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BISERICA si SCOALĂ.
Foaie bisericească scolastică, literară şi economică.
Apare odată în săptămână : DUMINECA.
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Examenele.
Anul şcolar s'a încheiat şi examenele ne-au
arătat rodul muncii dintr'un nou an îndeplinit în
studiu, pentru pregătirea viitoarelor generaţii.
Evenimente de cea mai mare însemnătate,
cari lasă urme vii în amintirea celor ce au trecut
pragul şcoalei, examenele, sunt totatâtea serbări,
prin cari se încoronează vrednicia elevilor şi
destoinicia dascălilor.
Momente de mare însemnătate sunt exame
nele pentru toţi aceia cari au inimă şi gând pre
ocupat de soarta poporului; căci prin examene
se dă cinosura progresului, se învederează forţa
elementelor primordiale menite să constituiască
linia înaintărei.
Resultatele examenelor şcoalelor noastre po
porale ne învederează un nivel în parte cores
punzător exigenţelor; în parte corăspunzător,
zicem, căci ar fi încă multe de dorit, pentru a
pute zice că învăţământul în şcoalele noastre
confesionale merge înainte necontenit şi călcând
ori-ce obstacole.
Condiţiunile şi împrejurările în cari trăim
formează cele mai seriose piedeci pentru pro
gresul adevărat.
învăţătorul în întâiul rînd se cere să fie la
adăpost de ori-ce altă grije decât creşterea şi
instruirea elevilor, ca astfel cu totul să se dea
apostolicei sale misiuni; ear cei-ce la şcoală îşi
trimit copilaşii, nu numai de o datorinţă cetă
ţenească să şi-o socotească aceasta, ci cu toată
încrederea şi bunăvoinţa să se dovedească faţă
de şcoală, — jertfă curată şi adevărată să aducă
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pentru dînsa, pentru susţinerea, apărarea şi
strarea în toată curăţenia a caracterului ei.

pă

Este adevèrat, că poporul nostru credincios
cu multe neajunsuri luptă ; este adevărat totodată
că învăţătorii nostri multe greutăţi întimpină : şi
este şi mai adevèrat că greutăţile dintr'o parte
se resimt î n ceealaltă, — aşa că la urmă acestea
în definitiv se revarsă asupra vieţii noastre bi
sericeşti naţionale. Dar nu este mai puţin ade
vărat, că forţa... morală., conştiinţa m i s i u n e
conştienta dă neam şi creştinească dau omului
puterea, care şi «porţile iadului* e în stare să le
sfarme.
ţ

Dacă dascălul
pentru îndeplinirea
dinciosul, care să
Ş'apoi, care dascăl
şi rîvnă de muncă,
linţele sale?

în adevăr îşi pune toată inima
misiunei sale, care va fi cre
nu jertfească pentru şcoală ?
serios nu va prinde curagiu
văzând că preţuite sunt si

Fără îndoială, această reciprocitate este te
melia sigurei înaintări a şcoalei noastre confe
sionale; şi conştiinţa acestei reciprocităţi trebue
să ne cuprindă pe toţi, dându-ne îndemn pentru
desvoltarea şi stabilirei armoniei ce trebue să.
existe prin şcoală, în şcoală şi în jurul şcoalei.
Cultura, bine înţeles, cu cât va fi mai desvoltată, mai mult îl va apropia pe om de î n 
ţelegerea acestor raporturi. Cu cât dăscălimea
noastră va fi mai bine pregătita, cu atât mai
inteligent şi mai cu succes m lupta, va şti lupta
pentru idealuri, pentru progres.
O mulţumire am avut când s'a constatat
că elevii institutului nostru pedagogie-teologie
s'au bucurat în anul acesta de un frumos «sece-

riş,« — căci dela elemente bine pregătite, cari
ca azi, ca mâne vor primi misiunea luminării
poporului, suntem îndreptăţiţi a ne aştepta la
frumoase roade în ogorul vieţii publice şi în desvoltarea culturală a neamului nostru, — spre
întărirea lui şi preamărirea lui Dumnezeu.

Şedinţele Sinodului eparchial
din diecesa română gr. or. a Aradului,
ţinute în
sesiunea ordinară a anului
1902.
(Sfîrşit.)

N r . 1 2 1 . Referitor la punctut III, despre
provisiunea şcoalelor, comisiunea şcolară face
propunerea, ca şcoalele de sub întrebare, pe
calea Consistorului, — sâ poatâ cere din cas in
cas, ca şi până aci, ajutor dela stat. Faţă de
această propunere deputatul Dr. loan Trăilescu
face contra-propunere ca şcoalele din cestiune să
poatâ cere ajutor numai până la suma de 1 2 0
coroane, ca astfel să nu se pericliteze caracterul
lor confesional. După o viuâ desbatere, la care
iau parte deputaţii: Dr. loan Trăilescu, Dr. Nic.
Oncu, Dr. Néstor Oprean, Vasilie Goldiş, Roman
Ciorogar, Nicolae Roxin, Dr. Florian Duma şi
Paul Gavrilete, — punéndu-se la vot contrapro
punerea deputatului Dr. loan Trăilescu, pentru
această propunere votează 14 deputaţi, ear pen
tru propunerea comisiunel, amendată de P. G.
Sa vicarul Vasilie Mangra, votează 2 5 deputaţi.
Astfel Sinodul decide :
Acele comune bisericeşti aflătoare pe teritorul
Consistorului dela Oradea-Mare, cari de loc nu sunt
în stare, ca din mijloacele proprii să asigure minima
lul salariilor pentru învăţători, se îndreptăţesc a cere,
pe calea Consistorului numit, ajutor dela stat.

N r . 1 2 2 . Raportul Consistorului dela Ora
dea-Mare despre introducerea unei matricule a
şcoalelor, — la propunerea comisiunii şcolare,
se ia la cunoştinţă, avisându-se ambele Consitoare ca să se pună în conţelegere pentru a stabili
s formă unitară.

N r . 1 2 3 . Urmează referada comisiunii epi
tropeşti asupra raportului Consistorului din Arad,
ca senat epitropesc, despre censurarea socoţilor
de pe anii 1 8 9 9 şi 1 9 0 0 , ale sfintei mănăstiri
Hodoş-Bodrog. — La propunerea comisiunii.
Raportul se ia spre ştire.

