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...., ...., t. V I nas Irea noastra: Sfânta .IIIănă"ti .. e 
Viaţa creştinească se ma

tează în afară print'o sea
de pE'lerinagii pe cari 

~"'-'''''L1Ill.<' le fac la câte un loc 

de: Pr. <: Yurk .. 1 11.1'1 d B d ap_ărătGrul ortodoxismului ro-, n O O ~)IIi «» • O -L 
manesc. 1.., a_ _ ~ 

~u_ tim~ul Sârb~i .reuşesc s~lst"4ii1I~ec:nll'" I.a.c:a~ de tnc::hina.cl. 
mal mScauneze caţiva stareţtl - d • '!II' ..., 

de ai lor, până când marele I UDe ~. c::.e ... fa st.ăLuna 
mitropolit Andrei. Şaguna 0,1\'1- ....--. 

-

ia sub ,·urisdic.ia sa În anul I . eII ___ " .... e: _ ....... et - de:al .. _g .. 1 ....-e:.ac ... iilc.. d-e 
t '-L-. .... 'WI 1.. • că.Aceste procesiu- 1868. Cel din urmă stareţ sâl'- i _.~IlI~ · ......... a .c .... _ .. făc~" .. _.e: de: ... ii_u_ii ... 

relig\oase pe 15ngă intă- i besc predă in anul 1887 con- nte~ttCII ....... e:a ... ă .. ~"u~.ii.;ii HtUtdOo •• R_d.e.~ - O ~ ... 
credinţ!i au contribuit în I ducerea mănăstirii arhimand- P.. s. ~CIIlet D •• A. ... d.e:ii "'tiiII-'-;-. - l' • • E ~ • 1 • ~ """'" ..... iI ... _..,. p •• ce.-
Ş1 a cunoaşterea mall ritului Augustin Hamzea, ales! pul ~.Cltcl .. l .. ii -ii CII -;--&-•• ·1-..... D • • C l' 

di 
"1 . 1 .' ... - ---- - Pa.. ~1In."."". -",e:-

aproa ,e a cre nCloşl or I eplscopU AraduluI dar ne I P 1 .. --'-." •• aceeaşi limbă şi credinţă, i Întărit de impăra;ul pentru i _Cli_~!iJ.. 4e e ...... ~ •• Ie: c.e:d._c ..... lo. 1 ..... ă .. ~ •• ;.et 
resfiraţi pe un teritoriu simţireasa"prearomâneascaH• de lerolDonafjul Ştefan Cucaciu 
extins. De aci s'a inche- (Continuare în pag. 2.) 

c0nştiinţ.a legii străbune 
tmitat~a naţionala într'un: 

E un obicei tradiţionaleo, an bOJ'ul credintei noasfr" ortodox", I - - • . '" "rasesera rn vermă/ate şi ii ce-
I dQ an, Sf. mănăstire H(ldo~-B(» aici la această margine a OTftr reau sfăruitor În/ruTeei' in vială 

apro d : drog să fie cercetată d~ mii de doxismului şi-a românismului, o monastică. Principiul după care 
binefăcătlJr pentru nea-I Mai 

• ,f' 
creshne. l' 

Neamul 'nostru din părţile Tine, 
ape e I peleri~i din cele mai .îndepărtaffl , mai accentuată legătură între se conduceau ~ra individualismul 

D Oanlne t, ,co/tzm ale Ardea/ulu ŞI B:mC1fu[ui.j turmă şi păstor. intrll invăIăcei şi spiritul de rnfrecer. în asceză 

• • • I Luna lui August, prin peleT;- şi învătător. 'şi virtute. 
I 1\'lureşdui ş.i Ba-

a avut un centru de 
ne reli!!ioasă între 

chile ziduri ale mănăstlrii 

An de an, peterinajulj: nagiile ei dela 5-6 (Schimbarea Nicăieri ca în sf. mănăstire I Ucenicul sf. Antonle, si. Pa-
creştini/or ortodocşi la SI. la falo], ş,i 13, .14. 15 (Adormi- omul nu se simte mai înălţat, homie (340) avuse legături mai 
Mânăstire Hodoş-Bodrog rea Nascaloarel de Dumnezeu) mai dispus spre conf~mplafi{!. I strânse cu monahii şi ii adună 
capătă o însemnătate tot încrusfeoză in fieCQTP an pe ră- i uitând tot şi iertând pe foţi. I pe n insulă a Nilului, în 1he-

situată de·a 
Mureşului, la 18 Km. 

Arad. Inainte de anii 

mai mare, bucurându-se <: I baida d~ sus. Şi puse supraveghe~ 
de-o particip~re ~e~~i,~nuită. .e este ~ă.lugăria I f~Ti ~esle câte ~n cerc de. ascul-

-80, mănăstirea se gă. 

de-a dreapta Mureşului. 

barea alviei a făcut ca 

Drept credmclOşll am toa-I ' ŞI «:e este €iJ ... ă.năstire ~ I tatorl" caTe a~ol cu lolz erau 
te straturile sociale îşi in-I .• I • • _ • • ~ • supuşz mat marelui numit 
dreaptă paşii spre !iici.işul iIsus. Hrr~fos, ca~~ a ~hpmat l' IC~ ur~~aza tTadlţ~a ca numaI egumen, arhimandnl (mai ma-

să se găsească pe laturea 
aceasta la închiniiciune şi' pe "c:z do:spr~z:ce la vra(a a·, calug~rza _se cere, "ar la preotie rfle turmei). 
reculegere sufletească,oentru IP~st~,easca, adlc~ ~a ma'? Tt>nun-I se chlam~ de arhlflreu prin re- S'o Vasili{! cel Mare dă regule 

a Mureşului ce 
Crişana noastră de 

a implora binecuvânta,.e. t~r{r t~taJ~ la el Ş[ la lum~, a '1 comandaţla altora. hofăTile de organizaţie şi vietui-
Cuprins în vâ/toareo pa- ra~d~'t ŞI s~~rea. de perfectl~ne" Apostolii, lăsând toale ş; ur- " in comun pentru monahi, ('a-

timilor lumeşti. individu/~ adlea o !ralre m ~onfo:mlt.af~ I mând calea Mântuitorului, im· re in esenţă contin următoarele 
de închinare pe acest loc hărţuit zilnic de frămânlă- nu n:Jma~ cu porunc~/e Pl, CI şII plicit au îmbrăţişat curaţia, să- hotărîri; monahul trebua să re· 
legată de legenda care riie ce se tin lant, _ se cu slatu/lle evanghelrce. I răcia şi ase-uitarea care stau la nunţe în mod definitiv la lume 

spun~ că vPăscând odini- bucură de acest mic praz- Perfec(iune~ constă in asem~-I ~aza v~etii CăI~g~rp!li: ,,-?e ~'o- şi. pl~cp.rile ei, ~eci el nu tr~bul/ 
O Cireada de vite pe ma.. nic al Adormirii Maicii narea omulUI cu Dumnezeu prm, leşte cmeva sa vrna dupa mme, sa albcl avere. 'Monahul mal este 

Mureşului, un taur (capul Domnului şif îndreptându- curăţirea de păcat, realizarea ViT- ! să se lapede de sine, sa ŞI IQ oblig(Jt la ascultare neeondiliona
găseş~e petrificat şi păstrat) se spre J.l1ânăstire, se apro- tulii şi unirea prin dragoste de· · crucea sa şi să-mi urmf>ze" (Mc> , fă fatd de superiorul său cano-

.. ",;uu.uu cu un corn pămân- pie de Atotputernicul. sin- săvârşită. Iei 16, 24). nie; el trebue să posteas~ă şi să 
ar fi Scos la iveală o ico- gurui care poate să mârl. MântuiloTul a fost, totodată, Inceputul monahismufui creştin lucreZe Piln/ru ca să.şi poată o· 

a Maicii Domnului. Un găie şi să afine suferintele! suppriorul, învăţătorul ~i mode- trebuie fixat pela anul 30S, când prima doril/tele trupeşti; mona-
paralizat la o mână tuturor. lui primei camunităţi religioase sI. Antonie cel Mare, după 20' hul treblJie să se roage neîncetat. 

u'JllIllJ!linclu-sede acestă icoani, Nu aşa de mult, in p7i. care a început cu porunca "Ur-' de ani de viată retrasă intr'o Aşezările monahilor s'au nu· 
Înzdrăvenit. VesteaminunU măvara acestui an, condu- mează Mi~" (Marcu II. 14), şi ruină aproape de răul Nil, conce- mit mănăstiri, care de obict>iu se 

trecu.t repede prin cătunele cerea lmui cat~gorii de in s'a mărit cu condiţiorralul "Dacă. pu să organizeze şi să indrume- zideau in locuri re/rase de sgo~ 
apropiere şi a început telectuali, grupaţi în Aso- tu voe<:fi" f Ma lei 19, 21) De a-I zt? numeroşi aspiranţi rare se re (Continuare In pag. 3,. 

mU'~lelerin~ aşa cum şi noi ciafia Funcţionarilor Parti
u !lr~m putut vedea chiar mainte cu/ari din Arad (A.F.P. A.) 

ţu trei ani spre Maglavit şi a hotărît că, în necale an, 
CArt i I Iacob a publicat lucrările urmă

I toarelt:, :nehinak prlJblemd cui 

)rut pre locul minunii. membrii ei. să facă un pe- t 

de', Pelerinagiile spre Bodrog lerinaj la Sf. Mânăstire P i d 
VaD$'au început Înainte cu un Hodoş-Bodrog. odată cu ro. r. Lazar Iacob: 
~rtrleniu, căci despre Mănăs- ivirea primăverii, pentru (! N 
, r:trFe se face amintire de prin implora binecuvânlarea ce- atura juridică a patronatalui 
,e v~', ul 1177. Ilui de sus intru că/ăuzireo suprem şi drepturile suverane 
Fiul Se crede câ la început ar ii, paşilor lor, odată cu între- J' reş st ~ub jurisdicţiunea episco. I buintarea timpul liber peste ale Statului roman 
::t~ ulUI. catolic din Cianad şi I restul anului. de Ion I. Pogana 

entr,)~UtlUU de pela anii 1498 a a· Azi. toate aceste manifes-II b D. d •• Lazăr hcob, distirsuI: privind f .. lul soluţronă;ii proble-
1 pr" _ns su st pănire ortodoxă" Iări sunt tot atâtea ser-,ne bnd 1 profesor ce drept biseri tsc dda! mei <:ulttÎor statului [Josiru -
hl .. ',,-- ocul acesta il primesc bune, prin care ni se dă să 

I tdor: 
1) Regimul cultfhr in Româ

nia intregită, 1931. 
2) Cultul catoh,~ în România. 

Concordatul CU V .. ticatul 1933. 
3) Politica Scaunului papal. 

(Capitol introductiv la istoria 
concordatelor postbelice 1936. 

4) Biserica dom'nantă şi egala 
tl'ldreptăţire a cultelor 1936. 

Iar ulHtna carte a d lui pr f. 
dr. L. I.tcob poartă titlul acestui 
foileton. JI. d Universitat(>a din Cluj, ir,tn:prin> evidenţiind toate lacunele Concor-

~nUl'i''F _ ar. fraţii sârbi refugiaţi, inţelegem că omenirea, sgu-u de de de ani de aDÎ de zik o acţiu datuluişil"giicultelol.graţiecărora 
, Inamtea Turcilor: Ştefan duită puternic din toale păr- Inainte de a face darea de su-

VIza 'Ii M ne bine susiinută pentru lămuri- -biserica noastră dominantă a fost 
âng~· areu lacşici. Nu peste file. în căutarea und rea- rea probltOlei cuhdor din Ro- pusă Înt!'o stare de vă litlf infe- mă asupra acestei lucr~ri - tT~ 
rebl cl~ ajunge sub conducere zăm sigur, îşi îndreaptă mâni3, problemă atât de ai!I~TaŞ~ , - t d - f bue s1 remarcilm ",tiludiReaf"CU 

Olllitn _ • 1 ul 1 1 "" '" r!Orlh, 1.', lIpa cum au oc;t te· t t 1 b' . ~ . I ,~ , 
u,',., ~ . easca, cacI a an 1651 pasu către sfinte e lăcaşuri şi dificila. ... o ti o leellva ŞI t I'ganta a .alb d ID.- _ dlte ŞI c-ltlc Jl'ltre prcrogJtlvele . .-,. 1 v 

ni, ,anaStirea e~te pomenită ca pentru a căuta tainica spm- Pin cărţi. conferinţe publice şi "llv~ranit,ttii statului rom[u-. _ in j10rulm - .car~:! calacte(Jz~a~. 
in !~ ~~şedinţă episcopească a nificaţie a cuvintelor ItMai diferite articole - d. p ofesor fwoan-a Sfân1u:ui Scau", cum \bate ope~'lle .ŞI mtr.eaga acţn_ 
'a Ils ltuI~i Sofronie "mitropolit aproape de Tine,Doamnf?r .. , I dr. Lazăr Iacob a adus Ia lumină \"001 arăt3 md jr>s. d"sv\Jhta am de zllt pentru /01 

Il cetaţilor Lipova-Giula" 1_ .. ro:ll1p
oiill

1l' 0, serie nesfârşită de documente Astfel, d. profesor dr. Lazăr Hlwir;;,l problemei acesteia, o:,,·. - ~ 
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:2 TIMPUL PROVINCIEI 

Din 

1/ 

antologia poeziei 

TISMANA 
Tismana, între brazi, o albă strajă 
In noaptea invierii se deşteaptă, 
Pe crenji, dumnezeiască trece-o vrajă. 
O taină vârfUl munţilor aşte~ptă. 

