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Revizori scolari confesionali. , 
11.1 

Dupăce am clarificat ideia sistemizării revizoratelor 
şcolare după tractc, de sine se iveste întrebarea, că 
anume, ce rol vor trebui să Îndeplinească aceşti revi
zori? Ca să putem r{lspunele În merit, trebuie să ne 
dăm seamă, că oare cum stăm azi atât cu administrarea 
şcoalelor, cât şi cu a învăţământului. 

Comisarii consistoriali de examene, în rapoartele lor, 
sigur vor fi atras atenţiunea Ven. Consistoare asupra 
împrejurării, că în foarte multe comune, mulţi părinţi nu 
numai că nu s'au îngrijit ele a-şi ela băieţii la scoală, ba 
au căutat chiar diferite modalităţi, cari să-i scape de 
acest deobligământ. La răspundere nu i-a tras nime pe 
aceşti părinţi indolenţi, căci deşi legea impune antistiilor 
comunale, că dupăce s'a făcut Înscrierea acelor deobli
gaţi, cari nu s'au înscris la şcoală, să-i con strângă pe 
părinţi de a-şi împlini datorinţa, pot afirma, că acelea 
antistii, cari îşi împlinesc datorinţa în această privinţă, 
sunt numai excepţii. 

" Şi ce rezultă din atâtea îndolenţe? Aceia, că ne 
trezim cu atâtia analfabeti, Încât doar în această privintă " , 
noi, românii, stăm mai rău. S'a făcut ceva pentru îndrep-
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tarea răului? Nimic. Nu cred că i-s'a făcut disciplinar 
vreunei antistii, pe motiv, că nu şi-a Împlinit datorinţa 
faţă de constrângerea părintilor de a-şi Înscrie băieţii la 
cutare şcoală. Tot astfel n'au fost pedepsite antistiile 
pentru indolenţa lor faţă de frecventaţia neregulată. 

, Mulţi vor zice - poate - că acolo e directorul 
local ori preşedintele comitetului parohial, cari pot face 
însinuări contra antistiilor negligente. Din anumite con
sideraţii aceştia nu o fac, caci ar fi şi ceva ridicol, ca 
ei să se pună pe picior d~ răsboi cu antistiile din co
munele lor. 

In general e constatat, că uniformitatea învăţămân
tului în şcoalele elementare e foarte mancă. Câte puteri 
didactice atâtea păreri. Am putea zice, că fiecarele aIt
cum înţelege scopul Învăţământului. Unii zic: Gramatica 
trebuie învăţată pe de-a rostul, pentrucă n'a fost prost 
cine a făcut-o " iar altii sustin, că limbă si ortografie să " , 
Învăţăm şi nu mulţime de reguli seci. Ceeace o zic unii 
la gramatică, o zic şi la celelalte studii, fireşte după na
tura studiului. 

Comisarii de examene au constatat, că multe lucruri 
de mare valoare au rămas neînvătate în cutare şcoală, 
pe când alte lucruri, ce n'au nici 'o Însemnătate pentru 
viaţa practică, au fost predate cu multă căldură. Chiar 
eu, ca comisar de examene, am aflat şcoale, unde elevii 
rezolvau ecuaţiuni şi reguli de 3 compuse, dar dând 
elevilor să rezoalve un exemplu simplu şi de interes 
practic, n'a fost în stare, ca în mod independent, să-I 
rezoalve. Intrebat fiind învătătorul de cauză, am primit 
răspunsul: "Toate sunt luate în plan, deci eu caut să-I 
exhauriez cum pot. Cu ecuaţiunile m'am ocupat mai 
mult, căci sunt mai frumoase". 

Sunt apoi foarte mulţi învăţători, cari se plâng, că 
nu le succede predarea unor obiecte de învătământ. 
Greutatea aci zace în lipsa de metod corăsptinzător, 
care lipsă îi mai ia şi voia de lucru. 
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In faţa acestor negligenţe şi neorientări se naşte 
necesitatea de a sistemiza revizoratele şcolare şi trac
tuale. 

Presupunând instituirea revizoratelor, ca fapt îm
plinit, Ven. Consistoare să dispună, ca conducătorii ofi
cHIor parohiale, cu concursul învătătorilor, până cu finea 
lui Iunie a fiecărui an, să com'pună în 2 exemplare 
conspectul deobligaţilor pentru anul şcolar viitor. Din 
acest conspect, autenticat de conducătorul oficiului pa
rohial şi subscris şi de învătător, un exemplar să fie 
transpus oficiului protopopesc tractual, carele la inspec
ţiunea de toamnă, ce o face revizorul, i-o va pune-o la 
dispoziţie. Comparând revizorul acest conspect cu ziarul 
de Înscriere, va putea constata, că, cari băieţi nu s'au 
Înscris. Pe baza informaţiunilor, ce le va primi revizorul 
dela directorul local şi dela Învăţător, se v'l convinge 
întrucât antistia a satisfăcut cerinţelor legii. lntrucât se 
va constata, că antistia a fost indolentă, revizorul va ra
porta oficiului protopopesc, carele numai decât va face 
Însinuare, cerând pedepsirea antistiilor negligente. Tot 
astfel va raporta revizorul şi În afacerea frecventaţiunii 
neregulate, cerând pedepsirea antistiilor pentru neexe
cutarea legii. 

Urmează deci, că ceeace n'au putut face organele 
parohiale locale din consideratiuni de amicitie cu notarul 
ori judele (deşi aceasta e Îndetrimentul învăţământului), 
() poate face revizorul, căci acesta străin fiind de co
mună, cu notarul ori cu judele n'ar avea de a face nici 
În elin, nici în mânecă. 

S'a raportat Ven. Consistoare, că mulţi elevi n'au 
fost promovaţi la timp dintr'o clasă într'alta. Pentru 
controlarea conştienţioasă, pe baza ziarului de înscriere 
şi frecventaţiune, Învăţătorul va compune un conspect, 
carele pe lângă nume să cuprindă datul naşterii, ziua 
înscrierii, clasa în care a fost în anul trecut, clasa în 
care e susceput şi c1asificaţia din trecut, nu altcum şi 
suma absenţiilor scuzate şi nescuzate din trecut. ,Acest 
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conspect până la finea lui Octomvrie a fiecărui an să 
fie transpus Într'un exemplar oficiului protopopesc. Con- _ 
tinuând cu acest conspect din an în an, revizotul prea 
uşor se va putea convinge despre aceia, că un elev din 
ce motiv a fost retinut tot în aceiasi clasă. . , 

In ce priveşte învăţământul, Ven. COI1S. să dispună, 
ca fiecare învăţător până cu finea lui Iulie a fiecărui 
an să facă conspectul materialului de învăţământ îm
părţit pe săptămâni, carele apoi numai decât să fle 
transpus oficiului protopopesc, ca astfel r~vizorul şcolar 
să-I cenzureze ?i până la finea lui August să fie resti
tuit învăţătorulUI. Cu ocaziunea inspecţiunilor, din acest 
conspect revizorul se va convinge întrucât predarea ma
terialului stă În raport cu timpuL Va căută. revizorul, ca 
învăţătorul să ţie strâns legată educaţi unea de instruc
ţiune, căci de multe-ori ne-am convins, cum multi pre
tinşi competenţi, îngerându-se în ale controlei, a pus 1n-' 
trebarea unui elev, care a inceput a vorbI ca un fono
graf, iar "competentul" întrerupând pe elev a zis: "Foarte 
bine, foarte bine, gratulez d-Ie învăţător". Aci nu s'a 
pus pond pe desvoltarea judecăţii şi pe aplicarea celor 
învătate, iar Învătătorul (onoare exceptiunilor), sj...a zis: 

" " "Va să zică, la ce atâta trudă, căci şi cu mai puţin să 
Îndestulesc oamenii" Aşadar din vina inspectorului, ca
rele controlând n'a căutat aprofundarea materială si etică, 
zic, din vina inspectorului s'a dat anză, .ca învăţătorul 
să lucre mai puţin. 

Va căuta revizorul, ca toate studiile să fie predate 
într'o măsură şi să nu se dea unui obiect întâietate pe 
conta altuia. 

Unde va constata revizorul, că cutare învăţător nu 
face progrese în şcoală din lipsa de metod corăspun
zător, nu va căuta moartea lui, prin raport aspru, ci 
va căuta, ca prin indigetări să-I pună pe învăţător în 
dispoziţia de a-şi însuşI un metod uşor ducător la scop. 
Raport aspru se va face contra indolenţei şi a negligenţeL 
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Va controla revizorul şi biblioteca parohială, unde 
este, iar unde nu e, va stărui pe lângă conducătorii din 
parohie pentru înfiinţarea acelora. Va controla registrul 
cărţilor din bibliotecă, căutând, ca acestea să se spo
riască din an în an si va lucra revizorul într'acolo, ca , 
învătătorul să-I convingă, că cărtile nu stau închise în , , 
ceva scrin, ci au fost toate cetite cât mai de mulţi. 

Pentru a staveri uniformitatea În Înv[lţământ, revi
zorul scolar tractual, în conferintele învătătoresti trac-

I " , 

tuale, va face obiect de discutie din greselile constate 
în învăţământ, cu ocaziunea controlului (şcoale ori. per
soane nu vor fi numite). In acest chip, prin discuţii, s'ar 
da anză la aceea, că învăţătorii înşişi să se coreagă şi 
să afle metoadele celea, ce mai uşor duc la scop; iar 
învătământul nostru elementar confesional, ar lua un , 
avânt mai îmbucurător, prin ce s'ar şi dovedi, că şi 
noi dorim a ţinea paşi CLI lumea civilizată. 

