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C o n s a c r a r e a 
Excelenţei Sale Părintelui EPISCOP al Lugojului Dr. IOAN BĂLAN 

Zi de toamnă târzie. Soarele stră
bate cu greu prin norii grei ca plumbul 
ce apasă asupra micului orăşel dela în
gemănarea celor două Târnave, unde a-
vea să aibă loc consacrarea întru epis
cop a păr. canonic Dr. Ioan Bălan. 

Zi frumoasă. Zi plină de bucurie. Zi 
în care avea să se coboare Spiritul Sfânt 
asupra noului ales de Dumnezeu, care 
va avea să păstorească turma credincio
şilor din dieceza Lugojului. Bătrâna ca
tedrală, alăturea de castelul mitropolitan, 
parcă stau de santinelă, privind frumoasa 
ceremonie ce avea să se desfăşoare, în 
mijlocul mulţimei ce a alergat să ia parte 
la acest măreţ act. 

In faţa castelului mitropolitan toamna 
a brodat un covor de frunze, din care nu 
lipseşte nici o culoare. Totul par'că-i îm
brăcat în haină de mare sărbătoare. Su
fletele participanţilor, scăldate în bucuria 
Şi frumuseţea zilei, sunt cuprinse de o 
adâncă reculegere în faţa marelui eveni
ment, pe care cetatea sfântă a neamului 
nostru, Blajul, rnica Romă, avea să-1 săr
bătorească din graţia lui Dumnezeu, a 
Sfântului Părinte dela Roma şi a M. S. 
% l u i Carol al II-lea. 

Un dangăt de clopot străpunge văz
duhul toamnei târzii, iar sunetele clopo-
t e l o r din turnul bătrânei mănăstiri for
jau concertul îngeresc, ce se împletea 
j?a de frumos cu măreţul act al ridicării 
^'a treapta preoţiei LA treapta episco-
p i e i a păr. canonic Dr. Ioan Bălan, 

încă un dangăt de clopot şi „preoţi 
erucea'n frunte" pornesc într'o fru-

*°asă procesiune, dela catedrală, spre 
STEIUL mitropolitan, împodobit atât de 

de manile naturei. 
Slujitorii altarelor din dieceza Lugo

jului 
"alţi 
Alex, 

v m să întâmpine, alăturea cu cei-
Preoţi, pe I. Preasfinţitul mitropolit 

-xandru, pe P. Sf. Lor Dr. Iuliu Hossu, 
Piscopui Clujului, Dr. Alexandru Rusu, 
P'scopui Maramureşului şi pe noul ales 

de Dumnezeu episcop al Lugojului Dr. 
Ioan Bălan. 

In atmosfera caldă de sărbătoare 
procesiunea se îndreaptă, în sunetele clo
potelor, spre locaşul sfânt al Domnului, 
unde va avea loc peste câteva minute 

Excelenţa Sa Dr. IOAN BĂLAN 
noul episcop al Lugojului 

consacrarea întru episcop a păstorului 
de suflete. 

Ceremonia consacrăr i i 
Dăm aici, pentru cititorii noştri, cari n'au 

avut fericirea de a fi de taţ i Ia minunata ce
remonie a consacrării lutru episcop 

P r e g ă t i r e p e n t r u c o n e a c r a r e 
I. P r e a s f i n ţ i t u l m i t r o p o l i t împreună 

cu P r e a s f i n ţ i ţ i i e p i s c o p l s u f r a g a n i şi cu 
e p i s c o p u l a l e s la ora 8V2 dimineaţa au in
trat în biserică şi s'au urcat pe amvon. E p i s 
c o p u l a l e s , venind din altar, a cerut binecu
vântarea pastorală dela El, apoi a intrat ia-
răş în altar şi s'a îmbrăcat cu epitrahilul şi 
cu felonul. 

M i t r o p o l i t u l ş i e p i s c o p i i s u f r a g a n i 
s'au îmbrăcat în ornatele arhiereşti apoi preoţii 
au ieşit din altar şi sau înşirat de două părţi 
înaintea lor, până Ia Iconostas; — iar a l e s u l 
ţinând în mână sf. Evanghelie, a ieşit aseme
nea din altar pe uşa împărătească însoţit de 
doi diaconi şi s'a oprit la coada vulturului 
de pe covorul aşternut între feşnicele cele 
mari şi între amvon. 

D i a c o n u l E v a n g h e l i e i apoi a zis: Să 
luăm aminte! Iar doi dintre sreoţii cei n a i 
de frunte, au luat pe alesul din mâinile diaco
nilor dimpreună cu cele două feşnice, dintre 
cari intr'unul ard trei, iar în al doilea două 
luminări, numite de aceea dicherion şi triche-
rion, şi cel din dreapta a făcut îndată înainta
rea întâia, zicând: Aduce-se iubitorul de Dum-
ezeu alesul Ioan să se hirotonească episcop al 
cetăţii păzite de Dumnezeu Lugoj. 

M i t r o p o l i t u l către e p i s c o p u l a l e s » 
Ce ai venit aici a cere dela noi? — 

A l e s u l : Eu Ioan ales al Prea Sfintei E-
piscopii a Lugojului să mă hirotonesc de mâi
nile Tale. 

M i t r o p o l i t u l ; Ai adeverinţă despre de
numirea ta canonică din partea Sfântului Scauu 
Apostolic al Romei? — A l e s u l : Am. — Mi
t r o p o l i t u l : Să se citească! — Diaconul e-
vangheliei a citit-o în original, iară al doilea 
diacon în traducere românească. 

M i t r o p o l i t u l : Depus-ai jurământul de 
fidelitate înaintea Majestăţii Sale Regelui Ro
mâniei? — A l e s u l : L-am depus. 

M i t r o p o l i t u l : Şi ce crezi? — A l e s u l : 
a citit apoi cu ton înalt sfântul Simbol al cre
dinţei, şi îndată M i t r o p o l i t u l 1-a binecuvântat 
zicând: Darul Preasfântului Spirit să fie cu 
tine! 

A l e s u l a fost apoi condus de p r e o ţ i i 
săi până la mijlocul vulturului, vestind a doua-
oră cel dintâiu: Aduce-se iubitorul de Dumnezeu 
a l e s u l I o a n să se hirotonească episcop al ce
tăţii păzite de Dumnezeu Lugoj. Şi stând la 
mijlocul vulturului, 1-a chiemat pe el al doilea 
a r h i e r e u zicând: Vesteşte nouă, la arătare , 
în ce chip mărturiseşti despre trei ipostasuri 
ale necuprinsei Dumnezeiri? A l e s u l cu voee 
limpede a citit în auzul tuturor: mărturisirea 
credinţei prescrisă, după care m i t r o p o l i t u l 
binecuvântându-1 a zis: Darul Prea Sfântului 
Spirit să fie cu tine, să te lumineze, eă te 
întărească, să te Inţelepţească pe tine in toate 
zilele vieţii tale. 
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Alesu l a fost apoi condus de p r e o ţ i i 
săi până la capătul vulturului, vestind cel din-
tâiu a treia oară, ca mai sus, iar al treilea ar
h i e r e u 1-a provocat: Tâlcueşte-ne nouă încă, ce 
mărturiseşti despre ipostasul întrupării Fiului 
fi Cuvântului lui Dumnezeu, şi câte firi crezi 
în unul şi acelaş Hristos Dumnezeul nos t ru? 

A l e s u l a citit îndată cu ton înalt a treia 
mărturisire a credinţei după care m i t r o p o 
l i t u l binecuvântându-1 a zis: Darul Sfântului 
Spirit prin smerenia mea te ridică pe tine de 
Dumnezeu iubitorul preot şi ales Ioan, să fii 
episcop al cetăţii de Dumnezeu păzite Lugoj. 

Mitropol i tu l : Mărturiseşte ce ascultare 
promiţi Sfântului Scaun Apostolic şi Preaferi
citului Pontifice Roman, ce supunere Mitropoli
tului greco-catolic român de Alba-Iulia şi Fă
găraş, şi ce fidelitate Majestăţii Sale Regelui 
României? — A le su l : Promit supunere cano
nică înalt Prea Sfinţitului Mitropolit greco-ca
tolic român de Alba-Iulia şi Făgăraş. Iar fi
delitatea jurată Majestăţii Sale Regelui Româ
niei voiu păzi-o cu toată scumpătatea. In fine 
Sfântului Scaun Apostolic şi Pontificelui Ro
man promit ascultare canonică. 

Mitropol i tu l se ridică şi toţi a r h i e r e i i 
cu dânsul, iară unul dintre a r h i e r e i a adus 
celui a l e s „scutul credinţii" (bederniţa). iar 
Corul a cântat: Mulţi ani! 

Mitropol i tul a dat a l e s u l u i toiagul 
arhieresc, zicând: Primeşte toiagul, ca să paşti 
turma lui Hristos cea încredinţată ţie, şi ce
lor ascultători supuşi ţie să fii toiag şi spriji
nire, iar pe cei neascultători şi întăriţi în cer-
bice, cu acest toiag să-i pedepseşti, ca prin to
iagul îndreptării, pe dânşii în credinţă să-i 
păzeşti. A l e s u l a răspuns: Eu Ioan cu îndu
rarea lui Dumnezeu ales al Prea Sfintei Epis
copii a Lugojului supus manilor tale spre 
hirotonire. 

Luându-se apoi Evanghelia dela cel a l e s 
preoţii au dus-o în altar, iar noul ales cu 
toiagul în mână s'a întors la capul vulturului. 

Diaconi i aducând pe a l e s u l către m i 
tropol i t , unul a zis: Cu vrerea Tatălui cu a-
jutorul Fiului şi cu puterea Spiritului Sfânt, 
înalţă-se onoratul preot I o a n dela onorata preo
ţie la mărita episcopie, poruncind, porunciţi, 
porunceşte, Stăpâne Sfinte, binecuvântându-l 
pe el cu darul tău cel prea sfânt. M i t r o p o 
l i tu l binecuvântându-1 a zis: Darul Preasfân
tului şi de vieaţă făcătorului Spirit prin mâinile 
smereniei noastre te pune pe tine episcop al 
Sfintei Episcopii a Lugojului. Corul a răspuns: 
Intru mulţi ani! A l e s u l a sărutat mâna 
mitropolitului, iar acesta pe el în frunte şi 
pe umeri; aşişderea şi ceilalţi arhierei. De 
aci iar s'a întors şi a stat pe vultur. 

Doi p r e o ţ i din cei mai de frunte, ţinând 
pe ales l-au adus către Mitropolitul zicând: Cu 
vrerea Tatălui ş. c. 1., iar m i t r o p o l i t u l bine-
euvântându-1 pe el, a zis: Darul Prea Sfântului 
şi de vieaţă făcătorului Spirit, să fie cu tine, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Corul: 
Intru mulţi ani ! Şi iară 1-a sărutat pe el, ca 
şi mai înainte. După aceea a l e s u l cu preoţii 
săi a intrat în altar, şi s'a îmbrăcat în toate 
ornatele episcopeşti, afară de omofor, inimă, 
cruce şi mitră; iar m i t r o p o l i t u l a început 
sf. Liturghie. 

C o n s a c r a r e a 

La ieşitul cu Evanghelia alesul n'a ieşit, 
înainte de Sfinte Dumnezeule s'au împărţit 
luminări clerului şi poporului din biserică. 
După Sfinte Dumnezeule, înainte de ce s'ar 
fi cântat Apostolul, l-au luat pe dânsul 
doi preoţi de amândouă laturile, şi adu-
cându-1 pe uşa dinspre miază-noapte, au 
stat lângă amvon, iar unul dintre ei 1-a în

demnat zicând: Cu vrerea Tatălui ş. c. 1. Ajun
gând la uşa împărătească l-au luat de mână 
prelaţii asistenţi, şi încunjurând de trei ori 
altarul, corul a cântat: Sfinţilor martiri, Mă
rire Ţie Hristoase Dumnezeule, şi lsaia dăn-
ţueşte; după aceea a l e s u l a îngenunchiat şi 
şi şi-a pleacat fruntea pe mâinile încrucişate 
pe altar, iar m i t r o p o l i t u l a pus pe capul lui 
Omoforul şi Evanghelia. 

