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M a n u s c r i s e l e nu se înapoiează şi se
Preţul inserţiunslor:
adresează redactiunii „Foaia Diecezană"; Pentru publicaţiuni oficioase, concurse,
iar banii pentru abonamente şi inserfiuni edicte ere. publicate de -3 ori, dacă conţin
se trimit administratului „TIPOGRAFIA şi până !a ',50 de cuvinte 120 Lei, pâtrt la,200
LIBRĂRIA DIECEZANĂ" în Caransebeş. •ie uu'iini. 180 Lei. de ncl în sus 20) 'Lei.

PARTEA OFICIALA.
Nr. 4450 E ex 1927.

Cfttrâ Prea ©n. Oficii protopresbiterale şi
Oii. OÎMi parohiale.
Se comunica spre ştire şi conformare,
că comisiunea centrală a timbrului instituită
conform art. 110 din legea timbrului şi a
impozitului pe acte şi faptejuridice, întrunindu-se
în 5 Sept. 1927 a decis printre altele următarele:
Dispoziţiunile art. 4 & 20 având un caracter
de aplicaţkme generală fără a distinge dacă
adeverinţele de plată sau descărcare se dau către
o autoritate publică, în principiu textul îşi
are aplicarea sa şi în cazul atestărei primirei
unei s u m e în josul uaei ordonanţe de plată,
legea nescutind prin acest text decât chitanţe
descărcâtoare făcute numai în cuprinsul unui
contract supus impozitului proporţional.
Prin derogare dela această dispoziţiune,
cap. 5 despre scutiri de legea timbrului, prevede
unele scutiri care încă confirmă această interpre
tare şi anume:
Dispoziţiunile art. 22 & 29 privitor la
adeverinţele pentru ajutoarele plătite infirmilor
şi celor lipsiţi de mijloace de orice istituţiune
publică sau comitet de binefacere, dispoziţiunile
aceluiaşi articol & 32, care scuteşte de timbru
numai chitanţele funcţionarilor publici de primirea
salariilor sau indemnizaţiilor de orice fel dela
Administraţiile publice şi care s e achită sub
formă de ordonanţe de plată.

De asemenea sunt şi rămân scutite, orice
chitanţe sau adeverinţe de plată din ordonanţele
de plată sau date în orice alt mod, cu privire
Ja actele.şi cererile scutite prin legile specificate
prin art. 22 & 48 al aceleiaşi legi cum e şi legea
privitoare la ' despăgubiri de războiu, legile da
asistenţă sicială şi de refomă agrară...
Caransebeş, la 18 Octomvrie 1927.
Episcopul

Diecezan:

Dr. losif Tr. Bade seu.

Adevăratul protestantism:
al intelectualilor.
De preotul Petre Chiricuja.
Lesne de înţeles de către oricine este, de
sigur, acest adevăr: o idee sau o atitudine
pentru ca să fie calificate a fi protestantism,
trebue neapărat să fie protivnică ideilor funda
mentale, dogmelor şi orânduirilor canonice aJe.
ortodoxiei. Ale ortodoxiei clasice, desigur. Căci
trebue să observăm şi aceasta, a n u m e : în
orientul grtodox^^ sub imperiul împrejurărilor
politice-sociale s'au putut înstăpâni nişte datini,
cari nu fac parte inerente din ortodoxia clasică,
în speţa, nici n'au lua! fiinţă, decât mai .târziu.
Numesc ortodoxie clasică: aceea ortodoxie
care s'a desvoltat direct şi viguros din tulpina
predicei evangheliei. A Mântuitorului însuşi, a
sfinţilor apostoli, a sfinţilor martiri şi sf. părinţi,
în tot timpul bisericii ecumenice, când biserica
creştină îşi avea unitatea ei în organizaţiunea
şi în învăţătura ei dogmatică. Mai târziu, bise-

