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Primii gramatici români bănăţeni.
IV.

Nr. 2135 E/1923.

Biografia şi bibliografia lui Loga.
1773—1850.

CIRCULAR
cătră On. oficii parohiale din dieceza
ortodoxă română a Caransebeşului.
Ni-a a ajuns la cunoştiinţă, că Comisiunile
de recensământ aruncă după sesiunile parohiale
impozit atât asupra comunelor bisericeşti, cât şi
asupca preoţilor usufructúa». Drept aceea îndru
măm On. oficii parohiale, ca în fiecare caz con
cret, când una şi aceeaşi sesiune parohiali ar fi
supusă de douăori la impozit, comuna biseri
cească să înainteze apel contra impunerii, pentrucă după sesiunea parohială e numai preotul
usufructuar dator să plătească impozitul, din
considerare la aceea, că dânsul beneficiează de
venitul pământului.
în toate cazurile, când Comisiunile de re
censământ impun sesiunile parohiale reduse cu
dare mai mare decât ce reclamă împrejurările
locale, să se facă îndată raport Consistorului
nostru diecezan, ca să ne putem folosi de re
mediu de drept.
Ce priveşte
ţiunea preoţilor,
corespunzătoare,
să înainteze apel

sesiunile, cari formează dotaîntru cât impunerea ar fi ne
preoţii respectivi sunt datori
în sensul legii.

Căile de atac şi respective modul cum şi
unde este a se face apelul în contra hotărârilor
aduse în defavorul bisericii ş: », sluj.tortlor ei,
sunt publicate în Nr. 20 ex 1923 al organului
eparhiei noastre sub titlul „Impozitul agiicoj".
Caransebeş, în 23 Maiu 1923.
Episcopul diecezan:
•

i .

