
apare În circa 10-12 numere pe an 
de dupa trebuinţele .. Reuniunei" 

aproape în fie-care lună. 

In acest organ oficios se \"01' ţin(; mem
brii reun,unei şi pllblicnl interesat in el1-
reIJţă CIl toate aface'rile rel1niUllei. ~i ell 
1j1Omenieie mai însemllate dlll \'jeaţa I'f'll
niunilor surori, precum ~i ('Il alte afaceri 
de natura şcolarii. 

Preţul abOllalllentului anual 5 cor. 
şi se solve~te anticipative la a(!rt"a ca"sarului 
reuniunii Iuliu Grofşorean învăţător in Gal;::a 

u. p. ri[;tgos. 

Memhrii reuniunei primesc acest organ olicios 
grâluiL anlnd să soh'past!ă odată cu tacsa anllal~l 
de membru, 1 coroana, ca spest' adminislrati\'e. 

Manuscriptele sunt a-se adresa colabo~ 
ratoru]ui Iosif Moldovan. director şcolar şi 

v.-preşedintele reuniunii în Arad. 

__ ju illtensul gellual ~i comun __ 
mg,lm toate redactiunile a ne lrimile foile 
lot' În schimb, dorind a pă:...;tra colectiunile 

in biblioteca reuninnei. 

I1" U7RWf'I 
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tAnul 1. Nr·3· 
i~_--.-v. ______ "'"........, ...... ___ & __ ~~..._._~ __ ............ _______ ..,......,_ 

.~ 

Reuniunea învătătorilor 
rODJâni 

dela şcoalele poporale confesionale ortodocse 
din protopresbiteratele 

Arad. Chişineu. Siria, Boroşineu. Buteni. Ralllhl ~i 
Hălmagiu. 

Organ periodic oficios 
redactat 

din încredinţarea comitetului reuniunii de 

Iosif Moldovafl 
vice-preşedinte. 

E d i ţi lIU e a H p U Il i lIU ei. 

Abonamentul 5 coroane pe an. 
j\1embrii ordinari ai reuniunei il primesc gratuit având să supoarte numai 

spesele administrative de 1 coroană pe an. 

Apare odată pe lună. 

Arad. 1904. 
Tiparul tipogranei diecesane grecJ-Orie.ltale romane. I.

î

, 
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,,~euniunea îu~ă\ătorilor" 
Organ oficios 

ap are oda tii În fi e""care III Il ii. 

~i:" 

puţul abonamentului anual 5 (or· 
Se !:-iolveşte anticipalive la adresa cassarului reuniunii 

Iuliu Grof,oreall 
hl~'ă".t .. r in Gnl~a u. p. ~'n.aJCos. 

Manuscriptele: 
sunt a-se adresa redactorului 

Iosif Moldovan 
director şcolar şi v.-preşedintele reuniunii in Arad. Piaţa Tokoly NI'. 8 

în interesul general şi comun rugăm toale redacţiu
nile a ne trimite foile lor în schimb, dorind a păstra co
lecţillnile tn biblioteca reuni unei 

Anunţurile: 
se plătesc fie-care şir cu 50 ftleri de odată. - La anunţuri 

mai lungi se face favor. 

UU:C so. CLC US iZ .. • EL .~ ; 



Discursul 
de salut al representantului Episeopese şi Van. Consistor. 

Arlnecs la protoc. adun. g(·ner. a XI\'. sub E). 

!JOI!IUU/p jJl'l'fPdinte! 

()noi'aft'i adunare r!N/pralrl! 

Din însărcinarea P. S. Sale D~lui Episcop diecesan 
şi a Venerattllni Consistor din Amd, m "am presentat aci, 
pentru a asista Ia lucrarile acestei adunari, pentru a lua 
parte la deshaterile cari vor avea loc. 

Cu bucurie am primit onorifica însărcinare ce mi
s'a dat şi aceasta cu atât mai vârlos, cu cât de tnvăţă
lorimra noastră pe mine nu numai positia mea oficioasă 
mii leagă, ci şi sentimente de sincere simpatii şi coleMia
lilatc. 

Am venit in mijlocul mal'ei familii a invăţătorimei, 
din care şi eu însumi fac parte; şi de aceea din inimă 
cmata, cu frăţească dragoste, mă simt indemnat a spune 
dela acest loc, cu ace~t prih~giu, câte-va cuvinte, pe care 
le ~ocutesc de polrivite. 

Dumnilor ÎtwiUlitori! , 
Domnilor colegi! 

»Lelsaţi copii sel vină la mine,« - a zis divinul 
tnvăţeltor, marcând dil'ecţiunea profetică, pe care o des
chide în calea a:)o:3tolilo[' şi înv,\ţaceilor sli, p~ntrn întă~ 
firea. ~i des\'vllarea sfintei itlitituţinni, careia el i-a pus 
de piat.ra. unghiulară, piatra credinţei. 

