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Abstract
We have clear evidence that Romanian schools existed in the
territory of this county, their number decreasing at the schools near the
monasteries, at first, and then multiplying gradually with Habsburg laws.
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Începuturile învăţământului românesc din Sălaj se pierd în negura
secolelor, dar avem dovezi clare cum că au existat şcoli româneşti pe
teritoriul acestui judeţ, numărul lor reducându-se la şcolile de pe lângă
mănăstiri, la început, iar apoi înmulţindu-se treptat odată cu legile
împărătesei Maria Terezia şi ale fiului ei împăratul, adept al iluminismului,
Iosif al II-lea. Aceste şcoli din Sălaj au luat fiinţă, mai ales, prin intensa
activitate culturală a lui Gheorghe Şincai, care s-a preocupat de ridicarea
prin cultură a maselor româneşti din Ardeal, fiind în acel timp o perioadă de
înflorire a culturii. Deşi după moartea lui nobilii maghiari au reuşit să facă
să dispară unele şcoli, acestea au reînviat prin grija episcopului greco –
catolic Ioan Bob şi a vicarilor Silvaniei, în special, când „şcoala sălăjeană
trăieşte o nouă perioadă de înflorire prin activitatea neobosită a vicarului
Alexandru Sterca – Şuluţiu” (1836-1850).
Preocupările sale pentru şcoală, se concretizează în grija pentru
înfiinţarea de noi şcoli pe lângă cele existente, asigurarea lor cu învăţători,
iniţierea unui fond pentru o preparandie în Sălaj, încercarea de uniformizare
a învăţământului etc., toate acestea culminând cu ţinerea unui Sinod mixt la
10 ianuarie 1850 în Șimleu Silvaniei, care prin masurile adoptate pe linie de
învăţământ, în spiritul ideilor paşoptiste, are un caracter programatic, iar
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Alexandru Sterca Şulutiu, rămâne alături de Gheorghe Şincai, unul dintre
întemeietorii învăţământului românesc din Sălaj1.
Cunoscând „realităţile sociale, economice, culturale, naţionale şi
politice din Sălaj şi urmând calea iluminismului Şcolii Ardelene, mişcare
progresistă de mare însemnătate, pune în centrul preocupărilor sale
progresul poporului său prin şcoală. Deschiderea de şcoli pentru satele
Sălajului, cultivarea conştiinţei de neam si apoi a conştiinţei naţionale în
procesul de formare a naţiunii române moderne, lupta pentru libertate
socială şi naţională, sunt idei ce caracterizează un adevărat luptător al
neamului nostru românesc, în special al românilor din Ţara Silvaniei.
Activitatea sa de îndrumător si de nou întemeietor de şcoli din cuprinsul
Ţării Silvaniei, formează o epocă distinctă, cuprinsă între anii 1835-1868,
deosebind două faze: de dinainte si de după 1848. Aceasta activitate,
precum si ideile sale despre învăţământ şi educaţie, care-l integrează in
gândirea pedagogică a generaţiei de la 1848, se desprind cu uşurinţă din
însăşi graiul documentelor, câte mai păstrăm scrise de el în legătură cu
şcolile, scrise în graiul simplu al celora cărora se adresa’’2.
Alexandru Sterca-Şuluţiu, fiind preocupat de luminarea românilor,
încearcă pe toate căile şi, mai ales, „ prin impulsionări directe către lumea
satelor şi către organele politice locale; juzii satelor, pretorii sau
solgăbiraiele şi prefecturile celor două comitate sau varmeghii, cum le zicea
şi el pentru a fi şi înţelese, demonstrându-le cu aceste normative legale,
decretele 2239/1824 şi 1922/1840, că toţi aceşti factori sunt obligaţi să
deschidă şcoli, să fixeze salarizarea învăţătorului şi toţi copiii să
frecventeze şcoala’’3.