Pe baza esperienţclor melc astfel am cuprins lu
crul si că bine am rationat, iudece alti competenti. , ,J, , 

Dimitrie Boariu, 
tnvăţător. 

o piedecă a învăţământllllii şi un remediu de îndreptare. 
Lumea întreagă se plânge, că,· cu toate sacrificiile 

făcute în folosul şcoalei - până în ziua de azi, - nu 
s'au ajuns la rezultatele dorite! S'au provăzut şcoalele 
cu învăţători bine cualificaţi şi chiar pe unele locuri bine 
plătiţi, dar rezultatul aşteptat nu se obsearvă. S'au croit 
pedepse aspre pentru acei părinţi şi tutori, cari sustrag 
pe copiii obligaţI la şcoală, dela cercetarea prelegerilor, 
şi, cu toată cercetarea regulată - ba, foarte regulată în 
unele locuri - rezultatul final, in proporţie cu jertfele, 
nici nu se aseamănă. 

. Unii oameni, răi la suflet şi cu judecată mărginită, 
aruncă. vina asupra învăţătorilor, că dânşii ar fi vinovaţi, 
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neimplinindu-şi datorinţa destul de conştienţios şi cu 
toată tragerea de inimă ... (?) alţii, că n'au deplină vo~ 
caţie pentru cariera ce şi-au ales'o, apoi câte alte obser
vărf, tot şi numai ca să învinuiască pe cineva, iar după 
adevăratul izvor de răutate nimenea nu-şi osteneşte mintea. 

Acest rezultat nemulţămitor nu se observă însă nu
mai la şcoalele noastre româneşti, ci pretutindenea, la 
toate şcoalele, chiar şi la celea de stat, cu toată asprimea 
ce este pentru cercetarea şcoalei şi cu toate mijloacele 
bogate ce stau de ajutor la prosperarea învăţământului. 
Comparându-se rezultatele finali dela toate institutele po
poraje de creştere, vom constata, că diferinţa nu e mare, 
toate balanzele cumpănesc aproape într'o formă; deci e 
greşală, când se zice: că, numai şcoalele româneşti, nu 
dau rezultatul aşteptat. Acestea Învinuiri şi plângeri le 
auzim mai zi de zi, fără ca oamenii să-şi dea seamă, 
că prin lamentările lor şi acuzele nedrepte, disgustă pe 
cei chemaţi de a-şi împlini conştienţios greaua sarcină 
care Ii-e pusă pe spate. 

Cu totul altele sunt cauzele răului, ce bântuie şi 
împiedecă ajungerea scopului ce s'a avut la organizarea 
şcoalelor. Răul acela - sau cum să-I numim - nu 
se. poate afla, dacă nu vom lua să judecăm viaţa şcolară 
din toate punctele de vedere, şi - atunci - vom con
stata, că acela se află atât în şcoalele dela sate, cât şi 
dela oraşe. 

Trebuie să fie cineva psihologic bun, ca să poată 
afla adevărata cauză, căci trebuie să se estingă cu jude
cata Ia viaţa elevilor şi a părinţilor lor, să cunoască, atât 
starea corporală, cât şi spirituală şi atunci să judece, că 
micile odrasle sunt capabile, ori ba, să cuprindă in su
fletul lor - în multe cazuri - bolnav, noţiunile de în
văţământ. Numai învăţătorii (sau educatorii) ştiu ce greu
tate întimpină cu unii elevi, cari la aparinţă sunt deştepţi, 
dar cari de fapt, nu pot să cuprindă nimic, ori foarte pu:" 
ţin şi neclar, din ceia ce li se propune. 

Oamenii, cari îşi dau seama, că calităţile sufleteşti 
ale indivizilor diferesc foarte, - cu puţina trudă obser-
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vativă vor afla, ca Ia acelea contribuesc foarte şi impre
siunile esterne, câştigate ori cu voia ori fără de voie. 

Ne putem închipui deci foarte uşor, ce însuşiri vor 
avea copii a cărora părinţi sunt plini de viciuri şi de 
patimi, cât de desastruos vor contribui acelea asupra 
nervilor şi asupra creerului micilor nefericiti; şi, câtă greu
tate se va aşeza în calea priceperii lor! 

Unii cred, că numai beţia contribue la stricarea mo
ravurilor şi numai urmările ei Iasă brazde pustii în sufle
tul urmaşilor beţivilor, dar mai sunt încă şi altele tot cu 
aşa urmări nefericite: Beţia strică cu deosebire oamenilor 
de construcţie slabă, fumatul însă otrăveşte şi pe cel mai 
robust individ, căci otrava consumată, cu sorbirea fumu
lui ş; a sucului de tutun, pătrunde în sânge, iar cu acesta 
apoi în întreg corpul şi împrăştiindu-se prin toate meleculele 
- le predispune la o amorţire şi neactivitate. Ne putem închi
pui, că dacă aceasta se întâmplă cu oamenii crescuţi, ce 
vă fi cu bieţii prunci, de 5-12 ani!? Am ajuns, -
spre nefericirea noastră, de părinţii dau să fumeze şi la 
etatea de 5-6 ani (ca să nu le fie lacomie) de unde 
provine, că ajungând la 11-12 ani fumează cu ne
păsare. t 

Cătră aceştia mai confribuie şi alte patimi, cari însă 
se pot numi principale şi cari contribuie la sdrobirea 
sistemului nervos, aşa, că băieţii sunt aplecati la certe 
faţă de semenii lor şi la nesupunere faţă cu învăţătorul 
lor, dar cu deosebire faţă de părinţii lor. 

Acestea apoi toate contribuesc, că starea sufletească 
a elevilor - în majoritate - să nu fie în regulă, să fie 
bolnavă, iar sufletul bolnav, nu este accesibil pentru ni
mica durabil. Indispoziţia tâmpeşte fibrele, cari trebue să 
primească impresiunile trunspuse, ba chiar să le respingă. 

Aşa ne putem închipui, de ce o mulţime de elevi 
nu pot pricepe, ceia ce li instruăm, ori şi dacă pricep, 
nu ţin minte ceia ce au auzit. Vibraţiunile nervilor sunt 
de tot slabe, sunt bolnave, căci predispoziţia spre neac
ţiune, provenită din urmările patimilor erezite, '1 amor-



tesc cu totul. Să nu ne mirăm dară, că cunoaştem atâţia 
tineri, cari în pruncie au învăţat ceva, iar acum nu mai 
ştiu nimic; cari in etatea cea fragedă dădeau semne că 
are să se aleagă ceva bun din ei, iar acum starea lor 
nu îmbucură pe nimeni. 

Nu vreau să ating corzi dureroase. ci atâta-mi per
mit a declara. cu toată tăria conştieţiosifăţii: Mersul f!re
şit al şcoalei şi rezultatele slabe ale ei, să nu se atribue 
corpului didactic, ci intocmirii societătii omeneşti, care 
ea singură e vina la opintirea şi rămânerea inapoi: 

Remediu pentru îndreptarea răului trebuie aflat alt
cum: dacă singură societatea îşi va trage samă, că e pe 
cale greşită şi de risipire. Influinţă binefăcătoare va avea 
atunci, când Însuşi capii societăţii vor folosi toate mij
loacele pentru ca să se delăture piedecile şi să se a"eze 
pe o cale bună. 

Ca să fiu bine 'nteles, şcoala se va putea pune pe 
alta bază, dad. va avea elemente (elevi) sănătoase şi va 
fi susţinută de o societate sănătoasă şi cumpănită. Legile 
făcute pentru delaturarea patimilor şi a vieiurilor să nu 
fie numai pe hârtie, ci să fie aplicate cu toată asprimea, 
fară crutare. Adaugând încă: că, acel părinte, ori tutor, 
care va da de beut, - ori ce beutură - la copii sub 
14 ani, ori va permite să fumeze, să fie pedepsit cu o 
sumă de bani, iar acel comerciant, care va vinde baietilor 
tutun ori sugări, sau le va da beutură, să fie amendat 
cu o sumă de bani şi să-şi piardă dreptul de a mai 
vinde tutun şi beuturi. 

Spre folosul societătii ar fi, dacă organele statului 
ar opri pentru oamenii mari beuturile spirtuoase, produse 
pe cale artificială, cu elemente chemice, cari în toate 
împrejurările produc desastre de Îllveninări şi deprinderi 
spre păcate, cari apoi se transmit urmaşilor. 

E adevăr, că _statul ar pierde ceva prin restrângerea 
vinderii beuturilor şi a tutunului, dar în schimb ar avea 
oameni sănătoşi, cari ar contribui pe altă cale la îmbo
găţirea statului. 



Statele culte, ca Sv~dia, N,Jrvegia ş. a. au introdus 
de mult legea, că nu-i permis nici unui părinte, ori vân
zător, să deie copiilor. sub 15-16 ani. nici un fel de 
beutură şi rezultatul este, că acelea ţări pro gresează re
pede şi de beţii, ori alte crime, nici uu se pomeneşte. 
Pătura cea mai de jos a poporului poate rivaliza în 
cultură şi cunoştinţele temeinice, cu aceia, cari la noi 
formează aşa zisă clas3. de mijloc, iar analfabetizmul 
numără acolo abia 1~ 11

/ 2 '/(J" 
Iar la noi câte %? Ne-a spus statistica. 