Pe acea piatră zi.jindu-se biserica lui Hristos, acea 
piatr~ este temelia existenţei, moralei !?i fericirei neamu~ 
lui omenesc. 

• 



Credinţa dar, c/'cdinţa e~te şi ll'.lhllte sil [le prirntll 
principiu fundamental al C'dllcatiunei. Îtltm (l;)n..,a este da
toare şcoala să ridice la lumină noile generaţii, 

Iar' când noi, Domnilor iny,ltl:Hori, în numele $coa
lei, a luminEll'ii, a luminei ne inf.runim, lumina gel fim, şi 
lumirnl din lumiml să d,lm cei-ce d(~la TaUll cel'csc Illai 
multi talanţi am primit şi sa lmlm, cei-ce chemati suntem 
a merge in numele DomnuJnÎ, înviHfmd, - dlei şcoalei 
cont'esionale îi r8\'ine asl<Lzi - îndeosebi îndeplinirea mi
Sllmel p rofetice, 

Domnilor Î/I/:i,(/itori! 

Şcoala noastră confesIOnală, este şi naţionala, pre
cum natională ('"te sfânta noastră bisel'ică Ol'todoX:;l-ro
mână, trebue dar, ca la indeplinirea pl'Ofeticei noastr'e 
misiuni tnvăţatoreşti, nu numai să n'o perdem din vcclpl'e, 
ci motiv de procedare, isvor de inspil'aţie să ne fie. 

in cursul grelelor vremuri, veacuri tndelnngalc, nr>(l
mnl nostru, sub vitJ'igia irnprejurtlrilol', în cl'erlinta str;l
bună şi-a gtlsil alinare şi mângtlel'e. Cu ochii pironiţi 
spre mântllitoml rastignit pe crlIce, şi-a pm(at Cl'l1CP(l s<l.': 
Şi când gonit de avani şi puhoaie str,line el se refugiază 
în adâncimea codrilor, cu cr'edinţa În suflet şi cu româ
nea:sca doină de ,jale pe buze a aşteptat, Dildajduind 
schimbarea vremilor, 

Credinţa în Dumnezeu şi atipirea cu sfiinţenie de 
dulcea noastră limba, de minunatele tradiţii naţionale, au 
fost scutul şi pavăza sa, prin intemperii lungi şi Întune
coase, Dnmnezeu şi conştinţa indi\i'idualitătii sale de neam 
au fost, sunt şi vor fi eternul zid, de care s'au ~fărmat 
şi se vor sfărma toate pornirile vr.'ijmaşe neamului nos
tru din trect:t şi din toate vremurile, 

Alăturea cu duhul progl'eslllui. intrat-au În intocmi
riIe omeneşti şi tendinţe fal::le, arbitrare, îndreptate spre 
schimbarea legilor firei. Dar legea firei dela Dumnezeu 
este şi zadarnice vor fi toate opintirile contrare el. 

E J 
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ÎIl legea lirei ni-s'a )ft:sat noui1 iubil'ea de neam ŞI 
alipirE'a dt~ (~.['(~dinta sll'ilmo::;ească, - pe acestea :::;ă le 
:-;11I.~iti "i clllli\"a!i. il1hijitol' Dascăli, iubiţilol' colegi, invă
!;lllil d~~-il plll'lll'i ~i pretutindcni, dUP:l cl1vântul scripllll'ji. 

!Joil/Ili/or ÎIIPllţ,"Uori! 

(fl'pa este lupta pe care avem s'o ducem. căci 

Illnll(> piedecl ni-se' roslogolt:sc in cale şidln mulle părţi' 
Ual" anua!i cu arma credintei !)i CII iubirea de neam, nu
lIlai himl vom pntf'a tn lupta noastl'il, În Implinirea mi-' 
silll1ei Îllvfiţ;l!ul'p::;li, În mnnca pentru ridicarea şi Înălţa

rea cullurale). lIlora!,l a generaţiilol' plitpânde, a cetatenilor 
de Imlne. lllel1iti să tie deposita!'ii şi puterea bisericei, 
rwalllllini ~i patriei noastre iubite. 

:)i când la ilnpli!Jirea ace,.,lei îmi.lţ,Uoare munci sun
tem dH'ma(i, s11 nu uil;\tn c<1 lui Crlstos suntem slujitori, 
şi dup;l dirinul exemplu să p,-l-;;im cn hotărâre spre crucea 
Iloa:-;Inl. .Clci nimic marc, nimic sublim, nimic statoJ'llic şi 
lll,lnlllil.ur nu s'a facut In lumea aceasta, fănl jertfă. 

:")i DumrH'zcll nil va pt'imi de j(~rtfă pe altarul său 
- pe fiul Ini ,\\'l'am. 

Intru lozinca: Muncă şi jertfă, - salut adunarea 
getll't'ai:l, ÎIl lllllnci e cel ni-ce m'a trimis pe mi ne. 

t • ... ..... ~ . .. ~ ..' .;..' .;J!", 



PSichologia rqioluţiuui1or. 

