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Importanta, greutăţile
şi mijloacele catehizării
(Finea)

La începutul fieştecărui an şcolar sau cu ocaziunea
întrunirei conferinţei omiletice-catihetice să refereze des
pre opurile pedagogice-catihetice pe care le-ar afla de
bune pentru progresul învăţământului religios şi pe cari
ar trebui să le procure fleştecare preot pe spesele co
munei bisericeşti, având acestea să formeze proprietatea
bibliotecei parohiale. Protopopii vor avea să constate cu
ocaziunea vizetelor lor şcolare ori de preotul şi-a făcut
datorinţa. Mai departe fleştecare membru din comisia
,.4*fh«ticâ. să rie obligat a scrie cel puţin 4. articole pri, vitoare la creşterea religios-morală a tinerimei în „organul
eparhial" şi să ţină pe rând la conferinţa catihetică,
câte o dizertaţie din domeniul catiheticei. Fieştecare
preot să fie obligat a trimite în tot anul la oficiul protopresbiteral o prelegere ţinută elevilor în scris. Prele
gerile ce se trimit să nu fje scrise de mâna autorului,
ci de mână străină, având să fie însoţite de un plic se
parat cu motto. Numele preoţilor va avea să le ştie
numai protopopul, aşa că ori comisia întreaga ori refe
rentul ei va cenzura toate lucrările după merit „sine
ira et studio", necunoscând autorii. Părerile despre scă
derile şi părţile bune ale prelegilor înaintate vor trebui
prezentate în scris conferinţei preoţeşti spre desbatere.
III. Presupunând că vom fi toţi preoţii înarmaţi
cu opurile necesare unui catihet (Catihetică de prof
Stefanelli, Elemente de catihetică de prof. Dr Barbu,
Catiheze de Stefanelli, Crâşmariu, Metodica de Dr Pipoş),
şi că prin studii private şi discuţi în comune ne va
reuşi să ne perfecţionăm tot mai mult metodul de a
propune, religiunea, fără de care nu putem ajunge la
nici un rezultat , cred că pe următoarele 2 "momente să
punem cel mai mare pond la împărtăşirea' învăţământu
lui religios:
1. învăţământul religios după exemplul celui mai
mare catihet, care este Domnul nostru Isus
Cristos,
să nu-l despărţim de câtrâ viaţa vie, adecă să ne silim
1

