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. Corcspundinticlo si banii de pro- j

l numoratimie se so adreseze de a j
m i n aJ

Ife’
Kse de <16ne ori in septomana:

Joi-a si Duminec a. droptulu: Redactiunoi „L n 
in Aradu, cancelari’* episeopesca.

Pentru publicaţi unii© de trei ori, 
(ce conţicnu cam 150 de cnvir.to j 
(spaţiu de 20 sire garmond) tacsa e,j 
S fl.; pana la 220 de cuvinte 4 fl.jj 
era mai sus 6 fl., intielegcndu-soij 
intr’ aceste sume si timbrolu. ^>re'jî 

anticipe. »

Pretiulu de prenumeratiune:
. 6 fl. v. a. 
. 3 fl. v. a. 
. 1 fl. 50 cr.

pre anu întregii . . 
„ dinmetate do anu 
„ patrariu de anu .• I
Pentru Romani’a si strainetate:

. 9 fl. v. a. 

.■ . 4 fl. 50 cr.

i! Foia bisericesca, scolastica, literaria si economica.^
$ . '

Organu oficiale alix eparchiei romane gr

tiulu publicatiuniloru se scpre anu întregii . . 
„ dinmetate de anu

M - — —

, or. aradane.

In alte comune 
solvescu câte . o

aratoriu solvescu câte 60. cr. la anu. 
poporenn cam au case fora pamentu 
mesura de bucate, era cei cu pamentu câte doue mesuii-
_ iSi in alte comunităţi poporenii carii au case fie cu

seu fora, solvescu birulu in bani gata câte 1. fl* 
cei fora case carii se afla pe la alţii ca in cui-.

La cestiunea reducerei parochieloru si imbunatatirea 
dotatiunei preotiesci.

Se tienura deja patru sinode eparchiali dela elupta- 
isanctionarea autonomiei nostre bisericesci, si in 
fu cestiunei de sub întrebare nu prea multu s a ta

pam en tu
45 cr. era _
lini, solvescu câte 1 fl. la anu. — Birulu acest a ar tre- . 
bui se se reguledie pretotindenea intr’o forma, apoi 
după ce se va regula lia in naturale, fia in bani gata, ; 
se se incasedie prin organele comunali, dar nu prin pre- 
otu, câci nu este unu ce mai degradatorul pentru 
terulu preotului decâtu acea i mp regi urare: candu elu e

la casile poporeniloru sei după

■v
■■■•; /09;€!nji 

. C UţigŞ
Sinodulu eparchialu din anulu 1871 sub Nr. 89. a 

deeisu a se face unu proiectu pentru regularea parochie- 
loru si imbunatatirea dotatiunei preotiesci. Acestu de-
cisu — ce e dreptu — s’a si efeptuitu, câci venerabil ulu
Consistoriu alii Aradului totu in anulu acel a sub Ni.—pl.
esmitiendu o comisiune, pentru elaborarea proiectului

satisfacutu misiunei sale,

carac-

constrinsu a umbla pe
competinti’a sa lecticala. ?

2.) Normisarea tacseloru stolari. — Norm’a stolara. 
făcută nainte de acest’a cu 95 de ani, sk se intocmesca

care trai mu. In

ces-
tionatu, respeetiv’a comisiune a 
subscernendu memoratulu proiectu 1a sinodulu epaichialu 
din anulu 1872. care proiectu sinodulu l’a si acceptaţii

venerabilele Consist.orie.
in mesura corespundietoria timpului in 
celea mai multe locuri poporulu nostru e dediţtu_cu. multe. * 
si lungi ceremonii—mai alesu la inmormentari, unde. pof- 
tesce funcţiuni multe, stelpi, seu .cetirea evangelistiloru, 
prohod a lungu, cuventare lunebrala, iertatiuni, câte 12 
evangelii pe cale mergandu la morminti, evangeli’a lui 
Lazaru, deslegare, redicarea pausului, etc. — pentru cari 
inse nu-i place a remunera ostenel apreoţuluij si deca . 
acesta—"pentru ceremoniele efeptuite, pretinde câte 10—
12. fi. „vai ce mare tragau este preotulu nostru** i este- 

Deci ar ti forte de doriţii, ca venerabi-
se i •

sub Nr. 139. si a avisatu pre 
eparchiali, ca partea prima a proiectului, ce traeteza des
pre regularea parochieloru se servesca ca directiva la ca
şurile de vacantia ce vom ocure, era cu privintia la par
tea a dou’a a numitului proiectu — care coutiene mesuri 

- referitore la, imbunatatirea dotatiunei preotiesci, s a dis- 
acelea mesuri numai decâtu se se pună in lucrarepusu ca

. prin respectivele Consistorie.
Referitoriu la regularea parochieloru, trebuie

bucuria, câ Inaltu Preasanti a
se con-

recunoseinti’a.
Iulu Sinodu eparchialu, fiecărei funcţiuni deosebi

o tacsa anumita^ ca astfeiiu cunoscute fiindu. 
poporu 1 ui tot’e_Jacs_eJe_(îjlenteloru functiunioţiescj^ se 
nu aiba causa â învinui pe preotu, cămin acest’a si-pof- 
tesce

statamu cu cea mai mare 
Sa părintele episcopii Mironu Romanul — carele numai 
decâtu după introducerea sa in seaunulu episcopescu, pre- 
sidiandu ca nou episcopii in siedinti’a consistoriala 
datu celea mai eclatante, si imbucuratore dovedi despre 
bunele si salutarele-i intentiuni ce le are catra clerulu si 
poporulii seu, prin decretarea reducerei aloru mai multe 
parochii devenite vacante.

