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Adunarea generală a XIV. 

T. 

Zile illselllnate şi de o deosebil.<"'t mândrie şi bu
curie au fo~t pelllrn noi, Îlmlţ,lt.oJ'ii romi'lni orI., din Pl'ot. 
aradane I-Vn, zilele de 15,"~H, 1(;/29 şi 17/;30 August 
a. c. III aceste zile df' o dnlce ~i plăcuUl :-Il"enire, 1'f'11-

ninnea noastră irl\'ăţ,Hol'easc<l. '~i-a ţinut adunarea sa ge
nerală în frunlaşa comună românpCl.sc,t Şiria, desfăşl1rând 

şi aici CII demnit.ate stindardul, pe care cu litere de aur 
sunt imprimate cllvinlele: )}ştiinţ;l şi progres«. 

Plecarea reuniunei, în fl'nnte cu vice-preşedintele 

Iosif ~Ioldo\'an) sa facut din Arad, Dnminecă 15/28 Aug. 
a. c., după am., cu trenul de V/<! oare. în drumnl său 
spre ~iria, reuniunea a fost însoţită şi de :\L St. domn 
Sever SenIla, referent şcolar şi representant al P. S. Sale 
şi al Ven. CUllsistor. Sosirea reuniunei în gara din Şiria 

a fost salutată CIl sunete de mnsică şi salve de treascnri. 
Aici era aproape întreaga Şirie, venită să întâmpine reu
niunea. In faţa mulţimei sta comitetul de primire in frunte 

, cu preşedintele Dr. lfofllmft şi cu vice-pre~edintele, har
nicul primar al comunei Şiria J.\'icolae Lazarescll, care în 
cuvinte frumoase, bine simtite şi cu o blândea~ă ce-'l ca
l'acteriseaza, salută reuniunea de bun;1 venire, dând espre
sinne bucuriei bravilor $irieni, de a putea primf şi gi1zdUI 
învăţatOI'imea in mijlocul lor. 



Vice-pl'cşedi tl lele ln.~il Jlnl'! (mIII, În fI'l' ac lamt'lrÎ le 
s!-[oll1otoa::;e a le mcmbrilo 1', nbpllnd e mnltn mi nd peT1 t I'n 

fl'llIHoasa ~i nea:;:;leptata primire ce s'a I'rlcnl rcnniunci. 
DUPil aceste salut,lri şi manifcslatillni sillcPl'r, În 

s11nrt('lc mUnicei şi a bllhuillll11i de LreilSC1ll'i, ~;a f;h~llt ÎlI

t.rarea ÎIl comllm'\. inlr'nn lung şir de Irfl::'HI'i În fmutl' cu 

un ntlHHlr frumos de c<'H~lrc~i. 

~\.iull~i la şcoala română 01'1. din ct'ntrn, sc face 
Încrartirarea membrilor pe la pl"iva(i, În ordine e~emplară. 

Scara, pe la 8 oare, ne-am înlnmit toti cei so::;iti, 
În sala mare a ospatfl.l'iei din loc, la o seral.'\. de cuno
ştinţă, petrecând în cea mal p!;lC111rt disposiţie până 

târziu. 
In zina urmatoare la 7 ore diminea!a, comitetul 

reunlune1 s'a întrunit în şediIlţă exll'a-ordinaril şi <lupă 

s"l.vârşil'ea agendelor pn~e la ol'dinea zilei, în fl'llllic cu 
presidilll :şi dimpreună cu ceialalţi Ţ~lernhrii, ne-am pl'(~:-5en

lat În C()],pOl'(' la ~fflllla bisPl'ic<l.. lU<'lnd parte la serviciul 
divin, împreunat cu chemarca Dnhlllui ~fânl, sfl\'âl'~it prin 
preotii locali: Ou. Domn Va:-;ilie Popoviciu :-ŞI Homul 
Măernşan. 

• + 

j -



Protocolul şedinţei 1. 
Ţinută Luni in 16 August la orele 9-12 a. m. 

Il. 

Dup;1 terminarea ~el'vicillll1i divin, vice-preşedintele 
reuuillllei, Iosif Jloldontn, oCllpând locul pre::;idial la masa 
a~ezaUi. in mijlocul sfilltei biserici, pl'intr"1l1l discUl's foade 
instmcli\', decla!'i'\. adunarea generala ordinară a XIV-a de 
deschisă. 

Fr1lmosul cu\'~lnt de de:;chidero presidial, a fost primit de 
~ iv]unarea genenlhl InLl'O ur;-u'j putol'l1ice de: "să t!·;'teasefl'; ! 
~ 

f 

+' 

I ... 

IlI. 

Se d,l cetire hârtiei oficioasc a Ven, Consistol' de 
:-iuh Xl'. Mii) l,'U04, prin care se flotifică adumll'ii generale 
ca Imî.ndlH,e la cllno~tillţft de cătră I. P. Sa şi Ven. Con
sislur !ll\'itarpa noastnl, s'a denumit ca delegat la aduna:
rea general,\: .\1. St. Domn Sever ::lecula, referent şcolar 
consistorial: dup,l carea apoi pre~edintele esprimând bu
Cluia mare ce o simte intreaga adunal'e generală. atunci, 
e<'llld are fericirea de a putea saluta in mijlocul s,lu pe 
delegatul 1 P. S. Sale, şi al Ven. Consistor, II roagă tol
odata, ca la timpul schi, să fie interpretul fidel al senti
mentr!ol' noa;;;tre, descoperind P. S. Sale precum ~i Ven. 
COllsistol' omagiile de supunere şi reculloştinţl:\ a Între
gnlui corp fnYăţMoresc intrunit În reuniune. 

Resoluţiunea Ven. Consistor alflturată sub B), precnm şi 
lntilllpÎIHlI'ea lwesidiului adunaJ'ea generala le ia la cunoştinţă cu 
aclamări entusiasmate. 
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IV. 

In firul acestora presidiul saluta mai departe de 
hunavenil'e preo~imca representală prin: C. Sa Homan R. 
Ci01'ogal'iu, director seminarial in Arad, P. On, Domn Pro
copie Givulescu ppreshitcr în M.-Hadna, p, O. Domn Ioan 
GeOl'gea ppl'esbiter în Buteni; o. Domn Fabriciu l\Iamdă 
preot în Sâmbăteni; On. Domn George Papp preot în Agl'i~; 
Ono Domn Homul l\h\eruşan preot in Şiria: O. Domn i\H
haiu Lucllţa preot în Senteş; O. Domn :\Janasie Popescu, 
preot În Al'aneag; O. Domn AmbrosiLl Ungl1l'can preot în 
Cmlachel': O. D. Alexandru Muntean alui \'asilie preot în 
Cherechill; comuna politică Şiria, rep['esentată prin St. 
Domni: Ttir(jk, noiar comunal ~i prin dl Nicolae Lazarescu 
primar; Ono corp în \'ttţăloresc dela şcoalele maghiare din 
4-:;iria, condus de directol'lll Bodi .Jozsef; repl'esentantul pre
sei române: St. D. Sever Bocu; St. D. George Porcariu 
contabil cOl1si:storial, precum !;ii pe toti ceialalţi mulţi ono
raţiol'i şi spriginilori. cari prin pre::scn~a 101' au grăbit a 
inctll'agia şi de aslil-dată îl1văţ,ltorimea in activitatea ei 
nohiliL 

In fine nu s'a putut trece cu vederea de a nu se 
face amintlre la acest loc şi despre iLlbilnl noslru preşe
dinte: Teodor Ceontea, creatorul l'euniunei noastre~ care 
insă în urma actrvit<1ţii sale prea laborioase desvoltată pe 
altarul bbeJ·icei şi a neamului său şi prin acestea pe al
tarul patriei, silit esle a sta de-o-camdaIă mai la adăpost, 
implol'ândll-Se din partea inlregei adumlri generale, prin 
rostul vice-pl'eşedinlelni, grabnica lui fE'insănaloşare. 

Inh'eaga adunare generaHi. se ahltul'[t acestor soluţiutli 
inlru UJ'ttri d(~: "Să lrăia"c[l !", la adresa oa:;;peţiloJ', precum şi la 
adresa aceluia, ear'e Î1wolnnLar lipseşle din mijlocul nostru. 