Frământările, neajunsurile şi nepăsarea autorităţilor din Ţara
Silvaniei din anii 1849-1850, au făcut ca problema şcolii să fie neglijată
atât în localităţile mari, cât şi în cătunele sărăcăcioase presărate pe văile şi
dealurile celor două comitate. Sarcina revigorării şcolii va rămâne din nou
în seama bisericii şi a slujitorilor săi, în frunte cu neobositul vicar4.
1
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Se convoacă şi se ţin adunări pe centre mai mari unde se analizează
posibilităţile de înfiinţare şi de funcţionare a şcolilor absolut în toate satele,
după care, în 10 ianuarie 1850, Alexandru Sterca-Şuluţiu ajunge să vadă la
Şimleul Silvaniei întrunit cel dintâi congres cultural al Sălajului5. De faţă la
acest important eveniment au fost prezenţi majoritatea protopopilor din Ţara
Silvaniei, precum şi personalităţi marcante ale laicilor: Alexie Balinth,
comisar cercual al comitatului Crasna, Alexandru Silasi, Florian Mărcuş
subcomisar caesar –regesc, Iosif Sterca-Şuluţiu subcomisar adjunct şi
nobilul Buttyan6.
Printre altele protocolul şedinţei mai precizează „şi după ce cu toată
seriozitatea de toate părţile s-au desbătutu şi cernutu lucrul, sau făcut
următoarele hotărâri: pentru locul de şcoală, pentru fundul cheltuelelor,
ridicarei schoalei, pentru câstigatul cărţilor celor de şcoală pe seama
pruncilor celor seraci şi a scripturisticumurilor, ce feliu de cărţi să se tradă la
scholari, unde nu sunt nice Dascali, nice Cantori apţi de a înveţia, cine se
înveţie pruncii ?, pentru plata dascălului sau a preotului învetietoriu, cum sar pote dobindi, ca toţi pruncii şi fetiţele se umble la Schoala?, … cum se se
ducă în efectu acestea toate?7.
În urma acestui sinod au început a se înfiinţa în Sălaj pretutindeni,
dar mai ales în comitatul (pe acea vreme Comissariatul) Crasna, unde
administraţia fiind în mâini româneşti, secunda puternic nizuinţelor salutare
ale autorităţii bisericeşti de a înfiinţa, şcoli poporale8.
Cu învăţătorii recrutaţi dintre absolvenţi a 1-2 clase gimnaziale, alţii
cu gimnaziul întreg rămaşi în lumea satelor, cu cantori, apoi cu absolvenţi la
preparandiile de la Orlat a lui Moise Panga, de la Năsăud a lui Vasile Petri,
de la Blaj , Oradea, cu manuale: tabele de perete, bucoavne, aritmetici,
catehisme, obţinute după corespondenţa dusă cu Timotei Cipariu de el însuşi
aduse cu căruţa de la Blaj, în localuri de şcoală ridicate în pripă sau chiar în
case preoţeşti , se pun în mişcare masele populare din Sălaj9.
În ce priveşte organele de supraveghere a procesului instructiveducativ, a realizărilor de ordin material şi administrarea şcolilor, Ioan Alexi
întâiul episcop al Gherlei, născut la Mălădia, lângă Şimleu, prin circulare
5
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încearcă să facă ordine. Astfel, din anii 1858-1862 se păstrează modele tip
de inspecţii şcolare efectuate atât de inspectori angajaţi de episcopie cât şi
de protopopii şi preoţii locali, precum şi măsurile ce se luau împotriva celor
ce nu frecventează şcoala, îngroşând numărul analfabeţilor10.
Toate strădaniile şi greutăţile protopopilor, preoţilor şi comunităţilor
săteşti au dat roade bogate în ce priveşte învăţământul românesc din Ţara
Silvaniei după sinodul mixt de la Şimleu din 1850. Nu trebuie uitată nici
contribuţia succesorului lui Alexandru Sterca-Şuluţiu în scaunul vicarial de
la Şimleu, Demetriu Coroianu, fost protopop al Craidorolţului şi a elitelor
laice româneşti de pe tot cuprinsul ţinutului care s-au implicat activ în
înfiinţarea şcolilor şi rezolvarea problemelor şcolare11.
