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> or. aradane.

lui eparchialu estraordinariu din lun’a lui Novembre 
lui trecutu, m’a chiamatu pre mine la scaunulu vacantu 
alu acestei eparchie; m’a chiamatu la o demnitate inalta 
după carea — Dumnedieu ’mi este martoru — nici candu nu 
am oftatu, m’a chiamatu la o sarcina grea, la a careia 
privire pana in or’a ultima m’am rogatu lui Ddieu, se 
treca aceea dela mine.

M’am supusu Domniloru! la acesta sarcina grea, ca 
se satisfacu vointiei clerului si a poporului eparchialu ; 
m’am supusu in consciinti’a neajuusurilovu mele persona
li, dar totodată in speranti’a spriginirei, ce in chiemarea 

forte grea archieresca o asteptu dela clerulu si po- 
porulu eparchialu deadreptulu si prin representantii sei. 
încrederea clerului si a poporului m’a pusu in scaunulu 
acest’a unde numai pana atunci voiu stă, pana candu în
crederea. aeest’a va fi cu mine.

anu-Protocolulix
siedintieloru sinodului eparchialu ordinariu din dieces’a romana .

Aradului de anulu 1874.gr. or. a

Siedintra I.

s’a tienutu in duminee’a Tomei la '/19. Aprile 1874. inloca- 
.Etatea consistoriului cliecesanu din Aradu. ^

Nr. 1. După serbarea sântei liturgii si după ckiamarea 
tului spiritu, membrii sinodului coadunanduse in localitatea con
sistoriului diecesanu au alesu din sinulu, loru un a deputatiune 
de trei pentru a invită pre Ilustritatea Ba Domnulu Episcopu 
Mironu Romanul la siedintia, —r/ care deputatiune satisfacendu 
misiunei sale, — cu Domnulu Episcopu in frunte intra in safa 
memorata; Preasanti’a Sa Domnulu Episcopu, priminduse cu vi- 

entusiastice, ocupă loculu presidiale si chiema pre notai ii 
sinodului ca se-si ocupe locurile.

In urmarea acestei provocări notarii respectivi i-si 
locurile loru.

san-

* cea

vate

trebuie se marturisescuCu multa părere de reu
Domniloru! că întrunirea acest’a a sinodului eparchialu 
anualu ordinariu me afla nepregatitu, seu celu pucinu nu 
asia pregătiţii, precum cu totu dreptulu s ar cere 
pregiurari ordinarie, ca adeca in persona se potu da seina 
despre tote momintele mai notabile ale vieţii nostre bi- 
sericesci incependu dela ultimulu sinodu ordinariu.

Sperezu inse de alta parte, că Domniele Yostre, con- 
siderandu timpulu scurtu abia de doue luni, decandu sum 
in funcţiune ca episcopu diecesanu, si considerandu gre- 
otatile, ce am avutu a le intimpină la inceputulu activi- 
tatii mele episcopesci, nu-mi veţi denegâ indulginti’a ca
rea Vi o ceru, si cererea: ca astadata se binevoiţi a primi 
cu inima buna pucintelulu, ce l’am potutu face in acestu 
scurtu timpu; remaindu-mi speranti’a: că la alta prossima 
sesiune ordinaria cu ajutoriulu lui Dumnedieu voiu fi in 
stare de a satisface tuturoru justeloru aşteptări ale repre- 
sentantiloru eparchiali.

Premitiendu acestea si recomendandume bunavointiei 
Domnieloru Vostre, sesiunea sinodului eparchialu ordina
riu pentru anulu 1874 o anunciu de deschisa.

o cu para
Nr. 2. După acdst’a Ilustritatea Sa Domnulu presiedinte 

cuventarea de deschidere, carea fă urmărită.
cuventare in t6ta estensiunea este

Episcopu rostesce 
de urări „se traiăsca“ si care 
urmatdri’a:

m im-

Domniloru Deputaţi!

Candu pentru prim’a data amu onore de a ocupă 
scaunulu presidialu in sinodulu eparchialu ca episcopu 
diecesanu, primiţi Domniloru salutările mele arehieresci 
si espresiunea stimei si a gratitudinei, ce vi-o detorescu.

Ia anulu, ce se implinesce dela ultimulu sinodu epar
chialu ordinariu, au intrevenitu interaplari neaşteptate in 
sinulu sântei nostre biserici: Restauratorulu vieţii nostre 
constituţionali bisericeşti, creatorulu sinodalitatii nostre de 
astadi, preademnulu archiepiscopu si preaveneratulu metro- 
politu'.Andi’eiu B. de Siaguna nu mai este in vietia; elu 
fu rapitu de morte in ver’a trecuta spre cea mai profun
da dorere a clerului si a poporului din intrăga năstra 
provincia metropolitana. - Sum convinsu pe deplinu: că Dom
niele Vostre toti consimţiţi cu mine dorerea asupra acestei 
perderi, si că veţi păstră pentru totdeun’a cultulu, ce se 
cade memoriei fericitului metropolitu Andreili; se dicemu 
dar umbreloru acestui mare archiereu: Eterna memoria!

Intemplarea acest’a, trista a avutu. de urmare 
alta perdere anume pentru eparchî’a nostra aradana. Prea- 
bunulu nostru Episcopu diecesanu Procopiu Ivacicoviciu, 
carele in restimpu mai bine de,20 de ani cu intieleptiune 
si blandetie a guvernaţii eparchi’a nostra, fă alesu de 
archiepiscopu alu Transilvaniei si metropolitu alu provin
ciei nostre bisericeşti, si ca atare se îndepărtă in tomn’a I 
trecuta dela scaunulu acestei eparchie, lasandulu vacantu,
'si lasandune pre toti in adunca superare pentru îndepăr
tarea părintelui, alu earuia sufletu curatu, inima buna . si 
afabilitate rara o amu esperiatu toti cu multa veneratiune. - 

Pupa ambele aceste perderi mari, încrederea clerului 
i a poporului eparchialu esprimata prin votulu sinodu-

l

Nr. 3. Din partea presidiiilui se presinta raportulu Consis
toriului araclanu si anume :

a) raportulu senatului bisericescu ;
b) raportulu senatului de scole;
c) raportulu senatului epitropescu;
d) raportulu Consistoriului plenariu ;
Mai departe totu aceste raporturi

sidiu si din partea Consistoriului dela Oradea-mare si se decide ca:

si O

insinua de catra prese

Rap6rtele senateloru bisericesci se se predee comisi- 
— ale senateloru scolarie, comisiuneiunei bisericesci; 

pentru scole; ale senateloru epitropesci, comisiunei epi- 
tropesci, si ale plenului consistorialu, comisiunei organi- 
sato'rie.

Nr. 4. Ilustritatea Sa Domnulu presiedinte episcopu face cunos
cuţii sinodului: cumca prin alegerea Sa de Episcopu, loculu de de
putaţii sinodale clericalii din cerculu Vascoului devenindu vacantu, 
Consistoriulu amesuratu dispusetiuniloru din Statutulu Organicu *v.
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a ordonatu alegere n6ua, alegenduse de deputatu din partea 
clerului Petru Sabou, protopresviterulu Meziadului. După prerner- 
gerea acestei incunoscintiari, domnulu presiedinte presinta cre- 
dentmnalulu nou-alesului deputatu diupreuna cu actele de ale- 
gere; ăr sinodulu

m siedinti a sa ult.ma t.enuta in Tiroisi6r’a nefacendu nici o dis
pusetiune in pnvmti a vreunui referinţe, care se rapdrte respec- 
tiveloru sindde eparehiale, densulu ea presiedintele acelei corni- 
sium, a cradiutu a supl.nl defectulu acest’a denumindu de refe- 
rmt, pentru Aradu pre VmcenUu Babenu, <Sr pentru Caransebesiu 
p.e luhanu Ianculescu avendu aceştia a raporta sinddeloru resul- 
tatulu comisiunei mişte. - După o desbatere mai îndelungata,

Sinodulu decide a se urnite un’a comisiune pentru 
studiarea elaboratulu. com.s.unei mişte, insareininduse 
totodată alegend a comisiune a raporta despre elaboratulu
aminti tu in siedinti’a de mane seu mai tardiu poimane •__
de membrii in comisiune s’au alesu din cleru: Georo-iu 
Vasilieviciu si Petru 6hirilescu, — 6r dintre mireni: Ema- 
nuilu Missiciu, Paulu Rotariu, Parteniu Gosrria, Georgiu 
Dringou, si Georgiu Fogarasi. °

i
i.

Primesce si ie Ja cunoscintia acesta dispusetiune 
Consistoriului; incâtu insa privesce alegerea noului depu^ 
tatu actele de alegere se predau comisiunei verifîcatorie.

