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CHEMARE
către credincioşii Bisericii ortodoxe române.
Suprema instituţie sufletească a neamului românesc este, fără îndoială, Biserica
ortodoxă. Desvoltarea noastră istorică verifică prezenţa ei în vijelioasele încordări dealungul veacurilor, participând cu generoase sacrificii la apărarea existenţei şi destinelor
naţionale în hotarele pământului strămoşesc.
Ea, Biserica, s'a afirmat în toate epocile, ca izvor minunat de necurmată înoire
a credinţelor şi energiilor obşteşti, din cari au ţâşnit, luminoase şi bogate, străluciri
războinice şi înfăptuiţi naţionale neperitoare.
De aceea, Neam şi Biserică, apar încă. din depărtata zare a vremurilor stinse,
.deplin contopite, formând o unitate sufletească, pe care n'au putut-o sgudui nici una
din asprele încercări ale fatalităţilor omeneşti.

Neamul

românesc

a plâns şi s'a bucurat pe sfintele

praguri

ale Bisericii

sale.

Iată taina vieţii lui!
Această admirabilă tradiţie naţională, trebuie să rămână pentru totdeauna la
temelia unităţii noastre de stat. România visurilor împlinite i-a dat consacrare definitivă,
când prin nouile aşezări constituţionale, i-a rânduit meritata cinste de a fi, şi în senz
politic, biserica stăpânitoare a Statului naţional întregit. Astfel, în manile Bisericei orto

doxe sunt depuse mari răspunderi, pentru sănătatea

morală a ţării şi a naţiunei

române.

Conştiinţa acestor răspunderi trebuie să pătrundă cât mai adânc în sufletul ace
lora, cari deţin rosturi conducătoare în viaţa Bisericii. Cine sunt e i ? Deoparte Clerul,
cu atribuţiunile lui apostolice, de alta Mirenii, ca reprezentanţi ai mulţimilor dreptcredincioase. Structura profund democratică a Bisericii noastre, conferind mirenilor o pre
ponderenţă numerică în corporaţiunile oficiale, îi pune prin aceasta în situaţia impor
tantă de a hotărî direct de soartea Bisericii. Această poziţie privilegiată se cere onorată,
ea neputând rămânea o simplă ficţiune decorativă. E a trebuie să se afirme, nu numai
în domeniul strict oficial, în sânul organelor executive şi adunărilor reprezentative, ci
şi în afară de ele, în câmpul larg al frământărilor sociale, acolo unde clocoteşte ne

potolită viaţa

mulţimilor.

Această viaţă e atinsă astăzi, în funcţiunile ei normale, de viforul primejdios al
unor crize violente, cari culminează într'o cumplită depresiune economică. Biserica
noastră socoteşte, cu bună dreptate, că pricina lor este de natură morală şi astfel tă
măduirea nu poate veni decât prin puterile spiritualităţii creştine. Marele vindecător este
Hristos şi doctrina Lui mântuitoare. A duce pe lisus în familie, în societate şi în viaţa
publică — iată mijlocul sigur de scăpare şi de înzdrăvenire a Statului nostru.

în această operă colaborarea mirenilor, cari reprezintă puterile vii ale Bisericii,
cu Clerul, păstrătorul prin escelenţă al spiritului ierarhic şi al ideii de autoritate, se
impune cu o evidenţă indiscutabilă. Colaborarea celor doi factori e justificată nu numai
de actualitatea intervenţiei Bisericii în vâltoarea grelelor crize ce ne apasă, dar în acelaş
timp, şi de nevoia apărării ortodoxiei împotriva numeroaselor ofensive şi curente potriv
nice, cari încearcă să-i slăbească autoritatea şi să-i sdruncine temeliile istorice. Socoteala
duşmanului e limpede: dărîmând cel mai puternic razim sufletesc al Românismului,
care este Biserica străbună, se clatină însăşi fiinţa Statului, închiegat cu atâtea jertfe.
Voind să apărăm Naţiunea întregită, trebuie - apărată ortodoxia, care rămâne şi

în viitor, ceeace a fost în tot trecutul nostru; puterea

a poporului

nebiruită

de echilibrare

sufletească

românesc.

Aceste două mari obiective — religios şi naţional — reclamă, mai presus de
orice şovăiri, concentrarea energiilor mireneşti în cadre noui şi moderne, cari să strângă
într'o puternică organizaţie pe toţi mirenii dreptcredincioşi, de ori-ce clasă, de ori-ce
vârstă, şi din ori-ce colţ al Ţării. Bătrâni şi tineri, încălziţi deopotrivă de iubirea pa
triei, sunt datori să alerge voioşi, gata de faptă, sub steagul înălţător al legii
româneşti,
ce-şi caută biruinţa mai ales aici în Ardeal, unde laicii au avut, din vremuri străvechi,
partea cea mai hotărîtoare în apărarea şi desvoltarea Bisericii ortodoxe.
Nicăiri credinţa noastră n'a fost mai prigonită decât aici, unde s'au dat lupte
cumplite, cu eroi şi mucenici fără număr, reînviaţi astăzi din slova scripturilor ascunse,
ca neîntrecute podoabe ale vredniciei creştine româneşti. Această tradiţie a suferinţelor
şi închisorilor pentru lege, trăeşte nestinsă în generaţiile acestui colţ de pământ şi de
aceea, când primejdii reale bat la porţile Bisericii noastre, când vrăjmaşi vechi şi noui
dau contra ei asalturi ascunse şi făţişe, e firesc, ca în noi să vibreze mai adânc glasul
mucenicilor, cu strigarea lor de luptă şi de împotrivire. în zile de pace, ca şi în ceasuri
de cumpănă, glasul ortodoxiei de aici trebuie să răsune.
Iată geneza chemării de faţă, Cu binecuvântarea căpeteniilor bisericeşti, intelec
tualii din Transilvania, Bănat, Crişana şi Maramurăş, s'au hotărît să îndrepte această
chemare frăţească către obştea ortodoxă a celor 5 Eparhii ale Mitropoliei, rugând pe
toţi să ia parte cu însufleţire la marea adunare generală de constituire, care va avea