Petru Van cu. 

Nr. 7.'1910-11. 

I>rotocol 
luat În adunarea ,[[eneraIă a XX-a a reuniunii Învăţă
torilor dela şcoalele poporale române ortodoxe din pro
fopopiatcle: Arad, C/zişinell, Boroşincu, Şiria, Buteni, 
Radna şi HâlrTlG{[Îu, tinută in N[tdlac, duminecă şi luni, 
15./28 şi 1629 august 1910. 

Sedinta L ,. , 
tinut(} :duminecă, 15/28 all.l!llst a. c.,oare/e 1/)? a. m.,-~ 1/"!. 2 a. m. 

Prezident: Iosif Moldovan. 
Notar: Dimitrie Popoviciu. 

1. La 9 oare a. m., conform programei publicate 
în Nr. 8 al organului reuniunii, În sunetul clopotelor 
Ş i bubuitul trascurilor, toti membrii şi oaspetii veniti, 

A ' " ll1 frunte cu comitetul şi prezidentul, Iosif Moldovan, 
iau parte, În corpore, la sfânta liturghie, împreunată cu 
chemarea Duhului sfânt şi părăstas pentru membrii, cari 
de 20 de ani, de când .există reuniunea, au trecut la 
cele veşnice. A pontificat, servind cu deosebită solem
nitate, P. Ono D. protopop al Radnei, Procopie Giv J

lescu, reprezentant al I. P. S. Sale Domnului Episcop 
diecezan, Ioan 1. Papp şi al Ven. Consistor, asistat de 
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preoţii: Nicolae Chicin din Nădlac şi Nicolae Codrean, 
capelan în Şiclău, iar la părăstas, cu care ocaziune 
secretarul general, Dimitrie Popoviciu, printr'un discurs 
funebru, a parentat, în numele reuniunii, pe cei răposaţi, 
pe lângă aceştia, a mai servit şi veteranul preot, Vicenţiu 
Marcoviciu din Nădlac, După serviciul divin, toţi mem
brii şi onoraţiorii prezenţi, s'au adunat în sala "Casei 
bisericii", care se află în apropiere nemijlocită de bi
serică, pentru a lua parte la deschiderea adunării gene
rale şi a asculta şi celelalte puncte din programa ace
steia. La masa prezidială au luat loc: prezidentul, Iosif 
Moldovan, având la dreapta pe P. O. D. protopop, Procopie 
Givulescu, reprezentant al 1. P. S. Sale Domnului Episcop 
diecezan, Ioan 1. Papp şi al Ven. Consistor şi pe parohul 
locului, Nicolae Chicin, iar la stânga pe secretarul ge;.. 
neral, Dimitrie Popoviciu, şi pe reprezentanţii reuniunilor 
surori şi anume: dela Caransebeş pe: Mihail G. Cră
ciun şi ~etru Savi, iar dela Timişoara pe: Atanasie 
Lipovan. Incolo apoi au luat loc: Iuliu Grofsorean, Petru 
Vancu, Ioan Van cu, Dimitrie Boariu, Iosif Stanca, Pavel 
Dârlea, Mihail Vidu, Alexiu Doboş, Teodor Cherechean, 
Stefan Roja, Nicolae Cristea şi Gheorghe Petroviciu, 
membrii de comitet, iar dintre onoraţiori: Gheorghe Pur
cariu, cassar, asesor consistorial, membru fondator al 
reuniunii. 

Punct la 1/:!12 ore a. m., prezidentul, Iosif Moldo
van, deschide adunarea generală printr'un discurs foarte 
frumos şi bogat, în care arată învăţătorilor însufleţirea 
poporului pentru şcoala confesională şi datorinţele ace-< 
stOfa în schimb pentru aceste jertfe; arată poporului şi 
oaspeţilor adunaţi, în număr foarte frumos, scopulce-l 
urmăresc învăţătorii prin reuniune şi folosul ce:-I mare 
ce rezultă pentru ei din aceasta. Frumosul şi instructivul 
cuvânt de deschidere prezidial este ascultat cu multă 
atenţiune şi subliniat de însufleţite aplause, iar la pro
punerea membrului, Dimitrie Boariu, 

se trece În întregime la protocol. Adnex sub A). 
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II. La Învitarea prezidentului, secretarul general, 
Dimitrie Popoviciu, ceteşte înaltul rescript al Ven. Con
sistor dela 11/24 august a. c. N r. 4457,d 91 0, prin care 
se aduce la cunoştinţă, că convocarea adunării generale 
la Nădlac, pe zilele de 15,/28 şi 16/29 august a. C., se 
ia la cunoştinţă si că Ven. Consistor va fi reprezentat 
la adunare prin P. O. D. Procopie Givulescu, protopop 
în Radna; rescriptul reuniunii surori· dela Caransebeş, 
de dtto 5//18 august a. c. Nr. 53/1910, prin care se no
tifică, că s'a exmis ca delegaţi: Mihail G. Crăciun şi 
Petru Savi şi rescriptul reuniunii surori dela Timişoara, 
de dtto 9/22 august a. c. Nr. 120 1910, prin care se 
avizează, că s'a exmis ca delegat: Atanasie Lipovan. 

Se iau la cunoştinţă cu plăcere. Adnex sub B), C) şi D). 
III. Prezidentul, Iosif Moldovan, salută Ctl bucurie 

în mijlocul adunării generale, pe: P. O. D. protopop al 
Radnei, Procopie Givulescu, reprezentant al llustrităţii 
Sale Domnului Episcop diecezan, Ioan l. Papp şi al 
Ven. Consistor, rugandu-l, ca să binevoiască a fi la 
timpul său interpretor sincer al sentimentelor de Înaltă 
stimă şi supunere a Învăţătorimii faţă de L P. S. Sa, 
înaltul patron al reuniunii şi fată de Ven. Consistor; 
salută mai departe pe delegaţii reuniunilor surori, în 
persoanele: Mihail G. Crăciun, Petru Savi şi Atanasie 
Lipovan; pe conducătorul oficiului parohial din loc: Ni
colae Chicin; pe prezindentul comitetului parohial: Aurel 

. Petroviciu, advocat, directorul băncii "NădIăcana"; pe 
nurnăroşi oaspeţi şi pe bravii Nădlăcani, cari atât de 
mult s'au ştiut şi se ştiu însufleţi de cauza şcolii şi a 
învăţământului. . 

Aplause nesfârşite acopăr frumoasele şi adânc simţitele cu
vinte ale prezidentului. 

IV. În legătură cu aceste salutaţiuni, prezidentul, 
Iosif Moldovan, propune, iar adunarea generală Între 
aclamâri entuziaste, primeşte, 

ca să se trimită L P. S. Sale Domnului Episcop diecezan, 
Ioan l. Papp, o telegramă omagială în Sibiiu, unde tocmai pe
trece, la sedintele fundatiunii marelui Gozsdu. , , 
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V. P. O. D. protopop, Procopie Givulescu, luând 
cuvântul şi multumind pentru salutatiunea si ovatiunile 

, '" aduse, salută adunarea generală în cuvinte foarte căl-
duroase şi însufleţitoare, asigurând învăţători mea de înalta 
bunăvointă şi protecţie a 1. P. S. Sale şi a Ven. Con
sistor. Zice, între altele, P. O. D. protopop, că după cât 
cunoaste d-sa inima si sufletul 1. P. S. Sale, grija cea mai 
mare ce o are 1. P .'S. Sa este tocmai grigia pentru bi
nele şi f(lricirea şcoalei confesionale. Iubirea 1. P. S. 
Sale pentru învăţătorime e mare. Si tocmai pentru aceea, 
învăţătorimea nici când şi nici intr'o cauză nu va află 
la dânsul uşile închise. Face o prea frumoasă şi însu
fleţitoare aluzie la intemeiarea puternicului stat german. 
Arată credinţa germanilor în puterea şcolii ~i a dască
IHor lor. Spune. că germanii susţin, mândrii de aceasta, 
că Întărirea şi consolidarea germ~niei de astăzi este 
meritul şcolii şi a dascălilor lor. Incheie apoi, într'un 
elan de însufletire, cu dorinţa, ca şi noi nu peste mult 
să putem sustinea, că dascălul român este acela, care a 
făurit unitatea' culturală a tuturor românilor.· 

Aplause prelungite şi îndelung repetate acopăr frumoasele 
şi însufleţitoarele cuvinte ale IP. O. D. protopop şi reprezentant. . 

VI. Delegatul: Mihail G. Crăciun, salută ,adunarea 
generală, în numele reuniunii surori dela Caransebeş, 
printr'un discurs mai lung, ţinut în termini foarte aleşi, 
în care arată necesitatea legăturii, ce trebuie să existe 
între reuniunile învătătoresti.- Tot asemenea salută căI-. , , 
duros adunarea generală şi reprezentantul: Atanasie Li-
povan, I în numele reuniunii surori dela Timişoara, dorind 
reuniunii rezultate splendide în lucrările sale. 

Călduroase le şi bine sirnţitele cuvinte ale iubiţilor delegaţi 

au fost acoperite cu aplause sincere şi sgomotoase. 

VII. Secretarul general, Dimitrie Popoviciu, la in
vitarea prezidentului, ceteşte următoarele adrese şi te
legrame: 
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1. Nr. 5270 Se. 
ex. 1910, 

Onoratului domn 

IOSIF MOLD OVAN, 
preşedinte al rcun. invăI!\torilor ort. romfmi din protopopi atele aradane 1- -VII. 

