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Denumirea de consilier intim
a mitropolitului Vasile Mangra
Dlri incidentul distincţiei cu titlul de consilier intiro|Ex. Saaprimit numeroase felicitări pecalea poş'ei.
Iar la Residenţa Sa actuală din Oradea-mare
Ex,
Sa a fost felicitat de toţi şefii autorităţilor
bisericeşti, civile şi militare din Oradea-mare.
S'a prezentat Excelenţei Sale d-nul Arhi
episcop şi Mitropolit Dr. Victor Mihalţ, Prea
Sânţia Sa d-nul episcop Dr. Radu, d-nul comite
suprem al comitatului* Bihor Dr. Misholczy Ferenc,
d-nul comite al oraşului Oradea-mare Dr. Gziffra
Kâlmân. Presidentul tablei regeşti, dnii genrali
Cziler şi Fiilop eic. etc.
Membrii consistorului arhidiecezan şi corpul
profesoral al seminarului Andreianu s'au prezen
tat Joia trecută sub conducerea 1. P. Cuv. Sale
Arhimandritului Vicar Dr. Eusebiu Roşea, care
în cuvinte alese- şi bine chibzuite a dat espresiune bucuriei arhidiecezei din incidentul înaltei
distincţi uni, de care a fost împărtăşit Gapul
bisericei noastre din partea Maiestăţii Sale, dorindu-i
dela D zeu mulţi ani de arhipăstorie spre binele
Bisericei şi a Patriei.
Iar Dumineca trecută după finirea serviciului
divin s'a prezentat înaintea E-c. Sale membrii Con
sistorului orâdan, inteligenţa şi un număr frumos
de credincioşi din Orade.
Cu această ocaziune P . On. domn protopop
Andrei Horvath a rostit următoarele:
«Escelenţă! Credincioşii bis. ort. rom. membrii
consistorului nostru eparhial din loc, îşi ţin de
datorinţă plăcută a se prezenta de data aceasta
înaintea Excelenţei Voastre, pentru a-şi manifesta
respectul, dragostea şi alipirea faţă de înalta
persoană a Ex. Voastre, şi a Vă aduce omagiile
sincere, felicitându-Vă din prilejul dinstincţiunii
primite din partea Preagloriosului nostru rege
apostolic cu titlul de consilier intim al Maie
stăţii Sale!
Dacă privim acest fapt, v o m vedea, că distincţiunea aceasta s'a dat acelui, care cu mare
însufleţire şi nădejde în viitor, a fost ales capul
sfintei noastre biserici ort. române din patrie.
S'a dat aceasta distincţiune deci bărbatului, care
pentru însuşirile sale sufleteşti, a fost ridicat din
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modestul nostru .xerc la cea mai înaltă treaptă,
drept răsplata virtuţilor sale atât ca cetăţean
cât şi ca biserican.
Am
fost şi suntem obicinuiţi a^Vă vedea
Esc.
în mijlocul nostru, propovăduind adevărul
şi dreptatea, dragostea patriei şi concetăţenilor
noştri. V a m văzut în frutea tuturor afacerilor
promiţătoare pentru neam şi biserică.
Ia lupta înverşunată, unde se dripesc indi
vizi şi popoare, aţi mers în frunte, cu tărie ne
înfruntată, ne-aţi arătat calea~ — ca odinioară
Moişi din Biblie, — pe care mergând avem s&
ajungem la limanul dorit.
Acum, când capul bisericii noaslre autonome
este distins, aceasta distincţie se revarsă şî asupra
noastră a tuluror, cari facem parte din sf. noa
stră biserică,
Aceasta distincţie ne este cu atât mai scumpă,
cu cât o privim de a noastră comună şi aven»
datorinţă, ca prin muncă cinstită, alipire cătră
patrie şi tron, să ne facem demni de ea.
Gloria Escelenţei Voastre este gloria noastră!
Şi în zilele noastre, când toată lumea e în
foc, când atâtea mii de vieţi se sting, când nea
mul nostru din patrie pe atâtea fronturi sânge
rează, aflam o bucurie de mângâiere în distincţiunea Escelenţei Voastre, văzând răsplata muncii
cinstite.
Vă rugăm deci Excelenţa Voastră, să ne
daţi v o e , ca să Vă dorim ani mulţi fericiţi.
Dumnezeu sfântul să Vă ţină în sănătate spre
binele sf. noastre biserici, şi să fiţi tălmăcitori
acolo sus, la tronul regal, că noi Românii de
sub coroana sf. Ştefan, ori când şi între orice
împrejurări, totdeauna suntem gata a aduce orice
jertfă pentru tron şi patrie!
Să trăiţi Escelenţă Ia mulţi ani!»
Ambelor deputaţiuni a răspuns Esc. Sa cu
cunoscuta-i afabilitate, împărtâştind celor prezenţi
sfaturi şi poveţe înţelepte