n
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Trecând în statuj de pensionar loan M i h u ţ : " )
„căutând înaltele Dicasterii un profesor, carele
se pună şcoalele Româneşti şi Sârbeşti din ţinu
tul milităresc, în o rândueala mai- bună, deci
prin un rescript dela înaltul consilium ostăşesc
de curte, din 11 Iunie 1830 nr. 2383 B. M.
purces, mi s'a dat direcţia şcoalelor naţionale
din. regimentul românesc banatic şi din districtul
batalionului sârbesc banatic de graniţă până la
Dunăre"; ne spune Loga în scrierea sa „Despre
organizaţia şcoalelor preparande din Districtul mili
tăresc". Cu data de 28 Ianuarie 1831 el a'dimisionat din profesura dela Arad şi s'a mutat la
Caransebeşul mult dorit.
La Caransebeş au fost nu mai puţini de cât
16 peţitori după această slujbă. Dacă protopo
pului Tomici din Caransebeş nu-i succese, în
1807, să aducă de director şcolar în Caransebeş
pe rudenia sa, Pavel Iorgoviciu, îi succede peste
23 ani să-şi aducă la acest post pe bunul său
prieten, Loga, — fiul Caransebeşului, fiul unui
poporean fruntaş între maeştrii Caransebeşului. )
în locul lui Loga la Arad a fost numit
Demetriu Ioanescu Popovici, dar abia preste 3
ani, şi şi atunci numai interimal.
La Caransebeş, după moartea lui Logaj a
fost instituit în toamna anului viitor timişorea
nul erudit Petru Lupulov, dar preste 3 ani a
fost amovat. )
Am indicat, ea Loga a reda-. ¡'- :*' „ Despre
organizaţia şcoalelor preparande, din Districtul mili
tăresc" , un studiu aprobat în 1832 de consiliul
ostăşesc de curte. Vom vedea îndată, mai la
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vale, la locul său, că această lucrare e şi tipă
rită mai apoi preste 11 ani, în Buda, la 1841,
la călcâiul unei cărţi a lui Loga, intitulată „Eptstolariu românesc". în această scriere despre
organizaţie Loga ne spune, că ce metod avea
el de a propune: „învăţăturile cari se cuvin în
şcoalele preparande, eu aicea le propun mai
scurt, apoi mai mult din tâlcueală şi aretare
aicea se învaţă, decât cu scrisoare lungă şi cu
multă învăţătură de rost". Adecă se instruâ prin
explicări fundamentale, abundente repetări, re
zumări şi instituţiune. Memorizarea mehanică,
care chinue şi tâmpeşte intelectul fraged al
copiilor, era încunjurată.
Tot în această operă ne descoperă, că „Şcoa
la aceasta preparandă dintru începutul său dela
anul 1830, până la 1836, a fost aşezată în
Caransebeş; ear din anul ccesta s'au mutat la
Biserica-Albă, pentrucă aicea în mai multe limbi
se vorbeşte, şi pentru lesnime este mai uşor de
trăit. . . ) învăţăturile întru aceasta şcoală, tot
acelea se predau, cari sunt 'pentru aceasta şcoa
lă prescrise dela împărăţie, însă totuşi cu oare
care descltnhe, că întru aceasta şcoală prepa
randă, din miliţie, numai eu singur le propun
Românilor şi Sârbilor în amândoue limbi; aceasta
fac din dorul carele am cătră luminarea nea
mului pentru bunăstarea patriei" Apoi, c ă :
„Deci am socotit şi am făcut un plan spre
întogmirea şcoalelor preparande şi aicea pentru
luminarea învăţătorilor milităreşti, care plan şi
cerere a mea înaltul consilium ostăşesc de curte
cu părintesc braţ primindu-1 şcoala preparandă
naţională din C a r a n s e b e ş u l 12 Faur 1832 —
în al patruzecilea an al împărăţiei lui Francisc I
împărat al Austriei — 1-a Introdus; prin urmă
toarele rezoluţii, a o întări bine a voit; precum
prin rezoluţia cea purceasăxlin 19 Octobre 1833,
Nr. 2239. Alta resoluţie din 16 Octobre 1833,
Nr. 2614. Aşişderea ^înaltul consilium ostăşesc
de curte din 24 Ianuarie 1834, Nr. 318. Cu
care rescript şi decretul colaudatoriu mie s'au
trămis; adecă s'au lăudat sporiul întru învăţă
turi, care s'au făcut întru aceasta şcoală pre
parandă."
Pe lângă că a lucrat pentru desvoltarea în
văţământului primar şi a desrobirii de sub tutela
ruşinoasă a ierarjriei sârbeşti, a mai depus şi o
muncă fructiferă pe tărâmul literar.
între scriitorii noştri contimporani el a fost
mai productiv. 29 de ani a învârtit cu multă dibăcie
condeiul, începând din 1813 şi pânâ în 1842.
Opt ani adecă înainte de moarte, puterea-i literară
s'a epuizat. Avea atunci 72 ani.
Operele ce le-a c o m p u s : „spre înţălesul limbei
şi a creşterei tinerilor . . . s'au purtat şi prin Ardeal,
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prin feara românească şi prin Moldova, apoi cu
deplină îndestulare le au primit, că 6 lllCrtf pentru
luminarea tuturor românilor ori unde s'ar afla
8Ub soare", ) zice el. Acestea au titlurile d e :
1. „Caractere caligrafice^, pentru şcoalele
poporale. Buda 1813. )
2. A doua scriere ce a tipărit e cunoscuta
„Instrucţie pentru şcoalele româneşti în Bănat".
Buda 1815.
3. „ Ortografia sau dreapta scriere", Buda 1818.
Despre e a . a m m nţionat mai s u s . ) Ca adaus
mai cuprinde un frumos tratat: „Despre creştere,
despre darurile naturei, despre îndreptarea tinerimii".
4. „Abecedare," unul pentru şcoalele săteşti
şi altul pentru cele orăşăneşti. ) Am crede, că
Abecedarele din vorbă ar fi identice cu Bucvarul
sârbesc, ce 1-a găsit în arhiva sa inspectorul Nestorovici şi sfătueşte pe Loga în anul 1818, ca
să-1 traducă pe româneşte? )
Se erede, că Abecedarele au fost „bătute
în tipar" la Buda în 1822, ori că în 1824.
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5. Chiemarea la tipărirea cărţilor româneşti',
şi versuri pentru îndreptarea tinerilor." Buda 1821,
Versurile acestea „sunt versuri plate, pentru
copii nepricepuţi." (Zice criticul literar N. lorga.)
In cartea aceasta anunţă autorul Loga, că
are gata pentru tipar 4 cărţi: Epistolografia, Ti
picul, Plutarch pentru creşterea pruncilor şi Marmontel, viaţa lui Belisariu.
Din aceste 4 opere, despre cari glăsueşte
în anul 1821, îndată vom vedea, că a tipărit două.
A mai remas: Plutarch şi Marmontel, tipărirea
cărora o cere şi în 1842, prin revista lui Bariţ,
mai adăugând la ele încă alte patru opere noue,
• cum îndată vom vedea. Acestea toate au rămas
apoi în manuscris şi afirmative nu se 'mai dă
azi de urma lor!
6. „Gratkatica Românească." Buda 1822 şi
1823. Despre ea s-a vorbit pe larg. Adaugem,
că Nestorovici în 1818 insistă de Loga să-i
trimită „Gramatica valahă" şi „Conţeptul scri
sorilor" (Epistolografia, sau Epistolarul tipărit
mai apoi în 1841), ca să le tipărească, — el
Nestorovici, — acolo la Buda.
în toamna anului 1821 Nestorovici dă de
ştire consesului Jiteralicesc din Arad, că Loga a re
dactat cu cea mai mare acribie gramatica limbii
româneşti, care e pusă deja sub pressă şi în curând
va fi isprăvită. )
7. „Octoich şi tipicon cu catavasieriu", Buda
1826. Până azi se foloseşte mai în toate bise86
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„Foaia Diecezană" nr. 12 din a. 1923 pag. 4.
„Foaia Diec." nr. 21 din a. 1923 pag. 5 cu nota.
Botiş o. c. 158. (150).
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ricile ortodoxe şi unite din Bănat. Vedem deci,
că Tipicul, anunţat în 1821, îl publică acum,
încorporat la Octoicul-mare sau bogat, cum se
zicea pe vremuri.
Cu cartea aceasta a avut mare deficit. Ne
istoriseşte Ioan Vasici, protopresbiterul ortodox
român din Timişoara, că bietul Loga a trebuit
să-şi vânză casa sa din Arad, ca să acopere ex
cedentul de spese şi aşa se scape de execuţie. )
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După decesul autorului, această carte chorală
trecu în posesiunea sârbilor; bag' seama, tncâ
nu se achitase de toate împrumuturile ce con
tractase dela ei pentru tipărirea acestei cărţi bo
gate şi costisitoare. încă acum 25 ani in pivniţile episcopiei sârbeşti din Timişoara mai erau
vr'o 80 exemplare. Vlădica Brankovits le-a cinstit
„Alumneului român", din Timişoara.
8. „ Viaţa Domnului nostru Isus Christos, Mântuitoriul lumii, cu 12 ilustraţiuni", Buda 1831.
9. „ Tâlcuirea Evangeliilor în Duminicele în
vierii şi ale serbătorilor". Buda 1835.
10. „Epistolariu Românesc" Buda, 1841. E s t e
acest epistolariu „Epistolografia" anunţată în
anul 1821, la „Chiemarea la tipărirea cărţilor",
şi e una şi aceeaşi lucrare cu„ Conceptul scri
sorilor", pomenit de Nestorovici în a n u l - 1 8 1 8 ,
şi indicat de noi mai nainte în punct 6.
La călcâiul Epistolariului, se mai ataşeză
încă două studii ale venerabilului bătrân, despre
cari am făcut cuvenită menţiune: studii făcute
de dânsnl când era în puterea bărbăţiei:
„începutul organizaţiei şcoalelor preparande
în Arad .pentru Români."
„'Despre organizaţia
şcoalelor preparande din Districtul mjlitâresc".
Epistolariul din vorbă e de altcum şi ultima
sa publicaţiune ca carte, e cântecul de lebedă
a moşneagului de 72 ani. Putea cu tot dreptul
zice acum cu dreptul bătrân din sfânta Scriptură,
Simion, „acum slocozeşte, Doamne, pe robul tău
în pace, după cuvântul tău, că văzură ochii mei
mântuirea ta, carea ai gătit-o înaintea feţei tu
turor popoarelor, lumină spre descoperirea neamu
rilor" J şi mărirea Izraelului tău român.
aa

(Urmează)

Din ins&mnârilB unui aricii! ştiutor de carte.
— f n valea Jiului.
Poveste:

—

de Sura.