D i a c o n u l a zis: Să luăm aminte. — Mi
t r o p o l i t u l : Cu alegerea şi cu voia cea dim
preună a iubitorilor de Dumnezeu episcopi, 
şi a preacuvioşilor Preoţi. Darul cel Dumne-
zeesc, carele totdeauna cele neputincioase le 
tămădueşte, şi «ele ce lipsesc le plineşte, pe 
iubitorul de Dumnezeu Preot Ioan îl pune e-
piscop păzitei de Dumnezeu cetăţi Lugoj, să 
ne rugăm pentru dânsul, ca să vină peste el 
Darul Prea Sfântului Spirit. — Şi toţi au cân
tat de trei ori: Doamne îndură-te spre noi! 

M i t r o p o l i t u l a deschis atunci Evanghe
lia şi cuprinzându-o cu ceialalţi Prelaţi a pus-o 
pe capul şi pe grumazii a l e s u l u i , şi intonând 
d i a c o n u l : Domnului să ne rugăm, — a fă
cut trei cruci pe capul lui şi ţinând mâna 
pusă peste el, a rostit rugăciunea, adecă 
forma sfintei taine a hirotonirei episcopeşti: 

Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, cela 
ce prin preamăritul tău Apostol Pavel, ne-ai a-
şezat nouă rânduieli a treptelor şi a cinurilor 
spre servirea şi jertfirea onoratelor şi celor 
fără de prihană tainelor tale, întru sfântul tău 
altar, întâiu pe apostoli, a doua pe profeţi, a 
treia pe învăţători: însuţi Stăpâne al tuturor 
şi pe acest ales vrednic socotit să ia jugul 
Evangheliei şi vrednicia arhieriei, prin mâna 
mea a păcătosului şi a celor împreună cu 
mine slujitori şi episcopi, şi cu venirea şi cu 
puterea şi cu darul Sfântului tău Spirit întă-
reşte-1, precum ai întărit pe sfinţii tăi apos
toli şi profeţi, precum ai uns pe împăraţi şi 
ai sfinţit pe arhierei, şi arhieria lui fără pri
hană o arată, şi împodobindu-1 cu toată cură
ţia, îl arată sfânt, ca să fie vrednic a cere cele 
ce sunt spre mântuirea poporului şi să-1 as
culţi pe el. Că s'a sfinţit numele tău şi s'a 
preamărit împărăţia ta, a Tatălui şi a Fiului 
şi a Sfântului Spirit. Acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin. Corul a răspuns pe lung: 
Amin: 

D i a c o n u l : Domnului să ne rugăm. Mi
t r o p o l i t u l a zis: rugăciunea de încheiere, 
apoi a ridicat Evanghelia şi a aşezat-o pe altar, 
iar e p i s c o p u l u i h i r o t o n i t i-a pus omoforul 
zicând: Vrednic este! Aşişderea a răspuns cle
rul şi corul. După aceea i-a pus inima şi cru
cea rostind acelaş: Vrednic este şi 1-a sărutat 
pe el. Iar corul a cântat: Pe Arhiereul şi Pă
rintele nostru, Doamne păzeşte-l intru mulţi 
ani, după care se continuă sfânta Liturghie, 
împlinind cel hirotonit toate ca Arhiereu prin
cipal, anume: şezând împreună, cel hirotonit a 
şezut înaintea celoralalţi; şi după Apostol a 
dat pace, şi mainainte de toţi s'a cuminecat 
cu cinstitul Trup şi Sânge alui Hristos, şi el 
a împărţit Cuminecătura arhiereului celui ce 
1-a hirotonit, şi celoralalţi cari s'au cuminecat. 

C ine e r a d e f a ţ ă 
Catedrala este împoiob t i c a c e i e mai 

frumoase covoare. O dine* este păstrată de 
harnicii cercetaşi ai Licealul de biieţl, sub 
conducerea dlui prof. Victor Creţu, coman
dantul cohortei „S. Bărnuţ*. Diu mulţimea 
mare a celor de faţă notăm în faga condeiu
lui pe II. Sa lacob Popa prepozlt capitnlar 
şi vicar general, Dr. V. Macaveiu vicar 
general., Rev. D. Şt. Roşlanu, I. Moldovao, V. 
Pop, Dr. I. Sâmpăleanu, Qh. Dănilă, Dr. Nl-
colae Brâuzeu, lenea, canonici. Pe dnll Vaier 

Rjman f. ministru, A. P. Bănuţ f. p r e f e c t n 

Repede notar public Ocland, Maior Cer j 
Lugoj, Dr. Moldovan decanul baronlni 1 
diaş, S. G'zdavu prefectul jud. Târnava MtcV 
Dr. Tr. Mija subprefect a1 jud. Târnava Mică' 
Dr. Camil Negrea şi Dr. Poruţiu prof. „nlver' 
sitari Cluj, Preacuvioasa Soră Febronia Blaî 
şi Tereza Cluj, V. MIcu primpretor Blaj, Şt. p o p 

Iullu Maior, N. Pop, directori Blaj, Mun-
teanu Gheorghe vicar foraneu Timişoara, Dr" 
Gheorghe Flreza superiorul iezuiţilor d i n R 0 . 
mânia, Dr. Iile Dăianu protopop pensionar 
Cluj, Flavlan superiorul Asumpţlonlştllor Be-
iuş, Dr. Stau Gh. prof. de teologie, R. Stoica 
protopop, Dr. V. Balcanu medic, Dr. Sncln C. 
preşed. Asoc. prof. sec. Blaj, Dr. Cornel P o p 

şl Dr. Todoran Emil avocaţi Sighişoara, Dr. 
Bazll Ciura notar public Sighişoara, Dr. Che-
ţan f prefect Turda, Dr. I. Blanu avocat Blaj, 
pir . Horvat şi P. Sebastian reprezentanţii bl-
sericii catolice din Bucureşti şi Ploeştl, Gr 
Pădureanu primarul oraşului Blaj, Boier Tr. 
consilier agricol, col. In r. Bardoşi Arad, 1. F, 
Negruţlu dir. pens. Blaj, Gheorghe Maior director 
de bancă Reghin, I. Banciu, dlr. casei de Ec. 
şi coneemnsţiuni Bucureşti, Dr. Felecan Cluj, 
Petru Gruia preot Teiuş, Tailler prof. iezuit 
Paris, Lemeny profesor teologie Cluj, FoleaA. 
dir. cancelariei mitropolitane Blaj, Iustin Hoia 
Inspector agricol Blaj, Sima prof. Maramureş, 
Dr. M. Hiogănuţ medic Cluj, lacob Munteann 
f. primar, Bălan lacob, Poruţiu V. preot, Tu-
fescu Patriciu preot, Şt. Bălan preot, Ion Biian, 
M. Gâzdac prof. Turda, Nsamţu dlr. peniten
ciarului Aiud, Căp. Zaharia, corpurile profe
sorale ale tuturor ş oHlor din Blaj, Congrega
ţia surorilor din Blaj, elevele şi elevii ciaseior 
superioare dela liceele locale, 30 delegaţi ai 
comunei Teiuş, precum şl un public numeros. 

La sfârşitul sf. liturghii 1. P. S. Mltropo-
polit a Alexandru şl P. S. Ioan al Lugojului 
an ţinut câte o predică, pe cari le publicam 
fu întregime la alt loc al gazetei. 

R e c e p ţ i a d e l a castelul 
m i t r o p o l i t a n 

După săvârşirea consacrării, îu acelaşi fru
moasa procesiune laaltpreatfinţital mitropolit, 
P. Pf. Lor îuiiu al Clujului, Alexandru al Ma
ramureşului, Ioan al Lugojului, clerul şi no 
public numeros se îndreaptă spre castelul mi
tropolitan unde are loc recepţia, în faţa înal
ţilor Erarhi şi a dlui f. ministru Vaier Roman 

Aduc omagii Excelenţei Sale Dr. Ioan 
Bălan, Veneratul Capitlu Mitropolitan din Blaj, 
prin graiul II. Sale lacob Popa, prepozlt ca-
pitular şi vicar general arhiepiscopesc, Capu
lui din Lugoj prin păr. Dr. N. Brâuzeu vicar 
capitnlar, prefectura judeţului T. Mică prl" 
Dl prefect S. Gizdavu, oraşul Blaj prin dl.prl-
mar Gr. Pădureanu, Agrul prin Dl Dr. V. Bal
canu, şcolile din Blaj prin păr. Ştefan Pop 
dlr. liceului, Uniunea femeilor române prin 
dna Em. Hopârteau, colegii de şcoală ai Ex
celenţei Sale prin dl. A. P. Bănuţlu f. P ^ e , e c t , 

reprezentanţii comunei Teiuş prin graiul P r e 0 " 
tulul Petru Gruia şi presa prin protopop0 

pensionar Dr. Elie Dăianu Cluj. Tuturor le rjs-
puude Excelenţa Sa Dr. Ioan Bălan, rno't0' 
mfnda-le. p 

După aceea a urmat un banchet dat d; l j 
S. Sa îa cinstea noului episcop, la care 
ţinut mai multe toasturi. 

O l i m p i u I. Bârna 

s'afl 

Citiţi şi răspândiţ i i a 

„UNIREA POPORULUI 

iiii lut 
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piscursul Inaltpreasf. Dr. Al. Nicolescu 
înalţi preasfinţiţi părinţi episcopi, iubiţi 
fraţi şi «i 

Cetim în epistola sf. apostol Pavel cătră 
Fvrei 13, I 7» 2 4 : » A s c u l t a ţ ' de mai marii voş-

şi vă plecaţi lor, că aceia priveghează pen
detele voastre, ca cei ce au să dei. 
1 închinaţi-vă tuturor mai marilor şi tu-SU 

IARNĂ 
fletele voastre, ca cei ce au să dea 

.... închinaţi-vă tuturor mai marilor şi tu
turor sfinţilor".- Iar în Faptele Apostolilor (20, 
28): „Luaţi dară aminte de voi şi de toată turma, 
ţ0tru"care Duhul Sfânt v'a pus pe voi epis
cop! ca să paşteţi Biserica lui Dumnezeu care 
0 a câştigat cu sângele său". Şi nu mai pu-
tin sf. apostol Petru în prima epistolă 5, 1—4: 
p r e presbiterii cei dintre voi rogu-i ca cel ce 

!J ea sunt presbiter... paşteţi turma lui Dum
nezeu cea dintre voi cercetându-o.. şi când se 
va arăta mai marele păstorilor veţi lua cununa 
măririi cea neveştejită". In sfârşit în epistola 
către cei din Ffes se pomeneşte de „păstorii 
şi dascălii pe cari Hristos i-a dat spre săvâr
şirea sfinţilor la lucrul sfujbei, spre zidirea 
trupului lui Hristos*. (4, 11, 12). 

In toate textele acestea sacre se pome-
leşte evident de puterea sacră, de autoritatea 
episcopilor, cari au un loc atât de proeminent 
In biserica Domnului, un rol atât de covârşitor. 
Aceste texte şi altele cari s'ar mai putea cita 
suit titlii de nobleţă ai înaltei demnităţi epis
copale. 

Cum se conferă această putere? Nu prin 
{eneraţiune trupească de s'gur, ca în legea 
veche, ci prin generaţiune spirituală. încetând 
privilegiile părinţilor, a patriarhilor, înlăturân-
ds-se ordinea sau succesiunea familiilor, zice 
sf. Papa Leo cel Mare (M. 54, 145) Biserica îi 
primeşte de şefi pe aceia, pe cari i-a pregătit 
Spiritul Sfânt". Cu alte cuvinte şefii bisericilor 
se iniţiază pentru această putere prin tirul sacru 
al impunerii manilor, prin care se conferă harul 
şi puterea Duhului (2, Timoteiu 1, 6, I Timo-
teiu 4, 14, 5, 22. Faptele apostolilor 13, 3). 