N r . 1 2 4 . Raportul senatului epitropesc
dela Consistorul din Arad, referitor la spesele
procesuale restante în procesul de despărţire ierarchică din Timişoara-Fabric. La propunerea co
misiunel Sinodul decide:
Afacerea se transpune în competenţa On. Delegaţiuni, cu observarea, că diecesa nu dispune de fond
special spre acest scop; dar' nici nu se simte îndato
rată la purtarea acelor spese, ci, în caşul cel mai réu,

fondul despărţirilor ierarchice ar ave a anticipa su
mele recerute, dar nedispunend nici acest fond de
numerar,
se recearcă tot On. Delegaţiune a se în
griji de încassarea pretensiunilor acelui fond.

N r . 1 2 5 . Raportul senatului epitropesc al
Consistorului din Arad asupra regularii afacerii
lâsământare a fericitului Episcop Iosif Goldiş, —
la propunerea comisiunii epitropeşti:
Acordul făcut de Consistor se aprobă.

N r . 1 2 6 . Raportul senatului epitropesc al
Consistorului din Arad, despre censurarea şi apro
barea socoţilor alumneuluî din Timişoara pe anii
şcolari 1 8 9 9 / 1 9 0 0 şi 1 9 0 0 / 1 9 0 1 . — La propune
rea comisiunii epitropeşti Sinodul aduce urmă
torul conclus:
Deoare-ce, conform decisului de aprobare al
Consistorului, averea institutului la finea an. 1899/900
a fost: 58.831 cor. 77 fiii, ear' la finea an. 1900/1901
de 47.840 cor. 51 fiii., ceea-ce provine numai din
greşală din comput,—socoţile se restituesc Ven. Con
sistor pentru rectificarea erorii, cu îndatorire, ca la se
siunea viitoare să le presinte din nou Sinodului.

N r . 1 2 7 . Reterada comisiunii epitropeşti
asupra raportului Consistorului din Arad, refe
ritor la precisarea meniţiunii fondului instruct eepiscopesc.—La propunerea comisiunii şi amenda
mentul dep. Pavel Rotariu, Sinodul anunţă ur
mătoarele :
1.) Fondul instruct, conform meniţiunii. sale aretate,prin conclusul cu Nr. 24 şi 97 al Sinodului eparchial din 1870, nu se poate folosi,* decât numai
esclusiv pentru reparaturile de lipsă la edificiul casei
episcopeşti din Arad, care serveşte de locuinţă perma
nentă episcopului.
2.) Episcopul intră în folosinţa dotaţiunilor şi a
tuturor beneficiilor sale numai începend cu ziua insta
lării sale în scaunul episcopesc.
3.) Şi pentru viitor Consistorul sâ încasseze şi să
plătească alegândului episcop, dacă acesta va dori,
convenţia episcopească în suma de 1A000 coroane în
rate trei-lunare de câte 3000 coroane anticipative; la
finea fiecărui an cassa consistorială va face socoată
în regulă despre sumele încassate în decursul anului
din convenţia episcopească, şi suma ce eventual ar
trece peste cele 12.000 coroane, anticipate din partea
Consistorului, o va administra episcopului, ear dacă
încassările din convenţia episcopească n'ar ajunge suma
de 12,000 coroane,— atunci diferenţa se va socoti în
anticipaţiunea ânuluF următor.
4.) în conformitate cu conclusul Nr. '230 al Si
nodului eparchial din 1879, Consistorul va incassa şi
pe viitor sidoxia episcopească, şi în contul acestei sidoxii va plăti alegendului episcopesc anual sume de
5000 coroane în rate treilunare de câte 1250 coroane
anticipative, ear sumele ce ar intra peste 5000 coroane
din sidoxia episcopească, vor forma averea diecesei
şi se vor adauge ta fondul sidoxial. întru cât alegendul episcop nu s'ar învoi cu acest arangiament, dînsul
va fi obligat să supoarte faţă de Consistor spesele de
administrare şi încassare a sidoxiei, întocmai ca cele
lalte fonduri şi fundaţiuni diecesane. — Restanţele de
până acum din sidoxia episcopească formează averea
diecesei şi se adaugă la fondul sidoxial.

5.) Decisul sinodal Nr. 66 din 1899 să se esplice
astfel, că pe viitor toate reparaturile şi toate sarcinile
publice, contribuţiuni şi dări de ori-ce natură, ce cad
asupra domeniului episcopesc din Arad-Gaiu, cad în
sarcina episcopului, ca usufructuar; tot astfel şi sar
cinile publice, contribuţiuni şi dări de tot.felul, apaductul şi taxa de canalisare, precum şi luminatul cu
privire la reşedinţa episcouească din Arad, — le va su
porta episcopul, ear' reparaturile reşedinţei din Arad,
vor cade în sarcina fondului instruct, precum s'a zis
la punctul 1.
Cu scopul de a a asigura sumele trebuincioase
pentru reparaturile de lipsă la zidirile episcopeşti din
Arad-Gaiu, întru-cât episcopul nu ar efeptui însuşi
reparările recerute din venitul prediului din Gaiu, —
Consistorial va lua anual 5%.
6.) Episcopului alegénd Consistoriul îi va preda
locuinţa episcopească cu cele aparţinătoare fondului
instruct în starea lor de acum, pe lângă inventar, dar'
toate alte viitoare eventuale trebuinţe pentru adapta
rea internă a locuinţei episcopeşti le va împlini epi
scopul din ale sale.
7.) întemplându-se, ca sub durata stăpânirii diecesane a alegéndului episcop să se inaetiveze episco
pia din Timişoara, deja dec-etată de Congresul na
ţional bisericesc,— at'inci alegéndul episcop al diecesei Aradului va renunţa la acele venite aparţinătoare
dotaţiunei sale, pe cari le primeşte dela părţile, cari
se vor incorpora la noua diecesă, — fără a-'şi pute
forma titlu la regres faţă de diecesă pentru perderea
suferită.

