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BISERICA şi ŞCOALA 
R E V I S T A O F I C I A L A A E P I S C O P I E I ARADULUI 

Redacţia şi Administraţia 

ARAD, S T R . E M I N E S C U 18 A P A R E D U M I N E C A 
Redactor: 

Pr . Demian Tudor-

Iconom Stavrofor Dr. G H E O R G H E C I U H A N D U I 
Ia v a r a anului trecut, din prilejul bine

meritatei alegeri a I. P. C. Iconom Stavrofor 
Or. Gheorghe Ciuhandu ca membru de onoare 
ai Academiei Române, revista noastră epar
hiala îmbrăcase haină de sărbătoare. O făcu
sem aceasta, de o parte , pentrucă alegerea fă
cută in acest chip de c ă t r e Areopagul culturii 
româneşti, ştiuse să încununeze o activitate 
dssiatercsaiă, desfăşurată cu o r a r ă prestanţă, 
timp de aproape patru decenii, pe tărâmul bi
sericesc, cultural şi istoriografie al vieţii ro
mâneşti de dincoace de munţi. Dar o mai fă
cusem, pe de altă parte , şi cu bucuria şi mân
dria legitimă a ucenicilor car i , de pe urma u-
nei a t a r i încununări, s'au simţit onoraţi, dacă 
nu cu altceva, cel puţin cu îndemnul de a-1 
urma pe c ă r a r e a de muncă încordată şi de idea
lism preoţesc nepătat pe care I. P. C. Sa a um
blat. 

Nu s'a împlinit încă anul dela acest în
dreptăţit praznic spiritual al revistei noastre, 
când vrerea Celui de Sus ne face să îmbrăcăm 
de astădată zăbranicul durerii pentru trecerea 
atât de neaşteptată a I. P. C. Sale din rândul 
celor vii. In miezul zilei de 29 Aprilie a. c , pe 
când se pregătea să pună creşt inească cunună 
celui de-al 72-lea an de viaţă pământească, Pă
rintele Or. Gb. Ciuhandu a trecut în veşnicia 
lui Dumnezeu, pentru ca şă continue acolo li
turghia preotului devotat întru totul misiunii 
lui. 

Pentru eparhia noastră, c a şi pentru în
treaga viaţa bisericească şi culturală din A r 
deal, prin moartea Părintelui Or. Gb.. Ciuhandu 
s'a frânt încă un falnic stegar din şirul prea 
puţin numeros al celor car i , prin viaţa şi a c 
tivitatea lor, au ştiut să menţie trează în aceste 
părţi conştiinţa iubirii faţă de neam şi faţă de 

legea moştenită din străbuni. Căci, vreme de 
aproape patru decenii, Părintele Dr. Gb. Ciu
handu a fost făclierul şi apărătorul destoinic 
al oropsitei ortodoxii ardelene în faţa stăpâ
nirii de ieri, a vitregiei vremurilor şi a nepă
sării omeneşti, şi, în acelaş timp, îndrumăto
rul neclintit al activităţi i preoţeşti spre ade
văratul făgaş de v iaţă voit şi de Dumneseu 
şi de Biserica Lui. Prin scrisul său l a a r l f &t$f 
întotdeauna gata a desvălui nedreptatea şi per» 
fidia acolo unde trebuia, prin cuvântările şi 
conferinţele ţinute în cadrele Asociaţiei Cleru
lui „Andrei Şaguna", ale Ateneului Populai din 
Arad e t c , a ştiut să denunţe la timp pericolul 
iminent pentru Biserică şi neam şi să dea, în 
acelaşi timp, soluţii potrivite pentru înlătura
rea lui. 

N'a fost doar un simplu visător, c a r e să 
toarcă în taină firul de mai bine al vieţii bi

ser iceş t i şi obşteşti de dincoace de munţi, ci 
luptătorul aprig şi conştient care se arunca în 
luptă acoio unde pericolul i se părea mai mare, 
cu ferma convingere că numai în acest chip 
se poate chezăşui trăinicia şi permanenţa 
Bisericii străbune în sbuciumata vieaţă româ
nească de dincoace de munţi. Paginile acestei 
reviste, între anii 1937 şi 1939, cât timp ajfost 
redactor al ei, cât şi mai înainte, ca şi paginile 
altor reviste şi pubiicaţiuni bisericeşti, precum 
şi analele Acociaţiei Clerului sau cele din c ă r 
ţile Sfinţiei Sale, - stau mărturie neclintită a 
acestui adevăr. 

Oar Părintele Dr. Gh. Ciuhandu n'a fost 
numai căr turaru l şi apărătorul destoinic al 
legii noastre strămoşeşti , ci şi preotul şi omul, 
care să te cucerească prin toate manifestările 
vieţii Sfinţiei Sale. Liturghisitor evlavios la sf« 
altar, cuvântător aprig pe amvon, preot cucer* 
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nic şi impunător în raportăr i le cu alţii, a ştiut 
întotdeauna să te apropie ca om şi să te cop
leşească cu îndemnurile şi s ta tur i le pornite 
dintr 'o inima caldă şi mereu aprinsă de do
r inţa de mai bine pe seama îniregei noastre 
vieţi biser iceşt i . 

Toate aceste minunate t răsături , car i îm
podobeau viaţa Părintelui Dr. Gn. Ciuhandu, 
t răsă tur i de pe urina cărora am avui de câş
tigat mulţi dintre noi, ne fac să ne simţim atât 

de stingheri acum când Sfinţia Sa nu mai este 
printre noi. Ca umili şi ae îasemnaţ i purtători 
al unui steag pe care Sfinţia Sa i-a purtat cu 
a tâ ta vrednicie în Aradul atâtor frământăr i 
religioase şi naţionale din t recui , ne piecâm în 
i'a^a vreri i celui Atotputernic, ie r în pxagul 
mormântului de curând închis psaim«>diem creş
tinescul : 

Odihnească în pace ! 

nmormântarea Părintelui Dr. Gheorghe Ciuhandu 
După cum am relatat în numărul trecut al re

vistei noastre, Părintele Dr. Gli. Ciuhandu a încetat din 
viaţă la Vata de jos, în ziua de 29 Aprilie a. c. în 
vârstă de 72 de ani. De mai multă vreme Sfinţia Sa 
era mereu suferind. Trecut însă odată peste greul 
iernei se spera că se va reface, mai ales câ liniştea 
din satul unde se refugia ia fiecare vară îi priaatât 
de mult. Plecase numai de câteva zile din Arad, când 
vestea morţii Sfinţiei Sale ne-a umplut ininimile de 
o neţărmurită durere. 