Înalţi Preasfinţiţi părinţi, iubiţi fraţi şi ţii, 
Şi în ziua de astăzi, ca de atâtea ori în 

treeatul acestei catedrale s'a dat prin punerea 
mâailor noastre, ale episcopilor consacratori şi 
Mere a darului Duhului Sfânt, puterea 
s a"ă a apostolatului, puterea mistică a epis
copatului unui confrate al nostru, care prin 
v o , a Romei eterne este de azi încolo episcopui 
|e'5jii de Dumnezeu păzite a Lugojului din 
lal»icul Banat. Umbrirea harului Spiritului Sfânt 
»coborît şi asupra sufletului său şi acolo în 
^funzimile sufletului a operat o tainică tran-

r e, imprimându-i sigilul neşters al or-
«piscopal. Ce sărbătoare în ceriu şi pe 

pentru această nouă verigă de aur în 
s'"!ul succesiunii apostolice, care dela apostoli 
(

e Perpetuiază din generaţiune în generaţiune 
aiungui veacurilor, până la sfârşitul lumii! 

^ opera cea mai măreaţă a lui Isus Hristos, 
!' e garantează perpetuitatea operei sale în 

dulii 

'«alte 
'icea 
Uitat 

Sublimă este chemarea unui episcop, 
'uainte de toate el trebuie să păzească 

r a t ă moştenirea credinţei , 0 Timotee 
aPostolul neamurilor, .lucrul cel îtfcre-

ALE 
|J ţ i e Păzeşte 1, depărtându-te de glasurile 

e cele spurcate şi de vorbele cele potriv
itei» ^ t i i n t e i c e i c u n u m e mincinos". (1 Ti-
le c 2°) Un episcop trebuie să se ţină 
i „J t u l c e l credincios, cel după învăţătură, 
ta JT*ic s ă fie şi a îndemna întru învăţătura 
(rt4« ;i,0asă' Ş> Pe celce grăesc împotrivă a-i 
»1(5 v̂ T". 1, 0). De aceea zice sf. Părinte Papa 
tb) i.Jntf'° alecuţie din 1915: „Predicarea 
'% l b a Proprie a episcopilor, pentrucă a-

î n Persoana apostolilor, le vorbia Mân

tuitorul, fondatorul divin al bisericii: Mergând 
vestiţi evanghelia ia toată făptură. Un astfel de 
oficiu însă episcopii nu pot să-1 împlinească 
ei singuri, fie pentrucă sunt împiedecaţi de 
vastitatea şi distanţa teritoriilor ce trebue să 
evanghelizeze, fie pentrucă sunt distraşi de 
multiplicitatea marilor sarcini cari însoţesc mi
nisterul episcopesa. De aceea ei se folosesc de 
preoţii subalterni, cărora le încredinţează sar
cina de a vesti poporului cuvântul dumnezeesc". 
Este prea adevărat acest lucru. Dar în defini
tiv, preoţii repetă învăţătura episcopului, dela 
care primesc doctrina şi autoritatea de a o în
văţa, fiind ei depozitarul, păzitorul, interpretul 
şi maestrul de autorizat al adevărului desco
perit. 

Emanaţiile multiple ale vie{ii, mai apoi 
supranaturale, devivă iarăşi dela episcop, ca 
din sorgintea lor firească. Episcopilor li-s'a 
spus în locul intâiu in persoana Apostolilor: 
„Pace vouă. Precum m'a trimis pe mine Tatăl, 
şi eu vă trimit pe voi. Şi spunând acestea a 
suflat asupra lor zicând: Primiţi Duhul Sfânt. 
Cărora le veţi ierta păcatele, iertate vor ti, şt 
cărora le veţi ţinea vor fi ţinute" (Ioan XX 21). 
„Orice veţi fi legat pe pământ va fi legat şi 
în ceriuri şi orice veţi fi deslegat pe pământ 
va fi deslegat şi în ceriuri* (Matei u 28, 18). 
„Datumi-s'a toată puterea în ceriu şi pe pământ, 
mergând deci învăţaţi toate neamurile, bote-
zându-leîn numele Tatălui şi al Fiului şi al Spi
ritului Sfânt, învăţăndu-i să ţină toate câte am 
poruncit vouă. Şi lată eu cu voi sunt în toate 
zilele până la sfârşitul veacurilor" (îbidem). 
Nu este adevărat deci. că episcopii în cari re
trăiesc apostolii, trebuie socotiţi aievea „ca 
nişte slugi ale lui Hristos şi ispravnici ai tai
nelor Iui Dumnezeu?" (I. Cor. IV, 1). E adevărat 
că episcopii şi în această operă de fundamen
tare si creare şi reînoire a vieţii supranaturale, 
a harului, se servesc şi de lucrarea preoţilor. 
Dar mă întreb, cine le dă această autorizaţie 
preoţilor, dacă nu tot episcopul, după ce mal 
întâii» i-a făcut capabili peste tot de aceasta 
prin sfânta hirotonire? Este adevărat mai apoi 
că şi preoţii aduc sfânta jertfă nesângeroasă 
pe altarele noastre. Dar din mâna cui primesc 
ei sfântul potir? Cine le pregăteşte mormintele j 

martirilor? Cine le consacră altarele şi biserica, 
peste tot unde se aduce jertfa? Fără episcop 
seacă efuziunea harurilor, încetează sac ramen
tele, lipsesc preoţii, se nimiceşte biserica. Bine 
a spus sf. Ciprian: „Trebue să ştii că episco
pul este în biserică şi biserica în episcop" (Ep. 
69, n. 8). Oare mirul cu care se miruesc cei 
botezaţi nu tot dela episcop vine? 

Mai apoi episcopul trebuie să ştie să-şi 
păstreze şi deprindă autoritatea. Aceasta este 
una din chemările sale mai de seamă. Nu în-
zadar are putere legislativă, judecătorească şi 
coactivă. Legea promulgată pe Sinai şi desă
vârşită în Legea Nouă trebue mereu reamin
tită, interpretată, aplicată. El trebuie să dea 
legi particulare în conformite cu sfintele ca
noane, inspirându-se din disciplina, prudenţa 
şi caritatea bisericii. Tribunalului său se de-
feresc cauzele privitoare la credinţă, sacramente 
moravuri, disciplină, beneficii. El poate lovi cu 
interdict sau afurisenie. Şi astăzi mai are va
loare ceeace scria sf. Ignaţiu din Antiohia creş
tinilor din Filadelfia: „Preoţii împreună cu dia
conii şi laolaltă cu poporul, cu soldaţii, cu con
ducătorii, cu principii şi cu Cesarul, să asculte 
de episcop (în sfera lor de activitate episcp-
pească, adaug eu), episcopul de Hristos, şi 
Hristos de Părintele său". 

Ce trebuie să-1 caracterizeze înainte de 
toate pe un episcop? Spiritul de independenţă, 
de curaj dus la eroism. El trebuie^să-şi aducă 
aminte de atitudinea sf. Vasile cel Mare, care 
satelitului împăratului arian Valenţe, ce 1 ame
ninţă, îi răspunde curagios: „De ce trebue să 
mă tem? De pierderea averilor? Nu am decât 
hainele mele şi câteva cărţi. De Moarte? Nu 
preţuiesc decât viaţa veşnică. De exil? ^Patria 
mea este în tot locul unde se adoră.Dumnezew". 
Şi când guvernatorul plin de mirare (exclamă, 
că n'a auzit niciodată un astfel de limbaj, sfân
tul !i răspunde: „Pentrucă până acuma'nu te-ai 
mai întâlnit cu un episcop". 

In al doiles rând episcopul trebuie să aibă 
multă dragoste pentru fii săi sufleteşti. Hristos 
spusese odinioară lui Petru: „Mă iubeşti mai 
mult decât aceştia? Şi când tremurând'de emo
ţie şi frică Petru îi răspundeg a treia oră: 
„Doamne tu şti că te iubesc" dumnezeescul 
Mântuitor îl învesteşte cu putere supranaturală: 
„Paşte oile mele". „Pare că ar fi voit să spună, 
zice Monseniorul Marini, Viaţa ce ai da pentru 
mine, dă-o pentru ele". Va să zică dragoste 
până Ia jertfirea vieţii. Toate relele, vinele, ca
lamităţile trebuie să afle ecou în sufletul său. 
Un'sfânt Ioan Elemozierul, un sfânt Carol Bo-
romeul şi atâţia alţii ne sunt pildă 
această direcţie. Casa episcopului 
tuturor şi acolo merg persoane din toate cla
sele sociale, pentru stat, mângâiere, dreptate, a-
jutor. Dragostea îl împinge pe episcop să cerce
teze toate parohiile, să propovăduiască cuvântul 
în lungul şi latul eparhiei, pe vreme bună sau 
rea, pe jos sau călare, sau alte mijloace de tran
sport, după cum e cazul, El trebue să se facă 
tuturor toate. Dragostea lui Hristos trebue să-1 
mistuie neîncetat. înfruntă de dragul enoriaşi
lor săi, chiar şi primejdia morţii, cum a făcut 
sf. Francisc de Sales, sf. Alfonso, Sf. Carol 
Boromeu, sf. Vasile, Ioan Gură de Aur şi atâ
ţia alţii al căror număr este nesfârşit. Iar în 
biserica noastră un Inocenţiu Micufe Clain,3 MB 
Petru Pavel Aron etc. 

Preasfinţite Episcoape Ioane! 
Ţi-am zugrăvit prerogativele şi titlii™ de 

nobleţă ai episcopului, acuma din prilejul înăl
ţării Tale la înalta treaptă a episcopiei pria 
punerea manilor fraţilor tăi întru episcopat, pre
cum şl înalta misiune ce te aşteaptă ;ÎB arma 
treptei ierarhice ce ai dobândit. 

Eu sunt prea convins că de toate aces
tea ţi-al dat seama şi fără CUVÂNTUL mea îa 

vie şi în 
este casa 



meditaţiile şi reflecţiile ce ai făcut în preajma 
ridicării la această sublimă treaptă, precum 
şi în decursul studiilor ce ai făcut în şirul lun
gilor ani, de când te ocupi cu cele sfinte cu 
atâta asiduitate. Studiul doară te-a caracterizat 
în toată viaţa-ţi plină de hărnicie de albină. 

Sunt convins că vei fi, cu ajutorul haru
lui dumnezeesc, un eminent episcop. Cine a fost 
la studii în toată vremea între cei dintâi, cine 
a fost atât de conştiincios în toate slujbele ce 
I-s'aulîncredinţat, fie în cancelaria mitropoli
tană, fie în parohie, în capitala ţării, ani înde
lungaţi, spre mulţumirea tuturor; cine a condus 
seminarul ca rector cu atâta râvnă iarăşi ani 
dearândul după răsboiu, şi în sfârşit cine ne-a 
făcut atâta cinste la Roma în comisiunea de 
codificare, storcând elogiile purpuraţilor Romei, 
revărsând atâta aureolă şi asupra bisericii 
noastre, şi cine s'a consumat atât de mult 
în editare de cărţi folositoare cu conţinut 
religios, acela nu se poate să nu fie cu 
aceeaşi râvnă constantă şi în slujba episcopiei. 
Cel ce mai apoi s'a obişnuit să slujească zilnic 
Domnului la altar, va continua să o facă şi ca 
episcop, spre binele şl fericirea păstoriţiior săi, 

asupra cărora va cădea roua bogată a merite
lor sângelui Domnului, de pe urma jertfei ce
lei nesângeroase dela altar. 