Este preste totu reeunoscutu, câ suntemu preoţii unui 
poporu materialminte scapatatu. Tocmai pentru aceea, 
câ suntemu preoţii unui poporu seracu, pentru ce se se. 
inmultiesca numerulu preotiloru intr’o comuna? Pentru ce 
se fie câte doi, trei preoţi intr’o comunitate, unde si un ulu 
e deajunsu pentru suportarea si efeptuirea funcţiuni lom 
preotiesci? Reducere!*) Acest’a o eschiama vocea timpului, 
si impregiurarile in cari ne aflamu; acest’a e celu mai 
eficace modu pentru de a se face in câtva posibila im- 
bunatatirea starei preotiesci.

Dar pe langa reducerea succesiva a parochieloru, 
necesitatea evidenta de a se luâ inca si alte mesu-

• >croiesca
ni a-

rebonificarea osteneleloru sale pentru seversirea 
eeremoniiloru pretinse de poporu. Atunci apoi popo
rulu cunoscendu tacsele fipsate pentru fiecare funcţiune, 
de osebi, seu va remunera osteniră preotului_fora.;inyjnij- 
ire, seu va mar [aşa d i n m uit e[e ,_c e r ei no n i i s u b a căror a 
greomentu preotulu adeseori si-ruinectia sanetatea. — La 
normarea stoleloru inse se~ se iee in consideraţii!ne vocea 
clerului. —

-3.) Provederea preotului cu 
Fiindu ck mai pretotindenea lipsescu casile parochiale, se 
se deoblige fiecare comunitate a castigâ locuintia euviintiosa 
pe sem’a preotului. f

Acest’a este si opiniunea onorabilei -comisiuni con
sistoriale, care in proiectulu seu despre imbunatatirea 
dotatiunei preotiesci (vedi §-7.) o a accentuatu fdrte 
nimeritu, si care proiectu de altmintrelea s’a acceptatu din 
partea venerabilului Sinodu eparchialu din anulu 1872. 
sub Nr. 139. — Deci nu remane alta, decâtu ca decisulu 
adusu in meritulu causei acesteia s& se pună numai de
câtu in pracsa.

Da,ca in cutare comuna nu se afla in presinte edifi
ciu paroehialu, pana la procurarea aceluia, — pentru 
artirulu preotiescu sâ se solvesca arend’a , din cassad’a

/

locuintia parochiala.

apare
ri neanienavere cu privintia la imbunatatirea prestatiuniloru 
preotiesci. -— Se recere adeca:.

1). Stabilirea birului lecticalu. Câci birulu* ce se 
solvesee astadi preotului e feliuritu. In unele . comuni
tăţi poporenii carii posiedu case 
ruin in naturale, era acei poporeni carii n’a“u. pamentu

pamentu solvescu bi-cu
cu-

1ied.*) Unde se j)6te, si undo este ce reduce.

'l
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bisericei, căci acest’a sarcina cu mul tu rfiai usioru o voru,, orkA , t .... .. . Scopulu meu ar fia aretâ pe scurfcu duna modestele
P°t® suporta 200 — 300 de familii,*) decâtu preotulu, , mele puteri — că in biseric'a romana si pana astadi se afla 
singuru. — . . . miturile straniosiloru noştri, dar’ imbracate in costumulu eres-

4.) Scutirea preotului de Ia solvirea contributiunei tinismului, invescute cu credinti’a cea adeverata. Si afirmu: 
cadietore pe pamentulu parochialu, căci acest’a nu este că Romanii nu potu, si nu trebuie s'e aiba alta biserica im
proprietatea individuala a preotului, ci a comunei biseri- câtu cea romana incopciata 1 cu obiceiurile credite dela
cesci, prin urmare acest’a se fie indetorata a suporta sar- stramosi. 
cin’a contributiunei, dar nu preotulu. —

Facenduse aceste dispusetiuni necesarii si neevitabili, 
preotulu va deveni in trio pusetiune mai favorabila, candu 
apoi cu totu dreptulu se va pote pretinde dela densulu, 
ca se fia lumin’a lumii 6i sarea pamentului, pana atunci 
inse tota pretensiunea va fi o dorintia desierta. —

Suntemu aprope de alu cincelea Sinodu eparchialu.
Deci ar fi timpulu celu mai supremu ca treb’a dotatiunei 
preotiesci se ocupe locu intre agendele celea mai impor
tante ale Yen. Sinodu eparchialu, in a carui’a atenţiune 
mi-permitu a recomendâ memorandulu preotimei din proto- 
presbiteratulu'Cliisineuluî subscernutu la Yen. Sinodu 
chialu din anulu trecu tu. —

Eu nu sum fanaticu dar nici ateistu. Nu sum nici
dintre acei ortodocşi, cari pretindu, că numai in biseric’a 
nostra este mântuire; amu convicţiunea inse, că pe noi 
Romanii numai biseric'a naţionala ne pâte mântui.