Eroii nostrii.
Afară ploauă, e frig, e o înfiorătoare zi de
toamnă, care ţese fire nespus de negre în cu
getul meu. El honiăreâ astăzi mai mult ca ori
când pe afară pe câmpul de luptă indepărtat,
unde sângele poporului nostru, să scurge încet

şi întunecos, ca fumul pe gura hornului. Inaitea
ochilor sufletului meu stă deschisă o carte cu chipuri
dureroase, pline de tristeţă; fiecare pagină îmi
imaginează frică şi groază, răni şi moarte; dar
mai dureros mă zguduie corpurile palide, sân
geroasă şi zdrenţuite ale eroilor nostrii, amuţiţi
acum pentru totdeauna. Un grozav seceriş al
răsboiului.
Cu gândurile aceste mă apucă noaptea, şi
« u şed în odaia-mi singuratică pe când afară
vântul tînguindu-se şi suspinând aleargă pe lângă
ziduri. Şi acest zgomot sună ca un echou plin
d e iale a suspinelor, şi plânsetului, a nenumăra
ţilor părinţi, a văduvelor şi orfanilor cari şi-au
perdut pe cel mai scump al lor, în crâncenul
Tăsboi de astăzi. Sufletul meu parcă ar fi obosit
d e atâtea: gânduri triste şi simte lipsa mângâeri.
P e când meditam asupra acestora, un înger
bun mi-a dus cugetul înapoi la acea seară
plină de sfinţenie, pe care a aranjat'o cu apos
tolii săi Mântuitorul lumii o zi înaile de sufe
rinţele sale. Măiestrul î-şi începe chiar vorbirea
d e adio, pentrucă mâne va muri. Cât de cald
cât de mângăetor, şi ce simţitoare sunt cuvin
tele Lui.
„Să nu se tulbure inimele voastre" — aşa
a început, — .,voi credeţi în D-zeu, deci credeţi
şi îd mine. Căci dacă nu ar fi aşa, atunci v'aşl
fi spus'o; eu mă duc acolo pentruca să vă pre
gătesc locuinţă. Şi dacă am ajuns acolo, şi am
pregătit voauă locuinţă, atunci v o i veni iarăşi şi
•vă v o i lua şi pe voi la mine, pentruca să fiţi
şi voi acolo, unde sunt eu."
Iar după aceea a vorbit de tatăl, din ceriuri,
care e şi tatăl nostru; de fericire, de mângăerea
pe care ne va trimite-o pentruca ai Lui să nu
rămână ca nişte orfani. Şi acum urmează un
cuvânt, care ca o stea luminoasă străbate sufle
tul meu trist şi toate icoanele dureroase ale
amintirilor răsboiului le iluminează cu o strălulucire nespus de blândă. E un cuvânt adevărat,
xin cuvânt de mângâiere, care cu cât omul să
cugetă la el, cu atât parcă îl stăpâneşte: „ O iu
bire mai mare nu are nimeni, de c\t acela,
care î-şi dă şi viaţa pentru prietenul său"
(Ioan. 15, 13.)
Cuvintele acestea mi-le pun la inimă, pen
truca cugetele mele grăbesc iarăşi îndărăpt Ia
prezentul de acum, şi ochii sufletului meu privesc
iarăşi în cartea cu chipuri râsboinice şi se opresc
p e trupurile fiilor neamului meu. „ O iubire mai
mare nu are nimeni", oare cuvintele acestea ale
Mântuitorului nu se potrivesc şi despre eroii
nostrii? Ei şi-au dat viaţa lor tânără pentru preteni, pentru noi toţi.
„Mergem să făurim copiilor noştri o soarte
mai bună,, astfel am cetit pe un cupeu al tre
nului care ducea pe râsboinicii nostrii pe câmpul

