
Iuliu, 1873.Ar adu, joi, *%,.Anulu II.— Nr. 40.
Corcspumlintiele si banii do prc-j 

numcratiune se so adreseze dc n< 
drcptulu: Redactiunei „L um in a" 
in Aradu, cancclari’a episcopâsca.

Pentru publicafciunile de trei ori, 
ce contieuu cam 150 de cuvinte

_m
Ese dc dduo ori in septemana:

Joi-a si Dominec’a.
il

Pretiulu de prenumeratiune
. 6 fl. v. a.j| 
. 3 fl. v. a.ii

pre ann introgu . . 
n diumetato do anu 
„ patrariu de ann . . 1. fl. 50 er.

j (spaţiu de 20 sire garmond) tacs’a e 
j 3 fl.; pana la 220 de cuvinte 4 fl. 
era mai sus 5 fl., inticlegendn-se 
intr’ aceste sume si timbrul». — Pro- 
tiulu pubiicatiuniloru se se anticipe

Pentru Romani’a si strainetate:
pre anu introgu . . . 9 fl. v. a.i. 
„ diumetato de anu . 4 fl. 50 cr.; F6ia bisericesca, scolastica, literaria si economica. - -r-g__ z -

-a
. or. aradane,Organu oficiale alţi eparcliiei romane gr

taria nu e scutita de inflnintiele eterogene si contrari 
adevăratului crestinismu. Mai la t6te sinodele nostre bi- 
sericesci vedemu aceste influintie cercandu noroculu de a 
isbuti câte cu o cestiune de oportunitate. De aci dedu- 
cemu noi tristulu adeveru, ca deşi. avemu lege in statu- 
tulu organicii obligatoria pentru intreg’a metropolia 
mana: totuşi d. e. reconstituirea consistorieloru nu a de-

-,ţ| . _____ __ . . ____n; - , jf- ^ -X"

uniformitate la tote trele eparchiele nostre. 
Responsabilitatea apoi pentru urmările acestoru ca

şuri de oportunitate nu cade pe individulu infinintiatoriu 
ci pe insasi corporatiunea in a cărei nume se aduce con- 
clu8ulu. " J ■ ■ ■ \

Sinodul» dela Calcedonu*) tienutu sub Teofilu din 
Alesandri’a, a enunciatu sentintia de esilare asupra Sân
tului Crisostomu, a cărui cuventu de despărţire lu pro- 
duseramu in nrulu precedinte. Acestu sinodu are dara 
responsabilitatea naintea lui Ddieu si a omenimei pentru 
osanditoriulu conclusu, deşi bine se scie ca elu a fostu 
numai instrumentu alu viclenei imperatese Eudoxi’a si a 
imperatului Arcadiu cari nu poteu suferi pre santulu pă
rinte. câci acest’a iubea disciplin’a, aperâ morâlulu si 
sbiciue pecatele fara nici o reserva.

După telegramulu ce-Ju primiramu astadi din Sibiiu: 
Convocarea congresului electivu e decisajje^ 26^ Auguştu ^

“veciiiu a, c. ... .........
Precumu se scie, mandatulu Dlpru deputaţi congre- 

suali de trei ani in a. c. espira si convocarea noului con- 
gresu are se urmeze pre yiS. octovre; DD. deputaţi ve
terani dara—precum credemu după scurtulu terminu de 
alegere—voru ave norocirea de a partecipâ atâtu la ale
gerea câtu si la installarea noului metropolitu.

PARTE OEICIALE.

1005. B.1873.

tiene esamine de cuali-Cu teologii absoluţi se voru 
ficatiune in 26. iuliu a. c. vechiu.

Despre ce Domnii membri ai comisiunei esaminatorie 
precum si respectivii teologi absoluţi spre 
modare prin acest’a sunt avisati.

Aradu, 11. Iuliu 1873.

ro-

cursu in
scire sj aco-

Ionuu Moldovanu,
secretariu consistorialii.

PARTE REOEICIALE.
Aradu, l%2. Iuliu 1873.

- Depliuirea scaunului vacantu metropolitanu preocupa
p astadi spiritele romaniloru gr. res. din Ungari’a si Ardealu 

mai multu decâtu ori care alta cestiune.

1 y

Ea esfce!_cestiunea nostra bisericesca naţionala, inci-' 
dintele gravu alu ingrigirei generale, ce vedemu manife- 
standu-se in cercuri private si prin diare.

Ingrigirea e generala si mare: câci dela norocos’a 
resolvire a cestiunei depinde progresulu abia restauratei 
nostre metropolii romane.