De prin chilii, călugării în şoapte, 
Apar cu fade-aprinse; bate vântul 
Pe lângă zid, le fâlfâe vestmântul 
De par cocor! alunecând în noapte ... 

Bătrânul staret, prididit de muncă, 
Incet, spre - arhondaric, tiptil s{':'ndreaptă, 
De larmă, slujitorii se deştasptă 
Buimaci din somn, în minte c'o poruncă: 

- S'aducă sfeşnici mari în sala nouă, 
Că vine Domnul Tudor cu boierii 1 
Deodată, în întinderea tăcerii 
Mărunte lovituri de toacă plouă • 

Bătăi zoresc in poarta manăstirii: 
Paisie chelarul se repede. 
Deschide, şi. abia ochilor se'nciede: 
E Cârc - Ser darul, biciul Stăpânirii! 

Călări, - la brău pistoale şi cuţite -
Vin arnăuţii suri in fustanele. 
Armaţi sunt până'n dinţi, cu arme grele, 
Şi'nfăşuraţi în mantH ciuruit~. 

Mania în Serdar a prins să fiarbă: 
- Aici e Tudor? Nu. - Să luaţi aminte! 
De nu mi-l daţi. amar de cele sfinte .. 
Pe stareţ şi pe voi, vă smulg de barbă! 

Paisie surâde'n colţul gurii: 
. - j"'oftiţi de·} căubţi, că nu·i pricină. ' 
efn fund pe scări, un glas: "Primiţi lumină J" 
Monahii soro cmintele Scripturii 

In linişte, cu ('apete plecate. 
In fata tainei toţi îojeounchiază. 
Dar de parte cali'a văi nechiază 
Pe Arnănţi fiorul îi străbate, 

Si caii lor răspund voioşl. Pe - aproape, 
S'aude'n murmur tropot de copite .•. 
Pandurii! Arnăuţii. cruci pripite, 
Işi fac, - şi pier ca broaştele in ape. 

Chilii de întunenc le ştiu rostul! 
Rămas serdarul sin~ur. ameteşte. 
Pa\sie spre poartă mi-! Uneşte: 
- Acum să văd. de mi·ai postit tot postul f 

Şi'n vreme ce răsună in păduri 
Cântarea Celui viu, - printre morminte. 
Inveş~ântaţi in negrele vestminte, 
Apar în umbră, cete de panduri. 

In frunte Domnul Tudor se opreşte; 
Priveşte mănăstirea în lumină i 
Cu toţii se descoper şi se'nchină: 
"Isuse, de păcat ne isbăveşte 1" 

Serdarul la pământ gemu:, Iertare!" 
Sărmană oaie când e lupu'n stână. 
Ci Tudor surâzând i'nti.llde-o mână: 
- Hristos a înviat din morţi, Serdare! 

D. N A N U. (Poezii) 

I -" . l' d . t '1' l' d l-
I
, (Urm"re d n pa!;lo 1) ate lere e ~u~~a ~en ru a-. ~l ce ,UI _mare. e mu.~c .. 

. . °t c~şti elevi leştţi dm şcoala I dm diferltele mdustrll 
Acestw preaienc; egumen . ~ ~ d '1 'p t . . t Int ':1 . 

o , primară şi intraţI ln ran un e' a net noas re. re ml!.l~ : 
i se datoreşte organtzarea ŞI 1~ ." 1" 'ţ' 1 M~ ~ t' 

'1 ' , • 1 I • d • lt-' ucenicilor, cari pe auga tn- pe enru SOSI 1 a anas tre 
, ridicarea nl .... e U~Ul e lua a A·' • , 1 b. ul" S 
I " . 1" .' v f t . drumarea In munca vor primI la prazwc u ra m UI el - li 
.1nstltuţU~ re !l)10aSa a s 'n el • . li' M' b 1 
I mănăstiri din "fi. Bodrog. Sub mănăstire ŞI o educ~ţlere .glO~. ta arle1-tvotm ~ve~ţ'~cu 
. d ~ B d să, atât de necesara munclfon- a Semna a o mal mIIne 
mteleapta sa con uce e o - ... ~.. 'ţ' d' ~ t 1 

' 1 d . t d lor şi industrlaşIlor noştrI. natorl Ieşt 1 tn S50mo u . 
rog'.! eVlUe un cen rU e li 1 t d v il 

.. - . I fII st m-na·stl·rea' ere or pcn rU oua z e Propa~andă rehlllOasa-naţlO- n e u aCea a al, . . 
5 '. . .• B d . . d I recreare ŞI ZIdIre sufletea" nală. Zeci de mii de pelegrlnl o rog se va apropla ŞI e 

din toate părţile locuite de sufietul credincios al număru·, Pr. C. Turie 
- - ~-i Români se înlălnesc aici an - . _. _ _ _ -

. de an, la praznicul Sfintei 
Mării (15 August) intarindu-se 
în conştiinţa românească, 

Tocmai la praznicul Sf. Mării 
a anului 1916, când se stinge 
viaţe mareI i arhimandict Au
gustin Hamzea, dorobanţul 

I român trecea Carpaţii ca cel 

Rânduri despre , 
Gimnaziul Industri': 
al Casnic din Ara~ 

dîntâiu sol al dezrobirii, exe- . it "d' lel' anual - ori care pă' 
cutând ordinul divin al marei In mal mu eran uri, am "." 
Uniri pentru care atâtea rugă- scris despre frumoasele ex- te pote ~ă dea face!or s , 
ciuni s'au inăltat_ î~tr~ ~idu~i-I poziţii ale acestei sc~li pro: o", ed~caţle m~ra].ă ŞI ~ra,' 
le vechi ale manastiru dm ! fesionale care de mal mulţi ca bIne văzuta ŞI putIn 
Bodrog. I ani răspândeşte gustul pen- stisitoare, cursurile girn 

Pentru viitor, Mănăstirea: tru arta covoarelor şi ţesu. ziului durând nu mai 4 a· 
Bd l' d·~· I I 

o rogu u~ ~a esav.a~şl ~a:l rulul _ În stil românesc,,' In .,chimb, eleve!e învat.ă 
rea Sa mlslune rebglOasa Şl' -, l' v .. 

. I~ A d d' ,~. . i F deie care au trecut prin se specla lzeaza In ace 
naţlOna a avan ca Ir16 tUl- ~ .,. d· " b 
tor al ei pe P. Sf. Episcop: acest gimnaz.lU Ş1" au ~prop~at bra~şe :.lucru ~ man~1 
I Andrei, care dela venirea Sa: astfel un stIl de arta naţlO-. derIe ŞI cusătUrI naţ10m 
în fruntea Eparhiei a dat o' nală _ fapt deosebit de I s,~ttia de sco.uţe şi cavoa! 
de~sehită atenţiune ~cestuj i însemnat la graniţele ţării~ I secti~ de ţ~Silt Pâ~zf~t~ri 

I sfant loc de reculegere 1- uhOv- l, unde mozaicul de stilUri, d,ft.: ·rlte ştofe, bueatarle 
i nicească. Sub inţeleapta con-. • f' I ~ "'1 

Si S 1 ' ,străine a nvut o In Imenţă I prepararea mancan or, S?C ducere a Prea , a esau' , . . ~ 

f • t • It 'd~'" ada~ atât de Însemnată asupra a- de serCIcultura sau creşte, acu mal mu e Zi .... 1, -

posturi pentru .pelerini, iar rtei şi portului naţional. în vier~lilor_ de .. mătase şi CI 
în cursul anului prezent ves- unele părţi, dar totuşi bine se flle~za vmatasa. . 
tituI pictor At Demian a făcut conservate şi azi de mare .. ~e laoga aceste A spe~l 
o radicală leîmprospătare a însemnăbte istorică, taţl - eleve le Invata 
vechei şi pretioasei picturi din Iată de ce _ şcolile pro- cursurile de cultură ge! 
b" ~ - t· .l( T t rală lserlca tnanas lreasc.... of' n le de ace~t gen au' . 
pictorului Demian se atribuie eSI~ a ., s v S~ revedt>, dm. cele 
minunatele frescuri din mau- de lndephmt o frumoasa mai SI1S, ce lucrUri frum 
zoleul episcopal, unde vor fi mlSlune pentr~ .reîuvierea se ţi pr;;l.ct~ce Se învaţă 
aşezate spre vecinică odihnă tradiţiilor vecht ŞI de aceea ac~ste ş'~oh - c.ar~ ar t. 
osămintele episcopilor dece- avem marea datorie sa le bUl urmate de ftecare el 
daţi' Iosif Goldiş Gri 6 orie .... f'e tr' l' ţaA ndu le cu 4 clase primare. La s . " ~ SprIJinIm, I JIU • l' , d' 
Comşa şi egumenulw arhlma- IA' It. f' sau a ora~e, un e s ar ~ 
dr 't A H e eve cat mal mu e, le bili după terminarea UI' n 1 ug. amzea. " . t '. 1 b 

• v ~. B dr dandu-le, ajutoare ma ena e naziului casnic s'ar foI Mal nou, manastirea o og . A t. 

t ' . ~ alt scop de spre a le da putmţă să 10- mult de a..:este cunoştmţe. 
serveş e ŞI unUl In . ~ • 

asistenţă socială concentrân tretină cât v mai avantajos ar h ad~~arate comori p 
du.se aici toţi copiii vagabonzi, pe eleve le sarace, tru fam;ha. lor 
părăsiţi de părinţi,cari urme. Dealtfel gimnaziul indus- Ne gandlm la" acestea 
ază cursurile şcoalei conduse trial casnic din Arad nu a· cum ~a un v"?U . ,Inceput A 

de monahul Domocoş, Învă- re prea ridicate - taxele: an: .. cam] pfl:,l.ntl1 au ata 
ţător mutat cu şcoala sa din ş~'o]are, taxa de ins~rjere I grJJ~ c~ COpllI. 
edificiul "Regina Maria" la fiind lei 1000 şi cea de in- ~a-şl al,eagă. 
mănăstire. Părintele Episcop ternat lei 5000. mal practice ŞI 
are de gâl1d să aranjeze şi iată cum. cu abia 6000 -

ş~ollle c 
avantajna 

R~p, 

, D. prof. dr. Lazăr Jac0b nu 
este un agitator şi Un publicist 
tendenţios, cum de sigur este 
considerat de adversarii părerilor 
d· sale şi cum ar putea să apară 
in faţa ochilor acelora care dIS 
cu ă superficial aSemenea proble 
me, ci d.sa reprezintă şi lusţine 

Ull punct de vedere care este 
împărtăşit de loti aceia C~re au 
:fudiat cu minuţiozitate evoluţia 
problemii cultelor minoritare În 

~tatul român. Toti aceştia recu· 
~()sq că am mers prea departe cu 
~l1C :siunile - care ni se refo
~u nouă - atunci când trăiam 
'ub Q dominaţie străină. 

profesorii şi publicişfii noştri cei I problema interes aotă şi mult dis. sine regilor aceluiaşi stat şi, mai 
mai autorizaţi, printre Care se cutaU - dacă aceste drepturi putin, uuei noui suveranităţi, CUin 

măIă.şi d. profesor dr, L. Iacob. au trecut În prerogativele .suve. a fost aceea a formăJilor de sta-

indt lungate şi documente au!· 

Het', din care reiese tocmai co: 
rariul d~ ceeaCe ar susţine' 
gurii, care primesc mai buc't 
dr4'ptul de jurisdirţie al Sfâ~ 

lui S aun - in locul acduia 

Ct! Vremea, dealtfd, care este cel 
mai imparţial judecător, Va al ăta, 
in' curând. de partea cui este 
dreptatea. 