Nr. 5 Preasanti’a Sa Domnulu presiedinte episcopu face 
.cunoscuţii sinodului: curaca Ioane Missiciu deputatu mirdnu alu 
acestui sinodu, intre timpu alegenduse de atarele la sinodulu die- 
cesei Caransebesiului, — a cerutu concediu de 3 dile pentru ab- 
sentare dela sesiunea presinte si cumca presidiulu pre bas’a re
gulamentului casii, i-a si ineuviintiatu concediulu cerutu. — La ce 
după un’a desbatere îndelungata

Sinodulu ie la cunoscintia darea concediului din 
partea presidiului, inse pe langa observatiune: că nu in- 
cuviintiedia motivulu, din care s’a datu concediulu.

a

Ne mai fiindu altele la desbatere — după staverirea ordului 
a siedintiei viit6rie, in carea adeca comisiunile respective 

vor avea de a referă — siedinti’a s’a redicatu.
Acestu protocolu s’a cetitu si s’a autenticatu in siedinti’a 

dm s/20. Aprile 1874.

de di
Nr. 6 Deputatulu Paulu Popu face urmatdri’a propunere: 
Considerandu, că postulu de deputatu sinodalu intru atâtu 

este de momentosu, in câtu a corespunde acelui’a conformu 
pretensiuniloru multilaterali, numai prin labdre intinsa si conti
nua se pote, —

considerandu, că acestu adeveru 
spiritulu statutului organicu, —

considerandu, că citatuiu statutu organicu in §-lu 89 pre
scrie că sinodulu in fiacare eparchia in totu anulu se tiene in 
un’a si aceeaşi di, adeca in duminec’a Tomei, —

considerandu, că totu statutulu organicu in §-lu 87 stato- 
rindu numerulu membriloru sinodali, acelu numeru pentru fia
care diecesa ilu pune la cifr’a de 60, —

considerandu, că astfeliu după sensulu legei ba si fisice 
este imposibilu, ca unu individu se p6ta fi membru la d6ue său 
mai multe sinăde tienende in locuri deschilinite si in un’a si 
aceasi diua, —

considerandu, că cu abatere dela acăsta dispusetiune legala 
totuşi se ivescu esemple că unii individi sunt membri la mai 
multe sinbde, —

considerandu, că prin astfeliu de precedinte s’ar sanctiună 
abusu periculoşii pentru institutiunilo nostre bisericesci, — 

din t<5te aceste considerante
Sinodulu propune Venerabilului Congresu natiunalu biseri- 

cescu prossimu, ca corporatiunei competintede a cred, strămută 
si splică unu statutu obligatoriu, ca la dispusetiunea statutului 
oi ga ni cu, referi tăria la membrii sin6deloru eparchiali, se enuncia: 
că unu individu numai la u’nu sinodu eparchialu p6te fi membru, 
si astfeliu individii, cari sunt aleşi, respective de presinte fun- 
gliidza ca membri la mai multe sinode eparchiali, au a se declii- 
ară in timpulu celu mai scurtu la consistoriulu respectivu: că la 
care sinodu dorescu a participă si pre mai departe ea membri, 
ca astfeliu se se păta face dispusetiunile necesarie, pentru o ale
gere n6ua in locuiu devenitu vacantu.

Presiedinte:
IHii'ouu Komamil, m. p.

Episcopu.
Georgiu Feieru, m. p.

notariu.

păte deduce si dinse

Sicilinti’a IV.
s’a tienutu la Aprile 1874. Presiedinti’a ordiuaria. No- 

tanu : Georgiu Feieru.

Nr. 12. Protoeolulu siedintiei trecute se ceti si 
Se autentică.

4

I
4Nr. 13. Se presinta protoeolulu comisiunei esmise sub Nr. 

11. pentru esaminarea proiectului de regulamentu lucratu de 
misiunea mista din Temisiăr’a in privinti’a fonduriloru 
din Aradu si Caransebesiu, ]co-

comua©
care

Se va pune la ordinea dilei.

Nr. 14. Se presinta raportulu epitropiei provisorie pentru 
administrarea fonduriloru bisericesci si scolarie comune diecese- 
loru Aradu si Caransebesiu.

Dimitriu Bonciu propune, ca acestu raportu să se tramita 
la comisiunea epitropăsca.

Georgiu Pop’a propune, ca acestu raportu alu epitropiei 
provisorie se se desbata nainte de regulamentulu pentru adminis
trarea ,aceloru fonduri.

Er deputatulu Sigismundu Borlea, spriginindu propunerea 
lui Georgiu Popxa adaoge deodata, ca raportulu de sub întrebare 
se se dee comisiunei esmise pentru esaminarea proiectului de 
regulamentu in privinti’a fonduriloru comune.

După o desbatere îndelungata, la dorinti’a mai multoru de
putaţi, se face votare nominale si

unu
■

Sinodulu decide a se pune la ordinea dilei in sie
dinti’a de mane.

Nr. 7. Presidiulu presinta petitiunea comunei bisericesci din 
suburbiulu Temisiărei ,,Fabricu S. Ilia“ pentru a se dă unu 
capelanu parocbului do acolo Petru Abrudanu.

{
Propunerea lui Georgiu Pop’a cu adausulu făcutu de 

Sigismundu Borlea se primesce cu maioritate de voturi, 
enunciandu-si deodata sinodulu acea dorintia, ca comisi
unea insarcinata cu revederea acestui raportu se refereze 
cu urgintia despre cele ce au aflatu.

Sinodulu decide. preda comisiunei pentruse
petitiuni.

'<Nr. 8. Petitiunea mai multoru locuitori din liemetea pentru 
amovarea invetiatoriului de acolo Eftimiu Vuia,

Se predă comisiunei de petitiuni. ,

Nr. 9. Potitiunea mai multoru locuitori din comiin’a Valcani 
pentru amovarea invetiatoriului

Nr. 15. Se presinta protoeolulu comisiunei esmise sub Nr. 
45. a sinodului ordinariu din 1873 pentru investigarea protestu
lui contra alegerei lui Ioanu Bic’a de deputaţii mirenu in cerculu 
Beliului.

f

Se dă comisiunei verificatorie.
Nr. 16.Presiedinti’a presinta rogarealuiNicolau Popescuinve- 

ţiatoriu suspinsu din Siraandu pentru a capetă o parte din salariulu 
invetiatorescu; petitiunea deputatului Ioanu Tieranu pentru a 
i-se rectifică specificarea diurneloru si a viatlcului, ce-i competu 
pentru partecipare la siedintiele sinodali din. 1873; — mai de
parte rogarea neputinciosului preotu Nicolau Gaboru din Morod’a 
ca se i-se aedrde unu ajutoriu banalu, ■— in fine rogarea pre
otului Atanase Nedelcu din Parti’a, prin care pana la regularea 
parochiei sale cere unu ajutoriu din fondulu eparchinlii, cari t6te

Se predau comisiunei petitionarie;

Se predă comisiunei de petitiuni.
Nr. 10. Alesandru Gavr’a directorele institutului de prepa

randia din Aradu in o petiliune cere ameliorarea salariului profe- 
soriloru dela institutulu memoratu, lLSinodulu decide 
unei pentru scole.

a se preda acesta pe ti tiu ne./ comisi-
i.

• ^jr’i Dţu Partea presidiului se presinta unu telegrarau 
sositu dela Antoniu Mocioni, presiodintele comisiunei mişte pentru 
fondurile comune esmise pe bas’a decisului sinodale de sub Nr.

<
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La co Ilustritatoa Sa părintele Episcopu dechiara: 

va tiond cu scurapetato la intrebuintiarea oficiala a limbei ro- 
manesci.

cum caNr. 17. Meletie Dregbiciu face propunerea, ca t6te agendele 
consistoriali facia de afacerile comuneloru bisericesci, să se traga 
in competinti’a senatului strensu bisericescu,

Se predau comisiunei petitionarie.
Nr. 18. Se presinta petitiunea mai multora locuitori din 

Banlac’a in protopresviteratulu Pestesiului pentru streformarea 
decisului sinodalu de sub Nr.*105 din 1870, care prescrie absol
virea aloru 8 clase gim. ca conditiune la primirea eleviloru in 
scbl’a clericala.

Se tramite la comisiunea bisericesca.
Mr. 19. Ioanu Ratiu presiedintele comisiunei bisericesci face 

propunerea, ca^s^'se^uplîn^sca Ioculu unui membru absinte dela 
aceea comisiune.

Suplinirea numai decâtu se si face substituindu-se 
in Ioculu lui Georgiu Borh’a, Georgiu Dringou.

Nr. 20. Ordinea dilei se incepe cu desbaterea asupra pro- 
punerei lui Paulu Popu presentate sub Nr. 6 ca adeca sinodulu se 
propună congresului naţionalii bisericescu ca acest'a pe bas’a 
stat. nrg. să enuncia: ca un’a si aceeaşi persbna nu pdte fi de- 
putam la d6ue sinbde eparchiali.

Propunerea se primesce.
----- ----Nr. 21. Comisiunea verifieatbria prin referinţele seu M. B.

Stanescu recomenda si
Sinodulu procjii^ma de verificatu pre protopresviterulu 

Petru Sabou ale)u de deputatu preotiescu in cereulu 
Vascoului.

Sinodulu intre semne de viua plăcere ie cunoscintia 
despre dechiaratiunea Preasantiei sale Domnului Episcopu 
presiedinte.

