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Abonamentului:

Pe n u Austio-Ungaiia ]ie an . . 5 H. — cr.
„
pe
an . 2 „ 5 0 „
„
KniiiHiiia şi străinătate pe ¡111 . 14 lianei
»
l>e '/'•< >«n 7 „

l'reţul iiiserţiiiiiilor:
Pentru puhlicaţmnl oticio>e, concurse,
edicte etc. tipărite de 3 ort, dacă conţin p.înă
la 150 cuvinte 3 tt\. până la '200 cuvinte -1 fl.,
de aci în sus 5 ti

Constantin Diaconovicîu Loga.
Schiţă
Vuia,
nerale

din uieaţa şi actiuitatm
lui, cetită de Iul iu
înueţătoriu in 0omIoş,
in şedinţa adunării ge
a reuniunii inuăţătorilor
rom. gr. or. ţinută in
Caransebeş la 10¡22. August 1890.

Priviţi trecutul scoale! române şi vă veţi- con
vinge, că acela este de o tristă amintire pentru 11 ol;
nori grei au planat asupra sorţii poporului şi a scoa
le! române hi t n c u t ; secol! întregi a fost poporul
român şi şcoala sa sclavă elementelor străine, con
damnat — între atarî ref rinţe funeste — a orbeca
în noialul nesciinţel.
Când toate popoarele Europei au desfăşurat stiri
dai dul civilisaţiimeî, atunci poporul Român — timp
aproape 1000 de ani —- cu arma în mână- a tre
buit să-şi apere agrul şi viaţa de învasiunea barba
rilor, este dec! p i t a natural, că în acele timpuri
critice, activitatea. In! pe terenul literar a fost în
locuită prin alte cesturi! vitali; de, scoale nici că
putea fi vorba.
„Se nu insultăm nia>tiruil aceslui popor —• zice
un distins scrietorîu român — Noapte lungă şi înfioroasă a trecut peste densul; şi p'câiul Europea
nul dela Rin şi de pe malurile Temseî se adopera
ca so afle luni! noaue şi se deschidă spiritului ome
nesc drumul prin regiunile abstracţiunilor filosofice,
pe atunci Românul trebuia se stee cu lancia în mână,
se oprească năvălireaîntuuereculuî şi a barbarismului".
„Puţine, foarte puţine stele luciră în această
noapte lungă asupra poporului român, "care împreună
cu ângerul seu păzitorîu i-a îndegetat calea cătră
viitoriul seu cel mândru".
Da, aceeaşi provedinţă carea a cercat greu sermanul nost popor, s'a îndurat a-î trimite unele g e niurî naţionale, spre a-1 scoate din acea noapte lungă
şi întunecoasă.
Pentru a da o vieaţă, o renascere şcoaleî ro
mâne, a trebuit se vină nisce bărbaţi predestinaţi,
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apostoli resoluţl şi devotaţi causeî culturale, carii
spărgând ţelina — acel întuiierec al nesciinţel — aa
pregătit agrul ciiltiireî noastre naţionale.
Unul dintre „aceşti bărbaţi predestinaţi, însu
fleţiţi de geniul Romei şi al Daciei, carii ne-au r e 
chemat, dup' o amorţeală de secoli, la conştiinţa «ia*
noi înşine", a fost meritatul director şi orgaHÎ8&toriu al şcoalelor naţionale din Regimentul i'OUiâEK*sc
banatîc Constantin Diaconovicîu Loga.
- ,
lîn geniu! -Awî Log» •
jecfnwwmly-f#^(rW
popoarelor depinde dela gradul dosvoitâril for i n 
telectuale, şi că spre acest scop Românii au lipsăde scoale şi învăţători bravi; eată momentele cart
l-au condus pe Loga de a îniorâţişa cu atâta căldură,
causa instriicţitmel.
El a văzut că elenii ntele străine, caii au împresorat şi copleşit poporul Român bănăţian, zădăr
nicesc oii şi ce progres manifestat la n o i ; şi prin
urmare că naţiunea are necesitate de un braţ puter
nic,
care se aprindă schinteia renasceri noastre In
telectuale.
Se consacram deci doau • momente memoriei şi
numelui acestui veritabil apostol, carele a trăit pen
tru causa instrucţiune!, şi a murit sub sarcina ace
stei opere grele; cu atât mai vârtos, căci principiile
morale şi de naţionalism, ne incumbă datoriuţa d e
a renvia memoria bărbaţilor bine meritaţii
Loga a văzut lumina zilei în Caransebeş la.
1. Noenivrie 1 7 7 0 . din părinţi sărmani; studiile pri
mari le-a făcut în Caransebeş, car cele gimnasiale
în Logoj, de unde a trecut la facultatea juridicădin Pesta; după cum se constată din însuşi cuvin
tele sale adresate fiiuluî seu Ştefan — când îl î n 
scrisese la aceeaşi facultate: „Vezi, pe aicî am u m 
blat eu, caută să umbli în căile mele".
După absolvare ocupase unele funcţiuni în ca
pitală, neconvenind însă simţemintelor sale naţionale
terenul politic; 1-a părăsit dedicându-se causeî in
strucţiune!.
;
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Pe acele timpuri — în capitală — nici că era
cuvânt de Români, simţul naţional degenerase de tot;
religiunea gr. or. era representată numai prin Ţinţari, respective.Români grecizaţî.
Documentându-le Loga că ei sunt Români, stră
nepoţii falnicei Rome de odinioară; au devenit la
consciinţa de sine, alegendu-şî de primul înveţătorîu
şi cantor pe Loga.
Demn de amintire este momentul, când Loga
a intrat în biserică încungiurat de Români spunendu-le Grecilor, că ei de acum voesc a cânta în limba
lor străbună. La auzul acestor cuvinte Grecii se re
voltară, şi când a început Loga a cânta, toţi au
sărit asupra-î atăcându-1, el însă şî-a continuat cân
tarea şi de atunci se cânta şi românesce în biserică.
La 3 . Noemvrie 1 8 1 2 . înfiinţându-se institutul