ARAD. 

"Mă simţesc cu atât mai onorat, cu cât şi în 
calitate de episcop al eparhiei Caransebeşului aţi aflat 
de bine a mă invita la adunarea generală a "Reu
niunii învăţătorilor din protopopiatele 1--VII." ale epar
hiei surori a Aradului. Mulţumindu-Vă pentru acest 
semn de atenţie, profit de ocazie spre a Vă dori 
succes depiin în munca grea pentru luminarea popo
rului şi îndeosebi Vă doresc, ca ~ şi în cadrele legii 
şcolare nouă - se găsiţi modul de a promova şi 
cultura românească, a poporului şi a credincioşilor 
bisericei, căreia cu toţii îi slugim, crescând şi patriei 
cetăteni credincioşi si de folos. , , 

In aceasta nădejde, Vă rog, să primiţi arhipăsto-
reasca binecuvântare dela subsemnatul fost coleg al 
frătiilor Voastre". , 

Car an s e b e ş, la 9,'22 August 1910. 
Dr. tE. Miron Cristea, m. p. 

episcop. 
2. Nr. 400. 

1910.' 

Mult ono domn 

IOSIF MOLDOV AN, 
prezidentul reuniunii Înv. români arădani 

ARAD. 

"Din creerii munţilor Bihor, condus şi încălzit 
de vechea dragoste ce o port învăţătorilor români 
ort. de pretutindeni, Vă tri111it salutul meu frăţesc şi 
cordial. 



3. 

4. 
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în urma multelor ocupaţiuni, caţi mă reclamă 
prin tract şi la masa de scris, regret că nici pe luni, 
16/29 august, a. C., nu pot fi În mijlocul vostru; cu 
sufletul însă azist la nobila Voastră muncă culturală 
şi mă bucur de fiecare moment de progres, care-l rea
lizaţi între împrejurări atât de maştere ale vieţii. 

Mă leagă de voi credinţa nestrămutată, că în 
lupta de desrobire a poporului din noaptea neştiinţei, 
veţi urma exclusiv principiilor pedagogice, a căror 
stea conducătoare este ,idea naţională în instrucţie şi 
educatie, idea dominantă a 11mbei materne în sânul 
şcoalei elementare săteşti. 

Cu aceasta ocazie, ~i În calitatea mea de mem
bru fundator, Vă trimit spre des batere următoarea 
propunere: 1. "Să se exmilă o comisiune de 12 mem
brii din sân:.tl reuniunii, care să studieze chestiunea 
propunerii limbe.j române aşa fel, ca ideia şi scopul 
şcoalei confesionale să nu fie jignite nici într'o di
rectie în viitor". , 

Implor ajutorul provedinţei asupra lucrărilor Voa
stre şi Vă strig, cu marele spirit al O-rului Gheorghe 
Popa: "Aprindeţi luminile!«. 

M.-Telegd, 12/25 aug. 1910. 

Al vostru, cu dragă inimă: 

Alesandru Muntean al lui Vasile m. p. 
protopop ort. român. 

"Salut pionerilor culturii româneşti!". 

Arad. DiaconuI Cornel Lazar. 

"Salut adunarea, reuniunea prospereze, vivat 
dascălul român!lI. 

Buteni (Buttyin). Dr. Grozda, advocat. 
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5. 
"Urez izbândă în calea spre lumină!". 

Arad. Protosincelul Ciorogariu. 

Se iau la cunoştinţă Între urări şi aplause frenetice de "să 
trăiască". 

VIII. În legătură cu salutatiunile delegaţilor reu
niunilor surori, prezidentul, Iosif Moldovan, aduce la cu
noştinta adunării generale, că de-oarece reuniunile surori 
dela Timişoara şi Oradea-Mare, tocmai acum, de-odată 
cu noi, Îşi ţin şi ele adunările lor generale şi de-oarece 
n'a voit să subtragă pe nici un membru dela plăcerea, 
de a participa la aceasta impozantă adunare generală, 
de astă-dată, din acest motiv, reuniunea noastră nu s'a 
reprezentat la udunările generale a acestor reuniuni su
rori, după uzul vechiu, prin delegaţi speciali, ci a feli
citat pe fiecare în parte, printr'o telegramă.· 

Se ia la cunoştinţă şi se aproabă. 

IX. Conform punctului 4 din programa adunării şi 
în senzul §-Iui 25 din regulament se face apelul no
minal şi 

se constată, că din 228 de membrii ordinari sunt de faţă 
128, lipsesc 100. 

X. Prezidentul, Iosif Moldovan, prezintă raportul 
general, de cassă, bibliotecă şi controlă şi propune, iar 
adunarea generală exmite, pentru cenzurarea lor, urmă
toarele comisiuni: 

1. Comisia orf[anizatoare: Dimitrie Micu, Ioan Crisan, Ni
colae PăsuIă, Gheorghe Pleş, Hersllia Cadar, Avram Nin'i şi Pa
triciu Covaciu. 

2. Comisia de casă, bibliotecă şi controlă: Ioan Belle, Pavel 
Siiartău, Petru Binchiciu, Petru Perva şi luliana Nasticiu. 

3. Comisia pentru Înscrierea de membrii noi: Gheorghe Pe
troviciu, Ioan Van cu, Romul Tăucian, Uroş Totorean şi Sidonia 
Tăucian. 

XI. Prezidentul prezintă, iar adunarea generală 
declară: 
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1. De membrii ordinari: Efrern Brindea şi 19natic Raica, 
Învătători În Ccnadul unguresc: Ioan BarblllescLl, Invătător în 
Giula-'năgbiară; Petru Roşu, înv~ţător în Nădab: IlIlian 'Paguba, 
Îllvătător în Socodor; Ioan Cioară. învătător în Curticill; Gheorghe 
Mun'tean, Învăţător în M<îsca; Petru Nlara, învăţător în Zăralll]; 
Teodor Mişcoiu, Învăţător în Selcuş; Gheorghe Mihuţa, învăţător 
În Ghioroc: Ioan Tomuţa, invăţător în Lupeşti; Efrern Ţigu, în
văţător În Pârneşti; Sinesie Popoviciu, Învăţător în Troaş; Ioan 
Bota, învăţător În Pleşcllţa; Ştefan Ponta, învăţător în Hontişor; 
Ioan Mizes, învătător în Ociu si Ioan Florea, învătător în Seeas' 
2. Membru fUrId/ltor: Virgil l\'\ihulin, preot rom. ort. în Comloş' 

XII. Prezidentul, Iosif Moldovan, aduce la cuno
ştinţa adunării generale, că dela ultima adunare gene
rală până astăzi, a trecut la cele vecinice următorii zelosi 
membrii: Aurel I. Muntean, fost învăţător in Mâsca şi 
Terentie Popa, fost 1nv{iţător în Bârsa, membrii ordi
nari; Ioan Russu-Şirianul, fost publicist în Arad şi Ni
colae Drăgancea, fost preot în Galşa, membrii ajutători. 

Adunarea generală Îşi exprimă condolenţa prin sculare şi 
"Dumnezeu să-i odihnească!". 

XIII. La invitarea prezidentului, secretarul general, 
Dimitrie Popoviciu, ceteşte scuzele pentru neparticipare 
la adunarea generală a următorilor memhrii: Mihail Dra
goş, învăţ. în Curticiu; Ioan Mladin, învăţ. în Comloş; 
Traian Nicodim, învăt. În Brusturi; Sidonia Voda, învăt. , , 
Iarcos; Sim~on Neamţiu, Învăţ. în Giuliţa: Gheorghe 
Abrudan, învăt. 1n Comlos; Liviu Dublea, învăt. în Si-t, , 
lindia; Isaia Popeţ, învăţ în Govoşdia; Adam Dragoş, 
învăţ. în Hălmagiu; Ioan Bor1ea, învăţ. în Cuiediu şi 
Gheorghe Petrişor, învăţ. în Vidra. 

Se predau comisiei organizatoare. 

XIV. Tot secretarul general, Dimitrie Popoviciu, 
ceteşte şi înaltul rescript al Ven. Consistor dela 20 aug. 
(2 iulie) a. c. Nr. 3656/1 91 O, prin care se cere sucursul 
invăţătorimii de a se înfiinţa pe sate, printre eleviii şcoa
lelor noastre, Iige de abstine::ţe a şcolari lor, faţă de beu
turile alcoolice. 

Se predă comisiei organizatoare. 
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Terminată fiind astfel programa şedinţei prime, şe
dinţa se ridică şi se anunţă Începerea şedinţei a doua 
pe după ami azi la 4 ore. 

Iosif Moldovan, 
prezident. 

D. c. m. s. 

Dimitrie Popoviciu, 
secn:tar general. 

Sedinta II. .. , 
ţinută tot ciumil/ecă, 15./28 llUf{l1st a. C., dela 4-6 ore p. m. 

Prezident: Iosif Moldovan. 
Notar: Dimitrie Popoviciu. 

XV. Redeschizându-se sedinta, prelidentul, Iosif , , 
Moldovan, În cuvinte alese, salută În mijlocul adunării 
generale pe Mag. Sa dl inspector regesc de şcoale al 
comitatului Cenad, Polyanszky Laszl6. 

Adunarea generală încă se alătLlrA acestei sallltaţillni Între 
aclamări de .,să trăiască!". . 