Despre metod vezi mai pe larg în Catihetică lui Stefanelli
ed. II. p. 231 — p. 254.
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să propunem copiilor religiunea in aşa chip, ca ei să
se convingă, că aceasta nu e un impozit neplăcut im
pus oamenilor de Dumnezeu, ci este chiar aşa o tre
buinţă organică indispensabilă a omului ca a respira,
a bea şi a mânca; din trebuinţele practice ale vieţii
omeneşti să pornim şi să ajungem la religiune şi
nu invers.
Domnul nostru Isus Cristos totdeuna a pornit dela
viaţă când a învăţat. Cum sună de simplu titlurile când
le priveşti numai la suprafaţă: Samarineantil milostiv,
Fiul cel perdut, Vameşul şi fariseul, Lucrătorii în vie,
Talanţii, Bogatul cel lacom, pilda despre neghină etc.
şi totuşi câtă adâncime de cugetare şi simţire ascund
în sânul lor. Poţi să scrii 100 de volume despre iubirea
"deapr(|irpe*Ui şi când vei fi gata va trebui să simţeşti
că povestirea simplă cu omul căzut între tâlhari şi cu
samarineanul care 1-a mântuit stă sus departe peste
tine în frumseţe şi în înţelepciune, ca stelele ceriului
peste firele de iarbă de pe pământ. Farmecul şi înţelep
ciunea parabolelor lui Isus Cristos constau în faptul,
că ele nu sunt demonstraţiuni matematice, cei sunt via\ă.
Deci degeaba vorbeşti copilului 3 ceasuri despre Iov, cu
observarea cea mai pedantă a treptelor formale, că Iov
va rămânea un nume numai şi nu o forţă, dacă nu
i-ai dovedit copilului mai înainte cu exemple concrete
din viaţă că ce de lipsă este răbdarea şi suferinţa în
viaţa aceasta, fără de cari nevoi tonul vieţii nu poate
ajunge la armonie şi claritate. Că Avram a fost un om
cu credinţă mare în Dumnezeu nu-l impoartă pe copil,
dacă nu-l convingi că ce de lipsă e credinţa în viaţă.
Pedagogul Foerster într'un articol ,al. său de aur,
pe care ar trebui să-1 cunoască fieştecare catihet zice :
Nu mă mir că catihizaţia în cele mai multe cazuri este
sămânţa aruncată pe piatră, fiindcă domnii catiheţi
când^instruiază tinerimea nu purced dela viaţa pipăibilă
şi vizibită pentru ea, nu arată cu exemple vii ce netreb
nic şi neputincios este omul şi că ce lipsă are el de
cele înalte, aşa că tineretul neînţelegând, omul nu-poate
cuprinde pe Dumnezeu. (Sie erkennen den Gott nur
deshalb nicht, weil sie den Menschen nicht erfassen)."
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Vezi: Die Persönlichkeit Christi und die moderne Jugend.
Monatsbläter für den evangelischen Religionsuntericht din 1908
anul I. Nr. 2.
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2. în înăţământul religios sä ne silim cât se
poate de mult să dedăm şcolarii cu observarea naturii
din punct de vedere religios. Ţăranul nostru dela leagăn
până la mormânt îşi petrece viata în sânul
naturii,
toate fenomenele zi îl ating în mod direct, tot cursul
vieţii lui e atât de dependent de natură, toată viata lui
sufletească, cântecele, — poveştile, concepţiile lui de viaţă
sunt aşa adânc influinţate de farmecele şi grozăviile
naturii, şi de aceea dacă ne va reuşi să arătăm aici
mâna şi opera lui Dumnezeu, atunci am sădit în ini
mile copiilor hişte motive religioase foarte
puternice,
cari vor rămânea pe toată viaţa.
Şi în privinţa aceasta ne poate servi de un model
preastrâlucit însuş Domnul nostru Isus Cristos. Sf. evan
ghelii sunt pline cu imagini şi scene splendide din
natură.
Importanţa acestor două momente în catehizaţiune
am ţinut să-o accentuez în special pentru a evita greşala ce se face şi cu celelalte studii în şcoala poporală
de a nu încopcia totdeauna învăţământul cu viaţă reală,
fapt care apoi se răsbuna crud în contul şcoalei.
IV. Succesul catehizaţiunii va depinde în primul
rând dela personalitatea catihetului incontestabil. Foerster în cartea sa de mare valoare „Lebensführung" (în
dreptarul vieţii) zice: „Neasămănat mai mult influinţăm
copilul prin felul nostru de a fi, decât prin vorbe; nu
prin aceea ce interzicem altora, ci prin aceea ce ne in
terzicem nouă inşine, vom deveni o putere disciplina
toare în viaţă". Caractere numai caracterele pot face.
Sigur dacă cineva ar umbla murdar şi zdrenţos şi ar
predica altora curăţenie şi corectitate în îmbrăcăminte
provoacă haz, astfel va petrece şi preotul care va voi
să producă cu elevii săi atari calităţi sufleteşti pe cari
dânsul însuşi nu le posede. De aceea preotul în calitatea
sa de catihet voind să producă caractere religios-morale
să-şi deie silinţă din toate puterile de a fi singur un
caracter religios-moral, să aibă o dragoste nemărginită
faţă de chemarea sa catihetică, judecând urmările cele
bune ale ei, să aibă în suflet o râvnă tare de a se cul
tiva pe sine neîncetat, pentrucă zice maxima latină:
Qui non proficit, deficit. Să fie serios, blând, drept şi
cu tact faţă de copii, cari au un dar pronunţat de ob
servare. Cu un cuvânt să facă orele de religiune pentru
elevii lui plăcute şi atractive şi să fie copiilor un ,viu
exemplu în exercitarea vieţii religioase-bisericeşti.
Ga să poată preoţimea noastră să-şi împlinească
datorinţele sale impuse de oficiul catihetic în chip deplin
mulţămitor, are necondiţionat lipsă, cum am amintit şi
în alt loc, şi de mâna de ajutor a autorităţilor noastre
bisericeşti. Mijloacele prin care ar putea ridica Consistorul nivelul învăţământului religios cred că ar fi cam
următoarele:
A) Să publice în fieşte-care an concurs pentru
premiarea unei lucrări catihetice originale sau traduse,
aşa că treptat-treptat să ne îmbogăţim literatura noastră
catihetică săracă.
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B) Sâ se institue în centru sub prezidiul arhie
reului o comisie din cei mai versaţi bărbaţi ai noştri,
cari ar avea să construiască din rapoartele minuţioase
ale protopopilor tabloul activităţii catihetice pe întreg
terenul şi să deie preotimei directivele necesare, fiindcă
trebue să ne aducem aminte de vorba scripturii, care
zice că degeaba vom dobândi toată lumea (cu admini
straţia), dar ne vom perde sufletul cu neglijarea şi pe
mai departe a creşterii religios-morale a tinenmei.
C) Consistoarele să înceapă purificarea temeinică a
corporaţiunilor noastre bisericeşti, cari sunt pe calea de
a se laiciza cu totul, şi aşa de a-şi perde caracterul re
ligios. Comitetele, sinoadele parohiale, protopresbiterale
şi eparhiale numai aşa pot avea raţiune de a exista în
senzul sf. Scripturi şi a canoanelor, dacă membri lor
sunt oameni cu duh religios-moral şi dacă aceştia lucră
în mod vizibil pentru progresul bisericii şi a legii lor,
făcânduse astlel ajutătorii nepreţuiţi ai preotimei în
munca ei extraordinar de grea de a promova binele pă
mântesc şi mântuirea sufletească a credincioşilor bise
ricii noastre. Legătura ce există între atmosfera dintre
biserică şi între creşterea generaţiilor tinere este aşa de
evidentă, încât cred că nu mai trebue să o demonstrez
în special.

N

Chipul catihetului.
înainte de~ a termina expunerile acestea în afacerea
catehizaţiunii mai sunt obligat a spune vre-o câteva
cuvinte despre chipul catihetului, care ar fi baza cate
hizaţiunii bune. Catihetul ideal va întârzia mult să vină
şi la noi Românii. Progresul şi la un individ şi la o
tagmă şi la urt popor îşi are condiţiile sale nemiloase.
Chemarea preoţească la noi, deşi se bucură de aşa fru
moase tradiţii de muncă şi de cultură, este încă departe
de stadiul acela al înaintării, în care ar fi liberă de amare
greutăţi şi şi-ar putea cheltui întreaga énergie pe o muncă
pozitivă. Greutăţi interne şi externe o apasă, toate ne
voile prin cari a trecut neamul nostru sunt aşa de
bine marcate în istoria preotimei. Inteligenţa noastră
care e neobosită în strigarea frazelor că „biserica strămoşască ne-a păzit limba, legea şi moşia, această treime
sfântă naţională", cu rare, dar foarte rare escepţiuni ia
parte activă la munca făcută pentru progresul real al
bisericii, încolo partea cea niai mare este oaspe de săr
bători mari, şi când poate se substrage frumuşel şi
încetinel dela jertfele materiale şi spirituale în folbsul
bisericii sale. Presa noastră numai la alegeri iritreabă
cu ton înalt şi jalnic unde este preoţimea noastră să
se jertfească ! (Aşa-i aprobă publicul!!) încolo tace şi
dânsa despre nevoile şi necazurile preotimei.
Poporul nostru care la ari jertfeşte pentru păcatele
sale (beţie, lux etc.) nu sute ci poate milioane, când îi
vorba să-i facă o colibă de locuinţă şi să-i de competinţa preotului său, care se roagă neîncetat pentru
binele lui trupesc şi sufletesc, se codeşte. Cam în astfel
de împrejurări fericite trăieşte preotul nostru, din care
voim să scoatem un catihet model. Preotul nostru tre
bue să fie sfânt, idealist, jertfitor până la extrem în
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sânul unei societăţi, care nu se cam sinchiseşte când e
vorba de virtuţile acestea.
Este greu, enorm de greu, în astfel de împrejurări
să-şi împlinească preotul datorinţele sale de păstor su
fletesc şi de educator, şi totuşi trebue să şi le împli
nească mai cu seamă pe cea din urmă. în sufletul lui
trebue să vieze necontenit idea, că muncind şi jertfind
contribue din greu la întemeierea unui viitor mai frumos
şi mai fericit pe seama neamului său.
Meşterul Manole de nu şi-ar fi jertfit ce a avut
mai scump în suflet, nicicând nu ar fi putut să-şi ter
mine opera.
înaintea preotului catihet vor trebui să steie figurile
sfinte ale Mântuitorului şi ale apostolilor Săi. Dragostea
şi zelul lor în luminarea celor mici şi mari vor trebui
să-i servească dtept pildă.
Catihetul să fie un om religios-moral, sau mai
curat româneşte zis, un om de cinste, sub care noţiune
înţelegem noi potrivirea faptelor omului cit principiile
moralei. Ce rost au prescriftele higienice faţă de să
nătatea corpului, chiar astfel de rost ave morala pentru
sănătatea sufletului. Numai un om moral poate fi
sănătos şi întreg la suflet şi numai un suflet sănătos
poate creşte alte suflete sănătoase, fapt care este chiar
scopul educaţiunei morale.
Catihetul să-şi îmbogăţească necurmat cu nouă

