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Examenele. 
tnvăţ.rttori şi şcolari aşteaptă cu mult dor şi cu mare 

bucurie sosirea f>xamenului, pentru-că aceasta este ziua cea mai 
Insemnata şi sărbatoarea cea mai mare a anlllui şcolar. El des
chide intrarea muncitorului în oasul recreatorl după o călătorie de 
un an, prin estinsa şi nemărginita pustie spirituală. El tinde plă
cuta ocaziune învăţătorului conştienţios şi şcolarului sârguincios de 
a se achitA tn public de frumoasa lor datorinţă, El este puntea 
de trecere dela un stadiu la altul; el tinde ocasiune de emu
lare tnvăţătorilor şi şcolarilor, şi acesta este cel mai potrivit 
mijloc de a însufleţi pe toţi deopotrivă pentru o noauă şi mai rod
Dică muncă spirituală. 

Exametlul este şi trebue si; fie sărbtdoare şi zi de bUCftrie., 
aceasta a putut fi intenţiunea urzitorilor şi întroducâtorilor lui, 
aceasta trebue să fie şi vederea noastră. 

Iată cauza bucuriei generale. Merită deci a i-se da a
ceslei zile de bucurie, de care sunt legate atătea dorinţe, speranţe 
şi intenţiuni nobile toată atenţiunea, eal' factorilor ei tot succursul. 

E drept câ in timpul mai nou aceasta ocaziune solemnă 
a degenerat In ocaziune de controlă, şi că esmisii superiorităţilor 
din neştiinţă şi abuz de zăl a cauzat supărare, in loc de bucurie, 
acelora ce demni sunt de proter.ţiune şi Incuragiare; dar acum 
când representanţa superiorităţii este pusă in mâna oamenilor 
esperli, a comi!'larilor numiţi din sânui corpului tnvâţâtoresc, el 
trebue să se ridice iarăşi la locul său la adevărata sa meniţiune. 
Examenul va fi iarăş sărbătoare de bucurie şi pentru cei tari şi 
pentru cei slabi; şi pentru cei experţi şi pentru cei fără espe
rinţă; ~i pentru cei tineri şi pentru cei bătrâni. El va tncuragia 
şi indemnA pe cei tineri şi slabi şi va intări pe cei fără esperinţe. 

Examenul numai atunci poate succede spre bucuria şi 
mulţămirea tuturor, numai atunci va Influinţa plăcut asupra au
ditorilor, daca se va face pe baza unui plan bine chipzuit şi cu 
intenţiuni moralizâtoare. Spre scopul acesta e a se da mAnă li
beră învăţătorului, atat tn examinare cât şi tn alegerea şi estin
derea In material. Provocarea şcolarilor tncă este dreptul lui es
clusiv, pentrucă aici nu e vorba de cvalificarea singuraticiJor elevi 
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ci de productul muncii invă\ătol'U!ui, despriginul ce i-se cuvine In 
aceasta muncă şi de ambitionarea lui şi a şcolarilor, spre a a
junge mai uşor la scopul dorit. B a se da mân[t liberă invăţă
torului, cu atât mai vârtos, că malerialul intreg nu-l poale percurge 
in timpul scurt de 2-3 oare menit pentru examen, şi nici nu 
poate examina din toate studiile pe toţi şcolarii săi; apoi numai 
el ştie unde şi cu care parte a materialului, şi cu cari elevi .,. a
juns succes mai strălucit, cu aceia să se producă. Apoi e şi na
tural. La sărbători fiecare om se îmbracă in hainele cele mai a
lese, deci se cuvine ca şi învăţătorul in zi de ~ărbătoare să se 
presinte in public cu ce e mai bun între lucrurile sale, dl aşa 
face toată lumea. Grădinarul să recomâridă cu florile cele mai 
frumoase şi cu legumele cele mai alese; economul cu vitele şi 
bucatele cele mai bune; măeslrul cu productele cele mai succese, 
neguţlUorul espune vederii publice marfa de calitate mai fină. 
preotul se produce când e ocaziunea mai potrivită şi cu ceea ce 
aHă mai de conzult; advocatul să laudă numai cu procesele cfiş
tigate: de ce dar numai învăţătorul să fie tmpedecat in asemenea 
intenţiune, să lie împedecat in a se prezenta in public cu ceea 
ce are mai ales în şcoala sa, şi se-i acoperi şi intuneci succe
sele cu neajunsurile, şi mai vârtos atunci, ctlnd se ştie cădpla 
succesul examenului şi dela autoritatea câştigaU\ depinde intluinţa 
ce o are aRupra masseî celei mari încredinţate lui spre luminare. 

- A căuta să scoţi la suprafaţa in examen nesuecesele e 
ca şi când ai trage după om hainele spre al espune publicului 
in slarea de slăbiciunp. 

Nu vă îngeraţi deci 1n afaCerile învăţătorilor,' ci daţi-le 
sprigin şi incuragiare, ea să poală ajunge cu multi resultatele ce 
le ajung cu cei demni de a se produce în examen. 