Dela Vata de Jos, rămăşiţele pământeşti ale 
defunctului au fost transportate cu un vagon mor
tuar la Arad, unde au ajuns în dimineaţa ziiei de 1 
Mai a.c. Un sobor de preoţi în ornate au însoţit apoi 
carul mortuar, dimpreună cu familia, până la biserica 
Catedrală, unde s"a slujit sf. Liturghie. 

La finea sf. Liturghii, Prea Sfinţia Sa Părintele 
Episcop Andrei, înconjurat de un sobor de 12 preoţj 
şi 2 diaconi, a slujit prohodul, răspunsurile funebre 
fiind date de corul studenţilor Academiei Teologice, 
conduşi de P. C. Prof. Petru Bancea. Erau de faţă 
în sf. biserică, familia, preoţi, reprezentanţii vieţii 
culturale arădane, prieteni şi cunoscuţi de-ai de
functului. 

La sfârşitul prohodului, I. P. C, Iconon Stavr. 
Caius Turicu a rostit din partea Sfintei Episcopii a 
Aradului următoarea pareneză: 

„Provedinţa divină hărăzeşte unor aneşi şi puţini 
dintre muritori darul de a purta în viaţă un nume 
pe care rostindu-1 semenii lui să primească pe lângă 
icoana celui care i s'a dat şi o aureolă de reprezen
tări ce frapează prin grandoarea lor,.. 

Fiii neamului nostru românesc de pe meleagu
rile arădane, bihorene, bănăţene şi ardelene la rosti
rea numelui Ciuhandu văd figura de apostol al „preo
tului în veac" şi aud foşnet de file frunzerite în ve
chile hrisoave din strana bisericii strămoşeşti, ames
tecat cu strigătul de alarmă pentru apărarea patri
moniului scump: neam şi lege românească. 

Glasul de clopot ce-ar armoniza această feerică 
icoană bate lin cuvintele: Biserică şi Şcoală... 

Marele şi regretatul istoric N. Iorga cercetând 

trecutul nostru ardelenesc a găsit o singură şi per
manentă organizaţie ca aşezământ etnic şi de o reală 
evoluţie : sate şi preoţi. Sate populate de credincioşi 
şi dinastii de preoţi aleşi şi „lucraţi de Dumnezeu", 
ca să se desăvârşască asupra neamului nostru româ
nesc cuvintele Scripturii: „neam sfânt, preoţie aleasă". 

In dinastia preoţească din satul Roşia din Bihor, 
în care se succedau preoţii de nume Nicolae şi 
Gheorghe, în ziua sf-lui mare mucenic Gheorghe — 23 
Aprilie 1875 — pe când în strana bisericii se cânta 
condacul „Lucrat fiind de Dumnezeu, jTe-ai arătat 
lucrător preacinstit bunei credinţe..," în modesta casă 
popescă a văzut lumina zilei cel pe care azi îl pro-
hodim şi pe care patronul lui l'a înzestrat a fi în 
viaţă: purtător de biruinţă. 

Mai ales cei opt ani de liceu petrecuţi în acel 
orăşel bihorean cu aier curat de munte, dar cu spirit 
înstrăinat de vechiul aşezământ de credinţă, fiul popii 
Nicolae, tinerul Gheorghe s'a dovedit a fi un brav 
urmaş al patronului mucenic care cu sabia credinţii 
străpunge balaurul. Cel „lucrat de Dumnezeu" a stră
puns cu suflul cald al virtuţilor sale, falsul şi reaua^ 
credinţă a învăţătorilor săi. 

Ca un purtător de biruinţă îşi ia „certificatul de 
maturitate" în anul 1893 şi în toamnă se înscrie pe 
anul întâiu al Institutului Teologic din Arad. 

Ce atmosferă curată de o sănătoasă şi nemis
tificată credinţă află tinerul abiturient aici! 

Vlădica Ioan Meţianu cu garda sa aduseseră aci 
o limbă neaoşe românească, iar în Institutul de sub 
direcţia lui Augustin Hamsea ţineau cursuri profe
sorii de talia lui Roman Ciorogariu şi Constantin Gur-
ban. La Consistor întâlneai asesori de caracter ferm 
ca Georgiu Popa şi Ioan Popovici-Deseanu. 

Aceşti distinşi reprezentanţi ai legii şi neamului 
dau tinerului teolog teren de-aşi putea manifesta con
ţinutul sufletului, ca o lucrătură divină sub scutul 
patronului său de nume. 

Colegii îl stimează ca pe unul dintre îndrumă
tori, iar profesorii îl tratează ca pe un prieten. In cu
rând îi apar articole chibzuite şi binestilizate în or
ganul eparhial ^Biserica şi Şcoala", al cărui redactor 
avea să devie mai târziu. 
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Centrul episcopesc îl tine legat cu cele două 
comori cărora se ataşează tinerul student.: arhiva e-
parhială şi biblioteca teologică. Dieceza îl reclamă 
de pe băncile şcolii ca secretar de şedinţe, putând 
din vreme să pătrundă în tainele constituţionalismu
lui bisericesc pe care 1-a adâncit în toate ramurile sale. 

Trainica legătură dintre biserică şi şcoală, ca 
două forţe de viaţă a neamului nostru, îl face ca după 
terminarea celor trei ani de studiu teologic să ocupe 
un post de învăţător. O face aceasta ca să-i ser
vească de tem ei u viitoarei sale misiuni. Anul petre
cut în Căbeşti (Bihor) şi cel din Siria, localităţi în 
care a muncit ca dascăl confesional, îi servesc bine
făcător asesorului senatului şcolar de mai târziu. 

Conducerea eparhială îi reclamă priceperea şi-1 
invită la postul de funcţionar eclesiastic, începând 
ca şi cancelist la consistorul din Arad, asigurându-i-se 
bursă pentru continuarea studiului teologic la Fac 1-
tatea din Cernăuţi. 

La 23 Aprilie 1903 obţine cu distincţie titlul de 
doctor în teologie şi la câteva zile — în 1 Mai 1905 -
este ales de sinodul eparhial de asesor referent al 
senatului şcolar, cum se zicea pe atunci consilierului 
cultural. 

Acest post de înaltă răspundere îl ţinepânăla 
pensionarea sa din anul 1938. 

fn intervalul acestor ani, părintele Ciuhandu, 
urcă gradat toate treptele ierarhice pe care le poate 
obţine un preot de mir distins, obţinând ca cel din
tâi din Episcopia Aradului gradul de iconom stavro
for, din binecuvântarea P. Sf-lui Episcop Dr. Andrei 
Magieru, la Naşterea Domnului din a. 1936. 