cunoştinţe cultura sa profesională şl generală,
fiindcă ambele culturi înalţă şi lămuresc pe om, şi-i
deschid ochii sufleteşti tot mai mult, ca să poată vedea
lucrurile din împrejur tot mai clar, ca orbul din evan
ghelie, pe care la vindecat Dl nostru Isus Cristos. Cati
hetul să fie om de muncă. Numai prin greutăţile muncei
ne putem nobilita, numai prin muncă, ne putem păstra
sănătatea fizică şi morală, numai prin. muncă ne putem
câştiga fericirea. Iată ce zice marele Carlyle despre
muncă: „Un om se desăvârşeşte pe sine muncind.
Desişuri de păduri sălbatice sunt curăţite, frumoase
lanuri se ridică în locul lor şi cetăţi mândre, şi tot
prin muncă omul însuşi încetează mai întâi de a fi o
pădure sălbatică şi un pustiu nesănătos. Priveşte cum
în chiar cele mai puţin însemnate feluri de muncă
întregul suflet al omului se orândueşte în o armonie
adevărată din clipa în care se aşează la muncă! îndoiala
Dorinţa, Necazul, Remuşcarea, Mânia, Desnâdejdea chiar,
toate acestea, ca nişte câni înfernali stau împresurând
sufletul bietului muncitor..., dar el îşi înfruntă cu
vitejie liberă sarcina şi toată haita se potoleşte şi se
retrage, murmurând departe în vizuniile ei. Acum e
omul om".
Catihetul să fie un om cu adevărat evlavios. Pur
tarea lui externă să fie expresia fidelă a convingerii lui
interne.
Cinstea deci, cultura, munca şi evlavia să constitue chipul cel adevărat al catihetului.
1

Preotul dreptcredincios.

_____
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Vezi: Thomas Carlyle de C. Antoniade p. 112.
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EvanghelieruJ de Kafocsa din 1769.
i.

Primul evanghelier cu litere a ieşit din
tiparniţa călugărilor piarişti la Kalocsa în anul
1769.
Un exemplar — în bună condiţie — din
această carte Jiturghică, se află în colecţiunea
Academiei române din Bucureştii Formatul e
cvart, cu 79 pagini.
A doua ediţie a apărut la 30 de ani în
Buda, în 1799, tot cu litere latine şi ciudata
ortografie maghiară.
Nu ni se spune cine a îngrijit ediţia a II,
dar ştim, că nu Paterul David Biro, carele a
tradus şi publicat prima ediţie, căci dânsul a
decedat cu 26 de ani mai înainte (1773).
Ediţia de Buda e de forma 8*vă, acopere
127 pagini. Se păstrează în biblioteca univer
sităţii din Budapesta. Din punct de vedere grafic
şi ortografic a fost apreciată acum un deceniu <'
de, prof. univ. Siegescu. A dat şi facsimilul
vignetei.
Până azi nu s'a studiat nici una din aceste
două ediţii, cu atât mai. puţin s'a gândit:-,1a
comparativa lor; măcar că îndată deja în titulă
întâmpinăm variaţie de ortografie şi de lecţiune.
Titula ediţiunii mai nouă e:
„Evangeliile

(Ia toate) Duminecsek
şi Szerbtpreszte tot anul".
Cea dintâi are:
„Evangelie La Toate Duminics
St Szer.betorj,
Psztc Tot Anut, karele ku endemnâreâ spre Csinsztitej si; szlevitej Doâmnej Consiliaric^ej Matgaritej Tomejân szpre limbe remlenaszke.au te]k
mecsuit si dirept veszelia jej szufleczâszke ku,;
orthpgrafie ungurâszke la tipar au dat P. David
Biro dela Szfent Petru den Rend.Ul ,.Piansztilor.
La Kalo.cza: ku tiparul Piarisztilor, la anul
MDCCXIX".
Mecenata Margareta Tomejan era ^ădjU.ya;
fostului conziliar reg. şi viţeşpan al Aradului,
decedat în 25 Martie 1754 la Budapesta,,, în
vârstă înaintată şi după o bpală lungă de câţiva ani.
Pare, că ea era a doua femeie şi mulit mai
tineră ca soţul ei Iacob B.ibics, căci.pe la 1782
e încă în vieaţă şi ţine în arândă laolaltă cu,
Matia Edelspachev (acesta ţinea de soţie pe o.
soră a ei) moşia foarte roditoare din Comloş
(Arad) a prinţului de Modena.
Scriitorii unguri spun, că atât Bibicienii,
cât şi Tomejanii ar fi.de obârşie bulgară. Tomejanii au emigrat din Serbia, iară Btbicii au
venit din Bulgaria. Nu am aflat timpul venirii
şi a altor împrejurări. Destul tttâta, că pe la
anul 1729, în Deva se allau Bibicieniy şi mi-»
sionarii iezuiţi în trecerile lor, totdeauna la
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,această familie bulgaro-armeană cum îi ziceau,
trăgeau în gazdă.
In 1749 Jacob Bibics era căsătorit cu
Margareta Tomejan, şi aveau domenii întinse
şi exemplar cultivate la satul Sânpetru, Comloş
din comitatul Aradului.
Bibics încă în vieaţă fiind, laolaltă cu soţia
sa a făcut casă şi biserică (închinată sftei Ana)
pompoasă în Sânpetru şi a creat fundaţiune
pentru gimnaziu şi pentru călugării piarişti.
Aceştia pe la 1752 s'au mutat acolo şi au
inaugurat şcoala din Sânpetru-Comlăuş.
Despre viţeşpanul Jacob Bibics se mai ştie,
că la 1742 Noemvrie 17, cerea) dela provizoratul
din Timişoara, să-i libereze câteva sute stângeni
de lemne de foc; iară în 15 August 1744 cerea
ajutor grabnic şi suficient, ca să poată prinde
nişte hoţi, refugiaţi în aretul muntos al Mureşului.
Cu datul 12 Noemvrie 1753 roagă administraţia
erarială din Timişoara să nu deie voe unui iobag
neamţ de pe moşia sa, ca să se mute deacolo.
Văduva Margareta Tomejan în 1771 ori,
1774 îşi textua diata, (testamentul) lăsând
o avere, după timpul de atunci foarte mare, pe
seama desvoltări şi asigurării aşezămintelor din
Sânpetru. Testamentul din vorbă s'a articulat
în legile ţării. A se vedea actele dietei din anul
1825,-v-oh II pg. 656 şi anul 1827 articolul XXVI.
Pointez, că testamentul, e redactai în limba română /