Iar celce din tinereţele sale s'a obişnuit 
să-şi iubească neamul şi 1-a servit cu credinţă 
sub apăsarea jugului strein, şi cu nu mai pu
ţină râvnă şl după întregirea neamului între ho
tarele sale fireşti, nu se poate să nu-1 iubească 
şi după ridicarea sa la treapta de episcop. Ba, 
cutez a afirma, că-1 va iubi şi mai tare şi cu 
mai mult foc. Se desprinde aceasta în chip 
luminos din cuvântul hotărît ce l-ai rostit îna
intea Majestăţii Sale Carol II cuvânt ce respiră 
atâta dragoste caldă şi sinceră de neam. 

Pe când deci felicit biserica Lugojului pen
tru păstorul pe care-1 primeşte, îmi mai exprim 
o singură dorinţă fierbinte, Preasfinţite Ioane, 
dorinţă pe care sf. Părinte Papa Piu I o în
dreaptă cătrălustus, episcop de Vienaîn Franţa 
„întreg poporul tău să fie apărat de sfinţenia 
ta". Aceasta este urarea mea pornită din su
flet. Atunci fi-voiu aievea fericit şi Preasfinţia 
Ta de asemenea, găsind această unică cale a 
a mântuirii proprii şi a altora. Aşa să fiel 

Predica Preasf. Dr. loan Bălan 
>Cine se va soi in muntele Dom
nului? Sau cine va sta In locul 
cel sfânt al Lui« (Ps. 53 3.) 

inalt Preasfinţite şi Preasfinţiei Părinţi, 
Domnilor Miniştri, 
Iubiţi Fraţi şi Fii, 

In ziua, când împăratul David terminase 
cortul mărturiei de pe muntele Sionului, şi do
rea să aşeze acolo chivotul, deasupra căruia era 
norul ce indica prezenţa lui Dumnezeu, şi-a dat 
bine seama, că tn preajma locaşului sfânt nu 
poate să stea orişicine. De aceea, inspirat de 
Dumnezeu, a scris psalmul 23, care, în legea 
veche, se citea în fiecare duminecă în biserică, 
pentru a atrage atenţiunea slujitorilor lui Dum
nezeu asupra pregătirei sufleteşti ce trebue să 
o aibă toţi ceice se apropie de locul cel sfânt. 

Intr'adevăr, grea întrebare ni-se pune tu
turor celorce suntem chemaţi în slujba Dom
nului: »Cine se va sui în muntele Domnului? 
Sau cine va sta în locul cel sfânt al Lui?* Dar 
o şi mai mare şi mai grea răspundere îi aşteaptă 
pe aceia, cari suni puşi episcopi, ca să câr
muiască Biserica lui Dumnezeu (Fapte 20, 28). 
Strălucirea odăjdiilor arhiereşti şi coroana cu 
pietri scumpe să nu orbească pe nimeni; doar 
eu cât urcă omul piscuri mai înalte, cu atâta 
este expus şi la primejdii mai mari. La iei e 
şi in Biserica lui Hristos: cu cât eşti mai tn 
vârf, cu atâta greutăţile sunt mai multe şi mai 
mari. Noroc că dacă omui se apropie de piscul 
preoţiei, chemat de Dumnezeu, are făgăduinţă 
dela însuşi Spiritul Sfânt, că „va lua binecu
vântare dela Domnul şi milostenie dela Dum
nezeu Mântuitorul Său* (Ps. 33, 5). 

I . 

Observat-aţi, Iubiţi Creştini, că în icoanele 
noastre dinaintea altarului, Isus Hristos este 
îmbrăcat in odăjdii de Episcop? Sfântul Apos
tol Petru 11 numeşte «episcopul sufletelor voas
tre* (I Petru 2, 25 în textul grecesc şi în tra
ducerea latina. Traducerea românească are 
•păzitorul*). Iar Sfântul Ignaţiu al Antiochiei, 
scriind credincioşilor din Tralles, îi îndeamnă 
să cinstească pe episcop ca pe Isus Hristos 
(Ad Trallianos, c. 3). Nici nu cere un lucru 
prea mare, spune doar cu alte cuvinte vorbele 
ce le-a adresat însuşi Mântuitorul apostolilor: 
»Cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă; 
şi celce se leapădă de voi, de mine se leapădă* 
(Luca 10, 16). 

Pentruca să poată cere episcopul dela 
preoţii şi credincioşii săi aceeaş ascultare, pe 
care ei o datorează Fiului lui Dumnezeu, e da* 
tor să continue opera începută de Hristos, să 
vestească în totdeauna credinţa cea adevărată 
şi morala propovăduită de însuşi Dumnezeu. 
Fericită ar trebui să fie lumea, că, în ce pri
veşte cunoaşterea lui Dumnezeu şi a căii ce 
duce la mântuire şi la fericirea dumnezeească 
şi veşnică, are far luminător sigur. Sinodul ecu
menic, convocat, dirijat şi aprobat de Ponti
ficele Roman, ori şi acesta singur, propune cre
dinţa cea adevărată şi indică morala fără greş. 
Voiu fi foarte fericit să ascult de învăţătura 
infalibilă a Urmaşului Sfântului Petru, căruia 
i-a fost făgăduit dela Dumnezeu că nu-i va 
scădea credinţa, şi i-s'a dat slujba să întărească 
în credinţa cea adevărată pe toţi oamenii (Luc. 
22, 32), fără de care credinţă nu este cu pu
tinţă a plăcea lui Dumnezeu (Evr. 11, 6). 

Dar în propunerea credinţei, slujitorul lui 
Dumnezeu întâmpină mari greutăţi. S'a crezut, 
şi prea s'a afirmat, îndată după războiu, câ mi
zeriile ce le-a îndurat omenirea, i-au iăcut pe 
oameni mai buni. Durere, realitatea este cu 
totului tot alta. Nici când n'au fost mai învrăş-
măşite popoarele ca astă-zi, când în fiecare zi 
aşteptăm isbucnirea unui şi mai crâncen măcel 
Pare că au sosit vremiie apocaliptice, de cari 
scria sfântul Pavel lui Timoteiu: »Va veni 
vremea, când învăţătura cea sănătoasă nu o 
vor primi; ci după poftele sale îşi vor alege 
lor şi învăţători, cari le vor gâdili urechile, şi 
la basme se vor pleca* (II Tim. 4, 3, 4). 

Pentruca în condiţiile aşa de grele de as
tăzi, să poată aştepta episcopul dela' preoţii şi 
credincioşii săi ascultarea ce i-o impune Mân
tuitorul, nu trebue să umble după placul său 
(Tit. 1, 7), ci ducând o viaţă fără prihană, să 
caute în toate lucrările sale exclusiv voia lui 
Dumnezeu. Minunate sunt vorbele lui Isus, la 
cari cărturarii şi fariseii n'au mai putut zice 
nimica: Judecata mea dreaptă este, pentruca nu 
caut voia mea, ci voia Tatălui care m'a trimis* 
(Io. 5, 30). Fiind de o fiinţă cu Tatăl, Fiul avea 
aceeaş voinţă şi aceeaş lucrare dumnezeească, 
de aceea nici nu putea călca voia lui Dumne
zeu. Ce greutate este însă pe umerii unui epis
cop, care şi el este dator să caute în toate 
numai voinţa lui Dumnezeu, cu toate că e om 
supus slăbiciunilor! 

Ştiţi, Iubiţi Creştini, că Sfântul Ioan Gură 

de aur a fugit de preoţie, de groaza răspu n d •• 
ce trebuia să o ia asupra-şi. Istoria nu C u n o ^ 
sentimentele, cu cari a primit Sfântul I o a n G ' ? t e 

de aur alegerea sa la scaunul de D a t H » * i U r . 

Constantinopolului. împrejurările erau 
Patriarh a ţ 

extrem de grele, şi de teama agitaţiilor, cari p u t e a u 

răscolească tot Orientul, alegerea şi sfinţirea Iu-

s'a făcut în pripă. Putem însă să ne dămseam' 
de starea lui sufletească din acele moment' 
Nimeni n'a cunoscut şi n'a pătruns aşadebin ' 
pe sfântul Pavel, ca acest mare sfânt. De aceea 
dacă el s'a îngrozit şi a fugit de preoţie când 
era vorbă să i-se încredinţeze doar o 
biserică, cu puţini credincioşi: când a aju n s 

episcop la Constantinopol, cum vor fi clocotit 
în inima lui cuvintele sfântului apostol Pavel-
»In toate zilele mă apasă grija de toate biseri
cile. Cine e neputincios, şi eu să hu fiu n e p u . 
tinciosî Cine se sminteşte, şi eu să nu mă a-
prinz?* (II Cor. 11, 28, şi 29). 

Dacă în totdeauna este greu să răspunzi 
în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor de sute 
de parohii şi de sute de mii de credincioşi, cu 
cât e mai greu astăzi, când oameni, cari se 
profesează în public de creştini şi ţin să apere 
creştinismul, declară în public, câ respectă toate 
teoriile, chiar marxismul şi comunismul! (Hi-
cescu, decanul baroului Ilfov, în procesul lui 
Ciulei, respectă principiile comuniste ale lui 
Cristescu). Am ajuns la vremiie, de cari vor
beşte Spiritul Sfânt prin gura prorocului Isaia: 
»Vai celorce zic răului că este bun, şi binelui 
că este rău; celorce pun lumina întunerec, şi 
întunerecul lumină; celorce pun amarul dulce, 
şi dulcele amar* (Is. 5, 20). Sunt vremuri, de 
cari a mai cunoscut biserica. Corintul, pe vre
mea apostolilor, era un oraş foarte bogat, de 
tot îngâmfat, foarte vestit, doar Cicero îl nu
meşte »lumen totius Graeciae* (Pro lege Manilia( 

c. 5), şi cât se poate de desfrânat. Ei bine, 
Pavel Corintului îi face apologia căsătoriei mo
nogame şi a virginităţii. Sărac, fără să se bu
cure înaintea oamenilor mari din Corint de nici 
un respect, cere dela toţi: »Aşa să ne soco
tească pe noi omul ca pe nişte slugi ale lui 
Hristos şi ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu* 
(I. Cor. 4, 1). Cu toată lipsa de consideraţiune, 
datorinţa episcopului e cuprinsă în scrisoarea 
ce a adresat-o acelaş apostol lui Timoteiu: 
»Predică cuvântul, stai de ei, cu vreme şi fără 
vreme, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată În
delungă răbdarea* (II. Tim. 4, 1, 2). 

Mântuitorul a spus o: »Impărăţia mea nu 
e din lumea aceasta* (Io. 18, 36). De aceea 
nu e înţeleasă Biserica de oamenii, cari nu 
trăesc după concepţia lui Hristos. Observaţi 
numai cum tractează acelaş caz Biserica, şi cum 
îl tractează statele. Tâlharul de pe cruce tre
buia eliminat din societate; iar Isus îl îmbrăţi
şează cu atâta dragoste încât în aceeaş zi, când 
tâlharul i-a adresat o scurtă rugăminte plină de 
părere de rău, îl duce în culmea fericirii, | n 

raiu. Da, căci spune Dumnezeu laEzehiil: , v ' 
sunt eu, zice Adonai Domnul, nu voiesc moarte» 
păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu* 
(33; I I ) . De aceea zice şi Crizostom: »Nu vreau 
să pedepsesc pe păcătoşi, ci să vindec pe c 
bolnavi la suflet» (In S. Phocam martyrem, c. U-
— Această diverginţă de concepţii crează mu e 

d i f i C U ! l ă t i ' , • mari Cu Dar sunt greutăţi cu mult mai man. 
toată opreliştea codului penal, se răsfăţ 
toate străzile o literatură păcătoasa, e * l l t e r * 
omoară*, de care vorbea sfântul Pavel (II. 
3, 6). In cinematografe, desfrâul se soarbe^ 
tinerii cari ar trebui antrenaţi pentru 
nădejdea zilei de mâine. Cărţi »i__bro»BJ|12«« 
riţe cu bani daţi de duşmanii ţârii, î n v C ° . _ t e -
sufletele şi distrug, ori măcar zguduie ^ s t j 
melii, bruma de autoritate ce mai este în a 
ţară la slujitorii sufletelor. — Ce 1UP 
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trebue să ducă cârmacii Bisericii, lipsiţi de mij
loace ş« trebuind să combată toate năzbâtiile 
moderne cu metodele şi mijloacele progresului 

d e astăzi al civilizaţiei l 

II. 
Alături de multele si enormele greutăţi, 

, c e stau in calea unui Episcop, slavă Domnului, 
e l are la îndemână şi ajutoarele necesare, 
pentru zilele de astăzi, el trage o mare mân
gâiere din vorbele, ce le-a spus fiului său bă
trânul Tobla: „Şi nu te teme, fiule, pentrucă 
am sărăcit. Ai tu multe, de te vei teme de 
Dumnezeu şi de te vei depărta de tot păcatul, 
şi vei face ce e plăcut înaintea lui" (Tob. 4, 
.29, 30). 