rica ortodoxă însăşi sub jugul nevoilor, în
raporturile ei cu statul politic al diverselor im
perii şi state autohtone, a trebuit să adopte —
în chivernisirea vieţii ei sociale-administrative,
— măsurL cari, fie că nu erau mai înainte
cunoscute, fie că nu s'ar fi putut statornici
atunci cât timp biserica creştină unitară era în
acelaş timp şi mai liberă, scoasă de sub influenţa
politică a statului oriental, unele măsuri mai
târzii fiind câteodată chiar deviaţiuni de la
puritatea austeră a unor norme ale ortodoxiei
clasice. Aceste înoiri, dacă vreţi, mai „bine zis
orânduiri de mai târziu în bisericile ortodoxe
ale diverselor state orientale nu ating desigur
chiar dogma ortodoxă — ci sunt numai conce
siuni, şi sunt mai ales indicaţiuni de viitor,
unele sunt slăbiciuni impuse bisericilor ortodoxe
de asprimea, de orientalismul politic al statelor,
zice-se, proteguitoare.
Când însă este să distingem trăsăturile
osebitoare între protestantism şi ortodoxie, atunci
desigur trebue să avem în vedere ortodoxia
clasică şi protestantismul clasic. Nu orişice
amănunt care nu este esenţial nici ortodoxiei,
nici protestantismului. Ci doar principiile, doctri
na — şi normele morale cari decurg imperativ
din ele, acesta Interesează într'o discuţie, care
vrea să elucideze problema.
Se tot vorbeşte ^
protestantism — şi
puţini vor fi ştiind în principii, ce este
protestantismul. Tot atfel şi despre ortodoxie.
Aceasta însă se va cunoaşte mai bine, dacă
vom releva aici, în goana condeiului măcar,
cine-s şi ce fâc protestanţii la noi. Atunci se
vor lămuri cititorii ceva-ceva şi despre fiinţa
adevăratei ortodoxii — şi despre raporturile
sociale între confesiuni care trebue să intereseze
pe orice bun creştin, cetăţean ai statului românesc,
şi care, ţine la religia părinţilor lui, ca la un
bun suprem.

\

Noi românii suntem din neam în neam,
pin moşi strămoşi fii ai bisericii ortodoxe. Şi
câte nevoi, câte silnicii au răvăşit peste noi,
nu ne-am lăsat credinţa ca să îmbrăţişăm o
alta. Cel puţin formal, românii au fost şi au
rămas ortodoxi în toate timpurile. Intr'atâta s'a
identificat ortodoxia religioasă cu cetăţenia
politică, încât poporul cel numeros când este

întrebat „ce religiune ai?" — răspunde: „sunt
român !"
Dar pe plaiurile pline de poezie şi de
fantastice comori ale mândrii Românii mai
trăesc si alţii, de alte confesiuni religioase.
Trăesc şi protestanţii.
Şi anume. Trăesc, ştiut este, luteranii,
calvinii, socinienii. Sunt alţii de alt neam, în
regulă generală nemţi şi unguri.
Tot protestanţi sunt şi adventiştii, baptiştii,
mileniştii -— dintre cele mai cunoscute şi mai
reprezentative ca număr şi secte religioase. Şi
aceşti protestanţi sunt tot de provenienţe, şi
sunt pe faţă mlădiţe din sutele de mlădiţe ale
tulpinei protestantismului pe care l'a enunţat
Luther.
Da mai este şi un alt protestantism* Mult
mai periculos şi mai cutezător — fiindcă este:
ascuns, nedifinit şi este al celor mai mulţi
dinte ai noştri! Nu are un autor, nu are o
doctrină încheiată. Dar este concepţiunea curentă
şi este viaţa însăşi a celor mai mulţi, a celor
mai buni, cum sunt socotiţi, a intelectualităţii
care este clasa conducătoare la noi.
Cadrul restrâns al unui foileton nu îngădue
să răscolim tot trecutul şi să precizăm în
amănunt toate căuşele generatorii ale protestan
tismului care a cuprins vârful piramidei sociale
la noi. Constatăm numai aspectul jalnic al
realităţilor cari ne sfidează şi ne primejduiesc.
întreb numai să mi se răspundă cari dintre
intelectuali
mai au,, şi mai păstrează din
patrimoniul ortodoxiei o fărâmă măcar"?
Cine mai cutează să se statornicească în
|concepţia ortodoxă despre cosmogonia lumii?
ICine mai ţine Sf. Scriptură cartea de temelie
| fără a nu o fi trecut prin alambicul sufletesc al
Iraţionalismului? Cine dintre intelectualii români
\ îşi mai poate înălţa cu pietate cuvenită şi cu
Hnimă drept-măritoare de Dumnezeu toată fiinţa
şlui la priveliştea Sf. Jertfe? Cine dintre intelectualii
români îşi mai spovedeşte păcatele qe le va fi
având şi se mai împărtăşeşte, după poruncă
| ortodoxă de mai multe ori pe an şi în, credinţa
) că într'adevăr se împărtăşeşte cu Cel ce S'a
jertfit ?
Intelectualii noştri şi oamenii politici, sunt
mulţi, cari n'au cetit niciodată în viaţa lor Sf,
Evanghelie şi sfintele epistole.

Toţi
II cunosc pe domnul
Christos
Mântuitorul din „Viaţa lui Isus" a lui Ernest
Renan. Toţi, nu este unul, să nu fi citit cel
puţin câteva din operile cari dărâmă pe Isus,
Dumnezeu. învăţământul în şcoli este ateu şi
este prigonitor de Christos. Până şi în Seminarii,
anumite curente culturale s'au îngrijit să
prăsească necredincioşi, raţionalişti şi „culturali".
Ziua Duminicii la intelectuali şi oameni
politici este ziua concertelor, a întrunirilor, a
excursiunilor şi a altor preocupări esteticeutilitariste.
Sfinţii? Sărbotorile credinţii? Posturile?
Mila de sărman? Generositatea — care şi la
păgâni tot mai era în preţ?! De toate acestea
intelectualul român nici nu vrea să audă.
Nu este fiinţă mai haină, mai egoistă, de un
egoism mai brutal şi mai păgân ca intelectualul.
Mai
mult
avânt
sufletesc
şi grijă
pentru
suflet, măi multă bunătate, nespus mai multă generositale, lărgime de suflet şi înţelegere pentru a jerfi şi
chiar a se jertfi — afli la ţăranul cel analfabet şi
cuprins
de toate viciile întunerecului,
decât la
intelectualul — om politic al nostru.