stlŞi dacă, astăzi. n'ar fi tocmai 
Ip'ortun ca si cunoaştem o vie 
agitaţie in jurul problemei culte 
Itn-, nimic nu poate împiedeca. 
totuşi, discutarea ei În cercurile 
Mmpetente - reprezentate de 
Suh , 

In 

in 

Suv<:r~d.()r noştri, din moti~e 

căror l<dni'i nu lste grt:ude ghi 

E ceeace aveam de spus des- ranităţii noului sbt român. sau te - Îtl urma răsboiului mondial. 

pre auterul lucrălilor!mentionate au incetat să mai "ub~iste? Adică _ Suveranul ~tatului 

mai sUs - spre a justifica pub- Lucrurile 11U s'ar fi complicat român n'a primit drepturilt; de 
liearea ocestei recenzii, obiectjvă prea mult dacă nu inlervenia o patrONat suprem asupra bisericii 
ca Însăşi afmosferll de dreaptă schimbare de titluri - adăugite cultului catolic - fiindcă privi
judecată ce se desprinde din ac- regilor maghiari, care, din aflul legiuJ acesta n'a fost acordat În Nu Î-'l fost g-rcu autorului 
tiunea de lămurire a dIui profe- 1758, au purtat şi titiul de legi mod general, tuturor regilor - iufirme noua interpretare d 
sor dr. L. Iacob, care nu scrie apostoliei, schimbare care a d·t, ci numai unOra. de unguri dreptului de pat'c; 
pentru mulţimea dornică de agi. putinţa unui alte illterprdări In consecinţă, Sfântul S'.:aun suprem _ fiindcă numeroşi 
tatii - ci pentru dreptatea isto- naturii juridice a pafronatului va dispun în mod suveran .. sup· meni de ştiintă şi politici Iii l 

rică - valabilă şi invincibilă În suprem. r.a ~is~ricii A ca101ic~,. wnfuiud I gilciei de altâLla~ă. :an: fiU ,pUII 

toate timpurile, La adăpostul acestei noui for- titlurI ŞI făcand l1umlfl!e de pre- bănui ce Se Va lutampla III 3 

In nOUa sa operă, autorul ana· muIe, pentru cale Maria Teff'zia laţi - ca'e nu mai aII nevoie 1918, au arătat la ti ' 
Iizează naturA juridiclt a patro- a depus multe sHiruinţe ca să fie de 'ât de confirmarea şefului po. că dreptul de p.tr« 
nalului suprem - exeJcitat de acordată, s' ~ suslinuf - de afulIl:i litic al unui stat. 
torţii regi ai Ungariei asupra bi că drepturilr ue patronat supr~rn 
sericii şi cultelor din tara vecină, aU fOit conferite regilor de Sfân. 
patronat Cafe conferia regilor tul. Scaun - ca privilegii peno
drepturi mai mari in diriguirea nale, ,deci netransmisibile - pu
bisericii - decât cele preVăzute tând fi astfel acordate dela c~z 
în dreptul cononic. Ia C3Z. 

Intervenind schimbarea politică Astfd pusă problema - ar 
şi geografică dictată de conseciD- urma că drepturile de patronat 
te e ultimului răsbo!, s'a ridicat suprem nu se pot transmite deja 

- S' -

Prevalându-se de schimbarea 
intervenită în anul î 758, vecinii 
noştri s'au grăbit să sus tie me
reu cit regi apostoliei au fost 
toţi domnitorii lor - deJa Sfân
tul ŞtefnD, care i-a Îttcreştinat. 

D. proftsor dr. Lazăr Iacob 
vine acum să restabilească ade
văru1 istoric - bazat pe studii 

suprem . era Îllglobat 
atributele suveranităţii slalu" 

maghiar, exerdtată d~ şeful SI 

rem . al ţării - care dispunel 
trebile bisericeşti peste putt~ 
papală, căreia ii era rezervat" 
mai dreptul de confirmare a 
mirilor făcute de regi şi-a ,i 
acte insemoate, privind admin. 
raţia bunurilor cultului catolic 

.. 
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Sfânta mănăstire Hodoş-Bodrog 

lUe slrăvechiu lăcaş de închinăciune şi credinţă străbună 
;sto .ic:ul l s~nte~ .:lcuz~t fă l1'aVt J1l istolie,l Hotia În timpul pl'tract!lrilor Punându·se pr _,bkma despărţi-

fIIndca I:-t011a noastră nU t:ste o cu împăratll1 In,if al II 781- ni iela,h:ce a fomâf1ilor de l'ătre 
... aDiliisti .ei înregistrare de f"pte, ci O trăire 82, În drumul lui spre Viena, a sârbi, Începând cu SInodul dela 

Oi .. 
În tHnp prin ~Ufl rint.: in dum- mers şi pela t piscopul Aradului Carlovitz, din Fl"bru1/ie şi t-1Htie 

(Urmare din pal, 3.) I regde Ungadd, Andrei al 3-lea, nCll'ire, Pavd Cneuvici, iar acesta l-a 1865. prezidat de l'-litropolitul 

Cât privt'şte istoricul a 'estei aminteşte de existenţa măplistirei Aş 1 se t:xplică tăct'rn isI!)' io~ Îmbrăcat În propria lui renrl'lId , Şllguna, era het'sC Ca şi lflănăsti
sfinte mân~stiri. n'avem d te cu Hodoş de lângă Mun ş şi că a grllfki ÎIl ,ceastii epor â, dt' pU-' trimiţându-\ la mănăstire:! B"drc. riie de pC' teritoriul metlO!Joiid 

~ preci7iune stabiliU. DocuCllt'ntele cea stă măIJă~tire era Î'l floart' mai pOnit'n. şte nim;c Ş despre gului, şi prev zându-I CU l ht Itu. Ardealului şi B1natului să capete 
, ne 'e;are au fost in parte dishu- Înainte de năvălirt'a Tătarilor, m3r:ltstirt'a H.1doş.Bodlog. tlilt lIecerdrc de drum. o d·'sleba.e În favorul t1emell-

r ', se in1re timp de diferiţi năvăli- Apoi rt'gdc B:la 1lI aminttşte. Abi,) la cnul 1629 afiăm că se Metropolil Ardealului reinfiin- tului dominant. 
. tvri. care au '.ustiit aCts~e pla- Întl 'o srrisoilre din 1177, d, spune că v l:îJ;ca Sava, eu rtş~_ ţând,t-se în anul 1868, episcopia . ,.. P, LI bună Înţelegt-re nu s'a 

',urî " in parte s ~ presupune că trecâni din hotarul Stgăi (azi un dm(ala" t'I.. a ","ut Între .. !te sate şi Aradului a Întrat in legAl ura "a. f' d 'b putut câştiga nimic, tin că sa' ii 
S'ar găsi În arh.va metropoliei cartÎer din Arad), curând a ajun .. Hodoşul pe:: cafe I a dăruit mă- "onică a acesteia, pă.frându-şi pt:: b nclamau pt'Dtru ei iot. A tre u* 

, sârbeşti dela CarlovHz. Motivul În pământul măr ăs1irii Hod<,ş. năshei ('li 3ce!.t nUffiP, şi că tU m~i d patte ,'ulisdkţia asupra it să se ajungă chiar sub Ş,.gu-
. ar fi explicabil din punct de ve. La anul 1326, se aminteşte de des cercdat de călugării mănăsti- mât>ăslidi Hndoş-BodrC>fr Împot. '" na la idna de praces, ideie Cart: 

!lere sâtbesc - dar nu din punct un Voivod Neagul C,Oe Hudlls" rei, (Silviu Oragomir, Anuarul riva protestului Patriarhid dr- a trt<.:Ut in fapt la anul 1904 din 
)1' , de vedere istoric. ~ care ar fi putut-o ajllta şi Institutul .. 1i de htorie Naţională b~ş1i. 

L I 1 87 ' il partra mitropoliei Ardealului 
pra Se ştie că În anul 1887. când chiar apăra) St. Meteş I lst. bis III. ClUJ'. 1916. p. 557 - 60), a anU 8 lO(eleaz Îf1 

, . H d B t-1etrorolia Ared ,Iului prttin-
',in s'a intronat din nou stăpânirea voI. t. p. 186J. In 1651 apare SOfrOI ie _ mană5hrea o OŞ odrog stăpâ. 

, • b S' d zâ!ld patru măn~sliri Hodoş 
TI'rn rOIl.âneascA la această mănăstire. Se poa te afirm 1 Cu cer tit udine ,. Mitror,olitul ct:tătii Lipova.Olu- IllTt'a sar (';-SCă. l' Int, o uce a 

~ t"t· d' -, B,}(lrog, Badin, Mt:şid şi Sf. 
~4 după o intrerupere aproape de că in Veacul al I2,lea, si. mănăs- la", cu s~diul În' mânastirca Ho. a III a mlIIistraţ!J manăstirii 

-t .• b- l' b ' Oh' orgeh. a dovedit pe calea 
197 ani (1690). în care timp a tire Hodoş-Bodrog exista. doş. care avea hramuri, intrări ca ŞI In Istrică Im a romanea-

raţă li! • I I ,. b' I ishrică in faţa tribunalelor J11ille 

al~e depins direct de metropolia dela Părert'a lui K'lrlcsony că mă- Prea Sfintei NăscUout' de UUIII- "vC,dC'III',IO ,)CU Im li s avone, . de ur ă şi impartialitate din Bud. 
Carlovitz. art,iva mă· ăstird a năstirea Hodoş.8odrog era cato- nezeu. In 29 Octombrie 1651, Stareţul sârb Cornel Zsifcovici pesta _ drtp1urile ei şi a de-

'1, b fost sărădtâ comleet. Ud În sec, 12·Iea, cade dela sine. MitropoJitu Sofronie e însoţit de este inlocuit fU alhim~ndritul terminat aceste foruri ea, În 29 
ion Totuşi, ÎI1 privinţa orilfinii deoarece:: se ştie că curentul de o parte din personalul mănă,>tirei Augustin H.tmzea, directorul Pre- Martie 1916, să se Uta următna-
IVO ş: infiintArii mănăstirii Hodoş. catolicizare asupra mănăstiriJor la Moscova, unde fu primit in parandid şi ~I Institutului ori. rea sentinşă in favoarea cauzei 
turi Bodrog intre timp s'au emis două ort. din Ardeal şi Banat s'a re- ",udienţă de Tarul Alexie:: Mihai- rom. din Arad, 

opinii, şi anume: simţit direct incepâ71d cu Papa iovic;, cerândo-i milosttuie: .. eli 
române, 

de 1) Că această mănăstire !o'ar fi Inocenţiu al III-l,a (1196- 1220). nu avem afară de tine Domn 
, S?C ) intemeiat prin vI'acul al 15 lea, care. a anul 1204, delegă pe drept pe nirne! ia cui să ne ru- s e ntintâ 
~şte pela anul 1498, de către doi fraţi, episcopul său din Ora dia să vi- găII\. că viaţa noastră e in mij 

Ştefan ,i Marcu lacşici, mari ziteze şi să cerceteze toate II1ă- locul Turcilor (dela Hodoş, şi Tabla regească modifică dicţiune de drept şi dispu-

:le 

lr 

. a 

proprietari şi de origine sârbă. nlistirilc din Ardeal şi Banat, şi biserica s'a Învechit cu toate zi- sentinţa forului prim şi cu nere asupra a verii să fie im-
2) Că această mănăstire ar fi să facă tol posibilul Ca să se in- durilt: mânăstireşti şi bisericeşti). scoaterea din vigoare a dis părţite intre metropolia gre

existat prin veacul al 12-lea şi finteze pentru ele o episcopie Tarul îndeplineşte ruga Mitro- poziţiunilor referitoare la co-ort. 'sârbească din Un
al 13,It>a. După unii, că ar fi fost supusă scaunului din Roma. (Iu- politului, cheltuielîle de proces şi la garia şi cea greco-ort rom. 

de rit catolic, după altii că ar fi hasz C. Dits Stieft,~ dtr Tschan. Cu d,mitlc prim:te. Sofronie se competenţele avocaţilor. de- din Urgaria ••• 
fost de rit ortodox şi românuc, der Diozeseim Mittelalter, Mins- ÎlItoarce la mâtlăstirea Hodoşului, 
După rât ne stil in putinţă, ter 1927 p. 28 şi urmă. 62 şi und~ nu ştim cât a m.li rezidat cretează cum că mitropo- UrmeClză restul sentinţei În ft..· 

prin dovezi, vom căuta să stabi- urma, 174 şi urma. 165 şi urma. nici ce a mai fătut. (Slviu Ora lia greco-ort. rom. are asu- vOlul români/or, cu Il motivare 
Iim adevărul btoric. 202, 211.) Prin urmare e inteme- gomir, Rdaţ ile Bis. Rom. eu pra averii mănăstirilor gre- bine justifi.:ată. 