La 1867 în cele unsprezece districte protopopeşti administrate de
Vicariatul Silvaniei existau 118 localuri de şcoală proprii, din care 112 din
lemn şi 6 de zid; funcţionau 151 de învăţători, 74 îndeplinind şi funcţia de
cantori de strană, iar 77 erau numai învăţători. Cursurile erau frecventate de
8258 de elevi, dintre care unii se prezentau la ore în alte localităţi, cum a
fost cazul la Boian, unde elevii frecventează şcoala din Cizer, sau la Aleuş,
unde copiii de şcoală se deplasează la Drighiu.
Aşadar, sinodul mixt de la Şimleul Silvaniei din 1850 nu a rămas
fără ecou în epocă, dovadă clară a îndeplinirii măsurilor prevăzute în
protocol fiind tocmai rezultatele prezentate mai sus.
Faptul că aceste hotărâri nu sunt aşezate într-un sistem si formulare
juridică obişnuită zilelor noastre, nu înseamnă că nu au o importanţă
deosebită faţă de începuturile învăţământului românesc din Vicariatul
Silvaniei
Numai când ne gândim că ele au fost concepute şi formulate cu mult
timp în urmă, când încă un învăţământ sistematic era un bun al claselor
bogate şi orăşeneşti, când încă în majoritatea statelor Europei nu se
introdusese obligativitatea şcolară, când şi la noi abia la 1864 în Principate
şi 1868 în Transilvania acest principiu şi-a aflat o expresie şi formulare
legală şi aceasta fără a se asigura material realizarea lui, hotărârile din 10
ianuarie 1850 de la Şimleu aduse democratic din interes pentru cultura
mulţimilor se ridică la incontestabila lor valoare.
Aceste hotărâri aşa cum rezultă din actele vremii au fost lege şi
normă de organizare si funcţionare a învăţământului elementar din Sălaj,
timp de 18 ani până la apariţia legii XXXVII din 1868 care a legiferat
10
11
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obligativitatea învăţământului în Ungaria. Sigur, în timpul acestor 18 ani,
atât stăpânirea politică, cât şi cea bisericească, îndeosebi nou înfiinţata
episcopie a Gherlei, prin sălăjeanul Ioan Alexe, au lansat circulare, care
însă priveau numai anumite unităţi scolare, dar ca normativ general,
conducerile şcolilor sălăjene şi-au respectat hotărârile lor, aceasta fiind un
lucru de mare importanţă12.
Aşadar la apariţia legii XXXVIII/1868 a ministrului Eotvos Iosif
prin care învăţământul devine obligatoriu pentru toţi elevii cu vârsta
cuprinsă între 6 şi 12 ani, având deasemenea şi alte prevederi importante
prcum pregătirea de specialitate a învăţătorului, manualele valabile,
dimensiunile şi confortul localurilor de şcoală etc., învăţământul din Ţara
Silvaniei era deja constituit în toate localităţile unde a fost necesar şi s-a
putut face acest lucru, iar frecventarea obligatorie se reglementase şi se
asigurase prin hotărârile sinodului mixt de la Şimleu şi prin circulara din 20
martie 1863 trimisă de episcopul Ioan Alexi şi de inspectorul şcoalelor din
dieceza Gherlei, Macedon Pop13.
Totuşi, românii Silvaniei au avut de partea lor graţia divină deoarece
legea prevedea că ,, institutele publice pentru instrucţiunea populară se pot
înfiinţa şi susţine în modul statorit prin lege atât prin confesiunile din patrie,
cât şi prin societăţi, privaţi, comunităţi şi prin stat’’, aşadar, şcolile au luat
numele înfiinţătorului şi susţinătorului lor, adică şcoli confesionale14.