V. 

Delegalul 1. P. S, Sale, precnrn şi al Ven. Consis
lor; 1\1. St. D. Sever Sccula) ÎnsiIlllftndll-SC h1 cuvânt, sa-

+ . 

-
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lută adunarea generală printr'un discurs foarte fmmos şi 
insnlletitor, a::-;Îgllrand reuniunea şi pe membrii ei, de buna
vointa sa :;;i de păJ'inteasca ingrijire a P. S. Sale şi a Ven 
C:oIlsi:-;loJ'. 

Aeeste frulJIoaso cuvinte au fost Inlimpinate cu aelamâri 
::;guilloloasc ~i ncsf,Lt'şile, procllw,\nd JlIare insu!letire. 

VI. 

Conmembl'u\ Solomon Gilll'coane propune, car' a
d LI narea gcnel'al<1 primeşte: 

AllH Cllvantlll ele deschiJere pn~:;idial, dimprounrl cu dis
cursul tit) salut la adr'esa deleg-alului Ven. Consislor şi a oaspe
ti 101', e.U şi răsllUIHUI acestuia, să se lr('<\că din cuvânt În eu
V<llll la pr'otocol. Adnoxe sub C) D) şi E). 

VII. 

Conform pUllctului 3 din programa adunării gene
J'(lle, ::se face apelnl nominal in ordine de după dc::spărlă
Illiilieic Pl'otopl'esbitcrali şi se con::slaLă, că din 24tl Jll\mbrii 
ol'cliual'i ::-;llllt pre::senţi Hj~ şi că lipsesc 7~ membl'i. 

VlII, 

In icgallll'ă cu acest punct, pl'esidiul anunţă, car' 
adulI(ll'ca gellerala aclamă: 

de mombr'u fundator pe P. O. D. Pl'ocopie Givulescu 
ppl;esbilcl' in M.-Hadna; ear' de nH~mlH'ii ordinari pe St. Domn 
:::ie\'el' :::iecula, Ioan Cosia şi r\ieolae Mihulin, pl'ofesori pl'epal'Un
diali, ÎII:.;{ll'cin,\nd biroul a 10 aduce aceasla la cunoştinta prin 
esll'as protocolar, avistlndu-i la indatoririle ce le au faţă de 
reuniune. 

IX, 

Pret'idinl aduce la cuno:;;linţa adunării generale tre
cerea din via~ă a zeloşilor membrii: Ioan Groza jllll., fost 
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ppresbiter în JIfdmagin; Cl'c1clUn Ignuta, fost im'tthHor în 
Târnova :;;1 Florian lJopoviciu fost frmlţ<llor in lk'kc:-;. 

Allunarea genenllil dă e,~presiune conclolenţei sale prin 
sculare şi: ,.Dumnezeu si1-'i odibi1ească!" 

x. 

Conform pUlletl1ll1i 4 din programa adun<lrii gene
rale, pre::sidinl pl'esenUI.: raportul gerh'l'al dC::ijll'e activitatea 
presidilllui, a comitetului şi a detiptll't<lminlelor ppresbitc
raIi, prccllm şi rapoarlcle de cassă, bibliolecă şi rle con
trolă, cenÎ.nd, ca în scopul censl1l'ării 101', sa se esmif.ă 
mai multe comisiuni. 

La propunerea conmeml)J'ului Augustin Botoc, adunarea 
generală esmite următoarele comi;;illl1i: 

1. Pentru CenSlll'area raportului general, d-nil: Sever 
Secula, Solomon Giurcoane, luliana lHtl'lea şi Ioan Hoşu. 

2, Penlru cenStH'at'ea l'apul'lu lui ele ea""ă, domnii: Stefan 
Leucuţa, Savu Dorca, LivlU Papp, Geoc'ge l'etr'oviuiu, Ersilia ~tef, 
şi Constanta Muntean, 

3, Pentru censurmea raportlliui de hibliotecă, domnii: 
George Pelrescu, Dimitl'ie Boariu şi Traian Gh·ulp";Cll. 

4, Pentru censur<lrea j'aporlului de conlrolă domnii: 
Aurel l\Iunlean~ Ioan C,'i,,<Hl şi Sidonia [Tngurean, 

Xl. 

Pentm in~criel'ea de mClllbJ'ii 1101: 

Se esmite cOtllisill110a consIăl:\tmu'c din domnii: Ioan 
Hui, Pavel Siiarlău şi Cornel C,"'ţu. 

XII. .. 

Presidinl prct>inlZl cpi::sloalele de :-;C li z:l pentru ne
participare la adunarea generală pl'esclllfl a membrilor: 
~laria Crişan, Pl'Olasie r;ivlliescll, Traian Fum, George COt>
tpa, T,'ifon Dascal, 1 llstin ::\1 Ol'O~an, Efrem r keleşan, Ioan 
Ionescu, Vasilic Oal'cea, Ioan Bu::;tea, Constantin Floruţill, 

şi Simion Xramţ; sc"isoal'('a Ini IHliu Vuia, luvăţ. dir. in 
B.-Comlo::" În caU:-i(t foLtici pedagogice şi epi~tola lui Ioan 

~ 
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Popoviciu, inv. penzional, in Opatiţa, prin carc îmbie reu
niunii cumpărarea bibliotecii sale cu preţ redus. 

Se predau comisiunei organisătoare, pentru ca in legi't
tură cu raportul general să le censureze, respective să vină cu 
propunere meritorială. 

XIII. 

Prof.: Ioan Costa, ceteşte discrtaţiunea sa: »Psicho
logia revolutiunilor.« Interesanta lucrare, alăturată la acest 
protocol sub F), a fost ascultată cu mult inleres: 

Votiindu-i-se d-Iui disertante mulţ'lmilă protocolară. 

XIV. 

P"csidiului presinlă următoarele lelegl'ame sosite in 
timpul şedintei: 

L ~alut adunarca cOl'pullli didactic, urânou-i de
plină ishilndă în calea progl'csului şi cullurei poporului.« 

I 'il-tlrul J/rtlt!lrtl, 
Oradea-Mare. 

2. »In numele rcuniuneÎ înveq<1lol'ilor din diccesa 
Caram;ebc~l1illi, salul Intrunirea inv,lţălol'i1or în ad. gene
ra\;l a reuniunei surori aradane. Aprinde-Ti tol mai mult 
luminile !« 

mină 1« 

bnn.« 

JO(( 1/ .Marcu, 
."'icl'l'If/r,~1 ,·('Unill~tI·i. 

BocfJa-montană . 
B. »Salutnl nosll'1l celol' înll'lmiti a răspândi lu. 

Famililt D/'. lJoliş, 
Arad. 

·i. Salutam adunarea in\"l1lcltorilor :şi dorim succes 

/lrrlelean, Ciu)'ufjoriu, Hoja, C,.i~(tn, J/oldoran, lle
defaJt !;'i HII~:::u) frwat<Uori, Pedca. 

Adunarea generală le ia la cunoştinţă înlre urări de: 
"Să trăiască 1" 
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xv. 

George Pnrc<ll'in, contabil con:-;i;-:;torial, eclC':;:le di
:-;cl'latiunea sa, alaturata la ace~t Protocol ~llb G), ~i În
tilulata: »)Sttn1cia ":ii aY~llia. în .imnl acpstei lucrari ~c 
Ila:-;:lc o discuţillne foarte \-ip, la care ian parle: Ioan 
Van cu, Petru \Tancu , şi Iuliu (il'of~ul'ean, 

Ioan Vancn face propllnCl'('{l, ca disel'laţia din ill
lrebare, s;1 ~c tipareasca 1n hroşllJ'c. cu sCt)pul de a pu
tca fi împărtit(L întrl' pOpO!', PetrL1 Vancu cI.nege afirmarea 
gl'c:-;;il;1 din diSCI taţiC', dl1pa care 111\'iltilLorimea ar fi eMIsa 
in:-;nHcienţC'i cl1noştill~elor ecOtHlmice la poporul nosll'll, pro
b,Ltldu-o aCCH:'ita cu dovezi, iar Iulitl (~t'Or:;;orean combate 
:-;pil'itul ob:-,c1'\"abil în dis('l'!atic', că. adec;' credinţă adev .. '
rala în D-zen nlllll(1i prin :-;lndii spf'ciale relif!ioase se· poate 
ajunge. Face in Ul'Illi\ contra proputJerea, de a nu ~e ti
p[u'I diserlaţia din inlrE-bare În bl'o,:,ure, conform propune
rii lui Vancu, de-oafe-ce aceU:-ila şi aşa se va tipăl'i în 
protocolnl ad. grnerale. 