pedagogic din Arad, prin decretul consiliului regesc
din 6. Nemvrie 1 8 1 2 . Nr. 1 2 , 1 4 4 . a fost denumit
Loga de profesor pentru gramatică şi stil, ear mai
apoi şi pentru pedagogie şi metodică.
Prin un deosebit zid, energie şi devoţiune faţă
de nobila-î chiemare, a sciut Loga încă de timpuriu
se câştige stima şi iubirea tuturor, căştigându-şî
încă pe atunci un nume bun.
în această calitate a rămas până în 2 8 . Ianu
arie 1 8 3 1 . , când în urma înaltului rescript al con
siliului ostăşesc de curte — din 1 1 . Iuniu 1 8 3 0 .
Nr. 2 3 8 3 . — fiind denumit de director al şcoalelor naţionale din regimentul banatic şi din districtul
batalionului serbesc banatic de graniţă pană la Du
năre, a renunţat la acest post.
Las se urmeze aci unele şiruri din propria-î
scriere: „Despre organisaţia şcoalelor preparande din
districtul milităresc," unde zice: „In timpul acela
până încă a fi eu profesor în Arad cătră a. 1830.,
căutând înaltele Dicasteriî un profesor, carele se
pună şcoalele românesc! şi serbescî din ţinutul mili
tăresc în o rânduială mai bună. Deci prin un re
script dela înaltul consilium ostăşesc de curte, din
1 1 . Iunie 1 8 3 0 . Nr. 2 3 8 3 . B. M. purces mi s'a
dat direcţia şcoalelor naţionale din regimentul româ
nesc banatic şi din districtul batalionului serbesc
banatic de graniţă până la Dunăre.
„Deci am socotit şi am făcut un plan spre în
tocmirea şcoalelor preparande şi aicea pentru lumi
narea învăţătorilor militărescî, care plan şi cerere a
mea înaltul consilium ostăşesc de curte cu părintesc
braţ primindu-1, şcoala preparandă naţională din Ca
ransebeş în 12. Faur 1 8 3 2 . în al patru-zecilea an
al împărăţiei lui Francisc I. împărat Austriei intro
dusă, prin următoarele- resoluţiî a o întări bine au
v o i t ; precum prin resoluţia cea purceasă din 19.
Octomvre 1 8 3 3 . Nr. 2 2 3 9 . Altă resoluţie din 16.
Octomvrie 1 8 3 3 . Nr. 2 6 1 4 . Aşişderea prin intima
t u l înaltului consilium ostăşesc de curte din 2 4 .
Ianuarie 1 8 3 4 . N. 3 1 8 . Cu care rescript şi decre
tul colăudătorîu mie s'au trimis; adecă s'au lăudat
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sporiul întru învăţături, care s'au făcut întru această
şcoală preparandă.
„Şcoala aceasta preparandă dintru începutul seu
dela a 1 8 3 0 . până la a. 1 8 3 6 . a fost aşezată în
Caransebeş, ear din anul acesta s'a mutat la Bise
rica Albă, pentru-că aicea în mai multe limbi se vorbesce şi pentru lesnime este mai uşor de trăit.
„învăţăturile întru această şcoală tot acelea se
predau, cari sunt pentru această şcoală pn scrise
dela împărăţie, însă totuşi cu oare-care deschilinire,
că întru această şcoală preparandă din miliţie nu
mai 'eu singur le propun Românilor şi Şerbilor în
atnândoaue limbile; aceasta fac din dorul carele am
cătră luminarea neamului pentru bunăstarea patriei.
„învăţăturile cari se cuvin în şcoalele prepa
rande, eu aicea le propun mai pe scurt, apoi mai
mult din tâlcuială şi aretare aicea se învaţă, decât
cu scrisoare lungă şi cu multă învăţătură de a rost".
De aci ne putem convinge despre diliginţa şi
energia manifestată de acest demn apostol, spre a o
putea suţinea şi nutri numai cu propriile-î forţe
spirituale acest institut, în care se propunea în doauă
limbi; spre a putea crea, întemeia şi organisa scoale
nuoî în toate comunele şi spre a putea înspecţiona
mersul învăţământului în cele ce esistau pân' acuma.
Dânsul a fost „totum fâctum," al institutului
întemeiat şi numit, de e l : „Francisceum," el a fost
profesor şi director, el şi-a aranjat şi compus însuşi
materia de propunere; el a întemeiat şi organisat
nuoî scoale pretutindenea şi a supraveghiat pe cele
esistente.
Nemultămit cu calificăciunea învăţătorilor de
până aci, i-a chiemat şi i-a pregătit însuşi pentru
marea misiune a educaţiuneî poporului, estmod a in
trodus şi inactivat el pentru acei învăţători un
curs supletorîu de 6 săptămâni — pe care l-au nu
m i t : „Norma", şi la care erau obligaţi a participa
în vacanţie toţi învăţătorii submanuaţî lui.
El a eschis din şcoală literisarea la cetit, care
era usuată în literile cirile, adecă fie-care literă îşi
avea numele seu, astmod încât după acel metod
vechîu se tîmpea spiritul elevului.
Cât de raţional şi metodic a propus elevilor
seî, se vede din propriele-î cuvinte, când zice: cum-că
în acel institut s'a propus mai mult intuitiv, esplicându-le, decât cu scrisoare multă şi memorisare
oarbă; de aci se vede că Loga cunoscea principiile
şi fecundele idei de educaţiune, cari pe acelaşi timp
se respândeau în Germania prin celebrul Pestalozzi
şi alţii.
E l s'a îngrijit şi pentru manuale pe sama şcoa
lelor primare, după cum însuşi zice:
„Pentru organisaţia şcoalelor naţionale am în
tocmit cărţi nuoî, apoi cu puterea milostivului inti
mat dela înaltul consiliu crăesc din Buda sub 3 1 .
Martie anul 1 8 3 5 . Nr. 9 2 7 9 . purces, s'au primit
manuscriptele mele; zic a cărţilor, pentru organisa
ţia cea noauă a şcoalelor naţionale, care cărţi spre

