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Preţul abonamentului:
P e n a an
240 Lei
P e j u m ă t a t e de an
120 Lei
P e . u n pătrar de an
60 Lei
Un n u m ă r . .
5 Lei
Pentru străinătate p e un an . . 300 Lei
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Preţul inserţiunilor:

DUMINECA
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M a n u s c r i s e l e nu s e înapoiază şi s e a d r e s e a z ă redactiunii „Foaia D i e c e z a n i ' ,
iar banii pentru a b o n a m e n t e şi inseraţiuni s e trimit administraţiunii

„Tipografia şi Librăria Diecezană" în

Caransebeş.

Pentru publicaţhini oficioase, « m c u r s e ,
edicte e t c . p u b l i c a t e d e 8 ort, d a t ă '
conţin până l a 150 de cuvinte 120 L e i , ,
până la ?00 de c u v i n t e 180 L'el, J e '
aci în s u s 200 Lei
—
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Dr. Sextil Puşcariu.
• Clujul românesc şi ştiinţa românească săr
bătoresc astăzi pe un valoros reprezentant, dl
Dr. Sextil Puşcariu, care împlineşte vârsta de
60 de ani.
Mai anii trecuţi a apărut un voluminos tom
din Dacoromania, caracteristic operelor ştiinţifice,
fără de nici o vâlvă. Era — pare-se — al şaptelea
vblum din buletinul muzeului limbii române. Acum
-câteva zile a apărut şi un prospect din Atlasul
linguistic român. Prospectul este însoţit de două
articole ale profesorilor, Iacob Jud din Zurich
şi W . Wartburg. Dar modestul savant, Dr. Sextil
Puşcariu nu aceasta vrea să împărtăşească socie
tăţii româneşti, ci zice: „să arătăm lumii bogăţia
mare a limbii noastre, să complectăm imaginea
cartografică a romanităţii cu ramura ei cea mai
răsăriteană şi să dovedim că tânăra universitate
din Transilvania nu s'a „balcanizat", precum
pretind duşmanii noştri, ci e în plină şi rodnică
activitate ştiinţifică".
Ce satisfacţie mai mare poate hărăzi Pronia
unui bărbat decât să-şi servească neamul său,
cu cele mai. alese însuşiri şi virtuţi ale fiinţei
sale?! Dr. Sextil Puşcariu coboară în anul de
graţie 1920. dela Universitatea nemţească a Cer
năuţilor, în Ardeal. Vine în patria sa de origine,
în pământul ce ocroteşte osemintele atâtor vred
nici înaintaşi din nobila familie Puşcariu. Domnia
sa vine însă încărcat cu blazonul ştiinţei, căci
la tânără Universitate Regele Ferdinand I din
Cluj,41 găsesc o seamă de însărcinări ştiinţifice.
Cea mai de căpetenie 'spravă şi marele merit
al profesorului universitar Dr. Sextil Puşcariu
este~ înfiinţarea, pe lângă catedra sa de limba
română, a Muzeului limbii române. Numai opt
ani a trecut şi, zice dsa, „după opt ani, la
congresul din anul' trecut (1936), ţinut 1

Copenhaga, am prezentat întâiele hărţi. Atest
lucru a impresionat atât de mult pe congresişti\
încât delegatul României a fost ales preşedinte al
uneia din cele patru, şedinţe plenare ale congj'esului
şi membru în Comitetul permanent de lingvistică".
Academia română, al căreia membru este
din 1914, şi îndeosebi Universitatea clujeană au
toate motivele să fie mândre cu un bărbat de
asemenea proporţii ştiinţifice.
Are însă partea ei de bucurie şi de praz
nic astăzi şi biserica ortodoxă strămoşească*!
Sărbătoritul dela Cluj, cu" sufletul' înrădăcinat
în tradiţia bisericească ce a dominat şi- domin®
afirmările - spirituale de dincoace de Munţi, detimpuriu s'a preocupat de trecutul bisericii orto
doxe de aici. Şi, mânecfhd dela rolul ei din
trecut, nu s'a sfiit să accepte conducerea? uriei
asociaţii religioase, Frăţia Ortodoxă Română,
pătruns fiind de adevărul că în societatea, roma-'
nească, în statul român „biserica ortodoxă este
un factor de căpetenie care nu mai poate rămâne
în umbră".
Întotdeauna, la congresul general dela SibîU
ca şi în cel de acum 1 an şi ceva din Caran
sebeş, am admirat pe bărbatul acesta: venerabil
ca o faţă bisericească şi sobru cUţîr surit''Oamet
rii i mari cu adevărat! Plin de tact; plin de
fineţe; în gesturile sale descifram manierele ae'elei
familii de aristocrat, care s'a coborît între ndi'
să ridice neamul prin ştiinţă, să-1 îmbunătăţească'
prin religie!....
Pentru acest motiv ne asociem şi
bucuria acelora cari sărbătorind astăzi pe
al ştiinţei româneşti, dau preţuire însăşi
româneşti. Iar biserica, strămoşească,,
prestigiul căreia savantul profesor Dr.
Puşcariu s'a înscris luptător cu fapta
cuvântul, înalţă rugăciune la Dumnezeu
îndelunga viaţă şi sănătatea fiului e i !
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Purificarea.
De: Prof. Constantin Rudneanu.