IJUP~l esplidil'ile date din pal'tna diserlanldui, pt'ecllm şi 
din pat·tea I~re:îîuiului, conmclllbl'lll 101111 \'ane'l i~j relmgc peo
lJlllll'r'ca, primindu-.~e astfd eea a lui Iuliu Gl'Of~Or0all, iar discr
lalliului i-se votează DlulţumiUI. pl'olocolal',\, 

ES;lIll'ialil filml programa :şed i nţ.ei prime, prcsid i ul 
anunţă incepel'ca şedinţei a dona la .~ OI'C p. m. 

D, c. iii. S. 

Iosif Moldovan Dimitrie Popoviciu 
sl'crelar I!l'llewl. 

( 
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Protocolul şedinţei II. 
Ţinute în aceiaşi zi la oarele 4-6 p. m. 

Redeschizfmdu-se şedinţa, preşedintele propune în 
numele comitelnlui, ca In necs cu adul Venerabilului Con
::;i~tOl', de sub Xl'. 'Hi51/U04 să se trimită o telegrama de 
felicitare 1. P. Sale Prea bunului nostru Episcop, care de 
pl'esent se allă in Sibiiu. 

Stt primeşle cu mare insufleţire. 

XVII. 

ţ Presidiul prcsinlă încă următoarele telegrame de 

r 

felicitare: 

1. lVllllţumind cordial pentru pretioasa invitare, im
plor binecl1v.lnlarea cerului asupra lucrărilor reuniunii.« 

JIetirOlu, mitropolit 
Sibiu. 

2. »Salulându-\'ă, billecnvâlll scopnl intrunirii 
voastre. « }~l)iscl!pul Ioan, 

Sibiu 

3. Fiindu-mi imposibilă participarea, implor din a
cest sfunt loc binecuvanlarea cerului asupra lucrărilor 

reuniunii. « 
Arcll/manel ri ful l1lutlsea, 

Hodoş-Bodrog (Zadorlak.) 
\ 

4. »Salut reul1lunea soră şi-'i doresc succes.C 
Dr, Puticiu, 

Braşov. 

, 
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Telegramele celite, produc,\nd mare însufleţire, s(' iau la 
cunoştinţă intru nein(;elale urări de j'lsă ll'ftiasdt !., 

XVIII. 

Intl'ândn-se in ordinea de zi, profE'sorul Nicolae ' t 

.:\Jihulin, îşi ţine pl'elc[!erea: "Cugetarea şi instinctul la a-
nimale« alăturată. Ia acest protocol sub H). Intel'c:-;anLa 
prelegere a fost ascultală cu mulla placere, prodncfmd o ... 
viua. discufjllne rn s;lnul membrilor, la care a luaI parte: 
Pell'l1 Vancu, Sever Secula, Iuliu Gl'ofşol'can şi [ll'elf'g<\
torul. 

Adunarea generală primeşte În cele din urmi'l frumoasa 
prelegere cu mult:l plăcere, yotându-i d-lui prelegtttor mulţumilfl. 
protocolară. 

XIX. 

reoelor ChC'l'cchian, î:şi ccteşle diserlaOa: »Capaci
latea $coalei in acti\'ilatea sa« lucl'ill'e, adnecsaU\ la acest 
protocol sub 1). In jnrul chestiunii actuale, desfilşLll'ille 
în acea:sLa djserta~ie, se na~te o vie şi moliratl:l dbcuţinne 
În sânul membrilor, comb<Uândn-se cn argumente tari pe
dClgogice, din partea mai multom: proec1111 de lege refe
ritor la modificarea al'ticolelol' de leg:e xxx\rlll. din HW8, 
xvru. din 18i9 ~i XXVI. din lt\Da pentrn propnnerea 
limbei maghiare in şcoalele poporale cu limbă de propn
nere nemaghlal'ă, lucrat în ministerul de culte reg. ung. la 
lni ţiativa Ec:selentiel Sale O-lui Mi nistru OI'. Berze\"ic7.y 
Albert. Pe basa acestor di:3cu~iuni, preculU şi a răspunsll
ILIi« adnecsat la prolocol sub J), presenlat şi înscris de 
conmembl'ul Niculae Şlefu, adutlarea generală cu unanimi
tate decide: 

Comitetul să Insărcinează, ea pe calea Vener'abilnlui Con
sistor sa facă remonslraţie la inaltul guvern ln chestie. 

XX. 
Urmează la ordinea zilei, conform punctuilli 10 

din programa adunarii, diserla(ia: l!1\oi, lrld!;'tlorii !;ii po
pOftll noslru« lucrată :.şi celihl de Dilllill'ie MiClI. 

~ , 
"' 

: . 
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LUl'I':1I'P:l aep:\sla. arlnpcsal~l la acpst protocol sub I~) a 

fOHt aSt;lIltatil ('U tnllltrt pl:h'PI'p. \'oblndu-Î-sP d-Iui diserlantp mul
ţumită protocolar;'"!. 

XXI. 

La ÎIl:-;inllal'C pl'Opl'ie: pl'C':-;idinl anunţ;\, iaJ' adulJa
rea g0tleralcl aclalllcl: 

membru fundatOI' pe Ono domn Alexandru Muntean a lui 
Vasile, ~lI'eot rom. or1. in Chnl'ochiu, auloriz;tnd biroul a-i aduce 
acpasta la ClIllo~lint;\ prin estras PI'otocolar, provocantlu-I a sa
tifsace indatOl'il'ilor faţtl d(~ reuniune. 

XXII. 

In legiHllI'ă CII punctul dc ~llS, pl'csidiuJ saln!,l în 
mijloc-nI nO:-il.l'u ca nou oa:-;pe, pc.' P. On domn P<'lŞCl1pll, 

Pl'utupl'c:-ibiter gl'.-cat. în ~iria. 

lreaga 
bl'llilii 
nwu'ea 
a. m. 

Se ia la cunoştinţă intre vii aclamliri. 

J,'iind timpul înaintat, Înainte de a-se esamia ÎI1-

pl'ogramăa accstei f'edinţe, la propunerea conmem
Sever Secula, şedinţa se J'idicil, anllnţfmdu-se con ti-
in şedinţa a Ireia din zina urm;Uoftl'e, la 8 ore, 

D. c. 1Jl. S. 

Iosif Moldovan Dimitrie Popoviciu 
v.-pl't~~('dillte. notar general. 
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Protocolul şedinţei III. 
Ţinu ta. Marţi 17/30 Aug. la orele 8-12 a. m. 

xxm. 

După deschiderea şedinţei, se continuă programa 
înlrel'upfă în ~edinta premf'J'g.lloare şi astfel IJI'meaz<"t la 
ordinea zilei: »Ceslillnea pedepselor corpol'ale« diserlaţie 
de Pavel Dttl'lea. alflturaiă la acest protocol sub M) 
Dl atltor fiînrl absent, este înlocuit la celire prin d-na so
pa Iuliana DâI'lea, Îlwc'i(il toa1'e. La d iscu pe iau parte: Di
mitrie Popoviciu, pledând pentru· practicabililatea raţio
nală a pedepselor, şi Iuliu Grofşoreall, care pl'Opune, iar 
ad. generală decide; 

Chestia din tulrl'bare se releagă despi\rtămintelor, ca ma
terial de discusÎune. 

XXIV. 

Ar urma la ordinea zilei disertaLia: "Cum să se 
propună religiunea in şcoala poporală« de Liviu Dublea. 
Din cansa timpului înaintat însă, la propunerea presi
diului: 

Adunare generală decide că această lucrare se nu se 
mai cetească, ci să se acI ude pe hlngă mulţumită la protocol. 
Adnecs sub N.) 

xxv. 