Pentru-că un’a si aceasi credintia nu convine la tote 
nemurile. Fia care individa si-are vieti’a sa proprie, ca
lităţile sale fisîce si morale. Totu astfeliu este si cu na
ţiunile. Căci după cum nu se p6te confunda fiinti’a unui 
individu cu a altui’a, asemenea nici a unei naţiuni cu 
a celeialalate,

Biseric’a nostra a fostu totudeun’a romana, chiaru si 
atunci, candu cultulu divinu se celebra in limb’a slava si 
candu străinii in semnu de recunoscintia pentru loialita
tea si supunerea nostra, ne-au inundatu cu o mulţime de 
preoţi străini cari vorbiau intr’o limba, pe carea poporulu nu 
o pricepea.

Nu fora causa amu amintitu in trecutu, că păgânii 
încă aveu si tieneu multu la Dieii, credinti'a si cultulu Joru 
naţionalii.

epar-

Iosifu Benanu,
parochu.

Biseric^a romana si miturile.
Odiniora istori’a romana se sciâ dela sine cu trei ge- 

neratiuni in urma, spusa de tata la fiu, la nepotu si asia 
departe; atunci nu trebuia a se invetiâ ea in scola 

pentru că se invetiâ pe câmpulu lupteloru. astadi inse nu 
altcum fora numai in scola se pote invetiâ. **) Parintiloru 
asia dara li remasa se nareze copiiloru si nepotiloru cre
dinţi ele mitice ale strabuniloru, care unele dintre ele astadi 
sunt si invescute in sacrulu velu alu credintiei lui Cristo- 
su, ba sunt împreunate cu unu respectu de pietate la po
porulu nostru fiindu că sunt eredite dela moşi si stramosi, 
si romanu Iu e dedatu a pretiin si stima obiceiurile stră
moşi esci.

mai

i*Coloniele romane aduse in Daci’a de Traianu inca 
aveu credinti’a seu cultulu loru nationalu 
acel a, care-Ju ave niam’a Rom’a, cu aceea deosebire, că 
ei mai primiră câti-va Diei daci, -• in registrulu Dieiloru 
loru. Si se nu ne miramu, căci tote giutele păgâne, si in 
specialu Romanii aveu obiceiu a tiene strinsu la credinti'a, 
Dieii loru, si decâtu se perda unulu dintre ei, mai bine 
mai primeu doi trei seu si mai mulţi intre ai loru dela 
gin tea subjugata.

roraanu, tocmai

Omulu dela providintia fiindu indiestratu cu unu spi- 
ritu petrundietoriu, dar margini tu, nu se indestulă 
obiectele cari le cuprinse eu mintea. Elu cunosch univer- 
sulu cu elemintele sale; o frumsetia rara si o deseversire 
află in tote acestea, 6r’ in faci’a loru privinduse pre sine 
se vediii câtu este elu de marginitu, câtu este de micu. De 
aceea

Poporulu romanu in Daci’a Traiana dara ave credinti’a, 
sei naţionali, candu s’a introdusu aici crestiuismulu. 

Ei nu putură să se lapede numai decâtu pentru Dumne- 
dielu celu nevediutu, de credinti’a si Dieii loru. Se 
in semn amu, că si ss. părinţi din secolii primi după Cris- 
tosu predicau du cuventulu lui Ddieu pucinu le pasa, deca 
poporulu abdicea seu nu de suvenirile stramosiesci. De 
aceea si poporulu romanu nu-i pasa multu a primi si inca 
cu plăcere a serba nascerea lui Cristosu, in dilele de ser
ba toro anuala a Lariloru parintiesci. Elu primi cu plăcere 
se postesca vinerea pentru patimile lui Isusu. căci si asia 
serbau ei vinerea, o si câtu mai posteu bietele femei 
diu a Vinerei, — pentrueâ femeile, totu deuna si-pretiuiău 
frumsăti a loru ! apoi de ce se nu postesca si JVIercuri’a? 
Au nu postescu o mulţime de femei si Marti’a . . . în
treb a-Ie si-ti voru respunde: vine Martiolea; ba se afla 
familii întregi,, cari postescu si Lunea pentru ca se fie 
norocdse in tote, întreprinderile loru economice: in speci
alu, unele femei postescu Lunea, pentru ca se fie dăruite 
cu mana. ...