Personalitatea luminoasă a I. P. C. icon. stavr. 
Dr. Gheorghe Ciuhandu s'a doveditsfinţitoarepetrei 
tărâmuri: altar 1, biroul şi familia. 

Deşi în viaţa sa nici o clipă n'a gustat din plă
cerile materiale oferite de parohie şi ca atare „n'a trăit 
dela altar", totuşi a fost cel dintâi la toate slujbele 
dela sf. prestol, devenind icoana ideală a preotului 
liturghisitor. 

Cuvântul său rostit de pe amvon, conferinţele 
ţinute la catedră şi cuvântările sale de inaugurare 
ale congreselor preoţeşti l-au pus între cei mai de 
seamă predicatori şi învăţători ai credin;ei celei drepte. 

Pe lângă aceste două calităţi preoţeşti, de li
turghisitor şi predicator, părintele Gh. Ciuhandu a 
reuşit să se impună ca un desăvârşit duhovnic, ţi
nând decenii de-arândul spovedania tineretului cle
rical, iar după marea unire cu patria mamă, a plinit cu 
demnitate fără egal greaua sarcină de misionar cultural. 
, „Lucrat fiind de Dumnezeu" s'a arătat lumii ca 
tipul clasic al preot lui după rânduiaîa legii, în fiinţa 
căruia s'a armonizat în cel mai înalt grad liturghisi-
torul, oratorul şi duhovnicul. 

Dela altar ducea sfinţenia în cele două lăcaşe 
de activitate: biroul şi familia. 
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In biroul său trona ca un prinţ, conştiu de mi
siunea sa plină de răspundere: apărarea patrimonială 
prin biserică şi şcoală. De aici arunca suliţa sa spre 
balaurul cotropitor, împotriva 'celor cari tentau e-
xistenţa aşezămintelor îiinţii româneşti: biserica şi 
şcoala. Analele episcopiei Aradului dintre anii 1907-
1918 păstrează titanica luptă dintre asesoral referent-
şcolar şi autoritatea de star, care periclita viaţa şcoa-
lei româneşti prin pensionarea forţată a învăţătorilor 
şi închiderea edificiilor şcolare „nehigienice". Lupta 
de cele mai multe-ori neegală l-au făcut să guste 
amarul, dar atunci se refugia în arhivă şi bibliotecă, 
mângăindu-se prin desgroparea comorilor din trecutul 
nostru de sbucium. 

Singura fericire adevărată şi-a găsit-o însă în 
familie... 

In fericitul regat familiar şi-a răvărsat Prove-
dinţa graţia sa prin fii şi fiice, ca în vechile dinastii 
preoţeşti din satele ardelene... 

Părintele Gheorghe pleacă din împărăţia familiei . 
sale în cea a veciniciei. 

Intrarea în acest regat divin Mântuitorul a con
diţionat-o prin cuvintele: 

„De nu veţi fi nevinovaţi ca unul din pruncii 
aceştia, nu veţi intra întru împărăţia cerului". 

Părintele Ciuhandu şi-a păstrat inima sa curată 
şi neprihănită din clipa când a suflat peste ea pat
ronul mucenic făcându-1 „lucrat de Dumnezeu". Ne
vinovăţia copilăriei sfinte i s'a reoglindit din această 
icoană prin lumina ochilor săi blânzi şi s'a răspândit 
prin glasul său lin şi duios. 

Tot atâtea calităţi de'curăţenie neprihănită, cari 
îi deschid poarta cea cerească, să între ca vrednic 
descendent al unei alese dinastii. 

Vrednică să-i fie pomenirea". 

In numele Asociaţiei „Andrei Şaguna" a cleru
lui ortodox din Ardeal a rostit cuvânt de omagiere 
P. C. Părinte Viorel Mihuţiu, preşedintele secţiei Arad, 
tălmăcind în cuvinte alese rolul însemnat pe care 
defunctul 1-a îndeplinit ca preşedinte al acestei Aso
ciaţii. 

Dl profesor Eduard Găvănescu a rostit apoi ur
mătorul cuvânt de omagiu ultim din partea Munici- » 
piului Arad, a societăţilor culturale şi a foştilor co
laboratori dela Ateneul popular şi revista Hotarul: 

„Implacabila fatalitate a morţii răpeşte din mijlocul 
vostru pe mul dintre cei mai activi ţi destoinici cărturari 
ai Aradului, pe părintele Gheorghe Ciuhandu. Dacă tru
pul se reîntoarce astfel, în lutul cvar care l reclamă atât 
de repede îndărăt, comoara sufletului său, răspândită in 
paginile ce ni le-a dăruit, ne rămâne insă ca o preţioasă 
moştenire, Muncitorul neobosit poate astăzi, să se odihnească 
cu mâinile încrucişate pe piept, după străvechea noastră 
datină creştinească, opera Ivi, variată şi nouă, intră de-a-
cum încolo în patrimoniul culturii româneşti. 

BISERICA Şl ŞCOALA 
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Părintele Gh. Ciuhandu, bihorean prin naştere, s'a 
legat însă de Arad, încă de pe băncile Institutului nostru 
teologic şi, după luarea doctoratului în Teologie la Cer' 
năuţi, se stabileşte definitiv aici, ocupând postul de referent 
şcolar la Consistotul arâdan, în lecui lui Gheorghe Popa. 
Dar funcţiunilee administrative nu puteau consuma toată 
energia acestui tânăr, pregătit şi pentru alte rosturi, şi ast
fel, dela început, Gh. Ciuhandu e atras de domeniul pub
licistic şi al cercetărilor istorice. Vasile Mangra, cel dela 
1900, naţionalistul, i-a fost tntr'o măsură, îndrumător în 
asemenea cercetări, căci împreună au colindat unele sate 
bihorene, pentru adunarea manuscriselor liturgice seu a în 
semnărilor de pe diferite cărţi bisericeşti. 

Cel mai vechiu studiu de istorie bisericească şi poli
tică, publicat de părintele Gh. Ciuhandu, este o conferinţă 
rostită la o „serată bohemă", având titlul: „Increştinarea 
Ungurilor, ducatele din stânga Dunării, ritul răsăritean". 
O ţinuse la 28 Martie 1903 şi o publicase succesiv Ut foi
letoanele Tribunei Poporului din Arad. In nota care înso
ţeşte acest studiu, se află câteva rânduri, în care tânărul 
conferenţiar de atunci şi debutant in ale istoriei afirma că 
îşi impunea datoria morală de a mai reveni la obiect. Şi 
— s'a ţinut de cuvânt. 

