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Anul IV. Arad. 1/14 August 1907. Nr.8. 

Reuniunea învătătorilor· 
Pro(lrieta,T editor: Redacţia şi administraţia: 

REDACTOR: Reuniunea tnvatatorilor ramani 
dela şcoalelp. popor. conL ort din 
protopoplatele ar3dane 1--VII. IOSIF MOLlJOV AN. Arad. piaţa Tokoly Kr. 8. 

Abonamentul anual 5 car. 

Convocare. 
în virtutea ~-llli 11 din stalute ~i bazaţi pe dispoziţiile 

adunări generale din aaul pr'ecedent, convocăm 

a .XVII-a 
Adunare oenerală ordinară 

~ 

a Rt!ulliuaii iill'ă1ătoriior drla SClJalelll IJoporale conf, romfUle ijiu protop. Aradane 1-nI. 
pe Joi şi Vineri în 16/29 şi 17/30 August a. c. 

in sala festivll a seminariului diecezan din Arad. 

Prourama: 
Şedinţa T. (16/29 August). 

1. La 7 ore a. m. se va celebra sfânta liturgie ~i 
chemarea Duhului sfânt. 

2. Părăstas pentru fericitul fost prezident ~i prim 
membru de onoare Teodor Ceontea. 

3. Deschiderea adunări generate. 
4. Constatarea prezenţi lor. 
5. Prezentarea rapoartelor şi exmiterea comisiunilor 

cenzurăl.oare. 

6. ,.Principiile supreme a le Didacticei din punct de 
vedere istofico-C1'itic«, disertaţiune de Dr. Petru Pipo~ pro
fesor prepal'andial in Arad. 

11 
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7. ,Proiect de procedură la PI'op'Jnr>rea de.'ll'mnullli În 
şcoala poporală.« de Iosif Moldovan învăţător în Arad. 

ŞnUnţa Il. (17/30 August a. c. 9 ore a. ro.) 

8. ~l~'lemente străine În limba l·Omam!'!. diserlaţiune 

de Ioan Costa profesor pl'eparandial în Arad. 
9. »Despre pedf.jJse«, disel'laţiune de Petru Binchici 

înva. ţa.tor in Ilteu. 
10. »Cornelia mama Oraehilor" prelegere practică fie 

Dşoara Elena Morga invăţăloare în Chitighaz. 
11. Rererada comisiunilor. 
12. Propuneri ~i interpelări. 

13. Fixarea timpului şi locului pentru adunarea ge-
nerală proximă. 

14. Apel nominal ~i legitimarea ceriitlcatelor de prezenţa. 
15. Exmiterea .comisiunei de autenlicare. 
16. încheierea adunării generale. 

A rad, din şedinţa comitelului central, ţinută la 26 
Iuliu (8 August) 1907. 

Josij cJJtol~o"an, !J)imifria 4opo"ic~ 
prezidenl secrela r general. 

S H. - După prima ~ediniă va fi pranz comun 1n restaurantul ~Fraiii 

Lang. din strada l<'oray. tde pprsoană2 cor. l)() fil.) - La 3 orp p. m. excur
ziune cu tramvailllla fabrica de spirta ".Fra,ilor Neuman" ~i la Fabrica de vagoane. 
La 8 ore seara, concert şi petrecere dp joc In casa naţională. - Ceice doresc 
a lua parte la prinzul comun şi la exclIrl.illne, sl:nt rll~aii, a se insinua 
prel.idiului cel mult p,înă. tn 1427 August. - Conzidt>rând lmprejllrarpa c;'\ 

aproape tOli membrii Reunillnei călătoresc cu motoarele căilor ferate "Arad 
CsaJlidi şi Arad hegyaljai, certificate cu preţ redus nu sau ezoperal. 
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Nr. 112/1906-7. 

~aport general 
despre activitatea reuniunii lnvăţătorilor români dela şcoalele 'Popo 
rale confesionale ortodoxe din protoprezbiteratele aradane 1-~VIl pe 

anul administrativ 19067. 

Onomfă adunare generalli! 

După un an de muncă grea şi obositoare, iată-ne, că 
din nou ne vedem întruniţi în adunarea generală ordinară. 
Ştim, că nulriţi legitima dorinţă, şi cu drept cuvânt, ca 
să cunoaşteţi mai deaproape lucrările, prin cari reuniunea 
noastră a căutat şi în anul de ge:3ţillne expirat, ca să 
ducă cu un paş mai înainte cauza mare a şcolii noastre 
şi să promoveze intereRele învăţătorului rom. ort. confe
sional. Având in \'edere această legitimă şi prea firească 
dorinţă a adunări generale, ne permitem a va prezenta act 
următorul raport general despre activitatea reuni unei noastre 
in anul de gestiune 1906/7: 

In yenel'al: 

Reuniunea noastră invăţătol'ească şi în anul de ges
tiune expirat, to nex cu concIuzele 00. adunări generale 
din anul trecut, a urmărit toate momentele referitoare la 
şcoală şi fnvăţa.tori, luând, după putinţă, măsurile de lipsă, 
pentru promovarea şi rezolvarea acelora, conform dorinţei 
obşteşti a învăţătorilor ce compun aceasta reuniune. Re
zultatele obţinute, conziderând şi împrejurările, sol pot 
numi mulţumitoare, deşi nu aşa mulţumitoare precum 
am fi dorit şi voit. 

In speţial: 

1. Activitatea biroului şi a comitetului. 
Trecând la partea speţială, avem onoare a vă raporta: 

col comitetul central în anul administrativ 1906/7 a ţinut 
de tot 4 şedinţe: doua ordinare şi două extraordinare şi 

11* 
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anume: la 6 Oct. (23 Sept.) şi la fi Dec. (23 Nov.) 1 H06; 
apoi la 1/14 Febr. şi la 8 August (2G Iulie) 1907 (Eseb. 
Nrii 5, O, 49, 50, 68, 69, 118, 119. 

în aceste şedinţe sau rezolvat toale coucluzele adu
nării generale anterioare, precum şi al:e chestiuni impor
tante, cari după numărul esibitului au ajuns la cifra 125. 

ln special san luat următoareale ţrlăsul"Î şi anume: 
1. Am emanat un circular general cătră loale des

părţămintele protopopeşli, in cari le-am atras atenţia aeupra 
indatoririlor celor mari ce le au faţa de cauzele reuniullii, 
şi îndeosebi - le-am atras atenţiunea asupra urma loare
lor chestiuni: 

a) Să vă ocupaţi cu intrebat'ea: Care ar fi procedura 
cea mai acomodală prin carea sar putf'a ajunge cu mai, 
multa. uşurinţă la o scriere corectă din punct de vedere 
ortografic? 

Rezultatul discuţiunilor din desp. prot. fn jurul acestei 
chestiuni culminează in următoarele: i) manualele de 
şcoală şi cu deosebire cărtile de cetire să (le scrise corect 
din toate punctele de vedere, 2) la traclarea gramaticei să 
se aibă în vedel'e nu rl'gnlele seci, ci ecrierea: corechl şi 
sâmţul Iim.bistic şi a 3) să se dee elevilor cât mai detie 
ocnpaţiuni scripturistice şi acele să se coreagă pl'in ei 
sub conducerea învăţătorului, 

b) Să se pună în aplicare provizorie regulamentele de 
cassă şi bibliotecă, votate de adunarea generală anterioară, 
iar despre experinţele facute să ni sa raporteze la timpul 
său, amănunţit. 