De ce?
Sunt două pricini. U n a : că ţăranul nu s'a
otrăvit cu învăţătura păgâna care a năucit tânăra
noastă clasă de intelectuali, cultura revoluţionară,
care a întunecat până la distrugere şi în
intelectualul român ca şi la Adam odinioară
chipul adevăratului Dumnezeu. Alta : fiindcă
ţăranul român, cu suferinţele şi cu patimile lui
nu şi-a pierdut religia, până într'atâta cât şi-a
pierdut-o intelectualul.
Ţăranul are în religie un razim, un isvor
de reculegere, o supremă mângâiere şi nădejde.
Religia intelectualului este plăcerea intelectualităţii
lui şi plăcerea unei vieţi pământene fără scrupul^
„Dincolo" nu mai este nimic pentru
intelectual.
"*"'
Care mai este atunci ortodoxia intelectua
lilor noştri ?
Şi ce efect dezastruos are în popor aceasta
pildă care vine de sus ? !
Acesta este protestantismul de care ne
îngrozim şi ne temem.
Celalt, ceilalţi cari sunt în deobşte numiţi
protestanţi, au ei vinele lor faţă de adevăr şi
sunt ei o primejdie pentru ortodoxie, adevărat.

Dar din concursul şi din ciocnirile cu ei, orto
doxia veritabilă poate numai câştiga, şi câştigă.
De când cu avalanşa sectelor la noi mai ales,
şi în ortodoxie bate par'că un vânt de primenire,
de alungarea întunerecului, şi de înseninare.
Dar lipsa de credinţă, de conştiinţă religioasă,
de reflexiune morală, în genere de corespondenţă
intimă cu ortodoxia la intelectualii şi oamenii
noştri politici este, socotim, o supremă primejdie
şi nenorocire a noastră.
Cine îşi poate altfel lămuri criza religioasă
şi morală care domină stările noastre actuale ?
Ca un suspin de profundă durere şi ca
un strigăt de alarmă pentru conştiinţele ortodoxe
şi naţionaliste, rog să fie luat acest cuvânt.
Cine mai crede şi nu poate nesocoti
ce a însemnat şi ce mai poate fi contribuţia
ortodoxiei pentru naţie — este rugat să
chibzuiască cât trebue asupra acestei relevări.
Ce am iăcut-o silit de nevoia şi de săcăiala ce
ni se face, că am fi Noi „protestanţii" când
îacercăm să zorim mai binele în biserica noastră
întârziată de multe pricini străine de ea.
Atât am vrut să însemnez. Protestantismul
există,
există aievea protestantismul — şi
aproape nu iricii e vremea să ne întrebăm
de unde şi din cari pricini? Multiple şi neguroase.
Să vindecăm răul — cu sârg şi cu iubire,
iarăşi chemarea vremii, Mântuirea.
*
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Cuvântuh)