Opinia 1 e susţinută Încă de iată părerea O-lui prof. Silviu Rusia În sec. XVIII-lea î,l Anua- co-orientale: Bezdin, Sân- Budapesta la 29 Martie 1916. 

pe vnmuri de autorităţile supe Dragomir Că. ,ă în veacul al12 rul. Ac<!demiei Române, secţia is- giorgiu Meşiciu Voiloviţa. Emil Barthodeiszky, m. p • 
ar ~ rioarf' ale bisericii ortodoxe din lea, mănăstirea Hodoş-Bodrog toncă, 1912, p. 1079-80, 1169 .'. " ,.. , 

0'1 Jugo-Slavb,şi imbrăţiş,.tă de is-1era Od, (Cf. Transilvaniat'. Sibiu -70 anul 19), Intre anii 1680- Zlatlţa ş' Bazlaş ca msbtu· prezldent de senat .. Deslde-

f~î torieul maghiar Marki Sandor. 1917. p, 26. 28). 1 90 sârbii lmigrală În Banat a'rtiuni bisericeşti comune ale riu Terii m. p. raportor, Dr. 

ilite Marki Sândor spune că aceşti OdatAă ce. s'a dovedt că}n a- vând În frun~e pe Pat~iar.h. I dl! bi;:erici. sârbeşti .şi greco-or~. ~dalbert Csulyok m, p. lu-
d doi fraţi, Şrt>fan şi Marcu lacşici, cest manAstirea ua ortodoxa, era Iper, Arseme CerOOleVllJ. care rom. dm Ungana, pretensl. ll1U Keler m. p. Dr. Aladar 

ortodocşi credincioşi, din cauza foart~ nat~ral şi firesc ca ctito- ca Patmfh Oi t. a Început a exer- unea de drept cu privire la Szekacs m, p. 

;tea 
ut 
atâ 

persecutiilor turceşti, s'au refu rul el să fie un român cu bUIlă citJ autoritatea biseric<'ască asop" 'd' ţ' d d t' 1 
t t · Iă' I • Juns IC tUne e rep ŞI a E df? mirarfi! cum az;, după in-

giat din ora~tll lagostin, din s are ma efla ŞI cU mu Iă osar- ra tuturor popoarelor de le"ea . ..... . 
vechea Serbie, împreună cu fami- die pentru neamul său, ortodoxli. Astfel că acest ueld- dispunerea asupra averu, tregzrea nfi!amUlUl, ar mal It mo-
liile şi oamenii caselor lor şi s'ar Aproape până la 1600 nu se (iu fu transformat În privil~giu specificate în normele orga- I ti~e ~ăv mentin.em. aceas~ă stntin
fi aşez.!t În aceste locuri puţin mai pomemşte nimic despre mă- de:! l ătre curte& imperială dela nizării bisericeşti, cu privire la fa~o ~pr~Cte~1 practIce, Sun. 
locuÎtt'. Unde S'dU aş.zat, au zi. flăstirea noastr~ Chiar in această Vien:l Il anul 1690 şi ridicat la la averea mănastirilor inşi- adevarurz ,sloTlefi! necontestat" 
dit ct'taka dda fdnac. iar ca epocd (1200-1600) catolicismul putere d:: lege (art • XXVII- t d d ă ă nici de duşmanr. pe urma cărora 

. .. . . ,. ' ra e e un e urmeaz c ac- noi avem datoria să căutăm să 
multumilă lui Dumnezeu au pus prin Ct'gll UngaJleJ, prachca Je- 1690- 91). ţionarii sunt datori să tole- "" _ A A ~ ... 
temd de aşezare unei sfinte zuitisfflul cel mdi mârşav pentru Instituţiile şi averile !'i;ericii . . . , stapamm macar atat cat stramll 

auI milnăstiri, şi că a.:easU mănăstire ca sf. Părinte dela Roma să aibe lort. rom, trec sub j;Jrisdic:ia reze. ca .această JUflS JUflS· ne-au arătat că este al nostru. 
ai co : 

ar fi fost H')doş-Bodrogul de azi. motiv să declare de IIrăsboiu i mdropoliei sârbt'şti dela Cado-

Sfânta Biserică îne' Iar mănăstirea ar fi fost supusă sfânt" acd ră~boi care se purta vitz şi ÎrJ fc:lulacesta şi mânăsti· 
)tiC" ierarhLi sârb.t!şti. contra valahilor 8chismatici. Aici rei Hodoş Bodrog a fost supusă 
Sfâ~ 

La acestă opinie. noi mai pu- s'a simtit mai mult îmbrătişart~a juri~dictiej canonice a actstei 
luia I tem să adăugăm că stăpâni riie de de părinte a vicarului dela Roma mitropolii. 
oti~e pe acele vremuri ale Ardealului asupra noastră. Numai dt'parte I II atlul 1700 mănăstirea a fost 
, ghi şi Banatului dinadins căutau dife- decât: Papa Grigorie al IX, atara!ă de Curutii lui fr, R:J.cob.y 
'ului riti rătăcitori ca sil-Î infiltreze in (1227 1241) sfătuieşte pe Bela şi f'gumenul actstda a cerut pro

re d masele .compade de români băş· LV. regele Ungariei. să conver- tectia generalului austriac LeopcId 
'at'c: tin aş;, Şi atunci streinii erau bine teas~ă sau să nimicească pt: Schlilh şi, ceva mai târziu, in 
)şi 

Iii l 
puti 

văzuţi şi investiti cu mari drep- "Valahli schismatici tl
, Iar in anul 1716. cea a pri/'!tuJui Eugeniu de 

tUfi şi cu toate bunătăţile ca să 1334. Papa Ioan al 22·lea scrie Savoya (Szenlklaray Asurbmon 
stea Împotriva valului românesc, regelui Carol Robtrt: "să in cea- astoregyharak p. 27-28. 

ÎI! 3 ca să-I stăpâoească şi sII-1 folose- pă răsboiul contra schismaticilor In timpul domniei împăratului 

ască cU gând hain, - adiL:ă cOntra noastră a orto* austriac Clrol al VI, mântistirea 
Contrară pArerii lui Mar ki docşilor - pentl u apllrarea cre- a fost persecutată desposedându

Sandor, e părerea lui Karacsony I dirtei catolice şi dară s'ar întâmp- se aproape comdect de averea 
Iânos (Ismertlen delmagy arov· la să mor in război sau in astfel ce o mai avea. Abia la anul 1750 

8zagy kolo storok, Timişoara de luptă sau din rănile primite împărăteasa Mari I Terczia dispu
lnel 1905 pagina 77-88 Tortenelmy acoh. întindem deplina iertarea nă să se restituie toale averile 
pult. es regeszeti estes itok) tot isto- tuturor păcattlor t~I::", avute dt! dinainte. (St8atsraht 
'val tic ungur. Acesta sustine că mă. In această epocă, istoria nea· Arhiv, Viena Nr. 3777.) 
: a 

Sfânta Biserică are hramul Iă şi din cărămidă tare j cupo/a 
"Intrarea in biserică", Acest sfânt I are turn,' dintru incepul a avui 
lăcaş e zidit in formă dfi! cruce, 
. l' l' 1 ' . t un lurn deasupra tinzU. Intre Iar (In ru 1nCfi!PU era InconJura 

d / -d' I .• h' d timp tinda s'a dfi!moJol, iar în loc 
e o c a It, cu e aJ In C Ip e 

cetale aşa cum erau aproape Ioa· s'a zid,t un pridvor fără de nici 
te mănăstfrile. Biserica e de 'l.id un gust şi care strică foarte mult. 
traini: clădit din piatră ciopli· Fereslrfi!le sunt lungi şi ingusltl 

Iconografia 
Când intri in Biserică observi ca e pregătită 1lumai din var ş 

o armonie perfectă, armonifi! care amulecată numai cu putine pai" 
iti facfi! impresia că e compusă caracteristică fresceh r din vfi!acul 
din diferite culori şi cu toate a- al 13 şi 14, Toată ',esca e păs
ceslea sunt numai Irei: roşu, ne- IraM intactă. 

gru şi OSU_ Aranjamentul îcoanelo, e fă-

Ac"sle culori combinate COn- cui cu mult gusl şi cu multă ar
stituiuc caracteristica art,i bi- Jă. Se observă la un,le ieoan, nlistirea exista prin veacurile 12 mului şi În special a Ardealului, La 1768 mănăstire .• a fost vi-

a , şi 13 lea, dar că in aceste vea-· a fost pătată cu sânge, Aici, is· zitată de impăratul Iosif al II. zantine. mult plimitivism, cum e de exem-
Imî' curi era catolică. I totia noastră a tăcut, dar a SUS- fArând În acelaşi timp, şi vizita Pictura bizantină din această plu .. Naşterea Domnului" unde 
tolîe Tot K uacsony lanos spune că pinat. Şi nu e de mirare dacă lui pTimă plÎ Banat. biserică e făcută În frescă, Fres. (Contilluare În p"g. 5.) 

I 
î 

I 
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!ll.ăufaă!.dli.e Hodo~.Bod.os 
"t .. ă.e~hi .. 1 1~C:ft~ de âu.china.e 

-
-1i1 c:.edilrlfH ~t.ăL •• "ă ., 

(Umlr'~ din p:lg. 1 ) i TI1l!ielor al monahismafuÎ, a irl- I Istorit lIoastril, istoric prăfuită pilstrează ~i acum, in duhf~ de i:te 3 ori la sf "luJ'bă ŞI' , 'i' Y , ... I . . ~ acum, eli 
noful lumii, !d (ll'i!sle (ocllri~ îşi ct>put să -'ixe~e, ct>n:u{ de adivi.- j de vremi, stă It! ascullzişud de I stidâ şi he poalt, \'t d a În t'Ol i- darul .Iui .oumlJ~lt'u, Îşi v,n]" dt 
duci>,/U viala câ/ugării ari ca!u- lale al calugarzlor pe (enm SOCI- mallt'· , , . I dorul bcuillfl'i sf:ln'ltşti. ! mgulatot~a sa, In toată fIrea ~I 
Raritele după aflLl mite reguli ciI! al- infiin(ân 1 şcoli şi spllale, pe! D~glllde- mari ~I SfiI] k ale, l!~ a- 1\1 uite suflde obidi1e VII! ~ă-şi I cu blln~ J~decată. 
;n~'âf/gt!re, cOle SI! ulf>geau c~re le·a d<1~ ~n mâinile călug~-. I I,l:ului ,st,Hj a~i:~pst, p.:, ZldtlTl In-, vC:'~<:' .amarul vieţi in fata icoanei U\~.atran, r

de 6~ de ani, veni 
prrn voI Ocu.palia ciI! predilectie nlor. Tol ml,~l()nansmul bsQncll "uuuţltt' de vrUIII, pc <.Itarele .~1<ucll Pltcurate cu Pruncul,paral! le de mallă ŞI piciorul dre· 
G calugiirului esle rugăcÎlmea. uu făcut de ei. Operile mari pe cen,lit.: dt: fumu,ri de tă llJâ it,. ~u I dtl~~~.zeesc, in b:"t~. S~ şi pl~1l p~, făIă ~ă-şi poată ti:Hca mâna. 
Trailll zilnic fisie osi,~urat prin (Plen teologic NOU produsul (il' CUrl le ŞI sllf( t1nţl k străbunilor gă .al~~ păc .. te tal~ult,e al,'. nt'S~~- In a doua VinerI' • când veni să 

" " . f" . l' ., '. d' ,cobnţu lor, cu nadeJdea Iertăm. tiI d'J f MII' 
dO/Hllllmi dm parteu L'redinciaşi .. lugărilor. Ei formau adevărafa a,l ,):,t pt:l,;el Uite IlIt.,t <'auna I Sj .' b 1 d. r, . s ta a a OI ea s. ,JS U. pau· 