— Eu, bucată de sticlă, nemernicule ? Se vede treaba»
că tot îi adevărată vorba Românului: că nu ştie mocanu ce-i şofranu. Auzi Dumneata: eu, şi bucată de sticlă.
Şi piatra scumpă nu mai ştia ce să n^i zică de mânie!
— Şi ce mi-te fandoseşti aşa? îi curmă vorba
cărbunele. Nu cumva îţi închipui, că ne sperii cu gura
ta? Ce nu ştim noi nici ce este o bucată de sticlă?
«') Or. Roşu, Nădejdea 1. c. nr. 8 9 ; 90 ex 1921.
»o) Luca II, 2 9 - 3 2 . foaia II 1—4; Mihea IV 1;
H — 1 2 ; Matei XV 24.

Amos IX

Poate să ai şi pretenţia să ne faci să credem, că aî fi
vre-un cristal de munte, — dar n'ai găsit încă proştii,
care să te creadă. Ehei, dragul meu, am văzut noi şi
cristale de munte, dar acelea nu-s în halul tău. îşi cunosc
oamenii lungul nasului.
— Ţi-ai găsit să te priceapă ţăranii! De uo<fe s ă
înţeleagă şi cum să poată ei să priceapă rostul pietrelor
scupe ; de unde să ştie ei, că pentru lucrarea .şi lustruirea
feţelor mele, filozoful Spinoza s'a trudit fără 'ncetare
aprcţape un an şi jumătate?
— Bietul filozof, zise cărbunele în batjocură; de
cât s'ar fi căznit ca să-ţi dee strălucirea deşartă, eu care
ţii să te lauzi, mai bine şi-ar fi făcut pomană cu tine,
ca să-ţi înprumute măcar un dram de minte, că ţâre
-mai eşti prost la cap — sărac de tine 1
— Poftiţi şi uitaţi-vă, cine mă judecă pe mine! Nu
strică porcii, ci strică cine se amestecă 'n târâtele lor !
zise piatra cea scumpă.
— Ar fi bine să-ţi cam masori vorbtle, coconaşule,
îi răspunse lespedea de cremene, pentrucă s'ar putea
întâmpla să fie vai de spatele Dumitale. Şi eu îţi mai
spun una şi bună: Dacă nu-ţi tace gura, vezi pe . . .!
— Dar tu, ce vrei secătură? întrebă peatra pre
ţioasă.
— Aşa ţi-e vorba!? Sa stai, măi nenişoruje, să-ţi
arăt eu cine sînt Oltenii, strigă cremenea foarte supărată.
— In sfânta Scriptură «taţi scrise nişte verbe «f
căror înţeles întrece culmea judecăţi omuferi, se #rnesşteeă
în vorbă unul dintre stropii de apă, pe eare fetele ii
aruncaseră pe lespedea de cărbune, m ttmput^jocului lor
nebunastic.
Cearta încetă ca prin fa&nec.
— Şi care sunt vorbele acelea? în&e&ţ lespedea,
cea colţuroasă şi scobită, de cremene.
—r- Pace pe pămât, iar între oameni bună voire»
răspunsă stropul de apă. Dar mintea omenească nu le-a
înţeles şi cine ştie când va veni timpul, ca şă'Ie înţeleagă.
Vă închipuiţi Dvoastră uşor, că dacă le-ar fi înţeles, Şi'am
fi fost martori la chinurile fără margini şale omenirei ci
liniştea şi buna înţelegere ar stăpâni lumea şi nu s'ar
mai pomeni nici de vrajbă, nici de duşmăaie.
— Ai dreptate, zise cremenea, frumoase vo'rfce;
frumoase şi adevărate. Şi mă mir cu atât mai mult, cu
cât, deşi sunt uşor de înţeles, să nu le poată pricepe
oamenii: cari de alt fel, au mintea destul tie ageră.
— Nu le-au priceput şi din nefericire nici riei n u
le-am înţeles, zise stropul cu arnăcăciune.
— Te 'nşeli, zise cremenea.
— Eu nu mă înşel, vorbi repede stropul de ap&;
eu stau aici ca martor şi ascult cum se ceartă aişte
persoane atât de cum se cade şi atât de preţuite
către oameni — cum sunteţi Dumneavoastră şimăgetatiesc,
că n'ar fi fost atât de greu, casă neînlăturaţi înţelegerea
şi cearta.
— Uşor de spus, dar greu de făcut, răspunse
cărbunele.
— Pentru ce, mă rog? întrebă stropul.
—- N'ai auzit şi Dumneata, cum ne batjocur^â oucata asta de sticlă, mai adineori? vorbi cărbunele.
— Când vezi omul necăjit, trebuie să fi mai îngă
duitor, grăi cărbunele, şi e foarte ctimînte să nu mai
torni gaz peste foc, — pentrucă nu-i bine.
— Şi ce trebuia să facem ? intreveni cremenea.
— Să fi luat-o mai domol, după cum voi face eu
acuma, — când mă voiu sili să vă încredinţez, că drepta
tea mi-este mie părtaşă.
— S'auzim, s'auziml strigă lespedea de cremene