Conform punclelor 13 ~i 14 din programa ad. ge
nerale urmeazii cetirea rapoartelor ~i refcrada comisinnilol'. 

Tot din causa timpultli inaintat, raportul general 
al comitetului adnecsat lQ. acest protocol sub O), fiind 

, . 
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foa.rle voI111nÎIlO:';, la propmwre(l conmemhl'l1ll1i Sever Se
cl1la, se prÎn':.:dp de cetit. ascllllânr!ll-sc numai raportul 
COlll isiunei insctrci nalc sub punctul X. l\r. 1, Cll censnra
I'Pil lui, precum şi asupra afacerilor încredintalc sub punc
XII, ceia-ce se întâmplă prin rapol'lornl Ioan HOŞll. 

Adunarea gl'rH'l'ai[t primf'şte dp al său rapOl'tul comisiu
misiullf'i alăturat la acest protocol sub P) În punctele privitoare 
la raportul W'Ilf'ral, terminologie, ortografie, şi biblioteca d-Iui 
Ioan Popoviciu, inv;lţător pensionat in Opatiţa, votand ,.mulţu
ll1ittl protocolari't at[ll comitetului, c:lt şi in special bil'Oului, pentl'U 
Imna codueerp şi rodnica activitate desfăşurată in decursul anu
lu i de ge~tiunn cspirat." 

Bela!iv ltl~fl la JHlIle:lele privitoal'e la ab:'ienţiile membri
lor şi la che~tia ('('vistei pedagogice adu~ă din nou pe tarwt de 
e:'tlră dl Yoia, lnv{lţ. di,'. in B.-Comloş, ad. gpnerală, cu ahatere 
dela propunerpa eomisiei. dpci de: 

(t) conmem})),lll luslin lI1ol'o~an din Ci aba, încă se scusă, 
de oare-ce deşi nu dovedrşle boala sa, se şlie insă a fi bolnav 
de mai mulţi ani. 

") Modalitatea recomumlată tll~ tii Vuia, privitor la eda
rea unei foi pl'dagogice nu se primeşll', în sehirllh în~(\ biroul 
se autoriseadt a raspunde ti-lui \'uia, el reuniunea noastl'ă, în 
casul că. va apal'ea l'evi:-;la amintita, ii va aeorda t01 spriginul 
moral, deobliga însă nu poate pe nime. 

Esmitel'ea comisiei censUl'ătoare de manuale şaolare, con
form propunerii prime din raportul general, să. concrede comite
tului central. 

XXVI. 

Ca~~a)'ul groeral, Iuliu Crof~ol'ean, ceteşte raportul 
• siclu de ('a~s<l, din care se constată, că reuniunea cu finca 

anului 1 ~oa dispune: 

'. 
• 

Avere actiya 50nO'63 cor. 

" 
pasiv,l 1~)·H·92 

" 
" 

curaii\. 3145'71 cor. 
Pe basa raportului comisiunei eşmisă sub punctul X., 

NI'. 2 şi cetit prin referentul George Petroviciu, ad. generală con
statând OI'dine intl'u toat0, ie la cunoştinţă raportul cassarului, 
vol<lndll-i pe 1,1ngă ahsolutorlll Îndatinat şi mulţumitil protocolară. 
In Cllt privt'şte restanţele sigure, ,.comitetul central se îndrumă 
a folosi mijloacele cele mai csh'cme pentru lncassarea lor) iar 
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privitol' la rf'ldanţpll' duhioase, ad. gr'npra!{l, ('u nltatel'p tlf'la 
propullertm eomisjpj, inered i ntiadl lnat{t a fa('pl'p:! hil'Olll ui cen
tral. Adneese la protocolul Lle fa!,\ sllh R) şi S). 

XXVIr. 

Florian Cioanl. bihliolcrartll g~nPJ';J1. crle~l(' I'a
ţH)!"lnl s,ln de~pl'c slan'(l bihliolecelo)', diu care :-;e con
:slal(l, cit reuniunea noa~tl'[t displlne I[J lolal de ~lIi8 

opmi,. În 12~t) volnmf', dinlre cari 270 op11l'i În ,~,!l7 

volume se alia in bibliotecă eentralil, eal' tW8 opnri In 
729 volume în hiblioteccle din despăl'ţ(lIllinte. 

Adunarea genf'rală ia la cunor;:linţă raportul hihlioteca
rului pe Itinga observările din raportul comisillllei efimise sub 
pundul X., NI'. 8 şi cetit prin raportorul Gt'Dt'ge PetrefiCu, vo
hlndLl-i absolulorul inclalinat şi mulţurnitft prolocolar[l. Hapoar
lele se alătur~l la acest protocol sub '1') şi ~T.) 

XXVIII. 

Conlrolornl general. Ioan Vancl1, cete~te raportul 
Mn, din care se constat:1, C,t atitl la cass,f., dU şi la bib
liotecă, toate sunt in deplină ordine, 

Adunarea genl'ralil, pe basa raportului comislunei esmise 
sub punctul X. Nr. 4 cetit prin raportot'ul ioan Cri~an, ia la cu
noştinţă şi raportul de controlă, votându-Î şi contr. general, pe 
lfmgă absolutorul tnrlatinat, mulţumiUI. proto~olară. Adnecse la 
acest protocol sub "lT) şi Z.) 

XXIX. 

Patriciu Covaciu, face propunerea: că În viilor ad, 
generala să nu-se mai ţină În biserică din motinll, că 
oamenii cu asemenea ocasiuni în disensiunile lor agitfm
du-se folosesc expresiuni nu tocmai potrivite cu localul 
sfânt Dzeesc. Este comhătut fnsă, din pat'tea conmembru
lui IuliU Gl'ofşorean, care cu argumente nedi::iputabile sta
bileşte tocmai contrarul. In urma acesteia, precum şi in 
urma explicărilor date de presidiu, mai apoi şi în urma 

r 

f 

I 
[: 
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ÎllIprejurfll'ii, ca propunerea din Îllll'pharc, conform di:spo
si!illniLH' rrglllaIlH:nlarf\ n'a fost presental<l În scris, dl 
pl'opun.ltol' hi retrage propunerea. 

~e ia la cunoştinţă. . 
XXX. 

Trodor Chercchean constată: "de un timp incoace 
:s;1 obSeRl'\'(t În conclll':-5cle publicate pe staţiunile înnlţa
toreşti, contrar Statutului Organic şi a Heglllamentului 
şcolar, cit se pun în conCllrs, din partea comiteielor pa
rochiale, uuele conditinni la cari competenţii nu se pot 
obliga. prin ce S(~ produc de comun cele mai multe ne
inj.drgpri şi confusii. A:-;;a d. e. sil pune În conclll's: Cel in
v~lţ,\Iol'11l arc se compună şi cOllducă socotite culluale, că 
alesul t<ă se pl'iceapil deplin la conducerea corului, ect.· 
In altele se l'ecel'e, cit compelenlul se fi absoh-at 1-4 
clase medii, atunci, când este ştiuL că nici un preparand 
absnlut nu poate avea lIlai puţille pregătiri ca 4 clase 
medii. ~i de cumva o-a frec"entat atare mstitut public, 
111 intel('~ml lfgii a trebuit Sel 8C ~llpuml unui esamen de 
primire, care ec\"i\'alcazLL cu !~ clase medii. De aici diplo
ma lnturor ab~olvenţilor este egală Întrn toate, fără pri
vire la pl'eg,Hil'ile anterioare. Şi dacă totuşi este deosobi
rf\ areasta poate fi numai fn gradul lor de clasiiical'e.« 
Pe basa acestora propnne, iar act. generala decide: 

Comitelul central să In:,;rtrcinează, a intreveni la Ven. Con
sistor, ca renerat acela, s[t hine_oiaseă prea graţios a nu mai per
Illite sllseeperea în concursele publicate a unor condiţiuni, ce sunt 
afară de lege şi prin ce se detrage din vaza şi onorarea Invă~ă
torimei, ear" de alta parte îşi au de urmare certe şi nelnţelegeri :n 
parochie. 

XXXI. 