înţelesul limbii şi a cresceriî tinerilor, precum în
timpul nostru se c e r e — sunt întocmite".
Loga a fost unul dintre c î maî distinşi pedagogî români aî timpului seu, carele a propagat lu
mină din Pesta până în Craiova, unde avea tloaue
f i i c e ; — una directoară, Augusta, căsătorită Dragoescu, şi alta Ecatarini, mal apoi căs t ) ' i t â Vuia,
institutoară, a şcoalei superioare de fetiţe „ Lazar
Oteteleşan".
El a vorbit limbele: româna, germana, slava,
maghiara, latina şi francesa.
Dintre toţi colegii seî profesori, el a trăit şi
luptat maî mult întru redesceptarea naţinneî sale;
precum însuşi zice: „Iară eu prin păstrarea proniei
Dumnezeescî — ca o ramură din trupina veche , —
am remas după dânşii sub sistema soarelui acestui
pămentrsc; şi am nădejde că voîu fi şi eu cât de
curând chiemat la soarele dreptăţii".
Fructeh- neobositei sale. diliginţe s u n t :
1. „Ortografia sau dreapta scriere". Buda 1 8 1 8 .
La pag. » 6 — 8 3 se afiâ un frumos studiu : „Despre
crescere, despre darurile naturii şi - despre îndrep
tarea tinerime! '.
2. „Gramatica română". Buda 1 8 2 2 . şi 1 8 2 3 .
carea s'a folosit ca manual pentru tinerimea peda
gogică pană la a. 1 8 5 2 .
3. „Chiemarea la tipărirea cărţilor românescl
şi versuri pentru îndreptarea tinerilor". Buda 1 8 2 1 .
4. „Oi-toich şi Tipicon cu catavasierîu". Buda
1 8 2 6 . cari durere după moartea sa — ca şi toate
munuscriptele şi întreaga sa bibliotecă au remas în
posesiunea Şerbilor, care lc vindeau comercianţilor;
onoare Prea S. Sale fostului Episcop al Timişoriî
Dluî George Brancovicîu carele aflând în reşedinţa
sa incă 80. de. eseniplare, le-a donat „Alumneuluî
naţional român din Timişoara".
5. „Vieaţa Domnului nostru Isus Christos mân
tuitori ul lumii, cu 12. ilustraţiunî". Buda 1 8 3 1 .
6. „Tâlcuiala Evangeliilor în Duminecile în
vierii şi ale sărbătorilor". Budi 1 8 3 5 .
7. „Kpist'darlu românesc". Buda 1 8 4 1 .
La ţinea acestui Epistohirîu se află doaue studii
istorice şcolare şi a n u m e :
„începutul organisaţieî şcoalelor preparande în
Arad pentru Români" şi
„Despre organisaţia şcoalelor preparande din
districtul milităresc".
Măcar în parte, dacă ni-ar fi dat atarî date
şi alţi autori despre trecutul şcoalelor noastre; astăzi
am avea materialul necesariu, pentru a scrie istori
cul şcoalelor noastre.
Ca manuscripte au remas:
8. „Istoria bibliei a vechiului şi a noului te
stament cu învăţături ale moralităţii creştiuescl", cu
2 4 . icoane. Verosimil a fi şi tipărită.
9. „Biografia sau vieaţa Prea s. fecioare Măriei"
cu 8. ilustraţiunî.
10. Plutarch pentru crescerea pruncilor".
1

-

1 1 . „B.'liz-tr Duca lui lustinian împăratul rej săritului''.
12. „Istoria Romanilor, dela zidirea Romei,
seau dela a. 7 5 4 . nainte de Christos. până la înjugarea Ţarigraduluî de Turci, seau până la a. 1 4 5 3 .
după Christos, în 160. de coaie în manuscript.
Afară de aceste a maî remas ca manuscrise
toate studiile propuse în institutul pedagogic.
în fine slăbit fisice, şi venind cu ocasiunea
unui curs supletorîu la Caransebeş, a reposat în 12.
Noemvrie 1 8 5 0 . înmormântat fiind în partea stângă
a bisericeî din deal.
O jumătate de secol a scris şi lucrat Loga
pentru cultura poporului român, şi azi nici măcar
o cruce de lemn nu poate spune generaţiuneî presente, unde. se odichnesc rămăşiţele sale scumpe.
Dacă voim în fine a nu detrage nimic din
meritele, activitatea şi operele preţioase ale acestui
mare bărbat de şcoală; va trebui se nu uităm tim
pul şi referinţele între care a lucrat şi scris Loga.
Astfelîu a apus şi acest spirit nobil, a cărui
activitate pe terenul instrucţiune! poporului nostru
bănăţian, este şi va rămânea un punct neatins până
acum de un alt bărbat de şcoală.

Adunarea generală a Reuniunii învăţăto
rilor români gr. or. din diecesa Caran
sebeşului.
*