loc la 5 Martie a. c. (Dumineca ortodoxiei) orele 10 dimineaţa în Biserica
Sfântului Nicolae din Cluj.
Nădăjduim, plini de încredere, că Domnul este cu noi şi va binecuvânta cu
izbândă opera creştină şi românească, pe care vrem s'o închinăm — în numele Lui —
scumpei noastre Patrii.
C l u j , la 4 Ianuarie 1 9 3 3 .
Preşedintele comitetului de iniţiativă;

SEXTIL

PUŞCARIU,

profesor universitar, membru al Academiei Române.

Membrii comitetului de iniţiativă:

Prof.
Prof.
Prof.
Prof
Prof.
Prof

Gheorghe
Bogdan-Duică
-Duică
Nicolae
Bogdan
Ion Cătuneanu
ir. de bancă
Sabin Cioran, dir.
bancă
Silviu Dragomir
Ion Lupaş, f ministru
Prof. Gheorghe

Dr. Ácelenescu Octavian, notar public,
Dr. Mâmorean loan, medic, Arad.
Dr. Alhu Eugen, advocat,
Teiuş.

Teiuş.

Prof. Ion Mateiu
Petru Meteş, adv.
Prof Victor Papilian
Prof. Ion
Popescu-Voiteşti
Gheorghe Sion, cetăţean de onoare
Prof. Victor Stanciu, f. subsecr. de stat
Stânescu

Antonescu Constantin,
ing.,
Baia-Sprie.
Armaş Matei, dir. de liceu,
Caransebeş.
Atanasiu Alexandru, preş. de secţ. la Trib.,
Oradea.
Dr. Avramescu
Ovidiu, advocat,
Arad.
Dr. Avramescu
Vasile, Arad.
Dr. Băbuţia Teodor, medic,
Arad.
Dr. Baciu Aurel, advocat,
Târgu-Mureş.
Banciu Axente, profesor,
Braşov.
Dr. Banda Chirion, primpreş. tribunal,
Sibiu.
Dr. Băran Coriolan, prefect,
Arad.
Bărbos Alexandru, propr.,
Dej.
Barbulescu Ioan, preş. asoc. înv.,
Oradea.
Bârsan Zaharie, dir. de teatru,
Cluj.
Bejan Atanase, dir. de bancă,
Bistriţa.
Bej an Silviu, dir. de liceu, Arad. '
Beju Onisifor, cons. agricol,
Alba-lulia..
Dr. Beleş Eugen, notar public,
Arad.
Beşa Eugen, dir. defabr.,
Cluj.
Dr. Beu Ilie, preş. cons. adm. banca „Albina",
Sibiu.
Dr. Bica Miron, medic veterinar,
Luduş.
Dr. Blaga Lionel, notar public,
Sibiu.
Dr. Boca Romulus, notar public,
Alba-lulia.
Bocu Sever, deputat, f. ministru,
Arad.
Dr. Bodea Augustin, primpreş. tribun., Dej.
Dr. Bogdan Antoniu, advocat,
Arad.
Dr. Bogdan Dumitru, primar,
Alba-lulia.
Dr. Boieriu Ion, advocat,
Turda.
Dr. Bologa Valeriu, prof. univ. Cluj.
Dr. Borca Dimitrie, medic,
Caransebeş.
Dr. Borcia Lucian, adv. decanul baroului,
Sibiu.
Dr. Borneas Iuliu, Arad.
Dr. Bornemisa Sebastian, f. primar,
Cluj.
Dr. Borza Traian, advocat,
Teiuş.
Bota George, profesor,
Oradea.
Dr. Boţioc Alexa, advocat,
Arad.
Dr. Bunea Ioan, dir. de liceu, Sibiu.
Dr. Buta Nicolae, publicist,
Cluj.
Buţiu Alexandru, prof,
Caransebeş.
Butuligă Iancu, dir. şc. de cont., Luduş.
Dr. Buzura Gavril, notar public,
Tg.-Lăpuşului.
Călţun Iancu, dir. gimnaz,
Ciacova.
Candrea Ioan, notar public,
Oradea.
Căprucian Melente, proprietar,
Reghin.
Dr. Cărpinişan Nicolae, advocat,
Cluj.
Cărpinişan Romul, ing., dir. scol,
Arad.
Dr. Cazan Petru, advocat,
Câmpeni.
Dr. Chidioşan Gheorghe, medic,
Oradea.
Dr. Chir top Vasile, advocat,
Câmpeni.
Dr. Cioban Pompiliu, advocat,
Arad.
Dr. Ciobanu Aurel, notar public,
Arad.
Dr. Ciortea Aurel, medic,
Baia-mare.
Dr. Cirba Leontin, advocat,
Arad.
Dr. Ciuca V. Traian, advocat,
Mociu.
Ciupe Ioan, rev. scol,
Dej.
Dr. Ciurciu Dimitrie, medic,
Caransebeş.
Colan Nicolae, rect. Acad. teol,
Sibiu.
Dr. Comşa Ionel, dir. de bancă, senator,
Cluj.
Constantinescu
Alexandru, prof,
Arad.
Constantinescu
D., şef la gazul metan,
Turda.
Corlăţan Nicolae, advocat,
Luduş.
Dr. Corneanu Cornel, cons. eparh.,
Caransebeş.
Cornean Nicolae, cons. refer, eparh.
Caransebeş.
Dr. Corneanu Petru, advocat,
Caransebeş.
Dr. Cosma Aurel iun., advocat,
Arad.