Studiul de debut vădia însă viitoarele calităţi ale is
toricului matur şi versat de mai târziu. In primul rând, o 
lectură variată, utilizăndu-se autori latini, maghiari şi ger
mani. Orizontul se va lărgi, cu trecerea anilor, prinir'o pa 
sionată lectură foarte variată- Dar tânărul Gh. Ciuhandu 
arăta totodată şi o ascuţită pătrundere a problemelor isto
rice, un spirit de analiză, care-l predestina pentru aseme
nea cercetări. Astfel, la sfârşitul argumentaţiei lui, conclu
zia se desprindea în mod natural: „Vechimea ritului răsă
ritean, - încheia el, — pe teritoriul sudestic al regatului 
unguresc, înseamnă un argument mai mult pentru continui
tatea elementului românesc şi anume, că acesta şi înainte 
de descălecatul Ungurilor, era acolo, unde îl aflăm şi azi"! 

La aceste calităţi, să adăuga şi nota ascuţită pole 
mică, eare îi va caracteriza atâtea dintre paginile lui de 
luptă cu istoricii şovini sau confesionali. La adresa lor, tri
mitea Gh Ciuhandu săgeata, prin care îşi încheia studiul: 
„Poftească, cui îi face plăcere, discute şi mai departe tre
cutul nostru, clar, de altfel, pentru cei cu minte sănătoasă. 
Să n'o uite însă, că a nega trecutul unui popor, încă nu 
va să zică a l şi priva de drepturile la viitor." 

Astfel, iela început, Gh. Ciuhandu se afirma cu toate 
însuşirile, cari îi vor caracteriza opera de mai târziu. 

An de an, articolele lui au fost tot mai numeroase 
in gazetele locale şi în foaia oficială a eparhiei, Biserica 
şi Şcoala. Preocupările lui sunt -felurite, dar biserica, şcoala 
şi în genere, cultura neamului său din Transilvania de a-
tunci, îl interesau în deosebi. Spirit vioi, el era întotdeauna 
gata să şi spună părerea, răspicat şi fără menajamente. In 
anul 1917, în preajma Unirii, constata astfel, lipsa de lec
tură a învăţătorilor noştri confesionali, in baza unei sta
tistici foarte amănunţite; relevă apoi, faptul că nu avem 
s istorie a diecezei şi, în sfârşit, cerea ca să se reia vechiul 
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obiceiu a şematismelor anuale. In 1918, în chiar anul Uniri 
Gh. Ciuhandu publică prima lui lucrare mai întinsă despre 
şcoala noastră confesională şi darea culturală, arătând con 
diţiile precare în care se zbătuse învăţământul nostru ele 
mentar. 

Astfel, preot şi cărturar, el voise ea să slujească de 
potrivă biserica şi cultura românească. Poate se vor rea 
minţi cândva, frumoasele cuvinte, duhovniceşti şi româneşti 
ce le rostea în această catedrală, în Duminica de 10 De 
cembrie 1917, la instalarea noului protopop al Aradului 
Traian Văţianu, 

* 

In ţara liberă, părintele Gh. Ciuhandu s'a dăruit 
pasiune diferitelor probleme ce se ridicau cu prilejul uni
ficării noastre politice, bisericeşti şi şcolare. Câteva titluri 
ale lucrărilor apărute indică varietatea preocupărilor lu: 

Publica astfel, în 1920, Reorganizarea Mitropoliei român 
apoi Papism şi Ortodoxism în Ardeal. (1922), La Vatr 
sufletească a Neamului, (1924), Un Neam şi un Suflet, 
(1925), Propaganda catolică ungurească dela Macâu. (1926), 
Desbinarea religioasă a Românilor ardeleni, în 1927. Vom 
mai aminti că a scris şi o piesă de teatru cu subiectul scos 
din Vechiul Testament. 

Pare că anul 1929 este o dată în activitatea publi
cistică şi istorică a părintelui Gh. Ciuhandu. Centenar 
Episcopiei româneşti a Aradului îi prilejuite un mai in
tim contact cu arhivele Consistorului şi alte urhive locale. 
In acest an, apar două monografii despre doi vlădici ară-
dani. Urmează biografia închinată înaintaşului său dda 
Consistor, consilierul şcolar Giorgiu Popa, apoi Schiţele din 
trecutul Românilor arâdani. Preocupările de istorie general 
bisericească se restrâng şi se adâncesc asupra trecutul 
nostru local. Părintele scoate la iveală un material inedi 
nou şi variat. Pe lângă numeroase articole publicate in re
viste arădane sau din ţară, Gh. Ciuhandu redactează, in 
aceşti ani din urmă, două monografii întinse asupra epis
copului Gherasim Raţ şi asupra Românilor din Câmpia 
Aradidui acum două veacuri. Această ultimă lucrare a şi 
fost premiată de Academia Română, care, ulterior, i-a fă
cut autorului şi deosebita cinste de a-l alege între membri: 

ei onorari. 
Prin aceste monografii, părintele Gh. Ciuhandu voi 

să pună temeliile unui început sigur pentru istoria noastr 
bisericească şi politică, bazat pe un bogat material inedit 
Astfel, el indica necesitatea colecţiilor de material documen 
tar şi a redactării de monografii, pentru a se putea ţes 
odată istoria episcopiei şi a acestui ţinut românesc. 

Până în pragul bătrâneţelor, părintele Gh. Ciuhandu 
a păstrat însufleţirei, pasiunea pentru scris şi mintea as 
cuţită a anilor de maturitate. Fire prietenoasa, deschisă 
aleasă, el era foarte fericit să găsească pe un nou tână 
animat pentru cercetările istorice, pe care îl îndruma părin
teşte şi îl călăuzea în cercetarea arhivelor. Simţea o deose 
bitâ plăcere la primirea unei cărţi noi, tot aşa cum era bu
curos de acele lungi discuţii asupra diferitelor chestiuni sau 
probleme din trecutul nostru vitreg. 

BISERICA Şl ŞCOALA 
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Puţini oamtni au păstrat astfel, generozitatea caldă, 
animatoare şi vioaie a tinereţii, ca părintele Gh. Ciuhandu. 
Cad el era unul dintre acele rare exemplare, care, cinstesc 
însuşi neamul din miflocul căruia răsar. Deşi lovit de moarte 
ic o lungă suferinţă vicleană, părintele Gh. Ciuhandu nu 
a lăsat condeiul din mână până în clipa din urmă. îşi 
îns.*ina în mari caete, crâmpeie din viaţa lui. atât de îm-
pletitâ cu frământările noastre bisericeşti şi politice din anii 
stăpânirii maghiare şi din vremurile • de experienţe — uneori 
triste, — ale adaptării la noul cadru al României Mari. 
Era, în timpul din urmă, îngândurat că nu va putea în
cheia ultimul capitol de concluzii la monografia lui volu
minoasă despre manuscrisele liturgice. 