In hârtiile oficiale ale administraţiunii pro
vinciale a Bănatului., se mai menţibnează şi
alţi Tomejani, ca şi alţi Bibicsi! Nu pot afla
de sunt ori nu rude cu fondatorii din Sânpetru.
Din înprejufarea însă, că şi aceştia sunt oameni
bogaţi şi se ocupă cu arendarea de moşii,
(praedia) aş da cu socoteală, că da, sunt nemotenii.
Un Alexandru
Tomejan (Domean) grec şi
neguţător (poate macedo-român) din Timişoara,
ia în arândă, la 25-1V 1746, pe lângă contract
formal dela erar, moşia'Pokacs (Pakâcz) pe un
an, cu cenz de 201 fl.
Jovan Bibics, (Bibicz) cetăţean al Timişorii,
la anii 1723—1725, ia arânzi şi zecimele dela erar.
Bibosevitz neguţător din Palanka nouă, exarendează la 24 April 1725 până la finea Martie
1726 patru moşii pentru preţul de 135 fl, cedându-i-se dela erar şi dreptul de dijmă.
Jvan Bibizovits locuitor în Palanka, ia trei
sate în arândă pe un an plătind 85 fl. (ani 1722—3)
Bibizovics negustor — poate tot Jvan —
esarendează dela stat, pe timpul de un an 1723—4
satul pustiu Kecsa cu plată de 135 fl.
Negustorul Jova (Jovan) Bibizovics, pe lângă
cenz de 132 fl, ia în arândă pe un an dela erar
patru moşii părăsite. (1724—5).