Episcopatul nu este o carieră, ca oricare 
alta, ca să şi-o poată alege şi sâ o poată 
râvni cui îi place. Pentru a putea îndeplini 
această slujbă, toate puterile omeneşti, chiar 
cele mai zdravene, sunt insuficiente. Episcopul 
are nevoie de puteri supraomeneşti, cari în
trec chiar poterile îngerilor. De aceea celor 
ambiţioşi din Biserică ii-se potrivesc vorbele 
ce le-a spus Moise Evreilor, când s'au abătut 
dela calea ce le-o croise Dumnezeu in pustie: 
,Nu vă suiţi, că nu este cu voi Domnul" (Num. 
14, 41). De aceea numai cel chemat de Dum
nezeu, aşa cum a fost şi arhiereul legii vechi, 
are dreptul la această slujbă (Evr. 5, 4). 

Martor îmi este Dumnezeu, care este de 
faţă aici in Sfânta Taină a Cuminecăturii, ca 
u'am umblat după această mare cinste, nici 
n'am rugat, fie în scris, fie cu vorba, pe nici 
un prieten ori pe vre-un cunoscut, să punâ 
cea mai mică vorbă buuă, pentrucă să fiu eu 
numit episcop. Din contră, când unii prieteni 
mi asigurau, că eu o sâ fiu numit, am vorbit 
eu în favorul altuia. Când mi-s'a adus la cu
noştinţă gândul Preafericitului Părinte, a doua 
z\ am adus Sfânta Liturghie la in'tenţiunea, 
că, dacă nu e dela Dumnezeu, sâ i-se pună 
în caie toate piedecile, şi mai bine să mcr 
înainte de consacrare, dacă nu voia putea 
promova mărirea lui Dumnezeu şi mântuirea 
sufletelor. 

Dacă după toate acestea am ajuns ia 
ziua de astăzi, cred cu tărie, că alegerea e 
într'adevăr dela Dumnezeu, nu pentru vredni
ciile ori calităţile mele, căci cele nebune ale 
lumii le-a aleg Dumnezeu ca să ruşineze pe 
cele tari; şi cele de neam prost şl nebăgate 
în seamă le-a ales Dumnezeu şi ceiece nu 
sunt, ca să strice ceiece sunt, ca să nu se 
laude nici un trup înaintea lui" (I. Cor. 1, 
27 -29) . 

Fiind deci chemat în colegiul apostolilor, 
de Dumnezeu, cred cu toată târla sufletului 
meu, că voiu avea şi eu parte de azistenţa, 
ce a promis-o Domnul Hristos trimişilor Săi, 
când i-a asigurat: „Iată eu cu voi sunt, în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului" (Mat. 
28.20). Greutăţi voiu avea multe şi mari; însă 
Ştiu, că toate Ie pot în Hristos celce mă în
tăreşte" (Filip 4, 13). Ca şi Iui Pavel, îmi 
sPune şi mie Domnul: „Destul îţi este darul 
meu, căci puterea mea întru neputinţe se vede 
desăvârşită" (II Cor. 12,9). Sper, că voiu putea 
z<ce şi eu cu acest mare apostol al neamuri-
l o r : „Când sunt slab, atunci sunt tare". (II. 
c o r . 12, 10). Când puterile îmi vor fi sleite, 
!' când toate combinaţiile omeneşti nu vor 
•«ai îngădui nici o dâră de nădejde să pă
trundă în suflet, va interveni puterea lui Dum
nezeu, care toate le isprăveşte mai pe sus de 
°rice nădejde (Rom. 4, 18). 

In slujba sa, episcopul e ajutat de preoţii 
ţ e * i are ori în sfatul său, ori în comunele, 
Pentru cari e dator să pună pentru fiecare 
P[ eot. (Tit. 1, 5). Cunosc în mare parte clerul 
*>n dieceza Lugojului, cunosc şi trudele fi 
°»tenelele ini, încât am pntnt să m i fălesc cu 

el în faţa Maiestăţii Sale Regelui. împrejură
rile de după răsbolu au făcut să se închidă 
Seminarul Diecezan, încât episcopul nu-şi mal 
poate creşte clerul sub ochii săi, aşa cum îşi 
încălzeşte pasărea puii sub aripile sale. Voiu 
stărui insă cu multă Inzlstenţă, ca în Semina
rele, unde îmi voiu trimite clericii, superiorii 
şi profesorii să fie la înălţimea, pe care o pre
tinde Preafericitul Părinte Papa Piu al Xl-lea 
în enciclica despre preoţia catolică, pentrucă 
să poată corăspunde nevoilor zilelor de astăzi. 

Cu ocazia prestării jurământului de fide
litate, Majestatea Sa Regele mi-a zis o vorbă, 
care ar trebui să şi-o repete în fiecare zi toţi 
slujitorii bisericeşti: „Tăria Bisericii se bizuie 
pe tăria slujitorilor ei". N'ajunge formaţia in
telectuală şi socotită din seminar, clerul tre
bue îndrumat şi mal departe, căci România 
Mare a pus o mulţime de probleme noi şi 
pentru preoţime, căreia încă trebue să i-se 
spună: A moşului viaţă a duce a trecut. în
drumarea cum se cade şl controlul efectiv, nu. 
numai pe hârtie, al vieţii sufleteşti şi al acti
vităţii pastorale vor asigura preoţimii un drum 
drept, iar credincioşilor progres în bine. 

Dumnezeu, care m'a ajutat aşa de mult 
în însărcinările grele ce le-am avut până a-
st; zi, acum, când m'a ales la o slujbă cu mult 
mai grea, cred că-mi va sta şi mai mult în 
ajutor. Dumnezeu vede în sufletul meu, şi ştie 
că, începându-mi noua muncă, nu vreau 6â 
realizez voia mea, ci caut numai voia Tatălui, 
care m'a trimis. 

* 
Mai înainte de ce aş încheia acest cu

vânt, ţin să mulţumesc Preafericitului Părinte 
Papa Piu al Xl-lea, „care cu mână tare şl cu 
braţ înalt" (ps. 135, 12) cârmuieşte biserica 
lui Hristos, asigurându-L de ascultarea n ea 
filială şi de devotamentul mea cei mai desă
vârşit în slujba grea, la care m'a chemat. 
Fierbinte mulţumită exprim. Majestăţii Sale 
Regelui Carol pentru bunăvoinţa ce a avut Ia 
numirea mea; în schimbul căreia îi promit 
că-mi voiu da toată silinţa ca preoţimea şi 
credincioşii mei să fie străjeri credincioşi la 
graniţa ţârii. Mulţumesc Onoratului Guvern 
pentru delegaţia, cu care a binevoit să ono
reze consacrarea mea, dând prin această do
vadă vie cât de mult ţine la conlucrarea ami
cală a puterii civile cu puterea spirituală a 
bisericii române unite în credinţă tare şi în 
dragoste neclintită cu Sfântul Scaun Apostolic 
al Romei. 

Mulţumesc înalt Preasfinţitului metropolit 
şi Preasflnţlţilor fraţi eplscopi pentru oste
neala ce au depus-o astăzi. Promit înalt Prea
sfinţitului metropolit respectul şi ascultarea 
prescrisă de sfintele canoane, iar întregului 
episcopat îi juruiesc dragostea, ce ne-a le
gat-o Mântuitorul de suflet colegiului aposto
lic, ca notă distinctivă. 

Mulţumesc Veneratului Capitlu Metropo
litan de Albalulia şi Făgăraş, Reverendisimilor 
delegaţi al celorlalte capitle, în deosebi de
legaţilor Capltlului meu Catedral şi celor ai 
Capttlului Metropolitan de Bucureşti cu cari 
am colaborat multă vreme. Mulţumesc tuturor 
fraţilor in Domnul şi prietenilor, cari n'au 
pregetat sâ alerge la această solemnitate. Un 
caid cuvânt de mulţumită se cade delegaţiei 
aşa de numeroase a Teiuşenilor, şi mai ales 
Corului Catedralei mele, care cu multă oste
neală şl cheltuială a alergat la această sărbă
toare, dorind să slujim Domnului împreună, 
începând chiar cu prima mea liturghie arhie
rească. 

Mulţumind tuturora, cari m'au onorat cu 
prezenţa lor în această zl, îl rog să-mi ceară 
dela Dumnezeu hara l .de sus ca să-mi pot face 
slujba deplin. 

Darul Domnnlnl nos t ru I sas Hristos şl 
dragostea la i Damnezea şi împăr t ă ş i r ea Sfân
tului Spirit să fie ca noi ca toff. Amin. 

Sărbătoarea dela „Casa Domnului" 
Păr. Vasile Cristea a depus voturile pe vieaţă 

„Casa Domnului" esto în Blaj mănăst i rea 
călugărilor asumpţioaişti, tranşezi, d u p i c u m î i 
cunoaşte lumea dela Blaj. Aceşti că lugăr i , doi 
la aumir , păr. Evrard şi Merckx, au venit ia 
Blaj, chiar la începutul României Mari şi au 
început să înveţe numai deeât româneşte. Apoi 
şi-au cumpărat o easă cu o grădină, uade au 
iaceput sâ c r ea t e i , pe banii lor, copii buni dela 
Liceul de băieţi din Blaj. Rând pe rând a-
cesstă eas l a Domnului s'a desvoltat de aşa 
in cat ast lzi se cresc în ea mai mult de 20 de 
băieţi, dintre «ari, pe urmi , după facerea ba
calaureatului, unii se fac preoţi iară alţii eă-
lugir i . 

Dar această „Casă a Domnului" n'are nu
mai menirea aceasta. Ea a făcut bissrieoasă fi 
cuesrnica tocmai partea aceea a oraşului nos
tru eare era mai puţin iubitoare de biserică, 
aşxnumita „hula". Losuitorii din „hală" sunt 
muncitori şi cărăuşi. La biserica îi vedeam 
foarte rar, de suduit în schimb erau meşteri, 
numâru unu. De când s'a deschis „Casa Dom
nului" îa „huli" , aceşti oameni s'au schimbat 
eu desăvârşire. Ii vezi zilnic la biserică, îa 
„Casa Domnului", ei-i vezi chiar eumiaseân-
du-se, şi î a c i des. Cine i-a schimbat? Cinei-a 
atras la biserică? „Casa Domnului". 

Şi mai e ecva. Nu există bolnav în oraş 
ps care s i nu-1 cerceteze păr. Merekx, îndată 
ce aude e i e cineva bolnav, merge, II man
g u e , i i propune s i se spovedească, s i se cu
minece şi s i primească masiul, aşa e i ee idoi 
parohi ai Blajului au un mare ajutor în aceşti 
călugări. 

Tot aceşti călugări au întemeiat de că
rând ordu! terţiarelor, rugând pe femeile şi 
fetele cucernice să se înscrie in acest ord, şi 
sâ t r i i a s s i în lume ca în mănăstire. 