Dr. Costa Romul, medic, Oradea. Costea Simeon, advocat,
Turda.
Costin Miron, şef la saline,
Turda.
Dr. Coţioiu Romul, advocat,
Arad.
Cotruş Ioan, profesor,
Oradea.
Crişan Ascaniu, dir. de liceu, Arad.
Crişianu Ionel, prof,
Cluj.
Dr. Cristea Nicolae, notar public,
Sibiu.
Dr. Cucu Vasile, medic,
Arad.
Dr. Cusuta Ion, advocat,
Sebeş-Alba.
Dan Pompiliu, insp. şcol.,
Oradea.
Dr. Dan Sabin, advocat,
Arad.
Dr. Dandea Emil, advocat, Târgu-Mureş.
»
Dr. Dărămuş Adrian, advocat,
Aiud.
Datca Iosif director,
Alba-lulia.
Demian Aron, dir. de liceu,
Orăştie.
Dr. Doboşan Ioan, advocat,
Arad.
Domăşneanu
Nicolae, prof.,
Caransebeş.
Dr. Domşa Iulian, adv., f. prefect,
Zălau.
Dr. Dragomir Alexandru,
dec. bar. adv., Cluj.
Dragoş Adam, prof., Arad.
Dr. Drincu A. Ioan, advocat,
Arad,
Dr. Dubleşiu Gheorghe, advocat,
Hunedoara.
Ercea C. Petrescu, decan, facul. de drept,
Oradea.
Dr. Felea Victor, prof.
Oradea.
Dr. Filipescu Ilarie, advocat,
Sighişoara.
Dr. Filipescu Octavian, medic,
Sibiu.
Fodorean Victor, colonel i. p . , Turda.
Dr. Furdui Iustin, advocat,
Câmpeni.
Dr. Furdui Remus, advocat,
Câmpeni.
Dr. Garda Gheorghe, advocat,
Caransebeş.
Dr. Garoiu Ioan, advocat,
Braşov.
Dr. German Joe, insp. gen. adm.,
Cluj.
Dr. German Laurian, advocat,
Cluj.
Dr. Gheorghevici
Lucian,-advocat,
Arad.
Dr. Ghibu Vasile, medic, Târgu-Mureş.
•
Gligor Constantin,
advocat,
Câmpeni.
Dr. Gociman Aurel, adv. şi ziarist,
Cluj.
Dr. Gociman Aurel, prof. Acad. corn., Cluj.
Goga Octavian, f. ministru,
Ciucea.
Dr. Goia Ion, prof. univ., Cluj.
Goldiş Vasile, secr. eparh., f. ministru,
Arad.
Grigorescu Dumitru, agronom,
Luduş.
Dr. Groza Victor, medic,- Târgu-Mureş.
*
Dr. Grozda Aurel, advocat,
Arad.
Dr. Hango Vaier, advocat,
Dej.
General Hanzu Alexandru,
insp. al arm. i. r., Cluj.
Dr. Haşaş Alexandru,
med. vet. primar,
Oradea.
Dr. Holom Ilarie, adv., prefect,
Dumbrăveni.
Dr. Horga Alexandru,
advocat,
Arad.
Dr. lacob Adrian,
Cluj.
Dr. lacob Lazar, prof. univ.'
Oradea.
Dr. Iancu Alexandru,
adv., senator,
Caransebeş.
Iancu Alexandru,
ing. dir. min., pens.,
Baia-mare.
Dr. Iancu Cornel, advocat,
Arad.
Dr. Iercan Nerva, advocat,
Oradea.
Dr. Ijac Aurel, medic,
Teiuş.
Iliescu Vasile, şeful poştei,
Reghin.
Ilieşiu Nicolae, deputat,
Arad.
Dr. Iluţia Teodor, medic,
Oradea.
Dr. Ioan Adam, medic,
Arad.
Dr. Ionaşiu Liviu, medic,
Sibiu.
lonescu Dumitru, s. şef R. M. S., Luduş.
Ionescu Joan, inginer,
Baia-mare.