J)iserlaliune celită în adur(. ger(er. a XIV a reur(iunii îovi"ltl'!lorilor. 
Adllecsafă la protOt'ol sub F., 

Onoratii adlll/(l1'ea [j('1/('}'nlli! 

Superb de ori-ce mişcare culturală româm'l, ambi
ţios de a putea lua part.e în toale ac~iunile provenite din 
înaltul motiv de a promova interesele sărmannlui noslru 
popor, şi dornic, de a vedea realisat idealul de care pal
pita inima părinţilor noştri: ridicarea nivelului intelectual
molftl al poporului român şi prin trânsul ridicarea stl'trii 
bune a bisel'icei, şcoalei şi ţarii noastre: fn acest moment 
solemn Vă salut cu o bucUI'Îe vie conmilitonii mei noi şi 
vă fac o săI'b<ltoreasc,l făg<1dllint<1, că din toate puterile 
mele voi lucra pentru spt'ijinil'ca Lntumr intereselor aces
tei reuniuni, ca prin munca deamnă, cu demnitate să pol 
sta al<Huri de 9staşii intelectuali ai neaml1lui românesc, 
Şi acum. când pentru prima oara deblltez inaintea D-Voas
tră, simţându-rna fericit În cercul D-VoastI'ă, pJ'imHi~m;ţ, 
Vă rog, cu aceea dragoste cu care mă apl'opiu şi eu de 
O-Voastră. 

Prin lucrarea mea de fată voi să va arăt' ;musele, fa
sele şi În urmă momenlul de explosiune a acelor teribile. 
mişcări, cari în istoria omenimei sunt cunoscute sub nu
mele de 1'el'olutiuni. 

Revoluţiuni au fost şi vor fi multe, dar au toate 
aWt infaţoşare, alte motive, dar tot acelaşi scop Loate: 
perfecţionarea, fericirea omenimei. 

Dintre t"evoluţiuni cele mai interesante, cele mai 
instTllctive sunt cele sociale, cum a fost revoluţiunea fran
cesă, sau cea a fraţIlor Grahi. 

:;;a: i ... ·_c. zs;- .. GiRUl z tS J 
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Cu oCl1~iun~a aceasta şi eu vreau sit mă ocup cu 
psichologia acestor l'evolu~iuni sociale" Notez inc<l, cumcă 
În m;lSllnl mai mică sau mai IlHll'{'! "- de reguhl apar 
de-o-daU!. mai toate felurile de revoluţiuni, provocându-se ~ 
:;;i pl'ijinindu-se una pe alta, 

Dar' mit ve-ţi intreba, sit vă spun in fine, ce este 
l'cvolu1iunea r H"fp. fendpufa de a real/sa si cu torta ideile ~ ~ j. 1 

t'ill'i pal' (l l1'ii:jI(/'f{ bU/I((lifm'ea, fericirea, Olilwimei, Astfel 
prin ~copul ei în fond este cea mai nobilc'l pornire, 

[_ prin mijloacele ei insel, pe cum vom vedea, este cea mai 
n gl'oaznica, in manifestările ei cea mai infectă mişcare,' care 
u asemenea unui uragan de vară secer'ă sute de mii de vie
I_ time, el'llmpe cu puterea unui vulcan, nimice~te totul, ce 
1- ti stă în cale, şi vai· de cei-ce au produs-o şi i s'au 
ii opus; dar' ce e mai trist, ideile ei devin ilusorit prin 

viforul urei omului asuprit şi scopul înalt sa zădc1.rniceşte 
:i prin ·ol'bia minţii exalta te ! In timpul revoluţiuniloI' spiri
~ tele omeneşti respira dnpă răzhunare, - ;li pricinuilorii 

:;;i esccl1UHol'ii rC'lolutiunilol' zac în hecalombe dealungul 
dmmurilol' şi sln\zilol' ca document.e îngrozitoare a ade
vttl'lllui, ca ordinea naturei, - nepedepsit nu se poate 
viola, 

i\[i-~e pare ca din aceste a-ţi gâcil şi D-voaslt'ă, în 
ce :stare suIlelea::3că se află un popor in timpul revolutiu
nilol'. 