* 
Astăzi, cărturarul şi istoricul doarme obosit. Dar, sub 

pana lui vrăjită, au reînviat din colţurile întunecate ale 
trecutului, figuri de vlădici şi de arhierei arădani, preoţi şi 
martiri ai Ortodoxiei şi umilul popor valah, supt de dom
nii de pământ şi târît în închisorile comitatelor, bctut şi 
schingiuit pentru credinţa din străbuni. Gh. Ciuhandu se 
simţea aproape, sufleteşte, de acest neam de iobagi ai al
tor vremuri, fiindcă el însuşi se ridicase de jos, dintre ei şi 
cunoscuse amărăciunea şi tristeţea începuturilor umile. 

Acum, pe cărările ţărilor albastre, îi ies cu toţiiina-
inte, săi primească în ceata lor de umbre, ca pe unvred-
nic luptător cu scrisul, vajnk apărător al Ortodoxiei şi al 
drepturilor istorice ale neomului său. E un drum de slavă, 
căci de-acum înainte, părintele Gheorghe Ciuhandu intră 
definitiv în istoria acestui ţinut arădan şi în istoria cultu
rală a ţării. 

Pentru noi, care l am cunoscut mai deaproope, ră
mâne ca o datorie morală de a duce înainte firul acestei 
istorii arădane şi de a publica, atunci când vremurile vor 
fi prielnice, ultimile gânduri ale părintelui Gh. Ciuhandu, 
euprinse în paginile manuscriselor, pe care nu le-a mai pu
tut publica.-

* 
în numele municipiului Arad, al societăţilor culturale 

si al foştilor colaboratori delà Ateneul popular şi delà re
vista Hatârul, al căror îndrumător spiritual a fost, aduc 
un pios omagiu şi rog Cerul ca să dea îndureratei Doamne 
si Familii, tăria de a suporta această prea crudă încercare, 
iar sufletul bun, generos şi senin al neobositului părinte 
Gh. Ciuhandu să-l aşeze Domnul in lumea celor drepţi şi 
aleşi, acolo unde i se cuvine a sta după viaţa şi faptele 
lui fără de prihană. 

Dumnezeu să l odihnească, amin !" 

După terminarea cuvântărilor sicriul cu rămă
şiţele pământeşti ale regretatului dispărut a fost pe
trecut prin faţa reşedinţei episcopeşti, până la cimi
tirul Eternitatea, unde a avut loc înhumarea. Pe tot 
parcursul drumului până Ia cimitir corul studenţilor 
delà Academia Teologică a cântat cântece funebre. 

A îost o zi de dureroasă despărţire faţă de cel 
mai vrednic slujitor al altarului din aceste părţi. 

O lacrimă 
pentru Părintele Dr. GH. C I U H A N D U 

Fără de veste, neştiut de cei mai mulţi, s'a dus 
dintre noi Părintele Ciuhandu. In clipa când necro-
loagele sboară în lungul şi latul ţării, vestind tuturor 
celor ce l-au cunoscut şi preţuit trista veste, el nu
mai e de mult printre nok; 

Deşi ţinut la pat şi mai puţin în picioare, cei 
ce erau în apropierea lui ne obişnuisem cu această 
boală care-i mai îngăduia uneori şi puţine ceasuri 
bune. Acele ceaturi ne făceau să nădăjduim o îndrep
tare a sănătăţii şi posibilitatea reluării locului la masa 
de lucru. Moartea l»a surprins într'una din zilele când 
această nădejde îi umpluse sufletul mai mult ca oricând. 

Vor însemna alţii, în aceste coloane chiar, ce-
eace a îost Părintele Dr. Gh. Ciuhandu pentru Epis
copia noastră a cărui Senat şcolar, mai apoi secţie 
culturală, a cinstit-o cu personalitatea sa; r entru tag
ma preoţeas ă din Ardeal, în a cărei Asociaţie a fost 
întâi stătător; pentru Academia teologică din Arad, 
pe care de asemenea a servit-o, ca şi pentru istorio
grafia română ardeleană şi publicistica românească 
în general, în care deasemenea a strălucit. 

Ca unul ce ra'ara învrednicit a fi numit de dân
sul „fiu duhovnicesc", ca unul care m'am nimerit 
lângă dânsul de multe ori în anii de pe urmă, soco 
tesc, că cel mai potrivit omagiu pe care i I-aş putea 
aduce, acum când nu mai e printre noi, ar fi destăi
nuirea gândurilor cari l-au frământat în anii săi din 
urmă, proectele ce le-avea pentru promovarea isto
riografiei româneşti în acest colţ de ţară. In clipele 
bune, când suferinţele trupeşti îl mai îngăduiau, mă 
primea cu faţa luminată de bucurie, şi-mî vorbea de 
cele ce ar mai vrea să facă dacă ar avea zile. Ulti
mile rânduit scrise de dânsul şi cari au văzut lumina 
tiparului, au fost cele din Prefaţa lucrării subsemna
tului : Românit arădani în frământările anilor 1849-50. 
M'a îndatorat ca această lucrare „studenţască" - cum 
o numea, — să fie lărgită Ia vremea sa pentru întreg 
deceniul 1840-50, cu documentele mai de seamă pub
licate în Anexe, spre a putea sta alături de mono
grafia sa despre episcopii Raţ şi Vulcan, pe care o 
urma. Dumnezeu ştie când împrejurările vor îngădui 
să împlinesc făgăduinţa ce i-am fâcut-o în această 
privinţă 1 • 

Părintele Ciuhandu a foit un neobosit copiator 
de documente. Le-a adunat din arhivele locale şi de 
pe aiurea. Pe unele le-a publicat sau le-a folosit în 
lucrările apărute, cele mai multe au rămas neutilizate 
sau numai semnalate. Dacă ar mai fi trăit avea de 
gând să le orânduiască în volume pe materii şi epoci 
şi să le publice sub titlul A nalele Crtşanet. începerea 
publicării unor astfel de anale documentare pentru 
Crişana, îmi spunea de atâtea ori, n'ar mai trebui să 
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întârzie. Nu avem o istorie scrisă a acestor ţinuturi 
româneşti, sau dacă există e scrisă de străini, adesea 
tendenţios. Stăm cu un material bogat în arhive pe 
care dintele necruţător al vremii îl iroseşte zi de zi. 
Gândul său era adunarea şi publicarea unor volume 
de documente pe baza cărora să se poată odată în
cheia istoria politică şi bisericească a acestor ţinuturi 
româneşti de margine. 