Ionescu Vasile, inginer, sub dir.,
Baia-mare.
Işbăşescu Gh. losif ing. şef. ocol. silv.,
Baia-mare.
Dr. Ispravnic Sever, advocat,
Arad.
Dr. Jinga Victor, prof. Acad. corn., Cluj.
Dr. Lacea Constantin, prof. Acad. corn., Cluj.
Lapedatu Alexandru, f. ministru, prof. univ., Cluj.
Dr. Lazar Ion, advocat,
Bistriţa.
Dr. Lazar Liviu, prof. univ., Oradea.
Lazar Victor, prof. în pens.
Sibiu:
Lăzărescu loan, ing. dir. minelor,
Baia-mare.
Lipovan Atanasie, prof., Arad.
Dr. Lupescu Vaier, medic,
Turda.
Dr. Lupu Dumitru, advocat,
Reghin.
Dr. Măcelar Gheorghe, advocat,
Sibiu.
Mager Trăian, prof,
Arad.
Dr. Măgurean Gheorghe, medic,
Câmpeni.
Dr. Maior Emil, advocat,
Turda.
Manoilescu Grigore, inginer,
Cluj.
Dr. Mânu Grigoriu, medic,
Tg.-Lăpuşului.
Dr. Mărcuş Mihai, advocat,
Arad.
Marin loan, inginer,
Baia-mare.
Marinescu I., ing. dir. soc. Pyrit,
Zlatna.
Mariş Teodor, prof,
Arad.
Dr. Marşieu Iustin, advocat,
Arad.
Marta Ioachim, funcţ. de bancă,
Oradea.
Mateescu Ştefan, ing. preş. cam. corn., Arad.
Dr. Matei loan, medic, senator,
Oradea.
Mavrodin Anastasie, prof.,
Oradea.
Dr. Medrea Dominic, medic,
Alba-Iulia.
Dr. Miclea Sever, advocat,
Arad.
Micu loan, dir. de gimnaziu,
Abrud.
Moaca Aurel, cons. ref. eparh.,
Caransebeş.
Dr. Mocanu, Nicolae, advocat,
Oradea.
Dr. Moldovan Mihaiu, advocat,
Turda.
Moldovan loan, insp. şcoi,
Arad.
Dr. Moldovan Ionel, advocat,
Oradea.
Moldovan Remus, şef cont., Arad.
Dr. Moldovan Silviu, decan al bar. adv., Arad.
Dr. Moldovan Vaier, prof. univ., senator, Cluj.
Dr. Moroianu Gheorghe, rect. Acad. corn., Cluj.
Moşoiu loan, dir. de liceu, Braşov.
Moşoiu Tiberiu, prof. univ., Oradea.
Dr. Motora Vincenţiu, primpretor,
Câmpeni.
Dr. Muntean Aurel; advocat,
Arad.
Dr. Muntean Zaharie, advocat,
Alba-Iulia.
Murăşan loan, inginer,
Arad.
Dr. Muscan Vaier, medic, Arad.
Dr. Muţiu loan, notar public,
Sibiu.
Dr. Născu Galacteon, medic,
Abrud.
Negrea Marţian, prof., Cluj.
Negulescu Atanasie, general,
Oradea.
Neş Teodor, dir. lic. Gojdu,
Oradea.
Dr. Nichi Lazar, prof,
Arad.
Dr. Nicoara Eugen, prim medic, Reghin. *
Nicoara Optimiu, primar,
Baia-Sprie.
Nicoara Titus, ing. silv., Arad.
Nicola Victor, advocat,
Câmpeni.
Dr. Nicolaevici Pavel, advocat,
Arad.
Nicolescu Mihail, inginer,
Baia-mare.
Dr. Niculescu Vasile, medic, Reghin.
'
Nistor Nicolae, revizor scol,
Turda.
Dr. Obădean Pavel, advocat,
Arad.
Oghină Virgil, ing., şeful uzin. statului,
Zlatna.
Dr, Qlariu Terenţiu, dir. şc, norm.,
Arad.

Dr. Onişca Gheorghe, notar public,
Luduş,
Dr. Oniţiu loan, advocat,
Sebeş-Alba.
Oprea fitu, dir. corn., Arad.
Opreau Sabin, prof. Acad. corn., Cluj.
Dr. Oreştean Ion, adv., Cluj.
Dr. Opiu Emil, advocat,
Alba-Iulia.
Oţoiu Ion, prof. Acad. agr,
Cluj.
Păcurar loan, ing., şef. ocol. silv.,
Zlatna.
Dr. Pădurean Simion, adv., Aiud.
Panaitescu Emil, prof. univ., Cluj.
Papiniu Mihail, maior pens., Aiud.
Dr. Pasca Remus, adv.,
Câmpeni.
Dr. Pascu Teodor, medic, Dej.
Dr. Pătrăşcan Vasile, medic primar,
Mociu.
Păuşeşti Nicolae, advocat,
Oradea.
Dr. Pavel George, medic,
B.-Prund.
Perhaiţa Nicolae, dir. de bancă,
Tg.-Lăpuşului.
Dr. Pescăria loan, medic,
Oradea.
Dr. Petraşcu Vasile, prof., Cluj.
Dr. Petrica Petrila, advocat,
Oradea.
Dr. Petruţ loan, adv.,
Tg.-Lăpuşului.
Piso loan, ing. dir. silvic, Oradea.
Pop Candin, advocat,
Alba-Iulia.
Dr. Pop Ion, subsecr. de stat,
Alba-Iulia.
Dr. Pop Sever, insp. admin.,
Alba-Iulia.
Pop Vasile, pretor,
Teiuş.
Popa Constantin, cons. cultural,
Oradea.
Dr. Popa loan, medic,
Sf-Gheorghe.
Dr. Popa Teodor, avocat, deputat,
Oradea.
Dr. Popescu Adrian, adv., senator, Tg.-Mureş.
*
Popescu loan, primar,
Reghin.
Popescu Vintilă, prof,
Oradea.
Dr. Popoviciu Enea, notar public,
Oradea.
Dr. Popoviciu Petru, prefect jud.,
Oradea.
Popp Constantin, dir. banca „Albina",
Sibiu.
Dr. Popu M. loan, subprefect,
Oradea.
Dr. Preda G., v.-preş. „Astrei", dir. de spit., Sibiu.
Preda Trandafir, dir. şc. sup. de corn., Sibiu.
Prie Adam, prof,
Alba-Iulia.
Dr. Prodan loan, advocat, Dej.
Dr. Radu Cornel, medic, Arad.
Radu Dumitru, şef de gară,
Turda.
Dr. Raicu Aurel, advocat,
Arad.
Răşcan, inginer chimist,
Zlatna.
Dr. Regman Nicolae, prof., f. prefect,
Sibiu.
Repede Sevaslian, advocat,
Turda.
Dr. Roman Dionisie, advocat,
Mediaş.
Dr. Roşea Pavel, vice rect. Acad. corn., Cluj.
Dr. Roşea Petru, insp. gen. adm., Tg.-Mureş.
\
Dr. Roşea Vaier, prim procuror, Dej.
Dr. Roxin George, advocat,
Oradea.
Dr. Roxin Teodor, adv., dep., preş. corn. jud., Oradea,
Dr. Rozvan Ştefan, notar public,
Caransebeş.
Sandu loan, dir. şc. norm., Sibiu.
Dr. Sârbu Gheorghe, adv., Arad.
Sârbu Petru, notar public,
Arad.
Dr. Schiau Nicolae,, adv., Sibiu.
Şeitan I. Ionel, dir. de bancă,
Oradea.
Dr. Şelariu Emil, adv., dep., Haţeg.
Dr. Şerban Gheorghe, medic, Arad.
Dr. Siartău Pavel, medic, Arad.
Simian loan, f. deputat,
Sibiu.
Simulescu loan, dir. şc. primare,
Abrud.
Dr. Sofronie George, prof. univ., Oradea.