XVI. Secretarul general, Dimitrie Popoviciu, la în
vitarea prezidentului, ceteste următoarele telegrame din . , 
nou sosite: 
1. 

2. 

3. 

"Salutând iubita noastră învăţătorime, Întrunită 
în adunare generală, implorăm binecuvântarea cerului 
asupra lucrărilor de promovare a bunăstării şi deştep
tării poporului român!/l. 

Si b i i li (Nagyszeben). 
Ioan, episcopul locului. 

"Din incidentul Întrunirii, trimitem reuniunii su
rori urări de bine şi prosperare". 

V a Ş c ă u (Vaskoh). V. Sala, prezident. 

"Vă doresc succes strălucit!" .. 
M.-R a d n a. Blasiu Codrean. 

18 
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Aplause furtunoase acopăr aceste telegrame. 
XVII. Întrându-se în ordinea de zi, membrul fun

dator: Gheorghe Purcariu, cassar şi asesor consistorial 
în Arad, ceteşte frumoasa şi instructiva sa dizertaţie: 
"Unele piedeci ~n calea bunei economizări a poporului", 
în jurul căreia se încinge apoi o animată şi mult folo
sitoare discuţiune la care iau parte: Petru Vancu, Iuliu 
Grofşorean şi dizertantul Gheorghe Purcariu. In urmă, 
la propunerea prezidentului, lucrarea 

se trece în întregime la protocol, iar dizertantelui i-se vo
tează mul!umită protocolară. Adnex sub E). 

XVIII. Prezidentul, Iosif Moldovan, aduce la cuno
ştinţa adunării generale, că vechiul membru şi zelosul 
dascăI, Pavel Stana din Şimand, a surprins reuniunea 
şi de astă-dată cu următoarele opurî donate bibliotecii: 
"Andreiu Baron de Şaguna", de Dr. Ioan Lupaş; "Arad
varmegye es Arad SZ. kir. varos nepoktatâs ligye" de: 
Kehrer Karoly, subinspector şcolar regesc şi încă un op 
de valoare, sub titlul: "Anticele romane". 

Adunarea generală primeste donurile cu multămită şi sin-
cere urări de "să trăiască!". ' , 

XIX. Intrându-se din nou în ordinea de zi, membrul: 
Teodor Maris, învătător în Erdeiş, ceteşte bine succeasa , , 
sa dizertatie: "Cultura sufletească, ca baza fericirii ome
nesti lt

; lucrare, ce a dat naştere la o discuţiune fru
moasă, la care a luat parte membrii: Nicolae Cristea şi 
Dimitrie Popoviciu; în urmă, la propunerea membrului 
Popoviciu, lucrarea 

se trece În intregime la protocol, iar dizertantului i-se vo
tează mulţumită protocolară. Adnex sub f). 

XX. Membrul, Iosif Stanca, învătător în Roşia, ceteşte 
bine lucrata sa prelegere practică, despre: "Gheorghe 
Lazăr", care, după unele observări binevoitoare, făcute 
de membrul, Nicolae Cristea, 

se trece În intregime la protocol, iar prelegătorului i-se 
votenză mulţumită protocolară. Adnex sub G) .. 
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Fiind astfel terminată şi programa şedinţei a doua. 
prezidentul ridică din nou sedinţa şi anunţă începerea 
şed intei a treia mânezi la 8' ore a. m. 

D. c . .fi. r. 
Iosif Moldovan, Dimitrie Popoviciu, 

prezident. secretar general. 

Şedinţa III. 
ţinută: Luni, 16/29 August a. c., oarele 8-11 a. m. 

Prezident: Iosif Moldovan. 
Notar: Dimitrie Popoviciu. 

XXl. După deschiderea şedinţii, membrul, Petru Roşu, 
·învăţător în Nădab, ceteşte bine succeasa sa prelegere 
practică, despre: "Roua şi bruma u

; prelegere, în jurul 
căreia s'a Încins o frumoasă discutie, la care au luat , 
parte: Petru Vancu, Iuliu Grofşorean, Teodor Cherechian, 
Axentitl Popoviciu, Alexiu Doboş şi prelegătorul Petru 
Rosu. ]n urmă, la propunerea prezidentului, 

prelegerea se trece în întregime la protocol, iar prelegăto
rului i-se votează mulţumită protocolară. Adnex sub 1-1). 

XXII. La invitarea prezidentului, secretarul general, 
'Dimitrie Popoviciu, ceteşte următoarea telegramă: 

1) "lmpiedecat a participa la adunare, implor din 
acest sfânt locaş D-zeesc darul şi binecuvântarea ce
rului asupra lucrărilor reuniunii şi asupra rodnicei ac
tivităţi a iubiţilor noştrii învăţători, întru ridicarea sfintei 
noastre biserici şi a iubitului nostru popor". 

Z a dor l a k. Arhimandritul : 
Ha1ltsea. 

Aplauze frenetice acoper aceasta binesimtită telegramă. 

XXIII. întrându-se iarăşi în ordine~ de zi, conform 
punctului 10 din programa adunării, urmează cetirea ra
poartelor şi refera da comisiunilor însărcinate cu censu
rarea lor sub punctul X. După-ce Însă toate rapoartele 
s'au publicat în organul reuniunii, mai Înainte cu 14 zile 
şi astfel toţi membrii le cunosc în amănunte, 
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aceste, privindu-se cetite, IllI se mai cetesc, ci luându-se În 
general la cunoştinţă, să ascultă numai rapoartele comisiunilor 
însărcinate cu cenzurarea lor. 

XXIV. Raportul comisiunei organizatoare, însăci
nate cu cenzurarea raportului general şi adnexele, cetit 
prin referentul, Nicolae Păsulă, 

se ia la cunostintâ, atât În general cât si În special, cu 
următoarele abateri res!Jective întregiri : ' 

1) Regulamentul afacerilor interne, nu se decretează în mod 
definitiv; ci, la propunerea membrului, Iuliu Grofşorean, se re
leagă din nou comitetului pentru amplificare. 

2) Dintre absenţiile nejustificate În regulă, se scuză în mod 
escepţional, numai absenţa lui Adam Dragoş, învăţător în HăI
magiu, însă fără ca împrejurarea aceasta să poată fi invocată 
în viitor ca ,'az de precedenţă. 

3) Chestia sulevată de Ven. Conzistor ~prin inaltul său 
rescript dela 20 Aug. (2 Iulie) a. c. Nr. 3656/910, privitor la 
înfiinţarea pe sate de lige de abstinenţă a şcolarilor contra al
coolului, se releagă desp. prot. ca material de studiu şi preocupare. 

4) Comitetul central să Însărcinează a intrevelli la desp. 
prot. HăI m?giu, Cu Îndrumarea, ca pe viitor să desvoalte o acti
vitate mai promptă şi mai intensivă. Adnexe sub Il) şi J). 

XXV. Raportul comisiei însărcinate cu cenzurarea 
rapoartelor de cassă, bibliotecă şi controlă, cetit prin 
referentul, Petru Binchiciu, 

se ia la cunoştintă, atât în general cât şi În special, cu 
următoarele întregiri: 

1) Comitetul central se însărcinează, sub răspundere, a 1n
cassa, fără amânare, toate pretenziunile restante ale reuniunii, 
iar spre scopul acesta se autorizează a-se folosI de toate mij
loacele legale. 

2) Biblioteca reuniunii stă şi mai departe tot în centru, dar 
pentruca aceasta să poată fi în viitor cât mai mult folosită de 
membrii, bibliotecarul .,general se Însăcinează, ca, din două în 
două luni, să stea, pe spesele reuniunii, câte o zi în centru, pen
tru a distribui membrilor cărti. Biroul central se însărcinează, a 
aduce împrejurarea aceasta la cunoştinţa membrilor, pe calea Of

ganului reuniunii. Adnexe sub U) 1"1.3) W) şi O). 

1) S'a publicat În Nr. 8. 
2), 3) şi 4) s'a publicat În Nr. 8. 
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XXVI. Pe baza raportului comISIeI exmise, sub 
lJunctul X, pentru înscrierea de membrii noi, prezentat 
prin raportorul, Ioan Vancu, prezidentul, Iosif Moldovan, 
prezentă, iar adunarea generală, Între aplauze însufletite, 

v , 

proclama: • 
1) De membrii fundatori: Nicolae Chicin, preot în Nădlac; 

Aurel Şt. Şuluţ, contabil În Nădlac; Dr. Reml1s Chicin, advocat 
În Nădlac; Uros Pătean, tăran fruntas în Nadlac; Stefan Lazăr, 
tăran fruntas îll Nădlac; 'Aurel Petro~ricill, advocat; director de 
l1ancă În Nădlac; Terentie Oprean, preot În Cenadul-sârbesc 
si Dr. lulian Chicin, medic În Nădlac. 