Unui domn Ioan Bibics, administraţia re
gională din Timişoara în 6 Octomvrie 1723 îi
dă îndărăt iobagul tugit.
Jovan Bibics în anul 1733, avea 20,000 fl.
depuşi la tovărăşia pentru vinderea vitelor.
Timişoara avea un cetăţean Gheorghe (alias
Jurko) Bibics.
Intre anii 1780—1782, printre bursierii convie
ţuim nobililor de pe lângă gimnaziu, se amintesc
IosifQ\b\is
şi Gheorghe Bibits. Nu ştiu în ce spiţă
sunt cu ctitorul Jacob Bibics.
Nu îmi dă mâna a şti, că averea a cărei
familii a fost, a Bibicsenilor ori a Tomejanilor,
ori că ambele au avut avere.
Surorile Tomejan au avut şi un frate mult
mai tiner ca ele, cu numele Alexandru, născut
în Timişoara la 26 Octomvrie 1735. A avut
creştere aleasă. Un an şi jumătate a studiat teo
logie la Roma. S'a distins ca latinist mare şi
avea gust şi pricepere în ale arhitecturei. Nu
numai semenii, dar şi cei din treptele mai înalte
îl respectau. A fost şi el piarist. La 28 Octom
vrie 1760 îşi oficia primiţia în biserica sfintei
Ana din Sânpetru, cu care prilej, familia a des
făşurat un fast de i-a mers vestea.
Alexandru a preoţit şi a învăţat în Tata,
unde a dăruit mult din avutul său pentru zi
dirile nouă ale cinului piariştilor.
Din circumstanţa, că testamentul Margaretei
Tomejan Bibics e textuat în limba română, că
ea are nume familiar român şi că cum îndată
vom arăta, ea ţine predicator românesc la curtea
sa şi-1 face să edeie Evangheliar românesc, trebue
să o ţinem de româncă verde — până la do
vedirea totală a contrarului — atât după origine,'
cât şi după creştere, sentimente şi întreaga sa
ţinută.
Mai ştii, poate şi bărbatul ei viţeşpanul şi
conziliarul reg. va fi fost un român, presupus
drept bulgăroi cu ceafa groasă; ori că va fi
fost cel puţin un românofron, căci zice Sf. Pavel,
că bărbatul se sfinţeşte prin muiere.
Fundaţiunea Bibics-Tomejan, cu timpul a
a trecut în vistieria statului şi a fondurilor ca
tolice, şi augmentată azi serveşte pentru sus
ţinerea gimnaziului de stat din Arad şi a mă
năstirii şi gimnaziului piariştilor din Timişoara,
la cari aşezăminte azi nu se mai propovădueşte
evanghelia românească de odinioară, cum nu se
vesteşte acest graiu frumos şi avitic nici la gim
naziului din Logoj, ridicat din avutul comitatu
lui Căraş, locuit în majoritate absolută azi ca şi
pe vremi, de Români.
II.
. Cel care sub impulziunea şi cu „ckelciugur
Margaretei Bibics Tomejan, traduce şi pune sub
pressă Evangheliarul de Kalocsa, e părintele
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piarist David Biro. Ungur neaoş, din Gyor de
naştere. Pe lângă învăţăturile bisericeşti a mân
tuit şi cursurile de drept. Nu se ştie situaţia,
„ care i-a făcut să stăpânească limba noastră în
scris şi vorbire în măsură, ca să se încumete
a cuvânta liber de pe amvon şi să tălmăcească
pe româneşte din alte limbi.
Pe lângă limba maghiară şi română a ştiut:
latineşte, germâneşte şi slovâceşte. Cu ajutorul
celei din urmă se prea poate, că la traducerea
Evangheliarului său, pe lângă texte: ungare,
latine, germane şi române, va fi folosit şi izvoduri slave. Caii anume at fi aceste cărţi auxi
liare şi mai vârtos câte şi cari sunt cele ro
mâneşti, se va putea şti atunci, când se va
asemăna lucrarea lui Biro cu cele 24 ediţii ro
mâneşti, (3 biblii şi 21 evangheliare) cari au
premers anului 1769, şi respective au urmat în
restimpul primei şi a douei ediţiuni: de Kalocsa
şi Buda, dintre anii 1769—1799.
Biro a venit la Comlăuş deodată cu primii
profesori în toamna 1751, pe când trăia încă
Bibics. A rămas aci pânâ la capătul vieţii, (1773)
deci 22 de ani. î n catalogul corpului didactjc al
institutului e pomenit mai pe urmă la anul 1771.
Pe lângă profesură el a fost şi preotul do
mestic al familiei fundatoare şi lotodată predica
torul localităţii pentru Români; cari erau pecum
şi azi încă sunt, locuitorii cei mai număroşi ai
comunei.
Când cu întemeierea şcoalei şi a mănăstirii,
ctitorii pusese provinţialului piariştilor şi episco
piei Cianadului condiţiunea sine qua non, cumcă
un preot are să fie capelanul curţii şi acela
trebue să fie predicatorul de româneşte, fiindcă
clăcaşii moşiilor sunt aproape toţi Români..
in Cluj, pe acest timp, (1756) — ne spune
episcopul Bob în autobiografia sa, — era un
iezuit George Biro, prefectul convieţuiţii, pare
că-i frata cu predicatorul şi scriitorul român al
doamnei Bibics.
Istoricul ordinului piariştilor unguri, Francisc
Horânyi (f 1806) în Scriptores scholarum piarum,
voi. I 259, crede, că David Biro a compus şi
tipărit un volum de cuvântări bisericeşti în limba
română. Trebue, că Horânyi confundă predicile
cu Evangheliarul lăudat! Pe urma asta pare că
lunecă dl Iorga, când susţine în Ist. bisericească
II 139, cumcă David Biro a tipărit în Kolocsa
Ja 1769 şi apoi a II oară la Buda în 1799, o
Cazanie cu litere şi cu ortografie ungurească
curioasă. Cu câţiva ani mai 'nainte spunea dl
Iorga în Ist. lit. române din secolul al 18-lea
voi. II, 71, că David Biro a tipărit Evanghelie
cu litere.
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(1751--1773) Iacob Cosa (Coasa). Acesta cred
că era Român, căci pe lângă numele lui románese,
oficiul cel purta încă îl reclamă a ii Român.
Dânsul e parohul locului Comlăuş; sat pe déaîntregul românesc, e directorul gimnaziului, pre
dicatorul pentru nemţi, egumenul mănăstirii şi
„misionar

român"

1

(o!áh hitküldér ).
Plăieşul ungro-vlah.

I z v o a r e : Dr. Veress Endre, Erdély és magyarországi regi
konyvek és nyomtatványok, Kolozsvár 1910 p g : 50 şi 80. Bian —
Hodoş, Bibliografia românească veche, Buc. 1903 pg 191 — 2 şi 413.
„Enciclopedia română", Şibiiu 1904, t. III HIO.• Nilles, Symbollae,
Oeniponte 1885 v. I I : 680; 928; 1061—1063. Pfeifper Antal, dir.
în programa gimnaz. cat. din Timişoara pe an. 1891, Idem în peri
odicul Tórténelmi és régészeti értesitó, Temesvárott 1890 (VI) p.:
22—32; 4 0 — 1 ; 43—45 şi 47. Dr. Siegescu lózsef, A román helyesirás torténete, Budapest 19i'(¡ p. 122. Oh. Adamescu Ist. lit. române,
Buc. 1911 pg. 18, la anexe. Ar. Densuşianu Revista critica literară,
Iaşi III 133. Idem Ist. limbii şi lit. române, Iaşi 1894 pg. 105, 196.
Dr. Baróii Lajos, Adattár Déimagyarországi XVIII századi torténetéhez, Temesvár 1894—1907, două tomuri în 9 fascicole şi un suplement, pg. 134; 139; 2 8 S ; 3 1 2 ; 3 2 3 ; 389; 398; 4 6 1 ; 4 6 3 ; 4 6 9 ;
4 7 5 ; 494; 575; 579; 580; 012 şi 67 la suplement.

STIEI
Spre ştire. Greutăţi tehnice, ivite pe neaşteptate,
au împiedecat apariţia „Foii Diecezane" în cele din urmă
două Dumineci. Dreptaceea numărul de faţă apare în
mărime dublă.

Epitropia fundaţiunii

Gozsdu

s'a întregit

prin medicul Dr. Consumi in Popasu din Caransebeş,
care ocupă locul regretatului fruntaş bănăţean loan M.
Roşiu.

Alegerea de protopop la Oraviţa s'a săvârşit
Joi 23 August 1918. Majoritateu covârşitoare a alegă
torilor s'a grupat în jurul distinsului proksor şi scriitor
bisericesc dela Arad iJr. Lazar Iacob. Astfel după o
văduvie mai lungă şi Oraviţa, centrul unui puternic
ţinut românesc, îşi primeşte pe îndrumătorul său dorit
şi ales cu adevărată însufleţire.

Conducerea seminarului din Arad a fost
încredinţată agilului profesor Dr. Teodor Botiş, dupăce
Prea Cuvioşia Sa părintele Dr. losif I. Olariu şi-a re
ocupat postul avut la institutul nostru teologic-pedagogic.