Afăcerea fiind încă în curgere, ne rezervăm dreptul, 
a face la locul sllu propunere concl'etă in merit. 

c) Să vă ocupaţi din nou cu terminologia studiului, 
distribuit la timpul său, iar despre rezultat să ne raportaţi 
pentru a finaliza odată această chestie. 

Dupll ce despărtămintele protopopeşli şi a doana-oarll 
sau ocupat cu această chestie, ne rezervi\m dl'eptul a face 
la locul sllu propunere concretă In merit. 

-

," 
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d) Să ne prezentaţi momclltan, dupa fiecare adunare ~ 
a desp,hţămantlllui, lista c('lor absecţi, pentruca conform 
ordinnlni Ven. Consistor de dUo 24 Febr. a. C" Nr. 
6076/ I ~J05, sa putem Întrevenl în cauza încă de cu vreme, 
cerând dela Vcn. Con:;istor pedepsirea acestora. 

Aici !111te despărţaminlele protopopeşti fară escepţie, 

satisfacând acestei îndatoriri, noi de aici încă am intrevenit 
la Ven. Consistor în cauză. ~Eseb. Nl'ii. 17, 39, 58, 62, 
74, 75, 83, 84, 91, 92, 100, 101). 

p,) Sit ne sub:şlenwţi de loc după adunarea de toamna 
a despăI pmintplol' lista membrilor, pentru afacerea arun
cnlui şi pentru expedarea regulata. a ol'ganului . 

.1) Cu ocaziunea fiecărei adunări, membrii mai desteri 
- în ale câlJtării - din dE'sparţământ, sa facă cu ceialalţi di
ferite exerciţii de cânlare, cu scopul de a se putea răs
pândi in chipul acesta cânlarile cele mai potrivite pentm 
nobilit,uea inimci şi dcsvollarea sentimentelor elevilor. 
Tul asemenea să se proceadă şi cu gimnastica, pentru 
promovarea edl1caţinnii fizice, la noi foarie negligată. 

y) Să ni se comunice penlt'u organ lucruri :şi intâmplări 
mai însemnale de prin comune şi jur, ca să nu fim siliţi 
a lua astfel de int'urmaţiuni din alte ziare şi să le publicăm 
cu inlârziel'i. Tol asemenea sa ni se trimită peniru organ 
şi diferite Illcri'tri şi artlclii, căci noi de aici, tot singuri 
numai, nu-le putem împlini pe toate. 

Daca în punctele de mai sus, am putut fl mai mult 
ori mai pll~in norocoşi, apoi în acest punct trebue sa o 
spunem, am fl)sL foarte pnţin norocoşi. Nu numai că nu 
!li sa trimis din despăl'tărninLe direct aproape nici o in
formatiune, ci cu regret a trebuit ca să expel'iern, că deşl 
noi avem organul nostru propriu, unii învaţatori, membrii 
ai reuniunii, cu incuogiurul organului nostru, carele este 
şi al lor, au cerut ospitalitatea altoI' foi şi in malerie de 
discuţie pedagogic-metodico-didactică. Dar să speram, că 

în viitor nu ni se va mal îmbia ocaziune, ca să putem 
înregl'Îsta astfel de I ucrl1l'i. 
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It) In fine orice corespundel tă privitoare la reuniune 
să o faceţi în viitor numai la secretarul general, ial' cea 
privitoare la organ prezidentului reuniunii, (Eseb, Nr, 8). 

2. Privitor la editarea organului reuniunii, comiletul 
central, conform concluzului aduna.ri generale trecute, 
observând în urma demersurilor luale, după cum arată si 
raportul de cassă, o îmbunătăţire oare care in privinta 
restanţelor şi solvirilor curente a abonamenlulili, a dispus 
editarea acestuia şi pe mai departe. Ohservăm Însă ael, 
ca. întru cât membrii reuniunii în viitor nu vor dovedl 
un interes şi mai mare faţă de cauză, solvindu-şi regulat 
ţii la timp abonamentele, din lipspa de spl'igin moral şi 
material suficent, al lor, nu numai ca nu vom putea desvolla 
acest organ în măsura dorită de noi, de a putea mllltl1mi 
orice aşteptare, dar vom fi siliţi, pe lânga cel mai mare 
regret, a sista şi editarea lui, cu finea anului 1907. 

Apelăm deci cu toată căldura inimei noastre şi de 
astădată la sentimentul de jertfă. şi abnegatiune a membrilor 
pentru cauza lor proprie. Tântim cu orice preţ la lin 
organ tare independent, care mai ales acum, în aceste 
vremuri grele şi pline de ispite, să susţie lupta deamnă şi 
bărbătească pentru promovarea şi apărarea intereselol' 
şcoalei şi a învăţătorului rom. ort. confesional Voiţi o 
asemenea luptă? Atunci, o dascăle român! demn de o 

. soarte mai bună şi mai fericită, nu intârzia a sări şi 
sprigini cauza ta proprie 1 

3~ Un însemnat moment din viaţa reuniunii lloastre 
este şi faptul, că în legătură cu concluzul adus dr~ adull. 
generală din anul trecut, în. urma propunerii confratplni 
nostru Ioan Vancu, învăţător in Arad, relaliv la salarele 
învăţătoreţiti: biroul central, în urma concluzullli adus in 
chestia de comitet, a intrevenit în cauza la M,lritul Con· 
gres naţional bisericesc prin valoroşii m=mbrii fundalol'i ai 
reuniunii noastre, membrii în acea înalta corporatiunf' 
bisericească, adresând special fie căruia câle o adresă. 

Măritul Congres naţional bisericesc luând tn conzlde
rare justele şi prea motivatele plângeli ale învăţatol'imii, 

-
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a aduti COtlClllZlll cunoscut de toţi invătătorii: salaru\ 
fll!1damcntal invc1ţatoresc să ridica la toale ~coalele din 
mcll'opollc la 800 cor. [o legatură cu aceasta a dispus 
şi conchemal'ca unei anchele a tnvaţt1.torilor, din intreaga 
metropolie, la Sibiiu, a car~i obiect de discuţie, conform 
inaltel.:.r s~!~ di.;poziţii a fost: studiarea şi aflarea mijloa
celol' de ameliol'al'e a salarelor tnvăţătoreşti. 

Aceasta anchetă, carea ca prima intrunire de asemnea 
nall1ră are şi un caracter de insămnă1ate istorică rn viaţa 
nostră hisericească-cultUl'alil, s'a ţinut În Sibiill, Joi şi 
Vineri, Îl) 10 şi 11 Ianuarie n. 1907, convocata. fiind de 
P. V. Consistor Metropolitan ~i prezidata. de P. C. Sa OI. 
DI'. }~;'Is/'.bilt H().~('((, protosincel, director seminarial, ca 
mandalar al P. V. Consi"tor Metropolitan, fiind de faţa şi 
delegatii fiecărei dieceze precum ~i mulţi alţi onoraţiori, 
in frunle cu l. P. S. Sa Metropolitul: Ioan JIpţian/t. 