Sălăjenii vor lupta pentru apărarea cauzei naţionale şi oferirea unei
educaţii de calitate în concordanţă cu exigenţele vremii, mai ales, prin
Reuniunea Învăţătorilor Români Sălăjeni pe care au constituit-o la puţin
timp după această lege.
Încă din anul 1869 s-a pus fundamentul Reuniunii Învăţătorilor
Români Sălăjeni prin zeloşii bărbaţi ai neamului George Pop de Băseşti,
cunoscutul anteluptător al neamului, Andreiu Cosma, pe atunci actuar la nou
înfiinţatului inspectorat al învăţământului poporal, Ioan Jarda, pe atunci
învăţător în comuna Aghireş, comitatul Crasna, Ioan Nichita, avocat în
Zalău, care au început a-i grupa pe învăţătorii români în jurul unei societăţi
culturale axată pe sprijinirea slujitorilor şcolii şi multitudinea aspectelor
organizatorice şi didactico-pedagogice cu care se confruntau aceştia. Pentru
12
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o societate naţională a învăţătorilor români din Comitatul Crasna au militat
la începutul anilor şaptezeci ai secolului trecut şi Ioan Hubert, ajutat de
Alexiu Boroş ce preconizau organizarea unei adunări constituante15.
Astfel, pentru realizarea acestei societăţi, la îndemnul celor doi
colaboratori apropiaţi ai săi, George Pop de Băseşti şi Andrei Cosma, Ioan
Jarda a invitat la conferinţă pe toţi învăţătorii români din comitat, la Băseşti,
pe data de 2 septembrie 1870. La această adunare au fost prezenţi 20 de
învăţători, (restul de 40 fiind siliţi să rămână în Ţigani (azi Crişeni) la
preotul Orţan) adunaţi sub preşedinţia lui George Pop de Băseşti , care au
ales un comitet de 10 membrii spre a elabora proiectul de statute pentru nou
înfiinţata reuniune, au ales preşedintele- în lipsă- în persoana avocatului
Ioan Nichita şi secretarul – tot în lipsă- în persoana învăţătorului Ioan
Jarda16.
După mai bine de o lună, pe data de 16 octombrie 1870, s-a convocat
o nouă adunare la Şimleul Silvaniei. Această adunare a avut un rol în
demersul general pentru fondarea societăţii învăţătorilor români din
comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc deoarece aici s-au dezbătut în
amănunt statutele compuse de către Andrei Cosma , adoptându-se, în acelaşi
timp. Tot atunci s-a ales un nou comitet provizoriu, preşedinte fiind
Demetriu Coroianu, vicarul Silvaniei; secretar, Ioan Jarda17.
Pentru a intra în legalitate s-a luat hotărârea ca să se trimită statutele
adoptate spre aprobare Înaltului Minister de Culte şi Instrucţiune Publică .
Acestea au fost trimise în data de 12 iunie 1871, sub numărul 1862.
Ministerul nu le-a aprobat, aşa că au fost retrimise spre a li se face unele
modificări, dealtfel, neesenţiale. În adunarea din 26 iunie a aceluiaşi an s-au
făcut modificările cerute, obţinând, aşadar, la 1 august 1871 aprobarea
Înaltului Minister, sub numărul 16356. Printrun apel, tot de atunci, s-a
convocat prima adunare generală la Şimleu pe data de 10 septembrie18.