După toate acestea, vă închipuiţi, dragi 
estitori, că locuitorii Blajului îi iubesc pe a-
ecşti călugări, şi că bucuria lor este si bucu
ria locuitorilor din Blaj. Când au auzit deci 
locuitorii Blajului că p i r . eăiugfir Vasils Cris
tea face, sâmbătă în 17 Octomvrie, voturile per
petue (pentru totdeauna), şi că aceste voturi 
le primaste lasuii Excslenţa Sa noul Mitropo
lit Alexandru, 'au aietgat eu mic su mare, ea 
s i ier. parte la această frumoasă ceremonie. 

Inaltpreasfinţitul sostru Mitropolit a şi a-
rătat, îa predica frumoasă ps care a ţ inut o, 
ce mare lucru este acesta şi cât de mult se 
bucură biserica noastră de această hotărîre a 
par. Vasile, iară când credincioşii l-au văzut 
pe păr. Vasile zicând, asemenea unui mort, în 
faţa altarului, şi-au adus aminte numai deeât 
că păr. Vasile este de aici înainte mort pen
tru totdeauna pentru lumea aceasta, eu toate 
plăcerile ei, mort pentru neamurile si prietenii 
săi din lume, viu numai pentru Dumnezeu, 
pentru mlnăstire şi pentru binele credincioşilor. 

Ceice au văzut ceremonia aceasta şi au 
assultat cuvintele rostite de marele păstor f i 
d« par. Vasile, nu vor nita niciodată scena 
aceasta. 

Dorim din inimi ca nădejdile puse de 
călugării asumpţionişti în păr. Vasile să se 
Împlinească întocmai şi ca prin rugăciunile 
tuturor celor ce au ţinut să fie de faţă la a-
ceastă minunată ceremonie, să aibă „Casa 
Domnului" un călugăr atât de bun şinele cu
cernic cum îl ştim cu toţii că este. 

http://haral.de
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O. statistică interesantă 
şi părerea mai multor învă|a|i 

despre divorţ 

Tocmai acuma am citit o statistică 
foarte interesantă despre divorţ in ziarul 
german: » Deutsche Allgemeine Zei t ung « 
din Berlin. Acest ziar susţine că Înainte de 
marele războiu nicăiri in Europa nu s'au 
făcut atâtea divorţuri ca în România, şi 
anume 44.1 cazuri de fiecare 10.000 de 
locuitori. Şi acest procent noi 1- am păstrat 
şi după războiu. Necredincioşii noştri con
ducători, cari poartă vina acestui număr 
atât de mare de divorţuri, pot să se fă
lească cu aceasta. 

Astăzi în Europa ne-a întrecut— spre 
marea părere de rău a necredincioşilor 
noştri cârmaci — Letonia, pentrucă ea are 
91.5 cazuri de divorţ la 10 000 locuitori. 

Germania avea la 1913 abia 27.9 di
vorţuri Ia 10.C00 de locuitori, dar acest 
număr a sporit la 75.2 în 1935. Ziarul 
spune că o cauză a acestei înrăutăţiri ar 
fi şi marea sărăcie din Germania. 

In Franţa dinainte de războiu erau 
37.7 divorţuri la 10 000 locuitori, în 1923 
deja 52.9, pe când în 1934 abia 48 3. 

Belgia avea în 1913 la 10 000 locui
tori 15.9 cazuri de divorţ, iar la 1933 
deja 30. 

Suedia a ajuns dela 13.7 dinainte de 
războiu la 42.8 după războiu, iară Da
nemarca dela 28.3 la 82.9. 

In Anglia divorţurile sunt foarte rare, 
fiindcă legea nu le îngăduie. înainte de 
războiu avea 1 5 cazuri, iară acuma are 
10.5. 

In Austria şi Italia divorţul este oprit 
prin lege, fiindcă aceste două ţări au pri
mit întru toate învăţăturile bisericii catolice. 

In Japonia sunt 113.3 cazuri de di
vorţ la 10.000 de locuitori, Japonezii insă 
sunt păgâni, aşa că n'avem de ce ne 
mira de ei. 

Statele Unite Nordamericane apoi 
duc recordul. Acolo sunt 128 5 cazuri de 
divorţ la 10000 de locuitori. 

Putem deci constata că oamenii s'au 
răit după războiu şi în privinţa divorţului, 
s'au răit şi s'au stricat, afară de noi Ro
mânii cari am rămas aceiaşi. La noi adecă 
s'a adus legea divorţului cu mult înainte 
de războiu, ca să părem cât mai moderni 
şi mai pe o treaptă cu popoarele apu
sene. Le-am maimuţărit şi în privinţa 
aceasta. 

Şi acuma, să mai ascultăm şi părerea 
câtorva oameni învăţaţi din veacul nostru 
referitor la divorţ. 

La anul 1930 Papa Plus XI. a dat 
o enciclică papală despre căsătorie. Se 
Înţelege că Sfântul Părinte a combătut din 
toate puterile divorţul. Cu acest prilej 
ziarul »L'Oeuvre« din Paris a întrebat pe 
cei mai mari gânditori francezi, ce părere 
au desprz această enciclică. Cel dintâi a 
răspuns M. Marcel Prévost, membru al 
Academiei Franceze, care a apărat cu 
mare însufleţire enciclica papală spunând 

că numai această enciclică este în stare 
să ne apere de decadenţa morală în care 
ne sbatem. 

O advocată dela Curtea de Casaţie 
din Paris a făcut, cu acest prilej, propu
nerea, să se institue scaune de mărturi
sire, în cari femeile să-şi poată spune ne
cazurile din căsnicie fără de frica, de a fi 
batjocorite. In forma aceasta s'ar putea 
rări divorţurile atât de dese astăzi, iară 
enciclica papală ar ajunge la biruinţă 
deplină. 

M. Henri Robert, preşedintele de mai 
înainte al baroului advocaţilor din Paris, a 
aprobat întru toate această enciclică şi a 
propus ca tinerii să fie crescuţi de aşa ca 
să tie duşmani neîmpăcaţi ai divorţului. 

M. Georges Lecomte a cerut să se 
Introducă din nou indisolubilitatea (nedes-
facerea) căsătoriei, ceeaceesteîn interesul 
binepriceput al fameilor şi al copiilor. Cei 
mai mulţi tineri de astăzi se căsătoresc 
cu gândul că, în caz de nepotrivire de 
caracter, se pot despărţi. Astfel nu au 
nici cea mai mică răbdare faţă de greşelile 
soţiei şi nu-şi dau nici cea mai mică si
linţă de a se înţelege împreună. De altfel 
acest învăţat spune, că chiar şi învăţaţi ca 
Henri Brisson, Rene Goblet, Jules Ferry, 
Spuller şi alţii au fost totdeauna împotriva 
divorţului, 

Goethe, cel mai mare poet şi gân
ditor german, scrie în romanul său „Wahl-
verwandtschaften* = > simpatiile« despre 
căsătorie: »Câsătoria trebue să fie indi
solubilă* (să nu se poată despărţi), pen
trucă ea aduce atâta fericire, încât puţina 
nenorocire ce o poate aduce nici nu se 
poate socoti. Cauze de a divorţa nici nu 
există. 

Profesorul universitar Friedrlch Wil-
helm For ster din Ziirich în Elveţia spune 
că marele Goethe a fost un hotărît duş
man al divorţului, ceeace se vede din ro
manul său >Wahlverwandtschaften«, în 
care se pedepseşte şi numai gândul di
vorţului. Foerster însuşi este un duşman 
hotărît al divorţului şi nici nu vrea să 
audă de îndreptăţirea aceluia, iar legiuirile 
adnse în privinţa aceasta le condamnă (o-
sândeşte) din inimă. 

Profesorul Dr. Finger dela universi
tatea din Viena spune că divorţul este o 
mare nenorocire pe capul omenirei şi din 
punct de vedere igienic (al sănătăţii), 
fiindcă prin divorţ să lăţesc foarte mult 
boalele lumeşti. 

Iată prin urmare că nici chiar învă
ţaţii moderni şi cei mai mari scriitori nu 
prea sunt pentru divorţ, dimpotrivă îl o-
sândesc şi doresc să se şteargă prin lege, 
ca ceva nenatural, primejdios şi nemoral. 

P ă r i n ţ i a Uilhs 

Plecarea din Lugoj a Inalfprea-
sîinjifului Alexandru 

In Nr. 19—20 al „Sionului Românesc" 
care este foaia oficială a Diecezei Lugojului, 
citim, cum s'a despărţit I. P. S. Sa de tronul 
arhieresc dela Lugoj, de pe care a păstorit a-
cea dieceză vreme de 14 ani. 

In dumineca de 27 Septemvrie I. P . S. 
Sa mai slujeşte o sfântă liturghie arhierească, 
îşi mal paşte odată ochii asupra minunatei 
catedrale pe care pe spesele Sale a pictat-o, 
iar în seara zilei de 29 Septemvrie Lugojenii 
dau un banchet, în restaurantul Dacia, în 
cinstea aceluia care pleacă. Un număr de 100 

persoane au ţinut să-1 onoreze şi sărbât 
rească cu acest prilej. °" 

capite 
După friptură Ilustritatea Sa păr. vie 
clar Dr. Nicolae Brânzeu se ridică ş i t j £ 

măceşte părerea de rău de a pierde din mii. 
locul lor pe arhiereul care după 14 ani îi p £ 
răseşte. Drept amintire îi predă un album cn 
vederi din Lugoj, rugând pe noul mitropolit 
să-1 răsfoiască din când în când şi să le păs
treze bună amintire. 

După mai multe alte toaste, se ridică nonl 
Mitropolit, le mulţumeşte tuturor, dă mâna ca 
toji şi pleacă Ia reşedinţa care pentru ultima 
noapte mai este a Sa. 

Observăm că în preieară corurile „Lira" 
şi „I. V d u 8 din Lugoj îi dăduseră o frumoasă 
şl reuşită serenadă. 

Iu dup'amiaza zilei de 30 Septemvrie, p e 

la orele 15, maşina prefecturii îl duce Ia gară, 
care este tixltă de lame. Dna Dr. Brânzeu, 
prrzldenta Reuniunii Mariane îi ofere un bu
chet de trandafiri albi, apoi fostul episcop al. 
Lugojului se urcă în trenul motor care por
neşte, „fege în goană, ducând cu sine amin
tiri nenumărate, poate vr'un regret, urări în
focate şi priviri încărcate cu mâhnire. . .* 

Comunicat 
Primim, din partea Sindicatului Prtsti 

Româse di a Ardeal şi Banat, eu rugăminţi» 
is a publica, u rnă to i r e l e : 

Sieduatul P r t s t i Româae din Ardeal ţi 
Banat, fiind sesizat de membrii săi, că Ia bas
chetul dai în onoarea M. Sala Regelui de că
tre Automobil Ciubui din Cluj Im seara zilit 
de 4 Octomvrie ert., nu li-s'a admis intrarea 
ssatru exercitarea îadatorirei lor profesiosile, 
regreta a dane că opisia publici a ţării nu a 
putut ft informată ds cele pt t reeute aeolo şi 
la special e i nu a putut lua eunostist i de im
portanta euvia t s rc a M. Sale Regelui. 

Răspunderea pentru aceas t i omiiiuae 
cade ia uttrfgime in sarcina organizatorilor 
baathetului şi niei de cum asupra ziariştilor. 

Preşedintele Sindicatului Presei Româse 
din Ardeal şi Bănet, sare a asistat la acest 
baathet, au a avut cunoştinţa că ziariştilor 
li-*'* interzis accesul în edificiul Automobil 
Clubului şi astfel nu a putut interveni peitru 
remedierea acestui neajuns. 