N r . 1 2 8 . Raportul comisiunei epitropeşti
asupra cererii controlor-contabilului George Purcariu din Arad, pentru a 'i-se computa la fondul
de pensiune şi anii de serviciu la fosta epitropie provisorie pentru administrarea fondurilor
comune, — Sinodul la propunerea comisiunil de
cide :

A.
Pentru

a.)

Se ia spre ştire.

N r . 1 3 0 . Cererea comitetului parochial din
Susani pentru descrierea restanţei contribuirii de
4 filleri de suflet.
Se releagă Consistorului din Arad,
petentă resolvire.

pentru com

N r . 1 3 1 . Raportul comisiunii epitropeşti
asupra proiectului de budget al Consistorului din
Arad şi Oradea-Mare pe anul 1 9 0 2 . — L a pro
punerea comisiunei epitropeşti, budgetul pe anul
1902 al Consistorului gr.-or. român din Arad
se stabileşte în următoarele cifre:

Venite

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.
3.

4.

1.

6.
7.
8.

9.
10.

18.000 cor.
300

„

13.00J

„

8.500
1.500

„
„

25.200

„

3.500

,

6.800

„

12.000 „
88.80U cor.

—

3 0 % estraordinar din venitui fondului
bisericesc-clerical
12.500 cor.
3 0 % estraordinar din venitul fondu
lui şcolar, auctă
1.750 „
Din venitul sessiilor reduse întru aco
perirea parţială a retribuţiunii pro
topopilor
10.203 „
Din restituiri de anticipaţii şi spese
de esmisii
800 „
La olaltă: . . . 114.050 cor.

I.

5.

—

Venite extraordinare

b )

1.
2.
3.
4.

Arad.

Ajutorul de stat
„
„ „ pentru catechisarea
din Timişoara
Contribuire de 4 fii. de suflet dela
parochii
Din încassarea restanţelor de con
tribuire
. .
.
Taxe de 1 cor. dela cununii . . .
6 0 % din venitul fondului bisericescclerical
.
6 0 % din venitul fondului şcolar,
auctâ
Cvota de 1 0 % din venitul fondului
preoţesc
- . . .
Cvota de 1 0 % titula spese de admi
nistrare din venitul curat al fon- '
durilor speciale şi al fundaţiunilor .
De tot: . . . .

—
1.

din

(acoperire).

— Ordinare.

Controlor-contabilului George Purcariu 'i-se com
puta la fondul de pensiune serviciul de 4 ani, 7 luni
şi 13 zile dela administrarea fondurilor comune, cu
îndatorirea, ca numitul să solvească ulterior taxele,
ce cad pe acel timp.

N r . ¡ 2 9 . Raportul Consistorului din Arad
ca senat epitropesc, referitor la conclusul sino
dal Nr. 147 din 1 9 0 1 , în cestiunea esarendării
pământurilor diecesane dela Cheches, în care se
raportează, că arendatorul observă fcondiţiunile
contractului cu privire la subarendarea pământu
rilor la poporenii de acolo:

C o n s i s t a m i

S p e s e .

Senatul
Spese

bisericesc.
ordinare

Salarul asesorului ordinar . . . .
Relut. de cvartir asesorului ordinar .
Adaus personal
„
„
.
Salarul directorului institutului teologic-pedagogic . . . . . . .
Salariile alor 3 profesori de teolo
gie: 1 â 2600 cor. şi 2 â 1800 cor.
Relut de cvartir la 3 profesori de
teologie â 500 cor
Contribuire la budgetul mitropolitan
Retribuţiunea protopopilor ; din care:
suma de 6000 cor., ce compete
celor de pe teritorul districtului
Consistorului din Oradea-Mare, se
va transpune acolo
Stipendii pentru teologi
Ajutoare de caritate . . . . . .
La olaltă: . . .

2.

Spese

2.400 cor.
500 „
900 „
3000

„

6200

„

1500
300

„
„

17.000 „
2.400 „ .
400 „
34.600 cor.

estraordinare:

Diurne, spese de călătorie, spese nepre
văzute
. . . .
De tot: . ! ! !

1200 „
35.800 c o r .
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b)
II.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Senatul
Spese

.

.

Senatul

a) S p e s e

26.

.

.
De tot:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
'22.
23.
24.
25.

2.400 cor.
500 „
2 . 9 0 0 cor.
9.000 „
2.000 „
1.600

„

1.-00

„

1.600

„

600
5.000
1.500
200
450
360
4.600
1.466
400

„
„
„
„
„
„
„
„
„

2.000

„

34.876 cor.

De tot:

.

;

.
.

„

I.
II.
III.

~.

Senatul bisericesc :
„
şcolar:
„
epitropesc:
De tot: ~.

4 2 7 9 2 ( r c o

,

.

.

.

.
.

.
.

3 5 . 8 0 0 cor.
35.276 „
42.920 „
ÎÎ3^996^3ory

Bilanţ:
a)
b)

Venite:
Spese:
_.
Rămâne un plus de: .

1 1 4 . 0 5 0 cor.
113.996 „
— . 5 4 cor.

Ni*. 132« La propunerea comisinnii, Sino
dul decide, c a :
toate economisările, ce se vor face la diferitele
posiţii ale acestui budget, să se folosească în suma lor
întreagă pentru desplătirea anticipaţiunilor delà fonduri,
respective pentru ştergerea deficitului constatat în anul
1899 în suma de 50.800 coroane.

N r . 1 3 3 . Se stabileşte budgetul pentru
Consistorul delà Oradea-Mare pe anul 1 9 0 2 , pre
cum urmează:

Pentru Consistorul din Oradea-Mare.
a)

35.276 cor

epitropesc.
ordinare.