Acca:-;lc1. stare suHelească să produce prin un lung 
~il' de nelnd!'cpttlţiri, de suferinţe provenite din o cultmă 
falsă morală, artistica şi :'iociaIă, alimentata. de o corup
ţiunc, care pl'edicând îndurare, gingtlşie, chiar aceste nLI 

le cunoaşte in snlletul ei sac de ori-ce sentiment mai înalt 
- şi epuisându-se tot sucul socfelelţii lucrati ve: in apo
geul durerilor ne~fârşite şi nevindecate: explodează Sfaf
mând totul şi resturnând toate, 

Se manife::3tă tn chipul următor: Se fură, se de
va~teazit şi se ucide. 

l' 

I
I 
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,i 
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Sa. furi, sil ucizi, este o cl'imil ordinară. Si omul 
revolutionar fmă, ucide, şi totu~i nn este criminal. Omnl 
revoluţionar nu vrea să aibă ni mic, când jilfu eşte şi ucide 

.. dânsnl vrea să nimicească numai totul, ce-j aminteşte t]"(,
cutul plin de suferin(e, lotul ce i-::o;e parea eil-i sUt în cal!> 
spre inchipuita, ~i mult visata fericire. Starea, in care :::e 
aBă popoarele In timpul revoluţiunilor, am pulea-o numi 
desechilibrare sl~tlete((sdi, sau cum ar zice poporul no::;tl'll 
şi-a perdut săl'ita. 

gste oare Intre D-voastril om, care ~[l nu fi a.l un::; 
barem odalil în viaţa sa în stat'ea, când aprins la creri, 
ciltrănit la suflet, asuprit pe nedrept, cu inimă mare te
sea totuşi la planuri, "isa de fericire, şi când i-se p<tl'ca 
că e în momcntul realisărti tnll1l'or \'i~urilor sale: de 
odată. prin cine ştie ce intrigă, prin nici insuţi nu ştii ce 
pacat atribuit tie; visurile tale toale rlisp,tr, ţi-se zugruma 
ambitia perso oală, ŞI strivi t, t1 rnll it pri veo;d i In abisul, de 
unde-ţi striga nefericirea. în accBt mO:olwnl de crisil men
tală nu vă aduceţi aminte ce ati 8im(it,? Xn yă aduceţi 
aminte cum revoltaţi stringeall din pumni, va avânta ţi ~i 
căutaţi să stinge~i pe urzitorul nefericil'ci d-\'oastre? 
A~emenea acestei sU"trl este şi cea a popoarelol' revolu
ţionare. In acest acces qlla::ii apopleclic, mult incercatul 
popor, desiln"ionat rupe cu răbdarea - si darima, re5-
toarnll intreaga societate şi ne mai cugetând În desnă
dejdea lui la l'~alisat'ea ideilor, de cari se [nc(t\;dse alat 
de mnlt: srarima şi zdrobe~te Înlt,'lln(l şi SI/!; i'uii/p{p 1'0'

chiului edUici,t 8()('ial Îşi iU"jl'fiIJi" fUI/fi' ideilp o,!i plrwllrllf' 
f('ricin'i salr. Îmi inchipui că :-lud In Parisul din timpul 
revolutiunei. In fanta",ia mea aprin"fl \'.ld CUllt pe pie!.e 
şi stl';1;~i se aduna zdrellţo:;;ii sansconloti eu fl'meile lor 
mnrdal'e, cu copii ]01' palizi dp lunga su[cl'ill!;'t :'îi foame. 
Ora~ul şi ţara re:Sllnă. de urletul lor de rflZblt:lal'e, şi in
tr'un chip respingător C,l11bl cornl tnfricoşalul cântec: 
('(l ira! (va mel'ge). :3i tnl",uri d II P,l 11""l:::;tlJ'j pleacă r1e
ahmgnl drm11lll"ilol"; Întl,'in:-;rlc bogaţii şi preoţii, înlrc-' 
diD!;'ii şi in:-;n~i ]'egele, Unele Ll'a:mri nwrg ::;ple ocue, pu~ 

.: "iZa 22 & = 
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carii, altele s:JI'C calea - unde se incepe veCinica nimi
cire. Cl'eZl, Cet nu mai sunt biserici - poporul să ingră
made~te prin alte locmi. - Pe slr<l1.i şi pie~e se inaltă 
fmci ~i ghil,:j.ine - in jl1l' de ele victime şi popornl relz
blln~l!ol'; p,\cato:-;;ii acestei dp:-icrcen\"i, acestei despchilibrăl'i 
UIT,L de a râlldul e~afodlll - - sâllgele se varse\ potop -
~i în jnr popol'l11 enllllpe îtduritnd l'izând şi batjocorind 
la vederea victiillelor osândite de pacatele lor şi ura po
porului, ~l nu mai poţi pnne stavilă nici urgiei nici pla
tlmilor. -- Mal'at cpre zi de zi decapital'ea a mii şi mii 
de bogaO -- poporul aprob,l - :;;i călclul îşi continuă 

Ileobosit munca de mU(l!'le. In lll'lllft nu mai snnt vrăj
maşi de UclS - dar mintea şi sufletul I'erbe şi pentrucă 
păcăluil-au şi leginiLorii ucigaşi ai rc\'olu(iuoei: legea tre
bue S;t se împlinească şi vine acum rândul apo:-itolilol' 
revoluţ.ionari. - Ca.d, pieI' --- ~i au dis(Jetrtlt de odată 
cu dinşii şi ideile lor. In anal'cllie:ii f!'ica lor generală 
poporul istovit ~i nllllas singm stă neputincios şi din în
tuneric prstc vall1l'ile murdare ale revoluţiunci se ridică 
l"alnie un ~apoleo!l şi din ridicllia dar îufricoşata repub
tic<), din stalul profetit de apostolIi de udinioară, f'esare 
imperiul francez fărtt ulupisticele, dar mult trimbiţatele 
rra:-;e-, lihertate, egalitate şi fI'ăţietate.« Legea naturei s'a 
împlinit - moarte prin moarte s'a făcu!. 