cu Dieii

mai

prim'a lui cautare era îndreptată spre fiintie mai 
nalte, fiintie de cari credea a fi protegiatu, seu din 
tra. Omulu începuse dar pe aceste fiintie un’a câte un’a, 
eu voia său de nevoia a le stima si a le aretâ iubire; 
dar nici cu acest’a nu se multiami; elu vediii, că tote aceste 
fiintie,, sorele, Jun’a, stelele, etc. cari se impartesiau 
in onorea de Dieu sunt mărginite: si eta vedemu popu- 
latiunile antice, in culminea culturei, adorandu intre Dieii 
loru si pre Dumnedieulu celu nevediutu. Si să 
credemu, că cultulu, ce-lu ofereu păgânii Dieiloru Joru, 
era mai multu unu cultu de eticheta,.— ea la noi creş
tinii de astadi

con-

]nu

nu; pentru că si cei mai invetiâ ti,« 
cautau cumva a gaşf pe Ddieulu celu viu, pe langa Iota 
scrutarea loru, ei adorau pe cei ce ii aveu cunoscuţi. 
Iubiau mai încolo păgânii pe Dieii loru, pentrueâ, fiindu 
religiunea, Dieii si Statulu strinsu legate de olalta, ado- 
randu-ii, credeu că-si adora esistinti’a loru sociale. Dar’ 
aci nu amu de scopu a face legend’a religiuneloru pagâ- 
ne, fie dar inca disu, ca argumentai la cele amintite, că 
ei tieneu multu la Dieii loru naţionali, si că opositiuuile 
la introducerea creştinismului, nu se faeeu daca acele ginţi 
păgâne tieneu pucinu la Dieii si cultulu loru nationalu, 
noi creştinii.

cari

De candu au incetatu resbelele multe dintre Românit 
Martiolea a inceputu a-si perde valorea înaintea femeiioru; 
dar Vinerea nu, ea astadi tocmai atâtu e de adorata de 
româncele, nostfe precum era in timpii 
be te feresca Ddieu să nu menanci de dulce .(mân
cări "unse) Vinerea —că orbesci,, se nu cosi, se nu speli 
nici se coci, că pe s. Vinere de astadi 'ti dieu, că te 
schimosesci la faci a . . . . audi intr’uuu tonii piosu vor- 
binduse intre româncele nostre.

Ei bine, nu sunt aceste mituri si obiceiuri stramo
siesci invescute in religiunea lui Cristosu?

i
lui Traianu.

ca

*) Dar unde iiu-bu mai multu do 45 familii? Rcd.
**) Despre acâat a altmintrelea, cu permisiunea O. liedactiuni-voiu vorbi 

cu alta ocasiuuo.
I

r
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Nu este chiar spiritulu romanului de astadi totu acel’a 
alu vechiloru romani? ! înaintea lui totu ce nu este ro
manii este barbaru seu pagânu.

Dar mai multu, pentru densulu naţiune si religiune 
•feste totu un’a. Elu numai decâtu onoreza pe ori si cine, 
care adoredia pe Ddieu in biseric’a lui naţionala, cu tit- 
lulu de „ Roman uu . . . par’ că ar’ vr6 să dica „Eşti 
-romanu ch adm'edi pe Ddieulu natiunei mele.u Aci nimicu 
nu este ridiculosu, . . . ast’a este glori’a stramosiloru, 
•eredita in strănepoţi. Dieii stramosiloru noştri erau mari 
rnaintea loru, si pentru că Dieii si naţiunea era un’a, si 
naţiunea era mare si gloriosa! Si apoi eu credu, că si 
din altu punctu de vedere nu este nimicu ridicolu: căci 
poporulu nostru este forte solidu, si-a sciutu adorâ Dieii 
stramosiloru intr’unu modu demnu,—-nu ca alte popore.

Terminu dicendu, că cărturării respective preoţii no
stru ar trebui se priveghieze mai bine asupr’a credintieloru 
mitice, ale poporului nostru, cari sunt doved’a cea mai 
•eclatanta despre originea si caracterulu nostru romanescu; 
Apoi intre acelea sunt unele neeessarii si bune ba cum 
•disei mai susu, sunt invescute in adeverat’a credintia a 
lui Oristosu, era altele sunt stricatiose, — pe celea se le 
Accepte, era pe cestea cu o agilitate si refusare ba mai 
multu prin aversatiunea loru propria se staruiesca a le 
şterge din sinulu poporului nostru ; căci dice apostoiulu 
Pavelu : „Privegliiati si ingrigiti deturm’a asupra cărei'a 
spiritulu santu v'au pasu Episcopi si preoţi*.

1) dela Acsentie Cristinu si Tadie Cuteanu din capitalulu de
500 fl. suma de — — — —

2) dela Pavelu Iconovu din 200 fl. —
3) dela Andreiu Savulu din 200 fl. —

25 fl. 
10 fl. 
10 fl.

de totu
v. a. care va remand depositata aicia pana la platirea capitale- 
loru fructificandu interese de 6% ce se voru compută la intere
sele loru, si care sume prin contabilulu epitropiei suntu a se tie— 
nd in evidintia. —

45 fl.

