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N 129 
r. 910~11 

8onvocare . 
••••••••• 

Bazaţi pe concluzele adun. gen. trecute, a comite
tului şi În conformitate cu dispuzeţiunile §-Iui Il din 
statute, con vocărn pe totim em brii "Reuniunei Învăfă-; 
lorilor dela şcoalele poporale confesionale gr.-or. ro
mâne din protopopiatele aradane 1. - V /1. şi pe toţi 
binevoitorii şi sprijinitorii şcoalei la a 

XXI-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea În Arad, duminecă şi Juni, in 4/17 şi 
5/18 Septemvrie a. c. 

PROGRAMA: 
1. La 8 ore a. m. azi stare la sfânta Iiturgie împreu

nată cu chemarea Duhului Sfânt. 
2. La 10 ore întrunire în sala festivă a seminarului 

diecezan. 
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3. Exmiterea unei comlSluni pentru Învitarea P. S. 
D. Episcop Ioan 1. Papp. 

4. Deschiderea adun. gen., bineventarea Inaltului 
prelat şi patron, a reprezentanţilor şi oaspeţilor. 

5. "Dr. W. Rein şi activitatea sa pedagogică." 
(La ocaziunea iubi leului său, sărbat în vara anului cu
rent), disertaţiune de Dr. Petru Pipoş, profesor prepa
randial în Arad. 

6. Prezentarea rapoartelor şi exmiterea comislUnilor 
cenzurătoare. 

7. Proclamarea membrilor noi. 
8. Constatarea prezenţilor. 

Şedinţa a II-a. 
9. La 4 ore p. m. "Disciplina şcolară", disertaţiune 

de Dimitrie Boariu, învăţător în Nădab. 
10. "Telegrafia fără sârmă", prelegere experimenta

ti vă de Vasilie Micula, profesor preparandial în Arad. 
11. "Activitatea extraşcolară a învăţătorului li, diser

tatiune de Ioan Vancu, Învătător penzionat în Arad. 
, 12." Însemnătatea jocuri'lor de copii În raport cu edu

caţiunea şcolară", . disertaţiune de Ioan Caba, învăţător 
în Chişineu. 

Şedinţa a III-a. 
13. La 8 ore a. m. "Liga de temperanţă Între sco-

lari... ", disertaţiune de Ioan Bele, învăţător în Şiclău'. 
14. Raportul comisiunilor. 1 
15. Propuneri şi interpelări. 
16. Constatarea prezenţiloL 
17. Abzicerea prezidentului şi secretarului general I 

şi întregirea biroului, prin alegere nouă, pe restul pe
riodului actual. 

18. Defigerea locului şi timpului pentru adun. gen. 
din anul următor. 
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19. Exmiterea comisiunei autenticătoare. 
20. Încheierea adunării generale. 

Arad, din şedinţa ordinară a comitetului, ţinută la 
9;22 august 1911. 

Iosif Moldovan Dimitrie Popoviciu 
prezident. secretar general. 

Nr. 130/910-11. 

Raport general 
despre activitatea Reuniunii învăţătorilor rom. dela şcoalele 
poporale rom. ort. confesionale din protopopiatele aradane 

I-VII, pe anul 1910/11. ţ 

Ono Adunare generală I 
În virtutea §-Iui 19 din statute, Comitetul central al Reu

niunii noastre învăţătoreşti, Îşi permite a subşterne aci, următorul 

raport general despre activitatea Reuniunii În anul de gestiune 
1910/11. 

În general. 
Un ideal nu se poate realiza decât numai prin concentrare a 

tuturor forţelor şi energiilor, prin muncă desinteresată şi fără pre
get şi prin sprijinul reciproc al tuturor factoJilor chemaţi. Idealul 
învăţătorului român este: :-idicarea neamului şi prin aceasta binele 
şi fericirea bisericei şi a patriei din cari face parte. Concentrati 
în Reuniune, învăţătorii rom. ort. din protopopiatele aradane I-VII, 
de o grămadă de ani: lucră, muncesc, fac şi între prind totul, ce 
le-a stat şi le stă in putere, pentru ajungerea idealului lor. Ca 
singuratici, nici dela jertfe nu s'au dat indărăpt, dacă acest ideal 
a reclamat aceasta dela ei. Iar cei puşi în frunte: prezidentul, 
împreună cu comitetul şi 'întreg biroul central, încă n'au cruţat 

timp şi osteneală pentru a putea răspunde cu demnitate onorificei, 
dar grelei însărcinări, ce au primit. in nizuintele şi munca noastră 
însă, nu suntem sprijiniţi În deajuns şi după împrejurările vitrige 
între cari trăim şi muncim. Şi nu hezftăm a-o spune, că, deşI 

14· 
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scopul ni-e comun, ni-e acelaş, acest sprijin de multe-ori ne lip
seşte chiar şi de acolo, de unde mai mult îl aşteptăm. rn colo 
apoi, afacerile Reuniunii şi estimp au decurs normal. Ne-am ocu
pat cu toate concluzele adunării generale şi s'au luat şi in anul 
acesta şi alte dispoziţii demne pentru promovarea cauzelor noa
stre comune. 

În special. 
1. Activitatea Comitetului central 

Activitatea Comitetălui central, amăsurat însărcinărilor pri
mite, s'a învârtit În jurul următoarelor chestiuni: 

1. 1n afacerea "Planului de învătământ~, am supus desp. 
prof. spre studiare studiul Matematicei, cu însărcinarea, ca fiecare 
desp. prot. să ne prezinte proiecte În cauză. Desp. prot., ocupân
du-se cu afacerea, în majoritate ne-au răspuns cu lucrări serioase. 
Tot in această chestie ne-am ocupat şi cu materialul din studiul 
limbei materne, adunat încă În sesiunea din anul trecut, I'U sco
puJ, de a răspunde însărcinării primite dela adunarea generală 
prin un proiect gata şi rotunzit definitiv În aceasta materie. În 
cursul activităţii noastre însă, aprofundând chestia mai de-aproape, 
am aflat de mai bun lucru a nu staveri acest plan, stu diu de 
studiu, separat în fiecare an, ci deodată cu toate studiile, dupăce 
mai înainte tot materialul va fi adunat şi studiat. Astfel, afacerea, 
în forma contemplată mai înainte, s'a luat dela ordinea zilei şi 

s'a pus în curgere În forma de nou proiectată (Eseb. Nrii: 
26, 102). 

2. Chestia "Regulamentului afacerilor interne"· incă ne-a 
preocupat. Şi, potrivit studiului ce [-am făcut, ne permitem a face 
la locul său propunerile, ce le credem de bune pentru schimba-
rea respective întregirea unor paragrafi (Eseb. Nrii: 27,89, 101, 102). ţ 

3. Am supus desp. noastre prot. şi afacerea sulevată de 
Ven. Consistor, prin inaltul său rescript dela 20 aug. (2 iulie), 
Nr. 3656/910, privitor la înactivarea pe sate de lige de abstinenţă I 
intre şcolari..--Din rapoartele primite, constatăm, că toate desp. 
noastre prot. sunt de acord întru a se incepe o actiune unitară şi . 
sistematică În contra alcoholului, a acestui flagel, care a secerat 
şi seceră mereu atâtea victime şi În sânul poporului nostru. Che-
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stia s'a discutat şi aprofundat, atâ~ in adun. generală trecută, cât 
şi estimp, În desp. prot., rămâne numai, că acestor discutiuni şi 

constatări să li se deie acum şi viaţă, prin înfiinţarea în comune 
a aşa numitelor: lif!e a şcolarilor abstinent', conform propunerei 
emanate din rescriptul Ven. Consistor (Eseb. Nr.: 119/909-10). 

4. Am provăzut pe toţi membrii noi suscepuţi cu diplome 
(Eseb. Nr.: 80). 

5. Problema cea mai gingaşe, cu care am avut a ne ocupa 
şi În anul acesta, a fost: regularea cassei, prin incassarea enor
melor restanţe, ca pretenziuni ale Reuniunii, la membrii săi. Che
stia 2.ceasta a ajuns astăzi in stadiul, că rezolvarea ei definitivă, 

nici decum numai poate suferi amânare, dacă nu' voim, ca să ră
mânem cu datorii numai, fără acoperire. Căci din cauza iregula
ritătii membrilor, În solvirea taxelor, şi in anul acesta a trebuit 
să descriem 298 cor., şi altele cu siguranţă vor mai urma încă, 
fără a putea solvi ceva şi din datoriile ce le avem, cel puţin În 
proporţia descrieri lor. Adevărat, adunarea generală nu odată s'a 
pronunţat în chestie şi ne-a dat Îndrumarea, ca să Împrocesuăm 

pe toţi restanţierii la judecătoriile civile, dar tot de atâtea-ori, 
aprofundând chestia, am aflat, că nu poate fi un lucru mai umi-
litor şi mal puţin demn pentru învăţătorimea noastră de astăzi, 

decât aceste împrocesuări, pentru cauzele proprii. De aceea, tinând 
atât de mult la cinstea şi buna reputaţie, ce trebue să o avem, 
deosebit În aceste vremuri grei!', n'am executat nici În anul acesta 
Îndrumarea de împrocesuare, de atâtea-ori primită. fără, înainte 
de a lua refugiul şi la acest ultim şi radical mijloc, am mai in
cercat Încă odată 'şi pentru ultima oară tot aceia ce am crezut, 
ci se mai poate, oare-şi cum pe cale mai pacinică, pentru rezol
varea cu succes a acestei chestii atât de gillgaşe şi neplăcută, 
în speranţa, că cei vizaţi şi până atunci nu vor aştepta urmările 
110uălor demersuri, ci îşi vor face datorinţa. 

Astfel, În situatia nespus de grea În care ne aflăm, am in
tervenit Încă odată la Ven. COl1sistor, cu rugarea, ca să bine
voiască a dispune prea gratios epitropiilor parohiale, ca acestea, 
la arătarea directă a prezidentului general al Reuniunii, fără a mai 
aştepta altă Îndrumare în chestie, atât acum, cât şi in viitor, să 
solvească toate pretenziunile restante şi curente ale F.euniunii În 
contul salarului invăţătoresc. ; 
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1n legătură cu aceasta chestie, numai putin ne-a preocupat 
şi multele absenţii, ce din an În an se observă tot mai mult la 
membrii Reuniunii fată de adunările sale. Ştim, că în mare parte 
cauza acestui rău vine din împrejurarea. că cu ocaziunea aran
gerii salarelor Învăţătoreşti, conform art. de lege XXVII din 1907, 
comitetele şi sinoadele parohiale, În multe locuri, au detras În
văţătorilor spesele de conferinte, socotindu-Ie tn salarul funda
mental invăfătoresc. Avându-se Însă in vedere, că dela cunoştin
tele, ce le primesc învăţătorii cu ocaziunea adunârilor Reuniunii, 
caştigul este al comunelor, de aceia, pentruca toti învăţătorii să 
poată lua parte totdeauna la aceste adunări, tot cu această oca
ziune am ruga( Ven. Consistor, ca să se Îndure prea gratios a 
dispune comunelor bisericeşti şi aceia, ca aceste să prelimineze, 
pentru fiecare învăţător, anual, ..:el putin 20 cor. pentru adunarea 
generală şi 10 cor. pentru adunările desp. protopop eşti. Şi încât 
comunele bisericeşti n'ar satisface acestei îndatoriri, protopopii 
concernenţi să fie deobligaţi a suscepe din oficiu aceste sume În 
preliminare şi numai după aceea să le Înainteze Ven. Consistor 
spre aprobare. 

Afacerea e fn curgere. Nutrim Însă speranta şi nu ne Îndoim, 
că Ven. Consistor nu ne va denega sprijinul său mare şi binevoitor 
în chestii Scolare de atâta importanţă (Eseb. Nrii: 23,30,33, 111). 

6. Nu există biserică În patrie la care referintele cantorale 
ale învătătorilor cantori să nu fie regulate deplin şi în mod co
răspunzător, afară de biserica noastră. Şi din cauza aceasta, câte 
inconveniente şi neplăceri, cu urmări păgubitoare pentru biserică, 
şcoală şi neam, n'au obvenit în comunele noastre bisericeşti, în 
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curmare a acestor stări, cu urmă!i atât de păgubitoare intereselor \ 
noastre şi pentruca învăţătorimea să scape odată de atâtea şicane 
şi maltratări, chiar şi pe la judecătorii, conform Însărcinării pri-
mite, n'am intrelăsat a interveni la Ven. Consistor în chestie, cu 
rugarea, ca să binevoiască a eda pentru învăţătorii-cantori un 
ştolar general, din care apoi fiecare învăţător să se poată orienta 
În mod sigur asupra venitelor şi drepturilor sale cantorale. Răs
punsul primit În cauză însă, nici pe departe n'a putut mulţumi 
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justele noastre dorinte. De aceea ne-am aflat îndemnati a interveni 
din nou în cauză prin o nouă rugare. Afacerea Încă nu e rezol
vită (Eseb. Nrii: 32, 65, 108). 