Salarul asesorului ordinar . . . .
Relut de cvartir acestuia . . . .
Salarul secretarului consistorial . .
Adaus personal acestuia
. . . .
Relut de cvartir acestuia . . . .
Controlorului-contabil salar . . .
„
,,
relut de cvartir
Cassierului consistorial salar . . .
„
„
relut de cvartir
Archivarului consistorial salar . .
„
„
relut de cvartir
Referentului ajutător, onorar . . .
I-luiadjunct-contabil(pe31uni din an)
Adjunctului-cont. al II-lea, onorar .
Onorar fiscului
Subvenţie lui Ioan Moldovan . . .
Dotarea canceliştilor
Simbria servitorului
încălzitul, luminatul localit. consist.
Onorarul' esactorului . . . . . .
Tipărituri pentru Consistor
. . .
Hârtie şi recvisite de scris
. . .
Contribuţie şi ecuivalent
. . . .
Diurne şi viatic deput. sinodali . .
Interese după împrumuturile din di
ferite fonduri
Desplătire din capitalul de datorie .

2.400 cor.
500 „
2.400 „
800 „
500 „
2.400 „
500 „
2.000 „
500 „
1.600 „
400 „
1.600 „
400 „
1.400 „
1.600 „
600 „
3.600 „
720 „
600 „
800 „
1.000 „
500 „
400 „
3.000 „

7T

41.320 cor,

La olaltâ:

6 0 0 „
1.000 „

II.
400

.

. . . .

Recapitulare.

estraordinare:

Spese neprevăzute

III.

estraordinare.

1 . Diurne şi viatic la esmisii
2. Spese neprevăzute .

ordinare.

La olaltă:

Spese

Spese

şcolar.

Salarul asesorului ordinar . . . .
Relut de cvartir acestuia . . . .
Suma:
. . . .
Salariile a 4 profesori preparandiali
Relut de cvartir acestora .* . . .
Onorar propunătorului de cant şi
musică
Onorar propunătorului de higiena şi
medic
Onorar propunătorului de economie
şi altor propunători
Salarul învăţătorului la şcoală de
praxă
Susţinerea alumneelor
întregirea mobiliarului seminarial .
Recvisite de scris la institut . . .
încălzit şi luminat la instit. semin .
Simbria economului
Catechisatorilor
Ajutor alumneului din Timişoara .
Diurne, viatic
Ajutor escepţional internatului din
Beiuş
. .

2.

Anul XXVI.

2.100
9.000

„
„

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Venite (Acoperirea

Remanenta cassei din 1901 . .
Ajutor dela stat . . . .
. .
Competinţa sidoxialâ
. . . .
Contribuiri eparchiale
. . . .
Taxe dela cununii . . . . .
Cvota din venitul special şcolar,
menit pentru ajutorarea şcoalelor . . . .
Retribuţiunea protopopilor, tran
spunere dela Arad
. . . .
De tot:
. .

b)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

budgetului).
3.166.17 cor.
12.000.— n
1.200.—
»
7.000.—
100.—
n

1.575.24

»

6.000.—
31.041.41 cor.

Spese. •

Resortul

plenar.

Salarul vicarului
• .
„
secretarului
Adaus personal acestuia
. . . .
Salarul asesorului r e f e r e n t . . . .
Relut de cvartir acestuia
. . . .
Salarul actuarului
Relut de cvartir acestuia
. . . .
Adaus personal actuarului . . . .
Onorar fiscului
Salar pentru un scrietor
. . . .
Spese de călătărie în afaceri plenare
Pentru ajutorarea bisericilor sărace
Competinţa sidoxială
PreţHl protocolului congr. din

1900

4.800 cor.
2.400 «
500
!)
2.400 n
500
!)
1.200
I!
400
))
400
)!
400
!)
600
100
»
1.000
n
•1.200 ) !
1 600 n
210
•n

16.
17.

1.
2.

Preţul Statutului Organic . . . .
95 „
Preţul Regulamentului matrimonial .
30 „
Suma: . ~
'. 7 17.835 cor.
II.
Resortul
bisericesc.
Spese de călătorie în afaceri bise
riceşti
Retribuţia protopopilor
De tot: . . . .
III.

1.
2.

3.

Resortul

3 0 0 cor.
6.000
„
6.300 ..

şcolar.

Pentru remunerarea caticheţilor . .
Pentru ajutorarea şcoalelor şi acope
rirea întregirilor la salarii înveţătoreşti
Spese de călătorie în afaceri şcolare
De tot:
IV.

Resortul

.

.

.

5 0 0 cor.

1.575 „
200 „

.

2.274

7

epitropesc.

1. în contribuţiune şi echivalent . . .
2. Conservarea şi repararea edificiului .
3. Simbria servitorului
4. Lemne pentru cancelarie
. . . .
5. - Recvisite de scris pentru cancelarie .
6. Instruirea cancelariei
7. Luminatul
8. Tipărituri pentru toate resorturile
.
9. Spese de călătorie în afaceri epitrop.
10. Onorar cassarului . . . . . . .
11.
„
controlorului
12. Spese neprevăzute
13. Pentru adaptarea localităţilor consist.
De tot: . . . .

400 cor.
600 „
360 „
300 „
150 „
150 „
50 „
500 „
100 „
200 „
100 „
200 „
2.000 „
5.110 ~

Recapitulare.
I.
II.
III.
IV.

Resortul
„
„
„

plenar:
bisericesc :
şcolar :
epitropesc .

.

.

.

.

.

17.835 cor.
6.300 „
2.275 „
5.110 „

'. r~30.520 cor.

De tot:
Bilanţ:

«)
b)

Venite
Spese:
Rămâne un plus de:
Nr.

1 3 4 a La propunerea

.

.
.

31.041-41 cor.
30.520.— „
—.521-41 cor.

comisiunii:

Sindul autorisează Consistorul din Oradea-Mure,
c a economisârile, ce se vor face în cadrul acestui bud
get, să le folosească, în cas de lipsă urgentă, pentru
ajutorarea şcoalelor sărace din districtul seu.
N r . 1 3 4 . Referitor la modificarea §-ului 8
din Regulamentul de pensiuni, comisiunea epitropească propune, ear' Sinodul decide, ca acel
paragraf să se modifice precum urmează :
§. 8. La cas, când pensiunile curente nu se aco
păr din venitele fondului de pensiuni, diecesa este ob
ligată a acoperi sumele de trebuinţă din alte recurse
ale sale. •
N r . 1 3 6 . La propunerea deputatului Vasilie Goldiş.