::-Ii revuln(iu!lca e~te urmare naturala -- ce n\1 se 
poale IIlCU nj ura, este o mişcare motivată, este indreptătita 
chiar, prill mijloacele şi decurgel'ea ei insa ilegala. Pe cum 
lin sillglll' om nu \Joate ILleca în sine pe vecie asuprirea, 
de:-;ilnsio!lt1.l'ile, ce l-au (Ijnns şi el'umpe: afitfd erurnpe ~i 

Illl popo"r, daccL l-ai pus la sufcl'in(e fănl sfirşit. Hevoln-" 
tillnea se motlyeaza prin naturalitatea ei: prin causele, 
c«1'i o produc, Dacă n'ar fi suferinţe, Uillilil'i, În~elari, 
deccplinlli: 1111 le-rli amari şi n"ai dori f<tzbunare, daca 
Însă ace~t(~ DU se mai cl1l"lnă, d II P<t cum nu te-ai indUl al 
de asupriluL asemenea nu se va indura nici dânsul de 
line; :,i cine ne poale lua nouă dreptul, de a ne apăra, 

când !Jerire, moarle, vecluică suferinţa ni-se pune iu pros-

;---', 
'f. 
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pect? In aceste zaee tndff~pUl.tirea revoluţil1nei. Este insel 
nelegal1, c,lei prin mijloacele ei nu s'a ajun:5 şi nu se va 
ajunge nici când scopul proclamat prin lrinsa. 

Dacă odal.l revolutiunea este naturală şi lrelHw sa 
urmeze, s<1-i facem diagnoza, sa vedem cari sunt simpto
mele, din cari să pl1tem deduce la o eventuala erumpcl'e 
a l·evuluţiunei. 

Cu toată siguranta poti con::5lala că te apropii de 
revoluţiune, când în general ţi-se pare că starea materială 
a oamenilor e bună, ceea-ce pare a dovedi împl'cjlll'area, 
că domneşte luxul exagel'at şi să cullivă aşa zisa artă. 
Totul e tnsă fals, avuţi abia sunt câF-va - ceialalţi sunt 
exploataţi şi duşi la ruina. lncie prin spiritul timpului co
rupt, când placere, pompă, splendoare se vânează. Se 
umblă la teatre, la orfce, la concerte, - şi artă e tol ce 
se produce - fără considerare la piesele de artă, ci nu
mai la artişti şi artiste. In asta zace falsitatea şi pedeap::m, 
- oamenii sunt mai mult sensuali decât sentimentali. Se 
ridică palate - publice ~i private - şi se fură mult, 
foarte mult, în numele binelui public. Cornoclilate şi pla
cere să vânează pe toale terenele până la bancrntă. Se în
cep sinuciderile de tot soiul şi gl'aseaz,l fIlosofia pesimista, 
fatalismul, destinul. lurnaliştii, - cu minciunile lor sub
stituesc in publicul enarvat literatura şi lectura operelor 
de valoare. - Se corumpe întreg gustul, - :;:i nu e bun 
ce nu e frumos, şi tolul să judecă cu vederea şi doml 
de plăcere. 

O caracteristică proprie a acestor timpuri prerevolu
lionare sunt încă şi di\'ol'[urile. CăsfUorii, logodne chiar, 
unde ai presllpune C[t exÎ::ită oareşi-care sentiment de pu
doare, sa desfac făra ori-ce scmpul de mustrare de con
ştiintă. 

Să ivesc În urmă scriitori cari văd răul :;ii ruina. PIă
nuesc reforme llO1!;\ sociale - cum făcea Montesquieu, 
Rousseau şi ceÎalalti. Ideile ajung in popor - să pretinde 
realisal'ea lor şi S;l perhoreschează aceasta de regulă din 

• 
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partea celor dela pulere. Se nasc partide, certe, la În-
ceput cu cnvftnlnl in tuma cu arma, focul :;;i ghilotina. 

Dacă in timpul certei cu cuvântul oamenii toţi ar fi 
buni, drepţi şi întelepţi, s'ar putea tncl1njura rcvolllţiunile; 
dlCi ivinelu-se sirnptomelc şi causele, ar fi deslul $1 se ~us
pendeze ace:-;le numai şi am ajunge eal' la calea normală. 