Mercur! în 8/20. 1. c. cu trenul dela doaue oare
dup'ameazî sosind membri reuniunii au fost întimpinaţî
la gară de comitetul arangiatorîu şi din pai tea oraşului.
Preşedintele comitetului aiangiatorîu d. protopop Andreîu
(ihidîu şi primăriul orăşenesc d. I. Nemoian salutară
foarte călduros membrii reuniunii, la care respuu.se în
! cuvinte cordiale notariul reuniunii d. I. Maivu. Dup'aceea
fie-care membru a fost condus ia cortelul destinat Seara
apoi a fost întrunire colegială în grădina otelului „Pomul
verde".
Joi la 9 oaie s'a ţinut servitul divin în biserica
catedrală pentru chiemarea Spiritului Sânt, s'a tăcut
parastas în biserica dela cimiterîu pentru fericitul în
Domnul Episcop Ioan Popasu, apoi a urmat şedinţa adu
nării în sala comunităţii de avere, după-ce maî nainte se
învita-se prin o deputăciune Prea Sânţia Sa Domnul
Episcop Nicolae Popea.
Cuvântul de deschidere al dluî preşedinte Ştefan
Velovan a fost descrierea desvoltăriî acestei Reuniuni
în cele doaue decenii ce le-a percurs în vieaţa sa.
Dup' aceea salută pe Părintele Episcop diecesan ca
membru onorariu ales în adunarea generală din anul tre
cut ţinută în Făget, precum şi ca patronul natural al
Reuniunii învăţătorilor. Salută apoî pe Magnificenţia Sa
D. Francisc Suttâg inspectorul şcolarîu regesc al comita
tului Căraş-Severin, carele nu atât din datorinţă, ci maî
vârtos din interesul ce-1 poartă câtră Reuniunea învăţăto
rilor, cercetează toate adunările acestei reuniuni. Maî de-
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parte salută pe representantul oraşului Caransebeş d. primarîu Ioan Nemoian, pe preşedintele comitetului arangiatorîu, părintele protopop Andreiu Ghidiu şi deputâciunea
surorii Reuniuni învetătorescî din diecesa Aradului. A urmat apoi salutările din partea dluî primarîu orăşănesc,
din partea preşedintelui comitetului arangiatorîu şi a deputâciuniî din diecesa Aradului prin d. înveţătorîu din
Coniloş Iuliu Vuia, în tine se ceti un telegram de felici
tare dela d. I. V. Barcian.
Au urmat apoi cetirea rapoartelor şi anume: al co
mitetului, al cassariuluî şi al bibliotecariuluî, care s'au
predat respectivelor comisiunî.
Cu aceasta exhauriindu-se obiectele şedinţei, P. Sânţia Sa Domnul Episcop luă cuvântul, spre a muîţămi Reu
niunii pentru alegerea de membru onorariu şi pentru a
dechiera că cu bucurie primesce a fi patronul şi protec
torul Reuniunii.
Prea Sânţia Sa în distinsa cuvântare ne aretâ că
întemeietoriul conferinţelor şi al reuniunilor înveţâtoiescî
este Marele Andreîu Mitropolitul, carele nainte de 30 de
ani a iniţiat conferinţele învetătorescî în Transilvania,
câre au dat apoi nascere reuniunilor învetătorescî.
îşi esprimă plăcerea pentru resultatul moral şi ma
terial al Reuniunii, pentru participarea cea numeroasă, şi
recomandă în fine cu căldură tuturor membrilor Reuniunii
„luminarea minţii şi cultura inimii".
în adoaua şedinţă ţinută la oarele 5 dup' ameazî
s'au cetit doaue disertaţiunî, una „Despre calităţile înveţătoriuluî" de înveţătoriul Mateîu Milencovicîu din Foenî şi
adoaua „Despre premiile şcolare" de înveţătoriul Dimiţrie Pruneş din Bocşa-Română.
Atreia şedinţă s'a ţinut Vineri în 10/22. 1. c. în
care dl înveţătorîu Iuliu Vuia din Comloş a ţinut disertaţiunea despre „vieaţa şi activitatea lui Constantin Diaconoviău Loga", comunicată în foaia noastră de astăzi;
în urmarea căreia adunarea între mare entusiasm decetă
eternisarea memoriei acestui mare înveţătorîu din Bănat,
prin redicarea unui monument în cimiteriul din Caran
sebeş, unde este înmormântat.
A urmat apoi resolvirea altor agende conform pro
gramului.
Dup'aceea s'a făcut restaurarea biroului şi a comite
tului Reuniunii sub preşedinta membrului onorariu a Magnificenţieî Sele dluî Vincenţiu Babeş, carele pentru prima
oară a onorat Reuniunea noastră cu presenţa sa şi a fost
obiect unei deosebite ovaţiunî.
Restaurarea s'a întâmplat spre cea mai mare bu
curie şi mulţumire a tuturor membrilor Reuniune!, pen
tru-că ni-a succes a îndupleca de nou pe binemeritatul
preşedinte Ştefan Velovan, dimpreună cu ceialalţî harnici şi
deasemenea binemeritaţi membri ai biroului — ca se pună
şi mai departe în servitul Reuniunii luminele şi puterile lor.
în fine ne simţim îndemnaţi a aminti, că între mai
mulţi distinşi oaspeţi, am avut norocirea de a saluta şi
pe Părintele Simeon Popescu, profesor la facultatea teo
logică a universităţii din Bucurescî, carele a participat cu
Tiu interes la toate şedinţele adunării.
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Raportul general
despre actiuitatea soţietăţii de lectură a tinerime!
dela
institutul teologic-pedagogic
din Caransebeş, pe anul de
gestiune 1889J90.
Onorată Saţietate !