I 
. ri' djt·'·i ă ,'_.' ţ' U'd' l' 'ŞI la a sam t: a I[lare ŞI PU- gâcd îşi duse lin mâna la frunt p 

ar., : armată a bisericii, Armele ior P f' UII m 1:,ISd.s' Ş 1. 1',1 t ! teri Iloi in lupta cu ispitele vietii. ' 
SI. Vasile CI!I Mare (379) "an' I constau iTi rugăciune, iar tăna :.:arta uilei mănă;tiri' lusi:'llllla k- I In tot cllrwl anului vin, şi din şi.şi făcU cruce, iu semn ca m~, 

I dularelf' lui şi-au recăpUat pute . 
• 'il! P lale flumi adevăratul inle : lor in suferinte. găllli'a neamu il: cu etcrnit;~tea, şi mari dcpărtări, bolnavi şi sufe- rl'a. 

in aceai>tă h'gătulu 1: IHzit tot rinzÎ să-şi plece Il en unchi În cu- Scris este: »de este cineva bu 

Oa:ze de spiritualilale trrcutuJ nostlll, tl\O,1 de zbucium rernică rugăciun , să-şi facă sluş. Illav să chieme preotii bisericii, 

ro.uâneas.::ă 
trecut d.e glor,i. , . oe de iertare] păcatelor şi de tă. să se roage pentru dânsul, şi 

Dal,gatu! cloputtlor ŞI trocăru, m~duirea boalei ce-i mistuie. 1 ugădunea cre6intii va mântui pe 
('el bolnav «, 

tn tara noastrâ, aproitpe toate totdeauna 100:urile cele nl<Ji sflllte tU,1 in tOdcl'le lk ulm şi de ul'l Câţi vin cu inil1a frântă şi sme- O doamnă. soţia unui profesor 
sfiutdc mănJsriri suntditolii do- alt: poporduÎ nostru. In de, po- n~tqăj' ldtrmat,e lI'd·' gllsl

ll1
. IIH:."U-I:ritil, pe C-t!,C Dumolzeu nu o va din Arad. îmi spunea zilde tre 

ZI , I ar ~~~I t ,It '1.) 1Il'."ltre nicu ur si si se • t x ' • ţ' 
m:>tşti şi boiereşti. porul ana şi află mai cu ÎlllesnÎIt: i g, In orc aCaS1:I InVlOra I cult': Am ve;,it să mă lm:hin aici 

vreunui avă pH:ce tc.s au făcut! şi intăriţi. Pe înce:ul slăbiciunile 
Când Începutul unei măniistiri I Întărirea credintei, îmbărbibrl' şi ă x • I .• Iti I ' căci sufletul meu lste legat prin 

s t",sune, II.! llflg Şt 11l. a u ur ',. trupului istorit de boală prind 
era făcut de vre-un călug~r Tâ· sprijin 11 vreme de- priolt jdit', d' , - ti' - A scumpă amintir de această sf. 

't d l' -- t" , -' I ' 'd ,Cu ru pama,n I!, UI lOma,!l' se,' • ',' il disp ărea şi sănătat.~ Sf săIăşlue- "'[ănăstl·r". Eram f~tă mare. Ve. 
Vlll ar Sali e ev 'lVIUŞH creş lUI, mang'Hfrea a ntcaZUTI ŞI url"1'1. t' I IV .. " ceas ta e ar Teulaţla gralu UI nG-: ştc iarăş ÎCI oa~e. 
n'au Î'Jlârziat domnii ţării şi bo
ierii din partea locului s~ vină 

întra'jutor cu danii de moşii şi 

daruri de odoare preţioase şi 0-

d~ jdii cusute În strălucit fir de 

De aici atârnă 1: gătura dintre f fi I stru" carc se C.OII undă c~ su e- S'ar putea Îl1şira o mare multime 
mănăstire şi 'bţa poporului, dia I d . I tu ŞI cu cre IOta noastra. n a-! de bolnavi, aduşi aici dt, ,;mără .. 
a~tmănarea dintre unele şi t ' . • I ces e tit! Ipostaze care, Il, unila- ciunea vieţii şi de suferÎnţde lor 
altele, la care tn bue să ajungă ,;:i ti' t d 

ea o.r',unasun,. ar ca, re,. calnl.3Ti.a,u ,dobâ!:dit tlimllduile, şi 
actla care îşi propune să scrie , ~ t exteflOtlZil~, au (amp apar (, se, c8nd II plerdu ~eră aproape cu 

aur, despre o mănăstire şi v,iata po- cuprÎude toata p;m~a neaHlului. i t'Jtul nădtjdt'll. 
Lăcaşurile aceste sfinte şi că- porului nostru. lu ac.:stc trd ip'Jstasuri şi~a i Să amietesc pe câtiva, pe care 

ugării modeşti au adus neprt:ţuite La noi, istoria u· ei măn:isHri txplic1!t pe neştiute şi a păzit cu I i.sm văzut CU ochii. O femeie 
servkii neamului În dcsfaşurarea de multeori e~te istoria poporu- păzire de arhanghel Valahul din: lini1ră din Chttfd, a rămas slă~ 
vremilor Au apărat cu Î1dârjire lui. Vlala lui cu viaţa ei sunt im- Carpah dt:la Dunăre şi Mart', do I bălloagă din naştert'. Şase ani 
Itgca strămoşească, au ÎntfirÎt urlÎ~ pletite În nl'gura indtpărtată a cll'ioa cea mare a ';reştinătăţii noa"l! şi.a purtat sl~băncgia pe picioa~ 
talea sullet\'ască peste graniţele veacurilor. strt'. re, ofililldu-se-. Mai pe Uf mă că. 
vremtlnice, au d ,t poporului În- Mănăshrile suut un piedt'stal D n aeeste consiJerltţii, istoria' zu la pat. Ch~ltuise mult, şi do-
v;:'{ălura ÎlIgăduită de imprejură- Însenul'J.t ÎrJ istoria ţădi, ca 1110- sfi:ltei Mănstiri Hoboş-Bodrog e ctorii !luAi mai daseră nădejde de 
riie vitrege şi de duşmanii mulţi. numen1e de credinţă şievlavie stcă- În statornică al:HUJart cu istoria srăpare. Au adus-o pe br<ite În 

Au copiat şi au dus cărtile bÎ- bună. noastră d~pe a~este plaiuri, biscrkă. Ia sf. slujba. Cu pute-

sericeşti din ţinuturile libere în : rea lui Dumnezeu şi·a Maicii 

cele rob le, C"ontribuind aslfd la I.:oana ! Domnului, a plecdt Înviorată, du-
formarea hmbii laterare şi la u- i pii Ct' stătuse şi la sf, liturgie şi 
llitaiea t:l1lturală a tuturor româ- f ă«::ăloill.-e de InÎ" •• ".; s'a euminecat. La vre-o 4 săptă. 
oilor, i Illâni vellea din nou la s'. Mă-

fjfl."Ştc că ace~stă acţiune nu "Tradiţia spune că locul de a ! D "mnului, scoasă din vărs~tura I năstire' venea să aducă un dar 
putea fi lăsată În pact' de duşma~ şezart: 3. bisericii sfmtei Mănă::-1 de altădată a apei, Cine ştie de frumos,' lucrat În parte de mâna 

oii credinţei şi ai flcHnului nostru, ti~i a fo~t atHat p,ril:h 'U!! semn I unde v~r fi adus-o valuriJ~e; din ei, ca n:cunoştiniă pentru Însă
mai ales "Ies aici la uo;, in Ar-' mlrluJlat, In vremUri lnde~)ărtate,: vre-o bl:.enca ruptă de revar"art:a nătoşire. Inbujorată 1 .. fală şi ve

de'!I, şi iaU că, în anii 1761-17821 păştea o cireadă d~ vite pe in-! năpraS!llc1. selă mărturisea de mila pe care 
din ordinul împăratului Iosif aii sul" formată de un br&ţ al Mu- Pe 10, ul undlJl s'a gă~it chiplll Domnul şi-a fă~uto cu ea, latrând 
III~a şi al gent:r~lului BU~OWt reşului. Ua t.tur mugind a răs- Maicii PredCllfate, s'ar fi zidit În biserică, O podidiră lacrimile, 
se ardeau şi distrugeau din te-! făţare şi răscolinj ,:,u coarnt:le altarul bisericii,lcoa;'a se pastreil- prinos de mul~umife vărsat la 

melii aproape toate mănăsiirile pământul. dwdată a ridicat din ză in biseridt, lângă strara sfân- ricioarde Ma cii Preacurate. 
româot'şti, i,tr c~lugărij au fost Ur~nă un obiect strălucitor. Pă- gă, prin ,ă În forma' d' altăraş; Un bărbat" in floarea vieţii, 
iilungati dincolo de munţi, storii :tU ale:gat să se dumirească iară capul taurului, animal pute- din Pedca, a fost adus aici de ai 

Sfintele rnănăstiri"L1 fost in- şi miraţi, au gll"H icoana Maicii rnic, ce s'Jr fi numit HoJoş, se săi, cu mintea tu' burată, A stat 

Drepturile acestea şi le-a asu
mat mai întâi regele Şttfan -
care a convt.rtit pe unguri la 
efi ştinisrn. El a Înustrat biserica 
cu avuturi şi i-a rânduit condu
cători. 

Timp de vl'aeuri - aşa s'au 
p,~trecut lucrurile în Ung.Hia, 
papalitatea fiind gdoasă de 
acea .. tă situaţie - care o punea 
În star~ de Înferioritate faţi de 
domnitorii maghiari. Ei aveau 
Însă la sp tte poporul, care nu .. 
Întt legea s~ renunţe la ac ste 
drepturi şi să le treacă papilor, 

Era vorba de dreptuflle co, 
rOanei, alesuveranităţii naţionale 
- c are se transmiteau automat 
regelui următor. 

• f~ 

I 
a Sf. Coroane uilgare j că h tir· ; lui de stat", (pag. 47), 

ma c( reului distins de compeko·! Adi::ă nu titlu) de legi aposlo 

tă el este păVal.l hb.:rtiitii ţării Jic a indritUit pe regii Ungarid 
(hbertas regni), care oferă ga- să eXacite dreptul de patronat 
rantie contra tuturor dispozitiilor suprem, ace;t drept fiind tradiţi, 

apăsătoare ..,le Sfântului S":3nn onal şi făcând parte din atribute
faţă de Stat, aşa că dreptul de le suveral1ităHi statului maghiar. 

ln situaţia schimbată Însă, de 
astăzi, Sfântului Scaun şi ungu
rilor dela noi le cor.vÎlie mai bi· 
ne bit susţie că regii altor state, 

E dn pt - că, in România, pro 

blema a fOilt lăsată in $uspeosie. 

dar nici încheierea concordatului 

cu Vaticanul n'a rlesfiinţat drep· 

tul de patronat, cum ne arată .aLl

to~ul. rămâ' âf.1d Ca mai de vre
me sau mai târziu, la momentul 
aportulI, statul nostru să-şi exer-

cite d:epturile sate firt'şti de a 
dispune asupra desvoltării acţi-

patronat suprem poate fi consi
derat O g<lr:tnţie puternică de 

drept publi", că autonomia cato· 

Iică nu va deveni primejdioa3ă 

pentru stat". (pag. 47.) 
unii cultelor, fără a jicni cu ni-

nepurtând titlul de apostoliei -!lU mic autoritatea Sfâl.tului Scaun-
mai pot exercita acest drept-

dar şi Ură a ştirbi prerogativele 
spre a a~igura o rât mai largă 
autonomie cult lui catolic -meI'- suveranitlitii noastre n,ltionale, 

gându-se pâiil la formula unui Cartea d lui prof, dr, l. Iacob 

sfat catolic Înlr'unul P.J- este revelafoclle În aCf:st sens. 
li tic. 

Ion 1. Pogana 

nisem cu sora mea. Ce doriată 

arzătoare poate avea o fată,.. de· 
\'ât Să-şi ştie ursita. M'am rugat 
fU rugăciune ferbinte Maicii Do, " 
nmului să mi dea un semn. Şi 

m'am inchinat adânc. până În 
noapte târziu. In SOmn am văzut.: 
pe câmpul verde, presărat cu flori 
de lângă sf. Mănăstire. venind 
spre mine.~u mâinile Întinse du· 
ios, pe tâoârol care este acum 
soţul m(u iubit. 