— In faţa noastră nu este o bucată de sticlă, după
cum s'ar părea, ci o piatră scumpă, pot să spun unul
dintre diamantele cele mai frumoase. Acum vă întreb pe
Dumneavoastră, ce-aţi fi zis, mă rog, dacă aţi fi fost în
locul diamantului şi dacă cineva v'ar fi aruncat aşa, ca pe
un lucru de nimica?
— Ştiu,cu ce-aşi fi zis? vorbi cremenea.
— Eu cred, că adevăratul vinovat nu-i de cât fata,
care nu şi-a dat socoteală 'ce face, zise cărbunele.
— Nici fata nu-i atât de vinovată, îi încredinţa
picătura ; în anumite momente din vieaţă, omul nu mai
cugetă decât la mijlocul de a scăpa din marile neajun
suri şi lasă în urmă ori ce podoabă, ori ce bogăţie.
După umila mea părere, întreaga vină cade numai in sar
cina Dumneavoatră, care în loc să vă daţi osteneala ca
să vă cunoaşteţi, vă pierdeţi vremea şi liniştea certânduvă, ca nişte copii nestaşnici.
— N'ai cu cine să te'nţelegi, vorbi diamantul.
— Ba nu, dragul meu, îl întrerupse stropul de
apa; nici prin minte. să-nu-ţi treacă aşa ceva, — pentrucă
«.-os «> ?i v"o mai iepe;, ca Je faţa nu sunt
uuâ
j.<. .'S ..ne oi ui,;bik-.
— Ş cum sa facem, ca sa ne cunoaştem? intreba
cărbunele. De unde să ştiu eu cât preţueşte diamantul,
cât preţueşte cremenea şi cât preţueşte apa în faţa omu
lui, sau celealalte vieţuitoare?
— Nu-i mare lucru — răspunse stropul, daţi-mi mie
voe şi eu vă spun toate cele ce le ştiu şi eu şi pe care
le-am mai auzit şi de pe la alţii, mai bătrâni, mai umblaţi
şi mai cu cap ca mine.
— Noi suntem prea bucuroşi, c'am dat peste
Dumneata, strigară toţi de odată, şi te rugăm, chiar să
începi cât mai repede, pentrucă te ascultăm cu mare plăcere.
— Pietrile scumpe, sau pietrile năstămate, după
cum le zice poporul, se găsesc în pământ, foarte puţine
şi foarte rar, începu stropul de apă.
— Eu am auzit nişte oameni vorbind, îl întrerupse
cremenea, că pietrile năstămate sunt făcute de către
şerpii veninoşii.
— Ce spui! să miră căbunele.
— Oamenii spun, că şerpii se adună într'o anu
mită zi şi se aşează cap la c%> şi din spuma gurilor
lor să plămădeşte piatră năstămată. Când îi gata să
repede la ea s'o înghită, iar cel mai iute dintre dânşii
o ia în gură şi atunci capătă putere ca să sboare. Piatra
nestămată străluceşte în întunerec mai frumos ca lucea
fărul de dimineaţa.
Iar noaptea când se văd stele căzând, să nu cre
deţi, că e alt ceva, decât şerpii ameţiţi, cari au asemenea
pietre în gură şi care se lasă din înălţimea ceriului către
adâncimea pădurilor. Oamenii cred, că dacă alergi şi
găseşti copacul în care se lasă şerpele şi-i dai foc, copa
cul arde ca zada. Când vede şerpele flacăra, îşi pierde
minţile şi începe să arunce în toate părţile cu bulgări
de grăsime, ca să stingă focul. Omul, care stă undeva
în jurul copacului aprins, adună bulgării de grăsime, —
pentrucă ei sint buni pentru tămăduirea multor boale.
In cele din urmă şerpele aruncă şi piatra preţioasă.
Omul, care o ia, trebiye să plece numai decât şi să n'asculte,
să nu vorbească şi nici să nuiăspundă la strigătele şepelui, pentrucă atunci îşi pierde minţile şi înebuneşte.
— Eu cred, că asta nu-i decât o poveste frumoa
să, pe care bătrânii şi bunicuţele din ţara asta o spun la
lumina focului nepoţilor în serile lungi de iarnă, zise
diamantul după câte-va clipe de gândire. Adevărul e
altul, — acela pe care începu să ni-1 spună stropul de
apă. Avea dreptate, când ne povestea, că pietrele preţi
oase se găsesc în pământ şi anume prin munţi şi prin
nisipurile râurilor, în Asia, în America de Sud şi în Africa.

Este însă o mare deosebire între piatra nestimată
aflată în natură şi aceea pe care o întrebuinţează omul
ca podoabă. Ca să se ajungă la cea din urmă, trebuieşte
multă pricepere, multă răbdare, multă vreme şi multă
muncă. De altfel este mare deosebire de preţ între
piatra brută şi între cea lucrată.
(Urmează)

—
Congresul panortodox dela Constantinopol.
La 1 Mai s'a deschis la patriarhia din
Constantinopol congresul pan-ortodox, la care
au participat reprezentanţi ai tuturor bisericilor
ortodoxe. Din partea bisericii noastre ortodoxe
române au fost delegaţi: arhimandritul I.Scriban, profesorul Dragomir Demetrescu, marele
nomofilax al bisericii ortodoxe a răsăritului şi
di sena-tor P. Draghici.
-*
Pentru pregătirea lucrărilor conferinţei s'au
constituit 3 comisiuni: dogmatică, practică şi
ştiinţifică.
Discuţiunea în fond a lucrărilor nu se face
până ce aceste comisiuni nu-şi vor fi prezentat
rapoartele.
Chestiunile, care vor fi discutate, sunt :
reforma calendarului,
căsătoria
a doua a
preoţilor văduvi, împuţinarea sărbătorilor prin
trecerea multora pe ziua Duminecii,
uşurarea
şi scurtarea posturilor,
gradele de înrudire,
uniforma clerului şi altele.
Chestiunile cari urmează să fie discutate
au caracterul de avize şi urmează să fie supuse
desbaterilor şi hotărârilor proiectatului sinod
ecumenic al bisericii ortodoxe.
Chestiunea calendarului s'a discutat mai
pe larg. S'a admis, ca să sărim şi noi peste
cele 13 zile, cu care suntem.în întârziere, în
cepând cu ziua de 1 Octomvrie a. c , aşa că
în loc de 1 Oct. să scriem şi noi 14 Oct.
Discuţiunea a fost mai vie asupra datei,
fixării Paştilor, care implică în sine modificarea
Păscăliei. S'a admis, ca sărbătoarea Paştilor
să se ţină în Dumineca ce urmează după luna
plină a echinopţiului de primăvară. Congresul
a hotărât să se adreseze universităţilor din
Bucureşti, Belgrad, Atena şi Petrograd, ca să
fixeze prin observatoarele lor astronomice
această zi pe un interval de %0 ani, ţinându-se
seamă de meridianul Ierusalimului, care trece
prin Golgota.
Cu mult interes a fost primită expunerea
dlui P. Draghici privitoare la modificarea ca
lendarului, W legătură cu care s'a hotărât, ca
să se apeleze la Liga Naţiunilor, care prin
ştiinţa astronomică să dea lumii o măsură
exactă a timpului.
Urmează acum, ca Sinodul fiecărei biserici
ortodoxe naţionale să ia măsuri de schimbare