Pentru acţiunile mari ce ie întreprinde omul
în viaţă e necesară şi purificarea, adică curăţenia
trupească şi cea sufletească, fără de care nu se
poate face nimic. Ea este forţa spirituală care
ne conduce în acele regiuni minunate ale sufle
tului omenesc, de unde putem contempla liniştiţi
forţa creatoare a divinităţii. Ea este o armă
puternică contra atot ce-i înjositor, fiindcă Iisus
Hristos a s p u s : „Fericiţi sunt cei curaţi la inimă,
că aceia vor vedea pe Dumnezeu". Preotul în
faţa altarului spune următoarea
rugăciune:
„Stropi-mă-vei cu isop şi mă voiu curaţi, spălamă-voiu şi mai mult decât neaua mă voiu
albi"....
. In lumea antică găsim la unele popoare
între misterele lor trebuinţa c c o satisfăceau
credincioşii de a se purifica cu apă şi sânge.
Astfel un egiptean striga: „Eu sunt curat, eu
sunt curat" când a fost admis la iniţierile lui
Osiris. Purificarea trebuie să fie pretutindeni —
atât în corp cât şi în suflet. Ea se face treptat,
caută ca să alunge toate actele sentimentale
josnice, substituindu-le virtuţile. Acela care a făcut
numai acte violente, va cultiva numai bunătatea,
gesturile şi te va modera, iar vocea se va îndulci.
„Omul devine ceeace gândeşte" după cum ne
spune un proverb indian ). Să ne gândim numai
la Pitagora, care s'a născut la Samos pela 588.
După cum ne spune Xehophanes şi Heraclit,
probabil a învăţat în propria Iui ţară şi numele
lui se lăţi în toată Grecia ioniană, s'a stabilit
în Italia la Croton, colonie doriana, a murit
la Metapontum. De numele lui se leagă marile
reforme de ordin politic, religios şi moral. O
perioadă de iniţiere aveau de îndeplinit toţi
novicii — cari trebuiau să se iniţieze în miste
rele pitagoreice. Cunoşteau semnele secrete, aveau
acea ascultare absolută faţă de învăţător ai>Tbg
Scpa (învăţătorul a zis). In această şcoală pita
goreică ) misticismul religios şi purificarea juca
un rol deosebit, filosofia numărului este filosofia purificării trupeşti şi sufleteşti. „Morala şi
politica pitagoreică cuprinde învăţături excelente.
Respectul cătră divinitate, cătră părinţi, cătră
bătrâni, puritatea, fidelitatea conjugală, supu
nerea, modestia, dispreţul luxului de cătră femei,
temperanţa, monogamia, practicarea virtuţii de
cătră bărbaţi"... ) Doctrina orfico-pitagoreică a
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1) Louise Compaigne, Les portes de la vie Spirituelle, Paris,
1027, pp. 59—62.
2) Paul Janet et Gabriel Seailles, Histoire de la Philosophie,
Paris, 1928, pp..920-922.
3) G. M. Teodorescu, Istoria Filosofiei antice, Buc. 1893,
pp. 7 5 - 7 6 .
•

sufletului e descrisă d e : T h . Gomperz, Les
penseur de la Grèce, trad. de A. Reymond,
Paris, 1928, vol. I. pp. 158—187.
In poemele indiene Bhagavad—Gîta, iată
ce ni se aminteşte: „Adevărul strălucitor şi
sănătos prin incoruptibilitate, îl leagă prin por
nirea cătră fericire şi stăruinţă. Instinctul rudă
a pasiunii şi procedând delà poftă, îl lipseşte
prin pornirea cătră faptă. Adevărul răpeşte sufle
tul în blândeţe; patima le răpeşte în amorţeală". )
Budha a rezumat întreaga sa religie într'un
vers: „A te abţine delà păcat, a dobândi virtutea,
a-şi cuiăţi inima", aceasta-i religia lui Budha ).
Le-am amintit toate acestea ça o curiozi
tate a unei lumi înainte de Iisus Hristos.
Iisus Hristos a daf o importanţă deosebita ,
purificării trupului şi sufletului.
Despre acea curăţenie inerentă fiinţei umane,
ni se vorbeşte în „Fericirea a şasa", cu gândul
noi mergem delà cei mai mici până la strădu
inţele extraordinare ale oamenilor cari au ajuns
până la maximum de perfecţiune, devenind
sfinţi. Iisus votbind apostolilor Săi despre copii,
spune, c ă : „îngerii lor în Ceriuri pururea văd
faţa Tatălui Meu".
Omul căzut în urma păcatelor sale are o
cale pentru a se mântui, prin străduinţele lui
încete dar continui poate ca să "iasă din sfaféâ *
degradatoare, iar în ziua când îşi va fi văzut şi
simţit faptele mizeriei sale proprii, atunci lacri
mile căinţei sunt cele mai de preţ mărgăritare
ce le poate oferi omul lui Dumnezeu, atunci
graţia lui Dumnezeu se pogoară şi lumea devine
mai plină de înţelegere şi armonie.
Ne aducem aminte de cuvintele ce le-a
spus Iisus Hristos păcătoasei din Magdala:
„Iertaţi-se-vor ţie multele Tale păcate, pentrucâ
ai iubit mult"; dar purificarea, spune Păr. Lhande ),
prin suferinţă se poate dobândi. Ea-i flacăra care
curăţeşte aurul şi-1 face fin.
Trebue deci să ne ridicăm tot mai sus în
sferele senine ale idealităţii, iar materia să o
spiritualizăm.
Suferinţele ce le-a îndurat Iisus Hristos pe
Golgota ne fac pe noi oamenii ca să ne resem
năm, să ne curăţim trupul şi sufletul pentrucâ
să putem întră liniştiţi în împărăţia veşnică.
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4) Cântecul Prea fericitului Bhagavad—Gîta, în rom. ot« D.
Nanu, Buc. 1909, pag. 107.
5) Col. H S. Otcott, Catehismul Bis. Budhiste, trad. «U Gr.
Goilov, pag. 44. sq.
6) Pierre Lhande, Les Béatitudes, Paris, 1929, pp. 71—80.

Fiţi

sfinţi,

că eu Domnul,

tru, suni sfânt, (III Mom ip,

a).

Dumnezeul vos

Săptămâna,
Art. 47. — Atribuţiunile consiliului
parohial sunt:
m.) A examina şi eventual a complecta
raportul anual, redactat de paroh, despre
mersul tuturor afacerilor parohiei şi a-1
prezenta adunării parohiale ;
Statutul p. org. Bis o r t . r o m .