La pelerinaj ul dela Sântăm:j na 
anului tncut, când au fă~ut sluj, 
be intruna mulţi preoţi zile tita 
rându] şi pâHă noaptea tar)iu; o 
tetiţă de vre-o 16 ani a venit, 
sprijinită de prietene, in faia u· 
nui preot. la slujbă. Sufert:a d, 
un picior, pe care nu-l putea iu· 
doi, Preotul o Întrebă: tlCr~ zi tu 
că eu te pot ajuta? "Cred dllsti
te părinte, că de aceea am VUlll.", 

OI Atunci ia cn.cea în mână şi in· 

genunchează" îi zise preohJl. Şi, 

spre uiatirea pretenelor, copila i~i 

pled!, genunchii şi îngenullchie şi 

şi cu piciorul pe care nu-I pult:il 
Îndoi până aici. 

Cât de minunată este pu'ere~ 

credinţiice mută şi mun(ii. ş( 

azi se pt:frec minuni in lume, 
Decât o~ hii noştri sunt acopefiti 
de solzii necredinţii de patimi ŞI 

păcate, încât şi câte se pttrcc sub 
ochii noştri, căutăm să It: ihm " 
alte tâ'curit nule putem, o; i nuj 
Vrem să le inţelegem şi nu s;m. ~: 

':' 

ţim el Hristos şi azi păşeştI: p, in· 4 
tre noi, e aproape de fiecare şi, ,~ 

şi pleacă mila sa sprt eli C<'lJl: \~ 
I-o cere cu credinţa tare. 
Aş putea spori povestirea ÎII"! 

tâmplJrilor şi a timădulrJor nli~ ~J 

nun atI'. de cari aU avut parit cd 
ce vin să se inchilJe şi ,şi fac rU 

găciuni aici, in umbra an'~tej 

Mănăstiri, Închina1ă MaÎcii Do
mnulu. Aşa a rămas sta!orlilca 
icoana maicii Prea curate din sf. 

.~< 

Mănăstine: Icoana flIdtoare d~ 
minuni. Dupăcum stihira citls1i ~, 
tului Paraclis. o sllv(şfe: "Tu' 
turnr scarbiţilor bucurie şi sSI1 

priţilor folositoare şi ftămânzilor 
f~~~ 

dătătoare de hranll, strri rdl11( Iată ce spun invăţa1ii unguri 
de spre patronatul suprem: 

Kmeli Karoly, profesor de 
drept public, .punea: "Neagă 
spiritul şi· trecutul constitu

ţiei noastre acela care vrea 

să separe dn ptul de patronat SUA 

prem din sf~ra d-' p!ltere publică 
a reg~lui şi, astftl, din sfera 
puterii din stat, cel ce vrea să 

excludă înfluienţa factorilor con· 

Odinindu-se Însă precis noţi
Unea juridică a dreptului de pa
tronat supn m, În lumina docu· 

___ Id'IIS _________ •• · mângăiere. celor inlăluraţi adăpo, '" 

MeUcbard Ka.lman C ti NOi 

trtbuie să stăm pe punctul de 
vedere că dreptul de patronat 
suprem, de ven it parte in 
trgrantă a dreptului nOstru pub-
1 iCJ constituie podoaba milenară 

stituţionali, parlamentul şi minis
terul responsabil, asupra patro
natului, sau dacă crede că ea (ill
fluiellţa, trebue exclusă in baza 

dreptului bisericesc Sau a dreptu-

mentelor istorice - reiese clar că 
schimbarea intervenită În anul 
1918 nu l-a desfiinţat - el apar· 

ţinând suverallităţii naţionale a 
fiecărui stat, 

Citiţi şi răspândiţi ziarul: 

T;.,.p_1 
• 

P - •• 
.CIJ~ ... c:: • .e. 

• 

stire, bolnavilor cerretal e, edo(. 
neputincioşi acopen-mânl şi spli· 
jineaJă, toiag bahâllt'\dor. Tu 
fşti Preacurată Maica DUlIllH ze· 
ului Ce lui de su!>". 
(P. S. S. Episc, Policarp Moruşc,,) 

(Continuare in pag. 4) 
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c~ Sfânta mănăstire Hodoş-Bodrog _., 
închinăciune şi credinţă străbună 

- .... , 
~ ::s, 
S -l 
~ ~ I străvechiu lăcas de <I.J :e, 
.) El ; • I 
-.... (Urmare din pag, 4,) I Zugravul care a picfat-o a li· ! gravul a trăit in evul mediu Plas-I 2. Certificatul şcolar, gramul clasei a IV gimnaziu in-

~uncful central e Născăfoarec de: n.ut conl intâi d~ toate de osii- ticizând realităli confimporane. 3 Certificatul de vaccinare. dustrial. 
!Dumnezeu cu Fiul în brate, iar II lltate.a crueiatilor, faţă de orfQ- Băieţii care servesc la masă vi-I 4, Certificat de dispensă, pen- b) Limba germană sau france-
it.delaUe personagii magii, păsto- dOCŞI, socotmdu-r păgâni şi că nul, mai bine zis care umplu ul· tru cei cari au 11 ani. ză, după programul clasei a IV 
lrii apar din ce în ce mai mici.I soldatii romani care au excorlai cioarele cu apă, spre a fi aduse Candida ii trebue să fie rl1bl1şli I gimnaziu industrial. 

~ iSchimbarea la fată, intrarea in I pe Iisus şi care i-ou păzit şi la /isus ca să II! biru'cuvinleze, şi sănătoşi, fapt care se Y<l Cons- ! c) ;''!atem:lti.:ă generală, după 
1 Verusalim, Cina cea de Taină. mormântul, nu puteau să fie alt, ! ca să se pndacă în vin'au Îm- tata printr'o vizită medicală, Ta- proQ'ramul clasei a IV gi.mn3ziu 
~ fBotezul şi altele prezintă aceleaşi 1 cum nici măcar ~n ~,!,brăcciminte brăcămin/ea unor bâieti dela cur- xa pentru vizita medicală şi co- industrial. 
~ : inQte. Fondul e grii compus din df!cum sunt cruclalu, i file seniorilor din evul mediu: misia de examinare t'ste de Lei d) Desen de proecţiune, pro-
i ·Ifrunze de vilă şi var. 3) Icoana "Nunta dela Cana i bască, haină lIIc1nsd la mljloe,1200. gramul cla,;!;'Î a II gimna7iu in-

':l] Toată pictura f! un plan, dar Galilei" 101 din strona stângă., pantaloni fixati pe corp şi cismu I Ex"menele de admitere ii! ela- duslrial. 
~ leu toate acestea are un mare far- rânc/ul al freifea, arată cum zU· .litp în picioare. I sa V-a vor avea loc in ziua de e) Technologia materialelor, du· 
~ imec prin linii şi armorlie de cu'; 110 Septembrie a, c. ora 8 dimi- pă programul clasei III gin;na.:iu - I O indU'.trul. ~/ori. Tablourile fiind mici - 10- per a. IniSiO nar ă.! neata, Jin următoarele mat"rii; 5. In ziua de 13 Septembrie 
~şi arată monumentale_ FigUrile II I 1. O probă scrisă din limba e· ş.- carl-t t- - '1 a. c va avea loc examenul ptac-:l rou un caracler ascetic, sever, cu I a IVa I romană, programu clasei a lV-a 

Locorpurile înalte şi slabe fără con- ! a gimnaziilor indusbiale. tic în ateliere. după specialităţile 
"'Q O ' • • alese: metal, lemn şi sculptură. 

= 
:tar, dar cu c9sfume bogate. fata pera mlSlonara a acestei mănui. Pe lângă cunoştijn~ele 2, O probă scrisă din Aritme- M d' 1 I . 

v' 1 v f, v, lb sfinte m v - ti . t· 1 d ' . e la genera ă a Bxameau UI .... islaba ŞI ova a ormata In a - anas n se carac en- ' e ementare e curS primllr a- tlcă ŞI Geometrie pro,ţramul ela d . _ . 
L. - v. V Y V • l' "1 l' . ' /; e admitere trebIle să he cel pu-
"alben. mfatlşând multa f!leganta z~aza p.nn pe ertnagll e re 1- ceşti băieţi ° să mai primeas- sel a IV-a. gimnaziul industrial. I ţin 6 (şase), 
~i mult misticism. ochii mari, (;Qr- g~oase fac~te ~.?e an la p~az- că şi ° indeletnicire profesio- 3. După masă, o probă grafică Nu se admit la examen elevi 
p'ui mare, fă,-ă viaţă, dar cu pre- meui Schtmbam la Faţa a nală. Se va ciuta să se (lbici- din desenul geometric. programul din alte localităţi şi judeţe cari au 

r
tantă şi demnitate. Domnului (5-6 A:ug.ust): ~a nuiască cu pomărHulj şi apicul_ c1a~ei, I-a. de gimnaziLl industrial. gimnazii sau licee industriale, sau 
Compoziţiile sunt fără orna- praznicul Adormlrel Nasca- tura. Se vor face ateliere a- 4 jrJ zIua de 12 S~ptembrie, în imediata lor apropiere. (Art.58. 

lm~ntatii şi, cu toale acestea. nu toarei de Dumnezeu (14 - 15 nume pentru ca să capete plă. se vor d.l cinci exame-ne orale: din regulamentul şcolar). 
~ (Obosesc. August); apoi la ZIUa crucii cere şi cunoştiinţe meşteşu- a) Limba română, după pro- Taxa şcolară lei 2.900. 
~ 1 I. N . si la Naşterea Născătoarei de "ăres.ti. După te'mlnarea cur-~ n ale.~ Panlocralorul, Litur... . & y ~_~~~ ___ ......... 

8 Dumnezeu. sului pdmar. vor fi îndrumaţi hia, Evangheliştii, deasupra i. 
.::; cOTlostasului TatăL (Dumnezeu) în La aceste pelerinagii iau spre caderile în direcţia că-
'l:::l Ib d f d parte credincioşi din toaie păr- rora vor ave'l aptidtmi: inte- MiinăstirÎle 

no~stre 
a si grii, căzâf1 in a ară e lectuale sau manuale . 

. ~ orice roşu, nu pierde din valoare; ţ!le Arde:l:ului şi Banatuluj, După o refacere toiala- a ac-
<l.I - 1 M' D l la fel rom,lnH din Ungaria şi 

.';2 liar m a Iar alea omnu ui cu din Banatul i,n"_.oslav, care "ă- tualelor zidiri ca să fie mai 
t:Q Fiul În brate sunt monumentale. ,." J.;. - -t f 

..-:esc aici o adevărată Mecca. lttcapa oare, se va ace un curs 
Toată pictura e curăţită, păs- . . d ~ Trecuiul mănăslirilor noastre 

- ... 
In afară de aceste mi'sI'uni, mlSlOnar e vara. 

t ' d ~ t d b' se confundă cu istoria de suFe-
,ran u-se penf:C e IIle. personalul sfintei mănăstiri ti Toate realizările din ultimttl 
I A rinte seculare ale acestui neam, 
, Aria veslitului pictor ta- arani2.t şi aranjează în dHeri- timp au fost şi sunt datorite 
/nasie Demial1 şi a a;utorului sau' te centrtl ale eparhiei misiuni I Prea S. S. Episcopului Andrei, ln!re feret~i lor -. s'a. pă~fl0t 
Corneliu Cenanu un pictor de li .' l' d l' b care cu aJ'utorul lui Dumne nestmsa flacara cr/?dmtel strabu-, re g10:1.Se a In emnu ŞI su - AI' . 
mare viilor, au scos la lumina b.' 'h P S S E zeU. le va duce la îndeplinire. ne. co,a, au mfloTlI basme ŞI su ~raveg erea rea ' . - I . d I d " 

i'Zi!~i şi din prăpădul care () (l-' ArI'''': , st mănăstire Hodoş-Bodrog 1 I'g';'/i e - cu ese e poetI( noş· 

Sfânta Marie, ni? îT"chinăm c"riu
lui aducând laude şi mulţumiri 
lui Dumnezeu pentru binelf! şi 
mărirea de carI' a invrednicit nea
mul nostru. 

In acelaşi timp, păstrăm nu
Unsă o Iraditie dintre ceie mai 
frumoase - creială de !recutul I 

plSCOp U. 1 ._" 1 , t . '" t' 
:.§ ,menint~ acea. s:ă p.iC/ura.- mo, n.u· Opera car~tativă se caracle-! trebuie să. d, evin •. ă astfel, un I rt C{ll '",:,ll m~sp,lra 1. _ . 