D-Voastră cunoasceţî cu toţi! lucrarea ce în calitatea
de soţietate a-ţî desfâşurat-o în anul acesta de gestiune,
o cunoasceţî pentru-iă înşivă a-ţî fost părtaşi la ea. Şi
dacă cu toate acestea Comitetul ales din încrederea D-Voastre ţine se vă zugrăvească în câteva cuvinte starea în
care a ajuns soţietatea noastră cu sfîrşitul anului pe care
cu ziua de azi îl încheiem, o face, parte pentru ca se ve
reîmprospeteze în minte cele petrecute, şi cu chipul, ace
sta se ve dee prilegiu, ca în restimpul feriilor se revenit!
asupra lor, şi analisându-le, se vedeţi dacă ele se potri
vesc întru toate sau nu, şi eventual se cugetaţi cu din
adinsul şi cu regazul cuvenit asupra mijloacelor trebuin
cioase la întregiri, respective la îmbunătăţiri, parte şi mai
ales, pcntru-ca publicul cel mare se poată lua şi el no
tiţă de mişcarea noastră. Căci părinţii noştri, cari au jertfit
şi jertfesc atât de mult pentru noi, statul preoţesc şi înveţătoresc în ale căror sinurî avem se întrâm, biserica
care aşteaptă cu drept cuvânt ca se dobândească în noi
nisce fii credincioşi şi folositori, şi chiar neamul nostru,
care maî ales dela junimea luminată şi viguroasă sperează
ajutorîu, toţi şi toate sânt în drept se ceară dela noi ca
se ne dăm samă de munca ce cu puteri unite am săvîrşit-o.
Eată dar în o trăsură de condeîu resoanele cari
ni-au determinat la lucrarea acestui raport general.
D-Voastră Ve aduceţi aminte că soţietatea noastră
a întrat într'o fasă noauă cu începutul anului curgetorîu
de gestiune. în restimp de 22 de ani ea a fost alcătuită
numai din studenţii de teologie. Cu începutul acestui an
însă, amesurat dorinţei de care a-ţî fost cu toţii animat!,
i-s'au întrupat şi studenţii de pedagogie.
Şi frumos şi caracteristic este că atât din o secţiune
cât şi din ceealaltă până la unul v'aţî făcut membri. De
aceea şi putem constata cu mângăere sufletească, că estimp
numărul membrilor soţietăţii a fost maî mare decât ori
când maî nainte. Ea a fost numărat 73 de membri, din
tre cari 21 clerici şi 58 pedagogi.
Astfelîu grupaţi, în ziua dintâîu a luneî lui Octomvrie 1889., sub conducerea delegatului ambelor direcţiuni
ale institutului diecesan, a dluî profesor Ioan Pinciu, am
ales de preşedinte, — de bună samă în semn de recunosciinţă pentru iniţiarea acestei grupări, — pe dl profesor
de teologie Gerasim Sârb, sub care încă în aceeaşi zi a şi
urmat constituirea.
Această constituire însă, din causa că soţietatea nădăjduea că proiectul seu de statute, înaintat venerabilului
Consistorîu diecesan, pe calea direcţiune! teologice, încă
în toamna anului 1888/89. va fi provezut cât maî îngrabă
cu clausula de aprobare, nu s'a făcut decât provisor. De
aceea nici nu s'a publicat la timpul seu.
Durând însă acest provisorat pană la încheierea
anului, credem că este de lipsă să spunem acum că con-
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stituirea s'a făcut precum urmează: George Popa, cler.
în cursul al III. vice-pre.şedinte, Nicolae Stupariu Constantinovicîu, cl. în c. III. redactor. Aurel Popovicîu cl. în c.
III. Ilie Pepa pedagog în curs. III. notari, Ioan Jnla cl.
în c. II. cassarîu, Nicolae Groza cl. în c. II. ear după
abzicerea acestuia Nicolae Ionescu cl. în c. II. bibliotecarîu; şi Ştefan Otonoga ped. în c. II., ear după abzicerea
acestuia Petru Ciorogarîu ped. în c. II. de vice-bibliotecarîu ear membrii în Comitet sau ales : Petru Ieremia si
Ioan Popovicîu cl. în curs. III., Nicolae Ionescu şi Terenţiu Bugariu cl. în c. II., Aurel Oprea şi Isidor Zaberca
cl. în c. I., Constantin Liuba ped. în c. III., Petru Cio
rogarîu ped. în c. II. şi Petru Pitic ped. în c. I.
în acest mod constituită soţietatea de lectură acum
teologicâ-pedagogică şî-a început lucrarea sa. Şi pătrunsă
de adevărul, că atât căuşele bisericesc! cât şi cele cultu
rale şi naţionale, întru cât se rapoartă la comunele locuite
de Român!, numai aşa se pot promova dacă preotul şi învăţătoriul lucrează împreună, daca în bună înţelegere si
cu dragoste frăţească merg mână în mână, fără întreru
pere sî-a dat silinţa ca se creeze un spirit de apropiere,
de încredere împrumutată şi de colegialitate.
Şi cu oare-care bucurie amintim la acest loc, că a
şi succes a se face un început de bun augur, căci în de
cursul întregului an de lucrare nu s'a ivit nici cea maî
mică neînţelegere.
Tocmai acestei împregiurarî şi avem de ai mulţam!
sevîrsirea unor lucruri cari altcum de bună samă nu ar
ti fost cu putinţă.
Soţietatea în decursul anului curent a ţinut 20 de
şedinţe. Dintre acestea 23 au fost ordinare, 2 estraordinare şi una festivă. 18 au fost presidiate de preşedintele
ear 8 de vice-preşedintele.
în aceste şedinţe, dintre cari 4 au fost numai lite
rare, s'au tractat şi s'au regulat feliurite chestiuni.
Concluse privitoare la trebî literare sau luat 15,
ear privitoare la trebî administrative şi de altă natură 19.
Dintre acestea de o însemnătate superioară sunt cele re
lative la înfiinţarea unei orchestre şi cele relative la arangiarea unei şedinţe publice. în virtutea celui dintâîu soţie
tatea noastră a înfiinţat încă în anul acesta o orchestră
constatatoare din 42 membri, ear în virtutea celui de al
doilea, în 2 1 . Maiu, va se zică a doaua zi de Rusalii, a
ţinut o şedinţă festivă. Cu această ocasiune orchestra a şi
fost aplaudată din partea publicului ce era de faţă.
Adevărat că în scopul procurare! instrumentelor de
lipsă şi a pieselor musicale s'a cheltuit aproape 100 fl.,
dar ne place se credem, că câştigul material şi maî ales
cel moral ne-a recompensat pe deplin.
în şedinţele soţietăţiî sau rostit 6 predici, sau cetit
14 tractate de deosebit cuprins, 7 poesiî originale, 5 poesiî
populare, o baladă şi 2 poveşti, s'au ţinut trei prelegeri
practice, s'au declamat 30 de poesiî dela cei maî bun!
autori ce-î avem, trei monologuri şi doaue dialoguri.
La acest loc ne ţinem de plăcută datorinţă a ob
serva că unele dintre amintitele lucrări au fost date şi
publicităţi! pe calea jurnalistice! române de dincoace de
Carpaţî.

5

KCK S AXĂ

De altmintrelea
literară servesce foaia
în 14 numeri si care
material afară de cel

drept probă despre mişcarea noastră
soţietăţiî „Progresul", care a ieşit
a cuprins în sine o bună dosă de
pomenit, maî sus.
(Va urma).

A v i s!
Aduc la cunoscinţa onor. public cumcă, mutându-me
cu locuinţa, cancelaria mea advocaţială dela 1. Septemvrie
a. c. st. n. se va afla în Logojul rom. strada Timişoriî,
casa luî Boş Nr. 100. vis-â-vis de biserica (mare) gr. or.
română.
loţ/oj, August 1890.

Dr. George Dobrin,
advocat.