Nr. 30. Ionu Groz'a, referinţele comisiunei petitionarie.r.apor- ^ 
tfoa in meritiilîT poţi ti unei din Temisibria-Eabricu pentru crearea. -, 

f linei capelanii';'"acarui’a propunere primindiiş©,..,<;!f^,.»*uw^^.-*-»
Sinodulu tramite acesta petitiune la consistoriuiu din 

Aradu pentru pertractare si decidere competinte.
Nr. 31. La cererea mai multoru locuitori din'Remcţea pen

tru amovarea invetiatoriului Eutimiu Vuia, comisiunea propune 
si sinodulu decide:

A se tramite la consistoriuiu din Aradu pentru des- 
batere si decidere competinte.

Nr. 32. La cererea mai multoru locuitori din Vale.ani pen
tru amovarea invetiatoriului loru Ioanu Opveanu, priminduse 
propunerea comisiunei,

Sinodulu tramite acesta petitiune la senatulu scolariu 
a consistoriului din Aradu, pentru desbatere si decidere 
competinte cu acea însărcinare, ca se reporteze la pros- 
sim’a sesiune sinodala. J

Nr. 33. La cererea lui Nicolau Popescu, invetiatoriului sus- 
pinsu din Simandu, pentru o parte din salariulu 
si pana la deciderea finale a causei sale, comisiunea propune si

Sinodulu enuncia: ca deorace apelat’a numitului in- 
vetiatoriu s’a primitu numai eetra dominium, rogarea ace
luiaşi nu se pote implini; despre''ce respecţivulu 
incunoscintieze pe calea sa inmanuindu-i-se suplic a.

seu invetiatorescu

Ne mai fiindu altu objectu^a ordinea dilei, siedinti’a se re- 
dica anunciandu-se cea urma'tbre pe mane la 9 bre din di.

Acestu protocolu s’a autenticatu in siedinti’a sinodale din 
°/21. Aprile, 1874.

se se

Presiedinte:
ifllrouu Romanul, m. p.

Episcopu.
Constantinii Gurbanu m. p.

notoriu.

Nr. 34. La rogarea preotului Atamise Nedelcu din Parti'a, 
pentru a i-se dâ unu njutoriu din fon.dulu diecesanu spre sustie- 
nerea sa si a familiei, in considerare: că suplicantele nu are se
siune parochiala, nici birulu anualii dela poporeni nu lu-capeta, 
br venitele Btolarie suntu atâtu de neinsemnate incâtu nu e cu 
potintia se se sustiena pe sine si famili’a sa ; comisiunea pro
pune a se concrede Preasantiei Sale părintelui Episcopu spre ^ 

osibifa ajutorare a recurentelui ; sinodulu inse la propunerea lui 
Popoviciu Deseanu decide:

estrada consistoriului cu îndrumare, ca

- n

Sicilinti'a III.
s’a tienutu in 9/2K Aprile 1874. Presiedintia ..ordinaria Nota- 

riu: Teodoru Papu.
Nr. 22. Protocolulu siedintiei de eri se ceti si
Se autentică,.
Nr. 23. Preasanti’a Sa Domnulu presiedinte Episcopu arata, 

ca membrulu sinodalu Dimitriu Bonciu a cerutu concediu de 3 
dile ce i-a si datu

îoanu

Petitiunea se
in considerarea motiveloru si impregiurariloru subversante 
se impartasiesca pe petitionariulu iu ajut9LÎ\î^,^jiţj25îîPiii. 
ejgarchialu creatirJin j^wtde3a»eloni..re(luse._,

Nr. 35. Referinţele comisiunei petitionarie reporţăza despre 
petitiunea preotului din Moroda Nicolau Gaboru deveniţii nepo- 
tinciosu, care cere unu ajutoriu.

Sinodulu decide, a se estrada consistoriului ca se-lu 
impartasiesca pre petitionatoriu din fondulu eparchialu 
creatu din venitulu parochieloru reduse.

Se ie spre scire.’
Nr. 24. Se presinta scrisorea membrului sinodalu Dionisiu 

Cadariu, carele arata, ca fiindu morbosu, nu pbte partecipd la 
siedintie, si cere concediu.

Concediulu i-se dă, din motivulu aretatu in rogare.
Nr. 25. Se presinta serisbrea preotului militariu Dimitriu^ 

Bozganu pentru conservarea bibliotecei din Ciciru.
Se tramite la comisiunea pentru petitiuni.
Nr. 26. Totu dela preotulu militariu Demitriu Bozganu se 

presinta o scrisbre in interesulu ramuriloru de agricultura.
Se tramite la comisiunea de petitiuni.

Nr. 36. Reportorele comisiunei petitionarie reportdza 
rea lui Ioanu Tieranu deputatu sinodale pentru asignarea aloru 
28 £L ca diurne si viaţi cu pentru parteciparea la sinodulu ordi- 
nariu din 1873,

cere-

estradă, la comisiuneaCaus’a in privinti’a asignarei se, 
bugetaria pentru informatiuni ulteriore.

Nr. 37. Se presinta petitiunea mai multoru locuitori din 
Sintea pentru recascigarea unei sesiuni parochiale înstrăinate.

Se tramite la comisiunea de petitiune.
Nr. 27. Se presinta petitiunea mai multoru locuitori din 

Chinezu pentru de a se intetî despărţirea loru ierarchica decatra 
şerbi, ’ ‘

Nr. 38. Se presinta petitiunea preotului din Sintea Georgiu 
ajutoriu banaliiSe tramite la comisiunea de petitiuni. Carabasiu, pentru unu

Se tramite la comisiunea de petitiune
Nr. 39. ConuMime^organis^AnaJwjwefonnb^ şgstJfigjfil» 

Popoviciu^ in nrulu reportului consistoriului plenariu din Aradu,
' Tu privire la alegerea, hirotonirea si instalarea noului Episcopu,

Nr. 28. Membrulu sinodalu Laurentiu Barzu din incidintele 
^nui casu specialu propune a se esoperd, ca cancejariele ..paro-^ 
chiaLi se fiejrespectate de ™tra.:™Stfî^

’ • TmTî«,*sîRtft a duce mâtnculele la ohciolatele civile,
Vv

Se tramite la comisiunea organisatdria.
Nr. 29. Membrulu sinodalu Sigismundu Borlea propune a 

atrage tbta atenţiunea organeloru consistoriali la respectarea 
limbei romanesci in afacerile consistoriului,

propune si
Sinodulu ie spre scire cu plăcere intrarea in funcţi

une a noului Episcopu.se

wm
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Nr. 40. Cu privire la edificarea unei case lauga biseric’a 
catedrala, comifciuuea organisatdria propune si

Sinodulu decide: ca comisiunea consistoriala se dee 
nemidilocitu planulu edificarei si proiectulu speseloru la 
comisiunea organisatoria spre cercetare si reportare in 
meri tu.

Nr. 51. Partea acea a reportului consistoriului oradanu unde 
se espune, ck in Ioculu Prdsantiei Sale Domnului Episcopu de 
deputatu preotiescu ş’a alesu la Vascou Petru Sabou, — comi- 

in vedere ck Petru Sabou este deja verificatu pi'opune a 
lud spre s’Cire, ceea ce din partea sinodului

Se primesce.
Nr. 52. Propunei’ea deputatului Meletie Dreghiciu penti’uca 

epitropi’a eparchiala se se deprindă numai cu administrarea ave- 
“^rer"episcopale, 'dra t6te alte afaceri referităria la comunele bise- 

ricesci, se se reserve senatului biserjcescu.
Se va desbate mane din causa ch timpulu este ina-

Biunea,
se

V Nr. 41. Cu privintia la venitele ̂ intercalare epis.copesci dela 
1 Octobre , 1873 pana la 14 Fauru f87Î st. ii. la propunerea 
comisiunei

Sinodulu aproba propunerea consistoriului plenariu, 
si incuviintiedia, ca aceste venite se treca in fondulu ge-

Nr.42. Cu privire la edificarea localitatiloru necesarie- pentru 
cancelaideîe consistoriali, comisiunea organisatăn'a prin referinţele 
seu Iosifu Popoviciu racomenda sinodului spre aprobare propu- 
nei’ea consistoriului plenariu din Aradu de a se asemnd spre 

^acestu scopu din fondulu instructu 2,500 fi.
> Sinodulu pentru edificarea localitatiloru necesarie la 

consistoriulu din Aradu aplacida din fondulu instructu alu 
episcopiei aradane sum’a de 4000 fl. avendu de a se 
efectui edificarea cu licitatiune minuenda, si a se reporta 
despre celea efeetuite la sinodulu vii ton ii.

intatu.
Acestu protocolu s’a cetitu si s’a autenticatu in siedinti’a

V • • • I
Presiedinte:

Miroiiu Romanul^ m. p.
Episcopu. '

Teodoru Popu, m. p.
notariu. '

din 10/22 Aprile 18-74.

•1

li

• i
Din scrierile sântului Ioanu Gura.de auru*

Omilia
la Iualtiarea Domnului nostru L Cristosu.

(Fine.)