Din partea învaţătorilor 'din Reuniunea noastră, au fost 
cxmişi ca delpgaţi la acea ancheta., urmatorii membrii ai 
reuniunii: 

Iosif Moldovan, învăţator Arad. 
Dimitrie Boar, »Nadab. 
Iuliu Gt'of:şorean, • Gal~a. 
Pavel Dârlea, »Boroşineu. 

Nicolae Boşcaiu, li' Bodeşti. 
Dimitrie Popoviciu,» Cuvin şi 
Mihai Vidu, »Hălmagiu. 

Decur~;ul întregei anchete, precum şi rezoluţiJmile aduse 
~au traclal pe larg· În Nrul 1-2 a. c. al organuilli oficios 
al reuniunii. (E~eb. Nr. 7). 

4. După ce statutele reuniunii noastre in multe pri
vinţe nil liimuresc in deajuns unele chestii de imporlanţa 
pentrn ia, am compus şi redactat, conform concluzului 
adus de adunat'ea generala anterioara, un proect de regu
lament general intern. Va rugăm a va. pronunţa asupra 
lui. (b:seb. Nr. 121). 

5'. Privitor la conci uzul Ono adunari generale, relativ 
la sllbscrierea declal'aţiunilol' şi organizarea taxelor rapor-

~, ! 
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tăm, că comitetul central ~l 10 anlll de gestiune expirat a 
intreprins toate mijloacele pentru regularea definitiv.'\ a 
acestei chestiuni gtnga~e: a ştel'3 toate ['esta nţ.ele ~i preten
zlunile dubioase şi nefncassabile, conform unui condl1z 
adus de adunarea generală în una din şedintele sale de 
mai inainte, iar faţă de cei renitenţi a pus in curgere 
procesul pe calea judecătoriilor civile, Atragem şi pe 
aceasta cale atenţiunea celor inlet'esaţi, că după ce um
blarea pe la judecătorii, pe lângă alte motive, de regl1la. 
este impreunala. cu spese şi neplăceri, să grăbeasc;1, inca 
până mai au vreme, a se achita de datorie. 

In legatur! cu aceasla, cu bucurie aducem la cuno
ştinţa Ono adunări generale, că Ono Directiune a institutu
lui de credit şi economii: • Vicforia« din Arad, nulrind în 
inima sa dragostea şi interesul viu pentru propăşirea in cllllunl 
a popomlui nostru, din venitul anului 1905 a făcut un 
preţios don de 100 cor., reuniunei noastre, prntru-ce 
comitetul nostru central, pe calra biroului, nu Ci Illlârzial 
a-i exprima mulţumita sa. 

Tot asemenea a donat spre scopurile reuniunii şi vechiul 
nostru membru Nicolae Ştefu, învăHHoI' în Arad, 100 
exemplare din opui său: .Scrieri penlru popore, preţul 
1 cor, de exemplar, pentru-ce iarăşi, comitetul noslru 
central, la timpul său' nu a întârziat a-i exprima, pe calea 
biroului, mulţumita sa. 

Atragem atenţiunea membrilor asnpra aceslui op, ru
gâ.ndu-i, ca să nu întrelase al procura, spriginind şi prin 
aceasta interesele reuniunii. (Eseb. NI'. 60, 67, 7(j, 79). 

6. Insărcinati fiind de adunarea genel'al:'\ trcculă şi Cl. 

tipărirea de coaIe pentru purLarea unei evidente mai exacte 
a mel"?brilor reuniunii, după ce afacerea este incă in lu
crare, despre rezultat numai Cl1 ocaziunea aUei aduL),ll'j 
generale vom putea raporta, iar pânil atunci ne mgfim 
de respiriu. 

7. O trislă dator] nţă ni să impune, Ono ad aflare ge
nerală, a aminti la acest loc şi despre trecerea dlO viaţa. 

-
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a unUia dintre cei mai distinşi şi mai iubiţi conducă.tori 
!şI membrii a-i reuniunei noastre. 

Teodor Ceontea nu mai este înl re cei vii! 
EI, profesorul distins al prepal'andiei noastre române 

ort. din Arad, dascălul da.,călilor, tatăl învăţătorilor romani, 
cel dintâiu membru de onoare al reuni unei noastre inva
ţăloreşti, ales în adunarea generală trecuta cu atâta iubire 
şi insufletire, o inteligenţa mare, o inimă calda şi iubi
toare, o energie de fer, IllcrJ.tol'll1 cel mai neobosit, exemplul 
viu al învăţatorilor români, jerlfa sfintei sale misiulli, cel 
ce a tnfillral dragostea de neam şi de biserică in sufletele 
apostolilor acestora, în sufletele dascălilor români ort. 
confesionali, a panlsit altarul culturei, caledra profesorala 
şi onorificul fotoliu prezidial al reuniunii, la care cu o 
abnegaţiune rară, multa rutina şi strălucite snccese a 
servit aproape 3 decenii - lasandu-ne in profllnd doliu. 

. lnmormântarea s'a făcul Dumineca. 17/30 Oecemvrie 
1906 dupa cum s'a descris mai pc larg în NI'. 6 al 01'

ganului nostru. 
Prohodul la s<1vâr:şit I. P. S. S. arhimandritul Augustin 

Hamsea, încllngiurat de P. C. Sa Homan R. Ciorogarill~ 
pl"Dtosincel, director seminal'ial, Vasille Beleş protopop, 
Gavril Bodea şi Alexiu Ve~alon I)reoţi, Or. Instin Suciu, 
OI', Teodor Boliş şi Nicolae Mlhnlin. diaconi profe30ri. 

La actul funebral, în samn de stima. şi adânca. vene
raţiune, s'a prezentat şi I. P. S, Sa prea bunul nostru 
Episcop Ioan 1. Papp. 

Reuniunea noastra a fost reprezentata. Ia înmormân
tare prin comitetul sau central şi alţi muHi învăţălori În 
frunte cu prezidentul Iosif ~[oldovan, Cazul morţii sa ve;:;tit 
de reuniune prin anunţuri speciale, iar pe sicriu s'a pns o 
cununa frumoasa. în faţa monnântulni la parenlat în nu
mele reuniunii secretal'Ul general Dimitrie Popoviciu, inv. 
dir. în Cuvin. 

Comitetul central in şedinţa sa de dUo 1/14 Febr. 
a. c. a luat frumoa:3a hotarire de a etemiza memoria 
acestui mare dasca.l printr'un monument, care sa va ridica 
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din colecte intreprin'le intre elevii săi şi care va avea să 
fie odată marturie vie despre sentimentele de stimă şi 
recunoştinţă a dascalilol' români fata de aleşii şi hinefă
cătorii JOI'. Spre scopul acesta de sfintele Paşti a. c. am 
trimis coaIe de colecte in loate pilrţile. Ideia a fost bine 
primită. Dela invaţatori incnrg frumoase sume spre acest 
scop. Confratele Iosif Velcean, învăţător in He~iţa a trimis 
la adresa prezidentuJui reuniunii 50 exemplare din opuI 
sau: .Cestiunea pedepselor in şcoalele noastre poporale c 

pentru ale distribui Tntre membrii reuniunii cu preţul de 
40 fileri exemplarul, in [avorulcolectei pentru ridicarea 
monumentului, căruia comitetul central n'a întârziat a-i 
exprima multumita sa, Apelăm şi de astădată la spiritul 
de jerlfă a membrilor, rugându-i u procura din opuI trimis 
cu un scop atât de nobil şi a circulă in cercuri cât mai 
lal'gi şi colectele trimise. 