7. Pre~um la toate lucrurile, aşa şi În viaţa Reuniunii noa
stre, fără mijloace materiale, fără bani, ori cât de mare ar fi 1n
sufleţirea celor puşi in frunte pentru cauză, prea puţine rezultate 
reale se pot ajunge. În lipsa de bani: n'am putut executa 
laudabilul concluz al adunării generale de a augmenta bi
blioteca noastră cu opuri noauă pentru înmulţirea cunoştinţelor 

Învăţătorilor; n'am putut provedea biblioteca nici cu sigil şi re
gistrele trebuincioase şi câte alte lucruri bune n'am putut face! 
Un memento acesta pentru toţi cei ce prin neimplinirea datorin
ţelof pun piedeci mersului regulat al Reuniunii, dacă sincer ţin 
la numele, reuniunea şi viitorul lor! 

8) Pentruca membrii Reuniunii să poată scoate cărţi din 
bibliote.:ă, conform însărcinării primite, am dispus bibliotecarului 
nostru general, ca din doallă în doauă luni, să fie regulat În 
Arad, pentru a sta la dispoziţia membrilor. Zilele fixate spre acest 
scop au fost: 17 Novembre 1910, 12 Ianuarie. 16 Martie, 18 Maiu, 
13 lulie, 14 Septembre şi 16 Oecembre a. c. Împrejurarea aceasta 
s'a adus la timpul său la cunoştinţa membrilor în organul oficios 
al Reuniunii. Circulaţia de cetire se va vedea din raportul biblio
tecarului nostru general. Şi până atunci însă, ţinem să accentuăm 

aci, că dacă conzultarea bibliotecii din partea membrilor nu este 
în deplin raport cu interes:.!1 învăţători mii de a-şi îmbogăţi cu
noştinţele prin cetire continuă, împrejurarea aceasta se explică 
prin faptul, că în lipsa de mijloace materiale, noi încă n'am putut 
augmenta biblioteca noastră cu alte opuri nouă şi de valoare, 
decât cele donate de Înşişi învăţătorii, membrii acestei Reuniuni 
(Eseb. Nr.: 20). 

9) Adunarea ll1a1ţrialuluJ J!elltru.istoria şcoalelor noastre 
,,---~ - - --~ - -~ -- ~ 

poporale încă ne-a preocupat şi ne preocupă mereu. Materialul 
adurlăT până acum, s'a încredTr1ţat valorosului noslru membru al 
Reuniunii: Petru Vancu, pentru a-I prelucra şi aranja. Lucrarea 
reclamă timp, iar încredinţatul nostru caută a se achita de ono
rifica însărcinare şi prin studiarea cu sârguinţă a altor izvoară. 
Mulţi dintre învăţători însă, nici pănă astăzi nu ni-au retrimis 
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coalele cu întrebările puse asupra afacerii ce ne preocupă. De 
aceia am aflat de bine, ca pentru orientarea deplină şi a acestora, 
să publicăm din nou În organ acele Întrebări. Credem, că în chi
pul acesta nu va trece mult timp până când vom putea raporta 
cu bucurie, că nu este Învăţător, membru al acestei Reuniuni, care 
să nu-şi aibă şi el partea sa în această Însemnată şi cândva mult 
vorbitoare operă. Tot asemenea ne-a preocupat şi chestia cu in
struarea analfabeţilor şi ţinerea de prelegeri poporale În timpuri 
potrivite (Eseb. Nrii: 26, 39, 73). 
&,/ 10. Chestia prefacerii organului nostru în organ al tuturor 
Reuniunilor învăţătoreşti din dieceza Aradului, propunere venită la 
timpul său dela Reuniunea-soră dela Timişoara, dupăce toate de
mersurile noastre initiate în această direcţie n'au dus la rezulta-
tul dorit, ne vedem siliţi a-o declara Încheiată. . 

11. În chestia monumentului fericitlliui întru aducere aminte: 
Îl eodor Ceontea, fost profesor preparandial, prezident şi primul 
Imembru de onoare al acestei Reuniuni, am pregătit mai multe 
Imodele cu planuri de spese. Când le prezentăm Ono adunări ge
Inerate Vă rugăm a-Vii pronunţa: pentru cari din aceste optează On. 
I adunare generală? In special Vă rugăm a Vă pronunţa În mod 

I 
definitiv. incă din prezenta adunare: când să se ridice monumen
tul şi unde? in grădina seminarului nostru diecezan din Arad, 
ori În cimiterul din Arad, unde esle înmormântat defunctul? 

12. Pentru .ţinerea prezentei adunării generale în capitala 
ţării Budapesta, după cum s'a hotărît în adunarea generală dt'la 
Nădlac, t incă de cu vreme am luat toate demersllrile, adresân
du-ne în cauză in mod oficios, atât în persoană, cât şi În scris, 
la toţi factorii competenţi din Budapesta. 1n fine, dupăce am văwt~ 
că intrevenirile noastre, unde ne-am adresat la ai noştri, n'au 
aflat resunetul dorit, căci răspuns la oficioasa noastră încă nici 
până astăzi n'am primit, rte-am aflat îndemnaţi a convoca adu
narea generală la Arad, lăsând Budapesta pentru vremuri şi zile 
poate mai bune (Eseb. Nr.:78). 

Dintre afacerile curente mai importante, ţinem să amintim 
aci următoarele: 

13. Redactarea organuilli oficios al Reuniunii am încredin
ţat-o, cu incepere dela 1 Ianuarie a. C., valoroşilor noştri membrii ~ 
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Ioan Crişianu, învătător În Socodor şi fosi! Sfanca, Învătător În 
Roşia. Cel dintâiu şi ca redactor responzabil. în comitetul de re
dactie s'au mai susceput tl1~ă tri puteri vrednice, in persoanele: 
Avram Sadeafl, profesor preparandial în Arad, Teodor Mariş, 

învăţător În Erdeiş şi Glleofghe Pleş, învăţător in Berzava. Iar 
pentruca redactarea să se poată face mai bine şi mai cu uşurinţă, 
am cerut şi am primit În schimb aproape toate revistele peda
gogice româneşti din patrie şi România. (Eseb. Nrii: 40, 45, 51, 
52, 53, 55, 57, 61, 79). 

14. Cu prilE'jul mortii vredniculLli dascăI Dr. Petru Şpan, 
din Sibiiu, s'a trimis P. C. S. D. Dr. Eusebiu Roşea, director se
minarial în SibiiLl, următoarea telegramă: "Reuniunea învăţătorilor 
rom. ort. din protopopiatele aradane l--VII deplânge moartea 
distinsului pedagog Dr. Petru Ş;Jan" (Eseb. Nr.: 77). 

15. Nu pute m trece cu vederea a nu etemiza aci şi urmă

torul fapt vrednic de toată lauda. Cu prilejul morţii regretatului 
nostru coleg: Mihail Chicin, Corpul învăţătoresc din Nădlac a avut 
ideia salutară de a pune la cale o colectă pentru rescumpărarea 
cununii, ce era să se depună pe mormântul fericitului defunct, în 
favoru' fondului de editare al organului Reuniunii. Rezultatul a fost, 
că În chipul acesta s'au adunat 157 cor. 20 fiI., cari s'au şi pre
dat destinaţiunii lor. La timpul său n'am Întrelăsat a exprimâ 
multumita noastră atât binevoitoriJor contribuenti, cât şi distin
sului corp Învăţătoresc pentru acest act nimerit (Eseb. Nrii: 83,110). 

16. Ne Împlinim nu numai o dureroasă, ci şi pioasă dato
rinţă atunci, când şi cu acest pri\egiu amintim, că dela ultima 
noastră adunare generală până astăzi au trecut la cele veCinice 
următorii foşti membrii ai acestei Reuniuni: Mihail Chicin, fost 
Învăţător În Nădlac, Şofronie Mi..;oroiu, fost învăţător În Cherechiu, 
Nicolae Cismaşiu, fost învăţător in Giula-Vârşand, Pavel Stana, 
fost învăţător În Şumand, Petru Mara, fost învăţător '111 Zărand şi 
Teodor Muntean, fost Învăţător În Covăsânţ. La toate aceste triste 
ocaziuni, n'am întârziat a da expreziulle condolenţelor noastre 
fie prin vre-o telegramă, fie că ne-am rt'prezent~t oficios, prin 
prezidenţii noştri de desp. protopopeşti. Odihneas~ă în pace! 

17. Cu scopul de a pune şi pe membrii noştri fundatori 
. tot mai mult În curent cu afacerile şi munca noastră, am aflat 
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de bine a trimite fiecăruia câte un exemplar de onoare din or
ganul oficios al Reuniunii. 

18. Spre a susţinea şi consolida legăturile de solidaritate 
între Reuniunile-surori şi estimp n'am intre lăsat a-ne reprezenta 
după cuviintă la adunările generale a acelora. Rapoartele primite 
dela delegaţii noştri le-am publicat la timpul său în organul reu
niunii. Unde însă, din motive neatârnătoare de noi, reprezentarea 
noastră nu s'a putut face in persoană, prin delegati speciali, ne-am 
achitat de datorinţă prin telegrame (Eseb. Nr.: 18). 

19. Intre afacerile cu cari ne-am ocupat in decursul anului, 
pe baza rescriptelor venite dela Ven. Consistor, tinem să amintim 
cauzele sulevate prin înaltele rescripte dela 3/16 martie a. C., 

Nr. 614/911, dela 26 maiu v. a. C., Nr. 4380/910 şi dela 16/29 
iunie a, C., Nr. 5621/910. 

a) Prin înaltul rescript dela 316 martie a. c. Nr. 614911, 
Ven. Consistor ne-a transpus în copie autentică recercarea ·P. 
V. Consistor mitropolitan, Nr.44991O, prin care, dupăce să aduce 
la cunoştinţa Ven. nostru Consistor toate demersurile făcute de 
P. V. Consistor mitropolitan la Inaltul ministru de culte şi in
strucţie publică în afacerea folosirei· limbei in conducerea re
gistrelor şcoalare, întreabă: " Ven. Consistor este re cercat a să 
pronunţa, că pentru trebuinţele noastre n'ar afla de conzult şi 

executabil, pe lângă registrele oficioase introduse cu text ma
ghiar, a să introduce deosebit şi registre separate cu text româ
nesc?" - cu intrebarea: "Care este În cauză fn general opinia 
comitetului?" "apoi pentru cazul, că P. V. Consistor totuşi ar 
inclina să dispună a să purta şi evidente in limba română, cari 
părţi ale anuarelor noastre de acum le crede comitetul de in
omis necesare de a să conduce şi româneşte?" 

La aceasta, dupăce am motivat pe larg punctul nostru de 
vedere in cauză, in reazumat am răspuns: Fiindcă prin art. de 
lege XXVII din ]9'07 ni-să cere şi aşa imposibilul, alte greutăti, 

cum ar fi şi purtarea registrelor în două limbi: ungureşte şi ro
mâneşte, nu mai putem suporta. Dar, fiindcă şcoala noastră este 
şcoală românească confesională, susţinută de poporul nostru, 
pentru-ca superioritatea noastră şcolară nemijlocită să poată fi 
şi mai departe nu numai în strânsă legătură cu şcoalele sale •. 

i 
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ci şi în deplin curent cu tot ce să lucră in ele, ne-am permis a 
a face următoarele propuneri în chestie: 1. Forţaţi de împreju
rări neatârnătoare de vointa noastră şi pentru a nu mai Îngreuna 
şi mai mult munca insuportabilă a învăţătorilor nostrU, aceştia 

vor conduce "anuarele" în limba maghiară, după cum o pretinde 
DI ministru de culte şi instrucţie publică. 2. Cu finea fiecărui an 
şcolastic, învătătorii vor avea să pregătească pentru Ven. Con
si5tor, in limba română, un registru al elevilor înscrişi de după 
clase, cu clasificaţia lor generală şi de după anuare un con
spect al materialului propus În extras. Actele acestea se vor pune 
cu ocaziunea examenelor finale, pe masa prezidială, pentru a 
putea fi adnexate la actele de examene şi înaintate VeI]. Consistor 
ca supremă autoritate şcolară confesională 1n dieceză. 