de luptă. Aceste sunt unele dintre cele mai fru
moase cuvinte, cari s'au rostit în marele răsboiu actual. Ele sunt revelaţiunea măreaţă a
sentimentului adânc şi nobil al eroilor noştri.
Ei se cugetă la soţie şi copii, la părinţi, fraţi şi
surori, la toate neamurile
— „ . . 0 soarte mai bună", v o i m să
le luptăm cu sângele şi viaţa noastră chiar. Ce
nespus de frumos e acest curagiu atâta de no
bil. Cu drept cuvânt trebuie să zicem cu toţii
de eroii nostrii: el a murit pentru mine, ei au
murit cu toţii pentru mine.
Moartea d e erou e o moarte de jertfă.
Eroul î-şi jerfeşte ce are mi scump, aceea, de
ce omul să desparte mai cu greu; el î-şi jerfeşte
viaţa, pentru a cruţa viaţa altora, pace şi liber
tate. Ei au săvârşit un act de iubire atât de
mare şi de înălţător, încât noi nu aflăm cuvinte
pentru ai preţui pe deplin. „ O iubire mai mare
nu are nimeni."
Dar oare nu i-şi are orce faptă bună răs
plata cuvenită? N o i o ştim din gura divină, că
cel-ce din iubire î ţ i intinde apă — sâtos fiind,
nu-şi va va pierde răsplata. Deci cum va rămânea
fără răsplată iubirea, când ea sângele şi viaţa
şi-a dat'o?
Făcând abaterea dela aceea, că moartea face
imposibilă mulţumire pământească celor căzuţi,
mă întreb: există oare o remuneraţiune pămân
tească, care să răsplătească in mod demn jertfa
de moarte a eroilor nostrii? Fără îndoială, că
noi î i stimăm, iar patria pururea recunoscătoare
va preţul nespus de mult numele fiilor ei eroi,
îl va săpa in peatră s'au metal pentru a le pune
de model în faţa generaţiunilor viitoare. Dar in
aceasta zace o satifacţie mai mare pentru cei-ce
există, decât pentru cei-ce au căzut pe câmpul
de luptă.
Şi totuşi dreptatea pretinde, iar cuvântul
divin garantează că lor personal li-se va răsplăti
fapta atât de nobilă şi cea din urmă a vieţii lor,
dar
nefiind ocaziune pe pământ,
astfel va
trebui să aibe loc in altă lume, în lumea cerească
Luptători nostrii drepţi credincioşi, cari au că
zut în luptă, vor primi răsplată cerească pentru
aceea, că şi-au dat vieaţa drept jertfă în măreaţa
conştiinţă a datorinţii pentru patrie şi împărat
pentru iubiţii şi conceteţenii lor. Numai răsplata
cerească e deamnă de ei, iar răsplata e mare,
ca pentru moartea de erou. Viaţă pentru viată!
Eroul şi-a dat viaţa şi va trebui să primească
viaţa ca remuneraţiune; toate celelalte sunt prea
puţine. „Cine î-şi pierde viaţa pentru mine, acela
va câştiga-o.* astfel a vorbit Mântuitorul lumi
(Mt. 10. 39.)
Dar intrebi tu sperând, şi totuşi plin de
teamă: oare iubitul meu, s'au bărbatul meu, tatăl
meu sau mirele meu avut'au ei judecata dreaptă