Suntem în săptămâna, sau cel puţin in
perioada când în toate parohiile, oficiile parohiale,
epitropiile, consiliile şi adunările parohiale se
muncesc a face statisticile anuale şi íespective
socoţile bisericeşti.
Sunt unii fericiţi preoţi, cari trec aceste
săptămâni în liniştea necesară unei munci con
structive, când corporaţiunile respective, prevă
zute- de lege, îi dau concursul necesar, şi trebu
rile trecute şi viitoare ale intereselor materiale
parohiale, se soluţionează cu pace şi linişte; dar
sunt şi de acei preoţi — parohi, cari adună
membrii necesari la şedinţe de pc stradă şi
aceştia cu un vădit indeierentism faţă de insti
tuţia mamă, faţă de biserică, aprobă cu mare
grabă darea de seamă — raportul — şi soco
ţile anuale. Şi în fine, cea de a treia categorie
de preoţi, cari întâmpină ostilitate şi discuţii
ample — montate de* câte un notar, învăţător
ori de vre'un „ţărănist" mai „răsărit" — şi
toate bunele intenţii se sfărâmă de reauacredinţă....
Nu vreau să spun că corporaţiunile paro
hiale sunt inutile, — remarc din constatări că
în- Cele mai multe cazuri — prin alegere — aduc
cu sine viciul distructiv al ideii de partid, poli
tica în Biserică.
De multe ori — am auzit dela mulţi iraţi
uh preot ar dori să aibă orice altă greutate
în pastoraţie, — decât prezidarea corporaţiunilor
în aceste săptămâni. Depind de cazuri excepţio
nale, frământările excepţionale.
La tot cazul corporaţiunile bisericeşti, de
multe ori — prin idea democratică ce prezidează
Ja structura lor — fac mult rău sfintei Biserici
a lui Hristos.
Ceeace m'a interesat, a fost spiritul Art. 47
alin. m.) din Statutul pentru organizarea Bisericii
ortodoxe române care 'cere dela paroh un....
„raport anual despre mersul tuturor afacerilor parohiet.... Ce o fi acest raport anual?
Nu anticip şi nici nu mă angajez în apre
cieri asupra lucrărilor altor oficii parohiale. Ştiu
că am moştenit dela venerabilul părinte Nicolae
Balmez un oficiu parohial, ireproşabil din toate
punctele de vedere. Am aflat cá Frâţia-Sa, ia
adunarea respective sinodul parohial, prezenta o
dare de seamă verbală, cuprinzând realizări şi
program de viitor. Aşa am şi continuat,

Ani avut fericirea însă, să văd alte metode
de a prezenta.... „raportul anual despre mersul
tuturor afacerilor parohiei", la Câlnic, aşa cum
a înţeles să redacteze un raport anual, părintele
Petru Ieiemia.
îmi scapă anii de când sunt purtate în
scris aceste rapoarte. La tot cazul, cred, că de
acum cea 35—40 ani, de când funcţionează
acolo. Mai adaug, că din dragoste faţă de slujba
Sa, a reconstituit, în cele mai mici amănunte,
însăşi istoria comunei bisericeşti şi politice, adu
nând în arhiva parohială datele — jurnalele de
cassă dela vinderea bisericii cele vechi de lemn
la altă comună, (se pare la Butin), şi datele
funduare, zootehnice şi demografice de acum
un secol şi jumătate. Aceste date sunt nespus
de preţioase pentru viitorul comunei.
Părintele Petru Ieremia din Câlnic poate
avea mulţumirea sufletească, că faţă de comuna
păstorită şi-a făcut pe deplin datoria.
Ce şi cum se prezintă un astfel de raport f
Dela Anul Nou la Crăciun, în curs de un
an se pot întâmpla multe, infinit "de multe,
amănunte — poate lipsite de importanţă', la
aparenţă — dar cu urmări covârşitoare, pentru
actualitate şi viitor. O statistică es!e totdeauna
impresionantă. O statistică locală, care s& dea
urme hotărâtoare, din trecut, pentru viitor, lasă
urmările sale, dacă este bine utilizată.....
Rapoartele anuale cândva vor servi ca cele
mai bogate izvoare pentru o serioasă şi reuşită
monografie a comunei. La Câlnic, de-exemplu -—
cu-material documentar 4i arhiva parohială —
întocmirea unei monografii este o foarte plăcută
sarcină.
In cursul unui an sunt atâtda fapte vrednice
de amintit, fie prin valoarea lor creştină, fie" ca
un exemplu despre ceeace nu ar trebui sâ se
întâmple.
Intenţiunea legiuitorului la redactarea art.
47 alin. m.) a fost bună..... dar desigur nu a
înţeles ca corporaţiunile parohiale să fie povară,
ci preţioase auxiliare.
0
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Pr. Traian Constantin

De-ale Istoricilor unguri.

u

In toamna anului trecut am văzut, într'o
modestă foaie de provincie un articol interesant,
care ar fi putut fi înserat în ori care ziar~-de
capitală. Se vorbea acolo anume despre falsifi
catorii istoriei, despre' unguri. In 13 Octomvrie
1716 prinţul Eugen de Savbia a preluat în toată
forma dela Mehmed' bâşa''cetatea recucerită a
Timişbrii; Ungurii, cari nu au prea avut ş( mai