Poate puţini vor fi ştiind că Părintele Ciuhandu 
avea în manuscris o lucrare de mare valoare întitu
lată : Manuscrise, Dieci şl Copişti bihoreni, la care a 
lucrat până de curând. N'a apucat să scrie capitolul 
final. Manuscrisul aşteaptă să vadă lumina tiparului 
şi — după câte ştiu — P. S. Sa Episcopul Nicolae 
al Oradiei făgăduise autorului că o va tipări, întru 
cât ea priveşte, în deaproape, mai ales Bihorul. 

Nu mai puţin decât cele de mai sus îl frământa 
problema vastei şi preţioasei sale biblioteci, pe care 
n'a apucat s'o aşeze în rânduială după cum dorea, 
deşi fişele erau pregătite de câţiva ani. O vedea oare
cum împărtftă între Academia Română, Institutul de 
Istorie naţională din Cluj şi Episcopia Aradului. Fi
reşte, întreagă această bibliotecă privea mai ales ţi
nutul Aradului şi nici când, în intenţia regretatului 
ei stăpân nu a fost ca această bibliotecă să iasă din 
Arad, ci să rămână aci la îndemâna studenţimii teolo
gice şi a cercetătorilor locali. Aşa se explică propu
nerea ee-a făcut cu câteva săptămâni Institutului de 
istorie naţională din Cluj, pentru cazul când această 
bibliotecă ar ajunge în posesia sa, de a crea o secţie 
a sa pentru Crişana în Arad. N'a ajuns să afle vreun 
răspuns la această propunere, a cărei împlinire o do
rea aşa de mult. 

Dela o vreme încoace se îndeletnicea cu re
dactarea unor note autobiografice, La acestea a lucrat 
până în zilele din urmă, când boala* îi îngăduia, fără 
a le putea isprăvi. Valoarea istorică a acestor note 
este uşoară de înţeles, dacă ne gândim că viaţa a-
dormitului în Domnul a fost strâns legată de Epar
hia şi ţinutul Aradului cel puţin în ultimele patru 
decenii. ... 

Când retrăim clipele în cari vânturam împreună 
aceste şi alte proecte, o lacrimă îmi picură din ochi, 
o lacrimă de duios şi sincer regret pentru cel ce a 
fost în viaţa aceasta Părintele Ciuhandu. Moartea ne-a 
despărţit dar legătura iubirii fieşti ce i-o păstrez mă 
îndeamnă să merg pe* drumul ce l-am croit împreună, 
în neuitatele ceasuri ce le-am petrecut adeseori lângă 
patul său de suferinţă, şi să împlinesc şi eu câte mi-o 
îngădui Dumnezeu din cele câte duhul osârduitor le 
pofteşte, dar trupul neputincios le împlineşte aşa 
de cu anevoe. 

Pr. Gheorghe Litiu 

Ni se duc stegarii credinţei.., 
Tot mai mult se răresc rândurile celor ce ne poartă 

steagul credinţe*. Sunt din ce în ce mai puţini singuraticii 
oameni cari, însufleţiţi de duhul locului natal, ataşaţi a\ 
el pentru totdeauna, îl preamăresc, făcându-se prin asta 
vrednici urmaşi ai înaintaşilor *lor, luminoase figuri izolate 
în cercul lor de activitate iestrăns. Asemenea oameni, prin 
hărnicia lor de cărturari, prin dragostea de ţară, sunt părţi 
componente ale culturii şi fimţ-rii naţiei din care odrăslesc. 
Ei lucrează pe tăcute, modeşti, retraşi in regiunile de obâr
şie unde doresc să rămână o viaţă întreagă. Ardealul e 
mândru de a fi dat asemenea exemple de singurateci 

Sbuciumul politic din Ardealul de dinaintea celuilalt 
război, când asuprirea habsburgieă era nestăvilită, când li 
bertatea cerea jertfe fără număr, — a scos la ideală o serie 
de energii locale. Faptele^ lor apar cu atât mai măreţe, cu 
cât lupta o duceau pe risc propriu, neajutaţi de nimeni 
decât de lăuntricul foc ol iubirii de ţară 

Strălucirea presei ardelelene lor li se datoreşte. 
Mircea V. Stănescu, ocrotitor în tinereţe al lui Slavici; 

loan Rusu-Şirianu ; Roman dor ogar iu ; N. Oncul; Sava 
Raicu ; George Popa de Teiuş; Georgiu Popa; Ion Popo-
vieiu-Desseanu; Mihai Veliciu ; Dr. Ion Mhu ş. a. sunt 
nume familiare oricărui român'de dincoace de munţi. 

Din m:jlocul lor aveau^să se ridice cei trei pioni 
unirei: V. Goldiş. Ştefan Cicio Pop şi loan Suciu. 

Numărul lor n'ar fi complet, dacă n'am aminti, aşe
zând în loc de onoare pe părintele dr. Gh>orghe Ciuhandu 
a cărui moarte, întâmplată în ziua de 29 Aprilie a. c. 
lasă în inima celor ce l au cunoscut şi i-au urmărit ac' 
vitatea bisericească, poUtică sau cea de istorie, unanime 
şi neuitate regrete. 

Dr. Gheorghe Ciuhandu trece dintre vii. ca iconom 
stavrofor in vârstă de 72 ani. 

Dispărutul făcea parte din precţimea de veche le%t 
ardelenească, împărţind altarul cu redacţia de gazetă şi 
dăruindu se până la sacrificiu pentru luminarea şi binele 
poporului. 

Impunător ca fizic, aproape uriaş, părintele Ciuhandu 
ascundea în piept o inimă de aur. Tăcut uneori până In 
exasperare, trăia adânc o viaţă interioară. A militat, şi in 
politică, parlamentar fiind in câteva legislaţii. Niciodată 
însă nu uită că e preot. Fiu al unui slujitor de altar din 
părţile bihorene, urcă din simplu dascăl de sat, toate trep
tele eclesiastice. Ocupă demnităţi câştigite prin muncă f» 
înţelepciune. 