Ţeposu Silviu, profesor,
Sibiu.
Dr. Spărchez Victor, medic, Cluj.
Dr. Ursache Grigorie, medic, Târgu-Mureş.
*
Dr. Sporea Ioan, advocat,
Arad.
Ursu G., primpretor,
Teiuş.
Dr. Stanca Constantin, docent univ., Cluj.
Dr. Ursu Ioan, advocat,
Arad.
Dr. Stanca Dominic, dir. de. spital, Cluj.
Cluj.
Stănescu N._ Victor, "preş. soc. funcţ. just.,
Oradea. Dr. Vasile Aurel, advocat,
Dr. Vasinca Toma, notar public,
Haţeg.
Dr. Stănilă Victor, medic, Cluj.
Dr. Vasu Octavian, advocat,
Făgăraş.
FI. Ştefanescu-Goangă,
rect. univ., Cluj.
Vătâşan Ioan, dir. gen. banca „Albina",
Sibiu.
Dr. Stoinescu Alexandru, advocat,
Arad.
Dr. Vecerdea Nicolae, cons. de casaţie î. p . , Sibiu.
Streza Andrei, inginer,
Arad.
Dr. Veliciu Emil, advocat,
Arad.
'Dr.-Siurza
Marius, prof. univ., Ciuj.
Dr. Vescan Ioan, pref.j'ud.,
Târgu-Mureş. •
Dr. Suciu Ioan, notar public, Arad.
Vlad Alexandru, general, senator,
Arad.
Dr. Suciu I. Gheorghe, advocat,
Zlatna.
: Dr. Vlad Aurel, f. ministru,
Orăştie.
Tatu Ioan, dir. de bancă, Arad.
Cluj.
Tatulescu Alexandru,
not. public,
Diciosânmărtin. Dr. Vlad Petru, medic primar municip.,
Vuia Iuliu, prefect,
Caransebeş.
Dr. Tocau Danii, advocat,
Alba-Iulia.
Vulcuţiu Ioan, dir. de gimnaziu,
Diciosânmărtin.
Teculescu Horia, dir. de liceu,
Sighişoara.
Zeicu Ion, ing. insp. gen. silvic, Cluj.
Teodorescu Constantin, prof., Arad.
Dr. Zigre Nicolae, f. subsecr. de stat, Oradea.
Dr. Ţeposu Emit, prof. univ., Cluj.

An nou, speranţe noui, suflet nou.
încă o clipă din mersul omenirii s'a
scurs. încă un an a cărui povară am dus-o
pe umerii aproape obosiţii, cu toţii: vlădicii-preoţii, profesorii-învăţătorii, generalii
cu cei din urmă soldaţi, funcţionarii de toate
categoriile. Am debarcat un moment pe ţăr
mul- mării bântuită de uragane — sau cum
să numesc anul 1 9 3 2 ? — şi odată trecut
el, punem piciorul pe puntea altei corăbii,
care nu ştim pe ce valuri o să ne poarte,
în anul care, de alt fel, îşi deschide senin,
voios braţele.
E greu, e foarte greu să facem o clasificaţie a anului care s'a scurs. Şi de aceea las această sarcină pe umerii istori
cilor, cărora numele şi calitatea le cere să
fie cât mai obiectivi. întru cât mă intere
sează pe mine însă, ca slujitor al dumnezeirii, al religiei şi Bisericii, voiu aminti
câteva fapte din ţară şi de peste hotare,
fapte cari privite chiar prin prisma pesi
mismului, ne dau dreptul la speranţe noui.
în Congresul Naţional Bisericesc, un laic
cu greutate, a esclamat cuvinte pe care...
de când nu le-am mai auzit?: „Filozofia
revine către religie; ea, filozofia, obosită
de cercetări pentru aflarea adevărului." E
mult, e foarte mult, căci chiar un filozof
grăieşte (dl 1. Petrovici). Numeroase arti
cole ale dlui Nichifor Crainic, iarăş un laic,
teolog şi teofil, au atras atenţia multor se
midocţi, cari văd în'noi nişte „slujitori ai
unei idei... demodate." (Expresia francmaonă). Medicii cei mai iluştri ai omenirii,

cu ocazia congresului general din Bucureşti,
n'au ezitat, ci, cu toată bunăvoinţa, au vi
zitat patriarhia română, unde î. P. Sf. S a
Patriarhul, a arătat într'o cuvântare legă
tura dintre medicină şi religie. Iar cu o c a 
zia înmânării doleanţelor preoţimii din con
gresul general, ministrul a promis toată s o 
licitudinea. Şi — ca să vorbim de Eparhia
noastră, — însuşi M. S a Regele s'a inte
resat de aproape de Sionul din Cluj, care,
poate-1 va întrece pe însuşi Iustinian...
Peste hotare. Citez: „Ernest Perrier, pre
şedintele consiliului de stat al cantonului
Friburg, vice-preş. al consiliului naţional şi
delegat al Elveţiei la conferinţa dezarmării,

a demisionat din toate posturile,
tra într'o mănăstire

Motive esclusiv

spre a in

de călugări din Franţa.