a calendarului fie direct şi imediat, fie în urma
hotărârii sinodului ecumenic, ce se va convoca.
în chestiunea treptelor de rudenie până la
care este permisă căsătoria, dl Dragomir Demetrescu a făcut expunerea privitoare la starea
din biserica noastră, iar Mitropolitul Muntenegrului pe cea privitoare din Sârbia. Discuţiunea
referitoare la acest punct nu s'a isprăvit încă..
Cea mai vie discuţie a fost, când s'a dis
cutat mult contraversata chestiune a căsătoriei
a Il-a a preoţilor văduvi.
Dl Dragomir Demetrescu, care părăsise
deja Constantinopolul, împreună cu dl Draghici,
înainte de discutarea acestei chestiuni, încă în
şedinţa premergătoare a congresului a făcut
cunoscută părerea sa în această chestiune,
rostindu-se favorabil căsătoriei a doua a preoţilor
văduvi.
Mitropolitul Muntenegrului a arătat, că este
loc să se facă o dispensă, dându-se voie
preoţilor văduvi de a se căsători a doua oară.
In acest sens a vorbit şi păr. arhimandrit I.
Scriban şi I. P. Sf. Sa Patriarhul, care este
foarte însufleţit pentru părerea de a se aduce
preoţilor văduvi această uşurare.
Numai reprezentanţii bisericii ruseşti: arhi
episcopul Anastasie al „Chişinăului" şi arhi
episcopul Alexandru, s'au arătat protivnici aces
tei păreri.
Arhiepiscopul Anastasie a plecat la Carlovăţ, Sârbia, unde se află Sinodul episcopilor
ruşi refugiaţi, în frunte cu Mitropolitul Antonie
Hrapoviţki al Chievului.
Se vorbeşte, că mitropolitul Antonie ar fi
sfătuit pe arhierul Anastasie să fie mai blând.
Păr. arhim. I. Scriban crede, că căsătoria a
doua a preoţilor văduvi este asigurată.
Vom ţinea în curent pe cetitorii noştri cu
hotărârile congresului dela Constantinopol.

„Asociaţiniiea patru literatura română şi a l t u i poporului român".
Preşedinte de onoare. M. SA REGELE FERDWANP I.

Nr. 737/1923.

Semicentenarul morţii lui Andreiu Şaguna,
Către despărţămintele, agenturile şi membrii Asociaţiunii. pentru literatura română şi cultura po
porului român" (Astra), precum şi către marele
public românesc.
In ziua de 16/29 Iunie 1923 se împlinesc 50 de ani
dela moartea nemuritorului întâiul'preşedinte al Asociaţiunii transilvane, cum se numiâ atunci insţituţiunea
noastră: Andreiu Şaguna.
Alături de restaurarea mitropoliei române ortodoxe
şi a eparhiilor ei sufragane de Arad şi Caransebeş, alături

de reorganizarea seminarului, de înfiinţarea tipografie
şi a celei mai vechi foi bisericeşti-politice („Telegrafu
Român"), precum şi de tipărirea unui mare număr de
cărţi bisericeşti şi şcolare, alături de frumoasa iniţiativă
ce a luat pentru clădirea catedralei de astăzi din Sibiiu
şi altele, — una din operele sale cele mai trainice şi
mai frumoase e, fără îndoială, întemeierea „Asociaţiunii"
noastre.
o
Ivindu-se în gazeta întemeiată şi patronată de
Şaguna mai întâiu ideia unei asociaţii culturale mari,
care să cuprindă pe toţi Românii, fără deosebire de
confesiune religioasă sau politică, a fost firesc, ca încre
derea tuturor Românilor să se îndrepte spre el, rugându-1
să se pună în fruntea mişcării şi să stoarcă dela puternicii
zilei de atunci încuvinţarea necesară pentru întemeierea
unei asemenea asociaţii. Şi marele bărbat s'a achitat
strălucit de îndatorirea luată, faţă de 171 fruntaşi ai
neamului nostru, la 10 Maiu 1860, fiindcă în ziua de
23 Octomvrie anul următor (1861), având aprobarea
celor în drept s'o dea, el inaugura solemn noua insti
tuţie. Cu această ocasiune, învăţatul canonic dela Blaj, •
Timoteiu Cipariu, întâiul nostru vice-preşedinte, a adus
cuvenitele mulţumiri „acelui mare bărbat al'naţiunei,
care dela început cu căldură a cuprins la sinu-şi şi fără
preget a condus până în momentul de acum ideia acestei
asociaţiuni, care astăzi din ideie trece în realitate". ,
Şi cu lot drieptul, fiindcă fără sprijinul material
şi moral al întâiului nostru preşedinte, „tânăra plantă",
cum numiâ Cipariu „Asociaţiunea" în discursul său de
o classică frumuseţe, s'ar fi ofilit şi, poate, că" ar fi şi
pierit cu totul. In adevăr, nu putem să nu amintim, cu
prilejul acesta marile înlesniri făcute de Şaguna „Asoci
aţiunii" noastre. Tipografia lui tipăriâ mai ieftin decât
oricare . altă tipografie românească sau străină (Vezi
raportul secretarului II. Antoniu Vestemean în „A II.
Adunare generală" . . . ţinulâ la Braşov în 1862 pag. 48).
iar mai târziu, când tânăra noastră editură ajunse în
încurcături băneşti, tot el a fost, care „binevoi a iertă
toate spesele tipografiei diecesane, făcute cu ocasiunea
tipărirei ptrotocolului adunării generale ţinute la. Blaj, în
folosul prosperării fondului Asociaţiunii". (Vezi raportul .
secret II. Ioan V. Rusu în ,.A IV a Adunare generală"...
ţinută la Haţeg în 1864 pag. 35).
Decât binefacerile materiale neasemănat mai mari
au fost binefacerile sale morţi le. Adunările generale,
prezidate de el, rămân etern memorabile nu numai pentru
fastul şi strălucirea ce el ştia să dea acestor adunări, ci
şi pentru înţelepciunea cu care prezida. Principiile morale
fixate de el şi marii săi tovarăşi de muncă şi de ideal,
vor lumina totdeauna cărările instituţiunii noaste şi în
viitorul cel mai îndepărtat, că tot atâtea stele conducă
toare. „Monumentele spirituale şi moravurile cele morale"
le vom preţui totdeauna mai mult decât „orice putere
silnică şi fizică"; puterea creiatoare mai mult decât orice
înfăptuire materială trecătoare, precum spunea el în cu
vântarea rostită la adunarea Asociaţiunii din 9/21 Martie
1861 în Sibiiu (pag. 47). Această problemă anevoioasă
cere însă „o perseveranţă de fier şi un sacrificHpdin
inimă" (ibidem pag. 81). Desvoltând această tezl3§n
adunarea generală dela Alba-Iulia, în 1865, el arată, că
„fără muncă pricepută şi stăruitoare nu poate înainfcâ
cultura unui popor". In ce priveşte sacrificiul din inimă, „
el spunea acestea la încheiera adunări generale din
Octomvrie 1861 când inaungură instituţia noastră: „Ne-am
adunat în caritate, ne despărţim în caritate. Dea Dumne
zeu, ca până la capul veacului să fie tot aşa. Să ne
mai întâlnim la masa mamei noastre comune; să ne
îndulcim de limba, naţionalitatea şi de toate câte sunt
ale Românului" (pag. 79).