Petru rancu pUJ'cezfll1d din ideile desfaşurate de dt 
George PUl'cal'iu. contabil consistorial, tn disel'taţia: ",Sără
cia şi aVllţia« propune, iar adnnar'ea generală p'rimeşte: 

Comitetul ceutral se însărcinează a Înlreveni la \Ten. Con· 
~istor, ca Ven, acela, in scopul cvalificării cât -ruai temeinice a 

2 
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a fiitorilor inv:''ttălori În ale lucrurilol' de nalUl':t ('rot1olllică. <1 
hine\'oiascit a instituÎ pe hlnWl institutul ppdagogic l(~nlogif: din 
Am!!, o economie de model, dUjJl-c:ulII să (ll'adiel lWl'R"la:;;i Il in 
partea slatului. 

XXXII. 

Comisiunea csrnise snb pnl1ctnl Xl, pen!rtl fn,.,er-i(>l'('(l de 
membrii noi raportează, lat" ad. W'll. aclam,t: 

de membru ajutrttor pe O. D. Hamul Miteru~an preot od. in 
Şiria, insărcimind biroul ai aduce aceasta la cuno~tinţ.cl prim es
.ras pl'otocolar, Vl'ovocllndu-l a satisface tJatorin(elor fat'"! de relin i li ne. 

XXXIII. 

Conform pnnctului 11) din programa ad. gen., 111'

mează: alegerea locului şi fic~arca timpului, pfmll'll ad. gen. 
viitoare. Aici confratele Iosif Ivan, insintlfmdll-se la cnrânl 
învită renninnea 1n numele giulanilor la Giula. 

Se prime~te cu mulţumitft, intre mări fr'enelice la adresa 
giulanilor, iar cu privirp la timp, SC' au(ori,;f'!lZrt comitetul, ca 
acela se'j licseze la sărhrttoarca Slilltului l/i0 sau In culm'pva zi 
din preajma acctei săr·b,ltori. 

XXXIV. 

A Ilienticarea pl'O local ni ui, 
se Incredinţează conmembrilor aradani. 

xxxv. 

în chipul acesta, ecsaurial<'l fiind iIltl'eaga progra
mă a adnnării generale, vice preşedintele reuniunii, Iosif 
Moldovan, mulţumind Înc.! odată tuluror factorilor şi În
deosebi representantului 1. P. Sale ~i Ven. Cnm,istor, pen
tru binevoitoful sprijin acordat reuniunii întru reail::-;area 
splendidului resuJtat: declară ad. gen. a XIV de tncheiat<t. 

Adunarea generală ia la cunoştinţă aceslea, Intre acla
mări insufleţite la adresa prcsidiului şi a representantului L P. 
Sale şi al Ven. Consistor. 
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XXXVI. 

Conmembrlll Iosif !yan, Însinuâmlu-se din not: la 
CIlV,ltJt, în cuvinte alese i)i bitle simţite, mulţume~te vice 
pl'f'::;:'dinl.t'lui reuniunii Io~if ;\lDldoyan, în numele ad. gen. 
penlrtl buna "i inţr!('apla conducere a desbaterilor din sinul 
reuniunii. 

AceslOl' frUmOl\:;I' salutatiuni, presenţii se alălură intre ne
~f"lrşite urări de: "Să Irăiascii!" 

Şir i a, rlat ca mal SU:-i. 

Iosif Moldovan Dimitrie Popoviciu 
spcrptar gpneral. 

Ace~le protocoale sau cetit ŞI aulenticat. 

A rad, la 1 H Allg. v. (1 Sept. n.) 1904. 

Nicolae Ştefu Maria Precupaş 

2 



!'il'. 4651. 904. 

(Adnecs Ia protocol sub B.) 

J/u/I ().t/oraluflti Domn 

" 7eot/or eCOll/Ca, 

,'11 

,-}rad. 

Luând la cu 110:;;1 ÎlIţil rapol'lnl pl'ltl care ni-ai Sll

şternllt progl'allla adun;'ll"ii W'lv'rale a rcnuiUllpi din anul 
acesta, îţi facem CUtlO~cut, spre şliillţ,l şi acomodare, C<l 

am numit de delegat al noslru şi al Venel'alllini Consislor 
la acea adunare generală, pe referentul nostru, domnu) 
Sever Secula. 

A rad, la 7/20 August 1 H04. 

Joan J. papp, 
f<,j,i,,<',,l'. 
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Jmporlanţa r,uniunilor În~ătătort?tl. 
(Cuvânt de deschidere la a XIV-a adunare gellerală a ,,1\euniunei În

vălă\orilor roITtâni" de la şcoalele poporale col\fesiollale greco-oriell
lale roITtâne diq prolopresbiteratele aradalle 1-VII, tillută În bi

serica greco-oriel\tală română din Şiria la 16/30 ]\uguSI 
al\ul curent 1904, 

Adnecs la prot. sub C). 

On, adun((re !rnemlt1! 

Sub inspil'aţiunea Duhovnicească de carea suntem 
împftl'ta:;;lO in urmarea rugăciunilor înălţate pentru noi de 
p.ll'ln~li aCeSll1l Sfânt locaş; ~i sub impresiunea bucuriei 
ce o simt din pltlculul incident al revederii ~i convenirii 
de azi: sollif I de binerenire pe toti ml'1nhrii, bimvoitm'ii:;i 
8jm"!lililtorii, cari au venit sa promoveze cauzele sfinte imi 
pnse ca scop şi scrise pe steagul ce-I purtam cu mândrie 
În fl'llnlea reuniunii noastre culturale. 

Doml de înaintare, care a îndemnat la timpul său 
pe anlecesol'ii nosirii să intemeieze aceasta Hellniune, ne-a 
ltllnmit şi pe noi la această adunare generală, ca prln co
mUllicarea ideilor şi descoperirilor facute pe terenul inslruc· 
ţiunei ; prin discutarea chestiunilor importante şi de mare 
illLeres puse la ordinea zilei: să ne lloificăm cugetele şi 

. dorinţele, Întru ajungel'ea scopului măreţ ce-I urmarim; 
gtt lilrgim tot mai Lal'e ol'isontul cunoştinţelor noastre, spre 
a ne apl'Opi<l de perfecţinnea ce o reclamă dela noi mi
siunea sffLnla ce o avem, misiunea ÎJw(I(ăforeascii, ca're 
!-!sfe .'iupel'iu((}'(l tlliul'ut' misiunilor pi'imaJlte~ti. 
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DOJIIllilu)' Gole.tJi! 

I\umai dacă ne vom da seanH't de imporlan/a mi
si unei ce o a\ elll, vom ~Ii stt apreciem foloasele cele mari 
ce le (wcrn dela Henniune, dela aceasll''i. şcoala a Il1yu(,l
torilor şi prin Ullllare: ~'('()((/a f('oa{e{o/,. 

SA \'edem deci care e~lc adevăr'ala noa~tnl chemare, 
c\devamta noastră chemare e:->Le: ed 1/1'({ (lunea ./isil'l( 

şi spiritua/â a oll/II/ui .. adec,l: prOll1o\',u'ca desvoltării 
corpului şi a spiritului omenesc :-innl lllcredinţate înţelep
ciunii noastre modeste. 

Ce misiune sublimă! 

Să promovăm in dcsvol tarc cele mai alese pro
ducle naturale. Natura cat'e produce toale cu Îmbelşugare, 
este necesitalc\ a se supune inl\uinţei noastre. 

Da! - natma produce de tOate În abtllldantă, dat" 
supunând pl'oductele sale înW.rnplat'ilor de::msLruoase, nimic 
nu e perfect, nimic, nimic nu e trainic ţii complet. Sau 
cnm am zice În lil1lbagiu Illai vulgar: nalnra fI,1 toale cu 
o m[mă plitJ<l, dar' În sbunhllnicia ~a ia cu două. 

Ce s'ar alege de micul pomişor, dacă m[lna dcsteru
lui gl'<ldinar nu rar scuti de Împregiun1l'ile vill'ege şi nu 
ar da direcţiune mai perfectă de~\'oltill'ii sale? - S'ar 
sălbiltici şi atacat de vânturi şi ftll"lntli, şi de aHi Ill'IlIl

mărali dU~lllani ai desvoltăl'ii sale, nici când nu al' pro
duce fructe nobile, ba! - s'a1' nimici cu zile. 