Noi posibilitatea resolvirei o facemu pendinte dela 
tactulu alegetoriloru si dela persdn’a alegendului individu; 
deca aceste doue mominte nu voru fi desconsiderate, 
progresulu metropoliei nostre va fi ca si a publicului ca- 
letoriu, candu pe sîne nici o stavila nu se afla. 6r’ in 
masin’a trasureloru ocupa locu unu conducetoriu intie- 
leptu. Necasurile ndstre cu fraţii şerbi.Nemuritoriulu părinte Metropolitu Andreiu prin sta- 
tutulu organicu a neteditu calea pe care Congresulu are 
se proceda la actulu alegerii, er’ in privinti’a cualificatiunei 
alegendului Metropolitu nou vorbescu destulu de evidentu 
canonele. Este de prisosu dara, ca s& ne ocupamu in 
detaiu cu procedur’a ce o prescrie statutulu nostru la ca- 
eulu alegerii de metropolitu, dar’ si mai de prisosu 
reproduce registrulu preamultiloru candidaţi din cleru si 

care a degeneratu pana la ridiculositati.
9 E de prisosu, pentru-câ avemu credintia in zelu si
> jjuteresarea Dloru deputaţi congresuali, cari după statutu
/ voru sci cum se alega, er’ santulu sinodu archierescu după 

candne va sci pre cine se intaresca de fiitoriu succesore lui 
“Siâguna.

Ori-câtu de bine s& fie asiediate sînele, .trasur’a usioru 
pote potigni in lips’a precautiunei facia de stavilele ce le 
punu acei 6meni cari sunt sclavi passiuneloru de a opri 
conductulu macaru si cu periclitarea aloru sute si mii, 
numai voi’a loru s& se intemple.

Avemu autonomia si constitutiune după modelulu 
g^nuinu alu bisericei creştine; dar’ după o esperintia de 
trei ani trebue sâ marturisimu, câ vieti’a nostra parlamen-

Representatiunea Ilustritatei Sale preasantitului Domnu 
Episcopii alu nostru Procopiu Ivacicoviciu, ca a presiedin- 
telui Delegatiunei nostre congresuale in caus’a despartirei 
ierarchice ce se publicâ in Nr. 29. alu Luminei, — . 
avii acelu resultatu câ inaltulu Ministeriu reg. ung. de 
cultu si de instrucţiune publica prin intimatulu din 20. 
Iuniu a. c. Nr 16,175 emisu catra Administratorulu' « 
patriarchatului serbescu de Carlovetiu, a trasu la res1- 
ponsabilitate pre respectivele comissiuni ale Delegaţia 

"^^congresuale ' şerbe „provocandu-le senosîTr ca sjL 
stifice despre neesirea itr^Tespectivele comune 

mestecate, prin care impedeca efectuirea despartirei îer^r- 
duce a romaniipxm^

Cumcâ acesta Represemtatiune a avutu efeptulu doritu 
dovedesce impregiurarea: câ comissiunile delegatiunali ser- 
be acum^ d’odatanavalescii pe comisiunile ndstre, defigu pe 
întrecute terminele de pertractare si provdca cu intetire ca 
se continue pertractările de despărţire ierarchica — prefcutin- 
dene unde nu s’au incercatu pana acum’a!

a

mireni

unei

\

*) Nu celu ecumenicii tionutu sub prcaicdinti’a lui Auatoliu pătriarchulu 
Constantinapolei. Red.

/
\
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, Fraţii coreligiunari şerbi, — vediendu acum’a: ^ 

prin traganari nu potu suprima dorintiele romaniloru: 
tientescu la alte apucaturi mai drastice, spre a se sustiene 
si mai departe ca domni si stepani asupr’a romaniloru 
supusi Ierarchiei serbe, terorieendu

c k Crodintiosii de facia romani, in numeru cu multu mai micu 
facia de numerulu coreligionariloru şerbi, dechiara: câ s’au pre^ 
santatu in urm’a premorsei incunoscintiari atâtu prin antisti’a 
opidaua, după publicarea usuata cu dob’a, câtu si prin dispus’â 
insei in ti are de catra invetiatoriulu localu romanu Nicolau Nico- 
aeviciu cu mormontariulu: dintre foştii barbati de incredere de 

la prim’a impacatiune sunt presinti optu inşi, — aflandu-se afara
de aceştia si mai alţi credintiosi romani de facia. __

Ambele parti dechiara: a fi priceputu cele desfasiurate mai 
susu, — si asia premergendu aceste, adunarea merge 4r in loca
litatea scdlei si după o contielegere reciproca: actulu primei 
impacatiuni încheiate la si 2/u Noemvre 1872. se competdza 
in urmatoriulu modu si a nume:

Nr.2. .
Cu privire la constatarea numerului sufleteloru,-—
Nu s a tienutu contu de dispusetiunile prescrise in punctulu 

II, respective IX, din Invoidl’a normativa carlovitiana, pentru-ck 
deşi după conscriptiunea poporului din anulu 1864, atunci se - 
aflau.......................................... .......................... ..... . 1140 şerbi