de ordin religios

au deter

minat pe dl Perrier, să ia această hotărîre
gravă, care a provocat o vie senzaţie în
toată Elveţia." („Universul"). Nu fac alte
comentarii, ci adaug: a desbrăcat fracul, a
părăsit parlamentul, care i s'a părut poate
un auto-da-fe, şi a intrat în mănăstire, îm

brăcând rasa, din motiv „esclusiv

1

religios. '

Ferice de Perrier! în lumea catolică ia fiinţă
„Asociaţia medicilor catolici", cu scopul de
„a sprijini religia şi Biserica, ca pe unele
din care ne-am adăpat şi ne adăpăm noi
medicii." O aşteptăm şi în lumea ortodoxă,
sau cel puţin în ţara noastră şi încă mai
largă: Asociaţia tuturor laicilor ortodocşi.
Acest lucru îl preocupă pe dl fost ministru
Oct. Goga. Dumnezeu să-i ajute! într'o re-

vistă din Varşovia, cu citaţii din persona
lităţi mondiale, Dumnezeu, religia şi B i s e 
rica, sunt puse pe primul plan în lupta con
tra răsboiului. Despre acest lucru numai
atât, întru cât în revista „Biserica Ortodoxă
Română" va apare, cum mi s'a promis, su
biectul desvoltat. Singurul rău care persistă
în creştinătate e persecuţia celor „fără Dum
nezeu" dela răsărit. Dar şi aceea se va ni
mici, aşa precum de-alungul secolelor pri
mare ale creştinismului, păgânismul a fost
învins prin el însuş.
Cred că sunt destule faptele din 1932
amintite, vorbind de cele mai importante.
Şi dacă până eri ne-au isbit cuvinte c a :
scoaterea din buget, separaţiunea e t c , pro
puneri bolnave ale unor viduri intelectuale,
faptele de mai sus ne îndeamnă la spe
ranţe noui, îmbrăcate în suflete noui. De
parte de a desamăgi pe adevăraţii laici în
aşteptările şi prevederile lor, ne vom înoi
forţele, vom toci toiagul păstoriei, spre pro
gresul Bisericii străbune.
An nou, speranţe noui, suflet nou şi
puteri reînoite, sunt cuvintele pe cari ni le
şopteşte conştiinţa de slujitori ai Idealului
cel mai frumos şi înalt.
Pr. Andrei Eftimie, Fărău.

Studenţii teologi în misiune.
Un grup de studenţi teologi, membrii
ai societăţii „Credinţa Ortodoxă". în frunte
cu păr. diacon Dr. Orest Bucevschi, prof.
de teologie, au descins în comuna Oprişani (Turda), în după amiaza zilei de 1
Ianuarie 1 9 3 3 .
La orele 3 şi jum. s'a oficiat în bise
rica parohială din loc o vecernie solemnă.
Au servit pr. Avram Nechita, paroh şi dia
con Dr. O. Bucevschi. Răspunsurile au fost
date de corul Societăţii.
La orele 5 p. m. studenţii au desfăşu
rat un frumos program pentru popor, în
localul şcoalei primare din loc. A confe
renţiat teologul Vasile Loga, preşed. societ.,
vorbind despre familie, arătând originea di
vină a acestei instituţiuni, scopul ei, rolul
important ce-l joacă în lume, precum şi fe
lul cum trebuie să fie întemeiată pentru ca
să corăspundă scopului pentru care a fost
instituită.

Corul Societăţii a executat mai multe
cântări religioase şi lumeşti. Toate au fost
răsplătite cu vii aplauze de mulţimea care
făcea sala neîncăpătoare.
Seara la orele 8 corul Societăţii a dat
un concert religios urmat de dans, în pa
vilionul fabricii de sticlă. Concertul a fost
precedat de un cuvânt de deschidere ţinut
de preş. soc. .Programul a fost complectat
printr'o conferinţă foarte instructivă şi do
cumentată, potrivită ascultătorilor, ţinută de
dl prof. Dr. O. Bucevschi, vorbind despre
„Creştinism şi problemele sociale."
După enumerarea, definirea şi analiza
problemelor sociale de azi, sub aspectul
economie, politic şi cultural, conferenţiarul
a schiţat contribuţia creştinismului" în rezoivirea acestor probleme şi îndeosebi a
problemei muncitoreşti, punând în paralelă
scopul urmărit de diferitele forme ale so
cialismului şi cel urmărit de creştinism,
evidenţiază superioritatea doctrinei Evangelice spre binele muncitorimii şi omenirii în
tregi, cu pasagii luate din chiar expunerile
multor actuali conducători ai socialismului,
cari mărturisesc sincer că viaţa omenească
trebuie să fie impregnată în desfăşurarea
ei de duhul evangelic. De încheiere con
ferenţiarul arată netemeinicia atacurilor în
dreptate împotriva Bisericii creştine şi cu
deosebire a celei româneşti, care s'a iden
tificat totdeauna cu toate aspiraţiile nea
mului nostru.
Printre cei prezenţi la concert notez pe
păr. prot. de Turda, I. Mureşan, păr. paroh
N. Avram, dl Dr. Genţiu, primarul oraşului
Turda, dl Dr. Moldovan, deputat eparhial,
pr. Radu etc.
La sfârşitul concertului P. C. protopop
I. Mureşan a mulţumit «dlui conferenţiar şi
studenţilor teologi pentru reuşita descindere.
A urmat petrecerea foarte reuşită, plecând
în zori, mulţumiţi — poate peste aştep
tări — toţi participanţii.
R a p