In tocmai aşa stăm şI' cu omul. 

Apoi dacă se cel' anumite cuno~lint(' dela un gnl
dinar, ori pomolog, ca ~il. poaUl influin(a asupra desvol
tarii naturale a micului pomi~}or, cu ((MI IJIlli tel/lI'iuin' 
si aj))'o!imrlafl1 trd)l(psc -"li ţie ('/(J/(Jstinfelp ullui Îi!tlllil!o/'. 
'ţ . ~ 1 " 

chemat să iilfll/iut!':?p În /}lud ('/}nstill, dl'sI"o!i(lrl'(( lizidi si s/li-
• t , ., 

ritualr'i a oll/ull/i, care este ('fm(iu//('({ ('!'ti JIIai al,'((,wI Il 

Il<~turii) a lui lJlIlillIaf/l-•. 
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Şi dară in apreciaJ'ea misiunei noastre am merge 
~i mai dcparte şi am pune-o în comparaţie cu alte mi
sinni poate mai analoage şi mai pl'efeflte în socielatea 0-

mene(lSCtl, spre esemplu cu medicina, care încă are de 
scop cons(-~l'vaI'('a cUl'pulni şi promovarea vieţii omeneşti, 
alunci \'om yer]e(l numai. adev,lrala snblimitale şi superio
rilale a misillnei Învă!ătoreşţi. 

DaC,l e:-;le importanta şi aleasa mlSlUnea unui 
medic, care pentru a pulea satisface chemării sale are 
lip~,l :5,l-~i în~l]şască c\ulOştin[e temeinice În anatomie, 
şi spre acest scop trebue să facă studiu înrlelungat, care 
dlll'ca7.i'i. aproape o jumil.tate din viea[ă, ({lUllci CI( ('(ti /ilai 

,'inUii/lil .~i IJIlli si/jiPriu(/l"fI p~te Ulisilll/PI"t IInui ÎIlf1tl(lUor, cal'e 
pe IftIJg<\ cutloştinţ.ele anatomice, necesare la promovarea 
desvoll,1rii corpului, la educa(.iuuea fisică, mai are lip:;ă 

şi de aprofnndate cnno::;tinlc psichologice, necesare la pro
movarea dC8volhi.J"ii sulletnilli omenesc, la educaţiunea 
s!lirilual[l, 

lalcî. JllISlIlnea înv,lţălofullli, în lumină adevărată, 
mal imporlalll<l ~i dccftL medicilla cea preferitii.:;;i pro
lllo\"at<l de toale p<i.lul'ile societăţii. 

Dar' acum de sine se naşte Intrebarea: dacă educa
ti 111lf'(l e.:-il.e "Il [)r1'ioanl med icinei; daci'\. m isi II nea învăţăto
ml1!! este lIlai alcabă decât a medicului; cum de nu se dă 
(ls(,UH'llr(l alrn!iune cvalilica(iunei lor?, cum de nu se 
PIlIW aselllenea pond şi pe pl'egfllÎl'ea înv,'tţătol'ilol'?, - cum 
de nu se pr-etind şi dela Invătători cunoşlinţe univer:,itare ? 

Acestea, nu pentru-că nu ar fi necesare, ci pen
tru-că sunt imposibile, 

Xil'i cel mai puternic, cel mai bogat stat, nu ar 
pulpa sllporla ~pesele impreunate cu i:3uspncl'ea facultătilor 

necesare ~i Cll salarisarca atâtor mii şi mii de învă~<1lori 
Cl1 pregatiri universitare, cari al' reclama 'asemenea salare 
ŞI venite ca medicii 9i alp factori cu a::;cmenea pregaliri. 
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Nu ştiu dacă mi-a succes O-lor col(~gi să vă arăt 
importanta şi superioritatea misiunel noastl'c invil!i'ltoreşli, 
una insă e constatat, că pentl'll a satisface cu demnitate 
acestei misiuni, nu e destnlit cvahflca!iunea ce o avem şi 
de cal'e suntem tmpăI't'1.şiţi. 

Dar' dacă imprejurările maştere ale sociel,lţii ome
neşti nu pot promova preg;Uin'a ~i perfectionarea noastnl 
conform misiunei ce o a\'em, nu U!'flwaziL c.l noi inv,lţă
torii să ne mullumim cu cunoştinţele modeste câ~tigate 
în institutele cari ne-au pregătit pentru sublima noastră 
misiune, să ne îndestnlim în cele spirituale cu ceea ce ne 
tinde societatea între împrejurările ei maştere; ci spre 
a pulea satb face cu demnilate şi lot mai pa tenţat chemări i, 
spre liniştirea conştiinţei noastr'e, sei stămim pe cale so
cială, prin sprigin reciproc, a ne c.l!:itiga tot mai multe cu
noştinţe şi a ne perfecţiona conlinll în arta edl1caţiunei, 
dela care depinde bună::;lul'ca şi fericirea bisericii, patriei 
şi a naţiunii. 

r\'lijlocul şi ocasiunea cea mai polI'iyjl;l - spre 
SCOlllll acetila - ne-o tinde Helilii/ful'{{ (~1( cOJ/liJl'illtele .'-a: atiu-

J , 

JUlr;ll~ ei .(jPW'm/f. Aici ni-se di't ocuziune ~<l ne împartă-
şim reciproc ideile şi de:-:copcl'irile facnle pe terenul instruc
ţiunei. Acea:-:ta e;:;le şcoala noastra, :;;coala şcoalelor, uni
versitatea înv<Wtlorilor. Aici putem invă!a unii dela 
alţii; aici putem lărgi ot'i~ontul cllno~hntelor lloa~tl'e I-lJire 
fi, ne (flU'o/J'({ foi lJIoi fl(re ill' [J1'r/fJ('(ilil/l'/t (;f' o rec!I/Jl/11 
ddu iloi misia w(( ,;/(111 tii CI' () Il (tiill, lJIi . .,iullf'(( În rr'i {/i tUl'ea~l'(l 
('([re ('ste 8/1periuanl tI/Iuru)' IIi/stul/ilo/,. 

Dom ilur evi!'!!;! 

Aceia dilllre noi, car'i an :-;;tiut ţii se ~tiu îmmfleU 
de binele şi pro;-.;pel'arNI Henniunii, lor ~i-au câştigat 
comoanl, fiind azi C'on:sidcl'a!i şi cil1sliti nu 11l1mai în cel'
cui cell'eşlrfms al activil<l(ii 101": ci şi În societalE'(:l cea mai 
înaltă şi aleasă. 
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In speran~a, că discuţil1nile serioase, ce se vor 
desvolla din temele impol'lante - şi de deosebit inte
re::; - puse la ordinea zilei de azi; că pel'lraclările serioatie 
şi parlamentare precum şi ţinuta noa:-stră impunătoare şi 
deamnă de numele ce-'l purtăm, încă. vor contribuI la 
perfecţionarea noastră şi la ridicarea prestigiului nostru 
Imaţălol'e:ic; vor cOlltl'ibui la înmLllţirea cunoştinţelor spe
ciale atât de neCe!:lilrC la promovarea educatiunei fisice 
şi spirituale noam\ fncl'edinţate, declar adunarea general<l 
a XIV. a Hcunillflii IJOa:'ill'C îr1Yăţătol'e~ti de deschisa. 

/1):;[/ J/o!do VflJI , 

1',-1""''11'11 i"f,', 



Intin1 pinarea oaspeţilor! 
(Cuvânt rostit de vice-preşedintele Iosif Moldovan.) 

Adnecs la protocol sub D.) 

/)owni{OJ' Colt'fl i ! 

C,lnd PI'Î\'E'SC dela acc:;! loc impo:sanl<l !loaslrft 
adunare gelH'raIă. înaintea ochilor sufl('tE'~ti, mi se irnagi
I\C'<lI.,l o gnhliuil maC:-itoas;) plillil. de pomi roditori ~i IIll

podollit<1. cu Hori imbnlcate in mii colori, c,u'i ne înbal;l 
eu pal'fnmnl lor desmel'd,lto)'i, cal' eu stan admil.lnrl aC('sl 
nu spiritual ~i puterea rna.~ic;l a nt'lnlocllibilultli gnhlinal', 
pe rarc - din il'Onia sOl'ţii - îl inlocuesc. 