Nr. 48. Jurisconsultulu la obligaţiunea lui llie Luchinu dr din 
Monostoru aşişderea obsdrva că cauţiunea in locu de 20% adeca 
de 60 fl. v. a. se afla cifrata numai cu 15% adeca 46 fl. la ce:

Resolvanduso ca sub Nr. precedinte sum’a împrumutului 
acordatu de 300 fl. administratiunea oassei se avisddia a o es
tradă pe partea petentului susnumitu, dotragendu respective re- 
tienendu intru întregirea cautiunei, — din eapitalulu de 300 
fl. v. a. sum’a de 25 fl. v. a.

Nr. 49. La obligaţiunea lui Acsentie Savulu totu din Monos
toru despre imprumutuîu de 158 fl. jurisconsuîtulu constata că 
imprumutulu s’a acordatu nu numai lui Acsentie Savulu ci si so- 
ciei sale Sofi’a, dr obligaţiunea s’a subscrisu si intabulatu numai 
din partea celui anteiu nuraitu, pana candu ipotec’a este proprie
tatea comuna a arabiloru, dr sum’a cautiunei in locu de 20% sdu 
30 fl. s’a cifratu numai cu 20 fl.

De aceea banii loru nu se potu estradă pana candu sup
licantele aedsta scădere nu o va rectifică in modu corespundia- 
toriu recerintieloru Regulamentului; despre ce densulu pe calea 
oficiului parochialu din. Monostoru pe lenga restituirea acteloru. 
se incunoscintiddia. —

Nr.50. La obligaţiunea lui Giur'a Savulu aşişderea din Monostoru 
despre imprumutulu de 300 fl. jurisconsultu constata, că impru
mutulu s’a acordatu nu numai lui Giura Savulu ci si sociei sale 
Mariuti'a născută Mezinu} dra abligatiunea e făcută si intabulata 
numai din partea lui Giura Savulu, pana candu ipotec’a oferita 
este proprietatea comuna a ambiloru, dra sum’a cautiunei in locu 
de 20% sdu 60 fl. s’a cifratu numai cu 45 fl. v. a.

De aceea eliberarea baniloru nu se p6te incuviintiă pana 
candu suplicantele aedsta scădere nu o va rectifică in modu co- 
respundiatoriu recerintieloru Regulamentului: despre Ce densulu 
pe calea oficiului parochialu din Monostoru pe lenga restituirea 
acteloru se incunoscintiddia.

Nr. 51. Se presinta cont’a tipografului Stefanu Gyulai pentru 
tipărirea de Cuitantie si Contra-Cuitantie pentru interesele deto- 
rasiloru in suma de 15 fl. v. a. apoi cont'a compactului Nyilas 
Jâzsef pentru legarea protocdleloru de contabilitate in suma de 
8 fi. la olalta 23 fl. v. a. •

Care suma se asdmna la administratiunea cassei spre escon- 
tentare din rubric’a respectiva.

Nr. 52. Cu' privire la § 4. din Regulamcntulu de procedere 
fiindu de a so pregăti de timpuriu computulu despre perceptiu- . 
nile si erogatiunile, fonduriloru, precum si reportulu generalu, 
despre activitatea respective agendele Epitropiei provisorie pentru 
substernere la ambele sindde eparckiali:

Terminulu siedintiei plenar ie spre acestu scopu se defige 
pe 7/lfl, Martin a. c. avisandiiso despre acdst’a Escelenti’a Sa 
Prdsantitulu Părinte Avchiepiscopu si Mitropolitu Procopiu Iva- 
cicoviciu ca presiedinte ordinariu si invitanduse membrii; dr 
compunerea ratiuciniului . se concredo contabilului, si reportulu 
generalu are se ’lu pregatdsca notariulu, presentanduse ambele 
in siedinti’a susdefipta spre censurare.

Nr. 53. Notariulu si contabilulu aretandu că afacerile sorip- 
turistice se inmultiescu totu mai tare, cari numai cu ajutoriulu 
esceptiunalu a-lu scriitoriloru dela Consistoriu nu se potu efec
tul după recerintie si puutualitate, — ceru ca celu pucinu pentru 
operatele catra sinodele eparcbiali respective pentru decopierea 
acelora, — so li-se ineuviintiedie unu scriitoriu (diurnistu) per- 
maninţe pana la viitdrele sindde cparchiali, candu si asia ad
ministratiunea fonduriloru so va regulă definitivminte.