b) Prin înaltul rescript dela 26 maiu v. 3. c., Nr. 4380910, 
Ven. Consistor, la cererea P. V. Consistor mitropolitan, ne-a 
cerut să-i arătăm: "toate acelea dispoziţii ale legii şcolare din 
1907, cari împedecă mersul învătământului poporal În şcoalele 

noastre confesionale române." Iar aceasta ni-a cerut-o Ven. Con
si5tor, pentrucă În răspunsul ce-I va da P. V. COl1sistor mitro
politan, să poată ţinea cont şi de vederile invătătorimii. Căci 

scopul întregei lucrări este: întrevenirea la locurile competente 
pentru modificarea art. de lege XXVII din 1907. La timpul său 

n'am Întârziat de a ne face datorinţa şi în punctul acesta. 
c) Prin înaltul rescript dela 1629 iunie a. c., Nr. 5621910, 

Ven. Consistor ia la cunoştinţă activitatea desvoltată de Reuniune 
în decursul anului de gestiune 1909 10 cu următoarele obser
vâri: "În viitor să se arate Ven. Consistor amănunţit, în cifre, 
circulatia de cetire a opurilor şi din bibliotecile desp. protopo
peşti, nu numai din biblioteca centrală. Comitetul reuniunii să 

Îngrijească de stabilirea programelor viitoarelor adunări generale 
cât şi ale adunărilor tractuale cu deosebită conziderare la situa
ţiunea provocată în învăţământ de articolul de lege XXVII dIn 
1907 în aşa fel, ca pe lângă salvarea caracterului confesional al 
învăţământului, să se ţină samă şi de intenţiunea §-Iui 14 din 
statutele Reuniunii de a fixa "necesarele reforme de învăţământ" 
devenite actuale în viaţa şcoalei noastre confesionale. Ven. Con
sistor constată apoi cu nemulţumire, că deja dela prima şedinţă 
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a adunării generale din urmă au lipsit circa 44% din membrii 
Reuniunei şi că mai târziu numărul ab5enţilor s'a ridicat la pro
porţia de 60%' ceiace la toată intâmplarea e de dorit, să nu mai 
obvină În analele Reuniunii. În urmare să dispune, ca să se aducă 
la cunoştinţa adunării generale proxime, incă în decursul şedintei 

prime, că Consistorul repreabă o atare atitudine a membrilor 
Reuniunii şi că pentru viitor Consistorul numai Într'atâta înţelege 
rostul de a exista al Rreuniunii, Încât adunările generale şi trac
tualp ale acelea vor fi cercetate din destul de membri şi Întru
cât să va face factor pozitiv pentru Înaintarea Învăţărnântului şi 

vor sta în deplină consonanţă cu interesele şi dispoziţiunile bi
sericii. " 

Suntem multumitori Ven. Consistor pentru interesul cald ce 
vedem a-l purta modestelor noastre afaceri. Ţinem numai să 

accentuăm aci, privitor la "necesarele reforme de Învăţământ," 

că nu vom intre lasa a ne ocupa cu de aceste şi În viitor şi 

ale aduce la cunoştinţa Ven. Consistor, precum n'am intrelăsat 

a-o face aceasta nici atunci, când şi până acum n'a fost chestie 
pedagogică de aceasta natură cu care să nu să fi ocupat Reuni
unea noastră. Iar despre aceasta v ,rbesc analele Reuniunii. Cât 
pentru îndreptarea celorlalte scăderi, iată scopul pentru care 
ne-am adresat Ven. Consistor În cauzele tratate suh punctele: 
5 şi 6 a raportului nostru de faţă şi nu ne înd6im, că vom şi 
primi ajutorul cerut. (Eseb. Nrii: 75, 76, 93. 105. 107, 134). 

20. În sfârşit aducem şi cu acest prilegiu omagiile noastre 
marelui mecenate al neamului Vasile Stroescu, pentrucă din dăr
nicia acestui genero~!Lărbatll-aaâllci,~îI)Jrcl~gMQr_al vremilor, 

i. astăzi toate şcoalele noastre, până şi din cele mai Sărace---co-

1. 

mune, sunt provăzute cu toate recvjzitele necesare, conform art. 
I de lege XXVII din 1807. Valoarea acestui ajutor îl vom putea 
. Înţelege mai bine numar atunci, dacă vom judeca, că ce Însamnă 
În şcoală o instrucţie fără a avea recvizitele de lipsă. 

Pentru-ca enormul capital investit În aceste recvizite să 
poată fi tot mai mult folositor in educaţiunea şi ins1rucţiunea 

poporului nostru, la timpul său n'am Întârziat a da desp. noastre 
protopop eşti toate îndrumările de lipsă, pentru ţinerea c;le pre
legeri publice cu aceste recvizite. 

\ 

.. . 
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Şi din rapoartele ce le-am primit, constatăm cu bucurie, 
că asemenea prelegeri s'au şi ţinut aproape În toate locurile. 
(Eseb. Nr: 26). 

II. Activitatea biroului centrat. 

Pentru rezolvarea afacerilor Reuniunii s'au ţinut 2 şedinţe 
ordinare şi una extra-ordinară. Prima şedinţă ordinară s'a ţinut 

la 1629 septemvrie 1910, a doua fa 922 august 1911, iar şe

dinţa extra-ordinară s'a tinut la 23 iunie (6 iulie) 1911. S'au re
zolvat 129 esebite şi s'au luat toate demersuri le pentru executarea 
concluzelor adunării generale şi pentru promovarea intereselor 
Reuniunii (Eseb. Nrii: 16, 22, 23, 94, 101, 102, 120, 131, 132). 

III. Activitatea despărţămintelor protopopeşti. 

Activitatea desp. protopopeşti stă În strânsă legătură cu in
sufleţirea pentru cauză a celor puşi in frunntea lor. Unde prezi
denţii şi cei încredinţaţi cu conducerea au fost la culme, acolo 
şi rezultatele ajunse sunt îmbucurătoare. Iese şi aici la supra
faţă adevărul, că precu m În şcoală Învăţătorul e şcoala, aşa şi 

În viaţa desp. noastre protopopeşti, prezidentul şi ceialalti dela 
conducere sunt despărţământul. 

A) Desp. prol. Arad. 

A ţinut două conferinţe: una de toamnă şi alta de pri
măvară. 

Cu prilejul adunării de toamnă, carea s'a ţinut în Arad, la 
25 octomvrie (7 nov.) 1910, În şcoala de băieţi din strada să
curii, s'au ascultat prelegerile practice, ţinute cu elevii proprii, 
de învăţătorul: Gheorghe Popoviciu, şi anume: cu elevii de clasa 
I desvoltarea sunetelor: ă, i, şi ţ, după metodul fonomimic, iar 
cu elevii de clasa II: "Lupul şi mielul" pieză de cetire. Tot cu 
prilegiul acestei adunări, profesorul preparandial din Arad, 
Avram Sădean, a ţinut ~ liber - o prea instructivă prelegere din 
limba şi ortografia română. Iosif Moldovan, Învăţător Î.U Arad, a cetit 
operatul seu: "Metodul fonomimic în noua sa faza", iar Petru Lupaş, 
învăţător in Sâmbăteni: "Educatia şcolară în raport cu familia şi 
societatea", producând toate lucrările vii şi animate discusiuni, 
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cu reale servicii, În sânul membrilor. S'a cetit şi aprofundat clrcu
larul general al comitetului central. Nr. 26910-11, şi s'au Îm
părţit rolurile de muncă pentru adunarea de primăvară, carea s'a 
tinut În Pecica, la 4 17 maiu a. C., în şcoa la cu clasele superioare 
de fete, de sub conducerea învăţătoarei: Elena Bugarin. 

Cu ocaziunea acestei adunări, învăţătoarea: Elena Bugarin, 
a examinat elevele din clasa V din Istoria patriei: "Ştefan cel 
sfânt", iar eleve le din clasa lV din Geografie: "Apele Ungariei". 
Tot în aceasta conferinţă sau ascultat şi pertratat şi următoarele 

prelegeri respective lucrări literare: 
a) "Despre gravitatiunea pământului, magnetism şi el~ctri

citate, prelegeri practice din Fizid, cu aplicarea nouălor aparate, 
de: Iosif Moldovan, învăţător, director şcolar, În Arad. 

b) "Şcoala practică", dizertaţie de: Ioan Vancu, Învaţător 

penzionat În Ar<ld. 
c) "Felurile corpurilor" şi "Despre capilaritate", prelegeri 

practice din Fizică, de Dimitrie Popoviciu, învăţător în Arad. 
d) "Poezia poporală În colecţiunea lui V. AlexandrU", dizer

taţiune de Efrem Moldovan, Învăţă tor în Pecica. 
S'a pertratat şi primit: proectul de Plan de învăţământ pentru 

studiul: Matimaticei şi s'a executat întreaga programă de muncă 
anuală, circumscrisă prin circularul general al comitetului central. 
S'a ales de cassar al desp. prot. agilul: Petru Russu, învătMor 

in Pedca, În locul fostului cassar: Nicolae Mihulin, profesor pre
parandial în Arad, carele a abzis. S'a primit de membru fun
dator: Dr. Lazar Ghebeleş, advocat În Pedca, lar de membru 
ordinar: Nicolae Alexa, învăţător Sâmbăteni. 

in taxe de membru şi organ s'au Încassat 33 cor. 
(,~ Pentru augmentarea fondului pentru monumentul Teodor 
fi Ceontea sau colectat 5 cor. ' 
/ Atât adunarea de toamnă, cât şi cea de primăvară au fost 

foarte bine cercetată de membrii, căci din 44 de membrii ordi
,nari, la adunarea de toamna au lipsit 5, iar la adunarea de pri-
măvara 1. ' 

Ambele adunări au fost onorate prin prezenţa mai multor 
oaspeţi in frunte cu P. O. D. protopop şi inspector şcolar: 

i. 
\ 

I 
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Vasile Beleş, iar la adunarea Ut; toamnă au luat parte şi întreg 
cursul III-lV pedagogic român din Arad, În frunte cu corpul 
profesoral. (Esib. Nr.: 37, 91). 

B) Desp. prol. Cltişinett. 

A ţinut doauă adunări: una de toamnă şi alta de primăvară. 
La adunarea de toamnă, carea s'a ţinut În Giula, la 16/29 

Octomvrie 1910, s'a ascultat prelegerea practică din Aritmetică, 
ţinută de învăţătorul: Petru Oltean, cu elevii proprii din clasa 
II: Nr. 12. Tot cu aceasta ocaziune învăţătorul: Dimitrie Soaria 
din Nădab, ceteşte binesucceasa sa lucrare: "Disciplina şcoalei 
poporale", iar Ioan Caba, Învăţător În Chişineu, ceteşte lucrarea: 
"Care este însemnătatea jocurilor de copii În raport cu educa
ţiunea şcoalelor poporale". S'a sărbătorit bătrânul dascăI, lasi} 
Ivan din Giula, care, după un serviciu neîntrerupt de 40 de ani, 
a trecut la penziunea binemeritată, aducându-i-să prin secretarul 
desp. Traian Tabie, felicitări călduroase, Între aclămărHe prezen
ţUor. S'a cetit şi aprofundat circularul general al comitetului cen
tral, Nr. 26/910-911, şi s'au luat dizpoziţii de executare al 
aceluia. 

Adunarea de primăvara s'a ţinut la 6/19 Iunie a. C., În 
Chişineu. Aici s'a ascultat examenul Învăţătorului: Ioan Caba, 
sub prezidiul P. O. D. administrator protopopesc: Dimitrie Muscan 
preot În Nădab, fiind de fată şi comisarul consistorial: Dimitrie 
Popoviciu, învăţător în Arad. După examen, începându-să şedinţa, 
Ioan Selle, învăţător in ŞicJău, ceteşte instructiva lucrare: "Cum 
s'ar putea înfiinta liga de temperanţă între şcolari În ce priveşte 
alcoholul şi ce rezultate să pot spera dela o asemenea intreprin
dere a noastră"? S'a pertratat şi primit: proectul de Plan pentru 
studiul Matimaticei şi s'au executat şi celelalte puncte din cir
cularuI comitetului central. 

În taxe de membru şi organ s'au încassat 61 cor. 
Toate adunările au fost onorate prin prezenta. mai multor 

oaspeţi. 

E bătător la ochi absenţiile multor membrii dela adunările 
desp" căci din 33 de membrii ordinari, la adunarea de toamna 
au lipsit 10, iar la adunarea de primăvara 8. (Eseb. Nrii: 44, 103). 
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B) Desp. prot. Şiria. 
A tinut două adunări: una de toamna şi alta de pri

măv~ră. 