ales nu mai au nimic comun cu acest oraş,
s'au silit totuşi să serbeze împlinirea a 220 de
aai ideja reintrarea Timişorii în stăpânire creştină.
DesigU! că la recucerirea cetăţii ei şi-au dat un
mare rol. Nu am văzut ziarele lor, dar în schimb
am văzut din răspunsul dat de un distins inte
lectual al Timişorii, în amintita foaie, că nu
s'au sfiit să falsifice tot adevărul istoric.
In cazul arătat afirmaţiunea lor a tost
•spulberată prin date şi argumenle luate dintr'un
istoric al lor, dr. Eugen Szentklâray, ceeace are
darul să evite orice suspiciune... Zilele acestea
mi-a căzut în mână una din lucrările acestui
istoric, (guvernarea lui C. F. Mercy în Banatul
iimişan, în care se găsesc suficiente dovezi de
inexistenţa Ungurilor în Banat, cu deosebire'
dela 1700 încoace. Lucrarea întreagă, de 185
pagini este străbătută de un spirit şovin ma
ghiar; are însă şi unele date cari fie dela sine,
fie confruntându-le cu altele, servesc de minune
dteptw-rile noastre istorice asupra scumpului
pământ al Banatului Pentru acest cuvânt cre
dem că o recenzie cât de sumară, cu spicuirea
locurilor şi referirilor la Români nu poate fi decât
de tolos, cu deosebire astăzi.
Bă mânecăm dela data recuceririi cetăţii.
Istoricul afirmă că „populaţiei slavă, greacă,
srsalanâ, .armeană şi iudaică i s ' a lăsat în voie
..să aleagă, fie să rămână în oraş, fie să plece...
Gelor câteva sute de viteji curuţi, cari după
trista eşuare a revoluţiei pentru libertate a lui
Racoţt au .căutat scăpare la Turcii Timişorii,
4i-a zis prinţul E u g e n : .„'La canglia puoandare,
. atoKe v u o l i " .(Canalia poate pleca unde vrea. Pag.
6). Ceeace istoricul nu poate erta pe lângă to^tă
feasana- o i .simte c ă z â n d că.- cetatea, după timp
d e :pesfee ia sută de .ani, revine la matcă. La
pagina următoare istoricul întăreşte din nou
. afirmaţia sa de mai sus cu o frază lapidară şi
categorică; „Populaţia veche în număr covârşi
ri*» a ritoBite -Jdcului, .f-etfăgându-şe intre minele
caselor d a m n a t e . Ungur n'a mai tămas- acum
nici unul": (Pag. 7).
Accentele istoricului sunt de sinceră durere,
mai ales că „formula* Banatul Timişan o găseşte
c u totul fără temeiu, j#lea lui privind într'una
. OhgBj&ţ d e Sud, oare timp de ~trei veasuri a
fost mereu apăsată de jugul turcesc.
Populaţia acestui ţinut, precum în mic s'a
•v&zutîn Timişoara, a fost a m e s t e c a t ă - r măcar aşa
ni-o prezintă istoricul ungur. £ semnificativ
următorul pasagiu dela pagina 25 a cărţii. „S'au
supus (şc. locuitorii) autorităţilor turceşti-şi au
plfttit • haraciuî; au servit pe latifundiarii musul-,
njimi şi au împărţit cu ei vitele $\ produsele
, l ^ r ^ t u j y u i jtofr. ^ 4 m t ^
m^^^j^m^H^r,

care a mai supravieţuit stăpânirea -sewiiţun.si şi
răsboaiele de recucerire, s'a retras în şăt^lejele
dintre Tisa şi malul stâng al Mureşului, în comi
tatele de odinioară Torontal, Cenad şi Arad".
Se amintesc unele sate, apoi „mai departe
Lipova, Bata, Bulei, Cela, Birchiş, Căpolnaş şi
Slatina. Dar populaţia localităţilor acestora şi-a
menţinut doar numele de familie unguresc şi
religia rom. catolică, limba ungurească însă a
uitat-o cu totul şi a înlocuit-o cu cea valahă".
In cursul întregei şale lucrări acest istoric
demonstrează cu date că administraţia germană
a acestei provincii recucerite dela Turei nu numai
că a favorizat colonizarea Banatului cu nemţi,
dar a dat ordine categorice qă numai nemţi de
religia romanorcatolică pot intra în Banat. Ca
ungur get-b;-get * lucrul acesta fireşte îl doare,
mai ales că înainte de această colonizare cu mână
tare a administraţiei împărăteşti nu a fost «ci
picior de neamţ. „Nicăiri nu s'a găsit am un
singur neamţ, cu escepţia armatelor imperiale şi a
funcţionarilor oficiali".
E firesc că dacă nu locuiau în Banat
Unguri, nici Nemţi, populaţia a fost alta : i#sciani şi valahi, spune istoricul. J)ar înainte: de
aceşti rasciani- — sub cari şunt a se înţelege
Sârbii, veniţi tocmai p« atunci cu Afşesie
Cernoevits? Desigur că,a*M$aj Românii au locuit
Banatul, în- massa cărora apariţiile dè~ sMtini,
izolate şi rare, au dispărut, întărindu-se mai
mult stratul românesc.
' Un cuvânt şi pentru latifundiarii unguri. Pe
veneteçii unguri nu i-aprimR kţtŞU$»k?admiriisteaţia. Este esplîcabil dacă Ia recucerir^ocşEajiiim gftşît
în solda Turcilor. „Par — zice el W ceva mai
târziu, în 1720, au primit bucuros pe cei 3 0 0
de Sârbi, pe cari grănicerii dela M u r e ş i-au
dăscălit şi apoi li-a: dat drumul. J ^ a w « b i l a u
primit (se. căpeteniile admrinisira,tiv£) tot atonei
pe Sârbii şi Valahii plecaţi din comitatul Biho
rului şi al Aradul#i, eu deosebire èm • oraşul
Oradea-mare şi Arad, cari au'căutaţ Ia guyer»ul
nemţesc din Banat apărare contra p u l e j i î ; l a t i 
fundiarilor şi aici într'adevăr eă au şi avut
parte nu numai de ocrotire, dar s'au bucurat
ani de^-a rândul de scutire de dări şi der liber
tate". Pag. 36.
Ţinutul acesta este numit „ţinut locuit de
bulgari, slavi şi valahii". (Pag. 76). Nicăiri nu
s'ar aminti însă Românii — sau Valabil r - ©um
li-a plăcut lor totdeauna să ne numească pe
moi, în rându! întâiu s a u măcar în al doiiea.
Valahii ocupă sistematic locul din urmă, deşi
~ - ciudat — însuşi acest istorie afirmă că
Românii i-au desnaţtQf^izat. pg Unguri, mai
precis aseştM $'m făcut mliM • îr^ee
Bb&wh
;