Sinodul esprimă mulţămită protocolară Dlui de
putat Dr. loan Suciu, pentru zelul şi abnegaţiunea, c e
le-a prestat prin referarea căuşelor aparţinătoare c o 
misiei epitropeşti.
N r . 1 3 7 . Urmează la ordinea zilei raportul
comisiunii petiţionare. Raportor Dr. George Popoviciu, şi la propunerea acestuia rugarea comite
tului parochial din Ineu, protopresbiteratul Peşteşului, pentru ştergerea restanţelor contribuirii de
suflet :
Se transpune Consistorului
pentru competentă afacere.

din Oradea-Mare

N r . 1 3 8 . Rugarea preotului Filip Teaha
din comuna Ineu, protopresbiteratul Peşteşului,
pentru descrierea restanţei sidoxiei şi a taxei
fondului preoţesc, până la primirea congruei:
Se transpune Consistorului din Oradea-Mare pentru
afacere competentă.
. N r . 1 3 9 . Rugarea învăţătorului Avram Igna
din Ineu, protopresbiteratul Peşteşului, pentru a
'i-se vota un ajutor anual :
Se transpune la Consistorul
pentru competentă resolvare.

din Oradea-Mare

N r . 1 4 0 a Rugarea profesorului şi catichetului din Timişoara, Alexandru Mihuţa, în care
cere a fi luat la fondul de pensiune, a 'i-se vota
cvincvenal şi a fi definitivisat în postul său :
Se transpune Consistorului
mandare.

din Arad cu reco

N r . 1 4 1 . Rugarea comitetului parochial din
comuna Iosăşel, protopopiatul Hălmagiului, pentru
a 'i-se ierta suma de 600* cor., cu care biserica
datoreşte diecesei :
Se transpune Consistorului din Arad, pentru com
petentă afacere.
N r . 1 4 2 . Rugarea comitetului parochial
din Poienii-de-sus, pentru ajutor de 2 0 0 coroane,
cu scopul de a repara biserica :
Se transpune Consistorului din Oradea-Mare, pentru
competentă afacere.
N r . 1 4 3 . Comisiunea budgetară prin re
ferentul său Vasilie Beleş propune stabilirea urmă
toarelor spese împreunate cu sesiunea presentă
sinodală :
1. Pentru deputaţii
aradan:
diurne:
spese de călătorie:
2. Pentru deputaţii
oradan:
diurne:
spese de călătorie:

din districtul

Consistorului

La olaltă:
din districtul

2344-— cor.
220-60 „
2564-60 cor.
Consistorului

960-— cor.
281-76 „
La olaltă : 1241-76 cor.
în conformitate se aseamnă la cassa consistorială
suma de 3806-36 cor.
N r . 1 4 4 . Pentru autenticarea
verbale până aci neverificate :

proceselor

se designează deputaţii sinodali cu locuinţa în
Arad.
Ni*. 1 4 5 . Terminate fiind obiectele actualei
sesiuni sinodale, Presidiul se adresează Sinodului
prin o vorbire potrivită, în care mulţămind lui
Dumnezeu pentru-că a inspirat pe toţi membrii
Sinodului cu duhul înţelepciunii pentru pace şi
bună înţelegere, mulţămeşte totodată Sinodului
pentru zelul şi interesarea, cu care a luat parte
la resolvirea afacerilor, nu altcum pentru .spriginul şi bunăvoinţa, ce 'i-au dat în conducerea
pertractărilor sinodale; şi constată, că soluţiunea
bună, ce s'a dat chiar şi afacerilor de mai mare
importanţă, precum şi modul cum s'au deslegat
şi resolvit problemele mai grele, probează nu
numai maturitatea representanţei bisericei noastre,
dar' şi bună-voinţa, cu care este faţă de aface
rile bisericeşti, şcolare şi fundaţionale, de aceea
roagă pe Ven. Sinod şi pe fie-care deputat în
special, ca zelul şi interesarea faţă de căuşele
noastre publice să le cultive şi în viitor cu toată
căldura inimii. După cari roagă pe Dumnezeu,
să binecuvinte lucrările acestui Sinod.
După acestea dl deputat sinodal Dr. Iosif
Gali în numele Sinodului mulţămeşte presidiului
pentru indulgenţa, bunăvoinţa, tactul şi înţelep
ciunea, cu care conducând desbaterile acestui
Sinod, a contribuit la resolvarea atât de îmbu
curătoare a tuturor Gestiunilor puse la ordinea
zilei.
După toate acestea :
Presidiul declară sesiunea ordinară a Sinodului
eparchial pe 1902 de închisă şi între urări de „Să
trăiască" la adresa Presidiului, deputaţii se depărtează
la orele 77a seara.
Io;iii I. P a p p ,
Dr. George Popa.
protosincel preşedinte

notar.

Acest protocol s'a cetit şi autenticat în şedinţa
comisiunei de autenticare, ţinută în Arad, la 4/17
Maiu 1902.
I o a n

I. P a p p ,

Augustîn

protosincel preşedinte.

deputat

Vasilie
Paguba
Roman
Ciorogariu
Petru
Trutia

H a m s e a ,
sinodal.

Dr. Nicolae Oncu
Sava Rai cu
Dr. Ioan Suciu
Vasilie
deputaţi

Goldis
sinodali.

CRONICA.
* f.Luceaferul",
noua revistă literară, adresează
publicului român următorul apel:
Când păşim pentru prima-oară înaintea publicu
lui românesc cu noua revistă a tinerimei universitare,
cea dintâiu vorbă a noastră e: „Doamne-ajută!"
Ne îndreptăm apoi spre inteligenţa română, zi
când : „primeşte cu dragoste rodul acesta tîner, dar'
entusiast, al muncei noastre tinereşti, ieartă greşelile

şi ai încredere în viitorul, care va de mai mult, decât,
începutul defectuos!"
Am făcut din parte-ne puţin, vor veni înse ur
maşii, alţiî şi alţii, cari mai lesne şi mai bine vor
umbla pe drumul croit de noi.
Ne adresăm deci cu încredere publicului, care
sprijinindu-ne, va ajuta numai causei noastre comune:
„propăşirea noastră culturală!"
Redacţia şi Administraţia „Luceafărul." Budapesta,
VI., Strada Vorosmarty 60 a.
NB. Acei stim. domni, cari din eroare n'au pri
mit revista, ne scuze, căci se ştie, că expediţia minie
rului prim e împreunată cu multe greutăţi.