Răsări în gândurile mele...
Răsări în gândurile mele,
Curată şi senină, stea,
Şi luminează-mi noaptea vieţii
Că bate vânt şi-i vreme r e a . . .
Cu biciu de foc, din hău, iscoadă,
Satan' aşteaptă sfidător:
Rânjind, se gudură din coadă
Să prindă 'n laţ vr'un muritor.
Dar Maica Domnului se roagă
Şi Fiul ei, de milă plin,
Zimbind, trimite un Arhanghel
Să-mi scape sufletul de chin.
Şi văz pe cerul vieţii mele
O stea frumoasă, stea din Rai,
Cu chipul Maicii Preacurate,
Cu cerc de aur, pâr bălai.. .
Alexandru Munteanu al lui Vasile
protopresbiter.
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Este obiceiu ca şcolarii, părăsind băncile
unde au împărtăşit ani de-a lungul bucuriile şi
durerile unei colegialităţi, să convină după 10
20 sau 30 de ani dela ziua când au isprăvit
şcoala. Atunci însă şcolarii nu mai sunt şcolari;
după una sau mai multe zeci de ani, şcolarii de mai
'nainte sunt oameni mari-bătrâni. Din ale copilăriei
ei nu mai păstrează decât bucuria copilărească a
revederii; căci revăzându-se, ei retrăiesc acele mo
mente de frăţietate şi nevinovată intimitate, pe cari
numai şcoala ţi-le dă, dar cari momente s'au îne
cat de mult în marea acestei vieţi . . .
Aşa s'au întâlnit Joi 7 preoţi dintre absol
venţii Institutului' teologic din Caransebeş ai
anului 1896/97 şi a n u m e : C. Zuiac din Vasiova,
V. Dabiciu' din Cacova, N: Popoviciu din
Ahbunar, I. Imbrescu din Mehadica, I. Jucos din
Zerveşti, A.Guga dinCubin şi I.Buîiga din Dragşina.
Acum trezeei de ani chiar — în 1897 — ei au con
simţit să hotărască o convenire pentru anul
1927. Dorinţa de a se revedea, i-a păscut mereu
şi zilele trecând după zile s'au prefăcut în anir
şi, trecând aşa treizeci de ani, a sosit şi ziua
revederii. Au fost ei mai mulţi absolvenţi în
acei an, dar n'au venit cu toţii la întâlnire.
După o programă alcătuită de dânşii şi
publicată în numărul anterior al foaiei noastre,
cei 7 ucenici ai a l t a r u l ^ s ' a u întâlnit dimineaţa
la 9' ore în sala profesorilor dela Academia
noastră teologică. Au audiat apoi cu toţii la
predarea unei Iesţiuni de catihetică, de către
Directorul Dr. P. Barbu, şi au asistat la o
lecţiune de Limba română propusă de. Dr. Şt.
Pop studenţilor din a III. însoţiţi de profesorii
şi clericii dela Academie, la orele 10, s'au
îndreotai spre biserica catedrală, unde cu toţii
au
adus
rugăciune
de mulţumită
Celui
atotputernic. In gândul lor de a se întâlni
cu toţi binevoitorii lor profesori şi colegi,
n'au pregetat să meargă în cimitirul St-lui Ioan
Botezătorul. Aţolo sus, în cimitirul Sf-lui Ioan,
mulţi oameni mari îşi dorm somnul lor etern;
acolo zace fericitul Popasu, Popea; dintre pro
fesori losif Olariu şi Gheorghe Petrescu! In
tristeţea unei zile de toamnă o şi mai adâncă jale
te cuprinde când vezi, că dintr'o înţelepciune,
dintr'o bunătate, din minte şi podoabă, nimic
alta decât o cruce creştinească nu-ţi aminteşte

de un om, de o vieaţă ce nu mai este... S'au
făcut rugăciuni, la mormântul fericitului episcop
Popea — păstorul sufletesc al generaţiei de
atunci, — la mormântul acelui care a fost losif
Olariu, înţelepciunea şi ştiinţa întrupată — după
cuvintele unui fost elev al său, acum preot în
Alibunar. Deasemeni s'au rugat în cântări şi în
cuvinte înălţătoare la mormântul celui ce a tot
cântat la 47 rânduri de şcolari: la protopresb.
Gheorghe Petrescu.
Pe nesimţite genele ochilor ni se umezeau,
prinosul modest ce-am mai putut aduce fu o
lacrimă care să înmoaie pământul învârtoşit de
pe mormântul fostului profesor de cântare şitipic. Cuvintele de jale rostite de preotul V.
Dabiciu au înduioşat cu atât mai mult, cu cât
fondul lor era tomnatic, iar durerea târzie, coaptă;
iar, prezenţa soţiei credincioase, cu năframa
udată de lacrimi, a întrecut toată jalea . . .
Asistenţa s'a rugat pentru odihna lui vecinică; şi s'a
rugat cu credinţă şi fără, zăbavă, corul clericilor,
căci prea frumos le-a mulţumit preotul Dabiciu.
întorşi dela cimitir, înainte de orele 12
preoţii s'au înfăţişat" la P. S. Sa Domnul Episcop
pentru a i-se închina şi a-i cere binecuvântare
pentru întrunirea lor. Deci primind ei înalta
binecuvântare, s'au prezintat şi P. S. Sale
Arhiereului şi vicar episcopesc Filarefc Musta.
Dupăce mănunchiul de preoţi şi-a împărţit
datorinţele de cuviinţă între cei adormiţi şi cei
în vieaţă părinţi sufleteşti, s'au într'unit —
dimpreună cu directorul şi profesorii dela Aca
demie — la o prietenească agapă la Internatul
teologic. Aci şi-au spus reciproc cu toţii, în
tâmplări din vieata lor de 30 de ani încoace.
Aci au retrăit clipele când tâmplele lor nu
aveau fire de argint — dar cu atât mai
argintiu îşi făureau viitorul lor. — Viitorul
lor este astăzi pentru toţi trecut, un trecut
rodnic de fapte şi de temeiu slujitor viito
rului. Ziua de acum a fost prilej de desocotire, de bilanţare a activităţii tuturora şi a
fiecăruia din ei în parte dar în acelaş timp
prilej de reînoirea puterilor obosite de m u n c ă ;
prilej de a lua din atmosfera idealistă a şcoalei,
îndemnuri proaspete pentru drumul cel mai greu:
acela care luminat de faptele din trecut este
cale de triumf în împărăţia n e m u r i r i i . . .
Să ne bucurăm, cu toţii de bucuria lor!