Insa cine ne ganmlf'azil nonă, ca oamenii vor fi oare 
când toli vecinic buni, dt'epli şi înţelerti? Aici zace mis
terul etern ei fl'ice şi a nesfâl':;;itclol' suferinte. 

Acea:-;ta este poarla lui Dante.' 

l'rin mi/ll' !ill llltnl /1( I'ecinim dUNre. 

Ioan (~osta. 

:~ 



Inforntatiuni. 
~ 

Nou referent scolar. Oi Sever Secui a fiind 
11Icredintat cu pt'Opunerea iimbc, 7i literalurel romane la 
institutul pedagogic dieccsan, de referent şcolar a fost de
numit din partea PI"easfinţiei Sale Domnului Episcop, DI 
Or. Caius Bredicean, care tu 15 a lunei trecute 'şi-a 
şi Inceput frumoasa şi ponderoasa chemare. Din acest in
cident noul referent şcolal' a fost bineventat în numele in
v,l(,Horilor de cătl'ă vice-p("eşcdintel~ I"cuniunei Învăţalo

I'e~ti Iosif Moldo"an. Cunoscând frumoasele calitaţi ale 
noului nostl'll şef, legăm mari speranţe de activitatea 

Sllriginitorii învătătorilor. P. O. D: Dr. Xicohte 
. , 

Vnclt director de bancă Arad, Jlihai Velicin adl'oeal Chişineu, 

Dr. Caill,~ IJre,lil'ean ,'eferent şcolar Arad şi 1. Uiurcu librw" Bra
şov, au intrat in şir"ul ahonenţilor; ear P. Ono Redacţiune a fvii 
.,r},tzefa rle lhllnitlc!'(?' din Şimleul Silvaniei (:3zil(lgysomly6) ne
au oferit schimbul, promovând a:'itfel scopul intenţionat pr'in edi
t~rea modestului nostru organ. Rugăm să primească spriginîtorii 
nostrii, şi pe aceasta cdle, sincera noastră recunoştinţă şi mulţă
mită, 

Tot Începutul e greu. Nunhll'ul prim al or
ganuilli nostru ap;\rut in 1 Octomllre, din caU:"iC neal;lr
mltoal'e dela voia noastră, s'a expedat cu in!âl"ziel'e de 
10 zile. Trecând peste g('euULţile inceputului, de azi III 
colo vom pnlea satisface la timp aşleptărilor. 

COllyocărl. Conferinţa de toamnă a despărţământului 
ppcsc ,';>irilt e convocati\ pe ;l[frcurÎ In 27 Oct. (9 Novembre) in 
comuna A!!}'i'!. DespărFumlntul Arar! lşi va ţinea conferenţa de 
toamnă în J:latania J)uminec[t in 31 Odom\'re (13 Xoemvro) a. c, 
JJesp. ppeS': Hrdeni se va fntrunf in conferinţă LUII,i In :![) Oct 
(7 l\oemvric) a. e, In comuna B()r()sell(',~. 

4141 FI 
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Soh'irea taxelor, Din partea cas:;at'Ullli reuniunii se 

raportcaZ:l, că clpla adllTlarea generală incoaei au incurs ul'Iuflloa
Jele taxe: ('o/l~lltII'i/t FII/n l ( (c\ldcţU), 4 COl',; (.'01'111" X')llite ~AI

maş), j'ell'lI ('I/I'i'l (Iloneeni), şi Palri,.i/l C"I'II,'il/ (l~,-:;;ebeş), cale 
2 coroane; !Jii/lill'ie Jlim (,)I~ilinî, ti COl',; Un',!fol'il/ Ho,~u (Sem
lac) şi Jlillilil J.cHl'iI(a (Somoşehcşl, c.lte 2 coroane; Xicolae Pli
,'m{!'; (::;îiclIla), lj. eur,; (i(;rll"im Ultlillt (:;;ieula\, 1 ~ cor.; J./lZItI" 

Il/l!e,~(:1l (Scmlac;), }',/,d 1.1;1/ (Talpoş) :;:i J(iH ('I)I'II,;n ~Chisindia), 

c.tle 2 coroane: _\'i"III,w .lIaeÎ (Ziml,ru), 8 cor,; I.llcre(ilt Aml!l·/t~ 
(pin, 2, COI'.; Si"ol,w !J",~"llili (Bode~tj), 2 Cl)l'.; PJ'()ta,~ill Gir/(
{/,SW (Sohot'şin), i 1"01',; Gl'or:v !'I/!)(Hiciu (I~a!ania; 4 cor.; ..[1(

!II/stiti Bo(iliG (COIlllhnş) şi PI'It'/I 1'11;/1'11 plitderal) ~ cor'oane; '1'0-

(/01' I,a::fl)' (Cherl'l:.hiu), 3 CO]', '/0 fiI.; J,'I~/II' Upi'wn (Zarandl, 7 
cor.: J:OIIIII{ Tirl/n'l/tI (i\fn!lac), ,1, cor,: :;'lljÎm. Leuf'll(a (l'il) l;]i 
l'elrn nlt/int (Sin! ea), c<U(~ 2 COl'oa 11P. 