Părintele Ciuhandu era un înţelept. Un apostol. Un mag-
Doctor in teologie dela facultatea din Cernăuţi, a 

fost o vrem', în anii de debut, profesor la Seminarul tec 
logic dinArad. Membru mai apoi in Consiliul mitropolitan 
Preşedinte al Comisiei de supraveghere la Palatul Cultura 
Cei mai mulţi ani din viaţă ia petrecut însă - după 
bine se ştie — pe lângă Episcopia Aradului, în călit 
de asesor şi referent cultural şi şcolar. A servit credincio 
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mai multor vlădici, mulţumindu-i pe toţi prin un caracter 
ftrm (i datoria împlinita totdeauna cu prisosinţă. Prese-
dinte până la moarte a Asociaţiei clerului Andrei Şaguna 
cit sediul in Sibiu. 

Părintele Ciuhandu era prirtre cei mai ardenţi lup 
(átori ai Unirei. Scriitor de istorie, a imbinat rostul bise-
j-fi cu marile idealuri naţionale. In „Tribuna" si „Romă-
ntil" semna articole din diverse domenii. Redactor iscusit şi 
jará odihnă a vechii reviste „Biserica şi Şcoala" şi al re
vistei .^Hotarul" - tipărit la Arad de către Ateneul popular. 

In activitatea sa publicistica, Gheorghe Ciuhandu, n'a 
practicat niciodată spiritul {ovin, căutând numai să arate 
sancrosánetele noastre drepturi asupra Ardealului, bazat 
pe documente şi date statistice. 

ll pasiona îndeosebi trecutul colţului dc ţară de pe 
¡¡r(J/n(J noastră apuseană. 

A tipărit peste 60 de cărţi, când la Bucureşti, când 
la Sibiu, Oradea, Cernăuţi sau Arad. Luând locul lui 
Giorgiu Popa la Consistor, i-a închinat acestuia, în semn 
de condescendenţă, uu studiu monografic. 

Lu:rările părintelui Ciuhandu, cuprini preocupări nu 
numii strict rtligioase, ci ţi din domeniul istoriei ardelene. 
Amintim că prin monografia de vaste proporţii „Românii 
din câmpia Aradului de acum două veacuri" a câştigat 
premiul Academiei române şi tot datorita acestei lucrări 
ajunge mtmbru de enoare al înaltului for de cultură. 

Spicuim din bogata bibliografie: „Chestiunea ritului 
răsăritean in desvoltarea sa până azi, pe teutonul „ungar" 
(Cernăuţi 1907). „împreunarea bisericilor" (1919). „Reor
ganizarea mitropoliei Transilvaniei" (1920). „Desbinarea 
religioasă a românilor din Ardeal" (1927). „Episcopii Sa-
puii Vulcan şi Gherasim Raţ" (1935). „Luptele iconoclas-
tice din veacul 7-9". „Braşovul, cetatea ortodoxismului" etc. 

Cercetarea istorica, răbdurie, migăloasă, a găsit in 
părintele Ciuhandu un om de certă vocaţie. 

Generaţiile îl vor preţui deapururea. 
Petre Pascu 

Despre ce să predicăm ? 
Dumineca orbului: P Ă C A T E L E PĂRINŢI

LOR, B O A L E L E C O P I I L O R . 
Dumineca a şasea dela Paşti, numită a Or-

oului, are Evanghelia dela Ioan 9, 1-38 despre 
vindecarea unui orb din naştere. Văzându-1 şi 
aPOitolii au întrebat pe Iisus : Invăţătorule, cine 
a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s'a născut 
0rb! (Ioan 9,2) . In zilele noastre, când vedem a-
tâţia nenorociţi, vrând ntviând ne punem şi noi 
^trebarea : oare ce păcate ale părinţilor poartă 
»C2şti a în trupurile lor. Chiar şi cei cari nu au 
C ltit din sfânta scriptură că unele păcate se răz
buni până'n a şaptea v i ţă , au ajuns să cunoască 
din. cărţile de ştiinţă sau chiar din ceea ce au vă-

că un lung şir de boale şi de nenorociri sunt 

urmările unor păcate. Cele mai îngrozitoare ur
mări le au păcatele beţiei şi ale desfrânării. 

Toate ţările îşi dau silinţa s a ş i îngrădească 
cităţenii de boale. Sí cheltuiesc bani grei pe spi
tale, pe medicamente. Se întocmesc legi aspre. Se 
răspândesc mormane mari de cărţi cu sfaturi bune 
de a ne feri de patimi beţiei şi de desfrâu. Toate 
sunt frumoase şi bune. Cine ar putea să cârtească 
împotriva spitalelor, sau a medicamentelor, oricât 
ar fi de scumpe, când ştim că alină dureri şi vin
decă boli şi scapi pe atâţia dela moarte. Aci îaeă 
o minte laminată care ne fereşte de păcat, mai 
mulţi îndreptare poate s i adacă. 

Lată, suntem în pragul examenelor la toate 
şcoalele. Taţii şi mamele, fraţii şi surorile mai 
mari ar face bine să meargi să vadă pe cei ce 
dau examenele. Vor vedea, că prea mulţi şcolari 
sunt fără fată, galbeni ca ceara, cu haine rupte 
de gândeşti că n'ar avea mame e i Ie peticească 
îmbrăcămintea. D¿n răspunsurile lor vor vedea, 
c i învăţătorii şi-au dat toată silinţa, s'authinuit 
şi şcolarii, dar vai, bieţilor copiile a lipsit vlaga. 
N'au putut cuprinde învăţaturile, pentrucă şi min
tea lor e d.strămati ca haina ruptă de pe ei. 

Cine a păcătuit : copiii? Unde şi când sau 
ce ar fi putut ei p i c i t u i ? Sau poate şi prin ei 
ar vrea Dumnezeu să-şi arate lucrurile? Cu du
rere trebue să vedem, că în aceşti bieţi şcolari 
cu haină ruptă, cu trup, fără vlagă şi cu m nte 
ferfeniţită numai păcatele părinţilor se răzbună. 

Cărciuaae au fost totdăauua, au fost şi be
ţivi, dar cârciumile erau pentru gunoaiele satelor 
şi beţivii erau ruşinea oamenilor. Azi prea sunt 
multe cârciumile şi prea mulţi se fac gunoaie şi 
de ruşine. Azi sunt tineri din familii cinstite, cari 
îşi fac fală din îmbătare şi se laudă cu numărul 
de pahare golite. Alţii nu se ruşinează de des-
frânare şi bolile pe cari le poartă în trup din 
desfrâu îi macină. Ce copii vor avea aceştia ? 
Niciodată nu vi s'a părut, că un copil nenorocit 
de păcatele părinţi'or prin însăş făptura lui ne
norocită îi mustră : Tată, mamă, de ce aţi lăcut 
să-mi fie trupul ca o floare crescută fără soare 
şi sufletul ca o pasăre cu aripile tăiate ? 