"\ceasta grftdiml e",te reuniunea noastră cu adu
llarea ei de azi. DVoaslr;:l ::sunleti pomii cei ce cu rodu
I'ile spilitnali ne Ve-ţi delecta :-;;i fn adunarea generalfL ac
Inal:l: eal' t'nltllUasa Cll1111ml dp oaspeti. Doamne şi DOllllli, 
~ 1I!l t flo l'i 1(' ÎnbJ'ilcate In Il! i i culori, cari fmpodubc::sc aCP(ls[a 

ali 11 tl(lre gellcntl,l şi cari vtl.zlLnd fl'umoa:st'1 e Iloas t re ni

,",uillţe şi bUllele mtcn/iuni ce le aH'm, ne de:"llwan]fl cu 
illteresul lor şi vor YcslÎ societatii cdei mari, la care apar
! i nelU şi in a c<treia ticl'\'ici 11 suntem angajaţi, I'c:sultale 
fne UI'iljttloal'c. 

Pentru acea:-;ta Î-mi till de datoritlţă a le anticipa 
mll1!,lmita şi I'ccnnoştinta noa:-;{nL 

In şpe(ial Imi adresez: 
Spectatullli DOllln b'el'/'/" S. Spcu1r( rf'presen!ant al 

Vener. Consistol' şi al I. P. S. D1. Episcop Ioan I. Papp, 
rug,tndu-J să relaleze la locul seu V}J/((!/iile I/(JIl:.;tre ,II' re
('IIIIU:,;li!l(/l ŞI: ,<.;lIjJllJll:'re/itas(',/; 

P. Ono Domn C;eol'giu PopovieÎll ase;-; 01' con:-;islo
rial ordinul' şi protopop al fruclului ;:-:iria, care ca inspec-



------~~-~--~----------~-----------

# 

- 27 -

tor şcolar in totdeun;l, precnm ~i cu acea~la ocasiune, 
a nisnit ~{l pronHweze Cill::-itca inv,\ţillo!'ilol', pcntl'l1 ce îi 
slIntem datori Cll vecinic;l recnno~tin!;l, pe care io im
părtit:;;im şi dl'la acest loc, cu acea:-,ta ~olelllnă ocasiuue; 

C. ~ale Olni Homan Ciul'ogal'ill director seminarial, 
n. Domni: Ioan (iiol'gia :;;i Procopiu Ciivnle::-it:u protopopi; 
TraialJ Tereben[i adlll. prolopope:-,c: :\Iihai Lencnta şi tu
turor preoţilor cari (lnt1 Pl't'::-if'll!a lor au ar[tlat şi Hl'atCt 
interes de soadea şcoalei confe,.;ionale, t:a fiicil a mamei 
noastre COllll1lle, a :-:fi Il !pj hi~eI'iei ortodoc:-:e române; 

P. Ono Domni Ioan Tiil'lik l1utat'ul ~i Xicolau La
zarescu jmlele eOlllnnei ::'lria in I'l~jll'eSentanţa potc::-ita[ii 
:-;lallllni ~i a palriei noastre inhil(\ p('[]lrn el c,~lI'ei PI'O:-i
prrare Ile-tun adunat şi cn aCl'a~la o(,ilsiune şi o dorim 
din ::mllul eu toţii ~ 

J>. :-1t. 1) Bodi btX(lll Jil'rcloJ'l1l !:,coalelol' de ~tat 

din localitate, care itlcit ne-a O!lorat elI [lI'l'~ellla. 

* 
Simţul de rrdrlllo"linla mil IlIdatorraz,l ca de ÎIl

cheiere Si' fac amintire ~i de dl~\'()llattll ~i nrlnlocllibilnl 
grrHllnal' al ~r;ld inei i magi na te mai ~11;-;, hu IlU I şi i Il b i tlll 
lloslJ'11 prr"l'dillte 1i'II!/(J1' ('mldl'lf, Îl1 a (',hul st;ue sani
lan'l. fuarte gra\',l, am (':.:periat şi In zil('l(' din nrma raze 
de spcralll;l, e(:c'a el' -- ClI dOl'ilJ!a ferhi'lte de al pntf' v('de 
c,H mai Clll'<llld III mijlocul "i [Il frullka Lloasll'a, -- Î-lI1i lin 
de datOf'inţ<\ a Vii aduce la ClltlU:5till![l. 



Infornlatiuni. 
~ 

RCEnilltlca ilHrăţătorilor rOl1ului din 
diecesa Caranscbeşului '~i-a ţillut adunarea ge
nCl'al[l la 29 şi BO Aug. st. v. a. c., în frumosnl ora:;; 
Jji .. wrim alM. La so~ire învi1ţ~1t.orli au fost intimpinaţi de 
reprcsentanla oraşullli în riTmte cu nednicul primar ioan 
H(/~lI şi de comitetnl parochial in frunte cu IJ,'eşedintele 
XONU' advocat. Adullarea generală a fost onorata de pre
~enta P. Ono Domn FiIII' .1,11/1// pprc:'ihitrrnl lamnilli. in 
repl'esentan(a Ven. Con~istor şi a 1. S. Dlui Episcop die
crsan ;,Y i m/ar> PO}lm; Mag. Sa IJI KI/ rul Sf1he,..;zf(( inspector 
regesc al comitaluJui Timi::;: de j)r. Jj/,(il/i.~'te, Dt. ,litrcrl, 
,';""I,'er Ho('/( şi !)r. j'pll'll nfll'lm repre:-;entan!ii pre;,;ei. Heu
niunea noaslnl :uadam1. a [0::-1 l'f'presenlaUl pl'in vice-pre
:,wdintcle 10:":(/ J/lIlrlol'r1l1. Parte actinl au IlluL la acea:-;tii 
adunare gf'1I0raltt ca mpl11 hrj i ono !'ari \'I'edni('ul ppresbi leI' 
al BuziaşuJui DI 1 JPjI ° , precum şi aelYocatii Dr. /)ulJl'iu 
din Lugoj şi DI'. N"r!e{c/l din Onlyi(a. Cu Illcrthi lilerare 
:,.;<lU distins Im'i1tătorii Jllilm/ ('/,(lcillJ/ si !)"tl'l1 lI'/JIr!n. Pri
mul cu de~l('gar~a Lemei: »Î/I CI' {'/ii}1 Jl/llllp. ('({,~·t;!/II .~i sm~
tiutrt ÎU/'IlIllto)'ul !1uf()rifrdea si J'1'.';jJl'cful ÎlI si a!(l/'(( il,' 
~, • "" :J 4 

;~('()al/(<<; ŞI al doilea cu de:-lcW\Jra temei: »111 ce nU(";/liii 

jJwd,' f'Oufrihui ('{(sa jJ(Il'iJlfemmi la (,r//(('(/tiunea :Ş(·u!({/'((«. 

Dintre propllnerile mai impor!nnie amintim: E:-.mitel'ea 
alO!' doi membrii, frdie-care al!, - (Je spesele reuniunei ~ la 
cursul p('n[m industria de ca::s(t; provedel'ea membrilol' cu 
diplor11l"; ~i adre::;a de aderenj.l Ven. Consislul' :şi 1. Sale 
Domn. [':piscop pelJtru pa-;;ii intl'eprinşi in che:,;lil1!lca pro
iectului de lege, priVI lur la rcorgallisal'ca ÎlHatillllantului 
popol'al. 



---------_._------------------

BPIlIlilllwa-:-;ur;l. In lu'mal'('(I rl'~·daul';hii facute cu 
aceasta. oe(lsilltlP. :-;ta ItI fa~a \ltlf:'i llUlI;i l'(,ol'gatJisilrÎ, ale
g;'tnd de pl'('~ecliille ÎII locul nednic111ni pre~edinte Traiall 
l,iJ/(a retl'as din cause sallitare, pe unul din cei mai el'll
diţi bi:î.rbaţi ai llPalllUlni nostru 1)1 ilie Tniil/i ad\'ocal iu 
Oraviţa. rh\ndll·i ea milnel dreapta de \'ie('-pre~edillte pc 
cd mai inl"oeat luptcltor pentru aridicarea presligin!ni nos
tru d.bcttlrse, 1(/((11 ,/iilll îIlY,l!;l!or lot acolo. Peall<l reu
Illllnei a nlmas tol În ÎnccrcaLele ~i dE'stel'ile millli ale 
])lni lUllu J!tu'/'/( ca secretar gene/'al; ('al" eassariaflll Îll 

mult promiţ;l!oarcle malll ale dC\'otallllui profesor /)/,. 
1'1'11'11 ]J(/rlm, carc in <lllui trecut. Ca ca:-;sar non a dps\'ol
lal o aeti"ilate de admilat, illcas~âlJd ditl tac~cl(' restallte 
pesle ;WOO coroane. 