| f Văd, Elena Gostescu nasc, Badescu |
Sora iubită a P. S. Sale Episcopului nostru
şi-a dat blândul suflet în manile Creatorului în
mod subit alaltăeri, Vineri la 4 ore d. a. în
Eşelniţa. Adormita în Domnul, în vieaţa sa de
aproape 70 de ani, a cunoscut bucuria unui
frate iubitor şi a 6 copii vrednici, pe cari i-a
dat bisericii şi neamului; dar durerea încă n'a
cruţat-o, căci văduvită prin moartea pretimpurie
a soţului ei, a văzut, cu aceeaşi ochi uscaţi
de lacrimi, pierderea în floarea vârstei a preotului
Gheorghe şi a absolventului de teologie Traian.
Astăzi o deplânge un iecior, care a mai
veghiat la fericirea mamei, părintele administrator
protopresbiteial Mihail Costescu, fiicele Măria
căs. Vladu, Elisaveta căs. Noaghea şi Elena,
dimpreună cu nepoatele şi nepoţii mult îndureraţi.
Mai adâncă jale a lăsat această neaşteptată în
cercare în inima bunului nostru Păstor, care a
iubit pe detuncta lui soră aşa cum puţini fraţi
se iubesc pe lume. Această dragoste frăţiască
era mai mult decât firească, căci doar atâta bun
mai avea El pe pământ care să-i amintească de
părinţi, fraţi, casă părintească şi vieaţă...
Ingăduia,scă-nc deci bunul ierarh şi nouă
smeriţii săi fii, ca astăzi când sicriul coborît
în mormânt iea o suflare caldă, lăsând numai
un gol rece în inimile iubitoare — să ne
împărtăşim alături de dânsul din amarul durerii;
să uşurăm jalea Lui cu jalea n o a s t r ă ! . . .
Pe fericita adormită, Dumnezeu să o aşeze
în ceata drepţilor s ă i !

Vorbele murdare, sudalmele şi ofensele
publice aduse cultelor sunt pedepsite în Italia
cu amendă până la 2000 de lire.
Iarăşi nou tarif la C. F. R. Gazetele
anunţă, că începând cu ziua de 1 Noemvrie. —
după alte versiuni numai la 1 ianuarie 1928 —
se,, va introduce la căile ferate un nou tarit, afir
mative binişor mai redus decât cel actual. El
va avea şi o inovaţie în sensul, că trenurile de
persoane, accelerate şi exprese vor avea tarif
deosebit numai până la distanţa de 530 km.
urmând ca Ia distanţele mai mari tarifele să fie
unice pentru toate categoriile de trenuri., —
Vom vedea ce-o mai ieşi din aceste planuri.
Pe dreptate. Justiţia engleză, într.'un pmces;
de divorţ în Anglia, a admis soţiei divorţate
cererea de a şi păstra copiii, pe motivul că tatăl,
fiind comunist, va lipsi pe copii de educaţie
religioasă.
Adevărată profanare. Un ziar din capitala
ţării noastre a obţinut concesiunea publicării în
româneşte a memoriilor asasinei lui Traian
Grozavescu. Iar, dat fiind, că asasina artistului bă
năţean a fost achitată de justiţia din Viena, gestul
Dlui Faust Mohr nu poate fi calificat altfel,,
decât cea mai odioasă profanare a mernx>4'iei,
marelui dispărut şi -adevărată sfidare opiniei-,
publice.
Bănăţenii îndeosebi, cărora Grozavescu ne-a
fost mai drag, nu putem ierta pentru nişte scuze
banale fapta unei demente, dar nici gestul
ziarului „românesc"* nu ne lasă nesupăfaţi !
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Clopote mişcate de cutremur. In unele
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In cauza menţinerii Tribunafalui pe
mai departe în Caransebeş s'a prezentat zilele
acestea o deputăţie de sebeşeni — îndeosebi con
silieri comunali — la I. P. S. Sa Patriarhul şi la
Ministerul de Justiţie.
Ploile au luat proporţii îngrijorătoare. Ziua
şi. noaptea se varsă cantităţi ne mai pomenite de
de apă. Astfel într'una din zile, comunicaţia în
Timişoara a fost întreruptă pe câteva ore din
cauza unei ruperi de nouri

Creştinii din America au dăruit în anul
1926 pentru scopuri religioase 156 miliarde şi
800 milioane lei, iar pentru zidiri de biserici şi
reparatori au. mai dat încă 105 miliarde.

părţi din Basarabia s'a simţit un uşor cutremuiv
de pământ. Pe unele locuri însă cutremurul a
fost destul de pronunţat. (. lopotele unor biserici
au început să dea glas mişcate fiind de cutremur.
Tot semne şi arătări cereşti!