• • • • '...........................1122 romani
de totu unu numeru de . . 2262 suflete

credintiosi de ambele nationalitati, — totuşi la ocasiunea primei 
pertractări, avendu ambele parti in vedere: cumcâ acea conscrip- 
tiune respective numerulu sufleteloru de atunci, prin scadiementu 
si acrescamentu s a stramutatu, dra compunerea unei conscrieri 
noue a sufleteloru ar fi fostu incopciata cu mari greotati, — s’au 
intielesu intre sine: ca pentru aedsta impacatiune, se nu se iee 
de basa nici unu numeru anumitu de suflete, — privindu-se cre- 
dintiosii de ambele nationalitati deplinu indreptatiti, a face si 
incheiâ impacatiunea fratidsca, si fara de observarea acestei for
malităţi. —

pe ai noştri cu rig6- 
intolerantiei religionarie accentuata in comentariulu, ce 

lu făcu redactorele acestei foi la memorata representatiune 
a Presantiei Sale bunului părinte Episcopu diecesanu alu 
nostru atâtu de însufleţi tu si interesatu de caus’a despar- 
tirei nostre ierarchice.

rea

■;

m
i

Doveda eclatanta despre acesta intolerantia a fraţi- 
loru şerbi, facia de romanii noştri asupriţi, din comunele 
mestecate ni dau desfasiurarile cuprinse in protocolulu 
comissionalu ce lu publicâmu aci, recomendandulu in de
osebit a atenţiune binevoitoria a stimabililoru cetitori ai 
noştri, cu atâtu mai vertosu: câci acestu protocolu, este 
aşişderea tabloulu ce cuprinde in sine spresiunea si ma- 
nifestatiunea fidela de intolerantie neloiali, a fratiloru şerbi 
facia de noi si de santa causa a nostra!

81

V)
25. Iuniuluatu in 1873. la comunitatea biseric^sca meste

cată ,serbo-romana din opidulu Ciacov’a' in Comitatulu 
Temisiului, cu privire la completarea actului de impaca
tiune, ce sa fostu incheiatu in %*. si 2/14. Noemvre 1872. 
in caus’a despartirei ierarchice a credintiosiloru romani 
de catra coreligionarii şerbi,

7. Iuliu

Nr.3.
Cu privire la obligamentulu de desdaunare diu partea 

biloru amintita in protocolulu de facia la ptinctulu 1, lit. b) si î ' 
cuprinsa in protocolulu de impacatiune a primei comissiuni sub 
Nr. 4. punctulu 6, — partea serba dechiara:

Acesta formalitate deşi prescrisa ca o conditiune in punctulu 
XIII. din InvoidFa normativa, din acelu motivu nu s’a observatu: 
fiindu-câ partea romana ca unic’a indreptatita d’a pactâ, s’a in- 
destulilu numai cu deoblegamentulu pârtii serbe espusu protoco- 
larminte in Nr. 4. punct. 6; fiindu-câ inse acum’a se pretinde si 
obligaţiunea formale: ac^st’a din parte’a comunei bisericesci serbe 
indata se si estraddza, si se preda comunei bisericesci

Nr. 4.

Y' Ir •ser-
fiindu de facia:

Din partea delegatiuniloru congresuale 
Comissiunea serba:

cumca

Comissiunea romana:
Vasilie Tabakovics, protopres- Andreiu Papp, protosincelu din 
viterulu Temisiorii, ca conduca- 

toriu.
Aradu, ca conducatoriu.

loanu Petrovics, advocatu din Petru Petroviciu, asesoru-refe- 
• Temisi&i''a, ca membru. rinte consistorialu din Aradu, 

ca membru.
iromane.

Din- partea concerninteloru Consistorie ca Representanti: 
aln Temisiorii, alu Caransebesiului,

Petar Stojadinovics, parocbu Alesandru Popovits, administra- 
din Ovseniti'a.

Din partea auctoritatii politice:
Ladânyi Lajos, subprotore.

Nr. 1.

Cu privire la dificultatea pentru nesubscrierea actului de 
impacatiune, prin toti barbatii de incredere, —

Din partea romaniloru se ard ta: câ dintre cei 12 barbati 
de incredere, — 4. inşi s’au indepartatu de la pertractare si a

---- loanu ltvanu, Nicolao Mustetiu, Mitru 'Uzoniu si MiHniu
Jivauu, carii dechiara pe facia: câ vediendu cum o se se încheie 
impacatiunea spre nemultiemirea si fara de scirea si convoirea 
maioritatii poporului, n’au voitu 
s’au indepartatu. —

A
. toru proteralu.

nume

remana pan’ la sversitu cise
Fiindu poporulu de ambele nationalitati adunatu la scdla, i se 

descoperi scopulu venirei comissiuniloru, — inse la dorinti’a coreli
gionariloru şerbi— adunarea mdrsa in sânt’a biserica, unde prin ambii 
conducători comissiunali, i s’a cetitu si splicatu mai inteiu hârti’a De- 
legatiunei congresuale romane de datulu Aradu, 28. Aprile a. c.