DOI'im prospcrarc ~i i:-;b;\nr!,l stl'idncit,) setllOarel 
noastre :.-'urorÎ ţi noului birou mult succes. 

Reuniunea Învătătorilor ro mâni din 
ppresbiteratele Timişoara, Belinţ, Contlo
şul-mare şi Lipova i~i Ht ţinea adUllal'f'a W·TJ(·I'· 
din a. c. în Lipom Luni in 20 Sept. (3 Oet.) HC'lltliunea 
l1oasln1. va fi I'Ppresrlltalc1. Ia adnl1al"e(l generala a relluin
uri sora prin esmi~ii no~tl"ii: !JÎlJlif,.il' l'ojJo/'i(·jll seCI'ptar 
g'l'IH'ral ~i l'/'ol(/sjl' (~i/'/lles("1I !Hl':-;;pdinlrle de="pflrl,lmfUllnlni 
Hadlla. 

Conferinţa de toamnă a despărţi
mântului protopopesc Arad se va ţinea Luni 
în 25 Octomvre (7 Soemne) in comuna }3atallio. Cu a
ceasta ocasÎune e pusă in proşpect o escUl'siune la J/n/;
!tp9!1Ps, sprf:' a visila stabilimentele economiei de model a 
statlllui. Conferen(a promite a fi foarte interesantă şi din 
motivul ca vrednicul oostm coleg încredinţat oficios cu 
:::tudiarea metodolni »jiJJlomilJlic« ne va da ocasiune să ne 
delecttlll1 în mod intuitiv de succesele ajunse în cursul es
pel'imE'ntării t:ale, I3a după cum suntem inl"ormali, reuniu
nea de câllti.lri din Galania va da. în onoarea în\'ătătorilor 
şi În favol'ul tondului organului nostru oficios, un concert 
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tmpl'!'unal Cll J'f'pl'r::;enla!innr t.calraj;~l. PC'tltru a t'C putea 
oricnla itl pl'jyinţa corlelelol' şi il tl";h;milol' de lipsă la 
escnr~illtlca CO!llclJlplal;t, confratele tlo:,;trLl (~eol'gc Popo
viciu roaga de timpurin pe toţi membrii :-;:i O<bpclii cari 
doresc a lua parte, sil-I a\"Îseze despre ace;l':i1a prin o carle 
de coraspondinlct po::;lal<\ cel mLllt p,iwl la 10/~a Oclom
\Tie <l. c. 

Comitetul reuniunii noastre si-a tinul 
l)j"iilla şetlin(ft ordinara .Joi In 2,,1,) Sl'pL a. c" in locali
tatea şcoalei centrale din Jl'au. Presenţi <111 fost: 

Io:-;if Moldovan \-.-pre~ed. Dimitrie Popoviciu sene
Iar, George Popo\'icillllotar, Iulin (,rofşOf'f'Hn cassar, Ioan 
Vancn controlor; rl'ecntn şi membrii .\llg11~lin Hoţoc, Ioan 
Cri;::an Pelrn rancu, .\Iexin Doboz-:; şi Pan~l J),lrlea. In a
ceasta cotll"erin!:1 sau /ilClll clispo:-,i~jt1!Jile necesare penlm 
ese(,lltan~a cOllclnselol' aclm. gcnc'l"alc :şi sau ~tahilit ccrcnl 
acli\"iI,'t(ii anuale a dt"~parl,llllitllelor PJ'otopope:;;ti. In ur
marea disposiţinnilol' luate, In cOl1ferj!l~cle desp(ll'~ăminle
lor va fi se stabilim terrninologia deo::ip.biIelor ohif'de de 
înnt~ilm<1nl, s,t. studiem Iloana orlogl'afil' academic;l din 
punctul nostru de vr~dere ~i să ItullUl'im perfect ches~iUllf'a 
pedepselor cOl'porale. 

Diplomele membrilor cari san însinuat la ca
ssari. cu ocasillnea adun. W'IH'J'ale, sunt În lucrare şi În
curimd le \'01' primi. Jlembl'ii cari n'au solrit încă tacsa 
de ~ coroane pentru diploma, sunt rugati a satisface aces
tei datoJ'inte in timpul cel mai scul't posibil, tl'imitând 
cassal'uilli ]u/i/l (i/'{!!şoreaJl Îflnlţaior în Galşa tacsa de 2 
coroane, ca cel mult până pe sfiutele s<ll'bătorÎ a-le naş
terii Domnului să poată prillll 'Şi lllfrulllse\a locuinţa sa cu 
artistica diplomă a reuni unei. 

Tabloul înv,t!,ltorilor şi oa~petilor cari au luat 
parte la adunarea generală din 8il'ia, esle foarte bine suc
ces, şi se poate procura cu tacsa de 4 coroane trimisă 
la adresa birouluj reuniunii în Arad. 
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Spre ~tire şi orientare, se eoml1nic,l c('-
101' intt'l'csitli, cit adt1f'~('1e [ll'Olocolnlni adtlu:~lI'ii gellpl'a!f', 

ean \tl lilJ~a de spalin Illl an 1!l(';t[Jnl In ace:-ile lllllllerf', 

se \'01' publica pe !'[lud II! llUIlWI·jj yiitori, 

BilJliografie. 

AIBe-dar carte de cetire prntm ('lc\'ii 

clasei prime de JIJS~/ J/uldu(all .~i (,oI/sotii, an ap,tl'ul de 
('lll'fllld În a IV edi~illl)(" În Cpug!'alia dipc('sall:l din ;\1'(1(1. 

Preţul UBni esemplal' .1-0 fiI. 

* 
Carte de cetire pentru c!e\'ii ('la~ei a II-a de 

ll1liu GI'I!!~-;UI'I'(/J1 şi couso!i; au apal'lll îll aeraţii tipogra

fie În edi ~innea a II-a. Pretul 40 fiI. 

* 
Curs practic de Constituţia patriei, 

sau drepturile şi dalol'inţelr c('l<i!flll('~ti pentru ~('oalele 

poporale de Iuliu Vuia, editura libnuiei Ciurcu L3raşo\', 

Preţul 40 fiI. 
* 

Istoria naturală penlrl1 şcoalele poporale de 
II/Ii" rU/rl, editinnea IibJ'al'ici Ciurcn Bra:;;o\'. Preţul'GO fiI. 



; 

SI//! aaM /!tI.~(t!lili tolll r/isj'lIil dl' Iit ÎII/te/nl!';I/' {'I' 11/ ,~e 
rol' ($tlreS(l. 

Mai multora. Istorioare religioase-morale p~ntru elevii 
clasei prime, conform noului plan de invătăm~lnt, se pot atla cu 
pl'isosinţă şi in manualul cu acest titlu, eelat In tipografia diece
saml din Caransebe" de nI', Petru Barbu, profesor. 

1. B. Hegulile ol'tograliei noaua, se pot procura tn libră
ria Petru Simtion, Arad. 

I. M. Căprioara. Ad, 1. am satisfăcuL Ati. 2. Hăspundern: 
Magiara de Grof~orean-.\Jaldovan e suh tiIJar, ineudnd va apărea, 

I. G. G. Spet',lnt,l e in Dllll1nuzeu şi în interesul membri
lor, SUlltem tam in crt'dinţa ca preşt·dinţij de,;parţămintelor işi 
vor da silinta să IneaR,;C'ze toale restanţele şi atunci esistinţa şi 
tr;\inicia e a..,igurată, In colo, din parte-ne facrm tot ce se poale 
adepta dela noi. 
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