Nu voesc, să zic că elevii mai slabi să nu fie provocaţi 
in examen dar nu In acel mod, ca ei să fie facuţi de râs pe conta 
reputaţiunii şcoalei şi Invăţatorului, ci in modul de ai îndemna 
şi incuraja şi pe ei la muncă şi emulaţiune cinstită, iar aceasta 
numai învăţătorul, care a penetrat in spiritul lor, o poate face. 

In examen nu e permis să supuni interesele cele mari !;ii 
comune intregii societăţi, ocaziunii de a controla activitatea In
vatatorului, pentru-că aeeasta nici nu se poate, controla trebue o 

să se facă peste an. 
La examen sa căutâm a spriginl pe tnvaţători in frumoasa_ 

lor intenţiune şi prin esperienţă ai seoate di t1 ineUl~C(ltul'i. Apoi 
din cele esperiate, din materialul aseultal, di n isteţi mea şi modul 
de cugetare al şcolari lor, din proeedura învăţătorului, din aelele 
de administrare a tnvăţămalltului: e5mi"ul espert poale- sa ane 
neajunsurile cu care se luptă învăţătorul, iar aeesle nil tJ'e"l/e.~c 
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de:l(~nperite Î//ltinfp.!l popol"ldni, ni"i ÎII;/undafe fn 1'apm'frd ctUr/î 
superiorilnle, ci d(~scoperite cu bună voinţa invaţătorului in con
ferinţa didactieă, ce tl'ehue să urmeze tiedrui esameo, cu scopul 
de a indrepta greşelile in tata locului, prin sfaturi esperte şi ba
sale pe cunoştinie speciale. 

Aceasta esle chemarea comisarului specialist, şi numai in 
forma aceasta se vor îndrepta scăderile, iar nu prin impedecarea 
buneivointe a invăţătol'ului şi prin stricarea să.rbălorii de bucurie. 

in ce priveşte raportul dUră superioritate, acela trebue 
să conţină succesul examenului in general, apoi in special toate 
defet:tele cari le-au esperiat d. e' imparţirea şi organisarea ne
corăspunziHoare a şcoalelor, defede in localul şeoalei, lipsa de 
reeuisite, manuale şi alte multe restrieţiuni pentru a căror delă
turare este absolut neeesară intrevenirea auloritativă şi impună
toare a superiori tăţii diecesane . 

• 

Raportul comisiunei organizătoare. 
Adnecs la prot. ad. gen. sub I~). 

Ono adunare flf'nel'alâ! 

Comjsillnea exmisă pentru cenznrarea raportului ge
neral al preşedintelui şi comitetulni· central, al reuniunii 
noa::itre fnvăţ;1tol'e?li, înlrunindu-sa În şedinţă, s'a constituit, 
alegându-şi de pre!şedinte pe d-I Sever Secula, iar de ra
portol' pe Ioan Ho~u. 

După acesleaamăsurat însărcinării primite dela 
adull. generală, comi8iunea a procedat la cenzurarea sus
numitului raport general, a cl:lrui rezul lat avem onoare a-l 
prezenta În următoarele: 

în general comisiunea propune luarea la cunoştinţă 
a raportului, cu aceea observare, ca pe viitor bimonl să 
treacă în raportul general numai evenimentele mai insăm
nate obvenite în sinul reuniunei sub decursul anului şi 
cari după nalnra lor trebuiesc aduse la cunoştinţa adun. 
generale. Afacerile de mai putină îns<1mnătate şi de altcum 
cad în compelinţa comitetului ales din increderea şi din 
sinul membrilor adun. generale, care are dreptul şi dato-

u* 
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rinţa a-le resolva dupc1 buna sa chibzuialc1 tinând în ve
dere tot-de-una interesele bine pricepute a-le reuni unei 
noastre. în modul acesta comisiunile ar fi puse în pozi
ţiune de a putea studia mai bine punctele mai insc1mnate 
şi şi-ar pulea formula propuneri mai clare şi mai bine 
motivate. 

intrând comisiunea în desbaterea speţială a rapor
tului de sub întrebare, a aflat de bine a recomAnda in 
atenţi unea adun. generale următoarele: 

în cauza cu unificarea terminologiei (punct e,) şi 
peste tot a limbei române în şcoalele poporale, comisiunea 
propune: să se insărcineze comitetul a câştiga manuale 
corăspunzătoare din România şi pe baza acelora să for
muleze o cinosură generala, căci unitatea de limba nece
sitează unitatea de cultura. 

în chestia felicitărE adunărei generale a reuniunei 
surori din Caransebeş, < comisiunea propune a-sa trimite 
regulat delegat din partea reuniunei noastre. Asemenea şi la 
celelalte reuniuni surori din Timişoara eventual şi Oradea
Mare. 

Cu privire la organizarea cursurilor de repetiţie 

metodice şi a sistemizarii de sub inspectori şcolari (punct 
M.) din sinul învaţătorilor, comisiunea propune ca comite
tul să roage pe Ven. Consistor, ca acestea să se înacti
veze cu posibilă grăbire. 