Privitor la această chestiune rezervăm dreptul a face 
la locul sau propunere concretă. (E>5eb. Nr. 82). 

In legatură cu acest pnnel, aminlim cu durere tre
cerea din viata şi a valol'oşiIor no~trii confraţi: Ioan Ar
delean şi Iosif losa, invăţ. penzionaţi în Pecic~; George 
Petrescu, învăt. in Apateu; George Grozav, invăţa.tor in 
Bonţeşti şi Vasile Oarcea, înVăţ. în Iosăşel, invitând ono 
adunare generală ca să. dee espresiune durerii sale asupra 
acestor perd eri conform obiceiului observat în această privinţă. 

8. Venerabilul Consistor prin inaltul său rescript de 
dtto 12/25 Dec, 1906, NI'. 7551/906, ne-a însăl'cinat, ca 

, să facem obiect de discuţiune aUH în adunarea desp. proL 
cât şi in adunarea generala: q. Planul de înva,tământ pentru 
:şcoalele elementare confesionale~ pus în aplicare provizo
rie încă cu inceputul anului şcolar 1 ~)Q;~/5, iar despre re
zultatele obţinute să raporlăm până la 21 Get. 1907. 

In virtutea acestei însărcinări, am supu'! chestia spre 
discuţiulle desp. praf. încă înainte de adunarile lor de 
primavară, cari toate s-au pronunţat a~npra lui, rărnâind 
ca adunarea generală prezep1ă încă sa se rostească.. Supu-

; 
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nem dar chestia spre discuţie şi apreciare. (E-seb. Nrii 
59 şi 77). 

9. Conform §. 14 Iilera G) din statute, prezentăm 

proectul de buget pe anul 1907/8. Va rugăm a vă pronunţa 
asupra lui. (Eseb. Nr. 120). 

10. Pe baza rapoartelo!' din de:lpărtamintele pro
topopeşti am compus şi rectificat lista membrilor, din care 
sa constata, că in anul 1906,7 reuniunea are: 

a) membrii ordinarI 2·iO 
b) :t fundatori 14 
c) »ajutatori 41 

De tot: 2H5 
(Eseb. Nr. 122). 
11. In fine expunem spre apreciaJ"e rapoartele de 

cassa, biblioteca şi controla (Eseb. Nrii 111, 11 O, 113). 

II. 2--\ctivitntea despărţl'hnin!e1or PIootopopeşti. 
Pe baza rapoartelor primite, avem onoarea a pre

zenta activitatea desparţalllintelor protopopeşti în urma
toarele: 

A) Desplirtc'iIJlIÎ/ltu[ }I)'ot. Arad. 

în decursul anului administrativa ţinut doua confe
rinţe şi anume: una de toamna în 8emlflc, la 25 Oct. 
(7 Noemv.) 1906 şi alta de primăvară. în Arad, la 16/29 
Iunie 1907. 

La conferinţa de toamna s'a ascultat prelegerea prac
tică. din limba româna: «zicerea simpla desvoltata.», de 
inva.t. Grigorie Roşu, prelegerea s'a declarat -bine suc
ceash. Tot cu aceasta ocasiune a mai tinut şi Iosif Mol
dovan, Învăţator în Arad, o prelegere foarte interesanttl: 
«Desemnul in şcoala poporală». La conferinţa de prima
vară. s'a ascultat examenul ţinut la şcoala de aplicatie dela 
institutul no:slru pedagogico-teologic din Arad, de sub con
ducerea învaţ. Ioan Ardelean. Examenul s'a declarat «bine 
succes», 

1. 

.; . 
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Dizertaţiuni s'au ţinut patru: 
a) »Poziţia sociala a inv<iţătol'lllui» de Efrem Mol

dovan, învăţ. in Pecica. 

b) «Elementele străine in limba română.. de Ioan 
Costa, prof. prep. în Arad. 

c) «Invătătorul în literatura poporala« de Nicolae Ştefu, 
învăţător în Arad. 

d) «Desvollarea puterii tehnice spirituale la copii.. de 
IoalJ Ardelean, învăţălor la şcoala de prax[ din Arad. 

S'au discutat şi perlraclat toale chestiile atin:5e în 
circularul general Nr. 8/H06 -7 precum şi planul de în
vaţământ. (E-;eb Nrii 40, 44, 102, 107). 

B) Despărţâmânful pfof. Chişiueu. 

în decursul anului administrativ a ţinut două confe
rinţe: una de toamnă şi alta de pl'irnă vară. Conferinţa de 
toam[~[ s'a ţinut în Macca, la H/22 Oct. 190(J, iar confe
rinţa de primăvară s'a tinut in Curlici, la 7/'20 Iunie 1907. 

La conferinţa primi! s'a ascultat prelegerea învăţ,Uo
rului George Iancu, cu elevii de clasa II. din exerciţiile 
intuitive despre «Comun[» şi «Orizont» iar cu elevii de 
clasa III. din gramafică: «zicerea simplă». Prelegerea s'a 
declarat «. bice succeasă lI>. 

La conferinţa a doua s'a ascultat examenul confra
telui Mihai Dragoş. 

Cu ocasiunea acestei conferinţe s'a ales şi comisia cen
zun1toal'e a desp. inlrelasata. Ia timpul săU, tn persoanele: 
Ioan Cl'i~a!1, Ioan Bele, Stefan Capra, Ştefan Leucuţa, 
Laurenţiu Toader şi Ioan Ca ba. 

Dizerlatiuni s'au nnut una, iar prelegeri practice 
doaua. : 

a) «Inv[ţ:Uorul şi tovarăşiilel> de Traian Ţabie, in
vaţător in Chitighaz. 

b) c.Cornelia mama Grachilor», prelegere pmctieă de 
Elena Murgu, invăţătoare. 

p 
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r) «Cain şi Avel» prelegere practică. de Lncreţia 

Ambru~, invatatoare in Pil. 
S'au pertractat şi di~culat toale chestiile atinse În 

circularul general NI'. 8/906-7 precum şi plannl de fn
văţământ. 

(Eseb. Nrii 28, 104). 

C) Despdl'{ămfÎnful ]J1'ot •• ~;'·i(f. 

în decunml anului adminislrativ a tinut 2 conferinte 
ŞI auume; una de toamnă în (iil/ŞII, la 13/26 Oct. 190G 
ŞI alta de primă vară în Jfâseet, la 9 Aprilie n. 1907. 

La. conferenta de toamnă s'a ascultat prelegerea din 
Aritmetica a confratelui Iuliu Grofşoreann, cu elevii profJ"ii, 
iar la conferinţa de primăvară s'a ascultat prelegerea din 
GeografIe a confratelui Aurel I. Mureşan. 