Nr. 43. Cu privire la procedur’a jadeeatordsca in căuşele * 
matrimoniali si disciplinarie,

Se decide a se efeptui deeisulu de sub nrulu 145 idin 1873.
Acestea le-am disu cu privire la trupa, pre care l’a 

oferitu Părintelui. A jerfitu asia dara Tatalui parg'a na- 
turei nostre. Pre Tatalu, domnulu 1’a pusu in mirare, parte 
pentru demnitatea oferitoriului, parte pentru prestanti’a 
darului, astfeliu câtu Y a primi tu cu manile proprii, s’a 
plecatu, după densulu si a disu; „Siedi da drept'1 a ?nea.u 
(Ps. 109. I.) Catra care natura inse a disu Ddieu: „Siedi 
d’a drept’a mea?* Catra aceea, carea odiniora a auditu 
cuvintele : „Pamentu eşti si inpamentute vei intârcc(Gen.
3. 19.) Nu a fostu destulu suirea in ceriu? Intrarea in 
societatea angeviloru? Acesta onore nu a fostu destulu 
de mare si neesprimabile, ci natur’a nostra s’a suitu preş te 
ceriu, a Iasatu indereptu pre archangeli, se ridica preş te 
Cheruvimi, se inaltia preste Serafimi, a trecutu inaintea 
domniiloru ceresci, si nu a incetatu cursulu mai antaiu, 
pana ce nu a ajunsu la tronulu lui Ddieu. — Nu vedi, 
ce intrespatiu este intre ceriu si pamentu ? Totuşi, se in- 
cepemu din adencime. — Cunosei tu spatjulu intre in- 1 
fernu si pamentu? de pre pamentu pana la ceriu? din 

la ceriulu celu mai de susu? din ceriu la an-

Nr. 44. Iii pi'ivinti’a sporirei fiscaliloru consistoriali si a de- 
fensoriloru matrimoniali, comisiunea organisatdria propune 
se incuviintia acdsta cerere a consistoifiului; dra deslucinduse in de-

v6i’ba de fiscali si defensori 
comisiunea numai decatu modifica

a nu

. •cursulu desbateriloru, ca nu 
ordinari, ci de onorari, — 
propunerea sa, si

Sinodulu incuviintiedia aplicarea fiscaliloru si a de- 
fepsprîl pru, onorari r.la, ConşiştQriu.,

; 1
ft—r - •

Nr. 45. Cu privire la acelea punte din raportulu consistori
ului plenariu din Aradu, cari se referescu la comunele mestecate 
si la fondurile comune, comisiunea organisat6i*ia propune, ca 
desbaterea acestoru afaceri se se incdpa numai dupace in aceste 
pririntie voru referă comisiunile speciali, care suntu incredintiate 
deja „ad hoctt. ’wrîB"

Se primeşce.
Nr. 46. Iosifu Popoviciu referinţele comisiunei organisatoria 

face referat’a despre raportulu consistoriului plenariu din Oi*ade, 
după care celea ce priveseu nrulu esibiteloru intrate la consistoriu,

Sinodulu le ie spre scire.
Nr. 47. Cu privire la acea împrejurare: ck in protopresvite- 

ratele Orade, Pap-mezeu si Beinsiu nu s’au potutu tiend sin6de 
protopresviterali, pentruck membrii nu a partecipatu in numeru 
recerutu, — conformu propunerei comisiunei,

Sinodulu esprime parerea sa de reu pentru indolin- 
ti’a membriloru din sinodele protopresbiterale Orade, 
Pap-mezeu si Beinsiu.

Nr. 48.- Cu privire la dispusetiunile făcute de consistoriulu 
oradanu pentru deplinirea protopresviterătului Beinsiuiui deve- 
nitu in vacantia,

Sinodulu Je ie spre scire. »
Nr. 49. Cererea Consistoriului din Oradea-mare de a i-se 

dd 25,000 fi. pentru cumperarea unei case năue consistoriale, — 
propune a nu se aplacidd, dra »

Sinodulu îndruma consistoriulu din Oradea-mare, să 
satisfaca pe deplinu decisului din anulu trecutu 1873 nr.192.

Nr. 50. In privintia regularei paroehieloru şi dotaţi yineicle-
. rului aretandu..Consistoriulu din Oradea-mare căuşele, pentru*

care nu a potutu satisface în" anulii trecutu, —- la pi’opunerea 
comisiunei,

ceriu pana
geri, archangeli, puterile ceresci, chiar pana la tronulu lui 
Ddieu ? — Si a’cesta distantia întreaga si înălţime, a sui- 
tu-o natur’a nostra. Uita-te acum diosu in abisulu, unde 
a jacutu, si apoi privesce inaltimea, la carea a ajunsu. 
Mai diosu nu s’a potutu cufunda, si mai Susu de acolo 

s’a potutu inaltia. — Acest’a o dice.'Paulu cliiaru 
v Celu ce s’a pogoritu, acel'a este care s’a si 'suitu* (Eph. 
4. 10.) Si câtu de diosu s’a pogoritu? „In cele mai de 
diosu ale pamentului si s’a suitu preste tâte certurile. “ Inve- 
tia acum cine s’a suitu, care natura, cum a fostu 
nainte? Eu petrecu cu multa plăcere la indiosirea naturei 
nostre, ca cu atâtu mai tare se cunoscu inaltiarea sa cea 
minunata prin bunatatea lui Ddieu. Pulbere si, cenuşia amu 
fostu. Oi acest’a nu a fostu vin’a n6strav ckci a fostu 
debilitatea naturei nostre. Noi amu fostu mai pucinu ca 
animalele neratiunali: „Asemenatu-s’a oonulu animaleloru 
neratiunali.u (Ps. 48. 13.) Si asemenarea cu animalele, 
însemna dediosirea sub densele. Câci, a fi neratiunale 
dela natura si a remane iii acestu stadiu, este unu ce na
turale. Ci a fi dotatu cu raţiune, si totuşi a te cufunda 
la neratiune, acest’a este vin’a voiei. — Candu asia dara 
audi, ck omulu s’a facutu asemenea animaleloru neratiu-

nu

*• /

mai

comisiunea

Sinodulu ie scire despre căuşele care au impedecatu 
acesta satisfacere 8i îndruma pe consistoriulu din Oradea- 
mare, ca se faca in destulu decisiuniloru sinodali in asta 
privintia.

~\
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pentru pedepsa. Asia. striga si Esechilu, candu vede pre 
angeru batendu poporulu si tipa strigatu durerosu: „Ah, 
Dâmne s’a voiesci a nimiă totu, ce a remasu in I&railu*?
(Es. 9. 8.) Ieremi’a di ce': „Pedepsesce-ne, D6mne, dar cu 
astimperu, si nu după mani’a ta, ca se nu ne pier di de totu“
(Ier. 10. 24.) Deca Asia dara Moise, Ieremia, . Esechilu 
au avu tu compătimire, se nu fi fostu aceste puteri ceresci 
mai multa- misicate prin miseri’a nostra? altmintrea cum 
ar fi acest’a de presupusu? Ou mea relatiunile nostre ii 
intereşeza de aprope, inveţia a cunosce din bucuri’a loru, 
candu.au vediutu pre omu impecatu cu Ddieu. Deca mai- 
nainte nu ar fi simtitu compătimire, nu ar fi manifes- 

. tatu după aceea atare bucuria. Cumca s’au bucuratu, se 
vede chiar din cuvintele lui Cristosu. „bucuria se face in A
ceriu pentru, unu pecatosu, ce şe pocaesce(Luc ■ 15.' 7.) Se 1
bucura angerii candu vedu unu pecatosu numai, care se 4 
caiesce; dar câtu de infinita de mare trebuie se fia bu
curi’a loru astadi, candu vedu intregu genulu nostru du'su 
in ceriu prin primogenitulu seu (celu antaiu‘născută.) 
•Considera inca si mai departe bucuri’a angeriloru pentru 

nostra cu Ddieu. Candu s’a aretatu Domnulu 
vediutu ca s’a impecatu cu omenii (câci-

nali, se sci câ pfofetulu nu a voitu se dica* câ omulu 
este asemenea animaleloru, ci câ elu este inca mai puci- 
nu ca densele. Inca mai rei si mai nepricepatori-ne-amu 
facutu ca animalele nu pentruea, ca omeni, amu cadiutu 
asia de afundu, ci pentru-câ amu mai aretatu inca si o 
nemultiemire mare. Acest’a ni-o ardta Isai’a candu dice:

Cunoscuţii* a boidu pre stapanidu seu, si ăsinulu ieslea 
Domnului seu, 6r Israilu nu m’a cunoscuţii pre mine.u (Is. 
1. 8.) Totuşi pentru starea nostra de mai nainte se nu 
pierdemu curagiulu; „candu pecatulu este puternica, cliaridu 
lui Ddieu, e cu multa mai puternicul (R. 5. 20.) — Vedi 
câ prin pecatu ne-amu facutu mai neratiunali ca animalele. 
Vrei se scii, ca si paserile neratiunali? „Turturea’a si 
rînduneau’ a sciu timpi du venwei loru, ci poporulu meu 
nu au cunoscuţii judecăţile mele* (Ier. -8. 7.) Seu vrei a 
mai recunosce cerbici’a nostra inca/si la alte animale? 
Pre furnici ni le pune înainte de esemplu. Atâtu de inuitu 

pierdutu din-raţiunea data noua. „Miergi la furnica, 
se dice, „si observa chile ei.“ (Prov. 6. 6.) Discipuli ai 
fumiciloru ne-am facutu noi, cari .slin temu creaţi după ti- 

. pulu lui Ddieu. Ci nu creatoriulu nostru porta culp’a, ci 
cari nu amu tienutu tipnlu lui Ddieu. Dar ce vorbi- 

.de furnici? Mai nesemtitori ne-amu facutu de câtu 
petrile. Voiesci argumentu? „auditi voi dealuri si temeliele 
pamentului, căci domnulu vre se tiena judecata cu poporulu 

« -(Micii. 6. 2.) Tu judeci pre omeni, si strigi temeli-

amu

împecarea 
in trupu, si ei au 
deca nu ar fi voitu a se impeeâ nu s’ar fi dediositu 
atâtu de tare) atunci se aduriara in cete pre pamentu, si 
cantara: „Mărire lui Ddieu intre cele înalte pace pre pa
mentu,, intre 6meni buna învoire'1. (Luc. .2. 14.) Gloriaza 
pre Domnulu, câci pamentulu a primitu bunătăţile lui, 
adecai pace pre pamentu si buna învoire intre omeni,— 
inimicii cei nemultiamitori ai lui Ddieu.