La punctul 21 din partea primă a raportului gene
ral în legătură cu raportul despre activitatea despărtamân
tului Buroşineu considerând că: 

a) membrii reuniunei nu cercetează adunări-e trac
tuale, nu-şi lucrează temele şi nu se supun disciplinei 
prescrisă de statutele reuniunei ; 

b) ca. fostul preşedinte nici la repeţite provocari 
din parte competenta. n'a voit sa. predeie arhivul, precum 
reţine şi azi la sine o sumă de 18 cor. menită pentru 
provederea cu opuri a bibliotecei reuniunei, comisiunea 
propune că adunarea generala exprimându-şi regretul asu
pra celor petrecute în desparţamântul Boroşineu, pofteşte 
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presidiul şi comitetul central ca să ceară intervenirea V. 
Consistor pentru indrumarea la ordine a acelor ce prin 
astfel de fapte compromit reuniunea şi dejosesc statul în~ 
văţătoresc. 

Propunerile comitetului comisiunea le aflil de favo
rabile reuniunei şi le recomândă adun. generale spre 
primire. 

Scuzele pentru abzenţiile dela adun. generală a 
membrilor Constantin Floruţ, Vasilie Oarcea. Ioan Buştea, 
Protasie Givulescu, Traian Faur, Simion Neamţu, George 
Costa, Efrem Hedeşan şi Ioan Ionescu (Giula), apoi Trifon 
Dasca.l şi L\Jaria Crişan comisiunea le recomandă spre pri
mire; iar scuza lui Iustin .Moroşan din Ciaba, comisiunea 
propune să nu se primeaseă, de oarece de mai mulţi ani 
n'a participat la adunarea generală, invocând o scuza. de 
boală nedovedit.ă. 

în cât pentru viitor comisiunea propune că numai 
acele scuze să se primească cari vor fi dovedite prin a
testate dela ofiei ul parohial ori dela medic. 

în legătură cu scrisoarea dlui Ioan Popoviciu din 
Apaliţa care recomândă biblioteca sa pentru a să cumpăra 
pe sama reuniunii, comisiunea propune ca adun. generală 
să însărcineze comitetul ca acesta să se pună tn conţe
legere cu susnumitul învăţător in ce priveşte numilrul 
cărţilor şi a preţului lor şi apoi la timpul său a raporta 
adunărei generale. 

Comisiunea, în considerare că Academia Română 
în adunarea sa generală din anul curent, a stabilit Ol'to
grafia limbei române intr' o forma. pe deplin corăspunză
toare spiritului limbei şi in consonanţă cu necesitatea sim
plificărei !şi uşurări instructiunei elementare; în conside
rare că .Măritul nostru Congres naţional-bisericesc în noul 
plan de învăţământ prevede întrebuinţarea esclusiv a orto
grafiei Academiei Române in !şcoala noastră confesională, 
comisiunea propune: ca reuniunea să accepteze in toate 
lucrările ~i publicaţiunile sale ortografia Academiei Rom&ne. 
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tn fine COITIlSlIlnea propune a se vota mulţumită 
protocolară atât comitetului cât îŞi în special biurOlllui 
pentru buna conducere ~i rodnică activitate desfaşurata in 
decursul anului de gestiune expirat. 

Şiria, la 29 August n. 1904. 

Seve1" Sl'(:u,lft l 

JlreJlcdillt ... 
Ioan Roşu, 

j·I/Jlorlor. 

IitUct Dil'lut şi Solomon GiuI'coane 
mel/lbrii. 

- .-
Raportul cassarului 
adnes la prot. adun. gen. sub R). 

()/lomt(~ adunare! 

Sunt acum un !şir de ani, de când am onoare an 
de art a raporta Ono adumlri despre starea cassei reu
niunii noa:stl'e. N'a fost însă măcar un an, ca să fi putut 
presenta un raport mai îmbucurător. De aceea an de an 
am nutrit speranţa, că anul viilor va fi mai mânos în in
cassal'ea taxelor. Cifrele insa. ni demustl'ă îndeajuns, că 
ne-am înşelat atunci, când am nutrit aceasta !Speranţă, căci 
nici în anul espirat nu s'a îmbum1.i<1ţlt întru nimic starea 
cassei. 

Din partea celor competenţi nu odată s'au apelat 
la sâmţăminlele de datorie ale membrilor; îŞi nu odată s'a 
recercat cassal'iatele despăl'tămintelor 1n acest merit. Şi 
resultatul totuşi n'a fost decât puţin mulţămitor. Şi dacă 
in decursul anului curent nu s'ar fi făcut ceva din partea 
P. Ono oficii protopop eşti îŞi deschilinit cel din traclul Bu
tenilor, reuniunea noastră devenia în pos~ţia, de a nu-şi 
putea acoperi cele mai necesare lipse ale sale. 

Prin trecerea unor învaţători în slatul de pensiune, 
alţii prin moarte, ori prin abzicere dela postul Învi!talorescl 
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au rlevenil multe taxe neinca:ssabile. Şi pentru a nu mai 
figura şi pe viitor ca avere a reuniunii, rog onorata adu
nare, a decldt~ !ştergerea acestor tiume. 

Slarea cassei in, decursul anului şcolar 1903 să. 
poate vedea din )}Haţiocinul«, ce urmează. 