■ Nr. 172. del. apoi si cea a Delegatiunei congresuale serbe de 
, datulu Carlovetiu in %, Iuniu 1873. Nr. M. 66, 161, si 303. 

precum si ordinatiunea Consistoriului diecesanu alu Temisiorii din 
13. Iuniu a. c. Nr, 185. in intielesulu căror’a s’a dispusu com
pletarea actului de impacatiune incheiatu intre ambele parti si 
provocatu mai susu, — cu acea apriata observare din partea ser- 
biloru: cumca partea meritdria a actului de impacatiune, in pri- 
yjnti’a împărţitei averii bisericesci comune, si anume cele espuse 
in punctulu 4. alu protocolului primu, — s& se sustiqna nealte
rate; inse sunt de a se suplini numai unele scăderi respective 
forme dificultate,,si a nume:

- a) Numerulu sufleteloru. de ambele nationalitati;
b) asecurarea oblegamentului de . desdaunare a serbiloru 

prin estradarea obligatiunei formale;
c) subscrierea actului completatu de impacatiune, — prin

toti barbatii de incredere; r
d) publicarea resultatului pertractării, adeca a actului de

impacatiune, si primirea acesteia de catra toti, sdu celu pucinu 
prin majoritatea creBtiniloru. — , r

Nr. 5.'
Cu privire la dificultatea, despre nesubscrierea actului de 

impacatiune si despre lipsa clausulei, câ aceia impacatiune s'a 
primitu de catra maioritatea romaniloru. __

Barbatii de incredere şerbi toti presinti, si cu ceia-lati mulţi 
de facia 4r şerbi, la aedsta dificultate din partea Delegatiunei 
congresuale romane, reflectdza categoricu si resolutu: cumca 
actulu de impacatiune, a’a cetitu si splicatu din punctu in punctu, 
adeca in totu cuprinsulu seu tuturoru credintiosiloru ce erau pre£ 
Binti; acesta se dovedesce prin subscrierea barbatiloru de incre
dere a ambeloru parti, ale ambeloru comissiuni delegationale si 
a esmisului auctoritatii politice. —

Poporulu au foBtu adunatu si la actulu publicării, carele 
au manifestaţii prin semne de viua bucuria primirea impacatiunei; 
dar cumca credintiosii romani au consimtitu cu impacatiunea si 
câ au primit’o, este dovdda si aceea: câ indata după acelu actu, 
si a nume in 3/15 Decernvre 1872. adeca la o luna de dile, ro
manii, basati pe concessiunea serbiloru din punctulu 9. Nr. 4. alu 
protocolului, cerendu, midilocindu si capatendu-si preotu propriu 
romanu: au tienutu si efectuitu in biserica ,constituirea formale q 
comunei bisen'icesci -parochiale nouformate de sine statatâriaf asistendflr 
la acelu actu solemnu concernintele protopreaviteru 
la care ocasiuno de sine se intielege: câ nu numai

romanu, si 
barbatii de
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Fiindu apoi 'se se subscrie protocolulu de fatia prin 

siunile delogationali, fraţii coreligiunari şerbi refusa subscrierea 
si provocandu si pre membrii comissiunei delegaţiunale serbe, ca 
se nu subscrie protocolulu, aceştia aşişderea rafusa, si intre sgo- 
motu toti se indepartâza cu espres’a insinuare: ca nu voescu mai 
multu se scie nimica de acesta causa.—

25. Iuniu

comis-
încredere si ceia ce au fosta de facia la actulu de impacatiune 

^Tci unu numeru mare de poporu roraanu au luatu parte, caruia 
prin protopresviteru i sfa desfasiuratu si prin urmare âr’ de nou 
i s’a publicaţii: câ comun’a nouformata bisericdsca romana, numai 

bas’a actului de impacatiune se constitue.
Altcum serbii observa: ca formalităţii de sub întrebare s’a 

satisfacutu tocmai prin punerea clausulei la încheierea protocolu
lui, unde apriatu e disu : „După ce protocolulu acest a s a subscrisa 
de amendoue părţile;u inse din tote aceste esceptiuni si difieultati 
se vede a fi numai o intriga tiesuta de catra unii malcontenti; 
deci ei serbii sustienu impaeatiunea si remanu constanţi la cele 
ce conduşi de iubire fratidsca au incheiatu odata cu coreligionarii 
romani, si se rdga: ca măritele Delegatiuni congresuale prin de 
aceste minutiositati de forme ueesentiali se nu impedece si alte
reze osecutarea unui actu de impacatiune fratiâsca, încheiata

careia impede-

pe

1873 la 12 V2 ore ndptea, 'Ciacov’a, in 7 luliu

Andreiu Papp, n». p.
Protosincelu.

Conducatoriulu comissiunei.
Alexandru Popovlclu, m. p.

adm. protopresbit.
Petru Petrovlciu, m. p.

Asesoru referinţe la consistoriulu din Aradu ca 
membrulu comlsiunei delegationaie romane.