Ambele prelegeri au dat anză la discuţiuni foarle in
slructive în sânul membrilor. 

S'au discutat şi perlractat toale chestiile atinse in. 
circularul general .\'1'. 8/906 --7, precum şi planul de în
văţământ. 

(Eseb. Nrii 25, 31 şi 98). 

O) Desplit'ţământul prot. Boroşineu. 

în decursul anului administrativ a ţinut două con
ferinţe; una de toamnă în Seleuş, la 8 Nov. n. 1906 ~i 
alta în J.llanen1u, la 1/ 14 Mai u 1907. 

La confp.rinţa de toamnă. s'a ascultat prelegerea din 
Aritmetică, cu ciasa 1., de Gavril Şandor, tractând NI'. 4, 
iar la conferinţa de primăvară s'a ascultat prelegerea din 
limba maghiară cu elevii de clasa a II.: «A konyv» de 
Toma Sirca. Prelegerile s'au declarat .. succese». 

Cu ocaziunea conferinţei de toamnă, despărţământul 
a arangiat şi o petrecere împreunală. cu concert şi teatru 
în favorul fondului d editare al organului reuniunii. Re
zultatul material, pe lângă cel moral, a fost 32 cor. netto, 
cari s'au administrat cassei noastre generale. 
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Tot CI] ocaziunea acestor conferin~e s'a ales şi comi
sinnea cenzurăloare a despă."ţământului, întrelăsată la 
timpul său, in per~oanele: Petru Coslin, George Petrescu, 
Vasilie VHtdică, Nicolae Pasulă, Mihail Lcucuta şi Ioan 
Tău, iar de bibliotecar, in locul lui Ioan Cigal'iga, înde
părtat de pe leritoml reuniunii, s'a ales: Vasile Augustin, 
învăţător în Boroşineu. 

S'au perlractat şi disc1.ltat toate chestiile atinse în 
circularul general Nr. 8/906-7 precum şi planul de în· 
v;1 (ământ. 

(Eseb. Nrii 21, 43, 97). 

E) Despăr/ttlJllÎlltul prut. Ruteni. .. 

în decursul anului administrativa ţinut doauă con
ferinţe: una de toamnă şi alta de primăvară. Conferinta 
de toamnă s'a ţinnt rn Şililldia, la 19 Oct. (1 Nov.) 
1906 şi cu aceasta ocaziune Li viu Duhlea a ţinut cu elevii 
săi o prelegere din cani, iar conferenţa de primăvară s'a 
ţinut în Buteni, la 9 ~Iaiu n. H107. Aici confratele Ioan 
Roşu a preles din Istorie: «Stefan cel mare domnul 
Moldoveh. 

Ambele prelegeri s'au declarat: t bine succese». 
Dizertaţiuni s'au ţinut doană: '- . 
a) «Discipli na şi jocul, ca baza edncati unii etice», de 

Liviu Dublea învăţălor Ş i lindia. 
b) «Invăţ<1torii şi pomărituh de [oan Borlea, Înv<1-

ţător Cuiedi. ' ' 
S'au disculat şi pertractat toate chestiile atinse în 

circularul general Nr. 8/906-7 precum şi planul de în-
văţământ. 

Cu ocaziunca conferinţei a doua, despărţ. a arangiat, 
cu concursul corului din Buteni, un concert împreunat cu 
joc in favorul gimnaziului din Brad, carele atât din punc
tul de vedere moral cât şi material a succes bine. Veni
tul curat, e in sumă de 42 cor., s'a administrat la ttmpul 
său Directiunii numitului gimnaziu. 

(Eseb. Nrii 26, 35, 96, 106). 
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F) Despc1rţiill/ftlltul prof. Hlldna. 

În decursul anului administrativ s'a ţinut doua con
ferinţe şi anume: una de toamnă, în Hadno, la 9/22 Oct. 
1906 şi alta in (Yiprtt!il la 3/Hl Main 190i. 

La adunarea de toamnă, Traian Givulescu, a preles 
cu elevii săi de elusa lll. din caltea de cetire: «Ursul şi 
lupu!» , iar la adunarea de primavară, Ioan Sucin a preles 
din Aritmetica cu elevii sai de clasa 1. tractând Nr. 1. 

Ambele prelegeri s'au declal'al: «bine succese,. 
Cu ocaziunea adunarii de primăvara s'a oficiat şi Iln 

păl'ăslas pentru odihna sufletului mult regretatului Teodor 
Ceontea, fost profesor preparandial, preşedinte şi membru 
de onoare al reuniunii noastre. 

Disertaţiuni s'a cetit una: 
a) «Despre :pedepse» de Petrn Binchiciu, învătător. 
S'au discutat şi pertractat chestiile atinse În cerCll-

larul general Nr. 8/906--7, precum şi planul de inva.
ţamânt. 

(Eseb. Nrii 23, 53, 105). 

G) Despclr(âmânful Pl'ot. llâlmagiu. 
în decursul anultij administrativa tinut doauă con

ferinţe. Conferinţa de toamna a ţinu 1-0 în Hrllmagiu, la 
10/23 Nov. 1906, iar conferenta de primăvara s'a ţinut 
tn O:/td, la 27 Aprile (10 Maiu) 190i. 

La conferenţa de toamnă s'a ascultat prelegerea lui 
Ilie Cristea cu elevii de clasa 1, desvollând după metoda 
sunetelor vii, sunetele ci» şi tO> şi a lui Avram Dragoş 

din Aritmetică: «Aflarea numitorului comun». 
Ambele prelegeri să declară «bine succese •. 
La conferinta de primăvară s'au rezolvat numai afa

cerile administrative curente1 s'a oficiat parastas pentru 
regretatul profesor preparandia l fost preşedinte şi membru 
de onoare al acestei reuniuni Teodor Ceontea. 

Diserlaţiuni s'au ţinut una: 
a) «Educaţiunea religioasă» de Mihail Vidu, invăţator. 
(Eseb. Nrii 30, 52, 95 şi 109). 
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în fine cu bucurie relatam, că interesul publicului 
mat e fata de cauzele noa:slre din an în an creşte. Confe
rinţele noastre traclnale itlcep a fI cercrlale tot mai mult 
dp mulţi onoraţilol' in frunte cu loţl şefli tfactuali. Pe lângă 
membrii ordinari, sa imulţe"c lot mai tare şi membrii 
fundatori şi ajutători, dovada toale aceste, că lumea sa 
convinge Lot mai mult de scopnl rrumos ce-l urmăreşte 
reuniunea noastră invatatoleasca .. 

Când avem onoarea a va relata loateaceste, nu 
pulem sa nu dam expresiune regretului no:;tru şi asupra 
fnprfjnrării, ca în unele din despărt;lmintele pmtopoptşti, 
membrii ordinari lipsesc Cll gramada dela conferinţe, tm
pedecând prin aceasta mersul normal al activitatii aceleia. 
Nu amintim de astadată nume, in speranţa, ca în viitor 
lucrurile să vor îndt'epta spre mai bine. 