Ra1iociniu 

despre venitele si slJe,'!ele I'el(;~illni/lnii ÎtHlatli.ture~ti dit. prololJOpitZ

tefe I-IV pe It. JUO.3. 
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1. Venite. 

_ i . --- J 
,': 

; 

,'A fosl si" a rămas a 
lllCUfS ~ters 

Numirea veuitelor' 
a : se lncassa !lLcllr~ă 

cor. li 1. cor. fiI. cor. cor. fiI. 

Remanenta caS:-ieÎ 196,; 196'--1--' 
Din pedepoe pentru ne-~i 1590' 1590 : __ il __ j 

participare la adunare;1 "1 

Dela istitutul )} Victoria« 18145514111' 80-- 39975 
Inlerese după capitalul,! 
elocat la ). VicloJ'ia« 
Taxele restante dupi'\. pro-l! 
lopopia te şi anume: ;i 
Protopopiatlll AradulLli 1, 

l> BIlLeni 
» B.-Ineului 

! 

3922 
., 

,i 
~ l 1 ' 
D'l' -; 

4;}8-' 
3:31-' : 

» Chişinell 272 _'1 
IIalmagiu " 752-

» l-\adna 354 - , 
» Şil'ia 

Dela membrii fondatori 
» » aj lltălori 

428-
160-
38-

3H22--;--
'! 

18 - 31' 492 
14-: 14 410-
20- --:1311-
73-: 4. H)5-
15 42: 695-

I :1: 

68-1--
1

286 -
1 C' l" " 2"''' . :V~----.. 14-

140-',-- 20-
4-!.! 4 30--

Suma: ,518;) 63197/'18895 311275 
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II. Speae. 

Numirea speselor. 

1 Pentru tipar "Tipografiei diecezane" pe mal 
mulţi ani. 

I 
I Suma 

I 
I cor~ffiT. 
li I 

il 

1
1172062 
I 

2 Spese administrative şi de căHHorie membri- 16508 
lor din comitet. 

3 Spese de călătoJie membrului Traian Givu- I 

leseu la adunarea reun. inv. diec. Caransebeş.11 20 -
4 La • Victoria« eloeat. II 3922 

" Suma ,i1944,92 

Bilantul. 

a) Venite in numărar şi restanţe . . . 5090 cor. 63 fii. 
b) Spese . . . . 1944 » 92 ,. 

Rămâne. 3145 li- 71 li-

care sumă să află elocată şi 
1. In numărar . . . . . 
2. La» Vic1oria« elocat cu 

belelor 6882 şi 5670 . 
3. Restanţe la membrii 

anume: 
32 

numelrul li-
399 

. 2713 

96 » 

» 75 li-

» 

Suma: 3145 » 71 li

adecă: trei mii una sută patruzăci şi cinci coroane şi 71 fii. 

Arad, la 25 Iunie (8 Iulie) 1904. 

Iosif llIoldovan 
vice pl"q. 

[ual' TraI/CU 
((mt,·olor. 

Iuliu aJ'u/~orean 
caS.~ar 

, 

ţ 

, 
• -; 
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Raportul eOlni:--;iuuei cenzurătoare. 
Adnes la prot. ad. gen. sub S). 

Ono adunare generaM! 

Comisiunea exmisă pentru cenzurarea raţiocinielor 
reuniunei noastre invă\ăloreşti, intrunindu-să în ~edinţă 
înnainte de toate se constitue, acJămându-şi de pre~edinte 
pe Stefan Leucll~a, iar de referent pe George Pelroviciu. 

După aceste purcezându-se la cenzurarea registre
lor şi a ziuarului cassei se constată că: 

Venitele în decursul an. şcolar 1903 au fost. 5090'63 cor. 
Ear spesele . . . . . . . . , . . . . 1 B44'92 » 

deci remanenţa face. 3145'iicor~ 
care sumă se afla cuprinsă dnpă cum 

1. in bani gata , . . . . . 
2. la »Victoria« in 2 libele . 
3. restanţa la membrii. . . 

de tot cu finea an. 1903 av. reun. face 

urmează: 

32.96 cor. 
399-75 > 

2713'00 » 
-- -

3145'71 cor. 

Comisiunea confrontând cvitele cu ziaml le află 
toate in ordine şi corecte, deci propune adunării generale 
a-le lua la cunoştin1ă dând cassarului absolutorul în
datinat. 

Ce prive~te taxele restante, comisiunea propune a 
se d~scrie ca neincassabile următoarele taxe şi anumB: 
(vezi conspedul cassarului) 

Protopopiatul Arad . , . 116 cor. 
» Buieni. . LoO » 

» Boroşineu . 4H » 
»Chişineu 40 » 
.. Jh11magiu 88 » 
» Radna. 149 » 

» Sil'ia . . 48 » , -~ -~~~:~~ 

de tol. 637 cor. 
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Comisiunea, cu regret constată starea tristă a reu
niunii noastre 10 ce priveşte incassarea taxelor. Suma 
enorma a re:5tanţelor denotă că cei mai muln membrii 
se subirag dela datoria lor de atari. Aceasta stare de lu
cruri, care ameninţa temelia esistinţii reuniunii noastre, 
nu se poate suporta şi pe mai departe, drept-ce comisiu
nea propune, ca adunarea gener'ală să îndemne comitetul 
central a folosi mijloacele cele mai estreme pentru incas- t 
sarea taxelo)', 

Şir i a, la 2f1 August n. 190,k 

.~/d((n Leucu(fl, 
pn,!l'Ilili I , .. 