Adunarea de toamnă s'a tinut În Şiria, la 9/22 Octomvrie 
1910, în prezenta mai multor anoraţiari în frunte cu P. O. D. pro
topop şi inspector şcolar: Mihail Lucuta. La această adunare 
învăţătorul: Iuliu GroJşorean din Galşa, a continuat seria prele
gerilor din limba română, prelegând din stilistică, despre: "Epis
toaIă". Tot cu prilegiul acestei adunări, profesorul preparandial 
din Arad: Avnm Sadean, a ţinut liber a prea, succeasă prelegere 
din limba română, despre: "Fonelica limbei româneşti" produ
când interesante discuţiuni în sânul membrilor, iar Ioan Cadar, 
învăţător În Cherechiu, a cetit lucrarea sa: "Caracterul moral". 
S'a pertratat circularul general al comitetului central, numărul 

26/910-91 1, şi s'au luat dispoziţii pentru executarea celor cu
prinse În trânsul. S'au primit de membrii fundatori: Or. Emil 
Monta, advocat în Şiria şi Axente Secula, pruprietar în Şiria, 
iar de membrii ajutători: Mihail Lucuţa, protopop, Dr. Iacob 
Hotăran, advocat, Or. Aurel Popescu, advocat, Or. Aurel Popoviciu, 
medic, Atanasie Popoviciu şi Romul Bogoeviciu, oficianti la 
filiala Il Victoria" toţi din Şiria. , 

Adunarea de primăvara s'a ţinut în Comloş, la 3/16 Maiu 
a. c., deasemenea in prezenţa mai multor oaspeţi. Cu prilegiul 
acestei adunări, învătătorul: Iuliu Grofşoreoll din Oalşa, a ţinut, 

cu învăţători prezenţi, mai multe prelegeri din Aritmetică, iar 
Ioan Cadar, învăţător În Cherechiu, ceteşte dizertaţia "Formarea 
caracterului prin educaţiune". S'a pertrat şi primit: proectul de 
Plan din studiul Matematicei şi s'a executat programa de muncă 
anuală, arMată prin circularul general al comitetului central. 

Adunările au fost foarte bine cercetate de membrii, căci 
din 33 de membrii ordinari, la adunarea de toamnă au lipsit 1, 
iar la adunarea de primăvară 2. (Eseb. Nrii: 38, 89). 

O) Desp. prot. BOf'oşinclI. 

A ţinut două conferinţe: una de toamnă şi alta de primă'vară. 
Cu ocaziunea conferinţei de toamnă, cafea s'a ţinut în 

Bocsâe, la 26 Oct. (9 Nov.) 1910, învăţătorul din loc: Ioan 

j 

f , 
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Ţucra a tinut mai multe prelegeri din Geografie cu elevii de 
clasa 1II~-1V, iar cu ocaziunea conferinţei de primăvară, carea 
s'a ţinut în Ta/poş, la 2/15 Iunie a. c., s'a ascultat prelegerea 
din Aritmetică cu elevii din clasa III şi prelegerea din limba 
română cu elevii din clasa IV. ţinute de învăţătorul din loc: Pavel Leu. 

Dizertaţiuni s'au ţinut doauă: 

a) "Curente nouă in pedagogia modernă" de: Pavel Dârlea, 
Învăţător in Boroşineu. . 

b) "Despre alcoholism" de: Ioan Marta, învăţător în Şepreuş. 
S'a cetit şi executat toate punctele din circularul general 

Nr. 26/9 l 0-911, al comitetului central, fără ca în chestia Pia
nului de învăţământ să ne fi prezentat vre-un proeet, mărginin

du-se a se declara in general pentru planul de învăţământ 

existent deja. 
Ambele adunări au fost onorate prin prezenţa mal multor 

onoraţiori În frunte cu P. O. D. protopop şi inspector şcolar: 

Ioan Georgea. 
Dintre 22 membrii ordinari, la adunarea de toamnă au 

lipsit 4, iar la adunarea de primăvară 2. (Eseb. Nrii: 35, 90). 

E) Desp. ţJrot. Ruteni. 

A ţinut doauâ adunări: una de toamnă şi alta de primăvară .. 
Adunarea de toamnă s'a tinut în Buteni, la 1 ]/24 Nov. 

1910. În prezenţa mai multor oaspeţi în frunte cu P. O. D. ad
ministrator protopopesc: Iuliu Badea, preot în Buteni. Aici s'a 
ascultat prelegerea practică din Aritmetică, ţinută de învăţătorul 
din loc: Gheorghe Andreica, cu elevii proprii, prele-gând: "No
ţiunea frângerilor". Maximilian Musca, învăţător provizor în 
Voivodeni, a cetit prelegerea practică din limba mnghiară: .. A 
k(}nyv", Gheorg/ze Precupaş, învăţător in Dieci, a cetit prele
gerea practiCă tot din limba maghiară: "A haza", iar Liviu Dublea, 
invăţător În Şilindia a cetit dizertaţia: .. Conştienţiozitatea învă

tătorultti ca oficiant, can tor şi om privat". S'a cetit şi aprofundat 
circularul general al comitetului central, Nr. 26/910-911, şi sau 
luat dispozitii pentru executarea aceluia. 

Adunarea de primăvară s'a ţinut în Bohani, Ia 24 Maiu 
(6 Iunie) a. C" cu ocaziunea examenului final dela şcoala condusă 

IlS 
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de invăţătorulu: Pavel Ageu. Prezenţi, pe lângă Învăţători, P. O. 
D. administrator prot. Iuliu Bodea, preot În Buteni şi Coriolan 
Mursa, comisar consistorial, învăţător În Ostrov, precum şi alţi 

mulţi onoratiori din loc şi jur. Cu acest prilegiu, Învăţătorul: 

Liviu Dublea, din Şilindia, a cetit lucrarea: >:Activitatea literară 

a invăţătorului", iar PatricÎu Covaciu, învăţător în B. Şebiş, a 
cetit dfsertaţia:"lnsoţirile şi folosul lor pentru popor". S'a per
tratat şi primit: proectul de plan pentru studiul matematicei, 
executându-să cu rigoare şi celelalte părţi din circularul general. 

In taxe de membru şi organ sau încassat 38 cor. 
Ce priveşte cercetarea adunărilor din partea membrilor, 

din 40 membrii ordinari, la adunarea de toamnă au lipsit 14, 
iar la adunarea de primăvară 4. Este dureros, că, după cum să 

poate constata din acte, unii membrii absentează în permanenţă, 
. "de când functionează ca învătători". (Eseb. Nrii: 41, 104). 

F) Desp. prot. Radna. 
Dela acest desp. prot. am primit numai protocolul despre 

adunarea de toa:nnă, astfel, în lipsa de rapoarte, asupra activi
tăţii mai amănunţite din viaţa acestui desp. prot., nu putem raporta. 

Din protocolul şedinţei de toamnă aflăm, că acest desp. 
prot. şi-a ţinut adunarea sa de toamna în Cuvin. Ia 13/26 Oct. 
1910. Cu prilegiul acestei conferinţe s'a ascultat prelegerea din 
aritmetică a învăfătoarei din loc: Erzilia Ştef, despre: Nr. 4, cu 
elevele din clasa I şi a învăţătorului: Traian Pridrich din Miniş, 

din Istorie, despre: "Originea neamului omenesc". Tot În aceasta 
conferinţă învăţătorul: Traian Pridrich a cetit şi lucrarea: "Dis
ciplina ca mijloc al educaţi unii şi instrucţiunii pentru ajungerea 
scopului urmărit În şcoaleJe noastre confesionale", iar Petru 
Binchiciu, învăţător în Ilteu, a cetit dizertaţia: "Despre noi", în 
urmă însă, încă in aceia şedinţă, şi-a retras-o. In sfârşit, atât 
notarul, cât şi cassarul desp., au abzis de posturile lor. (Eseb. 
Nr: 69/910-91]). 

G) Desp. PTot. Hălmagiu. 

A ţinut doauă adunări: una de toamnă şi alta de primăvară. 
La adunarea de toamnă, carea s'a ţinut în losăşel, la 4/17 

Novembre ]910, s'a ascultat binesucceasa prelegere din Reli-

" 
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giune, ţinută de Învăţătorul din loc: Petru Costin, cu elevii proprii 
din clasa 11 despre: "Cain şi Avel". Tot cu prilegiul acestei 
adunări s'a ascultat şi dizertaţia: "0 privire asupra creşterii 

tineretului În viitor" de: Mihail Vidu, Învătător În Hălmagiu. 

S'a cetit şi luat la cunoştinţă circularuI general, Nr. 26/910-11, 
şi s'au luat dispoziţii pentru executarea lui. La propunerea mem
brului, Savu Dorca, învăţător în Zeldiş, s'a luat conci uzul, că 

impreună cu despărţământul vecin din Buteni, să se Înfiinteze 
un cor constătAtor din membrii ambelor despărţăminte, cu scopul 
ca din venitele, ce vor rezulta prin aranjarea de diferite pro
ducţiuni, să se augmenteze bibliotecile ambelor despărţăminte 
cu cărţi folositoare şi să se facă şi alte lucruri cu scop filantopic. 

La adunarea de primăvară, carea s'a ţinut În Lazuri, la 
9/22 Iunie a. c., s'a ascultat examenul dela şcoala in care pro
pune învăţătorul: Traian Magier, sub prezidiul P. O. O: protopop 
tractual: Cornel Lazar, fiind de faţă şi comisarul consistorial: 
Dimitrie Olariu, învăţător În Covăsânţ. S'au executat toate cele 
impuse prin circularul general al comitetului central. S'a per
tratat şi primit: proectul de plan pentru studiul matematicei. Iar 
Mihail Vidu, învăţător în Hălmagiu, a tinut o prea interesantă 
dizertaţie: "Inceputul carierii Învăţătorului". 

La ambele adunări au luat parte mai mulţi oaspeţi din loc şi jur. 
Conferinţele sunt slab cercetate de membrii. Din 32 de 

membrii ordinari, la conferinta de toamnă au lipsit 14, iar la 
cea de primăvară 12. (Eseb. Nrii: 43, 97). 

IV. Membrii Reuniunii. 

Lista membrilor am corectat-o şi îndreptat şi conform 
acestei liste, Reuniunea noastră învăţătorească în anul 1910/191] 
are următori membrii: 
a) Desp. prot. Arad 44 ordinari 25 fund. 38 ajut. 
b) lt lt Chişineu 33 lt 2" 5 " 
c) " lt Şiria 33 lt 3" 8 " 
d) .. "Boroşineu 22 lt .. 1" 
e) " lt Buteni 40" 2" 6" 
f) " "Radna 27" 5. 6" 
g) .. .. Hălmagiu 32" 3" 1 1 " 

--------------------------~-
(Eseb. Nr.: 122.) 

De toţi: 231 ordinari 40 fund. şi 75 ajut. 

]5* 
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V. Starea cassei. I 
1 

Din raportul general de cassă să constată, că cassa Reu- j 
niunii Cu finea anului 1910 prezintă următoarele cifre: î 

a) A fost a se Încassa 8988'11 ' 
b) S'a Încassat 1717'57 Din cari s'a spesat 1658'67 + 
e) S'a descris 313'- 2030'57 

d) A rămas se incurgă 6957'54 
e) O suprasolvire , . 9'-

Suma: 6966.54 
care sumif siJ. acopere; 
a) Rest in taxe de membru ., 1355.-
b) Rest in abon. Ia organ 2429'40 
c) Depuşi la "Victoria .. 3182'14 

Suma: 6966'54 
d) Detrăgând din 1717'57 spesele de 1658'67 

rămâne in bani gata . . .' 58'90 
Suma totală: 7025.44 

(Eseb. Nt. 92). 
VI. Bugetul Reuniunii, ~ 

Bugetul Reuniunii pentru anul 1912 are următoarele cifre: 

a) Venite 1920'-
b) Spese • 1565'-

(Eseb. Nr. 126), 
VII. Starea bibliotecii. 

Raportul general de bibliotecă in anul 1910/11 ne dă ur-
mătoarele date: Coroane 

a) Bibl. centrală are 305 opuri 335 voI. În valoare de ] 256.10 1 

b) " desp. Arad "118" 158" " " ,,154'- r 
e) " "Chişineu" 144 ,,' 144" " " ,,116'60 
d)" "Şiria "37" 44"" " " 68'20 
e) " "Boroşineu" 64 " 100 It " " " 80'50 
t) " "Buteni "179,, 197" " " " - -
g)" "Radna ,,] 10 " ] 10 " " " ,,125'85 
h) " "Hălmagiu.. 236 " 236 " " " " - -

De tot: 1193 opuri 1324 voI. în valoare de 
(Eseb. Nr. 127.) 

r 
} 



~~----------.--~~~.==~~-------------------

I 

r 
! 

r 
j 

, 

4 
1 

273 

VIII. Propuneri. 
1. Rapoartele: general, de cassă, bibliotecă şi controlă să se 

iee la cunoştinţă, iar biroului şi comitetului central, precum şi 

cassarului, bibliotecarului şi controlorului general să li-se voteze 
absolutorul pentru anul de gf'stiune 1910/11. 