Va se dica: fraţii coreligiunari şerbi din Ciacov a se 
aretara atâtu de intoleranţi, incâtu numai argumintele lo- 
ru pretindeu se se iee la protocolu; era pe ale romani- 
loru le desconsiderară, 6i refusara d’a subscria protoco
lului numai din causa: cd romanii inca cutediara a-si dâ 

‘justele sale reflessiuni.
Aceste sunt metechnele fratiloru şerbi prin care tin- 

du a impedecâ realisarea despartirei romaniloru de catra 
' Ierarchi’a serba.

intr’o cestiune atâtu de delicata si momentosa a 
care e cualificata numai de a stirni si causa inversiunari si certe 
intre confraţii coreligionari a unei si aceleiaşi biserici dreptumari- 

-A* torie, — carii dejd impacandu-se sunt despărţiţi!
La aceste dechiai’atiuni si reflesiuni, invetiatoriului Nicolae 

Nicolaeviciu cu ceialalti barbati de încredere presinti dau urma- 
toriele desluciuri:

Cu adeveratu, câ in 3/u Decomvre 1872. dlu administratoru 
protopresviteralu a conchiamatu si totu in aceiaşi diua a si tie- 
nutu asia numitulu sinodu parochialu, fara ca inse se fie premersu 
publicarea baremu cu 8 dile mai nainte, căci ddca se publica si po- 
porulu scid câ despre ce e v6rba, — adeca spre ce scopti se con- 
v6ca adunarea, — atunci romanii nu se infacisidu, — buna 6ra 

s’au infacisiatu nici acuma — audindu : câ impaeatiunea 
cu serbii are se remana cum s’a facutu si numai unele forme se 
voru întregi. —

Tocmai in raomentulu candu serbii contradiceu si demin- 
tidu afirmatiunile invetiatoriului Nicolaeviciu si a loru câţiva mem- 
bri romani, — se infacisidza unu numeru mai mare de credinti- 
osi romani, — la 10 y2 de 6re sdr’a, carii venindu de la lucru- 
lu câmpului, si intielegendu despre lucrarea si pertractarea comis- 
siuniloru ceru: ca se li se faca cunoscutu resultatulu pertractării 
de astadi.

Petru Petrovlciu

Apelucum nu

Catra toti stuparii din patria si- strainetate, si catra toti 

amicii stuparitului.

După ce conducătorii Reuniunei generale de stuparitu din 
austro-germani’a dela ultim’a siedintia din Septerabre 1872 in 
Salisburgi’a tienuta, pe langa t6te nesuintiele nu au potutu eso- 
perâ, ca la espusetiunea generala din Vien’a sâ se primesca al
bine vii; in siedinti’a reuniunei din 8. Maiu au decisu,, ca inca 
sub durat’a espusetiunei generale din Vien’a sâ se convoce o es- 
pusetiune separata pentru stuparitu.

Necesitatea linei astu-feliu de espusetiuni o va seraţi fie-care 
stupariu, cu atâtu mai vertosu, câ*ci Escelenti’a sa Directorulu 
espusetiunei generale nu si-a tienutu cuventulu din programulu 

specialii (Nr 39 pag. 4.) unde dice: ^Espusetiunea animale- 
loru este o parte din cele mai însemnate a espositiunei economice etc.

Espusetiunea stuparitului se va tiend dela 1. Iuliu pana in 
15 septemvre 1873, in pompos’a gradina şcolara din Simering, 
langa Vien’a, unu locu fârte acomodatu parte pentrucâ acolo se afla 

• edificaţii si unu pavilonu admirabilu după constructiunea mai n6- 
ua si impoporatu cu albine, parte pentru-câ e in legătură 
lea ferata de cai si aprâpe de Prater, unde este epusetiunea ge
nerala.

Publicandu si splicandu-Ii-se celoru presinti, adeca celoru 
mai tardiu infacisiati si subscrisi in alaturat’a cola sub l/ 
anteiu protocolulu luatu la Y1S si 2/u Novembre 1872. apoi con- 
clusulu Delegatiunei nostre congresuale, — dinsii in contradice- 
re cu dechiaratiunile serbiloru, dechiara: cumcâ

1. La actulu primei impacatiuni maioritatea poporului roraa
nu n’a luatu parte, ci numai câtiv’a locuitori carii ei de ei s’au 
alesu ca barbati de încredere, — cu scopu numai ca sâ se intie- 
îdga cu barbatii de încredere şerbi despre punctele de irapaca- 
tiune, — dr nici de câtu se si încheie aceia impacatiune. —

2. Impaeatiunea făcută si încheiata prin cei optu inşi barba
ti de încredere îndemnaţi si persvadati dc comisiunea delegatio- 
nala romana si prin intrevenirea emisului autoritatii politice nu 
o recunoscu de valida, câci s’a tacutu fara de scirea si spre scă
derea poporului roraanu.