Recunoscenduse multele agende seripturislice si necesitatea 
de ajutoriu pentru efoctuiroa acostor’a, cererea acestor’a: so in- 
cuviinticdia iucredintianduse notariulu Epitropiei a so ingrigi de 
unu diurnistu cu o retributiune de 30 fl. v. a Ja luna, caroa inso 
deocamdată numai pe lun’a lui Martie a. c. se aplacida; dr in- 
câtu după acea se va mai aretă trebuintia de acosta ajutoriu,— 
propunerea ultoridra o de a se face la timpulu

Nr. 54. Specificarea diurneloru si spesetoru do calatoria 
pentru membrii participanţi la aedsta siedintia in suma do 83 fl. 
50. cr. v. a. conformii §. 11 din Kogulamcntu stabilinduse, —

Ri

I
i

I. V. Bojţdauu.

FROTOGOLULU
Siedintiei a ii. ordinaria,

tienuta din partea Epitropiei provisorie pentru administratiunea 
fonduriloru bisericesci si scolarie comune dieceseloru Aradu si

Caransebesiu.
Aradu %0. Februariu 1874. ■

' Presenti:

Preşedintele substitutu : Dr. Atanasiu' Siandoru din Aradu 
Membrii : Dr. Paulu Vasiciu din Temisiâr*a, Georgiu Vasi- 
lieviciu din Siria, loanu Suciu din Socodoru, Ldianu lan- 
culescu totodată si eontroloru, din Lugosiu, loanu Popo- 
vieiu Desseanu totodată' si jurisconsuîtulu si loanu Mol- 
dovanu totodată si eontabiiu ; er Notariu Petru Petroviciuy

(Finea.)
Nr. 46. De asemenea suplic’a lui Teodoru Farcasiu din Co- 

vasintiu pentru intregirea împrumutului ipotecari u dejă acordatu 
Nr. Esib. 7.

Sied. I. prot 1 ’â.
nala de 1500 fl. adoc.a catra sum’a acordata inca mai 500 fl. lu- 
•anduse la pertractare, la opiniunea jurisconsultului

Se incuviintiddia, si petentele se indruma obligaţiunea des
pre sum’a de 1500 fl. v. a. a o eubscriă legalisă si intabulă con- 
formu §. 35. din Regulamentu, avendu apoi a o presentă juris
consultului spre esaminare iu sensulu §. 36. din Regulamontu, si 
opiniunare in prosim’a siedintia.

Nr. 47. Jurisconsuîtulu la obligaţiunile lui Acsentie Cristinu 
si Tadie Cuteanu din Monostoru despre imprumutulu acordatu sub 
Nr. Esib. 40. ex. 1873. obsdrva, că cauţiunea in obligaţiune in 
locu de 20%, adeca in locu de 100 numai 15%, adeca 75 fl. 
■s’a intabulatu. Aşişderea cauţiunea la imprumutulu lui Paulu Ico
novu de 200 fl. in locu de 40 fl. numai cu 30 fl. adeca cu 10% 
sdu 10 fl. mai pucinu, apoi cauţiunea la obligaţiunea Lui Ancbeiu 
Savulu in locu de 20°/0 sdu 40 fl. s’a intabulatu numai 30 fl. — 
si asia din aedsta causa propune: că împrumuturile acordate 
•mai po lenga detragerea sumeloru cautiunale nesuplinite se se 
estradee numitiloru petenti.

Petentii respectivi pe calea oficiului parochialu din Monos- 
toru se avisddia a se presentă la Epitropia pentru primirea ba- 
uiloru, dr administratiunea cassei se face atenta: a detrage 
peclive a retiend intru intregirea cautiunei din suma capitalului, 
si anume:

de sub in suma de 1000 fl. v. a. ■— la o suma nomi-

uu-

seu.
■-

res-

s i

/
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Administraţi unea cnssei se îndruma a escontentd sum’a sta

bilita si a o induce in erogatiuni la rubric’a desemnata. -—
Alte obiecte ne mai fiindu de pertractntu, siedinti’a se în

cheie, dr autenticarea protocolului din caus’a urgintiei espedi- 
tiuniloru se concredo biroului.

Autenticatii: Aradu, in 5. Martiu nou. 1874.
Presiedinte substituim:

Br. Atannsiu Snndor.

flcnndalolo si abnsurilo făcute do uncie fccio biscvicesci. Daca prescrisclorir. 
canonice nu sc pdto corespunde intru tdto: inplin&cn-se numai a diecca parte 
din ele, totuşi va fi bine

La mai mulţi <U. protopopi si inspectori. Ni s’au trimisu de multeori spre 
publicare Concurse, or’ tacs’a publicarci nici pana astadi. Acost’a ni-a causatu. 
dauna, politrucii tacs’a do timbru trebuie s’a dumu dela noi, si pe viitoriu nu-, 
mai accloru publicaliuni lacsabili vomn dtî locu, pentru cari ni ac va trimite de
odată si pretiidn publicarei.

Rdiss. (?. O. 4 fl. v. a. pentru publicarea concursului n’au tostu alatu- 
rati in epistdla. Binovoicsce suplctoriu a ni-ii administra.