O criză de guvern s'a provocat ime
diat după sărbători, care nu s'a putut so
luţiona până în prezent. Comandantul Jan
darmeriei şi Prefectul Poliţiei Capitalei, au
dat câte-o circulară de sărbători, cari au
nemulţumit pe dl Mihalache, ministrul de
interne, şeful lor. Prelungirea conflictului,
până acum pare a duce la o împăcare.
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Un premiu pentru virtute va avea

să dîstribue în anul acesta Academia R o 
CRONICA
mână, în baza testamentului boerului Ale
m
®
ÎS.
®
xandru G. Mavrogheni din Atena, care a
Predici în bisericile din Cluj. în Du lăsat o mare sumă de bani pentru acest
mineca din 2 2 Ianuarie, în biserica Sf. Ni scop. Premiul va fi în bani şi se va da
colae, va predica Pr. Ioan Cociuban, paroh; unei persoane sau unei familii din Bucu
în biserica Pogorîrea Duhului Sfânt, va pre reşti, fără deosebire de rasă sau confesiune,
dica Pr. Valeriu Matei.
care îşi agoniseşte pânea cea de toate zi
Cu ce rezultat s'a aplicat până a- lele prin muncă cinstită şi este cunoscută
cum noua lege de organizare în Ar- prin fapte creştineşti de devotament, sau
chiepiscopia Bucureştilor, o putem ve jertfă către deaproapele. Poate nici odată
dea mai bine din următorul extras din a c  Academia română n'a avut o sarcină aşa
tele adunării eparhiale pe 1 9 3 2 : ...„Bilanţul de grea ca la decernarea acestui premiu.
moral stabilit la sfârşitul acestor 6 ani de Cum va căuta între atâtea sute de mii de
experienţu a fost că poporul credincios din oameni ai capitalei, persoana virtuoasă care
vechiul regat, s'a dedat foarte repede şi a să merite fără cârtirea semenilor decerna
îmbrăţişat cu căldură noua lege de orga rea acestui premiu? Poate că tot Biserica
nizare bisericească pe baze autonome care prin preoţii săi de seamă din Bucureşti, îi
a chemat la viaţă, printr'o frăţească con va uşura sarcina indicând persoane vir
lucrare, pe toţi fiii bisericii. Că vor fi pe tuoase, cu fapte într'adevăr creştineşti.
alocurea unele neînţelegeri, aceasta nu for
Noul local al Şcoalei române din
mează regula generală, fără numai cazuri Roma s'a inaugurat' cu mare solemnitate
izolate, ce se perd în marea însufleţire pen în ziua de 10 Ian. a. c , având între oas
tru biserică, ce a ştiut să o deştepte în su peţi pe însuşi ducele B. Mussolini în frun
fletele credincioşilor făuritorul acestei mi tea unui mare grup de alese personalităţi
nunate legi. — S'a văzut mai ales acest oficiale, ministrul Educaţiei Naţionale ita
elan pentru biserică în dorinţa tuturor, fără liene, preşedintele Senatului, Guvernatorul
deosebire de clase şi poziţii sociale, în ma Romei, e t c , apoi pe dl Dini. Guşti, mi
joritate intelectuali de seamă şi bărbaţi sus nistrul Instrucţiunii, ministrul Ghica şi Vapuşi, de a fi aleşi de biserică în corpora- siliu, N. Oţoiu şi G. Cristescu, reprezen
ţiunile sale."
tanţi ai Băncii Naţionale a României, apoi
Salariile preoţeşti pe luna Decemvrie prof. Em. Panaitescu, conducătorul acestei
1932 s'au ridicat ş i ' s e vor distribui prin scoale, Al. Marcu, arh. Antonescu şi alţii.
S'au ţinut importante discursuri cari au reoficiile protopopeşti.
înprospătat frăţietatea româno-italiană.
Aruncarea crucii în râu la Bobotează
Conferinţele „Extensiunii Universitare" din
a încercat să se introducă şi la noi în Ar Cluj. 13 Ianuarie: începutul domniei lui Matei B a deal, însă fără succes deosebit. Şi în Cluj sarab şi relaţiunile lui cu Transilvania, Prof. Ion
s'a practicat, la insistenţa credincioşilor din Lupaş. 20 Ianuarie: Femenismul în lumea clasică,
Prof. S. Bezdechi. 27 Ianuarie: Cuvinte şi obice
vechiul regat, numai câţiva ani şi apoi s'a iuri, Prof. N. Drăgan. 3 Februarie: împărăţia soa
abandonat, pe lângă alte motive şi pentru relui (cu proecţii), Prof. G. Bratu. 10 Februarie:
cel de a cruţă sănătatea celor ce se e x  Medicina preistorică (cu proecţii), Prof. V. Bologa.
puneau de dragul unui dar bănesc, din care 17 Februarie: V. Conta şi problemele vieţii noas
tre actuale, Prof. M. A. Botez. 24 Febr.: Profesori
apoi făceau un pretext de cerşitorie la şefii
şi studenţi în Evul Mediu, Prof. C. Marinescu. 3
autorităţilor cari au participat la serbare. Martie: Cura de slăbit şi îngrăşat (cu proecţii);
Scriu ziarele că la Târgu-Mureş cel ce a Prof. I. Minea. 10 Martie: Religia omului primitiv,
scos crucea, un ungur, neîndestulit cu da Prof. V. Stanciu. 17 Martie: Arta în Balcani (cu
rul primit, n'a voit să o predea ci a um proecţii), Prof. C. Petreanu. 24 Martie: Cum so
coteau strămoşii noştri, Prof. P. Sergescu. 31 M a r t :
blat cu ea prin tot oraşul, cerşind dela Subiect rezervat, Prof. I. Popescu-Voiteşti. 7 Apr.:
public, fapt care a indignat pe toată lumea. Cocainomanii, Prof. C. I. Urechia. Conferinţele vor
Ne mirăm cum de poliţia n'a avut atâta avea loc în Sala Nr. 4 (V. Pârvan) a Facult. de F i putere ca să împedece acest lucru ruşinos. losofie şi Litere, în fiecare Vineri, ora 6 p. m. precis.