3. Dovdda despre acdst’a este tocmai prolestulu ce l’au 
insinuatu adunarea romaniloru din 3/25 Decemvre 1872. la care 
se provdca serbii ca dreptu argumentu: la acea adunare maiori- 
tatea romaniloru n’a voitu nimicu se scie nici de preotu nici de 
formarea si constituirea comunei bisericesci; — atunci si-a espri- 
matu nemultierairea cu actulu impacatiunei, din care indoiimu a 
si decÎ6U insinuarea protestului la Dolegatiunea congresuala roma
na, ce au si facutu atâtu in- scrisu câtu si pe cale telegrafica. —

4. Maioritatea credinţiosiloru romani doresce ca serbii se intre 
in n6ue negotieri, sâ se faca conscrierea poporului si protiuirea 

1 averii, si aceste doue base principali sâ se iee in drdpta conside
raţi une la impartirea averii comune bisericesci, parocbiale, si seo- 

^-larie — niiscatdrie si nemiscatorie; — altu cum credincioşii ro
mani peste 40 la numeru in numele maioritatii dechiara unanimu 
si resolutu: câ actulu de impacatiune incheiatu la l/13 
Noemvre 1872 in modulu mai şusu espusu, nu-lu primescu; ci 
remanu pe langa protestele iusinuate pentru nulificarea acelei 
impacatiuni. —

Cu acdst’a cetindu-se protocolulu de facia si fiindu sâ se sub
scrie de catra ambele parti, coreligiunarii şerbi indignaţi do de
chiaratiunile romaniloru, dechiara in numele tuturoru serbiloru: 
câ espusetiunile romaniloru nu sunt adeverate, prin urmare ei 
serbji la propunerea barbutului de incredero Petar Gyurics, des

copere înaintea comissiunei delegatiunale romane: câ repasiescu 
'cu totulu de la ori ce impacatiune revocandu si cea încheiata 
la V13 si 2/i4« Novembre 1872. si dechiarand’o far’ de nici o va

mal

seu

cu ca-

Jn localitatea scolei sunt 2 salone grandidse, unulu pentru 
siedintie, si altulu pentru museulu stuparitului.

Conducătorii reuniunei albinariei se adresedia prin acestu 
apelu catra toti stuparii si amicii apiculturei din tote tievile si 
tienuturile si i provoca cu t6ta ondrea a se adund si a tramite 
obiepte si albine vii in numeru câtu de insemnatu, pentru care 

• nici o tapsa de espusetiune nu se va solvi. ■ • •
Obieptele de espusetiune sunt a se tramite francate eomi- 

siunei dela espusetiunea apiculturei, in Simering langa Vien’a in 
localitatea sedlei (${n bie SBienen 9lit8fteIuu3$fomimfftcm im nciten 
gemetube @d;uif)au$e 311 ©immevm$ micfflt Sica.)

Si fiindu-câ prin juri internaţionale din partea Escelentiei 
Sale piui Directoru alu espusetiunei generale ni s’a negaţii pre- 
miele menite pentru espusetiune (si asia numai de bronce) eorni- 
siunea s’a pre’ngrigitu pentru castigarea promieloru de stătu 
private, pre sâm’a stupariloru espusetori.

Obieptele espuse, care nu se voru vinde sdu nu voru fi de 
vindiare, se voru retramite de-locu după impartirea promieloru.

Taps’a bileteloru de intrare s’a redusu numai la 20 cr. âr’ 
pentru espusetori gratuita.

Dorimu ca toti stuparii sâ ajuuga si se petrdea in pace la 
espusetiunea ndstra.

Hitzing in Maiu 1873.

si
^ Vi 4

cu t<5ta (lovot’mnoa:
Dr. Vlueenilu Hellcr, ,

prosledintele conducatoriu alu espusetiunei de apicul
tura din Vlen'a.

ldre.—

â
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Subscrisulu cugeta a face bunu servitiu stupariloru romani 

aducandu-le la cunoscintia apelulu presiedintelui de mai suau 
(produsa m Nr. 10. in Bienenzeitung.) Cercetarea acestei espuse- 
tiuni este pentru noi romanii de mare necesitate, deorace la noi 
stup ari tulu este inca si âstadi pră primitivu, si ar fi de doritu ca 
in câtu se p6te să convenimu mai mulţi romani acolo, ca să’ ne 
potemu câştigă esperintiele debuintidse. Eu voia întreprinde ca- 
letori’a la espusetiunea amintita cam in 25 Iuiiu st. n. si voiu 
locui 10 dile ia profesorulu de apicultura ICarolu Gatter in Vien’a 
cerculu VI. Gumpendorf, MancHeti gasse Nr 14. ’

Aliosiu in 29 Iuniu 1873.

uni la unele cuvinte, pre care voiău ale înlocui cu altele, — ce 
inse neprimiudu-se: s’a acceptatu si aprobatu cu unanimitate testulu 
originalii a proieptului.