EscursiulIc sUcntitidl, Prc;.;illiul ilespărţi'Ul1<llltulni , 
Arad ,din incidentul conl't~t'inţei ne :ie va ţitll.~!l în Bătania, pro-
iecl(~ază a :'le face n ps\:msiUll() ~li(~nljfk"t la :-;Iahilimentele eeo

!lomiei de rnndnl din J!,'~ij/I':IP"', Luni] '1 'It ::\,J\', in ziua ce ul'mează 
după conferinţi't. Pl'lltl'll li pu[\~a face paşii Ili".',~al'i in acea:-;la pl'Î
vint,\' şi penLn! a Ltc() disJlo.;iţiilo neco"are pentl':J lncv,u,tiral'c în Bă

laBia, Illl'mbrii sllnl rugati a Sl' insinua dl' tiIrlfilll'iu la presidiul 1'0-
uniunii III,.U' JIIJIdIll'II/I director şeola!' in .\md !lac(I p.lnă la 6 So
I'emlo'e sL n, nu :il~ VOI' insinua melllhrii d\~;:ll1i, eseLll'siunl'a nu 

:,jeva tinea. 

J{eulIiulIea În-n"'ttătnrilor rOIlI. ort., din pro
topopiat.ele: Tin1i!foara, Detin1, COlitloşul-ulare 
!fi Lipo~'a, dup[t cum am anunţat deja:;;i in nllll1erul precedent, 
ş'a ţinut ad, sa guncl'ali:t: Luni, la :1 Oc~t. n. a, c, in frumosul 

or[lşcl Lipova.Prilllil'fm lleulliunij :lin partea bravi lor Lipoveni, 
pl'l'cum şi a despi'lrţi"un,'tnlnlui Lipov<l. al I'Guniullii, in frunte cu 
p, Ono D. ro;('/( IInlll,~i"t ppl'cshiter şi a preşedintqllli J"a,~ilie Jj'J

flolU tnvăţălor, sa f,l(;llt III presat'a atI. gi~nel'all' Întrun mod demn 
~i săl'bătore.::;c, Onoare şi cinste lor 1 

Dupft sOl:'irca şi incvarLil'area membrilor in ordine l'"cm
pl<u'ă, la 8 oare sara: memhrii reuniunii in frunte cu preşedintele 
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Dr. Traiw~ P/ltieiU, precum şi alţi onoratiori, s'au întrunit toţi la 
o serată de cunoştinţă in ospătăria "Hegele [ngariei·'. 

In ziua următoare la 8 oare dimineata, sa celebrei!, în pom
poasa biserică din loc, serviciul divin împreunat cu chemarea Du
obulul sfânt prin P. O. D. Voicn JIamseet ppresbiter, asistat de 
preoţii locali: O. D. ioitl! CimJ!oneritt ~i i,'loriatt /{oc.~in. La 11 
oare terminându-se serviciul divin, preşeditltele reuniunii Dr. Tra
ian Puticiu, ocupe\nd locul presidial Ia masa aşezată tn mijloeuI 
bisericei, printr'un cuvânt frumos deschide ad. generală, apoi sa
lută in mijlocul adunării: pe 1. P. C. Sa AU.'lu4in J !MllSece ar
cbimandrit, ca representant al I. P. Sale şi al Ven. Consistor die
cesan; pe Mag Sa 8e1,eHzt.ha Ktlro!y, inspector şcolar regesc; pe 
delegaţii reuniunii noastre în persoanele dlor: lJimitl'ie Popoviciu, 
secretar general şi Pl'ota.~ie Chu/escu, preşedintele despăr'ţăm,ln

tului Hadna; pe P. O. D. Voie/! Ham.~ea, PI'otOPOp. tractului Lipova; 
pe P. O. D. Procopie Oi/·ule.~cll} protopoJ). tractului Radna, precum şi 

pe ceialalţi invăţălori :şi oa;;;peţi. Crmează salutaţiunile şi 

anume: 1. P. C. Sa Angustin Hamsea, archimandrit, salată ad. 
generală in numele 1. P. S. Sale şi al Ven. Consistor, iar Dimi
l1'ie P()p()/)idn secrţtar general, în numele reuniunii noastre. 
Presa a fost representată prin DI S/HJer B()I:II, redactorul foaiei 
"Tribuna". 