2. Pentru anul de gestiune 1911/12 să se prelucre prin 
desp. prot. planul Geografiei. 

3. Să se voteze bugetul prezentat pe anul 1912. 
4. Să se deie expresie condolenţe! noastre pentru trecerea 

la cele vecinice a membrilor răposaţi. 
5. Cu datul de 23 Septembre (6 Oct.) 1910, Nr. 5700/910, 

Venerabilul Consistor a edat şi pus in aplicare un "Regulament" 
pentru cenzurarea şi aprobarea manualelor şcolare şi auxiliare, 
scrise pe sama şcoalelor noastre şi rrspect\ve învăţătorilor dela 
şcoale!e poporale de sub. jurisdicţiunea Cons!storului rom. ort. 
din Arad. 

In conziderarea, că prin regulamentul acesta se pune piedeci 
adânc simţite in calea, progresului nostru şcolar; În conziderarea, 
că acest regulament pune sarcini insuportabile pentru scriitorii 
de manuale şcolare, aşa, că din acest motiv literatura noastră 

.şcolară şi de altmintrea destul de modestă, în viitor va stagna 
tot mai mult şi în fine, în considerarea, că acest regulament con
ţine şi unele dispoziţii contrare prescriselor legii regnicolare şi 

din acest motiv invăţătorimea uşor poate fi expusă în tot mo
mentul aş pierde, in aceste vremuri ne.3igure, postul şi pânea din 
gura copiilor: Comitetul central să însărcinează a intreveni la lo
curile competente în meritul afacerii, cerând retragerea acestui 
regulament păgubitor intereselor noastre şcolare şi înlocuirea lui 
cu altul mai corăspunzător. 

6. La "Regulamentul afacerilor interne" să se facă. urmă
toarele adause respective omisiuni: 

§. 3. . ... asemenea pot fi membrii ordinari şi învătătorii 

penz.ionaţi, încât locuiesc pe teritorul Reuniunii; dacă ei o cer 
aceasta în scris şi să deobligă, că se supun tuturor dispozitiilor 
statuta re şi concluzelor ce le va aduce adunarea generală. 

"Tnvătătorii penzionaţi Întru cât după penzionare n'au re
nunţat" .•.. etc., se eliminează cu totul. 
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§. ] 2, litera f.: Alegeraa comitetului şi a funcţionariler, pre
cum şi acceptarea membrilor: ordinari, fundatori, onorari şi aju
tători, propuşi de comitet. 

§. 29, litera i): a decide în cauze de controverse ale desp. 
prot. ca for apelativ, litera j): a face propuneri cătră adunarea 
generală În privinta susceperii de membrii: ordinari, fundatori, 
onorari şi ajutători. 

§. 35, punct 2): Prezidează şi conduce aceste adunări. 

7. Sunt tocmai 30 de ani de când invăţatul profesor: Dr. 
Petru Pipoş. in seninătatea lui imcomparabilă, în curătenia lui 
sufletească desăvârşită, in bunătatea lui fermecătoare şi prin munca 
lui cinstită şi laborioasă, samănă dela catedra vechei noastre 
preparandii rom. ort. din Arad sămânţa cea mai bună pentru ridi
carea şi prosperarea bisericei, şcoalei şi a neamului său cu o 
erudiţiune, profunditate şi devotament rar. în cursul lungii sale 
activităţi de 30 de ani, câti apostoli n'a dat el bisericei, şcoaJei 
şi neamului nostru? Nu ('ste colţ În dieceza întreagă, ba şi peste 
marginea acesteia, unde să nu se resimtă activitatea laborioasă 
şi fecundă a acestui neobosit dascăI român. Analele Reuniunii 
noastre invăţătoreşti iarăşi, cu câtă demnitate nu vorbesc despre 
zelosul dascăI al dascăliIor poporului român Dr. Petru Pipoş! 
Profundele lui lucrări, venite totdeauna la timp, cât de mult nu 
tnfrumseţează paginele cele mai frumoase ale ac('stora şi cât de 
mult nu a înviorat ele totdeauna sufletul învătătorimii setoasă 
după lumină şi Învăţătură? Câte opuri de valoare n'a scris acest 
zelos profesor pentru deşkptarea şi luminarea învăţători mii ? Cu 
adevărat, profesorul Dr. Petru Pipoş este astăzi o podoabă a 
şcoalei noastre româneşti! 

, . 
DeşI În conturi cu mult mai modeste, dar cu o diligîntă de 

fier. veteranul dascăI din Semlac: Origorie Roşu, pentru hărnicia 
şi lungul timp al serviciului său, incă a binemeritat pentru bise
rica, şcoala şi neamul său. Căci patruzeci de ani neîntrerupţi, între 
lmprejurări grele, a servit acest sârguincios apostol şcoala şi prin 
ea biserica şi neamul cu rezultat totdeauna distins. Iar astăzi, 

după o muncă plină de rezultate frumoase este trecut la bine
meritata penziune. 

--~~----~--~ - --
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fn faţa meritelor acestor doi vrednici reprezentanţi ai şcoa
lei noastre, unui sus, la catedra mare, iar altul jos, la catedra 
mică, Între popor, propunem: alegerea lor de membrti de onoare 
a Reuniunii noastre Învătătoreşti. 

Arad, din şedinţa ordinară a comitetului central, ţinută la 
9/22 August 1911. 

Iosif Moldo'lJan, 
prezident. 

Dimitrie Popo'lJiciu, 
secretar g~neral. 

Nr. 126/1910-11. 

Proiect de buget. 
On, Adunare generala! 

tn senzul §-Iui 14, litera g) din statutele Reuniunii, ne per
mitem a prezenta aci pentru anul 1912 următorul: 

Proiect de buget. 
1. Venite sperative. 

1. Taxe de membru • 
2. Abonament la organ 
3. Pentru diplome . 
4. Interese , . 
5, Fondul de editare al organului 
6. Diverse 

460'-
1150'-

30'-
130'-
50'-
00,-

Suma: Cor. 1920'-
II. Spese. 

1. Tipărirea şi editarea organului 
2. Spese administrative în centru . 
3. Spese administrative În desp, prot. il. 15 cor. 
4. Remuneraţie secretarului general al Reuniunii, con

form concluzului din .. adunarea generală din anul 
1900, N r, 28, li tera d) . ..•.• 

5, Augmentarea bibliotecelor şi compactarea cărţilor 
6. Acoperirea speselor delegaţi lor Reuniunii la aduna

rea generală a Reuniunilor-surori 
7. Spese neprevăzute . 

1000'-
200.-
105'-

50'-
10='-

100'-
10'-

Suma: Cor. 1565'
Arad, din şedinţa comitetului central, tinută la 9/22 Aug, ]9] 1. 

IOSIf l}[oldo'lJan, Iosif Sfa1tca, Dimitrie Popo'lJicitl, 
prezident. controlor, secretar general. 
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Nr. 921910-11. 

Raportul cassarului. 
Ono Adunare generală! 

In alăturat am onoare, a substerne raţiociniul despre toate 
venitele şi spesele reuniunii, avute În decursul a. 1910. 

Totodată am onoare a raporta, că fondul cu menitiunea, de 
a-se arădicâ un monument regretatului nostru profesor, Teodor 
Ceontea, până cu finea lunei lui Mai a. c. face 110 L cor. 51 fiI. 

Galşa. la 16 Iunie 1911 n. 

Raţiociniul 

Iuliu Grofşorean, 
cassar. 

reuniunii inv. rom. gr.-or, din protopopiatele aradane ",-VII, despre toate 
venitele şi spesele reuniunii, începând dela 1 ian, până la 31 dec. 1910. 

J 
c" 

i " il li 1); 

1
': A fost li A II dS'a II v ~ i Sopra-

el 

::1"1 

Numirea venitelor 
I se li, es- c c' 1 i 
II" incurga meurs cris ill ';2 - ;: 80 of re 

I t:: d.I I ~ 
u,' 
...:! 
Zi 

11

1

1
,; Remanenţa cassei . 

2: In taxa de membru . 

3 11 Pentru diploma . . 

411 rn fondul de editare 

51' Abonament la organ . 

6
1 

Din vinderea cărţilor 
I reuniunii de\ N. Ştef 

7 " Dela n Victoria'" . ' 

il Il ><'<! '" II 

1; -c- , f C : f. -C- 'f ,;,cE: ,«I
f 

Ii c 'f , . " "', ," .,:, . . 

suma:.,;,1S988l1p,1757,. 313-'ri-966i5~j 9.~ 
Spese:! '165867' ~ ,; 

Rem'" ~ 1 ~ '"n i r~:5411 

i 
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'i I, CU fim anului 19 UJ se 
A fost 1, • l' arată 
a şe S a I'--~- ... 

Numl'rea speselor ' ' plătit ',~Iîi~-supra- E 
~ pl,atl 1" sarcina iierogaţi- ~ono-

~_! _ _ cassel ~1 __ unB, mlsare 

_~ ________________ ~_~ ___ ~_!Lc:._ ,_tt~ __ 'J:. ~~~_: _f. _~_ f. 

1. spese~~mil~~~;:tive-.-. --o -.li-3~~iJI~4;J-- : -':1-1-11 20 113 
2, Tipărirea organului (702 C. v.) ':159480

1

820_ 11 774'80,
' 

- : ~-I .- 1--
3. Spese delegaţi lor reuniunii. ·i! 100,--: 10260:,1 - 1-;'11 260

1

! - !-
4. Onorarul secretarului reuniunii il 50-11 50-1/- '

1

-:

1

, - :- - i-

5. Depuneri la "Victoria". . . il 40() -II 4001-1 - -1: - 1-: - 1-
" '1" I 6. Divers~. . . . , . I 10 -1 120' - -11..::..- ~I 8 '80 

Suma ,,2459 HO,i"ti'5H67llm8~11 2;60
1
,,'""28,93 

,1 ," 1. " ,,1 ' 

Arad, din şedinţa ordinară a comitetului reuniunii ţinută la 
9;22 August 19L1. 

Iosif lJloldo'lJon 
prezident. 

Iosif Stanca 
controlor. 

Evidenţă 

lulm. Grojşoreml 
cassier. 

despre banii reuniunii inv. rom. gr.-or. din protopopiatele 
eaţi la "VictorÎa" in anul 1910. 

1 --VII, e]o-

1. Cu finea anului 1909 a fost elocat la ",Victoria cu 
belele N-rii: 13769, 136g9 şi 14:!10 

Ii-
. 2655'71 

2. La" Victoria" elacat în 7/IX a. c. 
3. Interese din anul 1910 . 

De tot 

. 400'-
126'43 

Cor. 3182'14 

Arad, din şedinţa ordinară a comitetului reuniunii, tinată la 
9/22 August 191 L 

Iosif llfoldm'an 
prezident. 

Iosif Sfanca 
controlor. 

ItlUti GroJşo,ean 
cassier. 
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Nr.125/1910-11. 

Raportul controloruluÎ. 
Onorată Adunare generală! 

Revidiând, În calitate de controlor, În decursul anului, atât 
cassa, cât şi biblioteca centrală, le-am aflat În cea mai perfectă 
regulă, de aceia propun cassarului şi biblidecarului general ab
solutoarele îndatinate. 

Arad, din şedinţa ordinară a comitetului central, ţinută la 
9/22 August 1911. 

Iosif Moldovan, 
prezident. 

Nr. 127/1910 - 11. 

Iosif Stancâ., 
controlor. 

Raportul bibliotecarului. 
OnoratiJ Adunare generalti! 

Asupra bibliotecilor Reuniunii învăţătorilor români ort. din 
protopopiatele aradane I-VII, îmi permit a prezenta aci urmă
torul raport pentru anul de gestiune 1910-11. 

1. Biblioteca centrală: 

După adunarea generală trecută, pentru a putea constata 
valoarea bibliotecii şi pentru o mai raţională manipulare a acesteia, 
am sortat şi pretuit cărţile aflătoare În acea. Conform. acestei 
împărţiri biblioteca noastră centrală dispune de : 

I. bisericeşti: 23 opuri in valoare de 65.90 Cor. 
II. ştienţifice: 84" " " "566'10,, 

III. şcolare: 25"""" 70'9$" 
IV. didactice: 29"" " It 42'50" 
V. manuale: 117" " " " 86'70" 

VI. diverse: 27..""" 424'00 " 

De tot: 305 opuri În 335 volume, 673 exemplare in valoare 
125(rl0 Cor. 
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Ce priveşte augmentarea bibliotecii cu opuri nouă, deşi 

autorizarea spre scopul acesta am avut-o dela ad. generală, n'am 
avut Însă mijloacele materiale şi din acest motiv asorta rea a 
remas pentru timpuri mai bune. Tot din lipsa mijloacelor ma
teriale nu am putut provedea biblioteca nici cu sigilul şi regi-
strele necezare. 