Concurse.
Nr. 3 4 5 F g—1.902.

,

Spre scopul conferirei de stipendii din „ F u n d a ţiunea lui Gozsdu" pe anul ş c o l a r e i 9 0 2 / 3 pentru
şcoalele medii, facultăţi, universităţi şi scoale de
cădeţi militare la armata comună şi honvezi — se
publică concurs pe lângă următoarele condiţiuni:
1. Concurenţii să documenteze cu documente
originale sau autentícate de notarul public:
a) că sunt fii de cetăţeni ungari şi aparţin bise
ricei ortodoxe orientale române, spre care scop se recere estrasul din matricula botezaţilor provézut cu clau
sula parochului competent, că şi de present aparţinela biserica greco-orientală română ;
b) că studiază cu succes bun la vre-un institut
public din patrie, spre care scop au să subştearnâ
studenţii dela şcoalele medii atestatul despre anul
şcolar 1901/2 ear cei dela facultăţi şi universităţi in
dicele despre toate cursurile ascultate şi respective
documentul despre progresul făcut;
c) că nici averea proprie, nici a părinţilor nu
ajunge să acopere toate trebuinţele pentru creşterea
concurentului, spre care scop e a se produce atesta
tul diregătoriei politice competente. Atestatul să cu
prindă date positiva despre această avere şi trebuie să
fie suberis şi de preotul locului, ear dacă n'ar fi acolopreot ori ar fi înrudit cu concurentul, trebue să fie
subscris din partea protopopului concernent.
2. Dacă concurentul a întrerupt studiile, atunci
are să producă şi atestat oficios despre ocupaţiunea
sa şi despre purtare sa morală pe acest timp.
3. Fiecare concurent are să arate, în petiţiunea
sa, specialitatea la care, şi locul unde voeşte a con
tinua studiile, precum şi aceea dacă are şi alt sti
pendiu.
4. Cei-ce voesc să studieze în străinătate, au să
arete necesitetea de a face studii în străinătate, ca în
caşul dacă li-se va vota stipendiul, să se poată îndată
exopera concesiunea ministerială prescrisă.
5. Cu privire la concurenţii pentru dobândirea
de stipendii spre absolvarea şcoalelor militare de c ă 
deţi, se observă, că stipendiile aceste pe lângă docu
mentarea condiţiunilor stabilite în acest concurs ţp. 1.
a—c, 2, 3, 6, 8 şi 9), numai atunci se vor estrada
comandei şcoalelor militare, dacă concurentul va do
cumenta că este primit de elev regulat la respectiva
şcoală de cădeţi.
6. Petiţiunile instruate cu documentele necesare
sunt a se adresa la representanţa fundaţiunei lui Gozsdu
(Budapesta, VII. Holló-utcza 8. sz.) până la 5. August
st. n. a. c.
7. Totodată se provoacă toţi stipendiştii actuali,,
prin urmare şi cei absolvenţi, cari cer ajutoare pen-

tru depunerea rigoroaselor şi câştigarea gradului de
doctor, ca până la terminul sus indicat, şi pe lângă
observarea p. 3 din aceet concurs, să arete resultatul
studiilor din anul şcolar 1901/2 căci altcum li-se va
sista stipendiul, respective nu vor căpăta ajutorul.
8. Petiţiunile, cari nu sunt instruate cu docu
mentele sus amintite, sau sosite după terminul escris,
nu se vor lua în considerare.
9. In interesul espedării regulate, fiecare concu
rent să indice în petiţiune locul şi poşta ultimă, unde
este a 'i-se trimite resoluţiunea representanţei.
Din şedinţa comitetului fundaţiunei lui Gozsdu,
inută în 24 Iunie n. 1902.
Comitetul.
Se escrie concurs pentru îndeplinirea staţiunei învăţătoreşti dela şcoala rom. gr.-or. din comuna Roşia
cu filia Obersia, cu termin de 3 0 zile dela prima pu
blicare în foaia oficioasă „Biserica şi Şcoala."
Emolumentele anuale pentru această staţiune în
veţătorească sunt următoarele:
1. în bani gata 600 coroane, solvinzi din spesele
cultuale. 2. 20 meteri lume â 4 coroane = 8 0 coroane.
3. 10 hi. grâu â 12 coroane = 120 coroane. 4. 10 hi.
cucuruz â 8 coroane
80 coroane. 5. Conferenţa
învăţătorească ^4 coroane. 6. Pentru familiarul şcolar
40 coroane. 7. Dela înmormântări unde va fi poftit
stola îndatinată.
Pentru încălzirea saleî de învăţământ comuna dă
învăţătorului 12 metri de lemne.
Cel ales are să conducă cântările în biserică fără
alta remuneraţiune, şi aceia cari posed cunoştinţa no
telor şi sunt capabili de a înfiinţa cor, vor fi preferiţi.
Dela recurenţi se recere, ca recursele instruate
conform prescriselor Stat. Org. şi a Regulamentului de
invăţăment, adresate comitetului parochial din Roşa,
să le trimită Prea Onoratului Domn Vasilie Beleşi
adm. protopresbiteral în M.-Radna; având până la ale
gere a se presenta în sfânta biserică din Roşia, spre
a-'şî arăta desteritatea în cântările bisericeşti şi tipic.
Roşia, la 16/29 Iunie 1902.
1—3
Pentru comitetul parochial.
Petru
Vesa,
preş.
în conţelegere cu:

Florian
Ha?m,
notar.:
VASILE BELEŞ, adm. ppresbiteral
şi inspect. şcolar.