Rdiss. I. F. Concursulu, pe cele 16 comune dela velgiuln Crisiului-rapcde, 
nn-lu potemu publica pana nn ni tramiti tacs’a. Motivele sunt cele de mai

Notari u:
Petru Pctroviclu.

Ioanu Moldovanu,
contabilii.

•?

VARIETATI. sns.u. -
“ (Hirotoniri.) Teodoru, Rosiu, in 2 Martiu a. c. s’a hiro

toniţii intru preotu, ca fiitoriulu parochu in coraun’a T. Carandu, 
cottulu Bihoru. Ioanu Popovicin, in 3 Martiu a. c. s’a hirotonitu 
intru preotu, ca fiitoriulu parochu in comnu’a Miersigu, cottulu 
Bihoru. v

COSCURS.U. î
Devenindu vacanta paroehi’a din comun’a Sirbi protopopia- 

tulu Luncii: pentru deplinirea aceleiaşi parochii se deschide con- 
cursu pana in 25. Martie a. c. candu va fi si alegerea;

Emolumentele sunt 24 de jugere pamentu aratoriu, corteiu; 
liberii, stdlele îndatinate, o jumătate de di de lucru, -lemne de 
focu, biru dela 140 de case.

. Doritorii de a ocupă aedsta parochie voru avea recursurile 
sale bine adornate pana'la terminulu prefiptu ale transpune Ia pro- 
topopulu tractualu in Oradea-mare. Sirbi 27 Febriiariu 1874.

Comitetulu parochialu:
In contielegere cu mine Gavriilu Neteu protopopuln Buneii.

+ Miere parfumata. Intr’o di in Brasili’a botanistulu 
Auguste St-Hilaire pica seriosu bolnavu după 
socotintia miere selbatica. Este probabilii ca albinele ce produse
seră acea miere se nutriseră cu sucuri venindse. Intr’adeveru al
binele potu, mai după vointi’a omului, se adopteze de nutrimentu 
sucuri de flori cu totulu diferite: ajunge numai de a le pune in 
apropiere florile din cari dorimu cu preferentia se traga sucuri. 
Unu agricultoru din Chervy-Cassigny, D. Lance, a potutu se-si 
procureze miere cu cutare sdu cutare parfumu. EIu introduce in 
partea de susu a stiubeieloru nisce cutii de sticla dreptungbice in 
cari albinele* isi construiescu fagurii in lungişiu. Prin instinctu al
binele implu totd’auna cu faguri partea cea mai de susu a cavi
tăţii naturale sdu artificiale ce si-au alesu dreptu cuibu. Ter- 
minandu-se fagurulu, se iau cutiele, cari apoi se potu 
infrumusetid cu flori colorate înainte de a le dd in mdsa. 
Spre a capeta miere parfumata ajunge de a asiedid cutiele in 
stiubeiu in momentulu candu suntu p’inprejuru florile cu alu ca- 
roi'U parfumu voimu se fie amestecata mierea; albinele se su
pune numai de câtu vointiei cultivatorului. In acestu modu D. 
Lance fabrica miere de trifoiu, de visdeiu cea mai delicata ce 
se pote capetd. Mierea alba si cu aspectu frumosu pdte fi despla- 
cuta la gustu.- Ddca imprejurulu stiubeiului se va afld romonitia, 
mierea va avea gustulu romonitiei. Este destulu de cvidentu ek 
prin aedsta meddda se va procura fdrte usioru deferite feliuri 
terapeutice de miere, cari vor putea servi a indulci cutare ori 
cutare medicamentu. Este adeveratu drasi ca se va putea ordond 
albineloru de a produce miere venindsa; se speramu insa ek ele 
nţi se voru face otravitdre fora sciinti’a loru.

■ CU dstori'a palarieloru. — Aedsta parte importante din cos-
tUmulu omului dateza din timpurile cele mai vechi in Indii si 
mai cu sdma in Tibetu. Preoţii si calugerii acestoru tieri se dis
tingeau totudeauna după colorea pălăriei. Astadi chiar 
mare numeru de preoţi (lama) se serveseu cu palaria galbena; 
marele preotu (dalai lama) porta palaria roşia ca cardinalii la 
apusu. In limb’a Ebreiloru nu esista nici unu terminu spre a 
numi palari’a, de unde se p6te presupune cu ore care basa ck ei 

intrebnintiau. Lacedemonianii purtau pălării de pasla spre 
deosebi de sclavii loru. Locuitorii Eginei acoperira cu pala- 