III. Sttlrea Neuniunii. 
1. Reuniunea noastră m'e unncUm'ii Uli1nbrii,' 

a) In desp. prot. Arad 38 ord, 10 fuod. şi 19 ajut. 
b) .. .. .. Chişineu 33 .. 1 .. 3 » 

c) .. » .. Şiria !H » " 3 » 
fi) » » » Boroşineu 23 .. 1 • 
e) • » .. Bnteni 45 .. 1 » 1 » 

f) » » li> Radna 31 » 1 » 2 » 

fi) .. » » H!:ilmagiu 36 » 1 » 12 » 

De tot; ~HO » 14- .. 41 .. 

(Eseb. Nr. 122). 

2. Din raportul cassandui gcneml Ilă ('oustat/i.: 

a) Bani gata 39 COl'. 53 fileri. 
b) Depozite 1323 .. 33 » 

r) Restanţe de taxe 3086 » 60 .. 
Suma: 4449 cor. 46 fileri. 

(Eseb. Nr. 111). 
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3. Biblioteca 1'etlnhmii constă: 

a) Biblioteca centrala. din 283 °PUrI 399 tomuri 
h) l> desp. Arad • 89 • 94 l> 

c) • » Chişineu » 140 l> 140 ) 

d) l> l> Şiria :. 31 :. 31 • 
p) » » Boroşineu » 42 :t 53 • 
j) :. l> Butelli » 167 » 185 • 
g) » l> Radna » 110 l> 110 • 
li) » l> Hillmagiu • 236 :t 236 » 

De tot: din 1 098 opuri 1248 tomuri 
(Eseb. Nr. 110). 

IV. Propuneri. 
In necs cu cele desfăşurate, ne permitem a face ur

matoarele propuneri: 
1. sa se iee la cunoştinţa: raportul general prezent, 

raportul de cassă, bibliotecă şi controlă; iar biroului şi 
comitetului central, precum şi casarului, bibliotecarului şi 
conlrolorului general să li-se voteze absolutorul pentru 
anul de gestiune 1906/7. 

2, Intrucât în adunarea generală. presenta nu s'ar 
finaliza chestia .Planului de învăţământ« atinsă în punctul 
8 din raportul nostru general prezent, aducându-să un 
conclus meritorial, să se csmită o comisiune, care pe baza' 
actelor relative din despărţămintele protopopeşti, sa pre
lucre un proect de raspuns Ven. Cnzistor în chestie. Tot 
asemenea sa i-se încredinţeze acestei comisii, cu îndatorirea 
de a redacta un ră.s'puns Ven. Consistorşi chestia cu termino
logia, atinsă tn punctul 1 litera c) a raportului general prezent. 

3. Privitor la regulamentele de cassă şi bibliotecă, 
votate şi introduse în mod provizor din ad. generală tre
cută, după.ce timpul de atunci până acum a fost prea 
puţin suficient pentru o aprofundare mai temeinică. a lor, 
cu scopul de a să putea introduce tn mod definitiv, pro
punem, ca chestia aceasta să. se lase - chestie deschisă 
şi pentru anul viitor. 
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4. Pri"itor la chestia monumentuilli Teodor Ceonlea, 
propunem: Ono ad. generala aprobând paşii întreprinşi în 
merit şi pllnă acum de comitet, sa pnveasc<1 de aci În
nainte chestia aceasta de o importanţa rară penlt'u reu
niune, de a sa, in conzăcinţă comitetul central să se in
drume a intreprinde şi pe mai departe toale cele de lipsa, 
pentrucă ideia aceasta să se facă trup, conform momen
tuozităţii şi insămnătătii ei. 

A rad, din şedinţa ordinară a comitelului, ţinută la' 
S August (26 Iulie) 1907. 

10si! JlIoldOl'an, 
pre1.ident. 

J)imitt'ie Popor;,(';,'n, 
secretar ~W!leraL 

----~ .. :- .... _--
~aportul eassarulu1. 

Onomtă adunate! 

Cifrele cuprinse in »Raţiocinml« reuniunii, pe care 
am onoare al alătura, aratcl tristul adevăr, că starea finan
ţială a reuniunii noastre nu voieşte a se imbunatăţi de 
loc. Şi cauza acestui rau o putem afla mai mult, in nein
resul, ce se constatcl la 1: nii membrii ai reuniuniii de a-şi 
face datorinţa. 

Deci şi de aslădată rog Ono adunare, a indruma co
mitetul, ca să păşească cu toatcl rigoarea la încassarea 
taxelor, precum şi la Încăssarea abonamentului la organul 
reuniunii. .;. 
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Kaţiociniul 

lfwniunei Îfll't'it/îtorilor rom. qr. or. din })1·ot. arar/ane 1- V II de.~pre 
foate rJnlÎfl'(,l >;:i .~flI'M,/P, /Imn .. int'IlJlIÎnd rletn 1 Irtn.l)ftnr'i.ln 81 /Jel'.l!}()fi 
. 

c 
c..l 
'-

;:) 

~ 

% 

1 . ) 
3 
1-

[) 

fi 

7 

ti 

9 

10 

11 
12 
li3 
1'1-
1 f) 
16 
17 
IH 
'9 

Numirea venitelor 

Hemanenţa casspj • 
Din abon. organului reun . 
Penl'''l diplome . 
Pt'nl!'u fond. de edit. al org. 

rf'uniunii . 
Pentru Almanahul reun. din 

dieeeza Caral1"cbeşlllui 
Din capitalul fond. de edit. 

al org. reun. (Ia Victoria). 
Din capitalul reuniunii, elo
cal la "Victoria" 

Din suma donala de fericitul 
St. Antonescu şi elocat la 
,. Victoria". . 

Interese dupl). capitalele elo-
cate la "Victoria" . 

Taxele de membru dupâ 
prolopopiate : 

Prolopopiatul Arad. 

" 

" 
" 
" 

Buteni 
Boroşineu 
Chişineu 
Hălrnagiu 
Hadna 

" ~iria. 
Dela membrii fundatori 

. 

A fost A răma~ 
0- m 

A <::> 'i: 
să "" <;.> a se ro 00 

incurs 
.... el) 

incassa Q., 

incurgă :::s -, 
cr.> ---

cor. fi!. co fi 1. cor. fit . cor cor 

21 7[) 21 75 --'- - -
1387 ;)0 68460 6'/9- 26 bO 

24- 2·~- --,- - -
i 

18330 1383u - - i - -
! . 

7- 7 -- - - -
070 f)2 --,- 670,52 ~ -

52809 --'- 52809 - -

1 

6016 -_!-

fltfl -
381-
3\l6 12 
34·7 -
Sn7 -
3Cl8 -
20G-
220 -

120-
96 
6012 

11270 
'/1 
94 -
9·1-

I 
6466- -

6016 - -

I 
33·1:- - 63 
200- 91 
239- -107 
13930 - 9;) 
729 - - 97 
1H(J - - !:l1 
102 - 10 

Dela memb ajutrttori 
----~S-u-n-la--:~(~j3~:!~;3~~L~7~u=7~3~7~:~~9~G~o~6~·3~2(~)~6~3~61 

3f) - - 20 
---- 22 

166 -
3·1-56 -

20 La ,. Victoria" s'a elocat in 
decursul anului 1 906·H3 30 

Cu finea anulul--:1~9~O~1l~\-'a"""";':'fi-: ---;.-----:Ii-!L~7~;)~7"":'a~J~I·':"i!':"l-U--9':"~lJ~)j·Il-;....-1 
Detrăgânllu-se spe~eJe 171784' 
Starea cassei va fi =CU:-<fi;:-D.-a-.l~90~6~: -+,--!--i-1--:":'3l:':""9 ~~)3~li-:-:40~9,":":'~3~1--;'1-1 
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Care se află elocată şi anume: 

a) bani gata . 39 cor. 53 fiIeri 
b) elocaţi Ia "Victoria" 132~ 

" 
~3 

" c) taxe restante. . 301'6 
" 

fiO ,. 
Suma: 4i49 ('·or. 46 li IBri 

Numirea speselor. A f t ~~ S'a a se ;~ătj plătit 
coroane fii coroane' fii. 