..... /- - b t I d . - DT- 1 "J măndstirilor. lradiţie C~UI' T;U '1"1'-
'fI;S. menta a, uniCa prin lzan Ims-I rizează prin diferite burse date' centru ~s~tnt?aJ.ttate_creştlDa, om.nu, anot romane. lTl 

r: mul ei pur la noi in tară, care· t d n . t 1 o" cillhlula ŞI mlswnara. toale tzmpurile - au clădit bi. bue lăsată să dlspura in l,m:Ht-
<fii' f . S U en.lor 1n eo .. oslc Şl, în 1,. h 1 .., riie dl! a .. lânci crize prin cere lr'le 
~ j p::Jale să stea alături eu Alhosul. ultimul timp, prin înfiinţarea i er~rn~t;a, . u .. "'W~ SerlCI ŞI mănăsfiri - după f r- , 
I.,l R 1 d' lH' b' ." ŞTEFAN LV,. A~.1U care vidorie asupra duşmanilor ioalc! neamurile. 
, ! 9StU In .nala lSerictr, care unei şcoli cu înireţinerea com- i Dela mănăsth'ca p 
!Il f . - . tII care au venit să ne cucerea . .;ca enlrucă acum, ca şi intoLJIlQ-
~l nu e p,ctata, se va pIC a. conos- plectă a lor 50 de băieţi ai ni- Hodoş-Bodrog I 
~ ,,1 fusul SI! va reface complect, atfil ~~~_~~~ pământul sfânt al patri"i. una, inişfea şi mânluinNl rlOilS-
..., , -- - - - - - - - - -, - - - - - --:"1 B Iră nu pol să ne vie decât din 't: pictura cât şi sculptura, în ace- M:rcea ce! âl,.â'l, Neaga!! B,J' 
O la~i stil de către Demian şi oju- sarab, Ştefan cel Mart>, Petru Ro- Îndurarea Celui ce pre pământuri 
fI;S Con dl-ţ-iun. de prl-~I-· e domneşte, - dela bunul Dumne-.!: lorul său Cerlanu. .1('" ~JI~'" reş, Mihai Vileazu, Vasile Lupu, 

t Aceşti iluştri crainici ai ariei bi- la GI-....... na ""I-ul ŞI- I'l-ceul Matei Basarab, C. B:-âncoveanu I zeu.. '.. . y 

.~ d d ....... ~ L. . It' d .,. /·t'··!·· Sa mergem deCI cu tolu Şf sa iti zantine au ove it că vor con- ŞI a 1 amm Ori ves r f trI IS orre 

f lnduslrJ.-al ./Irad [-.J·I 'v, .. d • h' Ine închinăm la mănăstirea Ho-linua cu multă arlă şi inf!Ie pic- - au C 0:11 manos IrI e!nC 1- d, B'';' 
~ .. - 1 A' 'Ş !Jun,g, , • 

lura veche, dovedite cu opera lor nare ca/re cerurzie ma fii. colo li • 

de până acum pe acesl teren: Bi- Durata sludiilor este de 4 ani, 2. Secth lemn şi sculptură Lei - ii-se odih'lesc, spre veşnieă I PE 2 IOn i. poga~:. 
serica dela Balele a Reginei Ma- după Care vor primj un brevet 1.000, plus 200 Lei garanţie de pommir', osemintele păn ânfeşti i 
ria, plină ele un misticism pro- de căHiţă şi de lucrător. unelte şi LE.i 25 taxa de anuar. - după o vÎcJtă de ;erlfe penlru I 
fund, capela mitropoli1ună del<z Cererii,:, de Înscriere se vor a· j In afară de aceste taxe, fiecare apărarea credinff!i şi mântuireu I Cuvântul cetitorilor 
Sibiu. catedrala dela Cluj, dela dresa direcţiunii pană la data de elev va mai plăti Lei 200 pentru neamului. .-----___ •• ___ _ 
Sighişoara; allarul mausoleu din 31 August, r:u următoarele acte: bibliotecă, Societatea de le, tură Tot inlrQ mănăstire, Cur/ea de i 
curtea măndstirei noastre, dove- 1. Extras de naştere. ..Aurel Vlaicu" şi pentru sel'ţia Argeş, odihnesc in Domnul ma-I 
desc indeaiun<; cii aceşti icono- 2. Actul de revaccinare, aviaţie a gimnaziului. rii R"gi Carol 1 şi Ferdinand,! 
grafi au păI, uns adânc in taina 3. Adeverinţă de absolvire de In clasa. V. a licetMui industrial alături de Reginele Carmen Syl-1 ortodoxiei noastre, indrepfându-şi 4 clase primare, însc-nerea se face in baza unui va şi Maria. 

~
. p:i~iril.e s,are arfa adevă~ata creş-I 4" Act de (::Iăţenie, . I examen de aJI~liter~. La acest Inaltii c.hiriarhi ai bisericii noos-

tma. . Varsta candldaţlior: 11 am, sau examen se pot tns{'ne: Ire d"as~meneo IJU acordal cea 
Nu Dufem să nu facem această cel mult 15. a) Absolvenţii unei şcoli infe- mai mar~ atentil' mănăstiri/or-

incursiune când e vorba (/e gân- Candidaţii vor fi supuşi unui rioar\' de meserii. care au rămas aslfel iezaure ntl
diforul şi pictorul Demian, fon- examen medical. b) Absolvenţii cu 5 clase dela pretait;! de a,tă ŞI tradiţii - cele 
dafurul ariei dela revisla Gân· Examenul de admitere constă şcolile inferioare de arte şi me- mai minunate comori ele .<;imt;re 
direu, unică în felul ei pe arena din: serii. ale poporului nostru. 

li&lrntu -ei noastre, şi mai ales 1. Două probe scrise: a) Limba c) Absoh'enţii a IV clase de De acpea, închinând acest nu-
are să continue a pictură Între- română şi b) Aritmetică, după gimnaziu industrial sau liceu te- măr Mânăsfirii Hodoş-Bodrog a 
ruptă încă in vel1cul 0/13· 14 lea. programul clasei a IV.a primară oretic. Aradului - slăvim amintirea tu. 
Ap~m dat'ezl că (hja la 1400, 1. Un examen oral, din cunoş- Candidaţii trehue să aibă cel turur mănăsfirilor noastre -- pen 

Baptislii 
Între ei 

Sub ;emnalul, Gheorghe Tere
tean. din comUna Pecica. aflan
du-mă Îa "adunarea baptiştiJor'" 
din aceea comună, s'a aruncat a
supra capului meu un ma.e pre
dicator al asociaţilor, cu nume
l~ Emanuil SăIăgean (Fenca) ca 
să mă scoată aLnă din casa de 
rugăciune, după 1ermisarca ser
; iciulni, pentrucă mi datorează () 
sumă de bani, şi din această ca
uză poartă ură pe mine. Eu i am 
răspuns să-şi caute lecţia din 

picturo veche din mănăstirea i tinţde generale în limitele pl'O- puţin 13 ani şi cel mult 17 ani. Iru binl'făcă/orul rol aVllt timp de 
nOQstră exis'u I 1) icoanele care gramului clasei a IV a primară. Dispensă de un an se poate ce- veacuri in procf!sul cons"rL'crii 
. ('1' ld d T d L . 1 O d 1 Olt l Ş d' t' ,'" t' t . ..scriplură" , In a fşl.'ază so atii cari uc pe axa e examen: el 5. re e a nor. llspec oratu co- cu In el ŞI un el € mce a aces- EI d . dă • t v 

l
e C1U a Incepu a ma 

isus spre scaunul de judecată. Examenul de admitere se va Iar Regional Timişoara, unde se tui neam, ca şi penlru păstrarea I indhîna. 
Au uniforma unor soldaţi cruci- ţine in ziua de 5 Septembrie. va trimite direct cererea. fără a- hrisoav~lor şi ,cronicilor cu a!·u·.1 Cumnatul lui, a zis: .. Taci! " .. , 

f 

adU: coiftul. toga, cismele şi buz- T
t 

aXSde de insclrieLr~:2 00 1 viZCul ŞC,Otlii'd ,. ~otrul. carara
t 
s~ a ptu,tut rledco?~tztUl' nu face ca .. bttcaniiu . 

aganu. • ecţia meta el. O, p us eren e e Inscnere se vor IS orla noas ra na Iona ŞI mce- Iubiţi editori, cetiţi cuvintele 
2) Icoana care reprezintă mor- Lei 200 garanţie de unelte, şi Lei înainta liceului până la 1 Sep- puturi/ll culturii române. acestea să ştiţi ce "asociaţi" sunt 

mântui Domnului prezintă ace- 25 pentru anuarul ,colar. (Lei 500 \ tembrie, cu următoarele ade: La Mănăstirea Hodoş-Bodrog I în comuna Pecica. 
flaşi partieul arităti. se vor plăti după Crăciun). j 1. Extrasul de naştere. - prin pelerinagiile anuale, de Gh.Tereleaa 

I 
t 
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Un 
T I ~~ PUL P R o VIN elE I j 

1 - - 'ţii. e. şi va alege e'ndid.!a. v,",t> • gimn. !.o«Ue, iar ~'A' 
P e er~n al d), o lucrare practi:ă de ate- tru candidatele gimnaziÎlor indUlj" 

Jier in legătură cu specialitat('a triaJe proba practică va fi '~ 

la SI ... Măn ăslire Hod OŞ .,. Bodrog ce-şi va alege candidata absoJ·, specia1itatea candidatei. Un 
De 

Dumnezeule ... " Slujitorii Bisericii 
îşi sărută unul al'uia sfânta cru
ce, apoi se sărută pe obrajii. 
Set' na este emoţionantă şi devi-

Exa ... enele de ad .... lere! Au 

in .:Iasa II. 'şi III.-a: TE 

Era in preziua sfintei sărbătOri! Soarele se lăsase mult spre 
Adormirea Maicii Domnului, din asfinţit, scă!dâodu-şi ultimele 
vara anului 1925. Curtea Mă- i raZe de culoarea jarului in Mu
năstirii, destul de spaţioasă, era! reşul ce.şi ducea pe sub sălcii 

ne dureroasă prin gr~iul bătrâ- Elevele care vor să treacă I programele analitice ale clasei _ 
neincăpătoare pentru mulţimea! spre Apus apa-i liniştită, Sgomo- nului preot I A J Il G' J d . I 1. şi IL de Gimn. Industrial. 

I ' '1 - ă' II t I - t -. J' 't ' ~",.. , la casa • a Imn. n ustna , 
pe enm or ce veni ser tn aCe u mce ase ŞI 10 ID1Ş ea wserarll: " ... ':'ecelă mare s a abătut in d ' 1 • L Absolventele cursului prim. 