Varietăţi.
Ziua nascerii Maiestăţii Sale. Luni în 6 18. Au
gust a. c. au serbat, credincioşi! bisericeî {noastre „Schim
barea la faţa", pe lângă aceasta ca supuşi tidelï aï Ma
iestăţii Sale împeratului şi Regeluîşi a 60-a aniversare
a nascere! Monarchulu! nostru Francise losif I. Această
duplă zi festivă a fost aici în Caransebeş serbată cu
o pompă deamnă de însemnătatea eî. Sânta liturgie
a celebrat-o Prea Sânţitul Domn Episcop diecesan Nicolae
Popea fiind asistat de Prea Cuvioşia Sa părintele protosincel Filant M asta, de P. On. D. protopresviter Andrelu
Ghidiu, de preoţii locali, părinţii Ioan Stoian şi George
Buru şi de diaconul Ioan Pinciu. în decursul sânte!
liturgiî, la carea au participat şi Dl. vicecolonel de
Schwerenfeld cu unii membri a! corpului oficieresc, apoi
şi mai mulţi représentant! aï oficiilor civile, judecătoresc!
şi administrative, precum şi alţi onoraţiorî, s'au făcut
rugăciuni pentru monarch, eară la tine corul vocal din
loc a cântat Imnul poporal.
Sub durata sântei liturgiî întreg batalionul de sol
daţi din loc a fost postat înaintea bisericeî catedrale sub
comanda D M major Carol Zirl, asemenea şi un escadron
de husar! sub comanda Dluï căpitan de husari Attila de
Mâridssy, car! Ia momentele maî însemnate ale sântei li
turgiî au făcut onorurile cuvenite.
La 1 oară dup' ameazăzî Prea Sânţitul Domn Episcop
a întrunit la masa sa ospitală 18 persoane, şefi! şi representanţii diferitelor oficii publice din loc.

P. S. S. Domnul Episcop

diecesan

Nicolae

Popea, a plecat Vineri dimineaţa la Budapesta, spre a
lua parte la şedinţele comitetului fundăciuiiii „Gozsdu".
Protopresviteru! Sibiiului. în. P. S. S. Părintele
Mitropolit şi archiepiscop Miron Romanul,
cu pastorala
din 2. August a. c. Nr. 4944. face cunoscut că consistoriul archidiecesan în şedinţa plenară din 5. Martie a. c.
a denumit de protopresviter al tractului Sibiîu pe Ioan
Papiu, pân'acum ppviter al Devei.
Versavia Murgu măr. Dascăl. La cele publicate
de noi în numărul trecut al aceste! foi, după foile din
Budapesta, despre Versavia Murgu. — dl advocat din

Budapesta Dr. Mauritiu Erityei, în calitate de curator al
moştenirii după reposata, ne trimite următoarea rectificare
şi anume : că după Versavia Murgu nu s'a aflat, precum
au zis foile din Bpesta, avere de 80,000 fl. ci toată ave
rea mişcătoare abea este de 100 fl. Mai este apoi o casă
decăzută, carea abea représenta vreo câteva mii de florini
şi pe carea încă se află detorii intabulate; astfelîu foarte
puţin va rămânea pentru moştenitori. Moştenitorii sûnt
cunoscuţi naintea judecătoriei şi la pertractarea moştenirii
se vor cita în toată forma. Dealtcum unul dintre moşte
nitori Iile Murgu, care locuesce în Budapesta, a fost şi
la înmormêntarea reposatei. Nu corespunde în fine ade
vărului acea scire respândită prin jurnale, că reposata ar
fi trăit în cea mai mare miserie, pentru-că doamna Ver
savia Murgu a fost bine arangiată şi a trăit corespunzetoriu stării sele.
Michel-Angelo şi Buonarotti. O femeie bătrână
delà Piosole trecea pe marea piaţă a Florenţei, unde la
acea epocă erau situate atelierele (bottega) sculptorilor
celor mari. Femeia, vëzênd grămădită atâta marmore şi
crezând, că lucrătorii ce lucrau sûnt nisce simpli petrari,
se adresa la primul magazin ce întêlni şi ceiu o piuliţă
de bucătărie. Sculptorul-şef, în loc de a lămuri pe ţerancă
şi vëzênd o ocasiune bună de a glumi cu rivalul seu,
marele Michel-Angelo zise femeii : Adresează-te la bottega
de vis-à-vis, cere să vorbesci cu domnul, care se nu
mesce Buonarotti şi stăruesce să-ţi facă piuliţa, de care
ai trebuinţă. Ţeranca făcu ceea-ce i-se zise şi cerù marelui artist o piuliţă. Cine te-a trimis la mine ? zise autorul
statuei Moise. Stăpânul prăvăliei de preste drum. Foarte
bine, vino preste 5. zile şi vei avea piuliţa. Ţeranca fù
exactă şi sculptorul asemenea. El îi dede o piuliţă, în
giurul căreia erau sculptate flori, dantele, figuri de ângeri
etc. şi toate aceste de o artă exquisită. Bătiâna femeie,
în extas, nu îndrăsnea să o atingă şi ÎÏ era teamă să
întrebe de p r e ţ . . . se uita când la marele artist, când Ia
piuliţă. Nu te teme nimic, ÎI zise Buonarotti, n'ai nimic
de plătit; ţi-o dau cu o singură condiţiune, aceea, ca să
te duci drept la stăp'aiul prăvăliei dt vis-à-vis, căruia
ÎÏ vei spune tocmai aceste vorbe : Eu, Buonarotti, am
făcut piuliţa şi îl însărbinez pe el să facă pisălogul, tocmai
în acelaşi stil şi cu aceleaşi ornamente.

7. 4. jugere de pământ arătorîu.
8. Cortel liber cu grădină intravilană.
Competenţii la acest post au să dovedească că au
pregătire de 4. clase gimnasiale cu succes foarte bun şi
testimoniu de calificăciune pentru staţiune cu dotăciune
de frunte sau foarte bună, cunoscând şi musica vocală şi
instrumentală, ca, pelângă îndeplinirea funcţiunei de cantor
bisericesc, se poată conduce şi corul vocal.
Alesul învăţătoriu va avea a duce afacerile scripturistice ale comitetului şi sinodului parochial, pentru cari
va primi osebită remuneraţiune.
Doritorii de a recurge la acest post vor subşterne
recursele lor provăzute cu documentele prescrise conform
statutului org. bis. şi a regulamentului şcolarîu. adresate
comitetului parochial, M. On. D. Aureliu Dragau, adm.
protopresviteral în Ciacova.
învăţătorii recurenţi au să dovedească că şi-au plătit
contribuţiunea, regularea apelor şi equivalentul după pă
mântul învăţătoresc folosit.
în fine recurenţii sânt poftiţi a se presenta în vre-eDuminecă sau sărbătoare în sânta biserică.
Ghilad,

1. Iulie 1890.

[34] 2—3

Comitetul,

în conţelegere cu mine:

Aureliu

Dragau,

parochial.
administrator

ppresviteral.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de învăţătoare la şcoala
confesională gr. or. îom. de fete din Ghil.id, piotopresv.
Ciacovei, comitatul Timiş, se escrie concurs cu termin d e
recurgere 30. zile dela prima publicare în „Foaia, diecesană".
Emolumintele sânt :
1. în banî gata 400 fl.
2. 28. metri de lemne, din care are a-se încălzi şi
sala de învăţământ.
3. Pentru conferinţele învăţătorescî 10 fl.
4. Pentru adunarea generală 10 h\
5 Scripturistica 7 fl.