Protopop al Vingei a fost numit părintele Dr.
Patriciu Ţiucra dela Semlac.
Caz de moarte. Preotul loan Făraş din Homojdia a reposat în 11 August a. c , iar preotul Iosif
Brânzeiu din Ciuchiciu în 6 August a. c. Fie-le me
moria binecuvântată!
f Crucită Popovici, născ. Gimboaşă, soţia cape
lanului Gngorie Popovici din Globu-craiova, a reposat
în 11 Septemvrie a. c. în etate de 23 de ani. O jelesc:
nemângăiatul soţ, care serveşte ca preot militar la
frontul italian, părinţii şi numeroase rudenii. Fie-i ţărâna
uşoară!
Donaţiune. Părintele Grigorie Popovici din Globucraiova donează 50 Cor. pe seama „fondului orfanilor"
La şcoala Bibics-Tomejân, paralel cu ro- drept răscumpărare a cununei pe mormântul re'posatei
mânofilul David Biro, mai funga un profesor sale soţii.
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Alegeri. In Voivodinţ a fost aleasă de învăţă
toare d-na Silvia Cătina născ. Oprin, iar la şcoala noastră
din Vlaicoveţ înv. Nicolae Boldea din Gherman.
Mulţămită. D-l locotenent Romulus Molin din
Vârşeţ a binevoit a dona sf. noastre biserici o candelă
frumoasă de argint. Pentru fapta creştinească îi aduc
pe calea aceasta în numele 'epitropiei parohiale sincere
mulţumite. Ştefan Periau m. p., paroh.

hial; Prea onoratului Domn Traian Oprea, protopresbiter
gr.-or. român în Vârşeţ, şi a se prezenta în vre-o Du
minecă sau sărbătoare în sfânta biserică, spre a-şi arăta
desteritatea în cântare şi oratorie.
Sasca-română, din şedinţa comitetului parohial, ţinută
la 22 Iulie 1918.

Comitetul parohial
în conţelegere cu mine:

3__l

Traían Oprea
protopresbiter.

Nr. 5376 Şc, ex 1918.

Note oficiale
1. Toţi preoţii se îndatorează a se interesa cari
intelectuali riu au solvit încă „darea intelectualilor"
la fondul general şi apoi să facă imediat toţi paşii
pentru încassarea şi espedarea ei la cassa Consistorului.
2. Acolo — unde încă nu s'a rescumpărat con
venţia — să se pună oficiile parohial în conţelegere
cu epitropia şi cu comitetul parohial şi să caute a se
rescumpăra acea competinţă centrala, precum au făcut
în timpul din urmă fără multă greutate multe parohii.
3. Tot mai sunt parohii în cari nu s'a încheiat
şi trimis colecta pentru orfani. Se îndatorează a-o
expeda toţi cât mai curând, dimpreună cu discul dela
sfântul Ilie.
Caransebeş, în 4 Septemvrie 1918.

Dr E. Miron Cristea
episcop.

Se provoacă toţi acei preoţi, cari încă nu şi-au
subşternut chitanţele pentru ridicarea congruei, să le
subştearuâ imediat, „Cassei diecezane" spre a pu
tea încheia şi înainta socoata înaltului ministeriu.

Cassa diecezană

Pe baza Ord. Ven. Consistor diecezan dtto 10
Februarie 1918 Nr. 7708/1917 B. se publică concurs
pentru întregirea în mod definitiv a parohiei d e c i . III.
rămase vacantă după moartea reposatului preot Dimitrie
Stoilă din Şemlacul mare cu termin de concurgere
de 30 zile dela prima publicare în „Foaia diecezană".
Emolurnentele:
1. Sesiunea parohială constatatoare din 30 jugere
şi extravilanul parohial.
2. Stola uzitată şi birul parohial uzitat.
3. în lipsă de casă parohială alegândul paroh' se
va îngriji însuşi de locuinţă.
Doritorii dé a ocupa acest post sâ-şi adreseze con
cursele lor com. parohiei din Şemlacul mare (Mezosomlyó) la adresa P. O. D. protopresbiter Traian Oprea
în Vârşeţ
având a se prezenta în vre-o Du
minecă sau sărbătoare în sfta biserică, spre aşi arăta
desteritatea în oratorie respective rituale, cu prealabilă
învoire a P. O. D. protopresbiter tractual, dar nu în ziua
alegerii.
Din şedinţa comitetului parohial ţinută la 14 August
1918.

Teodor Popovici

Const. Baiaşu

preş. com. paroh.

not. com. paroh.

In conţelegere cu mine:

3—i

Traian Oprea
protopresbiter.

Concurse
Pe baza ordinaţiunii Veneratului Consistor diecezan
dato 22 Februarie 1918 Nr. 903 ex. 1918 se escrie
concurs la postul de capelan pe lângă preotul George
Mihailovici în parohia de clasa 11-a din Sasca-română,
protopresbiteratul Bisericei-albe, cu termin de 30 de zile
dela prima publicare în „Foaia Diecezană".

Pe baza ordinaţiunii Ven. Consistor dtto 31 Iulie
1904 Nr. 829 B. se scrie concurs pentru ocuparea
postului de capelan la parohia de clasa II. din Ban ioc,
protopresbiteratul Ciacovei pe lângă neputinciosul preot
Petru Gherla, cu termin de recurgere de 30 de zile
dela prima publicare în „Foaia Diecezană.

Emolurnentele sunt:

Emolurnentele:

1. Două părţi din trei a sesiunei parohiale.
2. întregul bir parohial.
3. Toate taxele ştoiare.
Dările publice le supoartă alesul capelan.
In lipsă de casă parohială are alesul capelan a se
îngriji însuş de locuinţă pe spesele sale.
Doritorii de a ocupa acest post au să-şi trimită
recursele adjustate în regulă, adresate comitetului paro-

1. Va din sesiunea parohială constatatoare din 31
jugere 112 • după care alesul are să plătească dările.
2. /a din competinţele islazului.
3. V» din venitele ştoiare şi birul parohial uzitat.
4. Capelanul este îndatorat a împlini toate funcţi
unile preoţeşti în şi afară de biserică, precum şi agendele
scripturistice oficioase la însărcinarea preotului neputin
cios şi în atârnare dela dânsul.
l
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Doritorii de a ocupa acest post să-şi trimită recur
sele lor instruate conform regulamentului pentru parohii
şi adresate comitetului parohial din Banloc oficiului pro
topresbiteral din Ciacova.
Totodată sunt poftiţi a se prezenta în vre-o Du
minecă sau sărbătoare în sfta biserică, spre a-şi arăta
desteritatea în cântare şi oratorie; iar aceasta numai cu
prealabila încuviinţare a protopresbiterului tractual, însă
nici decum în ziua de alegere.
Banloc, din şedinţa comitetului parohial, ţinută la
29 Iulie 1918.