Comemorând cu asemenea convingeri şi sentimente
semicentenarul morţii întâiului nostru preşedinte (prin
şezători literare, artistice, festivaluri, concerte, conferinţe,
prelegeri etc. etc), el nu va fi o perderé de vreme, ci
un prilej dé reculegere şi reconfortare sufletească pentru
mersul ascendent al literaturii şi culturii naţionale prin
instituţia noastră, acum probată de şase decenii Şi mai
bine. Eventualele venituri ale acestor sârbări vor spori
mijloacele financiare ale despărţămintelor sau fondul A.
Şaguna administrat de comitetul nostru central.

Dr. Octavian Rusu,

vice-preşedinte.

Ion Georgescu,

Principele Moştenitor s'a întreţinut foarte
amabil cu cei prezenţi şi a rămas vădit impre
sionat de dragostea şi iubirea cu care a fost
întâmpinat. După un popas de 25 minute, între
uralele nesfârşite ale celor prezenţi, s'a urcat
apoi în automobil, îndreptându-se spre Haţeg.
Ocrotitor nu numai al culturii intelectuale,
ci şi al celei fizice, A. S. Regală Principele
Carol a cucerit sufletele cetăţenilor caransebeşeni
şi aceştia nu vor pregeta de a-şi arăta cu orice
prilej devotamentul ce păstrează tânărului vlăstar
al Dinastiei Române, pe fruntea căruia va străluci
odată Coroana de oţel.

secretar.

A. S. Regală'IIIPrincipele
m L L O ZCCarol î n Ca
1

ransebeş. A. S. Regală Principele Carol ia
parte la concursul de turism cu automobilele
din anul acesta şi aşa oraşul Caransebeş, trecând
automobiliştii prin oraşul nostru, a avut marca
cinste de a saluta şi a primi, deşi numai pentru
câteva minute, pe Moştenitorul Coroanei de oţel.
în dimineaţa zilei de 23 Mai (5 Iunie),
intre orele 9—10, aveau să treacă turiştii prin
oraşul nostru. Încă în preziua oraşul îmbrăcase
haină de sărbătoare; casele erau împodobite cu
flori, verdeaţă şi drapele. înaintea pavilonului
militar s'a construit din verdeaţă un arc şi un
frumos chioşc, în care avea să se servească
Prinţului o mică gustare.
Deja dela orele 8 încep a se aduna elevii
şi elevele dela toate şcoalele sub conducerea
membrilor corpului didactic, reprezentanţii auto
rităţilor locale civile şi militare şi un număros
public, dornic de a vedea şi saluta pe Moşteni
torul Tronului.
De faţă era şi P. S. Sa Episcopul nostru
diecezan- Dr. Iosif Tr. Badescu, înconjurat de
membrii Consistorului.

Din Parlament. Sesiunea Corpurilor legiuitoare
a fost prelungită, întâi până la 5 Iunie st. n., apoi până
la 9. Iunie. — Guvernul speră să poată trece până la
această dată toate proiectele de legi depuse pe biurourile
Corpurilor legiuitoare.
Proiectul de lege pentru naţionalizarea Reşiţei a
fost votat şi de Senat. — Aici a vorbit contra proiectului
şi în numele opoziţiei unite, senatorul bănăţean dl. Mihail
Gropşianu.
S'a votat apoi atât de cătră Cameră, cât şi de cătră
Senat legea pentru înfrânarea speculei şi legea pentru
sporirea listei civile a Regelui la 10 milioane Lei, din
care 700.000 Lei în aur, iar lista civilă a Principelui
Moştenitor la 2 milioane Lei, din care 150.000 Lei în aur.
La Camera se discută acum statutul funcţionarilor^
care a trecut prin Senat, iar la Senat se discută pro
iectul de lege pentru lichidarea bunurilor supuşilor fos
telor state inamice.
La discuţiile dela Cameră, care sunt foarte vii, a
luat parte şi opoziţia unită, care la desbaterea fiecărui
proiect reînoieşte declaraţia, că nu recunoaşte legalitatea
actualului Parlament.
S'au votat apoi mai multe legi de o însâmnătate
mai mică; — Interpelări de interes general n'au fost.
Opoziţia continuă cu adunările de protestare atât
la „Dacia", cât şi în provinţă.
,
Ziarele din Capitală aduc ştirea, că dl. Ionel Brătianu s'ar retrage dela conducerea ^partidului liberal,
ceea-ce însă nu pare de loc verosimil atâta timp, cât
partidul este la putere.
.

Alegerea episcopului d e ^ r g e ş . Marele Colegiu

electoral, care a fost convocat pentru Vineria trecută,
După orele 9.30 soseşte A. S. Regală, între neîntrunindu-se membrii in număr capace de a aduce
uralele nesfârşite ale mulţimei. Muzica militară hotărâri valide, s'a întrunit Marţi în palatul Camerei, spre
intonează Imnul regal; apoi dl primar Fr. Pauck, a alege un episcop la Argeş, in locul episcopului Visarion
în numele cetăţenilor oraşului, î^urează bun sosit. Puiu, care a trecut la eparhia Hotinului.
Dintre candidaţi a întrunit:
A. S. Regală se îndreaptă apoi spre P. S. Sa
a) Vasilie Duma, protopresbiter în Reghinul săsesc,
Episcopul nostrw diecezan, care în puţine cuvinte 234 voturi;
îi prezintă omagiile credincioşilor eparhiei noastre.
b) arhiereul Teoftl Râmniceanu, 80 voturi;
c) arhiereul Platon Ciossu, vicarul Mitropoliei,
După aceasta au fost prezentaţi A. Sale
Regale membrii prezenţi ai clerului tuturor con 7 voturi;
d) arhimandritul Galaction Corduit, 4 voturi;
fesiunilor şi ofiţerii superiori ai garnizoanei.
e) arhiereul Evyhenie Pileşteanu, 3 voturi şi
f) preotul Filară Lupii, 2 voturi.
Dna col. Dobticeanu şi o elevă a şcoalei
I. P. S. Mitropolit primat proclamă de ales pe pă
civile de fete i-a oferit câte un buchet de flori.
rintele
Vasilie Dama, care mulţumeşte Marelui Colegiu
După acestea s'a servit A.. Sale o mică'
pentru încrederea exprimată prin alegerea S. Sale şi
gustare, cât şi celoralaiţi turişti, cari au po făgăduieşte, că va pastori turma credincioşilor cu dreptate
posit aici,
şi cu blândeţe, aşa cum îl îndeamnă sufletul şi vârsta.