şi neclintita în oara morţii? Daca ei, în m o 
mentul ultim când zăcea cu trupu-i sângerând,
la pământ, avut'a părerea de rău a păcatelor
sale, s'au fost-a predispus spre căinţă? Căci dacă
nu atunci el cu toată cruzimea jertfei pe care
a adus'o, va fi pierdut pe vecie! Răspunsul iatăl:
Luptătorii nostrii sunt cu toţii creştini burai.
Doar ici-colea câte unul, deşi nu a putut fi so
cotit intre temătorii de D-zeu, totuşi opaiţul cre
dinţei licuria în adâncul sufletului lui şi aceasta
lumină D-zeu nu a siâns'o ci va aţâţa-o. Aceasta
a adus'o cu sine însă râsboiul cu faţai serioasă
arâtândune moartea, dar şi vecinicia. Şi prin
aceasta apoi dreptcredincioşii au devenit temători
de D-zeu, iar cei nesocotiţi şi mai puţin creduli,
au devenit penitenţi şi mai serioşi.
In moartea eroică însă,
zace o putere
spre pocăinţă deosebită. Decând Messia a mu
rit pe cruce, pentruca prin ea să nimicească
păcatul din lume, şi lumea să seVpocăiaseă, are
moartea, puterea de a c a t a i f de păcate. Prin
moartea mântuitoare alui Bfristos, e sfinţită şi
moartea noastră, şi dacă noi ne jertfim viaţa
pentru o faptă nobilă, va fi privită aceasta, ca
o satisfacere pentru păcat.
Astfel e şi cu moartea eroilor nostrii. Când
au plecat el la luptă plini de sentimentul datorinţii şi âl supunerii pentru patrie şi rege, atuci şi'au cuge'at ei şi au zis: Viaţa ne este în
mâna lui D-zeu, eu îmi v o i împlini datorinţa şi
chemarea, iar cât priveşte celelalte va avea D-zeu
grijă de ele. Eu mă duc lăsând totul in grija
Domnului.
Acesta e fără Jîudoială cugetul său cel mai
sublim, cea mai frumoasă şi creştinească întru
pare a intelectului omenesc. Eroului,
care moare
cu cugetul liniştit ca luptâtoriul
nostru, de sigur
îi va dărui bunul D-zeu în ceasul morţii
bine
făcătoarea ertare. Acesta e ultimul dar pe pământ,
ca răsplată pentru înplinirea datarintii. Dreptatea
d-zeească şi bunătatea Lui, ne dă noauă aceasta
credinţă. Deci liniştitivă, şi resămnati rugaţivă
pentru eroi voştri, căci zice Mântuitorul: „ v o i
ave-ţi acum Întristare, dar ear vă v o i vedea şi
atunci inima voastră se va bucura şi nimenea
nu va lua dela v o i bucuria voastră." (loan
16. 2 2 . )
St. M . C. 1916.

Nerăianţul.

Rugáriie pentru ajutorul din chestiune trebuesc
adresate Gonsistorului eparhial subsemnat, pe calea
Direcţiunei seminariale, adjastate cu următoarele docu
mente orginale sau autentícate la notariul public regesc:
1. Extras de botez.
2. Testimoniu şcolar despre studiul prestat în
anul şcolar 1915/16:
3. Gertifieat de paupertate, dela antistia comunală,
vidimat de conducătorul oficiului parohial concernent,
despre starea materială a recurentului şi a părinţilor
lui. Certificatul să presinte date positive şi concrete de
spre starea materială;
4. Certificat dela direcţiunea institutului despre
aceea, că recurentul e înscris ca regulat şi că decând
cercetează regulat prelegerile.
6. Fiecare elev recurent să spună în rugare, că
este asentat ori ba? şi dacă da, pe când î-şi aşteaptă
eventuala citare la serviciu de arme.
Arad, şed. eons. 22 Sept. v. 1915.
Gorisittoriul român ort.
din Arad.
~~Ñr. 4560/1916.

Concurs.
Prin aceasta se publică cuncurs cu termin de
18 zile pentru conferirea alor şase stipendii de câte
300 cor. din fundaţiunea „Teodor Pap" pe dura'a
anului şcolar 1916/17.
în vederea necesităţilor speciale ale diecezei, la
acestea stipendii condiţionate se admit numai elevi
ordinari ai cursurilor teologice şi pedagogice dela insti
tutul diecezan din loc, născuţi şi domiciliaţi pe teritorul
diecezei Aradului.
Concurenţi au sâ-şi înainteze cererile la adresa
Consistorului român ort. din Arad, pe cale Direcţiunei
seminariale, adjustate cu următoarele documente ori
ginale ori autentícate la vreun notar public regesc:
1. Estras de botez din matricula botezaţilor, pro- văzut cu clauzula parohului local, că respectivul ş
de prezent aparţine bisericii române ortodoxe.
2. Eventualele rudenii dintre reflectanţi admişi
la concurs, să prezinte şi informaţiune familiară, din
care să se vadă gradul de înrnd re cu fundatorul, spre
a-şi asigura titlul de preferinţă la stipendiu.
3 Atestat de paupertate dela diregătoria politică
competentă, cu date pozitive despre starea materială
a părinţilor concurentului, precum şi despre starea
materială a concurentului însuşi.
4 Testimoniu de pe anul şcolar 1915/16
5.. Certificat medical dela medicul institutului
despre starea sanitară a recurentului.
6. Cert ficat dela Direcţiunea institutului despre
aceea, că recurentul respectiv e elev regulat, şi ca
atare de când şi care curs de studiu îl cercetează ca
elev ordinar.
Arad, din şed. cons. dela 22 Sept. (5 Oct. 1916.
Consistorul român ort.
din Arad.