Cu scopul ca membrii să poată ridica cărţi din bibliotecă, 

am satisfăcut însărcinării primite prin concluwl adunării gen. 
stând la dispoziţia an. public cetitor în zilele 17 nov. 1910, apoi 
12 ian. 16 martie, 18 maiu şi 13 iuliu a. c. Rezultatul e, că în 
de~ursul anului de gestiune 1910/11 au împrumutat cărţi spre 
cetire 7 membrii, conzultând 27 opuri. Un mic număr acesta în 
raport cu numărul total al membrilor. Lipsa aceasta de interes 
la aparenţă, cred a proveni din imprejurarea, că in lipsa mijloa
celor materiale, biblioteca noastră nu este provăzută cu opuri 
noauă de interes pe de o parte, iar de alta fiind cel mai mare 
număr din contingentul cărţilor ce-I avem, donaţiuni dela înşişi 

învăţătorii, ca atari sunt cunoscute şi nu provoacă interesul. 
Donaţiuni am primit În decursul anului dela dnii; I. Mol

dovan, Dr. 1. Lupaş, P. Stana, Dr. O. Ghibu, L. Dublea, l. Crişan, 
G. 01ariu şi "Asociaţiunea" din Sibiiu. Propun, a să exprima 
donatorilor mulţumită. 

Aflu de bine a aminti aci şi acea împrejurare, că ţinând 

cont de mijloacele materiale de cari am putut dispune şi in anul 
acesta, am compactat mai multe din opurile aflătoare în biblio
tecă, rămânând, ca restul să se compacteze succesiv În anii 
următori. 

Angajat fiind cu noua aranjare a bibliotecii, distribuirea 
cărţilor af1ătoare în mai multe exemplare despărtemintelor noastre 
ppeşti, a rămas a să efeptui în anul viitor. 

Ce priveşte cărţile împrumutate mai de mult din biblioteca 
centrală a căror reînapoiare nu s'a făcut, afacerea fiind împre
unată cu oarecari greutăti, este în curgere. 

II. Bibliotecile despăr1emintelor: 

Privitor la bibliotecile despărţemintelor, ori cat aşi dori să 
pot raporta ceva îmbucurator asupra circulaţiei de ce tire, în lipsă 
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de rapoarte În aceasta direcţiune nu pot servi cu amănunte de 
astă dată. Tot asemenea În lipsa rapoartelor exacte, nici de astă 
dată nu pot spune în cifre valoarea cărţilor din bibliotecile des
părţămlntelor. De unde s'a raportat, datele sunt În parte greşite. 

Starea bibliotecilor dÎn despărţeminte este următoarea: 
1. Despărţem. Arad 118 opuri, 158 volume, 65'35 Cor. in trecut 

89 " 84 " 154'-.. (!) 
2; "Chişineu 144 " 144 " 116'16" in trecut 

140 140 --
3. • Şiria 37" 44 " 68'20" în trecut 

36 43 66'20 
4. .. Boroşineu 64 " 100 " 80'50 .. î. t. tot atât 
5. "Buteni 179 " 197 " 

PrÎvitor la acest desparţământ. Deşi s'a reclamat în repetite 
rânduri, incă nici până azi nu am primit desluşiri referitoare la 
diferinţa de 2 opuri În 3 volume şi valoarea întregii biblioteci, 
căci acest desp. şi astăzi arată a avea numai 177 opuri in 194 
volume. 

6. Desp. Radna 110 apuri 110 voI. 120 Cor. De aici, ne
primind nici un raport meritorial, am luat starea din anul trecut. 

7. Desp. Halmagi u 114 op. 183 voI. 170 Cor. Fiind mare 
diferlnţă între anii trecuţi şi prezent, până la regu larea afacerii, 
pentru cafea şi in trecut s'a Întrevenit mai de multe ori, sus
tinem starea din trecut adecă 236 opuri în 236 volume. 

Este de dorit, ca pentru o conducere corectă în viitor, des
părţemintele să suscearnă nu numai rapoartele ci şi registrele 
bibliotecilor, pentru a se observa an de an sporul. 

Aceasta şi pentru motivul. de ,a să putea exercia din centru 
o controlă oareşicare. 

În fine având dela Vener. Consistor însărcinarea de a arăta 
circularea in conzultarea bibliotecilor şi în despărţeminte, în 
viitor acestea să fie însărcinate a da rapoarte şi in aceasta 
direcţie. 

Arad, din şedinţa comitetului central, ţinută la 9/22 august 1911. 

Iosif ~Ioldovan, 
prellident. 

Iosif Stanc4, 
controlor. 

Dimitrie O/ariu, 
bibliotecar general. 
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Membrii 
reuniunii învăţătorilor romam ort. din protopo

piatele aradane I-VII pe anul 1910/11. 

A) DespărţămAntul prot. Arad. 
1. Membrii ordinari. 

a) In funcţiune. 
Iosif Moldovan Înv. Arad. 
Dimitrie Popoviciu" " 
Gheorghe Popoviciu" " 
Dr. Petru Pipoş. prof. prep. " 
Vasîle Micula ,. " " 
Nicolae Mihutin ~ " " 
Avram Sădeau " " " 
Maria Precupaş învăţătoare " 
Elena Pipoş prof. Ia şco de f. ~ 

10 Vasilic Zab înv. Arad~Gaiu 
Efrem Brindea " Ccnad-ung. 
Ignatie Raiea .. 
Aureliu Drăgan " 
Nicolae Cristea" 

Clcir " 
Mândruloc 

Petru Colţcu " 
Savu Bugariu ,. MicăI~ca 
Savu Mihuţa " .. 

,Gheorghe Petroviciu înv. Nădlac 
Romul Tăucean .. It 

20 Uroş Totorean " It 

Sidon ia Tăucean " .. 
Ştefan Roja n Peciea 
Efrem Hedeşan" " 
Petru Russu .. " 
Efrem Moldovan " " 
Elena Roja învăţătoare " 
Emilia E. Bugariu • " 
Muciu Popescu înv. SAmbăteni 
Petru Lupaş' " " 

30 Nicolae Alexa ,. 
Dimitrie Micu " Şeitin 
Vicentiu Guleş.. ,. 
Uroş Pintea .. " 
loau Ghebeleş.. " 
Ana Sebeşan tnvăţătoare .. 
Lazar Ionescu Inv. Sem lac 
Ştefan Ponta • 
Mihai Nicoară • Tornea 

b) In penziune. 

39 Nicolae Ştefu înv. Arad 
Ioan Vancu " .. 
Am~~oziu. Costa. .. Cenad ung. 
Emlha ClOroganu" Pedca 
Grigorie Roşu ,. Sem lac 

44 luliana Plaşa .. SâmbătenÎ 

II. Membrii fundatori. 
1· ,. Victoria a bancă Arad 

Dr. Nicolae Oncu dir. de bancă Arad 
Roman R. Ciorogariu dir. sem. " 
Petru Truţa advocat 
Vasile Goldiş secretar consist. : 
Dna Elena Goldiş .. 
Sever Bocu red. Ia Tribuna .. 
Gheorge Purcariu cassar cons. 
Dna Maria Purcariu .. 

10 Vasile Belcş protopop II 

Iancu Ştefănuţ preot Mândruioc 
Alex. Muntean lui Vasile Mez6telegd 
Nicolae Chicin preot Nă 
Aurel Şt. Suluţ contabil dlac 
Dr. Remus Chicin advocat ,. 
U roş Pătean plugar .. 
Ştefan Lazăr plugar .. 
Aurel Petroviciu dir. de bancă 
Dr. lulian Chiein med. : 

20 Terenţie Oprean prot. Cenad-Sârb. 
Dimitrie Birăuiiu Budapesta 
Ştefan Novac jude reg. Pecica 
br. Aurel Novac advocat .. 
Dr. Lazar Ghebeleş advocat 

25 Titu Guleş plugar Sem'iac 

5 

1Il. Membrii ajutători. 
Traian Vatian preot 
Dr. Ioan Suciu advocat 
Dr. Ştefan C. Pap advocat 
Dr. Lazar Iacob prof de teol. 

Arad 

" .. 
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Maria Purcariu Arad 
Ioan Simu inv. penz. " 
Paulina Papp .. 
Gheorghe Popoviciu ref. bis. .. 

10 Dr. Gavril Cosma advocat Beiuş 
Alexiu Ardeiean prop. .. 
PompiJiu Dan prefect diec. " 
Ioan Petroviciu prof. gimn. Braşov 
Romul Nestor preot Cenad-ung 
Aug. Hamsea arhimandrit H. Bodrog 
Mihai G. Crăciun inv. Hodoş 
Nicolae Firu inv. Oradea-mare 
Aurel Petroviciu dir de bancă Nădlac 
Teodor MărJl:inean plugar .. 

20 Atanasie Naghiu " 
Lazar Faur 
Uroş Oanea 

.. 
" .. 

Traian Caba plugar Nădlac 
Alexandru Pelroviciu" .. 
Dr. Vicentiu Marcoviciu adv. " 
Petru Flocos plugar " 
Nicolae Mărginean .. 
Orestie Bogdan 
Pavel Roşut " 

" 

" 

30 Ştefan Oanea 
l>ănilă Săcăruş 
Ioan Pătean 
Nicolae Barbura not. corn. Pe;ica 
flori an' Momac Pedca 
Sava Tămăşdan preot Pedca 
Iosif Vclcean învăţător Reşita 
Fabriţiu Manuilă preot Sâmbăteni 
Iosif Tisu .. Tcbea 

B) DespărţământuJ prot. Chişineu. 
1. Membl"ii ol"dioari. 

a) In funclilIne. 
Nicolae Costc 
lustin Moroşan 
Ioan Popoviciu 
Ioan Caba 

inv. 

" 
" 

Ioan Belle " 
Ştefan Capra " 
Ioan Toconiţă " 
Gheorghe Costa " 
Ioan Crişian " 
Moisă Mariş " 

Şiclău 

.. 
Şimand 

Sintca 
Socodor 

" §tefan Dolga 
Traian Table 
Mihaiu Dragoş 
Ioan Cioară 
Elvira Cioară 

" 

Bichiş 
B. Ciaba 

Cinteiu 
Chişineu 

Chitighaz 
lulian Paguba " 

30 Silvia Năâăban " .. 
" Cu"rticiu 
" 

10 Tcodor Mariş : E"rdeiş 
Emanuil Ungurean " Giula magh. 
Ioan Barbulescu 
Tcodor Lucaciu 
Gheorghe Iancu 
Aurel Guiu 
Dimitrie Boariu 
Petru Roşu 

" G.'~Varşand r 1 
" t\\acea I 

Alexiu Turie 
Nicolae Băru 

20 Anglela Ţapoş 
Teodor Leucuta 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Lucreţia Ambruş " 

Mişca 
Nădab 

Oitaca 

" 
Pilui~m. 

.. 
C) Desp. prot. 

1. Membrii ordinari. 
1

5 
a) In funcţiune. 

I Cornel Creţu inv. Agriş. 
luliana Nasticiu 

" " 
I stcfan Fericean 

Arăn;ag " heorghe Abrudan iov. 

b) In penziune. 
Florian Cioară Înv. Curticiu 
Iosif Ivan lnv. Giula-germ. 
Ioan Buştea" Socodor 

JI. Membl"ii fundatori. 

Mihaiu Veliciuadvocat Chişlneu 
Augustin Beleş preot Şimand 

11). Membrii ajutătol"i. 

Vicenţiu Panţoş. preot aiula-Var. 
Pavel Anulcu negustor Giula 
Ioan Tomuţ proprietar " 
Petru Biberea preot 
Gheorghe Turle " OtIâca 

Şiria 

Traian L. Debeleac tnv. Draut 
Gheorghe Popa 

" .. 
Ioan Voluntir 

" 
Dud 

Iuliu Grofşorean 
" 

Galşa 
Teodor Cherechean 

" " Teodor Laza .. Cherechiu 
Ioan Cadar 

" .. 



1 

" 

... 

12 Ioan Funar " 
Ioan Mladin " 
Dimitrie Simea " 
Liviu R. Pap " 
DimItrie Olariu " 
Alex. Terebent " 
Adrian Ungurean .. 
Sid( nia Ungurcan " 

20 Petru Vancu " 
Pavel Siiartău " 
Hersilia Cadariu " 
Gheorghe Muntean " 
Ioan Hălmilgian " 
Aurelia Ţ. Hălmăgian " 
Petru Balint 
Ioan Bogdan 
Alexiu Doboş 
Ioan Hui 

30 Savu Cfişan 

" ,. 
" 
" 
" 
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Comloş 

" 

" 
Curta~her 

Miderat 

Măsea 
Pâncota 

Sinitea 
Şiria .. 

" 
" 

Ioan Crainic 
Ana 1. Ignuta 
Petru Muntean 

" 

II. Membrii fundatori. 

Virgil Mihulin preot 
Dr. Emil Monta adv. 
Axente Secu ta proprietar 

Membrii ajutători. 