Pentru îndeplinirea postului de învăţător defintiv
la şcoala confesională rom. gr.-or. din comuna Groş,
protopresbiteratul Lipovei, se escrie concurs cu termin
de 3 0 de zile dela prima publicare în foaia „Biserica
şi Şcoala".
Emolumente anuale. împreunate cu acest post sunt:
1. în bani 364 cor.; 2. 8 stânjini de lemne, din
care are a se incălzi şi sala de învăţământ. 3. 4 jugh.
de pământ, parte arător, parte fânaţ. 4. Cortel liber
în edificiul şcoalei, cu grădină de 3/4 de jugher. 5.
Pauşal scripturistic 6 cor.; 6. Pentru conferinţă 10 cor.
Doritorii de a ocupa acest post, au să producă:
a) Atestat de botez; b) Testimoniu de cvalificaţiune
înveţătoresc; c) Atestat despre eventualul serviciu în
alta comună ca învăţător; d) Declaraţiune, c a p e basa
serviciului prestat eventual în alta comună, începând,
de când îşi formează pretensiune la cvincvenal?
Alegândul învăţător e îndatorat a conduce şi
tine şi cantoratul în biserică, fără altă remuueţiune.
Recurenţii sunt avisaţi, ca recursele lor, instruite
cu documentele aci mai sus numite, şi adresate comi
tetului parochial din Groş, — să le aştearnă până la
terminul mai sus arătat P. O. D. V. Hamsea, proto-

presbiter în Lipova (B. Lippa); precum şi a se pre
senta în vre-o Duminecă ori sărbătoare în Sfânta bi
serică din Groş, spre a-'şî arăta desteritatea în cant
şi tipic.
1—3
Groş, la 9/22 Iunie 1902.
Comitetul parochial.
în conţelegere cu mine: VOICU HAMSEA, ppresbiter.

—•—

Pentru îndepliuirea definitivă a staţiunei înveţătoreşti dela şcoala noastră confesională din B a t t a pro
topresbiteratul Lipovei, se escrie concurs cu termin de
30 de zile dela prima publicare în foaia „Biserica şi
şcoala".
Emolumentele anuale împreunate cu acest post'
sunt: 1) în bani gata 600 cor. 2) Pentru scripturistiuă
30 cor. 4) 5 j ugere de pământ, dintre cari 3 jug. ară
tor şi 2 jug. livadă, cari dau un venit anual de cel
puţin 100 cor.; 5) 40 metri de lemne, din cari învă
ţătorul e îndatorat a încălzi şi sala de învăţământ; 6)
Cortel liber cu 2 chilii, culină şi m ocol apartamentele
necesari economice, cu grădină de 1 jug.
Se notează, că dacă alegândul învăţător, va do
vedi purtare şi progres bun în chemarea lui, comite
tul parochial îi va mai îmbunătăţi salarul.
Dela recurenţi se recere ca recursele lor adre
sate comitetului parochial, şi adjustate cu documentele:
a) Estras de botez; b) Testimoniu de cvalificaţiune în
veţătorească şi din limba maghiară; c) Atestat despre
eventualul serviciu în alta comună începând de când
îşi formează pretensiunea la cvincvenal ? —- să le subştearnă subscrisului protopop insp. şcolar în Lipova
(B.-Lippa) până la terminul sus indicat; precum şi a
se presenta în vre-o Duminecă ori sărbătoare în sfta
biserică din Batta, spre a-şi arăta desteritatea în cant
şi tipic.
Recurenţii cu clase gimnasiale ori civile, şi cei-ce
vor documenta că posed desteritatra de a înfiinţa şi
conduce cor vocal, vor fi preferiţi.
2—3
B a t t a , în 10/53 Iuniu 1902.
Comitetul
parochial.
în conţelegere cu mine: VOICU HAMSEA ppresbiter.
Comitetul par. din comuna Boroşineu escrie con
curs pentru staţiunea înveţătorească dela şcoala primă
(el. I.—II) din Boroşineu cu terminul de alegere pe
2 August n. (20 Iulie v.) 1902, pe lângă următoarele
emolumente;
Salar 600 cor. pentru cuartir 160 coroane, familaţie 30 cor., scripturistică 12 cor., 9 stânjini de lemne
având a se încălzi şi sala de învăţământ, — pentru adunarea generală 20 cor., conferinţe tractuale 8 cor.
Alesul este obligat a înfiinţa şi a conduce un
cor bisericesc pe note în cvartet pentru ce va primi
anualminte 200 coroane ca remuneraţiune.
Dela recurenţi pe lângă cele prescrise de lege şi
de Statutul-Organic se recere un atestat, că de când
îşi formează pretensiune la cvincvenalii ? având a se
presenta în biserică pentru a-şi arăta desteritatea în
cant şi tipic.
Vor fi preferiţi în ordinea candidării cei-ce vor
produce atestate că în faptă au dovedit că sunt apţi
pentru instruarea unui cor pe patru voci după note.
Dat din şedinţa Comitetului parochial din Boroş
ineu (Ienopolea) ţinută la 8 Iunie 1902 n.
Pavel

Dîrlea

not. comit, parochial.

'

George

Feier

presid. com. parochial.

Cu ştirea mea: CONSTANTIN GURBAN, protopresbiţ
ter, inspector cerc. de scoale.
2—3

BISERICA şi ŞCOALA

212

Pentru îndeplinirea staţiunei învăţâtoreşti din Mi
nead se publică concurs, cu termin de ,90 de zile dela
prima publicare în foaia „Biserica şi şcoala".
Emolumentele sunt: a) 200 cor., numerar; b) 9-6
Htl. bucate ( / grâu, / cucuruz) în pret de 11b cor.
20 fii.; c) 4 st. • lemne, din cari se va încălzi şi sala
de învăţământ; d) 2 mes. fasole în valoare de 8 cor.
e) venite cantoral e circa 20 cor.; f) 2 jugh. pământ
estravilan, evaluat la 20 cor., de tot, deci 411 cor.
20 fii. şi cuartir liber cu supraedificate şi grădină.
întru cât staţiunea se va pute întregi cu învăţă
tor cualificat salarul se va pute întregi prin ajutor, la
suma minimală prescrisă.
Reflectanţii sâ-şi înainteze recursul adjustat cu
documentele prescrise şi cu „Declaraţie", că pe basa
serviciilor, de când îşi formează drept la cvincvenal?
P. On. oficiu ppesc din Buteni (Buttyin, Arad m.) şi
să se presenteze în sf. biserică spre a-'şi arăta desteritatea în rituale.
2—3
Comitetul
parochial.
1

1

2

2

în conţelegere cu: IOAN GEORGIA m. p., ppresbiter.