Din

ministru

chinez» — călugăr. In

ziarele franceze citim o ştire foarte interesantă
şi mult grăitoare. Joi, în 6 Octomvrie, c. a fost
sărbătoare mare la abaţia „Sf. Andrei", de lângă
Bruges. Abatele mănăstirei, Msgr. Neve, a pri
mit sărbătoreşte în ordinul silui'. Benedict pe d..
René Lon-Tseng-Tsiang, fostul primministru al
Chinei. Ceremonia a avut loc în sală mare
capitulară, în faţa unui public extrem de numeros.
Intre alţii, au ţinut să fie de faţă. miniştri Chinei
de la Paris, Bruxelles şi Lisabona, precum şi
numeroase rudenii ale marelui om de, stat,, care
s'a lăpădat de acum de t o a t e deşt-rtăciurule
vieţii pămânIeşti.

CONCURSE.
In baza Ordinaţiunei Ven. Consiliu eparhjal Nr.
2724 B ex 1924 se escrie concurs pentru întregirea
parohiei de clasa Il-a din comuna Uadia (Ilidie), protopresbiteratul Bisericei-Albe, rămasă vacantă după preotul
Corneliu Cure, c'u termin de 30 zile dela prima publicare
în „Foaia Diecezană".
Emolu

mente:

1. Una sesiune parohială constatatoare din 3 0 jug.
pământ şi una grădină extravilană de 4 0 0 S t . D .
2. Salariul anual de 175 Lei (350 coroane) ce se
plăteşte din cassa bisericei (fondul preoţesc) litulo, bir
şi stola preoţească.
3. Anual câte 25 Lei ca răscumpărare pentru
platul intravilan, care nu este în natură.
Se obsearvă, că dările după realităţile primite în
uzufruct va avea să le supoarte însuşi alegândul paroh
şi tot dânsul va avea să se îngrijească şi de locuinţă,
nefiind casă parohială la această parohie.
Concurenţii — cu cvalificaţie în regulă — sunt
poftiţi a-şi înainta petiţiile de concurs — instruate con
form dispoziţiilor Regulamentului pentru parohii —
Oficiului protopresbiteral din Răcăşdia, adresate Consiliului
parohial din Iladia (Ilidia).
Recurenţii sunt poftiţi a se prezenta în vre-o Du
minecă sau sărbătoare în sf. biserică, spre a-şi arăta
Jesteritatea în cântare şi oratorie, cu prealabila încunoştinţare a protopresbiterului tractual.
Iladia dlidic), din şedinţa Consiliului parohial ţinută
la 6 August 1927.

Sîmeon Luca

George Verca

paroh, preş cons. .

înv. not. cons.

In contelegere cu mine:

Alexandru Munteanu
3—3

protoprosbiter.

Pe baza ordinului c o n s i s t o ^ ddto 3 Mai 1927
Nr. 1663 B. ex 1927, se escrie din nou concurs pentru
întregirea postului de paroh în parohia vacantă de cl.
IlI-a din Scăiuş, protopresbiteratul Logojului, cu termin de
3 0 z i l e . dela prima publicare în „Foaia Diecezană".

Pe baza ord. Ven. consiliu eparhial ddto 11 Iulie
a. c. Nr. 3030, se escrie concurs pentru întregirea
postului de paroh ai parohiei de cl. IlI-a din Găvojdia,
(protopresbiteratul Logojului), devenită vacantă în urma
abzicerii parohului Dimitrie Morariu, cu terminul de
30 zile dela prima publicare în „Foaia Diecezană".
Ernolumente:
1. Una sesiune parohială constatatoare din 28
jugere pământ arâtor şi un intravilan parohial fără
locuinţă.
2. Stola uzitată.
Dările după pământul parohial le va suporta
alegândul paroh şi tot dânsul se va îngriji şi de locuinţă.
Doritorii de a ocupa acest post să-şi trimită recursele
lor, instruate conform normelor din vigoare şi adresate
Consiliului parohial din Găvojdia, Prea On. Oficiu proto
presbiteral în Logoj.
Recurenţii sunt poftiţi să se prezinte în vre-o
Duminecă sau sărbătoare în sf. Biserică, cu prealabila
învoire a protopresbiterului tractual spre a-şi arăta
desteritatea în cântare, tipic şi oratorie.
Găvojdia, din şedinţa Consiliului parohial ţinută
la 14 August 1927.