Tu vedi, câ ei preamarescu pre Ddieu câci au aretatu 
facia cu alţii bunatatea, ca si candu ar fi aretatu-ro facia ~ 
cu densii, deorace fericirea nostra o tienu de fericire a 
loru. Voiesci se scii câ ei s’au bucuratu si au saltatu, _• 
vediendu pre Domnulu si inaltiendu-se? Asculta cum 
spune, chiar Gristosu, câ continuu se suiau si pogoriau. 
Acest’a făcu acei a, cari voiescu a vede o scenă nein- 
datinata. Unde se dice: câ se suiau ■ si pogoriau? Cris- 
tosu dice: „De acuma veţi vede cerinrile deschise si angerii. 
lui Ddieu suindu-se si pogorendu-se preste fiulu omenescu. 
(Io. 1. 51.) Asia făcu cei aprinşi de dorintia, nu ascepta, 
pana ce vine timpulu, ci previnu timpulu cu bucuri’a 
loru. Pentru aceea se pogora, plini de poft’a de a vede 
o scena noua si neindatinata, pre unu omu in ceriu. 
Pentru aceea se areta angerii pretutindenea, atâtu la nas- 
cerea: lui Cristosu, câtu si la înviere precum si astadi la 

sa. Eta, stâ scrisu „doi barbati in vestminte

inoi,
mu

i seu
ele pamentului, ca se audia? Asia este, eu te provocu, 
deoracq 6menii sunt mai nesemtitori ca densele. Ce me- 
sura alt’a de reutate mai cauţi, candu omenii sunt 
neratiunali ca animalele, mai nesciuti ca rendunelele, mai 
prosti ca furnicele si. mai. nesemtitori ca pietril£,

deveniţi sierpiloru? „Veninu este in densii asemenea 
veninului de sierpe, veninu de vipera este sub buzele loru.u

- (57. 5.) — Ce se mai vorbimu- mai. departe despre ne-
buni’â si impetrirea loru, candu sunt numiţi fii ai satauei ? 
„Voi sunteti din tatalu diavolidilise dice (Io. 8.. 44.) —

Ci atâtu de nesimţitori cum amu fostu, atâtu de de- 
diositi, despoiaţi de atât’a onofe, atâtu de neînsemnaţi, 
seu cum m’asiu mai esprimâ? —- genulu - nostru celu de 
nemicu, s’a ridicatu astadi preste tete. Astadi angerii au 
ajunsu aceea ce, pofteau cu înfocare, astadi archangelii, 
vedu ce doriau de multu. ca se vedia natur’a nostra 
stralucindu pre tronulu imperatescu imbracata cu gloria 
si mărire nemoritdria. Acest’a. doriau cu ardore angerii; 
aceşt’a pofteau de multu archangelii. Deşi ne-amu invred- 
nicitu de o ohore mai mare, totuşi se bucurară pentru inal- 
tiarea' nostra, si erau trişti .pentru- dediosirea nostra. 
Deca au si paditu Ckeruvimii paradisulu totuşi simţiră 
compătimire facia cu noi, Precum unu tovarasiu in servi- 
tiu, arunca la porunc’a domnului pe tovarasiulu. 
prinsore si ilu padiesce, inse din compătimire catra tova
rasiulu seu, simte durere pentru pedeps’a acelui’a:

fostu luatu si Cheruvimii asupra-si, se padiesca para
disulu, inse la padia. semtiau compătimire. 6menii ’ti 
areta acest’a, câ angerii au avutu compătimire facia 
noi/Deca vedi câ omulu are compătimire facia dela alţi 
omeni, asia cu atât’a mai pucinu trebuie se te indoiesei 
despre acest’a la angeri, .dedrace aceste poteri iubescu 
mai multu decâtu dmenii. — Care dintre drepţi nu s’a 
intristatu preste pedeps’a cea cuvenintiosa, a 
după nenumeratele loru pecate? Câci acest’a este minu- 

; natu, câ cunoscandu-si pecatele, sciau câ au vetamatu pre > 
Domnulu, si totuşi se întristau. Asia dice Moise facia cu 
idololatri’a poporului seu: „iârta-leloru, er deca nu, sterge-me 
din cartea vietiei, care ai scrisu*•. (Esir. 32. 21.) Ce voies
ci a dice cu aceea? Vedi foradelegea si acuzi sufe- 
rjnti’a poporului? Me jeluescu, dice, preste aceea, câ au 
se fie pedepsiţi, si câ Domnului se dau motive drepte

mai

ase-
. menea

inaltiarear
albe stateau înaintea loru* (Fap. 1. 10). prin vestminte au 
aretatu bucuri’a loru) si diserâ catra Invetiacei Barbatu 
galileani, ce stati, cautandii spre ceriu? Acestu Isusu care 
dela voi s’a luatu la ceriu, va veni asia, precum l’ati 
vediutu mergendu la ceriu.

Ascultati-me numai cu atenţiune. Pentru ce vorbescu 
asia? Au nu au avutu. Invetiaceii ochi ? Seu nu au vediutu 
ce s’a petrecutu înaintea loru? Nu ne spune Evangelistulu, 
câ s’a inaltiatu inaintea ochiloru loru? Pentru ce au statu- 
tu aci angerii, invetiandu câ elu s’a inaltiatu la ceriu?
Din doue motive: antaiu: pentru câ invetiaceii erau trişti, 
pentru depărtarea lui Gristosu. — întristarea loru resulta - 
din cuvintele: „Nimeni din voi nu me întreba: unde men'~ 
gi? ci fiinduc/t v’am graitu acestea, întristarea a implutu 
inim’a vâstra“ (Io. 16. 5.) — Candu noi ne despartimu 
de amici si rudenii,' inca ne cade greu. Cum se nu fi 
fostu asiadara invetiaceii plini de întristare candu au. ve- 
diutu despartiendu-se de ei mantuitoriulu loru, invetiato- 
riulu si Domnulu, pre Isusu celu plinu de iubire, de ami- 
cetia si bunătate? Se nu se fi implutu de cea mai cumpli
ta durere? Dreptu aceea a si stătu angerii de facia, ca 
prin asigurarea venirei lui a dou’a, se le aline durerea

seu in

asia
au

► cu

omeniloru

j
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pentru depărtarea Domnului. „Acestu Isusu", stă scrisu, 
care s’a inaltiatu dela voi catra ceriu, ărasi va veni in 
ce chipu l aţi vediutu mergendu catra ceriu. Ve dore 
căci vi s’a luatu, ci nu ve inslristati, căci era-si va veni. 
Oa seinu faca, ca si Eliseu, care candu a vediutu pre inve- 
tiatoriulu seu suindu-se la'ceriu, si-a sferticatu vestmen- 
tulu (căci nu. era nime langa elu care se-i spună că Ilie 
va veni erasi)rasia spre a le alină durerea, au stătu de 
facia angerii la Invetiacei. —

Acăst’a este una causa a presentiei angeriloru. Cea
laltă a dou’a nu e mai pueinu însemnata ca acest'o; 
din care causa a si adausu angerulu : „că s’a inaltiatu.“! 
(s’a luatu dela voi.) Intervalulu eră prea mare, si puterea 
ochiloru nu ajunge, ca se vadia, că elu s’a luatu in ceriu. 
Ca si o pasere, carea sbora in înălţime, cu câtu se inaltia 

-- mai susu cu atât’a se sub trage mai mul tu dela ochii noştri: 
togmai asia si acestu trupu, cu câtu ,s’a inaltiatu mai susu, 
cui atât’a s’a subtrasu privirei, si debilitatea ochiloru nu putea 
se 'urmaresea depărtarea nemesurabile. — Pentru aceea ste- 
tera angerii aici, ca se-ii invetie despre ajungerea lui in 
ceriu, ca nu cumva se credia că elu s’a dusu in ceriu 
ca si llie. Pentru aceea se dice: „s’a inaltiatu dela densii 
in ceriu". Nu fora causa s’a adausu acest’a. Ilia merse 
ca servu in ceriu. — Isusu inse in ceriu a fostu Domnu, 
acel’a pre unu caru, ăr acest’a intr’unu noru. Deorace 
eră se fia chiamatu servulu de aici, asia a tremisu unu 
caru; candu inse a fostu se se intorca fiulu in ceriu, a 
fostu determinatu spre aceea unu tronu imperatescu;

tronu imperatescu, ci tronulu tatalui.
Căci, Isai’a dice despre Tatalu : „eta Domnulu va siedâ pre 
unu noru luminosu44 (Is. 19.). Deorace Tatalu 
nulu pre noru, pentru aceea a tramisu si fiului seu unu 
noru. Candu Ilie a mersu la ceriu, si-a lasatu vestmin- 
tulu se cadia asupra lui Eliseu; Isusu inse, candu s’a 
inaltiatu, a tramisu invetiaceiloru darulu minuniloru, si a 
facutu nu unu profetu, ci mii de Elisei, cari au fostu 
cu multu mai mari si mai străluciţi, decâtu acest’a.