Preşedinte: p. Secretar gen§rah 

Dr. Sebastias Bornemisa Dr. Aurel Gocimai 

Revărsare de haruri 
Ia ecrcularul Nr. IX —1936 al diecinţ 

gr. cat. de Marlmurăş sfiim câteva lueruri 
frumoase cari e pagubă s i rămână necunos
cute si de pnbicul marc: 

Reusiuaea ds Misiuni din acea eparhie 
are 203 membri, eu 17 mai mulţi 
anul trecu'. 

S'au ţiaut aaisiuai sânte în 67 de site.p» 
eând anul treeut numai în 52. 

La aceste sfinte misiuni s'au cumineiit 
38.808 inşi, faţă de 27.343 din asul trecut. 

Mai mult au obosit pentru misiusi P«" 
riaţii basiliaai dela Bixad şi Moiieiu, cari lin
guri au ţiaut misiuni în 33 de comune. Intr un 
loc a ţinut misiuni p i r . c i l u g i r franeisws 
Dr. Nieulăes dela Oradea, iară in celelalte 3» 
losuri 24 preoţi membrii ai Reuniunii. 

Averea Reuniunii este de Lei 66.872, ară
tând faţă de anul treeut un spor de Lei 14 !»»• 

Preşedintele acelei Reuniuni este P» • 
canonic Ludovic Vida. 

Cetiţi „UNIREA P O P O R U L ^ 
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pin Secuime: Coşnea-Ciuc 
Ca trei aai îa u r m i cetitorii gazetei „Uni-

r«a Poporului" dela Blaj, au eetit de k n a i 
| M mfi ua articol îatitulat „Fapte cari g r l e sc" 
j ţ a care se făeea un mic rezumat despre 

( l ( a c e S'A f * ° u t î n *»mP de trei ani în parohia 
frumoasa 1» filiile ei. După ssurgerea altor 
trii aai, ia t i - m l din nou în situaţia de a pune 
t a faţa cetitorilor U. P. înfăptuirea din Fru-

M'arn hotărît să scrin aceste rânduri, de
oarece adeseori se vorbeşte de preoţii şi pas
torali* parohiilor din judeţele seeuizate, uneori 
gj a4 învinuiţi deadreptul preoţii noştri de pe 
«ceste plaiuri, cum s'a întâmplat mai anii 
trecuţi. 

In ziua de 20 Sept. am participat la ser
barea Hramului bisericii dia Coşnta. La sfâr
âitul sf. liturghii după predică, Păr. Avisalon 
Coitia dia Frumoasa a prezentat eredin cio
p o r o mulţime de obiecte necesare cultului 
divin, cari toate au fost doaate de credincioşi 
localnici. Pe u r m i iateresandu- mi, eum de s'a 
tjaas la aceste donaţiuai am putut ifsa urmă
toarele: 

I ac i îa ano! 1936 Preavcncratul Consis-
tor dia Blaj, în ziua de 10 Sspt. a ridicat fitia 
Cofnoa la grad de parohie. Biserica de lf me, 
flind, avea acoperişul strieat. S'a cerut ua a-
jator dala comuna polit ici şi s'a primit 450O 
Lei, cu cari bani s'a cumpărat draniţa de 
lipsa, pe un preţ mai redus dela curatorul 
primar Givril Orflncian şi s'a ocoperit din nou. 
Lipsind vasele şi obiestele accesare cultului 
divin, precum şi cărţile ds strană, Pâr. A. 
Costea în dumineca ul t imi dia luna Iulie a 
l i ut călduroasă rugăminte la hunii credin
cioşi din Coşnea, ds a pune ban lângă ban 
lire a înzistra st. b i ser ic i cu cele de l ipsi . 
Secerişul a fost foarte bogat. 

S'au oferit în urma «pclulni şi au şi do
nat dsja următorii credincioşi următoarele lu
cruri: 

1. Nicola® B i r s s n şi soţia Meria precum 
li ginsrelo lor Dumitru Olale şi soţia Floare» 
au donat o c i ldamşs cu stropitor în valoare 
•d« L«i 1800. 

2. Ioaa C l ip curator şi soţia Eîaterhsa 
frieum şi părinţii lor Nisolae şi Etissbata au 
donat a prea frumoasă candelă ia valoare de 
Lei 1300 L®i. 

3. Simioa Bejan şi soţia Măria, Dumitru 
Certai şi soţia Varvara precum şi vid. Aaa 
Saeiu a. Bârsan au eoaat un prea frumos Ci-
b a n ° . aurit pentru păstrarea sf. Euharistii în 
Pr*l de 4000 Lei. 

4. Gheorghe Suciu şi soţia Ana, Ioaa 
8aBiu şi soţia Eftiaca şi Dumitru Bârsan şi 
s°}ia Caroliia au donat o c race pentru masa 
'"«ului î s p r e ţ da 1750 Lei. 

5 Petru GsrgeJy şi soţia Ana, Dumitru 
G , r g« ly , vid. Măria Bârsaa, GavrillF«»h«t« şi 
8ot«a Zamfira şi Ştefan Taneo şi soţia Măria 
»o doaat smbsle Miuee voi. I şi H-III, în preţ 
i % 2050 Lti. 

6 - loan VrJneiaa 1. Dumitru şi soţia Aaa, 
, u *°uat un Orologioa tn preţ de Lei 300. 

7> Soţia lui Gheorghe Suciu, Aea S*v», 
a °*at două psriaiţe pentru masa altarului 

, r B * ° « luerate. 
t

 8 - Soţia iui Dumitru Olah, Floarea Bi r -
/ * ' * cumpărat mătasea de l ip i i pentru a se 

JH căptuşi ch votul, în car« s'a aj»tat «oul 

1»0| 

° n u > '» » lucrat frumos mătasea. 
-̂ Tot aisi mai amiatese c* tâmplarul 

' * Ojah, a lucrat pe seama bisericii un fru 
w .f u i a P î o "nod gratuit, din miteriaiul bi-

"cii, 
1 0 - Tot Nieolac Bârsan a mai doaat şi o 

frumoasă steluţă ia preţ de 720 Lei, iar tot 
«1, împreună eu Ghiorghe Olah îa 1929 au 
cumpărat ua rând de ornate îa preţ de Lei 8000. 

Toate acestea le-au făcut bunii credin
cioşi la îndemnul P i r . Av. Costca chiar şi aceea 
de a cere s i li-ss dea preot aparte şt s i fie 
parohie de sine s t i t l toa re . Le-au doaat bucu
roşi, şi eu nădejdea ea / . P. S. S. Dr. Ale
xandru Nicolescu, care este originar tot din 
judiţul Ciuc, 1« va trimite un vrednic păstor. 

Dia asufliţirea lor, azi, când îna l te p i r ţ i 
sie lumii se distrug altarele, se poate învăţa 
foarte mult, iar toţi cari ar vrea xi facă o 
frumoasă danie bisericii s i ia pildă dela aceşti 
ciobani dia Carpaţii Ciueului, c i ei în adevăr 
aumai din creşterea vitelor t r i e sc . 

Corespondent 

Z i u a n a ş t e r i i M . S a l e R e g e l u i s'a 
sărbătorit la Blaj cu mare însufleţire. Cursu
rile şcolilor an fost suspendate, în fiecare 
şcoală s'a ţinut câte o serbare şcolară, la care 
a vorbit câte nn profesor. Pe la orele 11 însuşi 
I. P. S. Sa mitropolitul Alexandra a ţinut sâ 
slujească pentru M. Sa Regele. La această 
serbare aa laat parte toatî autorităţile din Blaj. 

Noul N u n ţ i u P a p a l la B u c u r e ş t i . 
Miercuri 14 0 : tomvrie a sosit la Bucureşti 
noul nunţiu papal, Excelenţa Sa Andrea Cassulo. 
Ii dorim din inimă să se simţească cât mai 
bine la noi în ţară. 

M o a r t e a s u b s e c r e t a r u l u i d e s t a t 
Dr . lu l iu V a l a o r i d e l a M i n i s t e r u l In
s t r u c ţ i e i . Marţi 13 0 ; tomvne a murit la 
Bacureşti fostul subsecretar de stat Dr. Iulie 
Valaori deia Ministernl Instrucţiunii. înmor
mântarea 1-a'a făcut joi în 15 Octomvrle. A 
Joat profesor universitar, om cinstit şi foarte 
harnic. 

C ă l ă t o r i a M. S a l e la P r a g a . Nu 
peste mult M. Sa Regele va pleca ia Prags, 
unde va vizita pe dl Beneş, preşedintele re
publicii cehoslovace. M. Sa va petrece în Ce
hoslovacia ca total 5 zile. 

F â n t â n ă a d â n c ă d e 2 0 0 0 m e t r i ia 
P a r i s . Consilia! comunal din Paris a votat 
uu credit de 5 milioane de franci, pentruca ia 
se zidească o fântână mare cu o adâncime de 
2000 metri. Aceasta a fâcut-o, fiindcă mai a-
proape de suprafaţă na se găseşte apă. 

M. S a R e g e l e n a ş u l a t r e i g e m e n i 
Tn Ardea l - Al. ¿ 4 R . G C I C , d o r i n d ţ i a r c t e 
d r a g o s t e a faţă de toţi locuitorii ţârii, ori de 
ce caţioaalitate ori credinţă ar fi, a primit să 
fie naşul a trei băieţi gemeni ai locuitorului 
Francisc Szabd, ungar reformat din Seini, ja-
deţal Sala Mare. 

Un m i n i s t r u Tşi p ă c ă l e ş t e r ă u f u n c -
ţ idnar i i . Dl ministru: Djavara dela jostlţie 
şi a vizitat luni 12 Octomvrle Ministernl, fără 
de a spune cuiva, ce are de gând. A aflat o 
mulţime de funcţionari plecaţi în oraş, iar o 
o seamă dexfancţlonare roşindu-şl buzele şl 
obrajii. Un om de serviciu a spus dapă ie
şirea minlstrnlai din birouri: ,Să vină, dom
nule, n'am ce zice. Dar să spună dinainte, nu 
aşa!" Credem o ă a dona oră na 1-se va raa 

întâmpla aceasta dini ministru, căci roff f a n c -
tlonarli şi funcţionarele se vor nizoi să-ff 
facă datoria, altfel ne având ce face alta decât 
eă-şi iea lumea In cap. 

J u b i l e u l d e 4 0 0 d e a n i a l c a r t o 
f i lor Tn E u r o p a . In anal 1536 Spanioli/ , 
cucerind Peru, an s t i t din America de Snd, 
aa Introdas în Europa mai întâi cartofii, cnm-
penele sau plclolcile. Earopenli insă nn le-au 
ştiut preful, ci le-au ţinut în ghivece san oale, 
ca plante de decor, adecă flori. Abia ini Fre-
derlc II. Cel Mare, regele Prusiei (născut Ia 
1712, mort la 1786), i-a succes să-i Introducă 
şl in bucătăria ţăranilor printr'o tragere pe 
sfoară a locuitorilor ţării. S'a apueat adecă şi 
a dat poruncă aspr i în toată ţara că nimenea 
nu are voie să planteze cartofi, afară de 
regele, care va cultiva într'o grădină din 
Poitdam cât îl trebueşte pentru bucătăria r e 
gească. Numai decât s'au apucat ţăranii din 
jur să fure din cartofii regelui, ceeace i-a 
cauzat o nespasă bucurie, Iară când el însăşi 
a început să-i mănânce atât fierţi cât şl fripţi, 
lumea a laat pildă dela el, iar astăzi în Ger
mania se mănâncă aproape numai cartofi în 
Ioc de pâine. 

C o n v o c a r e . Consiliul Sindicatului P re 
sei Romane din Ardeal şi Banat, In şedinţa sa 
din 15 Octomvrie 1936, a hotărît convocarea 
adunării generale extraordinare a Sindicatului 
pentru ziua de sâmbătă 31 Octomvrle ora 5 
d. m. în localul Sindicatului din Cluj, la or
dinea de zi fiind chestiunea casei Sindicatului. 
Cioj, 15 Octomvrle 1936. Preşedinte: Dr. S. Bor-
nemisa. Secretar general: Teojil Bugnariu. 