Ueofge PI'I ro/~ici Il, 
r'f,-reu'. 

"Raportul bibliotecarului 
Adnex la prot. atiun. gen. sub. T. 

Ol/urn.t CUII/itet! 

l\Iângaeat deplin in convingerea, cum zice şi Ono 
presidiu in puncl. 17 al raportului subşlernut adunării 
noastre cu finea anlllui trecut, că: .,Nu din neincredere 
ci din ingrljil'e«, mia-Ti făcut recercarea cu NI'. 120 a. C. 

intru arondarea bibliotecei, şi mângăiat în conştiintă, că 
nu din cauza mea ci a împrejurărilor grele a stat biblio
leca cum a stat până astăzi, vin in rfmdul datol'inte~mele 
prea plăcute a vă face despl'e starea ei următorul: 

RAPORT 

Astăzi, dupil.ce conducerea întreagă a reunlUnll 
noastre o văd depuse in mânile vrednice ale presideiui 
demn Ul'mător şi ântâiul chemat intre noi, după marele 
nostru învăţător şi profesor. iubitul Teodo .. Ceontea fost 
president rn activitate; după ce cheile arhivei noa-
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stre centrale sunt primite dela mana an. direcţiuni semi
nariale; când şi consemnc1l'ile bibliotecelor din des
păl'ţaminte mi-au sosit: am onoare a raporta in ramul 
afacerei mele de bibliotecar general al reuni unei noastre 
despre urmc1toarele stări: 

1. Mai întâiu de toate am arondat cărţile din arhiva 
noastră centralc1. 

II. Luat-am insemnare despre toate ci.\rţile din bihlio
tecă - inlr'un proiocol. Pl'oto~olul este adnexaL In fruntea 
acestui protocol am scris numele lui. în partea 1. am indus 
car~iJe bibliotecei noastre centrale, iar în partea II, am pus 
biblioteca despărtamintelol'. 

m. Grupând datele despre numarul cărţilor din ambele 
biblioteci constat stc1rile astfel: 

a) U;!Jl/ofeal ('mira/ii: 

(i) cu carti biseril:e:-;;tl . . 14 tom. 22 exemp. -.- val. 
b) cu căl'ti de şcoală 12H., 14R., 47'52., 
c) cărţi de ştiinţă şi litf'rat. 1 '27 ~ B:?7., -'60., 

are :21 O lom. 4~ 7 exem p. 48'12 val. 

b) Biblioll'm din dfsp(I/'{(lmÎntp: 

a) cea din Arad . cu 51 tom. 5H exemp. 47.BS val. 
IJ) ., ., :3il'ia 

" 
BO ., BO ., 54'80 

" 
(~ ., {{adna " 101 ., 102 ., 110'H5 

" 
tI) 

" ~ Chişineu ~ 95 ., ~15 ., 79-18 ., 
e) ., ., BOl'oşineu .. 23 

" 
31 ~ --

f) ., ., Butcni M 162 ., 179 ., -'-şi 25 
monele <le bani ŞI 4 
bllC~ţi minerale. 

!J) cea din ll<llmagin cu 2;H:; 2;H) -'-- val. 

De Lol , " (j~)~ lom. 72U exem.2U;3'28 ., 
adecă: 

Biblioteca centrală. ., 270., ., 48'12 ., 
Bibliotecile din de~păl'ţă.-

minte . 
Sllma . 
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IV. Asămănând starea de azi a bibliotecei, cu starea din 
anii precedenţi, in cari ca d. e. dela 1890-1899/900 se 
sporise la 222 tom. 348 ex., an cu incheierea anului la 
961 tom. 1173 ex. şi până azi la 968 tom. in 1226 ex., 
din an in an vedem un avânt imbucurător în starea şi 
augmentarea ei. 

V. In scopul bunei evidente a bibliotecei, recomand 
bibliotecarilor din desp<'irtăminte, ca consemnările despre 
cărţile ce le au îndemână, pe viitor să le iee sub evidentă 
cu titlurile de rubrice aşa: Nr. curent, Titlul cărţii, Nu
mele autorului, Anul apariţiei, Tomuri, Fxemplare, Preţul 
şi Note. 

fn rubrica Notei, se pot insemna: donatorul sau 
altce ce ar fi de interes. 

VI. Pentru buna folosinta a cărţilor din ambele biblio
teci, aflu de bine, ca să se tipăr'ească consemnarea tuturor 
cărtilor şi registrul astfel tipărit, să se trimită in câte un 
exemplar fiecărui dintre colegi. Astfel socotesc eu a se 
pune biblioteca la dispoziţia deobşte. Şi când aceasta se 
va face, din parte-mi sunt gata a sluji tuturor aşa că ori 
care dintre colegi va cere ori şi care carte dintre cărţile 
bibliotecei (centrale ori din despărt.) pe lângă reversul 
trimis inainte, sunt gata să i-o mijlocesc. Când dar Ono 
colegi vor cere vre-o carte, spună-mi numele ei şi îl voiu 
servl. Şi âncă una: când punem in acest fel biblioteca 
noastra ]a dispoziţia tuturor, socot să fie in interesul ge
neralisării acestei comori de ştiinţă, să cerem ca onoraţii 
colegi după ce vor fi cetit cartile cerute, să facă un re
cens scurt asupra lor. 