, P , 't d I . ' , d . "vor a examen teoretIc a. . !il an pE:ntru rugăCiune. rlvl ă e nu se mal auzeau nlml(" efat; acest an asupra ţmutulUl nostru, R • ~ F ' A ' , complect de şapte clase, vor f 
d rt, ~ d ti' 'd • t l' ' 1" d I omana, ranceză ŞI . ntmehcă, d - • l III - G' epa parea o mare e cape e i crampele e Can ece re IglOa<:'~ pe Pământul este IPSlt de roa e, cu I d' 1 1 d G' 1 a mlse tn c . . a unuI Imna' 

" l' b 1'1' - băt· .. I It J ,10 programa c, . e Imn. n- , 1 d t - I • ~ - • ce lŞI p Jm a va un e 10 sus ŞII care ranll e ascu au Cll mu toate că a fost muncIt d n greu. 'S' I d ZlU n us rla, msa numai In ur 
• ' d I I t b I tă 1 'D t M d' . I dustnal. ublecte e la esemn . ,-, d di! 10 JOS, ea ungu ara e ar cu evaVle, e pes e ureş, m Vitele noasfre stau băgat!;! In cur-', ~ , , d ma trecerII unuI exampn e 
jucării, zaharicale şi fripturi ne- Bodrogul-Bătrân, veneau in sUr- ţi, câmpul ftind lipsit de nutreţ ŞI Iu~cranle practice ~~ '-Or a; ferentă teoretic şi practic. '( 
lipsite dela acest mare praznic dină muget de vite şi câte Un Am, veni! la Sfânta Mănăstire dupa pr,ogramele a~<.htJce ale el. i Examenul teoretic va fi treclI 
- tarabe i )'urul cărora copiii pocnet de biciu insofit de Iătra- să 11 tUgam pe Dumnezeu să! 1· de Glmn. IndustrFtl. : 1 ' L R • ă F· ă A 'i n t., 't ă f ţ . " a. ' ornan, rancez, rl "- l' b '1 l ' ., IŞI In Odrc a a sţ.re nOI.. EI 1 ~.;-, ~ 
JŞI trageau mame e ŞI unice e tu vre· unUl came. 1 ' I b tAi' _ t' eve e care vor sa treaca mE'lIcă, dupa programa ci. II a 
d 1 h " - 1 O d tIt l' ~' n JUru ă ranu:U1 p eo, ro A I III G' 1 d ; c poa a alDel, sa e cumpere eo a ă C opo e e lDcepura Sd h' băt A ' " , IA IU C asa ,-a, a Imn. n us-. Gimn, Industrial. Subiectele pe ' p 
'. genunc 1, raD I ŞI hnen p an· , , 
fie Un cocoş cu flaur, fi. O trom- sune - cântec ce in acea seară M' 't tI, ' tnaI vor da eXamen teoIchc la tru desemn şi lucrările pradi f 

ă d · 1 d ., ă t d d geau... am UI a a mama ŞI L R • - F ' A ' , d d d' , pet e pompier sau un ca c mi sap ru umnezeesc e ă t IA' d A IA • amana, ranceză Ş1 fltme-: easemenea se vor a In Pff' 
t "t' "t b' t f S ' am v zu '0 p angan ,m p ans - - I ' )' , l' II urlă ŞI ca e ŞI mal ca e O lec e rumos. - emn că mal soseau ., 't' 't • tlci, precum ŞI un examen a grama an" lhcă a c asel ,-a 
expuse anume pentru a le aţâţa pelerini care desigur, venind de ~poll ŞM1 ~UăCt~ ,~l, n\u ~ I~ c~ ;.!. 10 Desenm şi lucrări practice după Gimn. Industrial. . 

. 't . '1 d '.~ d t 't" S' juru an s Un pe enou can au; cunoslta ea ŞI mat a es orln... epar e au m arzlat. e ŞI auzeau! M' ~ 't . d' ~ ........... ~ .......... ."". ........... ."". .... ' ..... .". ........... .". ...... --.WfII' ............ ..--...... --."",-.... 

d ' . d l d' 1.. al man ă eşh ecat e a le avea. cantan a Ci ucea In rum; S 1 
oare e i 

In această forfoteală de "dute- "Crucii Tale ne închinăm "Pentru păcătoşi Maică I 
vino", se mai auzeau, inăbuşite Cristoase să le rogi", I 
de praf şi zăduf, strigătele vân- "Si sfântă Î!Jvierea Ta Deatunci am mai rE-venit de I 
zătorilor de limonată ce îşi pur- "O lăudăm _şi ~ o ,~~rim"... I multe ori la Mănăstirea Bodrog.' 
tau roada atârnhtă de gât, astfel In poarta Manashru, Stareţul! de fiecare dată însă, mi s'a Pă.' 

-O consfătuire la Arad 
" In legătură cu. întrebuinţarea 

timpului liber 
că intreg pei~ajul p~rea o pi~ţă, imbrăcat in odăjdii strălucitoare! rut ca văd aievea figura bătrâ-. Zilele trecute au sosit în au luat contact 
o enormă piaţă onentală, .ŞI ~e îi aştepta pentru a-i primi "In I nului preot cu odajdie nea~ră jlocalitafe d-nii Vi c to r mion Albu, preşedintele c 
ducea cu gandul departe mtr o numele Domnului" Pelerinii se l' ,. ~. ) . ~ 1 POt L' , , " , 
ParlÎnă dureroasă din viaţa vaga-I aprop'e Iată au 'şi a 'Juns In':u cru~ea Jn ,mana ŞI ,cu acnlD~ ~. O pa, C a v 1 ve- . miStel mtenmare a camer 

1> 'A , " 1 ... • : In ochI, ver,md de aeparle sa! . C Gh' A_i d ,. ~ . dI b-
bondu\ul cantăre· al Ku el-I f l I au un eot bătr" I ' " I zeanu Şl. leaf In ve . e mULlca ŞI su mspeto 

t run ea or pr an cu I se roage lut Dumnezeu ro Sfan- . ~. . .: A' 

Kiralina. IIOdajdie neagră. Semn de jalej I tul lăcaş • . d~rea~ une.! conSf,atUlr1 10 ,le" I ~andale, 1OlocUItorul d-l 
- - - - - - - de durere. Corul cânta "Sfinte I Arac gatu~a ~u tntrebUl.nţa~ea tIm-, Inspector general al mun 

~~;PUlUl llber mun~tonlor. IPe~e ~pescu, 
Imediat după sosire 

Liceul Industrial de Fete Arad , 

Condiţiile de 
Asociaţiei "ltfuncă şi Voe Bună" 

• • primIre Ex.cursia 

Invăţământui profesional a luat I Ele au deasemeni dreptul de vor fi însoţite de următoarele ac- la Constanta \ 
o desvoltare considerabilă. Da- a urma invăţămantul industrial te; i 
torilă sprijinului ce j Se acordă I superior pentru a deveni profe- 1) Certificatul de absolvire cur- In zilele de 14 15 August tui urmând a se face o eJ 
în mod deosebit de Onor. Mi- soare-maestre de specialitate. sului primar, 2) Extr: sul de naş- a. c, se organizează de că- cursiune pe mare. J 
nister al Educaţie1-NaţionaJe, tin-, Pe lân~ă Liceul Industrial de tere şi 3) Buletinul de vaccină. tre noua Asociaţie Muncă Vor participa Ja aceasl. 
de să devină focarul na~ionali-l Fete din Arad funcţionează un Taxele şcolare sunt de lei 1700 . V B ... U !' ~ primă manifestare a noud 
zării industriei economiei noas- II atelier de aplicaţie pentru croito- pe an şi 500 lei taxă de înscriere., ŞI oe una o pnma ex- Asociaţii următoarele ca.t~ 
tre. , . ' I rÎe, În care se perfecţionează ah, Liceul are un internat nou şi I curSlune la Constanta unde gorii de membrii ai cam' 

LIceul mdustrlal este o şcoală I solventele, sub conducerea unei foarte modern, unde elevele Vor se va vizita localitatea. por- relor de muncă = 

de specializare, În care elevele i profesoare-maestre. primi Cea mai aleasă educaţit: şi \ lucrători functionari particular meseriaşi 
primeşc, pe lângă noţiuni de cul- • intreţinere. I Regiunea Reşiţa 170 20 10 
tură generală, cunoştinţele te ore· Examenele de corigenţă Se ţin Petroşaui 180 10 10 
tice şi practice pentru exercita Inscrierile la Liceul Industriall în zilele de 1·3 Sep!embrie. Cluj 70 30 20 
rea unei meserii şi prActica gos- de Fete din Arad incep la 16· Examenele de diferenţă pentru. Cernăuţi 50 30 20 
podăriei August şi se fao între orele 9-1 elevele absolvente ale clasei I-a: Timişoara 20 10 10 

Specialităţile Liceului Industri· 12 a. m., in cancelaria şcolii din sau a cIasd IT.a a unui gimna-I Braşov 20 10 10 
al de fete din Arad sunt croito- t B' 9 4 I 31 AbI s r, rătlanu ,pană a u- ziu teoretic, şi pentru a solven~ laşi 10 10 10 
ria şi lingerill şi ţesutul. gust inclusiv. tele cursului primar complect de j Valea Prahovei 55 5 

Absolventele a patru clase de 1 1 d 1 3 1 
Se primesc elev, e inte, rn.e şi ex" şapte clas.~ se ţin în zi e e e - Bucureşti 60. 10 ,. 10 liceu obţin un certificat şi titlul 

de "practicante", iar după doi teme. Pentru a ft.admlsă 1~ şcoa- Se~tembne. '. I Apoi câţiva deja Roman, Crateva, PIteştI ş. a. Au fo 
Iă eleva va trebUI să prezmte o Examen,ele de, admItere In cla-I, deasemeni l'nvitaţi şi preşedinţii camerelor de muncă ani d.! practică fn atelierul de S 

' cerere semnată de unul din Pă-\ sa 1. se .tIn in zilele de 5 7. ept.1 ~ ~ ~_ _ ~ _ ~_~ ___ ~ _~ ___ ~. 
aplicaţie al şcolIi t ele au dreptul rinţi sau tutor(>. Examenele de admitere în ela .............. ~.....--____________________ ~~!l4-_______ 

să·şi deschidă ateliere proprii în V '1 l d S 
Cererile de înscriere in clasa 1 sa • se tin în Zi e e e 10 t'Pl\' Sobe de leracotă de baJli~ comunele rurale. 

MilCa publllciitate calitate. Preturi de ocazi Pentru încadrarea în funcţiuni- I d d ITI p' I B t N 
E~OIIII-enu e 0IIII -,-'ere a ere ean, lata a, o le de specialitatea lor din servi- i ~-...... •• ••• t, Arad, . 

ciile publice absolventele gim· i .... I I 1 v _. - =' 
nazilui (4 clase) industrial sunt' In c:: asa lIr ':005 a: Aducem la cUDoştintl1 onorati- De vânzare un apMat de ono 
echivalate ca titlu, cu absoJven.. , '1 " b '. lor noştri cititori că Incepând CU clo!aţie perm menta, Danervele, U!, 

1 ' ' "1 ' L. romană, o probă !Scnsă ŞI o AritmetIca, o pro ă SCrisă, el. ilrul ziarului nostru de faţă, a~a~at "Junke~sl< cu incălzire ta , 
te e i!unnazlI or teoretlcer b~ I I IV IV ' ă num,., I Plda de apă ŞI alte scule pt'ntn, 

Ab 1 l 1· ul' l' pro a ora ă, c. . I ,pnmar, t d b ă P t u lI.·1 so yente e lce UI com}) ect , am In ro us o ru ne tn r .,1' 1- 1 sal.)n de coafură, adre'>lJ la Pro-
(8 clase) obţin un certificat şi tit. Lucru o probă practică. ca Publicitate", vir.cia B-dvl Ferdinand 58, 
lu de "maestre ll

, care le acordă Totodată incunoştiinţăm pe sti.. --
E~OIIII-e"ui de l::IIod-lelere ' I De vânzare o mOară in pIC to~te drepturile prevbute in le- ........... ... ••• matii noştri abonaţi CăCI e acor- vinciE'. Adresa Provincia B-doil 

gile muncitoreşti, precum şi po- .... I V d~m favorul de a-le publica gra- Ferdin'md 58, 
sibilitatea de a deveni profesoa- .n c:: asa -8: tuit de 3 ori orice ce ar avea i -------------1 

d 1 • , ă b' Il i Cde mai eltiae articole d! re-maestre e ucrăn prachce in ) D ă b' d ) C" b orale la ma- pentru aceast ru FIe • 
• • l d' a ou pro e scnse: una e c IDCI pro e textiJă şi tricotage se găsesc " lDvăţămantu secun ar ŞI supra- . . (- 'ă' t "1 

' matemabCI arltmetic ŞI genme- eru e : De Închiriat apartamente depozitul "Provincia" din B-d~ 
prlpmar. • d 1 f ţ' '1 trie) din programa el. IV, de gim- 1. Remână Limba Franceză F d' d • 

entru JDca rarea n unc IU- , , d d L R 'ă' ' , compuse din: 2 camere şi bucă- er Inan , 58. AdreS9ţi-vă cu l~ 
nile de specialitatea Jor din ser-l ~~ZIU ŞI a Ou al ~V d ~~an, 1 după programa Gimn. Industrial, tărie cu depen dinte, cameră de, cre?e~c ŞI v('ţi fi servjţi mulţumI' 
viciile publice absolventele Iice ~n progra~a c - . e Imna- Matematici din programa el IV servitoare, ahfreu şi cameră de" ton ŞI promt, _ 
ului industrial ( 8clase), sunt echi- ZlU IndustrIal, Gitnn. Industri31. bae, într'o vilă nouă la malul Mu-l Se cantă copii de şcoal~ i: 
valate, cu titlu, ca absolventele li- b). O probă de desemn din Technologia materialelor din reşului, str. Zece Maiu 16 lângă I cvartiv la familie bună. Adresa li 
ceeIor teoretice. programa el, IV. programa CI. IV. din speciaJită- , Arena Gloria I Provincia B-dul Ftrdin:-nd 58, ' -. 

Tipografia G. IENCIU, Arad - 1938. 
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