Mai m u l t e f e m e i d e c â t b ă r b a ţ i . 
După o proaspătă numărătoare făcută în Aus
tria s'a constatat că numărul femeilor e mai 
mare decât al bărbaţilor. Astfel la Viena se 
găsesc 100 de bărbaţi la 122 femei. Tot astfel 
şl în alte oraşe mai mari, aude aa plecat 
multe sătence ca servitoare sau lucrătoare în 
fabrici. 

Moartea unui inginer ajuns mi
sionar în Africa 

L» leproseria (casa p ia t ra leproşi) din 
Faratas-gana în Madagascar, a murit au demult 
părintele Hcnriot, misionar Iazarist, îa vârstă 
ds 70 ani. 

El fusese inginer agronom îa America 
de Sud, c iad deodată s'a simţit chiemat spre 
viaţa mil ionari : în 1900 a mers Ia Madagascar 
şi aiei s'a făcut preot. El şi-a închinat vicaţa 
ttcreştiaării vezoilor, un aeam r i t l c i to r (cam 
ca ţiganii noştri), cari cea mai mare parte 
a vieţii lor o petrec umblând eu luntrcle pc 
apă. Părintele aeesta a umblat după ei, aai 
dearândul, când pe apă, îa luatre, c i ad pe 
uscat, într'ua car tras de doi boi, pe cari el 
i-a diprini la jug. 

Odată a etzut sub roţii* carului, şi-a 
frânt un braţ, încât a trebuit tăiat. A lucrat 
mai dtpartc. Şi-a zidit o biserici între mără
cini, lucrând şi el ou ceilalţi lucrători. Când 
a foit de 61 ani, s'a apucat de a l t i b iser ic i ; 
a căzut d i pe s shs l i , încât abia a sc ipa t cu 
visata. Atunci s'a retras de capelan la lepro
zeria dia Farafaogana, unde a stat 9 ani între 
•iuţii oameni cuprinşi de grozava boală a 
leprei. Că în ca măsură ştia el să a d a c i pe 
otmeni la c red in ţ i , o arat* faptul c i fst anul 
1935 au foit 23 mii de cumiacoiri între bol
navii Iui. A murit la postul da onoare şi a 
foit alezat ia cimitirul leprozeriei. 
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Păr in te lu i Pe t ru Suciu. Scrisoarea scri
să ungureşte a credincioşilor din Mârtiniş 
n'am primit-o, cu toate că spuneaţi că o ală
turaţi. Se vede că V a rămas De masă. 

Nemeş Gavril, Ghe r ţ a Mare. Păr. luliu 
Iţi mulţumeşte pentru frumoasele cuvinte de 
dragoste nefăţăritâ pe cari i le-ai trimis. Iţi 
mulţumeşte pentru icoana Maicii Domnului dela 
Bicsad şi pentru fotografia D.-Tale. Se bucură 
din inimă că eşti un cititor atât de regulat ai 
gazetei şi că, în loc să mergi la cârciumă ca 
alţii, mai bucuros dai banii aceia pe gazetă şi 
astfel te mângăi. Eşti numii de 17 ani, dar 
dacă vei continua să citeşti regulat »Grăunţele 
Sufleteşti* din Unirea Poporului, vei întrece, în 
«ele sufleteşti, pe mulţi mai bătrâni decât D.-Ta. 
I-ai cerut păr. Iuliu şi o fotografie, în care să 
fie îmbrăcat în odăjdii şi cu crucea în mână. 
Iţi va trimite una de care are, că în odăjdii nu 
s'a fotografat. Iţi mulţumim pentru dragostea 
pe care ni-o porţi. Ni ar plăcea să zici, din 
când în când, şi câte o rugăciune pentru a-
ceastă gazetă, pe care o omoară cu ztle cititorii, 
răi platnici. 

C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr. M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 

Nr. 461-1936. 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta pu

blică, cumcă în baza decisului Nr. G. 2722—1935 
. a judecătoriei mixte Blaj în favorul execvatoarei 
Banca Unită pentru Ind. şi Hip. s. a. din Sighi
şoara repr. prin advocatul Dr. Emil Pascu, pen
tru incassarea creanţei de 18.290 Lei şi ac-
eesorii, se fixează termen de licitaţie pe ziua de 
30 Octomvrie 1936 orele 4 p. m. la faţa locului 
în comuna Mănărade la dom. urm. unde se 
Vor vinde prin licîtaţiune publică judiciară 
mobilele şi anume: trei buţi cu vin şi o şură 
acoperită cu ţiglă în valoare de Lei 17.900. 

In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 3 Octomvrie 1936. 

(491) i _ i Pnrtări»'' «s. Z \ I Ţ A 

C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr. M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 

Nr. 267—1936. 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta pu

blică că în baza decisului Nr. G. 2728—1935 a 
judecătoriei mixte Blaj, în favorul execvatoarei 
Banca Unită pentru ind. şi Hip. s. s. din Sighi
şoara repr. prin advocatul Dr. Emil Pascu, 
pentru încasarea creanţei de 845 Lei şi acces, 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 30 
Octomvrie 1936 orele 11 a. m. la faţa locului 
în comuna Cergăul Mare la dom. urm. unde 
se vor vinde prin licitaţie publică judiciară mo
bilele şi anume: o vacă galbenă şi o viţea gal
benă, în valoare de Lei 2500. 

In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 5 Octomvrie 1936. 

(490) 1—1 Portărel: ss. ZA1ŢA 

Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 

abonamentului la foaie! 

Corpu l P o r t ă r e i l o r Trib . Tr. M î c ă -
D u m b r ă v e n i 

Nr. 454-1936. 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu

blică că în baza decisului Nr. G. 4814-1930 
al judecătoriei mixte Blaj in favorul execva
toarei văd. Izsak Bernat n.' Friedman repr. prin 
advocatul Dr. Ludovic Enyedy pentru încasarea 
creanţei de 3383 Lei şi acces, se fixează ter
men de licitaţie pe ziua de 28 Octomvrie 1936 
la orele 10 a. m. la faţa locului în comuna 
Iclod, dom. urm. unde se vor vinde prin lici
taţie publică judiciară mobilele şi anume: 2 
cai in valoare de Lei 15.000. 

In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 2 Octomvrie 1936. 

(484) 1 - 1 Şef Portărel: FLEFLEA 

C o r p u l P o r t ă r e i l o r Trib . Tr. M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 

No. 418-1936 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta 

publică, că în baza decisului Nr. G. 1554 — 
1930 a judecătoriei mixte Blaj In favorul recla
mantului Suc. firmei Krausz Lud. Szego et 
Comp. repr. prin advocatul Dr. Ludovic Enyedy 
pentru Încasarea creanţei de 331 Lei şi acces, 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 28 
Octomvrie 1936 orele 11 a. m. la faţa locului 
în comuna Pănade la dom. urm. unde se vor 
vinde prin licitaţie publică judiciară mobilele şi 
anume: 20 feldere porumb, 1 vacă in valoare 
de Lei 5 800. 

In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 2 Octomvrie 1936. 

(489) 1—1 Şef Portărel: FLEFLEA 

Corpul P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 

No. 239—1936. 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu

blică, că în baza decisului Nr. G. 1723—1936 
a judecătoriei mixte Blaj în favorul execvatoa
rei văd. lui Pataki Marton repr. prin advoca
tul Dr. Ludovic Enyedy din Blaj pentru înca
sarea creanţei de 372 Lei şi acces, se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 28 Octomvrie 
1936 la orele 3 p. m., la faţa locului în co
muna Sânmiclăus la dom. urm. unde se vor 
vinde prin licitaţie publică judiciară mobilele 
şi anume: 1 cal, 1 căruţă în valoare de Lei 3000. 

In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 2 Oct. 1936. 

(486) 1—1 Şef Portărel: FLEFLEA 

C o r p u l P o r t ă r e i l o r Trib . Tr. M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 

Nr. 237-1936 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu

blică, că în baza decisului Nr. G. 1725—1936 
al judecătoriei mixte Blaj in favorul exacva-
torului Dr. Ludovic Enyedy advocat în Blsj 
pentru incasarea creanţei de 2390 Lei şi ac
cesorii se fixează termen de licitaţie pe ziua de 
28 Octomvrie 1936 la orele 4 p. m. la faţa locului 
în comuna Sânmiclăus, la dom. urm. unde se 
vor vinde prin licitaţie publică judiciară mo
bilele şi anume: 1 vacă, 1 car, 1 coşer în va
loare de Lei 4500. 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 

. In caz de nevoie şi sub preţul de estim 
Dumbrăveni, la 2 Octomvrie 1936. e " 

(485) 1—1 Şef Portărel: FLEFLEA 

C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr. Mică -
D u m b r ă v e n i 

Nr. 1 4 6 - 1 9 3 6 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta 

blică, că în baza decisului Nr. G. 1223—193^ 
al judecătoriei mixte Blaj în favorul execvato 
rului Câmpean Nicolae repr. prin advocatul Dr 
Ludovic Enyedy în Blaj, pentru încasarea cre
anţei de 245 Lei şi acces, se fixează termen de 
licitaţie pe ziua de 28 Octomvrie 1936 l a orele 
12 la faţa locului în comuna Biia la dom. urm 
unde se vor vinde prin licitaţie publică judii 
ciară mobilele şi anume: 40 ferdele porumb 
30 ferdele grâu, 1 scroafă, 3 hambare în va
loare de Lei 2850. 

In caz de nevoie şi sub preţul ee estimare. 
Dumbrăveni, la 2 Octomvrie 1936. 

Şef Portărel: FLEFLEA 

C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr . Mică— 
D u m b r ă v e n i 

No. 1737—936 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul delegat dela judecătorie ru

rală din Jernut public că în baza deciziunei No. 
1629-1930 a judecătoriei rurală din Iernat ia 
favorul reclamantului Fischer Solomon repr. 
prin Dr. loan Palasy pentru încasarea creaaţei 
de 20.234 Lei cap. şi acces, să fixează termenul 
de licitaţie pe ziua de 23 luna Octomvrie 193fr 
orele 15 p . m. la faţa locuiui în comuna Deag 
unde se vor vinde prin licitaţiune publică: 2 
cară, trtsură, ovăs şi mobile de casă etc. în va
loare de 18,800 Lei în lipsă de concurenţi şi 
în caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 

Iernut, la 3 Octomvrie 1936. 
1. MOLDOVAN deleg, jad. 

C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr . Mică— 
D u m b r ă v e n i 

Nr 243-1935 

Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef portărel prin aceasta pu

blică, că în baza decisului Nr. G. 2156—193& 
al judecătoriei mixtă Dumbrăveni în favorul re
clamantei firma Orendi şi Mtihsam repr. prin 
advocatul Dr. Bela Birnbaum pentru încasarea 
creanţei de 940 Lei şi acces, se fixează termen 
de licitaţie pe ziua de 29 Octomvrie 1936 orele 
3 p. m. la faţa locuiui în comuna Zagăr la nr. 
c. la 227 locuinţa urmăritului unde se vor vindfr 
prin licitaţie publică judiciară mobilele şi anume: 
2 cai, 1 căruţă, 2 perechi hamuri, 1 car şi altele 
în valoare de 4200 lei. 

In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 2 Octomvrie 1936. 

(493) Şef portărel: FLEFLEA 

Ştire medicală. Med. Vsav. 
Dr. C Ă M I L A G R O N - T R E N C I N E K 
medic în Blaj, Str. Timoteiu Cipa« u 

N o 23 (în casa prăvăliei „Ajutorul", O . 
Dragea) specialistă în stomatologie, s * 
reîntors din călătoria de studii din str*»' 
nâtate şi a început din nou consultaţi»^ 
pentru boli interne, femei şi cop», c â t ' 
pentru boli de dinţi şi de gură. 9 " 