Asia, iubitiloru, se fîmu vighindu si se ne indrepta- 
mu ochii asupra venirei lui. Căci Paulu dice: „Insusi in
tru porunca si cu glasulu arhangelului se va pogori, si noi 
ceşti vii carii vomu fi remasi ne vomu răpi in nari, intru 
intempinarea Domnului in aeru.u (l. Tess, 4.- 15.) Ci nu 
toti. Că nu toti vomu esi intru intimpinarea lui, ci unii 
vor remană diosu, ne spune Cristosu: vd6ue macinandu 
la mâra, un'a se va lud si alfa se va lasă, (Mat. 24. 42.) 
Ce vrea se dica acesta gacitura? Ce insemna acesta spre- 
siune misteriosa? Cei ce macina la m6ra, sunt cei ce 
vietiuescu in seracia si lipsa. „Doi voru fi intru unu patu 
unulu se va luă si altulu se va lasă." Prin cei ce jacu in 
patu sunt însemnaţi cei avuţi, cari vietiuescu in vedia si 
prisosintia. Yrea se arete, că dintre 
mântui, alţii se vor pierde; — „unulu macinandu se va 
luă er altulu se va lasâ,“ si dintre cei clin patu, unulu 
se va luă, er altulu se va lasă, spre a aretâ. că pecatosii 
vor fi lasati aici, asceptandu-si pedeps’a, 
voru fi răpiţi in nori. — Precum la intrarea unui rege, 
cei mai vediuti si fruntaşii si puternicii, ilu intempina 
înaintea cetatei, Ar criminalistii si cei condemnati 
in prinsore, asceptandu sentinti’a regelui: togmai asia 
du va veni Domnulu, unii plini de încredere se 
pi in aeru, cei condemnati inse, si cei ce se sciu culpa
bili cu multe pecate, vorii asceptâ pre judecatoriulu. —- 
Atunci ne vomu răpi ăi noi. Eu dicu: noi, nu ca si candu 
si eu m’asiu numerâ in numerulu acelor’a cari au se fie 
răpiţi, — nu sum atâtu de lipsitu de minte si

amaru, si tote pecatele mi le-asiu rechiaină in minte. După 
ce nu voiu se conturbu .bucuri’a serbatorei presenti, asia 
mi voiu inchiâ cuventarea, si voiu imprimă in inimele 
vostre cea mai viua suvenire a acestei dile, ca avutulu 8e 
nu se inganfeze cu averea sa, nici celu sermanu să se tie- 
na de raiseru pentru seraci’a sa, ci fiecare se lucre asta 
ori ceea după consciinti’a sa. Căci nici avutulu este fe
ricita nici sermanulu nefericitu. Ferice, de trei ori ferice, 
este acel a caie odata se va afla demnu de respectulu spre-a 
fi rapitu in nori, deca ar fi chiar si celu mai miseru;neferice, 
de trei ori neferice este, care nu va pute ajunge acest’a, fia 
si celu mai avutu. — Pentru aceea dicu, că cei pecatosi să se 
caiesea, cei temători de Ddieu se remanâ'~sfăi6fnîci; dar 
hun ti mâi'statornici, ci si preste totu siguri, cei’ă inse nu- * 
numai se planga, dara să se si îndrepte. Căci pote celu'ce 
a traitu in vitiuri, deca se laşa de pecate si se intorce 
la virtute, se devină asemea acelor’a, cari din inceputu 
au traitu in fric’a lui Ddieu. — Aceste se le facemu si 
noi. Cei ce sunt conscii de o conduita cinstita, 
na in evlavi’a loru, se-si maresca posesiunea cea frumdsa 
si continuu se aiba ocasiune noua spre o firma incredin- 
tiare. Noi inse, cari avemu causa de a fi fricoşi, si sun- 
temu conscii de pecatele nostre, se ne indreptamu, 
ajungemu acea incredintiare, ca se primimu cu inima des
chisa pre imperatulu angeriloru cu o adoratiune sin
gura lui cuviinciosa, si se ne induleirau de gustarea fe- 
ricitoriei presentie. Acestea ni le daruiesca charuluDomnu- 
lui nostru Isusu Cristosu cărui împreuna cu a Tatalui si 
Spiritului santu se cuvine glori’a, si onorea acum totde- 
una, si in eternu. Amin.

Sibiiu in Aprile 1874.

se rema-

f ca se
\

F nu
numai unu

are scau-
G, JPIetosu,

cleric».

Invetiamentulu poporalii.
(Menitiunea invetiamentului poporalu.)

Formarea economica. Invetiamentulu in deobsee, si 
celu poporulu in deosebi, înainte de tote este provocatu 
prin trebuintiele dilnice ale dmeniloru. Menitiunea primor
diala alui este dara: a satisface tocmai acele trebuintie, de 
care elu a fostu provocatu.

Candu dinenii afla, că avendu anumite cunoscintie ar 
potea se traiesca. cu mai multa usiurintia, ei chiama unu 
omu care posiede aceste cunoscintie si i platescu pen- 
tru-ca se impartasiesca tocmai aceste cunoscintie—celu pu- 
cinu—generatiunei viitorie.

Formura poporala este: „Ei\ domnule! — cine asi 
fi eu, dâc’asi să. carte, — deca taie'a nf ar fi datu la scâla 
— Dar’ alte vremi au Jostu atunci \u

înainte de t6te menitiunea invetiamentului poporalu 
este dar economica. Invetiamentulu poporalii trebe se 
respandesca acelea cunoscintie. prin care se redica capa
citatea de producere a invetiaceiloru. Elu trebuie se clea scola- 
riloru t6te acele invetiaturi, prin care densii devinu mai 
capabili de a se misicâ in vietia, a dispune de capitalulu 
loru personalu (nu in bogaţii) si a judecă corectu asupra 
raporturiloru economice, intre care au se petreca.

Pana la insirarea feluriloru de invetiaturi aici nu ne 
potemu cobori.

Numai decâtu după reconstituirea vieţii pe temeliile 
egalitarii in vieti’a economica lips’a invetiamentului ajunge 
a fi sentita. Mişcarea libera dă cursu repede desvoltarii 
economice. Si cu câtu mai grabitu este acestu procesu, 
cu atâtu mai indegrabu se ivesce trebuinti’a invetiamen
tului. Langa orasie, precumu si pe campia populatiunea este 
maiindesata, atingerea intre omeni mai vie si, ca urmare, 
procesulu desvoltarii economice-mai grabitu. — Aici nu-

seraci unu se vor

i
cei drepţi inse

remanu 
can- 

vor ra-

precuge-
tare, câtu se nu-mi cunoscu pecatele mele. — Si dăca 
nu m’asiu teme că voiu conturbă bucuri’a serbatdrei de 
astadi, atunci cugetandu la acesta sentintia, asiu plânge cu
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mai deeâtu după reconstituire 6menii ceru* scoli. La ora- . 
mari deja generatiunea, care trece prin schimbare, 
pe cea viitoria partasia de binefacerile invetiamentu- 

campii, după împrejurări si capacitatea de desvoltare 
economica a populatiunei, trebuinti’a invetiamentului se 
ivesce la adâu'a si arareori la a .trei'a generatiune.

Cu câtu mai tare ne departamu inse de orasie si cu 
câtu mai adencu intramu intre munţi, in deobsce, cu atâtu 
mai rărită este populatiunea, cu atâtu mai slabu contac- 
tulu intre omeni si, totu ca urmare, cu atâtu mai lenesiu 
procesulu desvoltarii economice. Deşi populatiunea cresoe 
in proportiuni constante, inmuitirea si mai alesu rediearea 
calitativa a trebuintieloru merge forte incetu înainte. Ome
nii par mai conservativi. Traieseu o vietia plina de unu 
felu de satisfaceri pentru noi nepricepute. Aici apoi tre
buinti’a invetiamentului se ivesce forte tardiu,—adeseori 
numai in a cincea,—a sies'a generatiune, —*• ba chiar după- 
unu secolu intregu. Si daca privimu cum romanulu traies- 
ce cu poveste si doina, cu chiotu si hora intre munţii 
sei plini de farmecu nealinatu, nu vom cerca multa es- 
plicare pentruce acestu omu gandesce atâtu de pucinu 
la vietia dilnica. Sufletulu seu in totu momentulu este

ti’a formarii religionare asupra invetiamentului. La refor
maţi invetiamentulu nu numai a fostu sustienutu si pana 
la unu anumitu gradu chiar si provocatu prin acesta tre- 
buintia. De asemenea la poporele, ce sunt mai pucinu 
capabile de a-si crea ensele unu felu de religiune speci
ala, lips’a unei religiuni moscenite este mai mare, trebu
inti’a formarii religionare mai sentita si poterea, cu care 
ea inriuresce asupra invetiamentului, mai mare. — La 
noi, romanii, acesta inriurire se reduce la unu minimumu 
ce consista in a trimite copii la scdla, ca se invetie 
„rogatiunileLl. Mai alesu muntenii noştri nu afla al tu folosu 
in scola deeâtu aeest’a; numai pentru acest’a ei inse 
chiar nici nu voru sustiene scol’a dar necum sk o redice.