Târnova 

Comloş 
Şiria 

.. 

Filip Leuca preot Pâncota 
Romul Măieruşan " Şiria 
Mihaiu Lucuţa protopop It 

Dr, Iacob Hotăran advocat .. 
Dr. Aurel Popoviciu" .. 
Atanasie Popoviciu of. de bancă" 
Dr. Aurel Popovieiu med. Şiria 
Romul Bogoevieiu of de bancă " 

D) Desp. prot. Boroşineu. 
1. Membrii ordinari. 
a) In funcţiune. 

Petru Zotiu 
Gavril Şandru 
Ioan Tucra 

tnv' 

.. 
Nicodim Hugariu " 
Simeon Albu 
Pavel Dârlea 
Iuliana D~lrlea 
Vasile Augustin 
Toma Sirca 

10 Stefan Heret 
teodar Mlşcoiu 
Petru Toma 

.. 
" 
" 
" .. 
" 
" .. 

Apateu 

Bo~sâg 
Berechiu 
Cetmeiu 

lenopolea .. 
Mâ~erău 
Răpsâg 
Seleuş 

" 

Ioan Marta 
Gheorghe Sturza 
Gherasim Balint 
Petru Eleneş 
Ioan Tau 
Stefan Coste 
Pavel Leu 

20 Teodor Mangu 
Gheorghe Rufu 

b) In penziune. 

" 
" .. 

Şepreuş 

Ş'icula .. ,. 
.. Şomoşcheş 

" 
" .. 
" 

Tatpoş 
Vădas 
Zărand 

II. Membrii fundatori 
III. Membrii ajutători. 

Moisă Ghergar preot Moroda 

E) Desp. prot. Buteni. 
1. Membrii ordinar'. 
a) In funcţiune. 

Constantin Fiorut inv. 
Ioan lanein " 
Nicolae Boticiu " 
Il arie Verşigan " 
Petru Nica " 
Nicolae Boşcaiu .. 
Lazar 19rişan " 
Pa ve I Agheu " 
Petru Perva It 

l(i Gheorghe Andreica It 

Constanta Muntean " 
Ştefan Faur " 

Aldeşti 
Ahnaş 

BArsa 
Berindia 
Bodeşti 
Bonţcşti 

Bohani 
Buteni 

" 

Teodor Laza " 
Mihaiu Mihuţiu " 
Petru Motocan " 
Ioan Borlea " 
Teodosiu Rafila .. 
Gheorghe Precupaş " 
Petru Coeiu " 

20 Isaia Popeţ .. 
Silviu Ganea .. 
Aurelia lorz .. 
Sidonia Voda " 
Petru Cherechian " 
George Vârşandan " 
Aurel Borlea 
Constantin Tril " 

" 

Chertiş 
Chisindia 

Cii 
Cuediu 
Dezna 
Dieci 

Donceni 
Govoşdia 

Hodiş 
Igneşti 
larccş 

Laz 
Luguzău 

Moneasa 
Musteşti 



Ecaterina DascăI " 
Mihaiu Voluntir " 
Aurelia Korosladănyi 
Rozalia Moş-Mezin inv. 
Ioan Lipovan inv. 
Gheorghe Frugca " 
Ştefan Musca 
Dimitrie Jurma /. 
Gheorghe Barna .. 
Patridu Covaciu " 
Ilie Motiu 
Liviu Dublea 

.. .. 
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Nădălbeşti 
Nadăş 

Ne~gra 
Paiuşcni 
Prageşti 

Ravna 
Revetiş 
Roşia 

B. Sebeş 
SăIăgeni 
Şilindia 

Andreiu Lazarov .. 
II. Membrii fondatori 

Dr. Aurel Grozda adv. 
Dr. Gheorghe Popa adv. 

Tauţ 

Buteni 

III. Membrii ajutători. 
Ioan Popoviciu preot 
Gheorghe Lupşa .. 
N. Hesz not. corn. 
Oct. Tămăşdan preot 
Cornel Săhău 
Alexandru Nica " 

" 

Bârsa 
Dieci 

Moneasa 
Musteşti 
Almaş 

F) Desp. prot. Radna. 
1. Membrii ordinari. 
a) In funcţiune. 

Grigorie Farcaşiu inv. 
Gheorghe Pleş 

" Trifon DascăI 
Grigorie Caba 
Silvia Popoviciu 
Ersilia Ştefu 
Vasilie D Iliş 
Nicodim Neagota 
Gheorghe Mihuta 

10 Simeon Neamţiu 
Petru Binchiciu 
Ioan Tomuta 
Traian Fridric 
Nicolae Dima 
Gheorghe Stoian 
Traian Givulesau 
Efrem Ti~u 
Dimitrie Ciobotă 
Traian Givulescu 

20 losi t Stanca 
Simeon Bârlea 

.. .. .. .. 
" ., .. 
.. 
It 

" 
" .. .. .. 
" .. 

Batuta 
BArzava 
Cladova 

Conop 
Corbeşti 

Cuvin 

Gavoşdia 
Ghioroc 
Giuliţa 

lIteu 
Lupeşti 
Miniş 
Odvoş 
Pauliş 

Pârn~şti 
Petriş 
Radna 
Roşia 
Şoimoş 

Simeon Crăciunescu 
Teodor Savu 
Aurel Mircu 

25 Sinesie Popoviciu 

b) In penziune. 

.. Şoimoş 
.. Toc 
" 'Totvărădia 
.. Troaş 

Protasie Givulescu .. Soborşin 
Solomon Ciurcoane " Temeşeşti 

II. Memhrii fondatori. 
Dimitrie Maci preot Căpruţa 
Procopie Givulescll prot. Radna 
Dr. Vasile Avramescu adv. 
Dr. Atanasie Brcdean medic .. 
Dr. Ioan Ursu adv. .. 

III. Membr,j ajutători. 

Dimitrie Goldiş inv. Bârzava 
Ioan Tuducescu Inv. penz. Radna 
Blasin COdrean" " .. 
Dimitrie Roman.. " 
Iosif Ogncan preot Sobo;şin 
Iosif Vuculescu Şoimoş 

O) Desp. prot. Hălmagiu. 
1. Membrii ordinari. 
a) In funcţiune. 

Valeriu Vuşdea iov. 
Nicolae Hărduţ .. 
Teodor Popoviciu .. 
Trăian Nicodim " 
Petru Mager " 
Toma Crainic' ,. 
Gheorghe Imbroane .. 
Ioan Ştirbu .. 
Constantin Lllcaciu " 
Mihail Vidu 
Adam Dragoş " ,. 

Aciuva 
Aciuţa 

Băneşti 
Brusturi 
Bodeşfi 

Ciuciu 
Crocna 

Dumbrava 
finiş 

Hălmagiu 

" 

Cornelia Moldovan .. 
Ioan Popescu 

" Gheorghe Tomşa " 
Avram Nini 
Petru Costln 
Traian Magier 
iii e Cristea 
Ioan Mizeş 

" .. 
" .. 

Iancu Lupu ti 

Axentie Popoviciu .. 
Ilie Vârşandan " 
Ioan Florea 
Zenovie Vesa 
Vasilie Ncagu 

" 
" 
" 

Hălmagiu 
Hălmăgel 
Holtrneze~ 

losaş 
Iosaşel 
Lazuri 

Lungşoara 
Odu 

PrăvAleni 
Rişculiţa 
Saturău 
Secaş 

S. Buceava 
Sârbi 

J 

. .. 

, 
\ 
l 

J 
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Vasile Oare ea 
" 

Tălagiu Alex. Tcaha preot Leasa 
Gheorghe Indrieş .. Tomcşti lH. Membrii ajutători. 
Gheorghe Petrişor " Vidra Nicolae Pisău preot Basarabeasa. Savu Dorca ., Zeldiş Nicolae Balta " Ciuciu Zaharie Ncamliu 

" 
Zimbru Teodor ruga plugar Ioan Bata Pleşcuţa " " Mihaiu Ciura Înv. Criştiur 

b) In penziune. Alex. Plorea preot Dumbrava 

Enea joldea Hălmagiu 
Ioan Lcuca comerciant Lazuri 
Teodor GrOLa plugar Sârbi 

II. Membrii fondatori. Nicolae Sirca 
" 

Vidra 
Petru Mihuţa iov. 

" 1 Cornel Lazar protopop Hălmagiu Vaslle Giurgiu preot Vaţa de sus 
Dr. Teodor Papp adv. 

" 
Laurenţiu ruga 

" 
Magulicea 

Arad, din şedinţa ordinară a comitetului central, ţinută la 
9/22 august,] 9] 1. 

Iosif Moldovan, 
prezideot. 

Dimitrie Popoviciu, 
secretar general. 

16 



Informaţiuni. 

Apel şi mulţămită publică. Când aduc la cunoştinţă celor in
teresaţi, că comitetul de redacţie - după retragerea Dlui Ioan 
Crişan - a încredinţat afacerea redactării organul4i subscrisului 
president, expl im mulţămită Dlu! Crişan pentru ostenelele avute 
cu redactarea până aici şi rog, atât pe Dsa, cât şi pe ceialalţi 

valoroşi membrii ai ~omitetului de redacţie, colaboratori şi cetitori, 
să ne Îllvrednicească şi în viitor de încrederea şi preţiosul lor 
sprigin, întru salvarea cinstei şi înălţarea prestigiului dăscălesc. 
Iosif Moldo van , president. 

fubileul de 50 de ani al ,~Astrei". Luni şi Marţi, la pras
nicul sfintei Mâriei mari, s'a desfăşurat festivităţi epocale în oră

şelul Blaj şi câmpul libertăţii ce se află în hotarul său. Tot ce 
are neamul românesc mai ales a fost reprezentat în aceste zile la 
jubileul de 50 de ani a celei dintâiu reuniuni culturale din Un
garia, a cărei prim-prezident a fost nemuritorul Arhiepiscop şi 

Metropolit Andreiu Baron de Şaguna. Luni dimineaţa după sfănta 
liturgie impreunată cu chemarea Duhului sfânt, celebrată În bise
rica-catedrală de însuşi Metropolitul Mihaly, cu mare asistenţă, 

s'a deschis adunarea generală iubilară a Asociaţinnii TransiIvană 

prin istoricul discurs al v. prezidentului Amlreiu Bârsan, fiind de 
faţă ambii metropoliti, şi toţi actualii arhierei ai neamului româ
nesc din Ungaria, aducând personal prin osul şi omagiile lor a
cestei sărbătorite reuniuni, ce şi-a impus ca scop: promovarea li
teraturii române şi li culturii poporului român. O mulJime adrese 
de felicitare au sosit din to?te părţile locuite de români. Reuniu
nea noastră şi-a exprimat admiratiunea şi omagiile prin următoa
rea telegramă: 

"D-lui Andreiu Bârsan prezidentul Asociaţiunii 
Balcizsjalva. 

Vârsând însufleţire şi umplând inimile româneşti de mari 
speranţe, de un jumătate secol propăşiţi fa:nic in fruntea tuturor 
reuniunilor culturale, spre marele ideal, căruia i-se închină azi fn-

) 
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treg neamul românesc, În frunte cu toţi arhiereii seL Urând is
bânda, lrIchinăm şi noi steagul reuniunii noastre în acest mo
ment epocal! 

Reuniunea învăţătorilor români gr.-or. 
din protopopiatcle aradanc 1-VII. 

[osif Moldovan, prezidcnt. U 

D.tpă şedinţă s'au deschis admirabilele expoziţii aranjate din 
acest prilegiu: expozitia istorică, expoziţia lucrurilor de casă, ex
poziţia de silvicultură şi agricultură şi expoziţia de pictură. După 

splendidul banchet, pe la orele 4 d. a. s'a desfăşurat În larga 
piaţă a Blajului condudu! etnografic, in care s'a reprezentat portul 
românesc din comunele aflătoare în jurul Blajului, iar seara la ora 
6, dl dr. Ioan Cheţan, a ţinut tăranilor o foarte frumoasă şi inte
resantă prelegere poporală. La ora 9 s'a început binesuccesul 
concert sub conducerea distinsul praf. lacob Mureşan. 

[n ziua următoare, Marţi, ş'a ţinut adunarea generală Socie
tatea fondului de teatru, sub prezidiul d-Iui Vasile Goldiş, cel mai 
vechiu membru de comitet, iar seara la ora 6, in ochii alor cel 
puţin 30.000 de oameni adunaţi pe câmpul libertăţii şi dealurile 
din împrejurime, inginerul român Aurel Vlaicu s'a înăltat În zbor 
cu aeroplanul, propria sa constructiune, până la o înălţime de 
150 m. umplând inimile înfiorate, in fata indrăsneţului speta col, 
de mândrie naţională. Să trăiască Vlaicu răsllna văzduhul de acla
mările entuziasmate a multimii uimite de acest triumf al geniului 
românesc. Seara la ora 9, a făcut o nouâ plăcere publicului o
pera .,Mănăstirea Argeşului, o foarte frumoasă compoziţie a dis
tinsului măestru Iacob Mureşan, care a fost Împ~rtăşit de vii 0-

vaţiuni. A urmat apoi dansul, care a decurs în perfectă dispo
ziţie până'n zori de zi. 