Nr. 4544/1916.

Concurs.
Pin aceasta se publică concurs cu termin de
18 zile pentru conferirea ajutoarelor pentru anul şco
lar 1916/17 pe seama elevilor preparandiali dela in
stitutul pedagogic din Arad.
La ajutoarele acestea pot reflecta numai acei
tineri români gr. orientali, cari s'au născut şi sunt
domiciliaţi pe teritoriul diecezei Aradului, şi, îDscrişi
fiind cercetează cursurile pedagogice ca elevi ordinari.

Nr. 4559/1916.

Concurs.
Prin aceasta se publică concurs cu termin de
18 zile pentru conferirea alor trei stipendii de câte
300 cor. din fudaţiunea „losif Popovici — Pafly" pe
durata anului şcolar 1916/17.
In vederea necesităţilor speciale ale diecezei,
la aceste stipendii condiţionate se admit numai elevi
ordinari ai cursurilor teologice dela institutul ped.-teol. din

Arad, născuţi şi domiciliaţi pe teritorul diecezei Aradului.
Concurenţii au să-şi înainteze cererile la adresa
Consistorului român ort. din Arad, pe calea Direeţiunei
seminariale, adjustate cu următoarele documente ori
ginale ori antenticate la vr'un notar public regesc.
1. Extras de botez din matricula botezaţilor,
cu clauzula parohului local, că respectivul şi de pre
zent aparţine bisericii române ortodoxe;
2. Eventualele rudenii dintre reflectanţii admişi
la concurs au să prezinte şi informaţiune familiară,
din care să se vadă gradul de înrudire cu fundatorul,
spre a-şi asigura titlul dt* preferinţă Ia stipendiu.
3. Atestat de paupertate dela diregătoria politică
competentă, cu date pozitive despre starea materială
a părinţilor recurentului, precum şi despre starea ma
terială a recurentului însuşi.
4 Testimoniu de pe anul şcolar 1915/16.
5. Certificat medical dela medicul institutului
despre starea sanitară a recurentului.
6. Certificat dela Direcţiunea institutului despre
aceea că recurentul respectiv este elev regulat, şi ca
atare decând şi care curs de studiu îl cercetează ca
elev ordinar.
Arad, din şed. cons. dela ?|-|[!ELi.9i6.
'
5 Oct.
Consistorul român ort.
din Arad.
y

CRONICA.

=

Sfinţire de metropolit. In 15/28 oct. a. c.
va avea loc in Oradea-mare — actualul sediu
interimal al metropoliei gr. or. române, hirotonirea
Intru episcop a Es. Sale D-lui Vasile Manga alesul arhiepiscop şi metropolit al nostru. Actul
sfinţirii va fi celebrat de P. S. L. loan I. Papp
epicopul Aradului şi Miron E. Cristea epicopul
Caransbeşului. Imediat va urma şi introducerea
in scaun şi cu aceasta — avem dreptul să spe
răm, că s'a pus capăt unei epoce invechite şi
se vor pune baze sigure şi neclintite unei epoce
sigure, salutare şi de muncă neîndoelnică, spre
fericirea neamului şi al bisericei.
Intru mnlţi ani Stăpâne!

P. S. S. D. episc. Miron Cristea, a sosit
Miercuri in Arad unde a petrecut ca oaspele
P. S. S. D-lui nostru episcop până Vineri, câud
împreună au plecat la Oradea-mare să săvârşească
actul sfinţirei întru episcop şi Instalări Esc. Sale
Vasile Mangra în scaunul mitropolitan.