1 Spese administrative 
2 Pentru tipărirea organului reuniunii 

şi alte tipărituri. 
3 Onorariul secretarului reuniunii. 
4 Pentru premierea dizertaţiunii ţinute 

in adunarea anului trecut 
5 Pentru cununa depusă pe mor

mântui fericitului Teodor Ceontea 
6 La "Victoria" s'a elocal 

Suma: I 

50718 

6373l) 
50-

50-

30-
4·1,330 

17178i·1 

507 lb 

637 Hfi 
50-

50-

1717~H 

Tot cu aceasta ocaziune am onoare a raporh\, că slar,'a 
fondului, ce are meniţiunea, de a rădică. fet'icitului Teodor Ceontea 
un monument, e următoarea: 

1. Prin colectare 
2, Interese după baniii elocaţi . 

Suma: 
G allŞa, 31 Decemvrie 1906. 

Iosi/ Moldovan, 
pre!iedinte 

Ioan Vancu, 
controlor. 

---.... ,-.' .... _----

384 cor. 42 fileri 
·{8 " 8H " 

·tmj cor. 2:J fileri 

Iuliu (Jrof~ore(tn, 
cassar. 

Raportul Biblioteeari ului Hnuni unii. 
Onorată ad!.ma1'e generală! 

Am onoare a va. prezenta urma.torul Raport., despre 
starea bihliotecei Reuniunei înva.ţătorilor orlodoc~i din 
protopopiatele aradane I-Vll, pe anul administrativ 1 BOH/7. 

La primirea bibliotecei, care a avut Joc in 25 OeI. 
1906, şi predata. mie prin preşedintele reuniunei. starea 
bibliotecei a fost de 277 opuri in 387 volume. Faţa de 
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raportul din trecut. În suma volumelor se obsearvă o 
scădere de 110 buCăţi. Aceasta îşi află explicarea în 
aceia, ca d. e. volumul 4 dintrun op, a fost conziderat la 
numel'izal'e de 4 volume şi aşa, eu la aranjarea bibliotecei 
am scos adevăratul număr al volllmelor. 

In decl1l'sul anului, biblioteca sa mai inbogaţit prin 
urma toarele opl1l'i: 1. }'oa ia ,~('ulr(.'d idi redactată de Negruţ 
in pret de 6 coroane. 2. ." /Jisp/'icn şi .~culll(l. anul 1905 
în prf'ţ de 10 coroane. 8. {)/,!/,lUul 1'PllllilWpi 2 C'xemplare • 
în câte 3 tomuri, redactat de pn>şedintele reunillnei Iosif 
Moldovan. 4. Buletinul (~fici(/I. Expoziţiunea generală rom. 
anul 1905 în preţ de 18 lei. 5. Ai/lilde Hplmiulll~i învăţă

torilor români din dieceza Cal'ansebeşullli anul 1904/5. 
6. JIl11iÎfâmântul jJrimar revista pf'ntrn şcoală şi familie 
redactat de un comitet tnvaţătoref;C din România anul 1899. 

De asemenea sa inbog:1ţil biblioteca desparţamâlltlliui 
ChişiJlP!t prin mai multI" opnri, iar a de:;p"rţ<'i.mântnlui 
Boro.~illl'u prin procnrarea revistelor ." Pcdagogia Homână« 
şi ." Vatra Şcolară« pe anul 1B07. 

În chipul acesta, "egistrnl bibliotecei cu finea anului 
prezinta. urmatoarea stare: 

1. Biblioteca cpotrala 28~ opuri 399 volume. 
2. Despăr. Arad 89:1i 9,} :Ii 

3. »Şir-ia 31) 31 ." 
4. l> Hadna 110." 110 l> 

5. ." Chişinen 11,,0» 140 » 

6. » Boroşineu 42 ." 53 ." 
7. l> Bllteni 167:1i 185 :. 
8. ." Halmagin 2~6 it 236 » 

De tot: 10~'8 OpUI'! 1248 » 
Tot în legătură cu acesta prezint aICI şi alte carţi 

cari se mai a1l t in m tgazinnl bibliotecei ş. a. 50 bucati 
., Cllf~sliuuea 1)(~dpp8ao)'« in şcoala poporală, don dela Iosif 
Velcean tn\'a~,llor in Reşiţa. 100 bucati »j)e/l!l'll T/'iranic 
dela Nicolae Ştefu învăţator in Arad. 13 bucati ."Almrt
na('hul« edat din incidentul adnn<1rii generale iubilare de 
caira Reuniunea învaţatorilor din C~ransebeş~ cal'Î cărţi 
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stau la di:spoziţia onoraţilor membrii cari voesc a şi-le 
cumpăra. 108 btlc,'lti din Protocolul adunărilor noastre 
gener'ale din anul 1892. 54 bucati din anul 1808. 14 
bUCăţi din anul 1306 şi (it) bucăţi din anul 1900. BU5 
bucăţi din statutele reuniunei şi in fine 28 bucăţi din 
statutele renniunei tipărite la anul 1887. 

In urmarea însarcinării primite dela onoratul comitet 
am dat spre legare 45 opuri din grupul car~ilor literare, 
ia l' legarea cărţilor cari mai sunt de legat, {) să se efep
luiasca îndecuI'sul anului viitor. 

Tot tn urmarea ace~tci insarcimlri, în decursul anului 
acesta, in numărul 6 al organului nostru oficios, am pu
blicat Registrul căI'ţilor aflatoare in biblioteca centrala, cu 
scopul că onoraţi membrii sa aiba cunoştinţa. că ce fel de 
opuri conţine biblioteca, la caz când ar avea lipsă de vre-un op. 

Când vin şi prezint în administrarea bibliotecei noastre 
o aşa slare tnbncuratoare, totodata fiem permis ca în 
urmarea insarcimlrii primita din partea onoratului comitet 
În pJ'ivinfa procurării unor opuri ce nu le avem în bibli
otecă se recomand: operatele scrietorilor de valoare ca d. e. 
Alexandl'ii, Eminescu, G.oga şi reşpective a altor autori, 
intru cât ne permite bugetul. 

Avânrl În vedere, ca bic\ioteca prin procul'area opurilor 
amintite şi prin eventuala ei îmbogaţire cu alte opuri în 
viitor, nu mai încape în sicl'iul avut, de oarece magazinul 
cuprinde jumatate din sicriu, rog ca pe scopul acesta sa. 
se mai procure un sicriu, caci numai în forma acesta sa 
poate tinea ordine In bibliotecă. In decur.'ml anului a fost 
cerut spre folosinta, un op care sa şi trimis la locul destinat. 