, 2) De fTlrfTlbrii ajutlifari: Teodor Mărginean, Atanasie Na
ghiu, Lazar Faur, Uroş Oanea, Traian Caba, Alexandru Pctro
viciu, Dr. Viccnţiu Marcoviciu, advocat În Nădlac, Petru Flocos, 
Nicolae Mărginean, Orestie Bogdan, Pavel Roşuţ, Stefan Oania, 
Dănilă Săcărusi si Ioan Pătean, inteligentă şi tărani-fruntasi din 
Nădlac. " '" 

XXVII. Petru Vancu face următoarea propunere: 
"Conziderând, că În timpul din urmă în mai multe 

locuri, în parohii le noastre, s'au ivit neînţelegeri între 
preot şi învăţători, pe motiv, că învăţătorii, ca cantori, 
poftesc preten'ziunile lor canţorale, iar preoţii le deneagă, 
ba îi chiar pârăsc autorităţilor confesionale eventual po
litice; conziderând, că astfel de afaceri primejdiuesc 
viaţa noastră natională-bisericească şi produc animosităţi 
între unii şi alţii, prin cari fapte se pun piedeci la mer
sul normal al culturei noastre naţionale şi că Învăţătorii, 
ca şi cantori, pe viitor să-şi cunoască competinţele şi 
drepturile, cu permisiunea Onoratei adunări generale, fac 
următoarea propunere: 

"Adunarea generală a învăţătorilor români din drepta 
Mureşului, luând la cunoştinţă abuzurile şi neînţelegerile 
ivite Între preoţi şi învătători, ca cantori, din cauza com
petinţelor lor cantorale, pentru încunjurarea acelora în 
viitor, să însăcineze prezidentul, ca să roage pe Ven. 
Conzistor pentru a fixa competinţele cantorale ale Învă
ţătorilor, provenite dela altar, adecă: prescuri, bani de 
pomenire, părăstase, etc., să se ştie, cari sunt acele: 
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după uzul vechiu, carele se practizează şi azi În unele 
părţi, ca 1/3 din toate venitele de la altar să se dea şi 
învăţătorilor, cari functionează alături de preot, deci îi 
compete, ori după un alt ştolar, ce s'ar forma în prezent?" 

Se primeşte. 
XXVIII. Mihail Vidu face următoarea propunere: 
"După-ce 9i până astăzi se fac unele greutăţi învă

ţătorilor de a-şi încassa şi primi justele lor pretenziuni, 
mai vârtos atunci, când e vorba de diurnele pentru par
ticipare la conferinţele învăţătoreşti, li-se deneagă acelea 
pe simplul motiv, că cvitele nu sunt vidimate din par
tea conducătorului oficiului parohial." 

"Tot aşa se întâmplă în unele locuri şi privitor ]a 
ridicarea salarului învăţătoresc. Eu însă, aşa ştiu, că 
există ordin conzistorial, care ordin, cred, fiecare frate 
colegă l'a cetit şi cunoaşte şi care pe scurt zice: toate 
acele sume, cari sunt preliminate în favorul învăţătoru
lui, le poate ridica respectivul fără de a fi acelea asig
nate şi din partea altor persoane. Pentruca pe viitor 
să nu mai obvină astfel de cazuri, - 'mi permit a face 
următoarea propunere:" 

"Să rugăm Ono prezident, ca să intervină la Ven. 
Conzistor diecezan, ca în terminul cel mai scurt să edee 
din nou ordin conducătorilor oficiului parohial, ca în 
viitor să respecteze dreptul învăţătorilor, în cauza pre
tenziunilor lor legale, contribuind prin aceasta la o so
lidaritate armonică între învătători si conducătorii ofi-
ciului parohial". " 

Având în vedere, că legea nouă şcolară, articolul 
XXVII din 1907, regulează destul de clar şi riguros 
aceste afaceri, 

propunerea aceasta nu se primeşte. 
XXIX. Adunarea generală viitoare, încât împreju

rările vor fi favorabile, 
se hotăreste a se tinea în capitala tării Budapesta, in caz; 

contrar însă, în Arad; eruarea împrejurăr\!or şi defigerea timpu
lui se incredintează comitetului. 

I I 
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xxx. Cu autenticarea protocolului, 
se însărcinează membrii din Arad. 

XXXl. Conform punctului 14 din programa adu
nării şi în cnnsonanţă cu §. 25. din rcgelamentul aface
rilor interne se face din nou constatarea prezenţilor şi 
se află, 

că din 228 de membrii ordinari, sunt prezenţi 108, lipsesc 120. 

XXXII. Terminată fiind în chipul aceasta întreagă 
programa adunării generale a XX-a, prezidentul, Iosif 
Moldovan, mulţumind tuturor membrilor pentru interesul 
dovedit şi pentru ţinuta deamnă şi corectă, arătată şi 
cu ocaziunea acestei adunări, tot asemenea mulţumind 
şi reprezentantului Ven. Conzistor, pentru atenţiunea deo
sebită, de care a împărtăşit reuniunea, precum şi bra
vilor Nădlăcani, pentru marele sprijin şi ajutor şi pentru 
prea frumoasa primire şi călduroasa găzduire a membrilor 
în tot timpul petrecerii lor în Nădlac, dechiară adunarea 
generală a XX-a de închisă, 

Între aclamările sgomotoase ale membrilor. 

N ă dia c, dat ca mai sus. 
Iosif llloldovall, 

prezident. 
Dimitrie Popoviciu, 

secretar gcnpral. 

Acest protocol s'a cetit şi autenticat. 
A rad, la 8 Sept. (26 Aug.) 1910. 

Ioa" Val1Ctl, 
învătător. 

Gheorghe Popoviciu, 
învăţător. 

Adunarea generală 
a reuniune! învăţătorilor rom. ort. din dieceza Caransebe
şului, ţinută în Panciova, la 29 August (11 Sept.) 1910. 

(Raport special din partea delegaţilor noştrii). 

In general luat, din punct de vedere pedagogic-di
dactic, adunarea din ăstimp, a fost puţin rodnică. Cauza 
am aflat-o în împrejurarea, că preşedintele a fost nece
sitat a accelera mersul adunărei, ca să poată câştiga timp 
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pentru proiectata escurziune la Belgrad, pentru-ce s'a şi 
ţinut numai o şedinţă. 

In gara Verşeţ, ne-am întâlnit cu învăţătorii. ce ve
niau pe linia Lugoş-Verşeţ, de unde apoi am plecat cu 
toţii spre Panciova. Aici am ajuns la oarele 10 seara, 
unde însă primire oficioasă nu am putut observa. Invă
ţătorul P. Râmneamţ, din Însărcinarea biroului, s'a îngrijit 
de încuartirarea noastră; am fost stabiliţi la otele. 

Duminecă., În 11 Sept., la 8 1
/ 2 oare, s'a început 

serviciul divin, celebrat de protopopul tractual T. !vliclea 
şi parohul local M. Stroca: iar răspunsurile liturgice, le-a 
esecutat un cor,' i:llprovizat din învăţătorii prezenţi. 

După aceasta înv. şi oaspeţii prezenţi, s'au adunat 
în localitatea ospătăriei "Trompeter", unde s'a ţinut şe
dinţa adunării. Aici conzistorul diecezan a fost reprezen
tat prin referentul şcolar, Stefan Jian şi protopopul trac
tual T. Miclea, forurile civile, prin pretorele locului; iar 
forurile şcolare, prin inspectorul de şcoale, Banlny Arpad, 
şi reun. înv. sud-ungare, prin preşedintele lor .Lambrecht. 

Deschiderea şedinţei. 

Gheorghe ]ian, preşedintele reun., ocupând locul pre
zidial, ţine t> vorbire scurtă, arătând datorinţele învăţăto
rilor faţă de sine şi de relele ce bântuie societatea ro
mânească, îndemnând pe învăţătorii la muncă desintere
sată şi dragoste de neam. Salută apoi oaspeţii prezenţi 
şi declară adunarea generală de deschisă. 

Protopopul T. Miclea; luând cuvântul, salută pe în
văţători, atât în numele conzistorului, cât şi în numele 
tractului, în fruntea căruia stă. . 

Urmând la cuvânt inspectorul regesc, Barany Arpad, 
acesta salută pe învăţători, numindu-i În tot-deauna "Ma
gyar tanit6knak egy resze,t, zicând că guvernul a fost 
în totdeauna cu mare bunăvoinţă faţă de învăţători -
dovadă că le-a permis bilete cu favor de călătorie., 

La finea vorbirei, învăţătorii isbucnesc în "Eljen" 
însufleţit! 
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Caracteristic e, că s'a păzit de a-i numi învăţători 
confesionali ori Români. Imprejurare, ce ar fi îndreptă
ţit pe îl)văţători de a nu fi aşa însufleţiţi la manifestarea 
de simpatii. 

Cu totului altcum să prezintă preşedintele învăţăto
rilor sud-ungari, Lambrecht Acesta vorbeşte scurt şi 
obiectiv. Arată, că astfel de adunări au menirea de a 
uşura poziţia dascălului şi a promova interesele bine 
pricepute a patriei şi a poporului în serviciul căruia stăm. 

Luând cuvântul delegatul Învăţătorilor aradani, Mihaiu 
Vidu, salută adunarea în numele reuniunei surori din 
dreapta Murăsului - arătând scopul şi însemnătatea 
adul1ărilor generale şi a delegaţilor învăţătoreşti de la o 
reuniune la alta. 

Reuniunea Timişoara, prin delegatul său A. Nevrin
cianu, salută adunarea spunând, că acum e timpul su
prem, când se simte necesitatea, ca reuniunile surori să 
se ajute una pe alta. Ambele vorbiri sunt ascultate cu 
mare a(enţie şi viu aprobate . 

. Agelldele adunării. 

Secretarul, Petru Bandu, prezintă actele intrate la bi
rou, spunând pe scurt conţinutul lor. Preşedintele roagă 
adunarea, ca În vederea escursiunii, care nu sufere amâ
nare, Învăţătorii să primească părerile comisiei fără dis
cuţie spre a putea termina agendele înainte de 12 oare, 
ceeace adunarea primeşte. 