Recenziuni sau estrase scurte de acestea cari in 
cuvinte seUl'te de a le dialecticei noastre provinţială ar cu
prinde totul ştiinţei din respectiva carte cetită, după păre
rea mea, ar forma un material bun de ce tire atrăgător 
pentru elevi şi pentru popor, spunându-i ştitnţa şi cuno
ştinţa cutare în folos real şi practic, cum dorim a ajunge 
şi în senzul propunerei amicului nostru coleg Iuliu Grof
şorean. (Vezi prot. adun. noastre de an, a) punct 3 a ra-

i 
." 

1 
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portului comit. nostru 7, 72 şi prop. 3, Nr. IV. F. 88). 
Şi mai departe în o atare muncă binevoitoare văd eu şi 
o nisuintă din partea noastra întru de a coră.spunde cu 
fapta la deviza de munCă, la care ne cheamă şi naltul 
nostru prelat Il. Sa D-I Episcop când ni-au zis in aduna
rea de an grăind l' Invăţaţi fii neamului crescându-i in 
frica lui Dumnezeu, dându-i cunoştinţele ce ii sunt de 
folos spre câştigarea celor de trebuinţă şi spre hrana su
fletului. 

VII. Cărţi nouă spre cetire in acest an nu s'au dat a
fara de celea ce sunt (Vezi Prot. adun. noastre de an in 
raportul »Zc F 103, ca evidinta.. 

VIII. Preşedinţii desparţământelor să se avizeze pentru 
viitor ca în rapoartele lor despre biblioteci an de an nu
mai despre sporirea ori scăderea eventuala.. a bibliotecei, 
să ne deie dat~ nominale. 

IX. Tot în interesul conducerei bune aflu de blne a 
recomânda ca de bibliotecari să se aleagă numai colegi. 
Se cruţăm Ono colege dela lucrări de acest fel, că şi mo
destia ne impune sa.. nu subtragem puterile lor şi altcum 
gentile dela munca şcoaleit cu afaceri de acest fel, cari 
cuprind administraţia.., ostă.nea!ă, şi adesea şi corăspundinţă 
prea grea pentru genanţia Ono noastre colege. 

între bibJiotecari actuali şi anume: 
Din Arad Emilia Ciorogariu invăţătoare in Pecica 

.. Şiria Ioan Muntean învăţător tn Musca. 
~ Radna Grig. Cab a învăţător in Conop. 
» Chişineu Demetriu Nă.dăban inv. in Socodor . 
." Boroşineu Iulia Dârlea învăţătoare in Boroşineu. 
li' Buteni Petru Perva inv. în Buteni. 
» Halmagiu Parasch. Moldovan Invăţ. in Halmagiu. 

A vând 3 Ono colege propun ca locurile Ono colege 
să se intregească prin colegi realeşi tncă in adunările de 
toamna.. ale despărţămintelor. Cum zic din datorinţă de 
cruţare ce o avem cătră Ono colege cărora toaiă stima şi 
iubirea le-o păstrăm. 
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X. Aflu de lipsă a observa în fine că tot in stabilirea 
tmei bune ordine în bibliotecă, am cuprlns toale carţile 
într'un alfabet. (Vezi adnecsa.) In această. adoecsă. apoi 
mai fă.cut'am şi un Conspect statistic care vadeşte felul 
opmilor (rom. ung.) Ziuare, manete, petri minerale) şi 
vadeşte autori, donatori, ani mai măno:;;i in editarea de 
cărţi ele. Şi cu acestea in aceste zece puncte raportul cu "" 
care pot să. servesc de astădată 00. nostm comitet şi Ono ,~ 
noastre adunări generale de est timp este incheiat. 

Curtici, 23 August n. 190i~. 
Fforian Cioara, 

/iiM/oferal-_ 

~aportul (omisiune! nnzurătoare. 
Adnecs sub lJ). 

Ono adunare generală! 

Constituindu-să comisillnea esmisă din partea adu
nării generale pentru cenzurarea raportului bibliotecarului 
general al Reuniunii noastre şi alegându-şi de preşedinte 
al ei pe d-l D. Boar, iar de raportor pe d-l G. Petrescu, 
luând raporlul bibliotecarului la~ cenzurare constată urmă
toarele. 

Biblioteca reuniunii conţine cu finea anului lUOS 
968 tomuri, constălătoare din 122H exemplare şi in va
loare de 340 cor. 40 fiI. 

Din raportul bibliotecarului se vede şi aceea insă, 
că în decursul anului 1903 biblioteca reuniunii nu s'a 
mai mănt. 