BIBLIOGRAFIE
„Tineretul

României"

de Z>. Grigorie

Gh. Comşa, Episcopul Aradului, un volum
de 3 4 2 pag. format 8 ° . Tiparul Tipografiei
Eparhiale. Preţul 7 5 Lei. Premiată de Aca
demia Română.
Criza actuală acută fiind de ordin mo
ral, autorul cărţii, P. S i Grigorie al Ara
dului, voeşte prin lucrarea de faţă să vină
în ajutorul celor ce-şi dau seama că refa
cerea poate veni numai delà o generaţie
nouă, crescută în spirit religios-moral. Azi,
când egoismul cel mai feroce bântue, când
simţul răspunderii a scăzut, sancţiunile nu
există, iar îndeplinirea datoriei este doar o
imaginaţie, numai prin ideea că omul slu
jind statul este în slujba unui Creator, se
poate obţine ameliorarea. Azi, când popu
laritatea nu se întemeiază pe merite reale,
faţa unei societăţi se schimbă numai prin
idealuri de viaţă mai presus de om, ară
tate de Mântuitorul.
De aceea autorul, P. Sf. Episcop Gri
gorie al Aradului, arată în cartea sa nece
sitatea îndrumării religioase-morale a tine
retului, insistând asupra faptului că timpul
tinereţii este cel mai potrivit pentru îndru
marea religioasă-morală. Pildele aduse de
P. S f . S a din vieţile sfinţilor şi din alte
isvoare, arată foloasele educaţiei religioase
iar expunerile vaste cu privire la educaţia
religioasă-morală în familie, şcoala primară,
şcoala secundară şi la universitate, în sâ
nul tineretului delà sate şi din serviciul ar
matei, sunt contribuţii serioase pentru opera
de regenerare a vieţii noastre. Numai des
pre îndrumarea religioasă-morală a tinere
tului din şcolile secundare, expunerea cu
prinde peste 1 0 0 pagini.
Cartea tratează pe larg şi despre dato
ria preoţilor de a preda religia în şcoala
primară, iar pentru tineretul delà sate şi
din armată se dau îndrumări practice de o
reală utilitate. Autorul nu uită a se ocupa
şi de tineretul muncitoresc, de lupta împo
triva necredinţei, alcoolismului etc. T e o r e 
ticianul găseşte aici principiile pedagogiei
moderne aplicate la religie, iar omul prac
tic vaste îndrumări în domeniul aplicării în
viaţă a perceptelor religiei creştine.

Cartea vădeşte nestrămutata dorinţă ca
problemele tineretului să fie pe.întâiul plan
al muncii ori-căror pedagogi şi îndrumători
de suflete. Aceasta în înţelesul că nu Ia
Pestalozzi şi alţi pedagogi mai vechi şi mai
noui trebue să ne ducem mai întâi, ci la
Hristos, care a avut cele mai bune metode
în faţa pescarilor şi a mamelor cu prunci
în braţe. Fireşte că autorul utilizează în
cartea sa şi pedagogii mai vechi şi noui.
Premierea cărţii de către Academia Română
ne dispenzează să mai insistăm asupra va
lorii acestei cărţi scrisă cu multă trudă de
unul dintre vajnicii apărători ai românismu
lui şi ortodoxiei la graniţa de vest a R o 
mâniei. Preţul cărţii este foarte neînsemnat.
Prof. Dr. N. Popovici.
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AVIZ
La cererea Asociaţiei „Cercetaşii R o 
mâniei", Sf. Sinod a adus în şedinţa sa
din 3 Dec. 1 9 3 2 , următoarea hotărîre:
„ 1. Biserica ortodoxă română este gata
a colabora prin preoţii săi cu conducătorii
„Cercetăşiei româneşti" în toate împrejură
rile, prin predici, conferinţe, serviciul divin
şi administrarea serviciilor religioase.
2. Dar, Sf. Sinod, dorind ca Cercetăşia
românească să cultive şi să desvolte în ti
nerii cercetaşi un puternic şi sănătos sen
timent religios şi să sprijinească educaţia
lor sufletească pe credinţa în Dumnezeu,
roagă Comandamentul Marei Legiuni a Aso
ciaţiei „Cercetaşii României" să modifice
punctul 6 dela art. 31 din Statut astfel:
„Cercetaşul român crede în Dumnezeu şi
e adânc religios; el primeşte în organizaţia
sa tineri de orice neam şi cult din ţară şi
se obligă a se trata reciproc cu dragoste
frăţească."
3. Această hotărîre s e v a comunica tu
turor celor interesaţi, cari se vor îngriji ca
fiecare formaţiune cercetăşească să-şi aibă
confesorul ei."
Ceeace se comunică preoţimei spre ştire
şi conformare.
Consiliul eparhial.