La pagina 75, vorbind de ordinele călugăreşti,
îndeosebi de franciscani, cari ar fi fost o sămânţă
adusă aci de bulgari; spune că Bulgarii aceştia
parte s'au împrăştiat în Ţară, partea mare însă
s'a romanizat „(valahizat"). In pagina următoare,
76, ţinutul e numit locuit de bulgari, slavi şi
valahii Nici dragostea acestui istoric pentru
Români nu putea fi mai mare pentru noi, decum
a fost şi este cea a conaţionalilor săi. E inte
resant însă de văzut că adevărul istoric nu-i
întunecă obisctivitalea şi deşi îi aminteşte pe Ro
mâni de silă—- neavând încotro — lasă a ss înţelege
că Banatul a fost totdeauna pământ românesc.
Oraşele din Banat şi cu deosebire Timij e a r a au fost aceea ce sunt totdeauna ©rasele:
centee comerciale înainte de orice. Acum 200
de ani erau în Cetate: slavi, greci, valahi,
armeni şi ovrei. Ce vom afla astăzi? Stăpânirea
! y j .M,e,rcy a lăsat în plus nemţi, stăpânirea
.ungurească unguri, ja cari s'ău adăugat cei
asimilaţi, mai bine zis ungurizaţi de ei. Pro
vincia însă, oricât a fost colonizată cu sârbi şi
cu nemţi, nu şi-a alterat deloc caracterul ei
roml
- L ţ ' numirile de localităţi, dar mai
^aleş locurile, apele, munţii etc. şi nu veţi găsi
altă rădăcină decât neaoş românească...
•Istoricul Szentklâray în cele încă peste 100
pagini ale cărţii sale mai are multe şi însem-|ja$e date privitoare Ja Românii din Banat. Aşa
ţn ce priveşte biserica, .susţine că „sub guver«aarea lui Mercy în -teritorul Banatului timişan
!au existat trei episcopii greco ne imite: cea a
Timişorii, a Vârşefutui şi a Caransebeşului. Toate
Ar&i.&U iost episcopii sârbeşti. Episcopie valahă
<a,tu.nci nu a fost în . fiinţă de fel în Banatul
JTimiş&n, şi nici aiurea în întreg teritorul Ungariei".
Fireşte, sunt exagerări. Nu se poate spune că
n u a existat episcopie, când numai cu câţiva
ani mai nainte episcopul Atanasie de Alba-Iulia
trece la unaţie. Şi ca atare, episcopia a fost
mwămmstcă..! ? Tot aşa în ce priveşte episcopia
<fe Caransebeş, care s e afirmă, a fi fost sâr
beasca. Despre sârbi dealtfel istoricul vorbeşte
mai amplu şi, pare că, mai prieteneşte. Şe amin
teşte cum timp de 5 ani Timişoara a iost simultan
-sediul unui mitropolit şi al unui episcop sârb.
în general cartea prezintă mult interes pentru
noi.
Deşi a apărut în 1909, Românii nu au prea
avut posibilitatea să o comenteze, să-şi spună
părerea lor. Astăzi ea ne serveşte date preţioase
pentru trecut. E îndeosebi preţioasă în lupta
^ n c i m ă pe terenul ideilor între cele două -popoare;
"T P ^ u c ă Ungurii nu se astâmpără şi pretind
drepturi ce nu au, cartea istoricului lor e o
Jbiir^ă, în care îşi ppţ vedea feţa ,şi
dceptjujţ^lor lor!
n e s c

;
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Cronica Literară.

„întoarcerea lui M e i P e t r a p " ,
Este numele noului roman al d-lui Al.
Lascarov-Moldovanu,
apărut
nu de mult în
editura Cugetarea.
Şi cum era de aşteptat, departe de a spori
numărul 'tentaţiilor literare, — însinuant îmbie
toare de distracţii facile, — noua creaţie, a
autorului , Cohortelor morţii", apasă jriăestfrta-i
peana împotriva vânătorilor de succes delibrărie,
şi rămânând pe linia iniţială a frumosului, ;ne
prezintă o temă de iubire. O iubire înaltă, o iubire
pe care nimeni nu s'a 'nvrednicit s'o trateze,
dar o iubire care nu se deapănă aşa ca o .povestede dragoste măcar ca'n precedentele' D-sale'
scrieri: „Bisgwea năruită
şi ^Mamina", Ci o
iubire în înţelesul creştin al cuvântului, o iubire
de profundă comuniune lăuntrică.
Iată în linii generale conţinutul cărţii::
Părintele Andrei Petrâşcu, un ales; slujitor
al Altarului îşi respectă întru toate numele de
păstor al enorîei sale căci prin îndeplinirea
slujbelor divine prin predici şi necurmata asis
tenţă cu fapta şi cu vorba printre fiii 1ui duhov
niceşti reuşeşte a fi privit de toţi ca ftintfînsuşi
Mântuitorul Iisus Hrisfos, el însuşi ducând o
vieaţă. conformă prescriptelor evanghelice. Dar,
lovit de tot mai multe s u t e i oţe,
ş#mâ»d®rşi,
printre altele şi copilul, se gândeşte întf'pn
moment la zădărnicie!...
*
V•
11