Petru Borcan m. p.,

Traían Cherla m. p.,

preş. corn. pároh.

notar.

In conţelegere cu mine:

3—1

Augustln GhUezan
1

protopresbiter.

Pentru îndeplinirea postului de învăţâtot la şcoala
confesională gr.-or. română din Tolvădia, tractul Cikcovei, se escrie concurs cu termin de 30 de zile deja
prima publicare, cu emolumentele:
1. Salar în bani gata 1000 cor. cu observarea că
plusul pretins de lege se va cere dela stat.
2. Pentru conferinţe şi adunarea generală 30 cor.
3. Pentru scripturistică 10 cor.
4. Dela înmormântări şi parastase unde va fi poftit
2 cor.
5. Locuinţă liberă şi grădină de legume.
Alesul învăţător este îndatorat a purta cantoratul
în şi afară de biserică, a instrua tinerimea şcolară în
cântarea bisericească, a o conduce în sfta biserică şi a
cerceta însuşi biserica.
Preferiţi sunt cei cu cunoştinţe muzicale şi în stare
a conduce cor vocal.
în Mpsâ de învăţători, se va alege la acest post
şi învăţătoare, cu salarul legal.
Doritorii de a ocupa acest post, să-şi subştearnă
petiţiile Prea Onoratului Domn protopresbiter, fiind poftiţi
a se prezenta în sfta biserică din .Tolvădia, spre a-şi
arăta desteritatea în cântarea bisericească şi tipic.
Tolvădia, in 5 August 1918.

loan Coşariu

Moise Stoin

preşedinte.

notar.

In conţelegere cu mine:

3—1

Augusţin GhUezan
protopresbiter.

Pentru îndeplinirea postului de învăţător la şcoala
confesională gr.-or. română din Tqgir, se escrie con
curs pe baza decisului Ven. Conşistor diecezan dtto
2 Aprilie Nr. 1067 Şc. ex. 1918 cu termin de 30 de zile,
dela prima, publicare, — cu următoarele emolumente:
1. Salar în bani gata 1000 cor.
2. 3 jugere de pământ cu venit anual de 200 cor.
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3. Pentru conferinţe şi adunarea generală, dacă va
participa, 36 cor.
4. Dela înmormântări şi parastase, unde va fi poftit
2 coroane.
5. Pentru agendele scripturistice ale comitetului şi
sinodului parohial şi pentru facerea socoţilor bisericeşti
si de cult 100 cor.
6. Locuinţă liberă şi grădină de legume.
Alesul învăţător este îndatorat a purta cantoratul
în şi afară de biserică, a instrua elevii în cântăriie bise
riceşti a conduce tinerimea şcolară la biserică şi a cer
ceta însuşi biserica.
Sunt preferiţi cei cu cunoştinţe muzicale şi capabili
a conduce cor vocal.
Doritorii de a ocupa acest post sunt poftiţi a se
prezenta în sfta biserică, cu prealabila încuviinţare a
Prea Onoratului Domn protopresbiter din Ciacova, căruia
au a-şi subşterne şi petiţiile.
Togir, în 29 funie 1918.

Andrei Petrulescu

loan Coşariu

preşedinte.

notar.

In conţelegere: cu mine, cu observarea, că pământul
de sub pos. 2 s'a esarendat pe anul economic 1918/19
în favorul alegândului învăţător cu 530 cor.

3—1

Aug^ştfn Ghifezan
'* protopresbiter.

In urma ordinaţiunii Ven. Conşistor diecezan dtto
13 Faur 1917 Nr. 850 Şc. ex. 1917 prin aceasta se
escrie concurs pentru postul de învăţător la şcoala con
fesională gr.-or. română din Opatiţa,, protopopiatul Buziaşului, cu termin de 30 zile dela prima publicare în
„Foaia Diecezană".
Emolumente :
1. Salar 1000 cor., plusul se va întregi dela stat,
şi până atunci comuna bis. prin repartiţie anuală va
anticipa alesului învăţător salarul stabilit în art. de Jege
XVI. din 1913.
2. Pentru conferinţe şi a'dun. gen. 30 cor.
3. Scripturistică 20 eor.
4. Facerea socoţilor cultului şi bis. 20' cor.
5. Dela înmormântări 2 cor.
6. Locuinţă corespunzătoare cu grădină de 600
st. quad.
Îndatoririle învăţătorului confesional se impup şi
aici ca oriunde.
Recurenţii să-şi subştearnă rugările Prea. On. Oficiu
protopopesc din Buziaş, cu a cărui prealabilă cunoştinţă
apoi să se prezinte în sfta biserică de aici în vre-o Du
minecă sau serbătoare.
Opatiţa, din şedinţa comitetului parohial, ţinută la
29 Iulie 1918.

loan Mitariu

Damaschin Marian

preş. com.

notar com.

In conţelegere cu mine:

3—1

loan Pepa
protopresbiter.

CONVOCARE.
Acţionarii cassei de păstrare societate pe acţii

„Munteana"

din Somosreve (Cornereva) sunt poftiţi la

a XIII adunare generală ordinară,
care se va ţinea D u m i n e c ă în 29 S e p t e m v r i e St. n. 1918 la 2 ore p. m. î i localul institutului cu următoarea

Ordinedezi:
1. Alegerea a doi acţionari pentru verificarea protocolului. 2. Raportul diiecţiunei. 3. Raportul comitetului de supraveghiere. 4. Stabilirea bilanţului, împărţirea prpfituiui curat, absolutorul direcţiunei şi al comitetului de supraveghiere. 5. Alegerea alor
doi membri în direcţiune. 6. Alegerea a trei membri'în comitetul de supraveghiere. 7. Eventuale prop neri conform § 11 din statute.
S o m o s r e v e (Cornereva;, la 21 August 1918.
Direcţiunea.
P. T. acţonari, cari doresc a participa la adunarea generală în persoană sau prin plenipotenţiat, au a depune fcţiile, eventual
plenipotenţele, la cassa institutului până la 26 Septemvrie 1918 (§ 13 din statute).