Vizita episcopului anglican Gore la con
gresul pan. ortodox din Constantinopol. La a
cineea şedinţă, cea de Miercuri 23 Mai c , a venit şi
episcopul englez Gore, cel care a fost şi la Bucureşti,
apoi la Belgrad, la Sofia şi Atena, studiind starea Bi
sericilor ortodoxe, ca prezident al unui comitet, care se
interesează de Bisericile Răsăritului şi este însărcinat cu
cu această călătorie de Primatul Angliei.
La intrarea în sala de şedinţe, a fost salutat de
•Patriarh în limba franceză, care a amintit tot interesul
arătat de Biserica anglicană cătră Biserica Răsăritului, cea
atât de greu lovită.
Episcopul Gore a răspuns, arâtându-şi bucuria, Că
ne găseşte la un loc, reprezentând mai multe Biserici
ortodoxe şi că ar dori să vadă rândurile noastre şi mai
închegate, găsind între noi şi pe Bulgarii care lipsesc.
A spus, că impresiunea sa, trecând prin toate aceste
Biserici ortodoxe pe care le-a vizitat, este, că ele sunt
prea naţionale şi că, fără' a înceta sâ fie astfel, ar trebui
să fie şi ceva mai mult^ să fie supranaţionale, fiindcă
Biserica este un organism mai întins, căutând să închege
pe oameni şi după simţiri mai largi.
Trecând la cele pomenite de Patriarh, despre aju
torul dat de Biserica anglicană celei ortodoxe, a spus,
că-1 doare inima de puţinul făcut de cea dintâi pentru
cea din urmă. Aici cuvântul său a mărturisit atâta du
rere, pomenind de părăsirea in care au fost lăsaţi creş
tinii din Răsărit, încât adunarea a fast cutremurată prin
adânca impresiune produsă asupra ei.
După aceea a spus, că a venit să aducă Patriarhului
o adresă iscălită de 5000 de preoţi anglicani, prin care
ei mărturisesc credinţa Bisericii ortodoxe, că unirea dintre
anglicani şi ortodocşi e încă grea din pricina deosecirii
de tradiţiuni şi obiceiuri, dar că Prea Sf. Sa crede în ea
şi că personal se şi poate socoti ca ortodox. (Universul).
Scotus Viator la Cluj. Dl R. W . Seton
Watson, distinsul profesor de istorie dela uni
versitatea din Londra (Kirtg's College) şi ilustrul
binevoitor şi prieten al neamului nostru, în dru
mul său de a studia situaţia minorităţilor din
statele succesoare ale fostei monarhii habsburgice, a sosit Joi, la 18/31 Mai a. c , la Cluj,
venind din Cehoslovacia.
La gară i-s'a făcut o frumoasă primire de
cătră- profesorii universitari şi de cătră autorităţi.
A fost apoi găzduit în casa dlui Al. Vaida,
vechiul, său prieten.
în onoarea lui Scotus Viator a avut loc
apoi o recepţie la universitate, iar la primăria
oraşului Cluj alta, cu care ocaziune primarul
oraşului i-a predat diploma de cetăţean de onoare
al Clujului.
„Academia Română", în şedinţa sa din
26 Mai n., la propunerea dlui I. Bianu, având
în vedere, că dl R. W . Seton Watson pe timpul
apăsării maghiare a fost unul dintre rarii străini
de cultură, care a- pornit şi susţinut lupta^bentru
drepturile naţionale ale neamului nostru, ame
ninţat cu desnaţionalizarea pe pământul lui de
baştină, — cu unanimitate de voturi 1-a ales
de membru onorar al său.

Sfinţirea monumentului eroilor din comuna
Zorlenţul mic. încă pe timpul războiului, preotul nostru
Ioan Belu s'a ocupat cu ideia de a ridica un monument
eroilor din comuna noastră, căzuţi pe câmpul de luptă.
Din dăruirile benevole ale rudeniilor şi pretenilor
celor reposaţi, din venitul producţiunilor teatrale cu elevii
de şcoală şi din alte izvoare, s'a adunat suma necesară
pentru monumentul de marmoră, pe care s'au fixat fotografile trase pe porţelan şi numele celor adormiţi.
Sfinţirea monumentului s'a făcut cu o deosebită
pompă a 2-a zi de Rusalii, când s'a ieşit cu litia la
locul unde este aşezat monumentul. — După sfinţirea
apei şi a monumentului, s'a făcut parastas pentru toţi
cei căzuţi pe câmpul de luptă, iar la sfârşit preotul Ioan
Belu, într'o frumoasă şi pătrunzătoare cuvântare, aduce
elogii memoriei celor ce s'au jertfit pentru un ideâlmai
înalt, îndemnând pe cei de faţă la iubire de neam şi de lege.
A fost pătrunzător momentul, când şcolăriţa Talia
Vlad, încunjuratâ de toţi orfanii de război, a mulţumit
preotului pentru toate ostenelele, rugându-1 pe S. Sa, să
le fie dânsul tată, iar preotul, sărutându-i pe toţi pe frunte,
promite, că şi de acum înainte îi va lua sub aripile sale
ocrotitoare.
A fost o zi de înălţare pentru comuna noastră
această ziuă şi aducem şi pe această cale tributul nostru
de mulţumire şi recunoştiinţâ părintelui I. Belu, păstorului
nostru iubit.
"
Ioan Şdean, primar.
Cercuri religioase. Convinşi,,că servesc 6 cauză
nobila şi sfântă pentru înfăptuirea căreia s'au devotat
preoţii cercului religios Domaşnea, la care aparţin co
munele : Cornea, Canicea, Cruşoveţi, Cuptoare, Mehadicâ,
Verendin şi Luncaviţa, chiar şi acum în timpul verir
cutreeră satele, predicând pretutindenea şi slujind s. liturgie în tot locul câte 3.
Aşa la înălţarea Domnului în comuna Cuptoare,
unde se serba hranul s. biserici, preoţii în, Sobor* au
eşit cu litia, s'au sfinţit clopotele cumpărate prin dârnicja
locuitorilor. La fiecare prilej n'a lipsit cuvântul, care ca
o armă cu două tăişuri este recomandat de apost. Pavel
a fi folosit la orice ocaziune.
La Duminica tuturor sfinţilor s'a servit în comuna
Verendin şi s'a predicat despre sudalme, zbiciuind acest
obiceiu rău, pe care-1 au oamenii noştri de pretutindenea.
Am eşit apoi cu litia, unde s'au cetit rugăciuni pentru
ploaie. Chiar şi după terminarea slujbelor dumnezeeşti,
după masă, nu am intrelâsat ocaziunea de a ne adresa
lumii adunate în număr mare cu câteva cuvinte presă
rate cu pilde, accentuând indeosebi milostenia.
în felul acesta înţeleg să-şi facă datoria preoţii din
cercul Domaşnea. Numai astfel ne vom putea strecora
între mulţime, răspândind cuvântul Domnului şi ţinând
sus crucea lui Christos, spre care orivind lumea va şti
să înfrunte ispita celor'ce în chip a9 oaie umblă printre
ei, dar ca lupi răpitori.
Câtă pagubă, câtă intrelăsare, că ideia nobilă a
acestor cercuri nu este înţeleasă de toţi, cu toate că apost.
Pavel cătră toţi a zis: „Predică cuvântul" (II. Tim. 4, 2).
N. V. preot.
-