Este înceroat c u .mai toat^e durerile ..bibli
cului Iov, dar om şi * a t ă fiind, în c a r n e a
disperării, uita să exclame ca acesta: „Domnul
a dai, Demnul a luat, Jk numele Domnului bine
cuvântaţi , ci incepe a se îndoi în toate, începe
sa hu mai creadă în nimic. '
Dar în aceste momente stranii £ex„u,l îl
ocroteşte!... In jurul lui vede suferindele pâ&phienjlor cum lot mai mult s e i n t e ţ e s c : ynve*i?i
fără credinţă îşi maltratează soţia" care cu
sufletu-i de m a m ă se sacrifică pentru copil.
Şi în văzul acestor scene părintele Andrei %i
deschide larg ochii inimii sale şi trezindV-S'
conştinţa chemării sale, învaţă a iutem adw&#at.
Se resemnează în faţa -destintflui îrte^inându-şi toată simţirea misionarismului. îşi
caută mângâierea odraslei pierdute în chiar J i u l
nefericitei femei pe care îl ia acasă -du^dce
vindecă rănile mamei sale.
Iubirea deaproapeîui, bunătatea, mila ti
inundă sufletul până'ntr'atâta, încât• ş<ş Jace în
pubiic apârMorwl unui z,iftri# ewm
8ţ-$P
linşa* & rr>.ulţij©e. g s t e iBtemmi&i. îs*j»ei*»ă-eu
:!
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în decursul anului curent, pe care an se compune socoata
deasemenea şi pasivele vechi rămase din anul trecut
încă se trec separat de pasivele noi din anul curent.
Astfel încât la revizuirea socoţîi numai decât şi fără a
mai fi nevoie de a face combinaţii şi calcule, se poate
constata dacă s'a trecut întreaga avere a fondului rămasă
cu finea anului trecut, în socoata anului curent. Mai
râmân de controlat venitele şi spesele anului curent şi
revizuirea e gata.
Cu aceste formulare de socoti, revizuirea se poate
face în timpul cel mai scurt şi încă cu toată exactitatea,
ceace este lucru de căpetenie la orice socoata, şî mai
ales în cazul de faţă, căci la noi organele chemate să
foca revizuirea şi suprarevizuirea lor, nu dispun de prea
mţjît timp liber, ca să se poată ocupa mai îndelungat
c u reviJarirea lor, fiind supraîncărcaţi şi cu alte agende,
Si personalul foarte redus.
3. Socoata, fftră ca să fi înmulţit
protocoalele
1
auxiliare, ba din contră acestea s'au împuţinat, ne dă o
v
oglindă fidelă despre întreaga avere a fondului.
4. Cu ajutorul acestor .formulare, chiar şi cei ce
sunt mai puţin iniţiaţi în purtarea de socoti, pot rezolva
şi cele mai grele probleme, cum este de exemplu prefa
cerea pretensiunilor fără obligaţiuni, în pretensiuni cu
obligaţiuni şi ştergerea pretensiunilor neîncasabile, căci
îndrumările de lipsă le dau însăşi rubricele respective.
Sinodul eparhial ţinut în zilele de 28 Aprilie — 1
Mai 1891, la propunerea raportorului Coriolan Brediceanu,
le remite Consistorului cu inviaţiunea ca să facă expe
rienţă despre practicabilitatea lor şi Ia timpul său să
subştearnă raport despre rezultat. Consiliul eparhial
conformându-se acestei deriziuni, cu circulara Nr. 1784
E ex 1891 a dispus ca începând dela 1 Ianuarie
1893,..
au a se purta toate socotite după formularele
compuse
loan Rachitovicl' de asesorul referent Traian Barzu; excepţie doar pot
face numai acele comune bisericeşti,
cari încă n'au
exaurial protocoalele de socoti, ce'Je au după
formu
larele ce se aflau pe atunci în vigoare şi cari n'ar fi
aplicate .a-şi procura imediat tipărituri după formu
larele noi.
Ce a urmat după aceasta, e uşor de presupus;
unele comune s'au acomodat imediat, unele sub pretextul
de PETRII TOMA că nu şi-au terminat tipăriturile după formularele vechi,
•
•• ¡.i-esactor-epartrial.
au continuat c u acest sistem, iar alţii âu crezut ea le
Coosistorul diecezan a încredinţat pe fostul asesor pot combina cu folos şi astfel au compus socoţile cu
referent Traian Barzu cu ducerea la bun sfârşit a acestei unele protocoale după sistemul cel vechi, unele după
sarcini. P â n s u l . ^ conforman du-se, întru toate acestei cel nou. '
înlărcinâri a înaintat Consistórüiui diecezan, proectul, pe
Aceste stări s'au perpetuat chiar până în prezent, iar
care Conststorul diecezan 1-a aflat de bun şi corespun la o ani dela punerea în aplicare a sistemului celui
zător, şi-1 înaîAtează Sinodului eparhial spre aprobare,
nou, Prea Sfinţitul episcop Nicolae Popea, care a depus
din următoarele motive;
toate străduinţele, pentru ca administrarea averilor comu
1. La formularele acestea preliminarul cu socoata nelor noastre bisericeşti şi controlul lor să se exercite
şi protocolul principal cu. ziarul de cassă, stau într'o cu cea mai mare conştinţiozitate, moare, urmând acum
legătură organică de tot strânsa, aşa că una fără alta mari frământări în sânul diecezei noastre. Jn aceste
nu pot sta, căci numai la olaltă ne dau un întreg. timpuri nu s*a mai gândit nimeni la reforme. Nu mult
Afară de aceasta formularele singuratice se controlează după ocuparea scaunului episcopal dela noi, urmează a
unul pe altul, încât orice greşală obvine într'unul din doua lovitură pentru viaţa economicâ-financiară, războiul
formulare, cari fac parte din socoata, această greşală mondial. Aceste repercursiuni dăunătoare s'au simţit
numai decât iese la lumină, căci singuraticiie formulare adânc mai ales după războiu. In domeniul care ne inte
îndată nu rhaî consună intre ele. Pentru.această însuşire resează pe noi s'au aglomerat fie la resortul exactoproéctul de formularé 'de socoti din chestiune are un ratului, fie la oficiile protopresbiterale socoti pe mai mulţi
mare avantagiu faţă de formularele de socoti din vigoare, ani. A trebuit să s e depună mari sforţări şi'n cele mai
uşurându-se prin aceasta 'controlul într'un mod foarte multe cazuri a trebuit să se treacă cu vederea mari
important.
neregule, deoarece mulţi dintre cei vinovat' nici nu mai
2 . I n protocolul principal şi in socoata activele erau în viaţă. Prea Sfinţitul episcop Dr. Vasile Lazarescu,
vechi ale fondului, rămase cu finea anului trecut, se trec printre multe alte griji ce le-a avut la ocuparea acestui
în o ! 'rnţjrioă separată de 'actívele • cejé noi,-' cari aii lătrat scaun episcopal a dat şi acestei probleme o importanţă