ÎNCHEIEREA SOCOŢILOR — ZARSZÂMADÂSA
la „MUNTEANA" c a s s ă d e p ă s t r a r e s o c i e t a t e p e acţii în S o m o s r e v e (Cornereva) p e anul 1 Iulie 1917 — 30 Iunie 1918.
a „MUNTEANA" t a k a r e k p e n z t â r r e s z v e n y t â r s a s â g n a k S o m o s r e v e (Kornyareva) 1917. Julius 1 — 1918 Junius 30 i i z l e t e v r e .
Activa — V a g y o n
Cassa — Penztârkeszlet
Bon la alte bănci — Követeles mas
penzintezeteknel
Cambii — Vâltotârcza .
Efecte — Ertekpapirok

MERLEG SZÂMLA

CONTUL BILANŢ
•19346
473190

492536 86
44690
33460

Passiva — Teher.

Capital societar — Alsptoke
Fonduri — Alapok:
de rezervă — tartalekalap
de rezervă special — kiilon tart. alap
pentru binefaceri — jotekonycelu . .
cultural — kozmuvelodesi
Depuneri — Bet6ţek
Dividende nerid. — Fel nem vett osztalek
Tantieme
„ — „ ,.
,, jutalek
Remuneraţiuni — Jutalekok
Prodiversi — KiilSnbozo hitelezok . . .
Interese tranzitoare — Atmeneti kamatok
Profit transpus — Nyereseg âthozat .
Profit net •— Tiszta nyereseg

100000
27604
1500
600
316 94

431
9495

NYERESEG ES VESZTESEG SZÁMLA
Interese de depuneri — Betet kamat. .
Interese de lombard — Lombard kamat
Dări — Adök:
După depuneri — Beteţek utân. . . .
De stat şi comunală — Allami es közsegi

1047 72
4865 82

Amortizare dela escont — Vâltotârca leirâs
Profit net — Tiszta nyereseg

10963 25

5813 54
1030
1709 23
3929
19
9927 08
33391

9927
570686 86

570686 86

10477 25
486

30020
411852
545
190
325
15292
2533

Interese — Kamatok:
„
de cambii — Vâltok utân . .
„
efecte — Ertekpapir utân. .
,,
de cont-curent — Folyoszâmla.
Proviziuni — Jutalekok
Proteste — Ovâsdij
Diverse venite — Kulonfele bevetelek
Profit transpus — Nyereseg âthozat. .

Credit — N y e r e s e g
3031
1814
14033

18879
2158
9
11912
431

3391

10

10

S o m o s r e v e v e , la 30 Iunie 1918.
I o a n G r o z a v e s c u m. p.,
DIRECŢIUNEA
IGAZGATOSÂG:
G e o r g e B e l c o t a m. p.,
director executiv.
contabil.
P e t r u C r i s t e s o u m. p.
D o m i n i c B a t i u m. pC o n s t a n t i n B u r d i a m. p.
G e o r g e A r m a ş m. p.
C r ă c i u n B r i n z e i m. p.
Subsemnatul comitet am examinat conturile curente prezente şi le-am aflat corecte. — Alulirott felugyelobizottsâg jelen szâmlâkat megvizsgâlta es helyesnek talâlta.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE - FELUGYELQ BIZOTTSÂG:
N i s t o r C e r n e s c u m. p.
Carol S c h w a b m. p.
S i m e o n I o n m. p.
Mihail K e r e k e s m. p.
Mihâlyi Mihâly m p

Tisztelt k ö z g y ü l e s !

Onorată adunare g e n e r a l ă !
Subsemnatul comitet am examinat bilanţul anului 1917/18 care
încheie la 30 Iunie a. c. cu un profit curat de K 9927 08 şi aflându-1
compus pe baze solide îl recomandăm spre primire.
Vă rugăm mai departe a decide împărţirea profitului curat în
modul urmăor:
5°/ dividendă acţionarilor
K 5000'—
2 0 % fondului de rezervă
'
„ 1985-41
12% tantiemă direcţiunii
„ 1191-24
6°/
„
Comitetului de supraveghiere
„ 595'62
2°/ directorului executiv
„ 198-54
2 % remuneraţie funcţionarilor
„ 198'54
4°/ pentru scopuri de binefaceri
„ 397'98
La dispoziţia direcţiunii
„ 36Q-65
-

0

e

0

0

K 9027-08
în fine binevoiţi a da atât Direcţiunii cât şi subsemnatului
Comitet absolutorul pentru anul de gestiune expirat.
S o m o s r e v e , la 8 Septemvrie 1918.
Comitetul de supraveg. al caasei de păstrare aoe. pe acţil „Mtmteana".

Az 1918. junius hö 30-val K 9927'08 tiszta nyereseggel lezârt
merleget megvizsgâltuk s azt helyesnek talâlva elfogadâsra ajânljuk.
Inditvânyozzuk miszerint a tiszta nyereseg kovetkezâleg osztassek fel:
5°/ osztalek
K 5000-—
„ 1985-41
20°/o a tartalék alapnak.
„ 1191-24
12°/° jutalék az igazgatóságnak .
„ 595-—
6"/o
,,
a felügyelo bizottsâgnak
. „ 198-—
2°/o tiszteletdij a vezérigazgatónak
„ 19854
2°/o
„
a hivatalnokoknak .
. .
. . . „ 397-08
4 % jotékony célokra
„ 360-65
Az igazgatóság rendelkezésére . . .
0

K 9927-08
Végre kérjük, ugy az igazgatóságnak mint a felügyelo bizott
sâgnak a felmentvényt a mult üzletévre megadni sziveskedjék.
Somosréve,

1918. szeptember 8-án.

A „Mqnteana" takarékpénztár réazvénytárs. felügyelo blzottaàga.

*
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