Interesantă şi foarte instructivă a fost disertaţia În
văţătorului Gheorghe Joandrea "Gramatica lui lenache Vă
cărescu". Aici disertantul se n1zueşte a arăta fazele prin 
cari a trecut limba română până au ajuns de a i se 
stabili anumite norme şi reguli după cari să se înveţe 
mai departe în şcoalele poporale. Dacă disertantul s'ar 
fi ţinut strict În domeniul istoriei literaturei, ar fi fost şi 
mai apreţiabilă. Micile derailări ce le-a făcut l prin istoria 
naţională a· popoarelor învecinate, n'au contribuit Întru 
nimic la ridicarea nivoului acelei disertaţii. Aşa a bună-
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oara zIce, că Bulgarii au 1ntrodus la Românî biserica 
pravoslavnică, - că Slavii au îmbogăţit limba noastră, 
şi încheie cu cităţi i sârbeşti, nemţeşti şi ungureştL 

Era cu mult mai bine, când disertantul ar fi fost 
condus de mai m uită mândrie naţională - şi să nu fi 
susţinut teze, ce nu are deplină autenticitate iSTOrică. 
Locuitorii Daciei Traiane, la venirea Bulgarilor, erau deja 
creştini şi superiori în cultură Bul garilor, şi primind 
aceştia creştinismul fiind ei la putere au sistemizat nu
mai ceeace ar fi aflat la Români. 

Nu ştim cum, dar ni să pare cam nostimă împre
jurarea, când disertantul îndeamnă pe învăţători să în
veţe, după putinţă, şi limba maghiară. Sau i-se pare, că 
e prea laxă legea şcolară în privinţa aceasta? Citaţia 
"Nyelveban el a nemzet", dacă a făcut'o, trebuia scos 
în relief Împrejurări atenuante pentru lupta ce o purtăm 
azi întru păstrarea Iimbei româneşti! 

Foarte potrivită ar fi fost aceasta lucrare, dacă era 
timp pentru de a o pune sub discuţie amănunţită. I-s'ar 
fi putut da ocazie disertantului a lămuri unele puncte şi 
a călăuzi pe învăţători prin timpuri de mărire naţională 
şi a face cunoştinţă cu figuri măreţe, cari s'or sacrificat 
în luptă pentru păstrarea hmbei strămoşeşti. 

.n o lucrare de felul inceput de d-l Joandrea, ar fi 
trebuit să se vadă mai bine, ca un fir roşu, mândria 
naţională de care au fost stăpâniţi înaintaşii noştri întru 
păstrarea obiceiurilor şi a Iimbei strămoşeşti. 

Astfel lucrată aceasta temă, ar fi fost un balsam 
răcoritor multora, cari sângerează În greaua luptă, ce să 
poartă azi, pentru limba strămoşească . 

. De altcum intenţiunea disertantului şi diliginţa, cu 
care a fost lucrată aceasta temă, merită toată lauda; 
ceea-ce învăţătorii s'or şi nizuit a-o arăta votându-i pre
miul obicinuit. 

Propuneri. 

M. Crăciun face propunerea de a se trimite minis
trului de finanţe şi culte telegramă de mulţămită pentru 
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favorurile, ce le-a făcut învăţătorilor, totodată să fie ru
gat a da favor de cătătorie şi familiilor învăţătoreşti. 

învăţătorii primesc unanim. 
Defigerea locului adunărei proxime, să lasă la buna 

chibzuială a biroului. 
Restaurarea. 

Să prezintă lista de candidare şi să proclamă de 
prezident: Traian Henţiu; vice-prez.: Gheorghe Joandrea; 
iar celelalte posturi sunt ocupate tot de cei vechi. 

B a 11 c het u 1. 

Fiind timpul înaintat şi nevoind a scăpa ocaziunea 
de a face escursiunea la Belgrad, banchet oficios nu s'a 
ţinut şi aşa în privinţa asta, omiţându-se forma oficioasă, 
obligământul delegaţilor încă a rămas afară din program. 

Plecarea la Belgrad. 

La orele 11
/ 2 toţi învăţătorii se îndreaptă spre por

tul din gura Timişului, unde staţiona vaporul, ce avea 
să ducă pe învăţători peste Dunăre, în capitala ţării sâr-· 
beşti Belgrad. E de amintit aici, că pretura din Panciova 
era contra mergerii noastre cu un paşaport general. După 
multe rugări şi în special la stăruinţa advocatului Bi
răescu, care a stăruit mult pe lângă pretură în favorul 
nostru, ni s'a dat permisiune de a putea pleca. 

Mulţumită bunului român, Dr. Birăescu, la 21/4c am 
fost toţi pe bordul vaporului, cu menirea spre Belgrad. 
Un fluierat prelung şi zuruituri de lanţuri trezesc pe 
călători, ce primadată călătoresc cu vaporul, din emo
ţiunea de care sunt stăpâniţi. Căpitanul de pe puntea va
porului dă signalul - şi vaporul ca o lebedă, maiestos, 
se pune în mişcare. 

O panoramă foarte frumosă i-se desfăşură ochiul ui 
întrând în bătrâna Dunăre. De o parte oraşul Panciova, 
cu frumoasele biserici sârbeşti, iar de alta parte ţărm urii 
Serbiei, cu ramurile munţilor Balcani. 



La orele 5 fără un sfert, un fluerat prelund al ma
şinei ne vesteşte sosirea în portul oraşului Belgrad. Aler
.găm iute pe bord, pentru de a puta privi mai bine pros
pectul oraşului. Ni se desfăşură înaintea ochilor un oraş 
modern, cu fabrici şi zidiri moderne, situat pe o înăI
ţime'A ce stăpâneşte Dunărea - îi dă un aspect romantic. 

In port suntem întâmpinaţi de corpul didactic din 
Belgrad şi o mulţime de inteligenţi. Aici directorul dela 
şcoalele elementare ne salută în numele învăţătorilor di n 
oraş, urându-ne bun sosit. 

Preşedintele, Gheorghe Jian, le mulţumeşte în limba 
germană *). E semnificativ împrejurarea, că inspectorul re
gesc din Panciova, fiind cu noi, a obiecţionat preşedin
telui, că de ce n'a salutat pe învăţătorii sârbi în limba 
maghiară, că doară noi suntem învăţători unguri (magyar 
tanitok). Acestei pretenziuni absurde, preşedintele i-a 
răspuns, că a folosit limba germână de-oparte, fiind-că 
Sârbii nu înţeleg limba maghiară, - de alta parte să 
nu dea anză la bănueli **). Pe inspector Însă nu l'a mul
ţumit aceasta. 

Călăuziţi de învăţătorii Sârbi, am vizitat catedrala, 
unde metropolitul ne-a dat binecuvântarea arhierească. 
De aici am mers la şcoala elementară - un palat pom
pos - aranjat după toate cerinţele şcoalei moderne. Sunt 
frumoase aranjate muzeele acestei şcoli. Se află aici co
lecţiuni frumoase de minerale, ţ>lante, animale, - apoi 
lucruri de mână şi "sloyd«. Zi de Duminecă fiind şi tim
pul înaintat, n'am putut să vizităm şi celelalte institute 
de învăţământ. Am văzut în treacăt universitatea lor, casa 
ţării, palatul regal şi alte edificii publice. Pentru recreare 
am fost conduşi în ospătăria .,Paris", unde ni s'a servit 
bere şi prăjituri din partea învăţătărilor din Belgrad. Aici 
ne-a delectat societatea corală din Belgrad cu cântări 

*) De ce nu româneşte? Ori poate Sârbii vor fi ştiind mai bine nem
ţeşte decât româneşte?! Intre astfel de împrejurări, aflăm motivată apostro
farea inspectorului regesc. (Nota redacţiei). 

**) Auzi, auzi! La bănueIi, pentrucă te fOloseşti de limba garantatăl? 
(Nota redacţiei). 
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poporale sârb eşti foarte frumoase; iar de încheiere ni-au 
cântat un cherovich atât de bine armonizat şi precis 
esecutat, încât credeam că suntem Într'o biserică şi nu 
în cafenea. După aceasta directorul dela şcoalele elemen
tare ne-a mulţumit pentru cinstea, ce le-am făcut-o; 
iar referentnl şcolar, Stefan ]ian, al diecevei Caransebe
şului, tot în limba sârbească, mulţumeşte pentru buna 
primire de care am fost împărtăşiţi. 

Un "jivio" puternic răsună în sală la ultimele cu
vinte a vorbitorului! 

Cu aceasta seria vizitelor s'a sfârşit şi fiind şi tim
pul înaintat ne-am împărţit pe la otele, ca să ne odih
nim, deoarece mâne zi la oarele 5, trebuia să fim îm
barcati pe vaporul ce mergea spre Baziaş. 

Astfel ne-am retras la otele, reasumând cele văzute 
şi regretând mult, că n'am putut dispune de mai mult 
timp pentru a vedea mai bine acest oraş, atât de des 
pomenit, în urma evenimentelor dramatice şi istorice, ce 
s'au desfăşurat în acest deceniu. 

Impresii foarte bune a făcut asupra noastră institu
tele lor culturale. Un popor, ce-şi ştie apreţia aşe/ămin
tele sale culturale-naţionale, nu poate pieri, - acela în
truneşte în sine toate condiţiunile de înaintare şi progres. 