Concurse.
Pentru îndeplinirea postului de paroh, la pa
rohia de clasa III-a Husasău protopresbiteratul Peşteşului, pe baza ord. V. Consistor eparhial Orădan, Nr.
2333 B. 19V6, prin aceasta se publică concurs, cu
termin de alegere pe ziua de 13/26 Noemvrie 1916.
Emolumente: Casă parohială şi depedenţele cu in
travilan de 1200 at. • 2. Pământ prohial de 16 iug.
catastrale arător şi fânaţe. 3. Birul preoţesc, dela fiecare
Nr. decasă, c4te-o măsură de cucuruz, s'au preţul iei
curent. Chiriaşii, câte-o / de măsură.
4. Stolele îndatinte şi precizate în protocolul
comitetului prohial din 3/16 Iulie 1916.
1

2

5. întregirea dotaţiunei dela stat.
Parohia este de cl IlI-a. Dările publice, după
pământul parohial, le va plăti preotul.
Doritorii de a ocupa acest post, sunt poftiţi a-şi
înainta cenrile de concurs, adresate comitetului paro
hial- din Husasău, Prea Onor. oficiu protopopesc ort.
român la Mezotelegd; având dânşii, cu stricta observarea
§-lui 33 din Regulamentul pentru parohii, a se arătă
poporului din Husasău în cutare duminecă ori Sărbă
toare, spre a-şi dovedi desteritatea în cântare' tipic şi
oratorie.
Hususâu, 3/16 Iulie 1916. Comitetul parohial.
n conţ degere cu: Alexandru Muntean protopresbiter.
-•—
1—3
Pentruîndeplinirea staţiunei învăţătoreşti-cantorale
dfn Şebiş (Bihar, ppiatul Vascăului) se escrie concurs
cu termin de alegere 30 zile dela prima publicare pe
lângă următorul bineficiu:
1. în numărar 451 cor. 78 fii. 2. Stolele cantorale
uzuate. 3 . Ajutor de stat conform ord. de lege X V I :
1913. 4. Cvartir corespunzător cu grădină de legume.
5. Pentru încălzitul salei de învăţământ 12 metri lemne
trasportate în curtea şcoalei. 6. Pentru coferinţele şi
adunările generale învăţătoreşti va primi învăţătorul
suma statorită în regulamentele bisericeşti şcolare. De
scriptoristica şcoalei se va îngriji c o m u D a bisericească.
Reflectanţii la aceasta staţiune se va prezenta în
terminul regulamentar în biserica din Şebiş Korossebes
spre a-şi arăta desteritatea în cant şi tipic, iar recursul
cu doei mentele necesare le vor înainta P. On. oficiu
protopopesc al tracului Vaşcău în Cusuiuş (Koszvenyes
up. Kisszedres).
Comitetul parohial.
în conţelegere cu :
V. Nicoruţia
vioar protopopesc.

1—3
4563/1916

Prin aceasta se avizează cei interesaţi, că
terminul pentru examenul de cvaliflcaţiune preo
ţească a candidaţilor la preoţie din dieceza Ara
dului, prescris pin Statutul organic şi Regula
mentul special s'au defipt pe 27 Octomvre ( 9
N o e m v r i e ) 1916 şi zilele următoare la 8 ore
anteameaz în sala de şedinţe a Consistorului gr.
or. rom. dîn Arad.
La examen sunt admişi toţi absolvenţi de
teologie cari conform §-lui 8 din Regulamentul
special şi-au subşternut la timp cererile cores
punzător adjustate.
Arad, la 8/21 Octomvre 1916.
Consistorul gr.-or. rom.
din Arad.
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învăţătorul Constantin Mărcuţ din Moneasa care
şi-a părăsit postul pe vreme mai lungă fără de a-şi
anuţa la superiorii săi ubicaţiunea, prin aceasta este
îndrumat ca în 30 da zile dela prima publicare a
acestui edict să se înfăţişeze la sub senatul Consistor
şi să-şi reocupe postul, la dincontrâ postul său învăţătoresc se va considera de vacant.
Arad 23 Septemvre (6 Oct.) 1916.
Consistorul rom. gr. or. din Arad.
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