După aprobarea statuteloru s’a procesa (in intielesulu statute- 
loru) la alegerea oficialiloru si s'au alesu cu unanimitate de: pre- 
siedinte Dnulu protopopii Petru Chirilescu, de v. presiedinte Dnulu 
•Ioane Cornea, de notari: Mihaiu Sturz'a si Mihaiu Leucuti'a; de 
casariu Dnulu Moi se Bocsianu\ si controloru; Constantinii Popoviciu.
In intielesulu §. 32 a statuteloru, s’a alesu si o comisiune de 10 
membri pentru manipularea baniloru fundatiunei. Si cu acăst’a 
„Reuniunea“ s’a constituitu definitivu.

Scopulu acestei Reuniuni este mare, inse pe langa puterea 
aloru 50 de intieleginti, toti legaţi intre sine de acele-si interese 
toti intruniti intre sine de a ajunge la acea-si tienta, care făcu 
scopulu eelu mare: scopulu devine fărte usioru realisabilu; si 
nu păte fi nici o pedeca asin puternica, care se contr’a stee îna
intea aloru 50 de căpitani, cari dispunu de o armata de 60,000 
de suflete, si cari sunt intruniti nu prin legi militare, nici prin 
fortia, ci prin concordia: si cari sunt angajaţi la lupta nu pentru 
gloria imperatăsca, nici pentru medalii de auru, ci pentru elup-^k 
tarea drepturiloru divine, ce din dia in- dia devinu profonate 
prin 6menii desmoralisati.

Concordi’a care este puterea la ori-ce întrunire, speramu 
ch. va întruni si preotimea n6stra, si fîindu lupt’a ei pentru drep
tate, egalitate si cu unu cuventu pentru principulu credintiei cresti- 
nesci, care nu este alta decâtu voi a lui Ddieu, dela care speramu 
ţotu ajutoriulu si binele, si pre carele si rugărnu ca să-si 
întărea faci a sa si catra credintiosii romani si conducătorii loru 
adeverati, si se ajute ca si acăsta intreprindere sub nume de 
„Reuniune" se fia încoronata de unu sucessu favoritoriu, 
înflorirea bisericei, natiunei si a membriloru ei. Aminu.

---------------- Umdu din lunca.

1

Yinccntiu Schelcfianii .
parochu gr. or. si asesoru consist, membru onorariu alu 

reunlunei de apicultura din Sllesi'a-borusiana.
\ Chisineu, 12. Iuniu 1873.

Onorata Red'acţiune !
. Astadi tienu aicea siedintio comitetulu si sinodulu protopres- 

viteralu; după finirea caror’a se inaugura: „Reuniunea preotiloni 
romani gr. or. din protopresviteratulu ChisineuluiI Despre tăte 
aceste vinu a vi reportă pe scurtu:

Comitetulu avii spre desbatere numai unu obiectu si anume: 
Reportulu coinissiunei de trei, emise pentru revidiarea socotiloru epi- • 
tropiei protopresviterale, care desbatere fu fărte scurta, căci re- 
portandu eomisiunea; cumca lipsescu nescari documinte dela so
coti si. prin urmare se afla dificultăţi, — deşi nu însemnate, — 
dara totuşi dubiăse; propune comitetului ca să se predee epitropiei * 
spre ale rectifică si provedă cu documintele recerute; si acăsta 
propunere primindu-se din partea comitetului: siedinti’a se redica.

s*edimti a comitetului, urmă imediatu siedinti’a sinodu- 
fiindu mai toti membrii de facia; — inse lipsindu nota-

Giul’a86 a^Sa de n°tariu ad hoc: Dnulu Iustinu Popoviciu din

Obiectulu sinodului a fostu substernerea Reportului presidialu 
despre activitatea scaunului protopopescu, comitetului si sinodului 
din a nu lu espiratu 1872; precum si reportele inspectoriloru de
SCO10.

spre:

Stevercnriissime
Domnule Redactore!

Cu privire la post’a redactiunei din nrulu trecutu, Te rogu 
se binevoiesci a luă notitia că pentru timpulu, pre câtu am fos
tu redactore, bucurosu primeseu responsabilitatea facia cu veri ce: 
materia, deci nu are de câtu se mi se adreseze mie.

Peste reportulu presidialu se trecu cam iute, de drace sino
dulu numai in unu singuru punctu s’a acatiatu si anume in o ad
moniţiune făcută din partea Consistoriulu comitetului protopres- 
biteialu si mai virtosu presiedintelui si notariului pentru că a 
luatu Ja protocolu respective a permisu a desbate unu obiectu, 
peste care acum’a a fostu dispusu Consistoriulu; si in unu stilu 
ne usuatu de subalternu catra superioru, a hotaritu ca dispuse- 
tiunea consistoriala să se respingă si consîsloriuTu, ...să şe răge ca

ce ca2ÎMP sueraT comitetului. Ăcum’a' 
imdu S-aŞTartea CoSsTsîorwlui a veSta F admoniţiune cores- 
pundietore decisului comitetului de anu; au luatu sinodulu la des- 
batere de nou caus’a, si cu privire la §.-63 in combinatiuno cu 
/? a statutului organicu, s’a-observatu că si V. Consistoriu 