(Va urma).

siele 
face 
lui. La

V ARIET ATI.
-f- Vineri in 19. 1. c. a sositu la Sibiiu Prăcuviosi’a Sa P. 

Archimandritu Teofilu B e n d e 1’a denumitulu Archieppu si Met
ropolitu alu Bucovinei si Dalmaţiei. Cu Prăcuviosi’a Sa au mai 
sositu Pră on. PP. S. Mororiu Andrievici, Cons. consist., Ge- 
deon de Gr eculu C o ns ta ntin o viciu, Archim. Monast. Su- 
ceviti’a si Archidiaconulu Teoctistu Dronn. Scirea despre sosi
rea prevenerabilului Archimandritu a adunatu spontanii unu nu- 
meru frumosu de romani la gar’a dramului de fer a, care l’a bi- 
neventatu eu sincere sa traiasca! Dela gara insocitu de P. Ar
chimandritu Nicolau Pope’a veni in trasur’a archiepiscopăsCa in 
resiedinti’a Archippiei, fiindu 6spele Escel. S, Areliiepiscopului 
si metropolitului nostru. Unu numeru frumosu de barbati ai in- 
teligintiei romane din locu, sub conducerea P. Archimadritu N. . 
Pope’a bineventa pre rarulu ospe in resiedinti’a Archiepiscopiei. 
si metropoliei ndstre.

Actulu hirotonirei nou denumitului metropolitu alu Bucovi
nei si Dalmaţiei, s’a seversitu in 21 Aprile v. prin Esee- 
lenti’a Sa Domnulu Archiepiscopu si metropolitu Pyocojrin Ivacv- 
coviciu, cu impreun’a conlucrare a Episcopiloru : Mironu Romanul, 
alu Aradului si Ioana Popcisu, alu Caransebesiului.

□ Congresu internationalu de archeologia si antropologia 
preistorice. — A sieptea sesiune a Congresului internationalu de 
archeologia preistorice, care va avea locu in Suedia, se va des
chide, Vineri 7 Augustu, la Stocholmu, si va dură pana Dumi
neca 16. Diu’a s’a precisatu asia de aprope, căci comisiunea de 
organisare, voindu se participe si invetiatii ruşi, a fostu nevoita 
a se grăbi din caus'a Congresului de archeologia slavii ce va a- 
vea locu la Kievu de la 14 Augustu la 3 Septerabre; si, după 
trecerea lunei lui Augustu, climatulu £toekoimului nu mai per
mite o/ reuniune mare, dilele devenindu prea mici si serele prea' 
reci. Eta ordinea dilei Congresului: Vineri 7 Augustu, siedinti’a 
de deschidere, formarea biuroului. Sambata 8, peribda pietrei, 
epbc’a palelitioea. Dumineca 9, visit’a museuriloru din *Stocholmu.
Luni 10, peribd’a pietrei, epoc’a neolitica. Marti 11, escursiune la. 
Upsala, visit’a museuriloru Universităţii si a unei necropole din 
peribd’a deferu. Mercuri 12, peribd’a bronzului. Joi 13, escursiune 
la Bjoerkoe spre a visitâ resturile unei cetati din period’n de fe
ru, a unoru remasiti de ustensile de bucataria si o necropola de 
mai bine de 2,000 tumule. Se voru observă si câteva pietre ru- 
nice la Grisholmu. Vineri 14, peribd’a ferului. Sambata 15, antro- . 
pologi’a preistorica. Duminica 16, incbiderea. După inchidere 
se va face o escursiune in provinci’a Visigotia. Guvernulu a ceru
ţii dietei o suma de 20 mii fr, pentru ckieltuielele Congresului. 
Noblăti’a suedesa a pusu la dispositiunea comitetului superbulu 
seu castelu pentru tienerea sedintieloru. Se vorbesce de doue ser
bări mari un’a ce se va da de rege, si alfa de orasiulu Stochol
mu. In timpulu celoru trei dintâi septeman din Augustu membrii 
Congresului, aretandu’si cartele, vor capetă locuri cu pre- 
tiulu pe jumetate din tarifa pe caile ferate saedese. Subscriptiu- 
nile sunt deja fbrte numerose. Vocea Covur.

*** Băi nbue. Ni se scrie dela Gioagiulu inferioru, ca pre-* {. y 
otulu Vasili.u Basarabu din Romosu, carele are o proprietate la 
Gioagiuj a descoperitu ape minerale pre proprietatea sa. Densu- 
lu la anulu 1873 a edificatu o scaldatbria pentru sine si- pentru 
familia. După ce cunoscura mai mulţi amici'si cunoscuţi bună
tatea apei, ’lu. svatuira. se analiseze ap’a ceea ce se si facil prin 
barbati competenţi din Vien!a. Ne pare reu ca nu avemu la mana 
analis’a insasi. Destulu câ in urm’a acestei'a preotulu nostru se

cuprinşii de impresiunile naturei impodobite cu atâtu de 
multa dărnicia.\\

Formarea etica, Dar nu numai pe cea economica vietia 
este menitu invetiamentulu poporalii a o desvoltâ: partea 
cea mai sublima a menitiunei sale consista in desvoltarea 
vieţii etice, in formarea sufleteloru, adeca desvoltarea facidtati- 
loru intelectuale si îndreptarea loru spre anumite direcţiuni 
7le lucrare, prin care şcolarii ajungu a fi folositori atâtu 
pentru sine ensi-si, câtu si pentru societate. Prin aceea, 
câ a imbogatitu sufletulu cu anumite cunoseintie de folosu 
di Ini cu, con trib u in du numai spre usiur ar ea sustienerii tra
iului dilnicu, invetiamentulu poporalii n’a satisfacutu de- 
câtu cele mai primitive aşteptări: partea cea mai frumosa 
a menitiunii sale este — de a face pe omu capabilu de 
fericirea sufletesca, care numai vietiuirea mai îndeplinita 
ni-o pote oferi.

Formarea religionarcL Nem/eu mai multu deeâtu religiunea 
. nu- fericesce pe omu. Religiunea este tocmai chipulu iu 

care omulu prin sine ensu-si ajunge a fi partasin de cele 
mai inaltiate satisfaceri sufletesci. Este o lume proprie, 
alcatuita cu cea mai indeplinita armonia, impodobita cu 
cele mai sublime imagini o lume, in care transpuindu-se 
omulu sente sufletulu seu cuprinsu de cele mai ferieito- 
rie mislcari. Suferindele aflu stemperu; nenorocirea afla 
mangaere; sperantie afla celu isbitu pana la laşitate; ba 
chiar nici pecatosulh nu cerca in zeclaru dulcea fâgadu- 
intia a mântuirii prin caintia. Este calea, pe care omulu 
cerca a ajunge la adeveratulu scopu alu vieţii sale; — 
deci spre nimieu invetiamentulu poporalii nu pote se fie 
mai multu menitu deeâtu a face pe omu capabilu de a 
arnblâ pe acesta cale — a-lu face capabilu de a se trans
pune prin credintia in lumea fericirii.

Formarea religionare^ sufleteloru , este„ dar’,_cea mai__
j de căpetenia menitiune a invetiamentulu^ poporalii. De- 
L candu omenii sunt capabili a se redică cu sufletulu peste 

marginile lumii vediute Ja o fiintia mai indeplinita, de- 
candu sentirea religiosa a cuprinsu locu in sufletulu ome- 
niloru, trebuinti’a formarii religionare a esistatu. Prd in
directa, pre ideala si pre slaba este inse acesta- trebuin- 
tia pentru-ca ea s& fi potutu provocâ o miBicare mai însem
nata in invetiamentu. Numai dupa-ce invetiamentulu s’a 
ivi tu provocatu de alte trebuintie. mai acute, s’a potutu 
gândi si la satisfacerea acestei trebuintie prin invetiamentu.

