlal, pe lângă următoarele condIţIuni: 

1. Planul, devlzul şi coudiţluolle le pot vedea I~ 
of. par. MIcAlaca·Noull. 

2. Antreprenorli nu pot pretinde nici un fel de 
spele pentrl1 participare la licitatie. 

3. ConcurentII vor nain ta deodată cu oferta ,1 
vadlu de 10°/9 până la 21 Iunie 1930 orele p a. m . 

4. Comisia Interlmarl par. i,1 rrzervl dreptal de 
a il1credlnta lucrarea aceluia in care va Ivea mal 
multA incredere. 

Com. inl. par. 

Post de invăţător vacant. 
Se escrle concurs pe staţiunea vacantă tnvAţl

torească dela ,-.:oala confeslonall ort. rom. din Bita
nla Ungaria, cu termin de alegere pe 13 Iulie 1930, 
pre lângă urmAtoarele emolumente. L •• _, ...... ' ... __ ... 

1. Salar conform legei pentru Învăţătorii de atat 
Este deCtbllgat a provede invatAmintul 10 ,coa-

Ja confesionalA, conform legilor din vigoare. 
Apoi cantoratul io ,coall ,1 tn biserici. 
Concursul le tnalntead la oficiul par. ort. rom. 

din Bătanla, cu toate adnexele necesare, pentru ,coa-. 
la confestonală, ploi in 5 Julle a. c. 

. Şleflln Fotlll Ax_nlia ROI" 
y. pres. corn. parohial. not. corn. parochlal. 

•••• 
Publicati uDe de licitaţie. 

Se publicA concurs de lieltl:lţlune mioueodl pen
tru repararea II. biserici ort. rom. din Virfurile. pe 
ziua de 15 Iunie a. c. 

Condlţlunlle de UeUaţlune. planul ,1 devizul de 
spese se pot vedea zllolc la Of. par. 

••• 
&&±2 

,Citiţi şi răspândltl 

Consiliul parohial. 
1-2 
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