Războaiele sunt ca nebuniile, că nimicesc 
vieţi, case, oraşe şi sate. Beţia şi desfrâul sunt 
şi mai înf orátoare, pentrucă în timp de războiu 
sau în timp de pace, ele îndobitocesc pe oameni 
şi se mai răzbună şi în copiii celor îndobitociţi. 
Un îavăţâtor arată într'o carte a sa, că în satul 
său s'au cheltuit în trei ani pe băutură îmbătă
toare cât ar fi fo3t deajuns să-şi cumpere oamenii 
de trei ori atâta pământ cât a fost în tot hota
rul comunei. Un medic spunea, că din zece sate 
numai c inc i f ec io r i au fost buni pentru armată. 
Un preot scria, că an de an s'ar fi putut clădi 
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într'un sat câte o biserică, o şcoală şi o casă cul
turală din banii daţi pe băutură. 

Noi ne gândim numai la copiii, cari poartă 
păcatele părinţilor şi cari s'au născut şi trăiesc 
numai ca să-şi mustre părinţii .-Otrava băută de 
părinţi, bolile din desfrâul părinţilor sunt câtuşi 
grele pe trupurile şi pe sufletele lor. Noi ştim că 
aceste păcate întunecă mintea şi dreapta judecată 
şi la cei ce le fac. X Tădâjdnim însă că în clipele 
de trezie fiecare îşi va da seama că păcatele be
ţiei şi ale desfrânării se răzbună în fii şi fiice. 
Dacă de oimeni nu ştiu să se ruşine, se vor tema 
de Dumnezeu şi le va fi milă de copiii lor. 

F . C. 

Inîormaţiuni 
B Amânarea Adunării eparhiale. In urma 

rugămintei exprimate de Di Ministru al Cultelor, Radu 
Roşculeţ, adunarea noastră eparhială, convocată pe 
data de 11 Mai a. e, a fost amânată pentru o dată 
ulterioară. 

H Consiliul eparhial plenar a ţinut o şedinţă 
la sî. Episcopie din Arad în ziua de 30 Aprilie a. c , 
în cadrul* căreia au fost aprobate rapoartele către a-
dunarea eparhială a secţiilor: bisericească, culturală 
şi cel al consiliului plenar. S'a hotărât apoi ca pen
siile văduvelor şi orfanilor de preoţi să fie majorate, 
cu începere dela 1 Apriiie a. c , de patru ori faţă 
de cele din anul tr«cut. 

Deasemenea s'a decretat pensionarea următo
rilor preoţi pe data de 1 Octomvrie 1947; Iuliu Lo-
rinţ dela parohia Curtici II, Nicolae Toma-Cil, Moise 
Popoviciu-Măderat, Miron Grecu-Donceni, şiProt. C. 
Lazar Gurahonţ. 

B Se modifică legea de organizare a B i 
ser ic i i ? Se svoneşte tot mai mult că ar fi iminentă 
o modificare a legii de organizare a Bisericii. Nu 
ştim cine a iniţiat ideia de modificare şi nici nu cu
noaştem părţile din lege care ar fi a se modifica. 
Socotim că nu e bine ca o modificare să se facă 
fără o discuţie publică premergătoare şi în special 
fără lămurirea organelor bisericeşti. 

In împrejurări normale o lege organică/aşezată 
pe temelii serioase, nu suferea nicio modificare timp 
de decenii îndelungate, sau chiar secole. Această 
permanenţă dădea legii autoritatea şi valoarea ne
cesară. Este adevărat că veleităţile de modificare, 
în special în privinţa reducerii numărului mirenilor 
în corporaţiunile bisericeşti, s'au manifestat chiar şi 
dela 1925 încoace, dar trebue să eonstatăm că a fost 
un bine că nu li s'a dat curs, Astăzi legea de or
ganizare bisericească este un monument de concep
ţie democratică şi socotim că, obiectiv judecând, ea 

va fi cruţată şi în viitor de veleităţi reforraatoric 
trecătoare. 

B Numiri. In postul de revizor eparhial al i 
Episcopii a fost numit prin chemare preotul 
riolan Iacob. Deasemenea, preoţii Mihai Botez şj 
Alexandru Blaga, au fost numiţi funcţionari la Ven. 
Cons. Eparhial, primul ca şef de birou, iar al doilea 
ca impegat. 

Preotul Romul Chişu din Steia a fost transfe
rat pe data de 1 Mai a. c. Ia parohia Târnava-Criş, 
prot. Hălmagiu. 

B Numărul prezent ai revistei fiind închinat 
Părintelui Dr. Gh. Ciuhandu, darea de seamă despre 
moartea şi înmormântarea profesorului Atanasie Li-
povan o vom publica în numărul viitor. 

Comunicat 
Foaia „Calea Mântuirii" a trebuit să-şi urce a» 

bonamentele pentru lunile Iunie-Decemvrie 1947 ls< 
150.000 lei. 

P. C. Preoţi sunt rugat' a încasa dela abonaţi, 
cu posibilă urgenţă, suma de mai sus şi a o preda 
Administraţiei foii la Arad, Suma se poate concentra 
pe protopopiate, pentru a reduce la minimum chel-
tuelile. 

Totodată rugăm P. C. Preoţi a anunţa imediat 
la Administraţie pe toţi abonaţii, care eventual re
nunţă la foaie, neînvoindu-se a-şi plăti noul abo
nament. 

„Calea Mântuirii" 

Nr, 738-1947, 

C o n c u r s 
Pentru îndeplinirea parohiei Grofii Noui, proto. 

popiatul Radna, se publică concurs din oficiu, cu ter
men de 30 zile. 

Parohia este de clasa 11-a. 
V E N I T E : 

1. Folosinţa sesiunei parohiale, 29 jugh. cadastrale, 
cu drept de păşune şi drepturile cuvenite dm pădurea 
urbarială. 

2. Folosinţa casei parohiale. 
3. Stolele şi birul legal. 
4. Salarul dela stat. 
Preotul numit va achita din al său toate impozi" 

tele după beneficiul preoţesc. 
Cererile de concurs, însoţite de actele necesare şi 

un scurt "mejioriu despre activitate şi datele personale,^ 
se vor înainta Consiliului Epaihial ort. rom din Arad. 

Arad, din şedinţa Consiliului Eparhial delr '¿5 
Februarie 1947. 

f ANDREI, 
1 - 3 Episcop. 

Traían Cíhian 
consilier referent eparhial. 

Tipografia Diecezană Arad, Anreg. Cam. ind. şi Com. Nr. 4246/193!. 