comunistul Lazăr Froichman; socotit fiind şi el
ca instigator.
Dar, şi între .zidurile închisorii el tot mi
sionar e, căci doar apostolii n'au fost privaţi
de asemenea tratamente — şi printr'o revelaţie
cerească preotul şterge pata neagră din sufletul
agitatorului semit: lisus e cu ei in temniţă!
Redăm textul: „ O mărire de lumină se făcu. Din
viorie lumina deveni mai aibă pe nesimţite. Zidurile
temniţei nu se mai vedeau. Nutnai în jurul lui
Lazar rămânea o pată de umbră".
...Ce minunată teologie. O convertire mistică
de natura aceleia a Jui Sau), care plecând din
, Darhasc c u , g â n d de moarte pentru creştinii din
Ierusalim se trezeşte la Anania, cel mai dulce
.miel: Pavel'sluga hti Tfrisios' .
Şi desăvârşirea legii este minunat concretizată.
iubirea duşmanului numai ^părintele Andrei
o concepea cu chiar preţul sufletului său. Şi
de-asemenea iubirea de-aproapelui, cari toate se
îmbină într'o singură iubire, iubirea cteştină.
> întregul conţinut moral dogmatic al roma
nului se desfăşoară rulat într'o limbă dulce de
cazanie şi rotunjită slovă ortodoxă, ca şopotul
lin de apă şi ca o cădelniţase cuvioasă care
iiripletindu-se cu glasul clopotelor se înalţă în
slava cerului.
. . Lectura cărţii, aduce mult balsam in suflet.

InstíHCtiufíi cu privire la purtarea socoţilor
şi administrarea averilor bisericeşti,

;

1

capitală. Graţie măsurilor energice ce s'au luat, şi muti
cei grele ce s'a depus, putem în fine sa ne mândrim
astăzi că suntem la curent cu toate socoţile restante.
Deci se cuvine acum ca după aceste vremuri de
tristă amintire să începem şi noi o eră nouă. M'a preo
cupat mult cari ar fi modalităţile mai eficace, pentru a
avea într'adevâr o administrare bună şi corectă a ave
rilor bisericeşti din eparhie. Am studiat mai multe moda
lităţi, şi am găsit pe aceasta pe care o voi expune, mai
eficace şi mai aducătoare la bun rezultat, din următoarele
motive: a) Sistemul pe care eu vreau să-1 generalizez
în eparhie este cunoscut şi practicat cu exactitate în
o burtă parte din comunele noastre bisericeşti, deoarece
agfost impus de consiliul nostru eparhial, b) Acest sistem,
cum s'a arătat, prezintă toată garanţia pentru o admi
nistrare şi control bun 'şi coiect; c) .Fiind uşor de
însuşit, nefiind atât de complicat ca altele pe cari le-ani
studiat, se va putea imediat pune în aplicare; e) Pentru
acest sistem avem la bază deciziile sinoadelor eparhiale,
ne mai fiind deci nevoie de tergiversări şi amânări până
la noi adunări eparhiale, căci orişice amânare e numai
în defavorul şi detrimentul bisericii pe care o servim;
d) Şi în fine dacă există ceva nedumeriri în aplicarea
lui şi nu ajung aceste instrucţiuni, preotul se poate
adresa imediat la colegul cel mai apropiat, care se poate
deplasa cu uşurinţă la faţa locului, căci pretutindeni s e
află împrăştiaţi şi pe cuprinsul eparhiei noastre cunos
câtori ai acestui sistem ce-1 voi expune în cele ce vor urma
(Urmează).
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-Mulţumită publică. Oficiul parohial ort. romr
din Săceni mulţumeşte şi pe această cale donatorilo.
pentru ofrandele primite: Sabin Evuţian inspector Timi
şoara 150, Arad-Chitila fabrică de zahăr 200, Dr loan
Pleşia Sibiu 100, Vasile Stoica înv. pens. Denta 100,
Uzinele défier şi dom. Reşiţa 500, Soc. cont. pt. comerţul
ferului Keru Bucureşti 100, Colindătorii cu steaua Săce
ni 50, Notariatul Sinteşti 60, Dimitrie Tămaş judecător
Lugoj 100, Tiberiu Stan revizor şcolar Lugoj 100, Dr
Titus Popovici deputat Lugoj 1000. Suma din urmă
41658. Total 44.118.
t Maria Cioloca, văduva fostului preot Todor
Cioloca din Sipet, mama părintelui profesor Dr Dimitrie
Cioloca dela Academia noastră Teologică a adormit în
Domnul în ziua sfântului loan Botezătorul, 7 Ianuarie a. c.
Dumnezeu să odihnească pe roaba Sa în pace iar
familia îndoliată a fiului să o întărească în jalea aceste
pierderi!

î Tralan Milea contabil şi procurist al băncii
Albina din Logoj a încetat subit din viaţă în vârstă de
42 ani. A fost un om de treabă şi funcţionar cinstit.
In deosebi dela vremurile de criză încoaci a dat Consi
liului nostru eparhial preţios ajutor în legătură cu sala
riile preoţeşti.
Dumnezeu să-1 odihnească în pace iar familia în
durerată să o mângâie!

Nr. 5 E 1936.

Notă Oficială.
Din partea Cercului de recrutare Severin
(Logoj) ni se comunică următoarele:
Toţi preoţii când se hirotonesc ca preoţi
trebuie să facă cerere în scris către Cercul de
Recrutare prin care să ceară ştergerea dela"
trupă şi înscrierea în Registrul special al corifesorilor de rezervă.
Cererile vor fi însoţite de următoarele a c t e :
1. Cererea preotului, 2. Un certificat prin
care se constată că este hirotonit ca preot prin
decretul Episcopiei.
3. Copie după absolutor teologic 4. Copia
după certificatul de studii; toate aceste acte şe
eliberează de Episcopie, 5. Preoţii care sunt
deja înscrişi în Registrul confesorilor de rezervă
cer numai un certificat dela cercul de recrutare,
prin care se constată că este confesor de rezervă;
acestea se eliberează la cererea proprie şi numai
personal. 6. Preoţit care vor depune cererea c i r
actele specificate la punctele 1—4 după Ce se
va aproba cererea de trecere în registrul special
al confesorilor de rezervă de M. A. N. vor face
cerere pentru obţinerea acestui oeitifical"'-rm?J«?r
punctul 5.
Ceeaee se comunică On. preoţîmi şi în
legătură cu ordinul nostru cu Nr. 7734 E/1936, .
comunicat prin oficiile prottpresbiterale.
"
Caransebeş la 4 Ianuarie 193,7.
0
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Episcopul diecezan :