Concurs.
Pentru întregirea postului de înveţătorîu- la şcoala
confesională gr. or. română de prund din G h i l i d , protopresviteratul Ciacovei, comitatul Timiş, se escrie concurs
cu termin de recurgere până în 1 4 / 2 6 Septemvrie a. c.
Emolumintele sunt:
1.
2.
sala de
3.
4.
5.
6.
50 cr.

în baiu gata 450 ti.
32. metri de lemne, din cari are .a-se încălzi şi
învăţământ.
Pentru conferinţele învăţătorescî 10 fl.
Pentru adunarea generală 10 fl.
Scripturistica 7 fl.
Dela fie-care înmormântare unde va participa

fi. 4. jugere de pământ de fânaţ.
7. Cortel liber cu grădină intravilană şi estravilană.
Competentele au se producă testimoniu de cali
ficăciune pentru staţiune cu dotăciune de frunte sau foarte
bună. Se vor preferi care sciu lucrul de mână şi ceremo
niile bisericesc!.
Doritoarele de a recurge la acest post au a-şî tri
mite recursele instruate conform statului organic bis. şi
a regulamentului pentru învăţători şi adresate comitetului
parochial, M. On. D. adm. protopresviteral Aureliu Drăgan
în Ciacova.
învăţătoarele recurente au se dovedească, că şi-au
plătit contribuţiunea, regularea apelor şi equivalentul după
pământul învăţătoresc folosit.
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în fine recurentele sunt poftite a se presenta în vre-o
Duminecă s'au sărbătoare în s. biserică.
Ghilad, 1. Iulie 1890.
[35] 2—3
Comitetul
parochial.
î n conţelegere cu m i n e : Aureliu Drăgan,
ppresviteral.

administrator

Concurs.
Pentru ocuparea postului de înveţătorîu la şcoala
confesională gr. or. română din Margine, cu filia Zor anî
în protopresviteratul Făgetului, comitatul Căraş-Severin,
se escrie concurs cu termin până în 6/18 Septemvrie a. c.
Emolumentele împreunate cu acest post s u n t :
1. în bani gata 176 fl. 74 cr.
2. Pentru conferinţe 6 fl.
3. Pentru scripturistica 5 fl.
4. Pentru servitoriul şcoaleî 9 fl.
5. 12Va Hectolitre de grâu şi 12 Va Ilectolitre de cu
curuz în natură.
6. 40. metri de lemne în natură aduse la şcoală.
7. Locuinţă liberă în edificiul şcoaleî cu grădină de
un juger.
Ceî-ce doresc a dobândi acest post îşi vor trimite
recursele prevăzute cu documintele prescrise şi adresate
comitetului parochial din Margine cu filia Zoranî, la ofi
ciul protopresviteral gr. or. român al Făgetului, pană la
terminul deschis.
în fine recurenţii sunt poftiţi a-se presenta în vre-o
Duminecă sau sărbătoare în s. biserică.
Margine,

în 10. Iunie 1890.

[36] 2—3
în conţelegere cu m i n e :

Comitetul

parochial.

Olariu,

m, p. proto-

Sebastian

presviter tractual.

Concurs.
Pe staţiunea de învăţătoare
comitatul Torontalului.

din Sân-Nicolaul-Mare,

Condiţiunile s u n t :
1. Salariu anual 400 fl. solvit anticipando în rate
lunare, în loc de cortel 50 fl. eventual în natură.
2. Dela recurente se pretinde:
a) Se fie de religiunea greco-orientală.
b) Absolvarea pedagogiei pe lângă esamen de calificăciune cu sporiu bun din limba maternă şi cea magiară.
c) în prima linie moral nepătat, apoi desteritatea
perfectă în propunerea lucrului de mână.
d) capacitate de a propune cântările rituale şi na
ţionale.
3. Recursele sunt a-se trimite subscrisului în NagySzent-Miklós, Torontál-megye, inclusive până la 1 9 , 3 1 .
August, în care zi se va ţinea şi alegerea.
Sân-Nicolaul-Mare,
10. August 1890.

[39] 2—2

Svetoniu Petroviciu,
vicariu protopr. ca preşedinte.
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Concurs.
Se escrie conform ordinaţiuneî Venerabilului Consistorîu diecesan dto 26. Maiu a. c. Nr. 1293. Şc. pentru
ocuparea postului învăţătoresc la şcoala confesională gr. or.
română din comuna Ooruia, protopresviteratul Oraviţeî,
comitatul Căras-Severinuluî, cu termin până la 6/18 Sep
temvrie a. c.
Emolumintele sunt:
1. în bani gata 300 fl. v. a.
2. Pentru participarea la conferinţele înveţătorescî
10 fl.
3. Lemne pentru înveţătorîu 16. metri 24 fl.
4. 2. jugere de livadă pământ de clasa IlI-a.
5. Lemne pentru încălzirea saleî de învăţământ 16.
metri 24 fl.
6. Pentru curator 8 fl.
7. Cortel liber şi o grădină Intravilană de 600
Doritorii de a ocupa acest post sunt avisaţî a şî
trimite recursele, adjustate cu toate prescrisele documente,
adresate comitetului parochial prea on. oficiu protopres
viteral din Gravita; totodată comitetul parochial doresce
ca competenţii se se presenteze în vre-o Duminecă ori
sărbătoare în s. biserică
Goruia, în 28. Iulie 1890.
[40) 2—3
Comitetul
parochial.
în conţelegere cu mine: Alisandru Popoviciu, administrator
protopresviteral.