D-l bibliotecar general in raportul său punct 9 pro
pune, resp. recomândă, că din oare-cari conz;deratiunÎ de 
aci incolo să nu se mai aleagă de bibliotecar a despărţă
mintelor - invăţătoare, ci numai învăţători. Heferitor la 
acest punct comisiunea propune, că de-oarece şi invăţă
loarele sunt membre a-le reuniunii şi conform statutelor, 
ca membre şi ele au drept să ne alese, deci nepntându
li-se lua acest drept - punctul acesta să se omită din 
raportul bibliotecarului. 
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Allandu-să toale actele io ordine comisinnea pl'O· 
pune ca raportul bibiiolecarullllui pelâ[lgă omite.'pa punc
tului 9 tiă fie luat la cnno:ştintă. 

Şir i a, la 17 (.!.O August 1 ~)04. 

/)emi'fn:u j]()ar, U. l)pfre:,wll, 
1I/'I'~I'dilllt'. IlO/irI', 

Nl5) Raportul conlrolol'lliui şi a combiunei cenzura.
loare a acesluia, adnesate la protocolul adun. gener. sub 
J/~ X, conţinând tot datele cuprinse în raporLul cassarului 
şi bibliotecarului, şi constatând numai ordinea in mani
pularea cassei şi a bibliotecii, din cauza şpatului puţin nu 
le puplica.m in întregime, - ci ne resll'ângem numai la 
conclusiunea comisiunei cenzurăloare, care constata.: }>Co
misiunea aHa raportul controlol'ului in ordine şi roaga adun. 
generală a-lina la cunoştinţă. Şiria la 17/30 Aug. 1 H04, 
1. A. Muntean preşedinte, Ioan Crişan raporto!', Sidonia 
Ungurean memb. a comisiullei«. 

In f()rUIU ţi ulIi. 
t Georgiu Bărăbaşiu inYăţiHor in Chitighaz, trecut 

abia In anul acesta in stalul de penziune, după un morb inde
lungat in etate de 60 de ani şi al 40-lea an al fericitei ~ale căsă
torii in Si:!:'> Maiu a trecut la cele eterne in Lipova, lăsând in 
greu doHu pe scumpa sa soţie, iubiţii săi fii şi Ilce şi reuniunea 
lnvătttlorilor, de care purta mult interes in ioi decursul vieţii 
sale, Fie-i terina wşoarâ. şi memoria binecuvântală, 

Comisari consistoriali. Apropiindu-se timpul exa
menelor, \' enerabi lui consistor apreciind avantagide controlei spe
ciale, a denumit din c0rpul invăţătoresc ca comisari de examene: 
pentru inşpectoralul Arad pe Juli" Vuia inv. R. Comloş, 

,t " H.adna "A"y. Bf/(oG "Szl.-Ana, 
" " Şiria "J'ltsiliuR0!l0;!l Belotinţ, 
" Il Boroşineu" Mihai Vidu " Halmagiu, 

Chişineu " Nic()lau Ro:;wai" Bodeşli, 
Buteni "Si/', Xi(,lJrr.,~(,1/ " Timişoara, 

!' 

" " 
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pentru inspectoratul Halmagiu pe Ioan Micm'oi tnv. Cherechiu, 

" " 
Lipova 

" 
I()s~l Moldovan 

" 
Arad, 

" " 
Leucuşeşti " 

Dimitriu Mieu 
" 

Şei tin, 

" " 
Belinţ 

" 
1. aro/~~orea,n 

" 
Galşa, 

11 " 
Timişoara 

" 
Dim. Popoviciu 

" 
Cuvin, 

" " 
B.-Comloş 

" 
Petru Vanc/t 

" 
Măderat. 

Desp. prot. Radna~ a reuniunei noastre tnvăţăto
reşti, ş'a tinut ad. sa de primăvară in fruntaşa comună 80-
bo'r,~in, la 3/16 Maiu a. c. Adunarea aceasta a fost una dintre a
dunările cele mai succese a-le desp. Prezenţi au fost aproape toţi 
membrii. A premers chemarea Duhului sfânt, după care a urmat 
deschiderea ad. tn localul şcoalei rom. ort. din loc. Sa preles cu 
mult succes din Geografie: "Tinutul muntos - sud - vestic -" 
de cătră destoinicul preş. al desp. zelosul dascăI din loc: P/'o
tasie (Nou/eseu. Discusiunile ce au urmat in jurul obiectelor puse 
la ordinea zilei au fost la nivoul ce numai cinste au făcut despărţă
mântnlui, mai ales fiindcă erau :şi străini de faţă. In decursul 

. ad. vrednicul dascăl penzionat: Ioan Tuducescu din Lipova a sa
lutat Invăţătorimea printr'o telegramă călduroasă. Sau executat 
toate. Nu s'a executat decât numai tn parte, chestia cu subscrie
rea declaraţiunilor şi prenumărarea diplomelor. Şi durere, că cei 
ce pun pe deci unor astfel de lucruri, chemate a tntărl tot mai 
mult legătura dintre reuniune şi membrii săi, sunt fraţii colegi 
din generaţia mai tinără - reşpect esepţiunilor - şi mai ales 
aceia cărora tot mereu - Ip.-ar plăcea să apară, InsA. de fapt, 
sunt mult rămaşi indărăpL Ne place a crede Insă, că şi aceşti 
iubiţi frati, văza.ndu-şi greşala, vor reveni, şi astfel In viilor nu 
VOI' mai da anză la plângeri şi nemulţămiri. 