f VASILE
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Sextil Puşcariu:
Muzeul limbii române.
In anul
acesta va începe să apară, sub direcţia D-lui Sextil
Puşcariu, marele Atlas Liriguistic Român.
In curs de
opt ani limba noastră a fost studiată de Dniî Sever Pop,
conferenţiar la Universitatea din Cluj şi Emil Petrovici,
profesor de filologia slavă la aceeaşi Universitate, în 3 8 0
de sate pe toată întinderea României şi dincolo de hota
rele ţării, la Românii din Grecia, Albania, Iugoslavia,
Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia şi Uniunea Sovietică.
Cele două chestionare pe baza cărora s'a cules un material
extraordinar de bogat, cuprind 7000 de cuvinte. O mul
ţime de elemente latine, dispărute din limba literara,
Aor apărea pe cele câteva mii de hărţr ale Atlasalui;
care dă şi fotografii de mare valoare pentru studuil
etnografiei..
•;;

f o a i a

Pàgm* t

Abia acum, când alături de atlasele- linguistice
existente sau în curs de apariţie, ale Franţei, Cataloniei
şi Italiei, îl v o m avea şi pe. al României, v o m cunoaşte
imaginea completa*^ romanităţii.
Apariţia Atlasului Linguistic Român, pe care va
trebui să se întemeieze de acum înainte orice cercetare
asupra limbei noastre şi asupra limbilor romanice în
general, a fost" salutată cii entuziasm la noi şi în străină
tate; Dl Jacob Jud. profesor la Universitatea din Zîirich
spune despre această „mare realizare ştinţifică" („wissenscbaftliche Grosstat") că „începe un capitol nou nu nu
mai în linguistica română, ci şi în cea internaţională".
Cei ce abonează Atlasul până la 15 Februarie 1937,
se bucură de o reducere de 4 0 \ ' , plătind un volum cu
4 5 0 0 Iei. (Lucrarea întreagă va avea 10 volume şi v a
fi terrnirîată în 8 ani); Celor ce nu-şi pot procura această
operă monumentală, le recomandăm Micul Atlas
Lin
guistic Român, care redă răspândirea cuvintelor pe hărţi
sintetice colorate.de format mic. Aceasta va costa 1500
lei de volum ( 2 0 0 — 2 5 0 hărţi).
Doritorii de a-şi procura Atlasul se pot adresa
Muzeului Limbei Române- din Cluj, Strada Elisabeta 2 3 ,
dela care vor putea cere şi prospectul bogat ilustrat.
Dr Lazar Iacob: a) Biserica
dominantă
şi egalei
%ndireptă\ire a Cultelor şi b) Politica
scaunului
papal.
D&tit lucrări de marer interes,; pentru cercurile bisericeşti.
Cea dintâiti^ arată starea umilă a Bisericii dominante în
Statul Român şi,, ca o continuare, cea de a doua —
deşi în general — cuprinde date şi dovezi din cari reese
Că Biserica Romei a încălecat, cu diplomaţia ei, toate
statefeMcu c a r i a încheiat concordate; inclustVstatul nostru.
„An&cdble, snoave, legende" este intitulată fascicola
numărul 9 din Biblioteca folcloristică a Banatului publi
cată s u b îngrijirea neostenitului scriitor şi folclorist Lu
cian Costin. Costă Lei 15 şi se află de vânzare la Libră
ria diecezană.
6
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Aviz pentru lucrări bisericeşti,
Firma

Aurel Cotârlă
sculptor, Oravi^a, judeţul Caras
execută tot felul de lucrări biseri
ceşti preoum: Iconostase* Tronuri,
Strane, scaune, chivoturi, ripizi etc.
Pentru.lucrări mari, ca Iconostase, etc. pot veni
la faţa locului pentru pregătirea planului şi de
vizului şi a da toate informaţiunile necesare.

A m lucrat la peste 150 biserici,
lucru ce pot dovedi eu certificate
de mulţumiri din partea acelora
unde a m lucrat. Premiat eu* di
plome şi medalii de aur şi argint
dela expoziţiile din Bucureşti,
:~rrr. Panciova, Lugoj; Sibiu.
*
=±iiâ
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Rog sprijinul binevoitor.

Obiecte b i s e r i c e s t i

dela cele mai renumite fabrici, se a f l a
ÎHfiW9mi&.
Consiliul Corpului ContiiHIor Autorizaţi \\ Experţi de contabilitate de vânzare la". Librăria
Secţiunea de pe lângă Tribunalul Caransebeş.
Convocare.
Domnii membri ai Corpului Contabililor autorizaţi
şţ Experţilor de contabilitate — Secţiunea Caransebeş
set convoacă uv

Adunare generală ordifiară

Tot felul de

pe-ObmllVtfefr, 3 t tanuavie 1937 ora 9 a, m., la
sediul secţiei, în sala de şedinţe a „Băncii Poporale" s.
a. Caransebeş, — iar în caz că nu - s'ar întrtini numărul
recerut de regulamentul legii, la> 7 Februarie 1937 ora
9 k, m., în acelaş local, — cu următoarea

Ordine de z i :
1. Darea d e seamă' a Consiliului' de Administraţie.
2. Ragortur Censorilor.
3> descărcarea! Consiliului de gestiunea sa.

pictupi bisericeştipictări de biserici
renovări şi spălarea bisericilor,
apoi obiecte :
diferite icoane, ripizi, prapori etc. etc.
execută

proitfpt

ş i ou p r e ţ u r i

eoniteiiabae

Prof. Gh li OTONOGA

Caransebeş, 14 Ianuarie 1937;

C A R A N S E B E Ş ; S t r . C l o ş c a N*C 1 - 8 ?

Preşedinte,

Secretar,

Constantin Căiţun

loachim Jumanca