Nicolae Vânătu

Simton Sîrbu

preş. cons. paroh.
In contelegere cu mine:

secr. cons. paroh

Dr. George Popoviciu
protopresbiter.
Nr. 3705 B. ex 1927.
Acest concurs se publică cu adausul, că — în
baza aliniatului ultim din § 29 din Regulamentul pentru
parohii şi în baza decisului consistorial ddto 3 Martie
1927 şi respective 12 Aprilie 1914 Nr. 3053 B., ridicat
la valoare de concluz sinodal eparhial cu concluzul
Nr. protoc. 33 ex. 1914 — se enunţă obligamentul
credincioşilor de a presta şi birul parohial, care este o
parte legală a dotaţiunei preoţeşti.
Caransebeş, din şedinţa Consiliului eparhial ţinută
la 7 Octomvrie 1927.
Episcopul diecezan :

3—3

Dr. Iosif Tr. Badescu m. p.

Emolumente:
1. Două sesiuni' parohiale constatatoare din 6 4
jughere.
2 Două intravilane şi două extravilane de câte
800 st. [J.
3. Stola şi birul uzitat.
4, Locuinţă în natură cu supraedifîcatele necesare.
Dările le va solvi alesul preot.
Doritorii de a ocupa acest post sunt poftiţi a-şi
înainta petiţiunile de concurs prin P. O. Ofiiciu proto
presbiteral din Logoj şi a se prezenta în vre-o Duminecă
sau sărbătoare, cu prealabila încunoştinţare a protopres
biterului tractual, în sf> Biserică, spre a-şi arăta desteritatea în oratorie şi cântare, nu însă în ziua de alegere.
Scăiuş, din şedinţa Consiliului
21 Maiu 1927.

parohial ţinută la

Al. Voşcinariu

Constantin Totir

preţ- rom. par.

not. com. par.

•
•
•
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•
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Faguri artiflcali
din ceară curată se află permanent în
depozit şi se pot comanda la

Fabrica eparhială de lumânări

•
•

de ceară din Caransebeş
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In contelegere cu mine :

Dr. George Popoviciu
3-3

•

protopresbiter.

C o m e n z i l e se e x e c u t ă urgent.

|
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CERCUL DE RECRUTARE CARANSEBEŞ.
Nr. 16563.

AVIZ!
Cercul de Recrutare Caransebeş aduce la cunoştinţa
populaţiunei mobilizabile de pe raza sa, că viza livretelor
şi recensământul meseriaşilor şi lucrătorilor specialişti, se
face anul acesta cu începere de la 1 Noembrie 1927,
până la 31 Ianuarie 1928.

1) La viză se vor prezenta:
a) Toţi oamenii începând cu Conting. 1902—1924
inclusiv, iar pentru marină până la Conting. 1923.
b) Toţi dispensaţii medicali din Conting. 1925—
1902 cari sunt repartizaţi Corpurilor de trupă.
c) Toţi acei cari nu sunt înscrişi până în prezent
în contrólele armatei, cunoscând că ultimul termen de
înscriere espira la 31 Ianuarie 1928, după care dată cei
găsiţi în neregulă, vor fi urmăriţi şi încorporaţi, pentru
a face 4 ani serviciul militar ca „Omişi frauduloşi".
Toţi oamenii se vor prezenta la viză cu toate actele lor
militare, în special cu Livretul de serviciul militar, iar
lucrătorii specialişti şi specialiştii să posede şi livrete
sau carnete de meseriaşi pentru a fi trecuţi pe tabelele
de recesământ ale meseriaşilor.

cială a Agricultorilor reprez. prin advocatul Dr. Ioan
Kopf din Arad subst. prin Dr. lacob Deri adv. Caransebeş
pentru suma de 12545 Lei — bani capital şi acces,
mobilele secestrate şi suprasechestrate cari s'au preţuit
în 3900 Lei — bani şi anume: 1. Două pulturi, 2. Un
stelaj cu lădiţe, 3 . Două stelajuri, 4. U n cântar mic şi
5. U n a cocie complectă, se vor vinde prin licitaţie pu
blică. Deci în urma decisului Nr. 2725/1927, G. a
Judecătoriei mixte din Caransebeş, pentru încassarea
pretenziunei de 12545 Lei •— bani capital, cu 1 2 %
interese din 3 Februarie 1927 şi spesele de 2 1 8 6 Lei
— bani staverite până în prezent, se fixează terminul
de licitaţie pe ziua de 24-lea Octomvrie 1927 la

orele 4 p. m. în comuna Ciuta la locuinţa urmă
ritului şi toţi aceea cari a u v o e de a cumpăra, sunt
invitaţi cu aceea observare, că mobilele menţionate
mai s u s , în baza art. 107, 108 din legea LX din 1881,
se vor vinde celor cari vor oferi mai mult, pe lângă
solvirea în bani gata şi în caz necesar şi sub preţul
de strigare.
;
Întrucât mobilele supuse licitaţiei s'au mai sechestrat
şi înainte şi după această fixare de licitaţie şi din partea
altor creditori şi aceştia au drepturi câştigate de aco
perire asupra licitaţiei în baza art. 120 al legii LX din
1881: deci se va efectua şi în favorul acestora.
\
Caransebeş, la 27 Septemvrie 1927.