Concurs.
Conform decisului Ven. Consistorîu diecesan din 2 6 .
Maîu a. c. Nr. 420. S. se escrie concurs pentru întregirea
postului de adiunct învăţătoresc pe lângă emeritul înve
ţătorîu Marcu Borlovan din L o g o j e l , cu termin până la
6/18 Septemvrie a. c.
Emolumentele acestui post s u n t :
1. Jumătate din salariul de 300 fl. = 150 fl.
2. Pauşal de scris 10 fl.
3. Pauşal pentru conferinţele înveţătorescî 7 fl.
4. Pauşal pentru îngrijirea şcoaleî 15 fl.
5. Taxele dela înmormântări circa 20 fl.
6. 28. metri de volum de lemne în natură seau în
bani gata 70 fl.
7. Cortelul învăţătoresc întreg cu grădină de un
juger de mare.
Eară după moartea emeritului înveţătorîu, Marcu
Borlovan, toate emolumentele ce le are densul se atrag
la salariul învăţătoresc.
Doritorii de a ocupa acest post, au se-şî subştearnă
recursele provăzute cu documentele prescrise si adresate
comitetului parochial la oficiul protopresviteral gr. or.
rom. al Logojuluî.
Recurenţii vor avea după prealabila încunoscinţare
a protopresviteruluî a se presenta în vre-o Duminecă în
aintea alegătorilor. Competenţii carii posed cunoscinţele
spre a conduce corul vocal vor fi preferiţi.
Logojel, în 24. Iunie 1890.
[37] 2—3
Comitetul
parochial.
în înţelegere cu m i n e : Dr. George Popoviciu, ppresviter.

Concurs.
Pentru ocuparea postului învăţătoresc la şcoala conf.
gr. or. rom. din Dragşina, protopresviteratnl Jebeluluî,
se escrie concurs cvi termin până în fi/18 Septemvrie a. c.
Emolumentele împreunate cu acest post sunt:
2. 12'50 HI. de grâu şi 6 25 HI. de cucuruz.
3. Pentru lemne din care are a se încălzi' şi şcoala

3. Stolele îndatinate.

24 _fl.

4. Cortel liber în casa parochială lângă carea este
şi stal, un coteţiu pentru rîmători şi un hambariu pentru
bucata.
Cei ce doresc a ocupa această parochie sûnt poftiţt
a-şî subşterne recursele lor, conform statutului organic
şi regulamentului pentru parochiî, adresate comitetului
parochial, Prea onoratului Domn Alesanlru Ioanoviciu
protopresviter în Jebel, până la terminul indicat.
în fine recurenţii mai sûnt poftiţi a-se présenta în
vre-o Duminecă ori sărbătoare în sânta biserică din Vucova spre a-şi arăta desteritatea în cântare şi oratorie.

4. 5. jugere de pământ arâtorîu.
cu o chilie de

Doritorii de a ocupa acest post au a-şî trimite re
cursele prevăzute cu documentele prescrise ia Oficiul
protopresv. gr. or. rom. al Jebeluluî, până la terminul
indicat.
Alesul învăţătorul este

îndetorat a duce scripturi-

stica în comitetul şi sinodul parochial.
Dragşina,

în 17. Iulie 1890.

[38] 2—3

Comitetul

1. O sesiune parochială constatatoare din 33 jugere
pământ comasat.
2. Adăul (birul) dela flecare casă cu piment câte
25 litre şi dela jeleri resp. chirieşi câte 10 litre, jumătate
grâu jumătate cucuruz.

1. în bani gata 150 ti. 51 cr.

5. 1. juger de grădină intravilană
locuit şi cu un stal pentru vite.

min'de recurgere de 30 de zile dela prima publicare în
„Foaia diecesană."
Emolumentele sûnt:

Vucooa, din şedinţa comitetului parochial ţinută la
1. Iunie 1890.

parochial.

în conţelegere cu protopresviterul districtual.

Comitetul
în conţelegere cu Prea Onoratul

Domn

tractual.

Concurs.
Se escrie conform ordinăciuneî Venerabilului Consistorîu dieeesan dto 2 5 . Iulie a. c. Nr. 1997. P». pentru
vacanta parochie de clasa IlI-a din comuna Secaş, în
ppviteratul Oraviţeî, comitatul Caras-Severinuluî, cu ter
min până la 2. Septemvrie a. c. st. vechiu în care zi
va fi .şi alegerea.

parochial.
Protopresviter
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Nr. 65.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de învăţătorii! la şcoala
gr. or. română confesională din Bl ijova protopresvitera
tul Jebeluluî, comitatul Timişului, se publică concurs cu
termin de recurgere până în 6/18. Septemvrie a. c.

1. Două sesiuni pământ • arăforîu.
2. 60 cr. de fie-care casă şi stolele îndatinate dela !
166. case.
3. Cuartir liber în casa parochială provăzută şi cu
edificii economice şi cu două intravilane.

Emolumentele sunt:
1 Pani gata 135 fi.
2. Pentru lemnele învăţătoriuluî 24 fi.

3. Pentru participarea la conferinţe 8 ti.
Recurenţii sunt avisaţî, ca recursele adjustate con
4. Pentru lemne de încălzit şcoala 12 ti
form statutului organic şi regulamentului pentru parochiî,
5. 4'jugere de pământ.
adresate comitetului parochial, se le tiimită oficiului proto6. Cortel liber u grădină de legumi.
presviteral din Ora viţa, ear în vre- o Duminecă seau săr
7. 10 III. grâu şi 10 HI. cucuruz.
bătoare să se presenteze la s. biserică pentru de a-şi arăta
Doritorii
de a ocupa această staţiune sunt poftiţi'
desteritatea în oratorie şi cântare.
|
recursele
lor
bine
instruate şi adresate comitetului paro
Secaş, în 30. Iulie 1890.
•
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Comitetul parochial.
' chial, a le subşterne Prea Onoratului Domn Alesandni:
în conţelegere cu Alixandru P. Popocicin, administrator ! Ioanoviciu protopresviter în Jebel, până la terminul indicat.
(

protopresviteral.

Nr. 93.

Concurs.
Devenind vacantă parochia gr. or. română de clasa
a III. din comuna Viicova protopresviteratul Jebeluluî
comitatul Timişului, prin aceasta se escrie concurs cu ter-

,

în tine comitetul parochial doresce, ca recurenţii
se se presente în vre-o Duminecă ori sărbătoare în sânta,
biserică spre a se face cunoscuţi poporului.
Blajova, din şedinţa comitetului parochial ţinută la
28. Iunie 1890.

George Lupşa,
preşedintele comitetului par.

în conţelegere cu mine: Alesandru
tractual.

Ioanoviciu, ppresviter
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