—•—
Pentru îndeplinirea definitivă a staţiunei învăţătoreşti din Laz, se publică concurs, cu termin de alegere

pe 20 Iulie st. v. 1 9 0 2 .
Emolumentele acestei staţiuni sunt: 1) în bani
200 cor.; 2) 6 şinice grâu; 6 şinice cucuruz; 3) pentru
procurarea lemnelor, din cari se va încălzi şi sala de
învăţământ, 96 cor.; 4) usufructul unei / se&ii de
pământ, preţuit în 198 cor., 5) conferinţă 8 cor.; 6)
scripturistică 6 icor. — Toate compútate în bani dau
suma de 614 coroane. Cvartir corespunzător cu supra
edificate şi grădină în natură.
Doritorii de a ocupa această staţiune vor ave a-şi
înainta recursele adjustate cu documentele prescrise
şi cu o „declaraţie" că pe basa eventualelor servicii
deja prestate, de când îşi formează drept la cvincve
nal ? P. On. oficiu ppresbiteral în Buteni (Butyin, Arad
m.) în terminul regulamentar de 30 de zile dela prima
publicare. Şi vor ave a se presenta în acest timp şi în
sf. biserică din Laz, spre a-'şi arăta desteritatea în
cant şi tipic.
1

2

Fabriţiu

Bodea

Ştefan

presid. corn. par.

Bussu

not. com. par.

în conţelegere cu: IOAN GEORGIA ppresbiter, insp.
şcolar.
2—3

- •—

Pe basa hotărîrei comitetului parochial se de
schide concurs pentru staţiunea a doua înveţătoreascâ
— devenită vacantă prin reposarea învăţătorului Vasilie Suciu — din Buteni cu termin de alegere de
3 0 de zile dela prima publicare în foaia „Biserica şi
Şcoala" cu următoarele emolumente:
1. Salar în bani gâta a) 600 coroane dela co
munitatea bisericească; b) 330 cor. 8 0 fii. dela comu
na politică ca rescumperare alor 20 de şinice de
bucate dela moara comunei.
2. Scripturistică 10 coroane.
3. Conferinţa 2 0 coroane.
4. 32 metri • de lemne primiţi în natură pentru
învăţător 4 cor. = 128 cor. (Pentru încălzitul şcoalei
separat: 16 metri • ) .
5. Locuinţă în natură cu 2 odăi, 1 antişambră
şi 1 cuină cu cămară, grădină şi grajd pentru vite.
6. Dela îngropăciuni, unde va fi poftit câte 1 cor.
( c a r e venit încă se sue la circa 100 cor. anual);

Anul XXVI.

7. După serviciul de câte 5—5 ani eventualele
cvincvenale.
Considerând că staţiunea e clasificată de classa
primă, se recere ca recurenţii să aibă şi testimoniu
din clasele inferioare medii şi să dovedească că sunt
apţi pentru conducerea corului înfiinţat deja, fiind re
curenţii cu astfel de pregătiri preferiţi. Recurenţii să-'şi
subştearnă petiţiile la Rev. Domn Ioan Georgia protopresbiter în Buteni (Buttyin) com. Arad, cu documen
tele prescrise precum şi cu o „Declaraţiune", că pe
basa serviţiilor prestate, de când îşi formează dreptul
la cvincvenal? şi să se presenteze în sfânta bisercăi
spre a-'şi arăta desteritatea în cântare şi tipic.
Dat in şedinţa comitetului parochial, ţintă în Bu
teni la 3/16 Iunie 1902.
Iuliu

Bodea,

Petru

preşedinte.

Pena,

notar.

în conţelegere cu mine: IOAN GEORGIA, ppresb.
insp. şcolar.
3—3

_•_

în conformitate cu conclusul Ven. Consistor oradan de sub Nr. 1269/901 pentru îndeplinirea parochiei
vacante de classa III Rieni cu filia Sudrigie —- t r a c tul Vaşcoului — se escrie concurs cu termin până

la 30 Iunie, 13 Iulie a. c.
Emolumentele sunt: pământ parochial 17 holde
în parochia matra; bir preoţesc dela fllie; stolele
usuate; şi întregire dela Stat 440 cor. respective pen
tru cei cu 8 classe amesurat legii de întregire 1240 cor.
Recurenţii vor avea a-'şi trimite petiţiunile până
la termin la subscrisul in Beiuş.
3-3:
în conţelegere cu mine: VASILIE PAP, protopop.
—•—

Licitaţiune minuendă.
în temeiul concluselor corporaţiunilor bisericei
gr -ort. rom. din Siria şi respective a disposiţiunei Ven.
Consistor Nr. 2846 din 1902 in causa zidirii unei sale
de joc în Siria cu preliminarea de 7340 Cor: 61 fii.,
se publică termin de licitare pe 3 Iulie st. n. 1 9 0 2
înainte de amiazi la 9 ore în şcoala centrală din
Siria.
Condiţiile de licitare, planul şi preliminarul de
spese, în orele oficioase se pot cere şi vedea la subscisul în Siria (Vilâgos).
S i r i a , la 12/25 Iunie 1902.
2—3
Nicolae

Lăzârescu

president al comit, paroch. In Siria.
— • —

Pe basa conclusului Venerabilului
Consistor
diecesan de sub Nr. 2524/901, comuna bisericească
gr. or. româna din Buteni, publică licitaţiune minuendă.
pentru repararea şi văpsirea turnului bisericei şi auri
rea crucei, repararea şi văruirea pereţilor din afară şi
din lâuntru, precum şi repadimentarea cu peatră cio
plită a bisericei, pe lângă suma de cor. 1880 cu ter
min de licitaţia pe ziua de 24 Iunie v. (7 Iulie n.)
la orele 11 nainte de ameazi.
Condiţiunile şi preliminariele de spese dela intreprinderile de mai sus şi până la ţinerea licitaţiunei
se pot vedea la oficiul parochial gr. or, român din loc.
Buteni, la 3/16 Inniu 190:.'.
3—â
Iuliu
Bodea,
preot pres. com. paroch.