Mihail Vid'l, 
Teodor Chereclteml, 

u(·l('ga\i. 

INFORMAŢIUNI. 
Şedinţă de comitet. Joi, 16/29 septemvrie a. c., comitetul 

central al reuniunii a tinut prima şedinţă ordinară d~ comitet. 
S'au rezolvat şi pertratat afacerile curente şi s'au promulgat con
cluzele adunării generale dela Nădlac. Prezenţi au fost: Iosif Mol
Moldovan, Dimitrie Popoviciu, Iuliu Grofşorean, Dimitrie Olariu, 
Dimitrie Boariu, Nicolae Cristea, Gheorghe Petroviciu, Teodor 
Cherechean, Alcxiu Doboş, Pavel Dârlea şi Petru Vancu. Tot În 
aceasta şedinţă s'a decis şi Încassarea pe calea judecătoriei, prin 
advocat, toate pretenziunile restante, până cu finea anului 1910. 
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Procesul se va pune 'în curgere În câteva zile. Până atunci toţi 

aceia, cari sunt În restanţă, sunt rugaţi, În interesul lor, ca să 
grăbească a să achita de datorie, spre a incunjura astfel neplăcerile. 

Protopopi noi. Veneratul Consistor rom, or1. din Arad, în 
şedinţa plenară dela 6/19 septemvrie a. C., a instituit şi întărit pe 
următorii noi protopopi: . 

Dr. Gheorghe Ciuhandu, referent şcolar în Arad, pentru pro
topopiatul Chişineu, Fabriţiu JJIănoilă, preot în Sâmbăteni, pentru 
protopopiatul Lipova şi Terenţie Oprean, preot în Cenadul-Sârbesc, 
pentru protopopiatul Buteni. 

Dar pentru biserică. Ilustritatea Sa 01 Dr. Iosif Gall, membru 
al casei magnaţilor, a dăruit pentru biserica, ce se va edifica în 
Budapesta, frumoasa sumă de 20.000 de coroane Tot spre scopul 
acesta s'a Înscris şi Ven. Consistor rom. ort. din Arad cu suma 
de 2500 cor. 

Adunarea generală a "Astrei" la Dej. "Astra", una dintre 
cele mai înalte societăţj culturale româneşti din Ungaria, ş'a ţinut 

adunarea generală, duminecă 6/18 septemvrie a. c', În De}, sub 
prezidenta valorosului profesor din Braşov, Andreiu Bârsanu, vice
prezidentul asociaţi unei. Cu această ocaziune, vice-prezidentul, 
Andreiu Bârsanu, a ţinut o preafrumoasă şi importantă vorbire de 
deschidere. Sărbările culturale, arangiate cu ocaziunea acestei a-, 
dunării au fost demne de societate şi au decurs bine şi frumos. 
S'au luat mai multe dispoziţii de propăşire şi înaintare. Marele 
filantrop, Vasilie Stroescu, s'a ales de membru de onoare. Nefiind 
el însă cetăţian ungar, s'a cerut şi învoirea guvernului pentru 
aceasta. Public a fost foarte mult şi distins. Făcându-se restaura
rea pe noul period de trei ani s'au ales următorii oficiali: Prezi
dent: Iosif Şterca Şuluţ; viceprezident: Andreiu Bârsanu; membrii 
ordinari În comitet: Or. lIarion Puşcariu, Nicolae Ivan, Partenie 
Cosma, Or. Liviu Lemeny, Or. Ioan Lupaş, Octavian Goga, Ioan 
F. Negruţiu, Nicolae Togan, Or. Octavian Russu, Octavian C. 
Tăslăuanu, Gavril Precup şi Ioan Agârbiceanu; membrii suplenţi: 
Or. Ilie Beu, Or. Vasilie Bologa, Or. Ioan Borcea, Romul Simu, 
Or. Ioan Raţiu şi Arsenie Bunea. 

Cât costă întreţinerea şcoalelor primare 1 O revistă pedagogică 
a publicat câteva date interesante privitor la sumele ce se cheltu-
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iesc în statele europene pentru şcolile primare sau poporale. In 
Europa întreagă, intreţinerea acestor şcoli, costă pe an doauă 

miliarde şi 40 de milioane de coroane. Din suma aceasta Însem
nată, Germania are În hugetul său 624 de milioane, Anglia 540 
de milioane, Franţa 240 de milioane coroane. Europa susţine 

565.450 de şcoli primare, cercetate de 46 milioane de copii. Nu
mărul învftţătorilor, plătiţi din cele 2 miliarde, este ceva peste un 
milion şi 50 de mii. Plata unui învăţător in Anglia este 1-200 
fupti şterling, În Rusia 1500-2000 ruble, în Olanda 500-850 
florini, in Şpania 500 -1000 de franci. In ţările din urmă plata 

" aceasta este mai adesea pe hârtie, decât in realitate. Statele unite 
ale Americei cheltuiesc pentru şcolile primare 888 de milioane, 
Japonia 82 de milioane. Cu toate milioanele întrebuinţate în Eu
ropa pentru şcoală, numărul analfabctilor se ul"că la 30 de pro
cente. In Ungaria se înseamnă numărul analfabeţilor cu 44 de 
procente. lTelegr. rom.) 

Opiniune pentru un manual şcolar. Limba maghiară, manual 
pentru elevii claselor 1, II şi a III-a a şcoalelor poporale române, 
de Iuliu Grofşorean şi 1. Moldovan. Ediţia a III-a. Arad, 1910. 
Cu acest manual şcolar autorii au scos la iveală nn op foarte 
succes, prin care se face mai cu înlesnire învăţarea limbei ma
ghiare în şcoalele poporale române. Materialul cărţii îl tractează, 

- conform planului de învăţământ ministerial, pe baza metodului 
direct, astfel, ca elevii să-şi îl1suşască - uşor şi cu plăcere -
cunoştinţele cuprinse în materialul singuratecelor clase. Exerciţiile 

de vorbire şi cugetare le tradează sistematic şi cu deosebită în
grijire. Materialul de intuiţiune s'a împătăşit de specială îngrijire. 
Bucăţile de cetire sunt scrise acomodat priceperii şcolarilor. Com
poziţia zicerilor e scurtă şi precisă. Pe lângă aceste, autorii s'au 
ferit de a lua prea mult material, de aceea învăţătorii vor putea 
bine exauria cuprinsul şi aşa este asigurat succesul învăţării 

limbii maghiare. Totuşi aflu de lipsă, ca la proxima ediţie, să 

mai susceapă autorii, atât la materialul clasei a II-a, cât şi la cel 
de clasa a III-a, încă vre-o 4 -5 bucăţi de cetire, din materialul 
designat în planul de învăţământ ministerial. Sâmţământul patrio
tic îl desvoaltă autorii, in elevi, prin poeziile "Mi a haza?" (Ce e 
patria?) şi I,Kedves hon". (Ţară iubilă). - Cred, că în ediţiunea 



următoare, autorii vor mai cuprinde în cartea lor, încă vre-o 
câte-va poezii patriotice. Pe baza constatărilor de sus opiniunez 
manualul de admisibil. Făgăraş, la 25 august 1910. Daniil Gabor, 
Înv.-diredor al şcoalei elem. de stat. (însărcinat cu recenziunea 
din partea ministrului de culte şi instrucţiune publică 

Convocare. DespărţământuI ppopesc Şiria, al reun. învăţătorilor 
români ort. din ppopiatele arădane I-VIl, îşi ţine adunarea sa de 
toamnă sâmbătă, în 9/22 octomvrie a. C., la şcoala centrală din 
Şiria, pe Jângă următorul program: 1. Dimineaţă la 8 ore che
marea Duhului sf. 2. Deschiderea şedinţei. 3. Prelegere practică 
din "Limba maternă" de L Grofşorean. 4. Raportul biroului. 5. 
Executarea concluzelor adunării gen. 6. Raportul comisiunei lite
rare. 7. Cetirea disertaţiunilor intrate. 8. Discuţiuni asupra che
stiunilor şcolare. 9. Fixarea proximei şedinte. 10. încheiere. Şiria, 
la 23 sapt. (6 oct.) 1910. Alexiu Doboş) prezident. l'eodor C/zere
chean, secretar. 

Poşta redacţiei. 

D-şoarei H. C. i'nv. i'n M. Lucrările trimise, sosind târziu, 
le vom folosi în n-rul viitor. Mulţumite. 

D-lui O. O. i'n. D. Să înţelege, că membrii fundatori încă 
au vot decisiv. Caută statutele şi regulamentul. E rău că n'au fost 
învitaţi şi ei la şedinţă. N'au fost învitaţi însă nici chiar membrii 
ordinari toţi. De altmintrea alegerea aceasta iară e atacată, între 
altele şi pe motivele aceste. Vom vedea, ce va zice la timpul 
său comitetul. 

D-lui /. Q. inv. i'n Q. Răspunsul trimis, va urma în n-rul 
viitor. 

D-lui /. C. inv. in Socodor. Cele trimise, urmează in n-rul 
viitor. 

~.-


	Reuniunea invatatorilor romani_bw_672
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_673
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_674
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_675
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_676
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_677
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_678
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_679
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_680
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_681
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_682
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_683
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_684
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_685
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_686
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_687
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_688
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_689
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_690
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_691
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_692
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_693
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_694
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_695
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_696
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_697
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_698
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_699
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_700
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_701
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_702
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_703