Prezident al Asociaţiunii a fost ales cu aclamaţie dl Andreiu 
Bârsan, fostul vice-prezident. 

Şedinţă de comitet. Comitetul central al Reuniunii noastre 
invăţătoreşti a ţinut Marţi, 9/22 Aug. a. C., a doua şedinţă ordi
nară. Dintre membrii au fost prezenţi: [osif Moldovan, Dimitrie 
Popoviciu, Iuliu Grofşorean. Dimitrie Boariu, Petru Vancu, Dimi
trie Olariu, Ştefan Roja, Gheorghe Petroviciu, Alexiu Doboş, Ni
colae Cristea, [oan Vancu şi Teodor Cherechean, iar ca oaspeţi: 

16· 
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Traian Ţabie, învatător fn Chitighaz şi Virgil Lugojan, învăţător 
in St.-MicIăuşul-mic. Cu prilejul acesta s'a compus programa 
adunării generale, s'a statorit raportele generale cătră adunarea 
generală, s'a autenticat lista membrilor, s'a statorît bugetul pe 
anul 1912 şi în firul pertractării afacerilor curente s'a luat la 
cunoştinţă raportul delegaţilor noştri la adunarea generală a Reu
niunii-surori dela Timişoara, raport, care ne-a arătat multe lu
cruri bune şi frumoase dda acea adunare. 

Necrolog. Bătrânul dascăI penzionat Teodor Muntean din 
Covăsinţ a trecllt la cele vecinice in etate de 62 de ani. lnmor- . 
mântarea i-s'a făcut Luni, la 8/21 Aug. a. c, În prezenţa unui 
public ales şi număros. La inmormântare au servit patru preoti. 
Cântările funebrale le-a executat învăţători mea din tract şi jur, 
sub conducerea învăţătorului din loc: Dimitrie O/ariu. La groapă 
a vorbit invătAtorul din Galşa: Iuliu Grofşorean. - In veci po
menirea lui 1 

Noul plan de Învăţământ. "Telegr. rom'", organul oficios al 
mitropoliei noastre, aduce la cunoştinţă publică, că d-I ministru 
de culte şi instrucţie publică, prin rescriptul său Nr.73311-911 
a aprobat noul Plan de învăţământ. Planul e deja sub tipar şi 

încă înainte de începerea anului şcolar se va expeda fiecărui 

oficiu parohial pentru inmanuare învăţătorilor. 

Mulţumită: Si. Domn Gheorghe Petrovici" director-şcolar 
În Nădlac. Din încredinţarea Comitetului nostru central, Vă ru
găm, ca se binevoiţi a împărtăşi multumita noastră: CorpulUi În
:văţătoresc din Nădlac, precum şi marinimoşilor contribuenţi, cari 
cu prilegiul trecerii la cele vecinice a În veci neuitatului nostru 
confrate: Mihail Chicin, au avut fericita şi frumoasa ideie de a 
mări fondul de editare a modestului nostru organ cu 157 cor. 
20 fii., ca răscumpărare de cunună pe mormântul fericitului 
dascăI emerit şi fiu al comunei Nădlac: Mihail Chicin. 

Biro"l cent,.al. 
In chestia datelor pentru istoria şcoalelor noastre poporale. 

fncă acum trei ani, Reuniunea noastră învăţătorească, Îndemnată 
de nesiguranta vremilor, ce le trăim, a iniţiat, pr!n membrii săi, 

adunarea materialului pentru istoria şcoalelor noastre de pe teri
torul său. Lucrarea aceasta pe cât e ea de frumoasă, pe atât de 
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mult va vorbi odată in viitor, De aceia, fncă dela inceput, eram 
tari in credinţa, că Im va fi Învatător, membru al Reuniunii, care 
să nu dorească a-se putea mândri, că În aceasta, în viitor mult 
grăitoare operă, şr el are o părticică, fie cât de mică. Dupăce 

însă, până acum numai foarte putini membrii au răspuns la În
trebările date g'ata, de aceia ne vedem indemnati a publica 
acele întrebări acum şi în organ nu numai cu rugarea, ci şi cu 
Îndatorirea, ca fiecare membru să binevoiască. a-ne răspunde 
necondiţionat în chestie şi anume: 

1. Când s'a înfiinţat cea dintâiu şcoală? 2, Cine a înfiin
ţat-o, la a cui îndemn sau stăruinţă? 3. Unde a fost şi cum a 
fost cel dintâiu edificiu şc, Iar? 4. Când s'a renovat acel edificiu, 
eventual când s'a zidit şcoala nouă, unde şi pe ce intravilan? 
5. Cum a fost Înzestrată prima şcoală: cu ce mobile?, cu ce 
recvizite? 6. Elevii cum au fost Împărţiţi, ÎI'! câte clase ori des
părţăminte şi cum s'au desvoItat aceste până azi? 7. Ce ştudii 

li-s'au propus? 8. Ce manuale s'au folosit? 9. Eventual modul 
de instruare cum şi care a fost? (metodul). 10. Tnvăţătorii, cari, 
au servit şcoalei, în ordine cronologică (de când şi până când) 
unde s'au născut, ce pregătiri au avut şi unde şi-au câştfgat di
ploma? 11. Ce momente mai insemnate, sau ce urme au rămas 
dup,ă ei, care dintre ei s'all' distins, prin ce, cum păstrează po
porul memoria lor, şi despre care ce aminteşte? 12. Cum se fă
ceau examenele şi controla În timpul de mai înainte? 13. De 
când se păstrează şi se află ziarele şi alte documente? 14. Actual
minte câţi locuitori are comuna şi din aceştia câţi ştiu scrie şi 

ceti? 15. Ce bărbaţi mai Însemnaii au eşit din acea şcoală, când 
ce au ajuns, şi prin ce s'au distins? 16. Ce salar a avut primul 
învăţător şi dela cine? 17. Când s'aarădicat salarul, la ce sumă 
şi la acui îndemn? 18. Ce salar are actualul învăţător 7, şi din ce 
izvoară? 19. Câţi elevi a avut şcoala la început şi cum a cres
cut ori scăzut numărul acelora an de până în ziua de azi? 20. 
Ce manuale se folosesc azi în şcoal~, de cine, unde sunt tipă
si de cine sunt aprobate? 21. Are şcoala bibliotecă şcolară, când 
şi prin cine s'a înfiinţat? 22. Există în comună cor vocal, de 
când, cine l-a Înfiinţat şi cine îl conduce azi 7 23. Ce realităţi, 

ce fonduri are' şcoala, de când le poşede şi sub ce împrejurări 
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juns proprietara lor. rn fine să se noteze şi aceia, că datele 
din ce isvor sunt luate: din actele comunei, protopopiatului, 
eparhiei ori numai din gura bătrâni\or şi să se noteze şi alte 
momente demne, ce ar mai fi obvenind in viaţa şcolară, dar ne
cuprinse În aceste întrebări. 

Colecta pentru bustul lui Eminescu şi Baritiu: Reuniunea 
învăţătorilor din protopopiatele arădane I-VII 20 cor. Iosif 
Moldovan, 2 c6r. Dimitrie Popoviciu, 2 cor. De tot 24 coroane. 

Solvirea taxelor. Ioan Mladin, Traian Tabie, Ioan Toconiţă, 
Moisă Mariş, câte 2 cor. Petru Zoţiu, Elvira Cioara, Aurel Gulu, 
câte 4 cor. Anghela Tapoş 6 cor. Orf!an: Antoniu Sirca, Ioan 
Mladin, Petru Zotiu, Nicolae Bâr, Teodor Bucurescu câte 5 cor. 
Vasile Beleş, protopop şi Ştefan Capra, câte 10 cor. Aurel Gui 
1 coroană. 

Fond. T. Ceontea: Damaschin Medrea, Ioan Caba, Gavril 
Dudulescu, MilentieSuciu, George Stoian şi Vasile ]ian, câte 
5 coroane. 

Bibliografie. "Transilvania" revista Asociatiunii pentru litera
tura română şi cultura poporului roman de sub redactarea Dlui 
Octavian C. Tăşlăanu,pe lunile Iuliu-August, a aparut in număr 
iubilar foarte voluminos, care pe lângă întreg istoricul Asociaţiunei 
cuprinde in sine posele tuturor presidenţilor, museul şi §coala 
Asociatiunei din Sibiu. O recomandăm învăţătorilor in deosebită 
atentiune. Se poate comanda la Tipografia archidiecezană din' 
Sibiu, cu preţul 2 Cor. 50 fii. -

ABCdar prima carte de cetire ediţia a VIII. 40 fiI. 
A doaua carte de cetire română " " VI. 40 '" 

A treia " " " " "" III. 50 " 
A patra " " " " "" II. 50 .. 
Carte de cetire pentru elevii claselor V-VI ediţia 11. 1'- Cor. 
Limba magiară pentru clasele 1-111 ediţia 111. bO fii. 

" " " "IV-VI - - - 50 " 
de Iosif Moldovan. Iuliu Grofsorean şi cansoţii, aprobate de Ven. 
Consistoriu şi inaltul guvern, pe basa unor recensiuni foarte ma
gulitoare, se pot procura în librăria diecesană din Arad cu rabat 
de IOla sută. 
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Nrii 1176/1911,210,881, 1202 şi 1411/11. 

Concurs. 
"Asociaţi unea pentru literatura română şi cultura poporului 

român" va da pentru anul şcolar 1911/12 următoarele burse: 
1. Oil1 "Fundaţiunea Ioan Pelran" doue burse anuale de 

câte Cor. 300'- pentru studenţi universitari de nationalitate ro
mână, cari urmează la una 'din facultăţile universit'ăţii din Cluj. 

'Cei împărtăşiţi de bursă din aceasta fundaţiune vor fi obligaţi a, 
lua parte la "Masa studenţilor academiei" din Cluj. 

2. Din "Fundaţiunea Ioan (}alliaflu de Kecskes" o bursă de 
Cor. 120'- anual pentru un elev de naţionalitate română, care 
urmează la vreuna din şcoalele medii din Transilvania. Se vor 
preferi, in intelesul literilor fundaţionale, descendenţii familiilor 
Popu şi Antonu. 

3. Din "Fondul Avram Iancu" o bursă de Cor. 100'·- anual, 
destinată pentru tineri români dela şcoale secundare. 

4. Din "Fundatiunea Radu M. Riureanu" o bursă anuală de 
• Cor. 80'- pentru elevii de naţionalitate română cari urmează 

şcoalele secundare din Ungaria. 
Cererile pentru obţinerea acestor burse se vor înainta co

mitetului central al "Asociaţiunii" (Sibiiu, str. Şaguna Nr. 6) până 
,.' la 20 Septemvrie nou a. c. insolite de următoarele acte: 

a) certificat de botez: 
b) certificat de studii în original sau copie legalizată (Ia 

universitari index) pe anul şcolar trecut 191 O/ll ; 
c) certificat de paupertate; eventual 

~ d) actele cari se dovedească Înrudirea cu fundatorii. 
Cererile intrate după terminul indicat, nu se vor lua în 

considerare. 
Sibiiu, 25 August nou ] 911. 

"Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului 
român". 

Andrei", Bttrseanu, 
prezident. 

Oct. C. Tdslăllantl; 
secretar., 



AvizI 
Anuarul şcolar, tipărit conform ordinulni ministe

rial mai nou, acomodat şi şcoalelor ajutorate din partea 
statului, conţinând tipăriturile: ziar de primire, ziar de 
jrecventaţiune şi progres, ziarul materialului propus, 
ziarul vizitaţiunilzr şi evenimentelor, consemnarea ma
nualelor întrebuinţate, date statistice despre şcolari, in
văţător şi şcoală, se află de vânzare la Librăria diece
zană din Arad. Preţul unui exemplar pentru o şcoală 

cu 80 elevi 4 cor., - dela 80-120 cu 5 cor., - dela 
120-160 cu 6 coroane . 

•• 
• Tabele de cetire 

•• • 
conform ordinatiunei mi-. 
nisteriale Nr. 76000/1907. 

Cu text româneso, acomodate la orice 
metoe Cor. 6--

Cu text unguresc, acomodete la orice 
metod Cor. 4·80 

Ambele după manuale aprobate 
de înaltul minister de culte. 

• Comandele se pot face la firma editoare: • 

• Librăria diecezană Arad. _ 
• •• 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; •••• 

TiparultipograHeî djece~ane, Arad. 
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