Portărel: M. Ouran.

2) Nu se vor prezenta la viză:
a) Oamenii din Conting" 1925 din toate armele şi
cei din Conting. 1924 dela marină;
b) Scutiţii de reformaţii definitiv din Conting. 1925—
1902.
c) Toţi oamenii din Conting. 1924— 1902 inclusiv,
concentraţi în cursul anului cu începere de la 1 Ianuarie
1927 până la 15 Octomvrie 1927;
b) Parlamentarii în timpul cât sesiunea este deschisă.
Toţi oamenii de pe raza cercului de Recrutare Caransebeş,
pot lua informaţii precise la notariate, Şefii de Garnizoane
şi Poliţii ziua şi locul unde se face viza.
Pentru populaţia oraşului Caransebeş, viza se va
face în zilele de 19—23/XII şi pentru Plasa Caransebeş
dela l/XI—18/XII a. c. Plasa Teregova 30/XI—22/XII
Plasa Bozovici 2/XI—19/XI.
Toţi acei care din diferite motive bine justificate,
nu pot face viza la subcentrul respectiv comunei sale
şi nici la un alt subcentru vecin, pot face viza la reşedinţa
Cercului de Recrutare Caransebeş, în tot timpul până
la data de 31 Ianuarie 1928.
Comand. Cercului Recrut. Caransebeş

Colonel, Guha
1

Şeful Bir. Mobilizării

Lt.-Colonel, Ciuciu.

Corpul Portăreilor,

Tribunalul Caransebeş

Nr. 257 Port. 1927.

Pubiicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul Portărel pe lângă Tribunalul Caran
sebeş, în baza art. 102 din legea LX. din 1881 : şi în
baza art. 19 din legea XLI din 1908. prin aceasta public,
că în urma decisului Judecătoriei de ocol din Arad
de sub Nr. 22956/1920 efeptuindu-se execuţiunea la 29
Aprilie 1927 în favorul urmăritorilor Societatea Comer

Corpul Portăreilor, Tribunalul Caransebeş
Nr. 4 4 9 Port. 1926.

|

Pubiicaţiune d e licitaţie.
Subsemnatul Portărel pe lângă Tribunalul din
Caransebeş, în baza art. 102 din legea LX. din 1 8 8 1 :
şi în baza art. 19. din legea XLI din 1908. prin aceasta
public, că în urma decisului Judecătoriei mixte din
Caransebeş de sub Nr. 4167/1926 efeptuindu-se execu
ţiunea la 19 Octomvrie 1926 în favorul urmăritorului
Sigismund Wiener reprez. prin advocatul Dr. Iacob Deri
pentru suma de 25.000 Lei — bani capital şi acdes.
mobilele sechestrate şi suprasechestrate cari s'au preţuit
în 14.100 Lei — bani şi anume: Diferite mobile ?de
casă, pulturi, butoaie etc. se vor vinde prin licitaţie
publică. Deci în urma decisului Nr. 4534/1926 G.j a
Judecătoriei mixte din Caransebeş, pentru încasarea
pretenziunei de 25.000 Lei — bani capital, cu 1 2 %
interese din 15 Septemvrie 1926 şi spesele de 3732 Lei
80 bani staverite până în prezent, se fixează terminul
de licitaţie pe ziua de 25-lea Octomvrie 1927 la

orele 11 a. m, în comuna Caransebeş la locuinţa
urmăritului şi toţi aceia cari au v o e de a cumpăra,
sunt invitaţi cu aceea observare, că mobilele menţionate
mai sus, în baza art. 107, 108 din legea LX din 1 8 8 1
se vor vinde celor cari vor oferi mai mult, pe lângă
solvirea în bani gata şi în caz necesar şi s u b preţul
de strigare.
întrucât mobilele supuse licitaţiei s'au mai sechestrat
şi înainte şi după această fixare de licitaţie şi din partea
altor creditori şi aceştia au drepturi câştigate de aco
perire asupra licitaţiei în baza art. 120 al legii LX din
1881: deci se va efectua şi în favorul acestora.
Caransebeş, la 27 Septemvrie 1927.

Portărel: M. Guran,

Nr. 43
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A d u c e m la cunoştinţa O n . public cetitor, că

C A L E N D A R U L
pe

anul

1928

• AA

anul al XL-lea, a apărut şi se află
de vânzare la L i b r ă r i a noastră
Diecezană pentru preţul de 32 Lei.
C a l e n d a r u l R o m â n u l u i este
cel mai vechi şi mai bine redactat
calendar din părţile b ă n ă ţ e n e ,
care şi de astădată apare eu un
bogat material literar, şematismul
d i e c e z e i n o a s t r e , târgurile din
B ă n a t si A r d e a l etc.
TWY

T A T A T A T A ? A ? A ? A f A ? A T A

t T t

si Librăria Diecezană din Caransebeş