Adunarea s-a ţinut la data amintită mai sus anunţându-se ca
înfiinţată oficial „Reuniunea Învăţătorilor Români Sălăgieni’’ Au fost
prezenţi peste 50 de învăţători, mulţi preoţi şi susţinători ai cauzei naţionale
din această parte a Transilvaniei; în faţa cărora preşedintele provizoriu,
Demetriu Coroianu, vicarul de la Şimleu, a ţinut un „avântat discurs’’ în
care sublinia „înalta misiune a învăţătorilor poporali şi însemnătatea
15
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274

reuniunei.’’ Deasemenea îşi exprima speranţa că persoanele care erau de
faţă îşi vor cunoaşte datoria pe care o au faţă de reuniunea nou creată şi se
vor lupta ca aceasta să se afle la înălţimea chemării sale, punând accent pe
solidaritate în lupta contra vrăşmaşilor „care stau în calea înflorirei
educaţiunei şi lăţirei culturei, faţă de cari puterea unuia se nimiceşte iar
puterea unită numai după timp îndelungat învinge’’.
După citirea statutelor, întărite oficial deja, s-a purces la înscrierea
membrilor. Dintre cei care erau de faţă sau înscris 46 de membrii ordinari,
trei membrii fondatori şi doi membrii ajutători, alegând, mai apoi, organul
de conducere al societăţii: Demetriu Coroianu,vicar- preşedinte, Ioan Jarda,
învăţător în Aghireş-vicepreşedinte, Ioan Ghitta, învăţător în Pria-secretar ,
Alesandru Bellu, învăţător în Chilioara – secretar secundar, Ioan Cosma,
învăţător în Hidig – casier, Teodor Taloş, învăţător în Giurtelec – controlor,
dr. Ioan Nichita, avocat în Zalău – avocat. Tot atunci s-a format un comitet
central din care făceau parte doisprezece membrii ordinari, printre care erau
Macedon Boţian învăţător în Cosniciu de Jos, Ioan Hendea din Şeredei,
Ştefan Timoc din Supurul de Sus, etc. şi şase membrii supleanţi, printre care
Filip Marica din Inău, Vasile Bărnuţiu din Cosniciul de Sus, etc.
Pentru efortul depus în înfiinţarea şi consolidarea reuniunii au fost
aleşi ca preşedinţi onorari George Pop de Băseşti şi Andreiu Cosma, iar
„Ioan Anderco Homorodeanul, vicar general capitular al diecezei Gherlei,
pentru zelul şi lucrarea întru înaintarea cauzei învăţământului, de primul
membru onorariu al reuniunii”19.
Această reuniune, nou înfiinţată, a stăruit asupra problemelor
fundamentale care priveau soarta învăţământului sălăjean. O altă trăsătură
caracteristică a fost lupta, prin toate mijloacele civilizate şi toate forţele
posibile pentru „ consolidarea şi încurajarea învăţătorilor români,
acordându-li-se ajutor material, manuale, cărţi pentru biblioteci şi
menţinerea unei atmosfere de abordare a problemelor didactico-pedegogice
prin care să se asigure ridicarea pe ansamblu a învăţământului confesional
din Ţara Silvaniei”20.
Prin toate eforturile depuse Reuniunea a răspuns tocmai unui
moment istoric, caracterizat prin recrudescenţa ideii de conştiinţă naţională
în rândul dăscălimii sălăjene şi a poporului sălăjean. Ea a folosit toate
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mijloacele prin care putea să răspândească înaltele idealuri naţionale şi
sociale pentru care milita21.
Toate aceste realizări au fost rezultatul conlucrării învăţătorilor în
cadrul Adunărilor Generale ale învăţătorilor români sălăjeni ţinute cu
regularitate din anul 1871 până la începutul Primului Război Mondial. Ca
urmare a acestor adunări învăţătorii au realizat lucruri importante pentru
soarta învăţământului confesional din Sălaj, făcând schimb de experienţă,
ajutând văduvele şi orfanii învăţătorilor, dotând bibliotecile cu cărţi,
luptând, prin orice mijloace, împotriva politicii de deznaţionalizare a
guvernului austro-ungar, actualizându-şi informaţiile din domeniul
pedagogic prin achiziţia apariţiilor editoriale ale epocii, luptând pentru
createa unui fond de pensie pentru învăţători, ş.a. Deasemenea, pe lângă
adunările generale, hotărâri importante se luau în adunările Comitetului
Central al R.Î.R.S. şi în cele filiale, din fiecare dintre cele douăsprezece
tracte protopopeşti din Sălaj, ţinute cu regularitate de două ori pe an.