a desconsideratu dreptulu a loru dăue foruri, a comitetului paroehi- 
alu si a comitetului protopresviteralu : — inse ca foru mai inal- 
*“ -a casu urgmte a fostu indreptatitu la asemeni dispusetiuni, 
ca se nu se pericliteze caus’a; dara pe langa tăte aceste s’a su
puşii dm partea unoru membri ca să se roge V. Consistoriu, ca 
la. alte ocasiuni se fie cu privire la §§ susu citati si unele cău
şe ce privescu pe comitetulu parochialu si celu protopresbiteralu 
ca si pe forulu 1 si 2 se le transpue acolo pe langa tăte, că după 
usulu de pana aci, plansărea său acus’a mergă d’a dreptulu la V. 
Consistoriu. Inse aceste propuneri nu s’a primitu la protocolu ci 
simpliciter: admoniţiunea s’a luatu spre sciintia. *) A venitu apoi 
a oi dine reporturile inspectoriloru şcolari, despre care amu de 

a aminti, numai fărte pre scurtu, că pe langa altele desluciri nu 
prea multu inbucuratdre, s’a referaţii din partea inspectorului din 

îepresm M. Sturza si o scire inbucuratăre despre doi invetiatori 
m mspectoratulu seu si anume, Ioanu Pinteru din Vadasu si Ioa- 

nu Votuntiru din Siomoschesiu; cari corespundiendu pe deplinu 
misiunei loru făcu progresu fărte imbucuratăre ; asemene si inspee- 
oruJu din Siclau Zedelsianu a laudatu multu progresulu ce l’au 

aretatu invetiatoriulu Savonescu din Socodoru, cu ocasiunea de- 
punerei esamenuiui de ărna.

, aceste reporturi finindu-se siedinti’a sinodului; preotimea
s au constituitu in o conferinlia, pentru de a mai luă o data la 
desbatere proeptulu de statute elaboratu inca anu prin o comisi
une de trei, care proeptu a fostu tiparitu înainte cu trei luni si 
imparei tu spre studiare pe la toti preoţii; care proeptu aflandu-se 
destulu de completu, — după ce unii si-au facutu pucine reflesi-

*) F6rt® in«eleptu! Consistoriulu ca foru superidro o indreptatitu a dd 
astfelu do lectmne, mso nu vice versa. Acolo e sinodulu opal-cialu caruia 
pundiotoriu si Consistoriulu. r6{j

Georgiu Popa. ii
VARIETATI.

Aici in Orasiulu Aradu se intempla pe dî câte 30—35 ca- 
suri de colera; acăst’a fatalitate intempina mai virtosu clas’a de 
josu a poporului si pre cei ce din îndepărtare vinu in părţile aces
te la secerisiu spre a-si câştigă panea de tăte dilele.

* Proprietarii moriloni de abure — pe cum am auditu dela omeni 
competmti — au profitatu multu de fdmetea din a. c. că-ci si-au 
vendutu t6ta ferin a cea stricata si mucedita; au patit’o inse lar 1̂' 
Aradulu nou, unde s a inceputu investigatiune criminala contr’a loru. 1

Concursu.
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu la scdl’a confes- 

sionala gr: or: romana m Comun’a Micalaca dieces’a si mspec
toratulu Aradului cu care sun tu împreunate urmatorele emo- 
luminte anuale: 220 fl v. a. in bani gata din cass’a spese- 
loru Comunale totu de una pe patrariu de anu nainte, se
siune pamentu aratorm. 12 orgii lemne de focu, din care es
te a se mcaldi si scdl’a, cuartiru liberu pomposu cu intravi- 
lanu de % jugeru si venituri stolarie dela ingropatiuni si

3—3

1

lDoritorii de a ocupă acestu postu suntu avisati asi tri
mite recursele loru de a dreptulu presidiului Comitetului 
parochialu pana in /31. Augustu. a: c: candu dimindtia la 
9 ore se va tiene si alegerea, — provediute su testimoniu i 
despre absolvirea cursuriloru pedagogice si de cualificatiune 
cu calculu bunu, atestatu de moralitate si testimoniu despre 

, absolvirea de celu pucinu 4 clase gimnasiale; inse cei ce vor 
pută documentă, că suntu binemeritaţi pe terenulu invetia- 
menţului voru fi preferiţi chiaru deşi vor avă numai 2 cla
se gimasiale. — Concurenţii si pana atuncia se invita pentru 

'desteritate in cântările rituale, a se presentă intr’o di de Du
mineca său serbatora in persăna la st: Biserica:

Micalac’a V13 Iuiiu 1873.
Comitetulu parocliiale, cu scirea ai învoirea mea:

e res- loane Popoviciu Deseani»w
p .... —................................  ..... ■ ■ - ___ ___ ____ lnspect. scol. cerc. W

u îpanu u m Stefanu Gyulai Proprietatea si editur’a diecesei aradano. — Redactorii respundiotoriu loslfu Goldlslui

/