S e s i u n e a d e p r i m ă v a r ă a Sf. S i n o d s'a
deschis Miercuri, sub preşedenţia I. P. S. Mitre-poliprimat, de faţă fiind toţi membrii, dl ministru al cultelo'
C. Banu şi dnii V. G. Ispir, secretarul general şi St'
Brădişteanu, directorul general al cultelor.
•

în şedinţa primă, după vorbirea de deschidere al. P. S'
Mitropolit primat, în care s'au anunţat obiectele mai im
portante delà ordinea zilei, dl ministru C. Banu a dat
cetire decretului de convocare şi s'au ales diferitele
comisiuni.
în şedinţa a doua s'a luat în discuţie raportul
privitor la organizarea „Tipografiei cărţilor bisericeşti" şi
a revistei „Biserica Ortodoxă Română".
Episcopul Vartolomeiu al Râmnicului a făcut o
expunere a chestiuni şi diferite propuneri, cari vor fi
studiate.
Sesiunea de primăvară a Consistorului
s u p e r i o r B i s e r i c e s c a fost închisă Marţi. Când vom
cunoaşte exact toate hotărârile Consistorului superior,
vom reproduce şi noi pe cele mai importante şi de interes
general.
Dé altfel şedinţa ultimă a fost mai vioaie. Re
prezentanţii preoţimei s'au arătat îngrijoraţi de modul cum
s'au făcut ultimele alegeri de episcopi şi nemulţumiţi de
unele persoane, care n'ar întruni cerinţele legii sinodale.
Poşta a urcat taxa scrisorile pentru străină
tate. Delà 15 Mai începând scrisorile pentru străinătate
se vor taxa în următorul mod : O scrisoare închisă, până
Ia 20 granit pentru ţările : Austria, Cehoslovacia, Italia,
Jugoslavia, Polonia şi Ungaria Lei 4*50, pentru celelalte
ţări 6 Lei. Peste greutate de 20 grame, în plus de fie
care 20 gr. câte 3 Lei. O c a r ^ poştală pentru Austria,
Cehoslovacia, Italia, Jugoslavia, Polonia şi Ungaria Lei 3,
pentru celelalte ţări Lei 4. Imprimatele de orice fel de
fiecare 50 grame câte l Leu. Taxa de recomandare pentru
toate ţările Lei 6. Taxa unui aviz de primire 6 Lei pentru
orice ţară. Taxa unei foi de reclamaţie Lei 12. Debitanţii
de timbre sunt obligaţi ca să vândă publicului actualele
cărţi poştale externe de 2 Lei, francate complect şi anume
lipind pe ele lângă taxa încrustată câte un timbru franco
mobil de 1 leu şi 2 (doi) Lei.

Sîbliogrrsifle,

Au a p ă r u t :

*

„Şcoala Bănăţeană", organul „Asociaţiei învăţă
torilor din Căras-Severin". — Anul II, nr. 9—10 (1 şi
15 Maiu 1923). — Caransebeş. Abonament anual: 100 Lei.
„Ramuri — Drum drept". — Anul XVII., nr. 11.
(1 Iunie 1923). — Craiova. — Preţul: 5 Lei.

Dela Direcţiunea Şcoalei Primare Urbane de Stat

zzzzzzzzzzzzz

din Făget,

zzzzzzzzzizz:

Nr: 70,1923.

Invitare.
în baza Art. 89 din „Decretul-Lege" pentru
înfiinţarea şi organizarea „Comitetelor şcolare",
subsemnata direcţiune şcolară prin acesta învită
a lua parte la

Adunarea

generală

ce se va ţinea la 24 Iunie a. c. d. m., la 3 ore,
în localul şcoalei primare din centru, pe toţi
părinţii sau reprezentanţii legali ai şcolarilor, pe
foştii elevi ai şcoalei, deveniţi majori, pe actualii
membri ai corpului didactic, precum şi pe donatoiii, sprijinitorii, şi binevoitorii şcoalei.

Programa Adunar ei:
1. Deschiderea adunării.
2. Alegerea resp. designarea
gători asistenţi:

a

duoi

ale

3. Luarea la cunoştinţă a Art. 99 din
„ Decretul-Lege , în sensul căruia se va efeptui,
a

4. Alegerea celor 4 membri din comitet,
în baza dispoziţiunilor Art. 98 din acest „DecretLege", se obsearvă, că dacă în terminul fixat
mai sus nu se va prezenta cel puţin a treia
parte din numărul total al alegătorilor, adunarea
se va ţinea la 1 Iulie a. c , când apoi se va
purcede la desbátenle şi alegerile prescrise cu
alegătorii cari vor fi prezenţi.

Lista alegătorilor este expusă vederii publice
„Noua Revistă Bisericească", revista de sub di
recţiunea dlui Teodor P. Păcescu. — Anul V, nr. 3—5 în cancelaria antistiei comunale.
(1 Maiu — 15 Iunie 1923). — Bucureşti. Abonament
F ă g e t la 4 Iunie 1923.
anual: 50 Lei.
„Luminătorul", revista eparhiei Chişinăului şi Hotinului. Anul LVI, nr. 11 (1 Iunie 1923). — Chişinău.
Abonamentul ?

Direcţiunea Şcoalei Primare Urbane de Stat.