Ca o încununare a acestor rezultate, la împlinirea a patruzeci de ani
de activitate, membrii Reuniunii au sărbătorit acest eveniment în cadrul
Adunării ,,Jubiliare’’ de la Someş-Odorhei, despre care vom vorbi în
rândurile următoare.
Adunarea jubiliară a Reuniunii s-a ţinut la 2 august 1910 în comuna
Szamosudwarhely (Somaş Odorhei).
Preşedintele Alimpiu Barbuloviciu „ din cause neprevăzute a fost
împiedicat a participa la adunare”, deschizând şedinţa, vicepreşedintele,
Nicolau Pop, prezentând, totodată, şi raportul general cu situaţia activităţii
pe anul precedent22.
După aceasta, „cu prilejul iubileului de 40 ani, al existenţei
Reuniunii, adunarea a fost salutată din partea mai multor domni şi
corporaţiuni”.
S-au citit telegramele şi scrisorile primite cu acest prilej de la : Iuliu
Vuia, preşedintele Reuniunii Învăţătoreşti de la şcoala poporală confesională
din parţile Timişoarei, Belinţ, Comlosul Mare şi Lipova; Ioan F. Negruţiu,
preşedintele Reuniunilor Învăţătoreşti din Arhidieceză şi redactorul Foii
Scolastice; Ioan P. Lazar, Teodor Bonţe, Comitetul Reuniunii învăţătoreşti
din jurul Gherlei; juristconsultul dr. Coriloan Meseşian şi prezidiului
Reuniunii învăţătoreşti „ Mariana”23.
21

Ibidem.
Simion Oross, op. cit. pp. 185-186.
23
Ibidem, pp. 194-197.
22
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S-a prezentat, de către Simion Oros, o frumoasă lucrare privind „
Istoricul de 40 de ani al Reuniunii”.
S-a citit raportul general al comitetului central despre activitatea
Reuniunii şi a cercurilor filiale, în cursul anului 1909. Comitetul central a
avut patru şedinţe, în cursul anului 1909. Prima şedinţă s-a ţinut la 3
septembrie 1909. Aici s-a luat la cunoştinţă răspunsul ministeruluide interne
, prin care „ nu permite să se facă colectă pentru ridicarea unui monument
în onoarea regretatului învăţător şi scriitor poporal, Ioan Pop Reteganul”,
dar s-a hotărât să se ceară din nou „numita permisiune”.
S-a dezbătut şi primit „Memorandul” în causa despărţirii oficiului
cantoral de cel învăţătoresc, prezentat de Teodor Mureşan. Adoua şedinţă sa ţinut în 8 octombrie, redactându-se memorandul şi alegându-se „o comisie
de trei” care să-l predeie Consistoriului diecezan. În şedinţa a treia, din 4
martie 1910, s-a luat la cunoştinţă răspunsul negativ al Consistoriului
diecezan, în cauza despărţirii oficiului cantoral de cel învăţătoresc, iar
comitetul, „printr-o comisie de trei”, a trimis direct „la ministerul de culte”
acest „Memorand”.
S-au votat escontări finale învăţătorilor: G. Pop, fraţilor Pereniy şi
lui G. Rad, de tot 120 cor, 70 fileri. S-a aprobat propunerea ca „ cu prilejul
serbării jubileului de 40 de ani al Reuniunii, de la înfiinţare, să se redacteze
un „ Memorial jubiliar”24.
Din raportul casierului aflăm că venitul annual al Reuniunii este de
740 kor şi 58 fileri, cheltiuelile anuale de 544 kor şi 98 fil., taxele restante
de 811 koroane şi 8 fileri. Averea totală fiind de 12009 kor. 88 fil. Pe lângă
acestea se mai adăuga o datorie la „Silvania” în valoare de 400 koroane25.