Va rog a priml acest rapol't cu aceia bunavoinţa cu 
carea eu îl prezint şi a-mi căştiga la el încrederea şi con
simtul onol'atei adunări generale, care ma insărcinat cu 
acest post, ca eclatant să se poată observa, cil tnsilrcimlrii 
dale mie in modul cel mai conştiinţios am satisfăcut. 

A rad, la 6 Augc.st 1907. 
1os; l Jloldovan, 

prezident 
10an Vancu, 

controlor. 
Vasile D. llişlI, 
bibliotecar general. 
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1 11 fo rrn aţi uni. 
Con1itetul reuniunii s'a intrunit in şedinţă ordinară 

la 26 lulin (8 August) a. c. -După luarea rapoartelor la cunoştinţă 
s'a făcut dispoziţiile necesare pentru convocarea adunării gene
rale şi s'au rezolvllt afacerile curente. La şE'dinţă au fost de fată: 
Iosif Moldovan, Protasiu Givulescu, Oimitriu Popoviciu, Iuliu Grof
şorean, Ioan Vancu, Petru Vancu, Dimitriu Boar, Pavel Darl<>a, 
Nicolau Boşcai, Ioan Roşu, Dimitriu lIiş, Ştefan Roja şi Nicolau 
Gristea. 

Reuniunea în"'ăţătorUor rotnâni gr.-or. din 
dieceza Carallsebe~ului, îşi ya ţinea adunart'a generala 
ordinara din anul curinte, Miercuri şi Joi in 15/28 şi 16/29 Aug. 
1n Ciacova, cu următorul program: 

Şedinţa ]Jl'im(l, 
Miercuri in 15/28 August după amiazi. 

1. La 3 ore p. m. asistare la chemarea Duhului Sfânt. 
2. La 4 ore deschidprea adunării. 
3. Prezentarea rapoartelor şi a altor esibiLe in('urse. 
4. Alegerea comisiunilor 
o. Diserlaţiuni. 

Sedinta a doua. , , 
Joi, in 16/29 August inainte de amiazi. 

6. Referadele comisillnilor. 
7. Defigerea locului pentru pruxima adunare gen. 
8. Propuneri incurse CI1 8 zile Inainte de adunare. 
9. Alegerea functionarilor şi a comitetului Reuniunii. 

10. Inchiderea adunării. 
Din şedinţa comiletului Reuniunii ţinută la Lugoj in 16/29 

Iuliu 1907. 
Ioa~, J[,m:lI, George CiU ... tHl, 

prezid(>lll. notar I. 
Probă de foc. învăţător;i români in totdeauna au dovedit 

că mai pre sus de toate işi iubesc originea, limba şi credinta stră
moşască. O asemenea dovadă au dat acum Invăţălorii SăIăgeni 
intruniţi la adunarea generală in Şimleu. Se zice Jă guvernul 
actual, ar fi cerut ştergerea cuvântului "român" din titlul Reu
niunei, iar învăţătorii cu nnanimitate au respins aceasta dorinţă 
a ministrului, prestand cu onoare probă despre focul ce nulresc 
în inimile lor fa~ă cu scumpele tezaure moştenite dela strămoşi. 

Protopop nou. Cu deo .. ebilă bucurie am luat ştire 
despre rezultatul alegerii de protopop din traclul Buteni. Părin
lele l'ntirm A[('flier paroh in ::)atul l'aU şi Zeldiş, acest adorat 
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pretin al dascăljlor români, a fost ales protopop in Ruteni cu 
majoritatea de ·i6 voluri. Voluri au mai primit şi vrednicul paroh 
din Comlilnş (O. Szt-Ana) Virgil Mihulin 14, iar fîimeon Leucuta 
al treilea candidat 3. - Gralulam din inimă noului protopop, 
rugand pc Oumo('zeu să-I ţină sănătos mulţi ani in fruntea bise· 
ricilor şi şcoalc)or rom~lne din traclul Buteni. 

Asociaţiuuea naţională aradană pentru cul
tura pOl:torului rOluân ş'a ţinut adunarea generală ordi
nară - din anul curinte - Puminecă in 29 Iuliu (L 1 August) a. c. în 
sala festivă a casei naţiollal~ din Arad. Prezenţi la aceasta a fost 
f!oarpa inteligenţei rom~lne din Arad şi provinţă şi un număr 
frumos de poporeni. Dinlre invajătol'ii cari au Inat parle ni-am 
votal pe domnii: [osif Moldovan, Nicolau Şlef, Iuliu Grof~orean, 
T. Cherechian şi Dimitriu Boariu. 

Concert şi peh'ecere de joc. Corul Asociaţiunii 
naţionale aradane, sub conducerea domnului .Nicohw .'pel invA
ţător in Arad, arangiază - Joi fn J 6/29 August a. C., - În onoarea şi 
favol'ui Reuniunii Invătătorilor romani Inlruniţi cu aceea ocaziune 
in adunare generdlă În Arad, Concert şi petrecere de joc. -
Anunţ special se va publica in toate foile romaneşti. 

Escurziune de studiu. Cu ocaziunea' adunării gene
rale, dorind a eelştigii invăţălorimei şi publicului participant oea
ziuni distrăgătoare şi folositoare tot odată, invătătorii din loc a 
pni'l la cale pe Joi in 16.29 August orele 3 p. m. arangiarE'a unei 
escurziuni de studiu spre a cereeta cele mai mari şi vestite sta
bilimpnte din lnt.reaga Austro-Ungaria, aflătoare In Arad: "Pabrim 
de ~pirt a fnJţi/or iVeuman" - vizllată in anul 1884 chiar şi ele 
Maiestatea Sa Regele Francixc Jo~~l 1. - şi "Fl,brie(l de vagoane" 
in cari se ,pregălesc locomotivele şi vagoanele căilor ferate din 
Ungaria şi ţările din imprpjurime. - ln fruntea escurziunii stă 
invăţătorul- Ioan Van cu din Arad, care este insărcinat a se in
grigi de tr9mvaiele trebulncioase şi de conducerea vizitatorilor. 
- Pleearea la escurziune esle la 3 ore p. m. cu tramvaiele ce 
vor aştepta spre aeest scop in colţul stradei Foray (piata Sza
badsitgler), lângă ospăLăria fraţilor Lang, unde va avea loc prânzul 
comun. - Penlru a ne şli orienta, atât cu privire la prl1nzul 
comun, cât şi ea privire la vagoallele de tramvae trebuincioase, 
sunt ruyaţi toţi cei ce doresc a [uri })(wte - să comunice (tceasta 
prin Q carte de co,'esponden(li cu, prezidentul Reunitmii Iosif Mol
dOV(Jn director şcolar Arad, 

Solvirea taxelor. Abonament a solvit: Părintele Tmiatl 
Vaţan din Arad 5 COl', 

Tiparul tipografiei dicel'.am' greco-Ql'ie!:l.ale rOIl1;l.lIlJ din Arad. 
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