De faţă a fost luând parte activă la desbaterile conferinţei 
şi R. D. Procopie Givulescu, protoprezbiter tractual şi membru 
fundator al reuniunii, apoi şi o cunună frumoasă de oaspeţi. A
dunarea de toamnă se va ţinea In Păuliş, la 9/22 Oct. a. c. 

Comitetul Reuniunii. Joi după Sfintele Paşti, 4 
Maiu (21 Aprilie) a. c., comitetul central al reuniunii a ţinut a 
doua sa şedinţă ordinară aici rn Arad, cu care ocaziune a re
solvat afacerile curente şi a luat noui măsuri şi modalităţi pen
tru promovarea reuniunii. 

De faţă au fost la aceasta şedinţă următorii membrii de 
comitet: Iosif Moldovan, vice-preşedinte; Dimitrie Popoviei, se
cretar general; Iuliu Grofşorean, cassar general; Florian Cioara 
cibliotecar general; Petru Van cu, Ioan Crişan şi Romul Tăucean . 
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POŞTA NO .. -\.STRA. 

Preo;:pdill!ii (k~prl)'!/iilliMdor sunt rug-iiţi a inainla rapoar
tele despre activitatea desvoltată in decursul auului, de loc dupli 
auunarea de primăvara, ca să putem termina şi noi din eenlru 
lucrările la timp, căei adunarea generală va fi de timpuriu, 

lJ, P. În Cuc. Te l'Og pregăteşte raportul general şi pro
iectul de pl'ogram pentru adun. generală, pentru-că. conform im
prejurărilor adunarea generală va fi convocată pe Duminecă cu 
10 zile inainte de Sftul 1Iie. 

Jf(~i multam. Conferinta despărţăm~lntului prolopopesc 
Arad este convocată la Pe(~ica pe Sam bătă după "lnalţare·'. 

Tlltw'OI' celor infere:mfi. Am cerul dela fiecare memhru 
in parte sa mă avizeze despre' anul suscep~rei sale in reuniune. 
Celor cari au satisfăcut le-am şi espedat diplomele. Solvirea tac
selor din cauza spaţului o' lăsăm pentru numărul viitor. 

C. 8. În T. Examenul la şcoala centrală din Arad, s'a 
făcut Vineri in 20 :'\Iaiu st. n. 
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BIBLIOGRA.FIE. 

1. Cărţi şcolare. 

AlU'da1' ('arte fi(' (·(,til'(' pentru eleyi clasei prime de· 
JII,~i( Jlol'/.,aw şi consoţii a apărut in ediţiurwa a IV-a in Tipo
grafia diecezană din Arad. Preţul 40 fiI. 

A dona ('rt rtl' fii' ('(>fU'(' de Iuliu (; I'(~";;flrt'ttn şi con soţii 
etlitiunea a Il-a, in Tipogratla diecezun[l din Arad, Preţul 40 fiI. 

Li,mba mayial'â prima carte de cetire pentru ele\'ii ~('oa
lelor popor. rOlPllne de JI(IiI~ Ur(~(~.n·1!I/.11 şi ]0.<1/ .lJolrl(J/'(tr!. Pre
ţul bO iiI. 

Limba HW(liol'ii a doua carle de ('elire de ll/liu (;n~i
şvrean şi IwolU' Jloldofltli, Preţul (lO fiI. 

{'(II 'te de iIH'd(âtu "ii pentru ultimii ani ai şcoalei popo
rale şi pentru ~coalele de repetiţiune economică de lulill J'mu. 

Int'liţâw(mt pl'(l('fie diu J..;fm'ia Iwtul'(llii de Iu.fill rui~~ 
editura librăriei CiI/roI Bra~ov. Preţul tlO fiI. 

('ou,'s pl'(ll'tk tip Constituţia patl'id de Iuliu Vuia, edi
tura librăriei Cittrc/t Braşov. Preţul 40 fiI. 

XB. Anunţăm că indecursul vacanţei apare şi a III-a carte
de ce tire de l. Moldovan şi consoţii. 

II, Cărţi de premii pentru examene. 

POI,::ii de ~Varia C'iol,etll, Preţul 1 coroană. 
Se)'i .. ml'i dit1'li elel'e de JlarÎfL Ciol)(tII. Jc:diţiunea a ll-a~ 

(Ti pografia diecezană, Arad.) Preţul 1 cor. 
Potpouri de Ghern'!Ihe .Jirt1!, Ora\'iţa, Preţul 1 cor. 
Şco[a)'iul def'lamllfo,' poesii pentru deosebite ocasiuni de

Xic. ,.,·fe.t~ Arad. Preţul 60 fiI. 
R1Ulâduuile Iwolaj'ilol' .'4i cl(nUh'i bise-rkeRtl, alese de

un pl'ietet~ al ~('olaril;ll', Arad. Tipografia diecezană. Preţul 40 fiL 
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