Cu acordul „Foii Scolastice de la Blaj şi conform deciziei
Comitetului Central al Reuniunii, adunarea „declară de organ al său de
publicitate, această revistă” şi „ provoacă pe membrii, ca fiecare, în interesul
său binepriceput, să o aboneze”.
Adunare Generală, aprobă publicarea şi editarea Memorialului
Jubiliar, redactat cu prilejul jubileului de 40 de ani al Reuniunii.
Pe membrii comitetului central, G. Galgo. I. Oegar, E. Pocolaşi
Traian Husti, îi destituie pentru că „ nu au luat parte la şedinţe”, iar în locul
lor se aleg : Victor Filip din Unimăt, Vasile Mihalca din Bârsa, Ioan Flonta
din Bădăcin şi Alexandru Manu din Şoimuş.

24
25

Ibidem, p. 198.
Ibidem, p. 203.
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Prezidiul intervine, din nou, la veneratul Consistor diecesan „ să
dispună senatelor şcolare, ca învăţătorilor care vor participa la adunările
R.Î.R.S. şi a cercurilor filiale, să li se solvească diurnul şi spesele de
călătorie”.
Se cere comitetului central, ca prin prezidenţii cercuriolr filiale „să
dispună membrilor, ca la adunările filiale ca dizertaşie să se descrie
monografia acelei şcoli, în care comună se ţine adunarea”, pentru a se putea,
mai apoi, redacta monografia tuturor şcolilor confesionale române din Sălaj.
Adunarea cere înv. să „ înceapă acţiune contra celui mai mare
duşman al omenirii, beţia” şi „ să oprească pruncii sub 15 ani, de a frecventa
jocurile şi crâşmele”.
Adunarea roagă prezidiul să solicite „ direcţiei căilor ferate pe
Someş, ca să binevoiască a dispune ca învăţătorii gr. cath. confesionali, să
capete bilet de tren cu preţ redus”. De asemenea, îndrumă prezidiul „ să
ceară revizuirea legii de penziune a învăţătorilor, cu reducerea anilir de
serviciu de la 40 la 30 şi îmbunătăţirea penziunei în această proporţie”.
S-a înscris ca membru fondator, Vasile Mica, mare proprietar, cu 20
kor. şi membrii ajutători: Bedo Bela, pretore, cu 5 kor., Gabriel Cherebeţiu,
protopop, cu 2 kor., Kramer Jozsef, notar, cu 2 kor, Lazar Caba, preot, cu 2
kor.
Institutul financiar „ Sălăgiana”, din Jibou, a făcut doua premii a câte
50 de koroane, pentru acei învăţători care în anul următor „ vor ajunge la un
rezultat mulţumitor întru instriurea analfabeţilor”, iar dr. Ladislau Gyurko,
mare proprietar în Domnin şi avocat ăn Jibou, a făcut un premiu de 50
koroane pentru acel învăţător care va avea „ cea mai bună şi mai frumoasă
pomologie din Sălaj”.
Cu ocazia acestei adunări s-a organizat un banchet la care au
participat peste 100 de persoane, s-a toastat, a fost petrecere cu joc. Venitul
petrecerii a fost 315 kor, 30 fil. Din care retrăgându-se cheltuielile a rămas
venit curat 93 koroane26
Adunarea jubiliară de la Someş-Odorhei a fost o frumoasă zi de
serbare culturală în părţile locului. A fost o serbare de înălţare sufletească,
în care învăţătorii români de la periferie au dat dovezi, că îşi înţeleg
misiunea lor grea dar sublimă. Mai ales, ca rezultat moral, adunarea
generală a fost la înălţime27.
26

Ibidem, pp. 204-210.
Foaia Scolastică, Organ al reuniunii învăţătorilor greco-catolici din Arhidieceză, Anul
XII, 1 ianuarie 1910, p. 183.
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