Depinde dar atâtu dela felulu religiunii, câtu si dela 
firea specifica a p'opdreloru incâtu s& inriuresca trebuin-
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O o n c ix p s u. 1vede m o ti y atu a estindo stabilimentul u seu privaţii do bai asia 
' incâtu se-lu pota dă publicului spre folosintia. Unu lucru lăuda
bilii si care face on6re energiei si spiritului de întreprindere a

vede din unele urme
Nr. Eeib. 148
Sied. plen. II.domnului Vas. Basarabu. Ap’a ncăst’a se 

care s’au aflatu si acum, sapandu preotulu pre proprietatea sa 
spre a,-si face o. fantâna, ca o au folositu si romanii, străbunii 
noştri. Fantâu’a după care s’a sapatu eră se fia langa scaldatorea 
de care facuramu. amintire mai susu. In locu de apa. s’au aflatu 
iu o afundime de doi stangini si jumetate diverse objecte antice, 
dintre cari unele s’au tramisu la Asociatiunea trans. pentru lite
ratura,si cultur’a poporului romauu, altele la gimnasiulu nostru 
din BrasioVu. P6te câ este aceasi apa de care se face amintire 
la Eutropiu, in apropiarea cetatiei Zeugma (Cigmeu?) Spre a fi 
siguri aru trebui sa cunoscemii loculu insusi pre care se afla pro
prietatea dlui. V. Basaraba, ceea ce din corespund!nti’a ce ni sta 
dinainte nu se p6te. La t6ta intemplarea descoperirea.este inte
resanta şi din punctu de vedere practicu si istoricii si asia dan- 
duni-se ocasiune o vomu studiă mai de aprhpe. Telegraf. Rom.

Pentru cîeplinirea postului de notariu la Epetropi'a provi- 
. soria a fonduriloru bisericesci si scoldrie, comune dieceseloru 

romane greco-orientali de Aradu si Caransebesiu, impreunatu 
cu salariu anualu de 8oo. fi. val. austriaca.

Competitorii la acestu postu avisâti*a substerne aicia 
suplicele pana la 30. maiu nou a. c. si cu documinte a aretâ:

1. Calificatiunea si desteritatea practica receruta pentru 
agendele notariali, adeca deprinderea in conceptu resp. in 
scrierea corespundintieloru, in redigerea protocâleloru despre 
siedintie si peste totu manipularea afaceriloru de cancelaria.

2. Pe langa perfect’a cunoscintia a limbei oficiali ro
mane, se recere si cunoscinti’a celei magiare si g'ermane; 
mai vertosu din privinti’a actelor.u precedinti, scrise in aceste •
.limbe; . • , ,

3. .Servitiele, de pana acum; purtare morala si sociala 
nepetata, — si ocupatiunea actuala.

Aradu, din siedinti’a plenaria a Epitropiei provisorie,. 
tienuta in 3 maiu nou 1874. .

Dr. Atanasiu Sândoru, mp. 
presiedinţe.

\

1

iA.' Post’a Redactiunci.
Dlui L. P. in Foneu. Fii bunu si recerca ofîciulu poştale din Tinc’a pen

tru neprimirea foii, căci nesciindu noi cumca Fonenlu se inai cliiama si Rozsa- 
Jalva, de siguru, diregatorii poştali de acolo nu-lu vor sci in care parte de lume 
jace. .

Petru Petroviciu mp. 
notariu interimalu..

ICONCUESU B
1*Concurs u.pentru -vacant’a parochia din comun’a Rip’a protopresbite- 

ratulu Oradi-mari se escrie concursu.
Emolumintele impreunate cu acăst’a parochia 14 jugere de 

pamentu aratariu • 180 mesuri de cucuruzii sfermatu, dela tota 
cas’a in locu de st61e 1 fl. v. a. intr’o suma de 180 fl. v. a.

. Competintii pentru acăst’â parochia sunt avisati a-si 
sternerecursurile sale adresate comitetului parocbialu la protopres- 
biterulu tractualu Simeonu Bic’a in Oradea-Mare pana. in 28 
Aprile a. c. candu se va efectul alegerea. •

Rip’a in 2 Aprile, 1874.
Comitetulu parochialu:

In contielegere cu protopresbiterulu tractualu, Simeonu Bic’a.

Nr. Esib. 147, 
Sied. plen. I.

La Epitropi’a provisoria pentru administrarea foilduri- 
loru bisericesci si scolarie, comune dieceseloru romane greco- 
orientali de Aradu si Caramebesiu, s’a aflatu de ne-aperatu 
lipsa si s’a decretatu deplinirea postului de contabiIu, cu unii 
salariu anuale de 1000 fl. v. a. si cu conditiune: ca doritorii 
de a ocupa acestu postu se substărna aicia petitiunile pans 
ia 30. maiu nou a. c. provediute cu urmatoriele documinte 
anume : •

sub-
y

1
i

1. testimonia de calificatiune si despre desteritatea. spe
ciale din contabilitate, (Buchhaltung,) ce se recere la insti
tutele de comerciu, de creditu si de industria in generalu.;.

2. atestatu despre deprinderea practica si resp. serviţi- 
ulu de pana acuma in. acestu ramu;

3. adeverintia despre purtarea morală si sociala, despre 
cunoscinti’a limbeloru si a corespunditiei usitate in ramulu 
comercialii, respective in agendele de contabile. .

Spre orientare se observa, câ afacerile interne decurgu 
numai in limb'a romana■; inse actele precedinti ale diferiteloru 
fonduri fiindu mare parte in1 Umb'a germanaf er unele mai 
recinti ocurandu si in limb'a magiara, pe langa cea romana, 
ca oficiala, dela contabilu se cere si cunoscinti’a acestoru 
doue limbe. t .

Aradu, din siedinti’a plenaria, tienuta in 3 maiu nou

3G o ne 11 r su
pentru postulu vacante docentalu in. comun’a Iancbahidu 

se deschide pana in 2 Maiu a. c. veckiu, candu va fi si alegerea 
Aspiranţii la acestu postu, recursele sale cu propri’a mana 

sorise __ adresate Onoratului Comit, paroch. in Iancbahidu — 
le- aşterne Inspectorului cerc. de scble in Iancbahidu' per 

Bega-Sz. Gyorgy in comitatulu Torontalu,- instruite conformu iu- 
structiuniloru Consistoriali; — acei recurenţi, cari in diferite 

. posturi docentali ca atari deja- au serviţii, de pretoţindenea se*si 
documentedie moralitatea sa nepetata, desteritatea in procediir a. 
docentale si in un’a’ din dumineci său serbatori in faci a locului 
a se presentă — 
rea rituale. • •

Comun Vin loculu emolumenteloru de pana acuma, la unu 
.anu dă 99 fl. v. a. 4V2 jugere pamentu aratoriu estravilanu; 30 
chible grâu; 20 cbible cucuruzii; 50 ft. saria; 12 ft. lumini; 2 
orgii lemne tari de focu; si 4 orgii paie; de focu; — dă docin- 
telui seu .ca relutu in bani gat’a salariu la unu anu sum’a ro
tunda de 400 fl. v. a. si cortelu liberii cu gradina intravilana. — 
Er dăca clocintele ar retienă pamentulu şcolarii! estravilanu de 
4V2 jugere pentru sine: — atunci are bani gat’a la unu anu 350 

, fl. v. a. si cărăuşii'totu gratuite dela comuna pentru ducerea bu- 
cateloru la o m6ra vaporale ori de apa totu la trei luui. un’a 
carausia, si decumva bucatele nu se potu de locu macină, atunci 
alta carausia spre readucerea lorii; pentru cararea a loru 4 orgii 
de paie cărăuşii câte se receru; pentru cumperarea bucateloru 
cinci cărăuşii la timpulu seu acomodatu: pentru aducerea lemne- 
loru de focu optu cărăuşii. Mersulu distantiei carausieloru gra
tuite. se . esitinde pana in invecinatele orasie ori sate in sensulu • 
protocolului Comitet, paroch. dto 13 Februariu a. c. de V, Consis- 
toriu aprobatu.

Ianchahidu in 4 Aprile .1874

au a

ddea e cu putintia — in biserica pentru canta- 1874.'
Dr. Atanasiu Sândoru, mp. 

presiedinţe.
Petru Petroviciu, mp. 
. notariu interimalu.

A
1 iC o ii c u r s 11 ;

pe vacant’a parochia din M. Seicu, protopopiatulu Beliului, 
comitatulu Bihoru se escrie, pana in 20 Maiu. v. a. c. candu va 
ff si alegerea.

Emolumintele sunt: pamentu aratonu- de 14. cubule . sa- 
menatura; care se solvesce de coutributiune prin-comuna, dela .

• 90. case cate i/cl .raesura cucurudiu; st6lele indatinate si cuartivu 
e a se esarendâ din spesele comunei

Doritorii de a. ocupă parochi’a acăsta, vor avă recursele 
sale bine adomate-pana in 28 Apriliu si adresate comitetului 

‘parochialu a le tramite la subscrisulu in Beeliu. Seicu 12. Apriliu 
v. 1874.

i

j

'

V.
Comitetulu parochialu.

' Iu contiolcgoro cu mine loanu Capitanu. admiuiat. protopr
^ i, Comitetulu parochialu. *

In contielegcro cn ihepcctoruln cerc. do-s6<516, loanu Popoviciu, porochu.
- Cu tipărfuluTui filtofanu Gyul.ai. - Pro^ietatea si cditur’a diecesei aradanc. - Keclactoru iuterim. Vl.ieeiltlu Mandra.

J • ,

.