rieie loru pe Atenianulu Dracomi, care se suise pe teatru spre a 
ceti legile sale teribile. Romanii isi 'acoperiau capulu cu pălă
rii largi candu se duceau la tiera temeudu-se de a se espu- 
ne la arsiti’a sdrelui in ardietorele câmpii din j urni a Romei.- 
In Franei’a ele dateza iuca din timpulu lui Carolu VIL care fu 
probabilmente celu d’intaiu rege alu Franciei ce purta palaria. 
Ludoviciu VI, Franciscu I. ilu imitara. Mai tardiu preoţii cato
lici adoptara o palaria cu bordurile forte largi. Celu dintniu 
regulamentu asupra acestei profesiuni se facil la Paris in 1578-, 
Se fabricara pălării de castoru, beid>ece, câne, iepure, etc. In 
Lipse’a se fabricara cu piei de cârtitia. Palariele tiesute din paie 
de secara si ordiu, mai cu sdma pentru femei, esista fdrte de 
multu iu Itali’a. Mai pana la 1850 palariele de paie din Itali’a au 
tostu unulu din objectele cele mai eautate pentru toalet-’a dame- 
1 orii. Pe timpulu lui Ludoviciu XIV medicii, advocaţii, procurorii, 
studenţii, farmecistii purtau o palaria ascuţita cu borduri mici. 
Palari’a nalta, cu bordurile largi si indouite începu a se intre- 
buintid pe la inceputulu acestui secolu, si aedsta moda a conti- 
iiuatu pana astadi; variatiunile loru porta numele diferileloru 
evenimente mari, victorii însemnate, persdne celebre, etc. (V. Cov.)

ce mancase cu ne-

‘.4

IConcurs u. 3
Prin decisiunea venerabilului consistoriu plenariu gr. or. din 

Aradu, de datulu 5 fauru a. c. Nr. 1346 din amilii 1873 enunci- 
endu-se reducerea ambeloru parochii vacante din Ohaba-forgaciu 
intiun’a; si prin aceea anulandu-se alegerea ele preoţi, ce s’a fos- 
tu efeptuitu acolo la 23. .Septemvre 1873 pentru deplinirea 
loru doue parochie: prin aedst’a se deschide concursulu pentru 
deplinirea parochiei acum reduse, cu terminulu pana la 17. 
tiu a. c. in care di .se va tieud si alegerea.

Emolumintele suntu: un’a sessiune estravilana venitele sto: 
lari dela intreg’a comuna bisericdsca, cafea consta din 385 de ca
se, cu o poporatiune de 1780 de suflete; afara de acea biruln- 
cate un’a mesura de cucurusu in bombe, dela fiecare casa

Doritorii de a ocupa aedst’a parochia, suntu avisati, recur
sele loru—adresate comitetului paroehiale din Ohaba-forgaciu,—pana- 
la prefiptulu terminu, a le susterne părintelui protopresviteru trac
tualu, Georgiu Cratiunescu, in Belintiu, post’a ultima Kiszetd. 

Este de observaţii, cd in list’a de candidaţi

aee-

m ar

ii nu numai acei re
curenţi se voru primi, cari pe langa testimoniale despre studiale 
pregatitoria fi despre absolvirea cursuriloru teologice, voru pro
duce si testimoniulu de calificatiune pentru parochiele de frunte 

Ohaba-forgaciu, 24 fauru 1874
Comitetulu parochialu gr.

In conticlegore cu mine-, Georgiu Cratiunescu. prottoviiln tractualu.

nu o 
a se or. rom.

G o xi c u r 3s u
pqntru deplinirea postului invetiatoreseu în comim’a Chel- 
protopopiatulu si inspectoratulu Lipovei 

copciate nnnat6rele emolurainte:
■ Jn buni 105 fl. pentru clisa, sare si lumini 42 fl-, 24 meti , 

grâu, 24 .meti cucurudiu, 4 jugere de pamentu aratoriu, 12 orgii 
ele lemne dm care se incaldiesce si localitatea sc6lei, corteiu liberii 
eu /,i jugeru ele gradina, si ta'cs’d dela> imormentari unde va 
fi pofti tu 40.

Doritorii de a ocupd acestu poştu, au de asi tramite recur
surile Joru instruite cu testimoniu despre studiele pregatit6rie, 
despre absolvarea cursului pedadogicu/ despre depunerea esa- 
mennlm de cualificatnme cu succesu bunu, si despre portarea 
sa morala, adresate comitetului parochialu, la subsomnatnlu in .
Lipova, pana in 1^ Martie v. a. c. candu seva ticud si alegerea.

i pana atunci au de a se presentd in una din domineci in 3. 
besenca pentru de a-si arcta desteritatea in tipicii si cantare.

Ui el mac.u 17 hebruariu 1874.

macu cu care sunt in-

cruceri.

Post’a Redactiunci.
^ Comitetulu parochialu

in Conticlngoro ou Christoforu Gmchiciu m. p. •' . *
______________________ ______________________________________________________________ inspectorii corcualu <lo scdle. 1 .
Cu tipări ulii lui Ştefanii Cyulai. — Proprietatea si cditiir’a diccesei arad ane. ~ Kodactoru iuteriiu. 'Wiicent uV = -- ---------

Dl ui Unu laicu ortodocsu. Aprctiuîmu obioctinnilc DTala, dar nu voimu 
juîn ele a jtistifîcd ncmoral’a. La consistoriu aveinn date, nogm pe albit, dospro
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