Făcându-se apelul nominal, să constată, că din 17'7 de 
membrii sunt presentaţi 136. '.In urma acestora se pl'esentă şi 

::;e dă spre censurare diferitelor comisiuni rapoartele: de comitet 
şi cassă. Lucrări literare sau presentat :şi cetit una, a lui Anlon 
XeV1'icean tnvătăţător şi anume; Citle.~uflt chemaţi (t-.~e ÎJlgrUi de C1'e~te
rea omului lnceptmd dela mt~tere pâ.nă ht mo(wte" care la propunerea 
lui Petru Bamft, să decide a-se publica în organul oficios diecesan 
,; Biserica şi Şcoala;'. In decursul :şedi nţei au so sit telegrame din 
partea 1. P. S. Sale Diui iuan 1. PltjJjJ I~piscop şi dela reuniunea Ca
ransebeşană, cari luându-se la cunoştinţă, între aclamări sgomo
toase, să decide: a se răspunde I. P. S. Sale tot telegrafice, din 
plenul şedinţei. Cu aceasta şedinţa primă sa terminat, anunţ''l.ndu
se a doua ia 4 ore d. a. 

Banchetul g'a finut în pavilonul dela grădina )\B{m. U Au 
luat parle ca la 150 persoane. In decursul banchetului sau tinut 

• 
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mai multe toaste ŞI anume: Preşedintele Dr. T1'tâan Pufici1/, 
ppntru Jlf(te,~fatNt Sa /')"I~lt Iii/nul nO!'ltl·1I ÎmJ/tint! ,~i }"1'!lC (lungi 
aplausc) ; vice-pl·pşedinlrde !o(/,/'him MI/llfwn, pentru I. P. Sa Dl 
Episcop diec8san Ioan J. Pltpp, (aplause sgomotoasă); Petru lI/i
rlm, pentru L C. Sa AIt!lI(.~fl:n Ifamsea, archimandrit şi egumen 
al mănflstirei II()d()~-BIJI11'l!q ca delegat a. 1. P. S. S. Dlui Episcop; 
Vltsirie Bogoiu, ]JHntru preşedintele Or. Traian Patidtt; A//YlIs
tin JI(tm,~fa, pentru inspectorul regesc; Simeon Faur, peutru co
muna bisericeasca Lipo\'a şi represcntanţii ei; Nicolae l\;ri(~on~cu, 

pt>nlru comuna politică şi representanţii ei; ilfaf/. Sa Sebeszflw 
Kli1·ol!l, mulţumind constată cu laudă: "ci'iÎnt/iţ(Uorii 1·omlÎni 
wnfe,~ionnli Î~/: fac pe deplil/ datorittţa ,~i cii între activif(tff'a lor 
~i Între adiritalea Îu/'({ţ/itoriloi" dellt ~co(tlele de str!'t, nu e8i",tti nici 
o deosebire," inchină apoi pentru I. P. C. Sa Aug. Hamsea, care -
zice: - "în fimpuf ciÎt (t lo",' directorul pedayogiu/lti ariLdan, a 

dnt mulţi ţ;i hMUid Î/wâţ/ltori; l. P. u . .sa AUfI. 1Ia,/n,qea, In nu
mele I. P. Sale, penlr'u invăţători, zic[lnd: 1//1/ buwr din inimt'i 
dind pot Î1i1 Jllh·Ni\~Î În I'I/(/iforimea cii .~i 1. P. 8(!' estll jie deplin 

COill'1'IlS, dt Înrii(iUorii î.';ii ÎIII1)fi/le,~c cu ,~c/lml)titale ditforiu(rt. l>imi
mit)"ie Homan, pentru delegaţii reuniunii şi tn line preşedintele 

]))". Tmi(m Puticiu, av<lntat, pentru poporul românesc, şi cu a
ceasta apoi, fiind deja 4 oare, masa se ridică, continuându-se şe

di nta a doua cu cetirea rapoartelor. 
Din raportul comitetului sa putut constata,că comitetul a făcut 

Lot posibilul pentru prosperarea reuniunii. Cassa numără in bani 
gaLa 9f)0 cor. Tacsele de membrii incurg cu greu. Dintre propu
neri amintim: provederea membrilor cu diplomă şi redactarea unui 
regulament pentru afacerile interne. 

• In general trebue să constatăm, că reuniunea soră să luptă 
cu greutăţile Inceputului, dar buna voinţă şi dorul de progres şi 

inaintare nu lipseşte, cea ce noi ca huni fraţi le dorim din inimă. 
Reuniunea în"'ă'ătorilor rom. gr.-ort. dela 

scoalele confesionale din diecesa Caransebe
;U)Ui premerge cu mâ.ndrie tuturor reuniunilor invăţaioreşti. In 
zilele trecute au apărut in ediţiunea reuniuneî, sub redactiunea 
Dlui Petnt BlIzer{~ primul număr din organul său oficios intitulat 
"A~wfe{e'~ reuniunei. Conţinutul: Protocoalele a.d. generale ţinută 
In Biserica albă la 29 şi 30 August a. c. Cuvânt de deschidere 

~ . ~";... .... - ." .... .... ~ ".."l. , ,. 
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pre::;idial. H(~glllarnnTlttll afacerilor intf'!'ll(', BrgllJanwlllnJ al'ae(lrilor 
dl~ ca,,(t. Hf'gu lam!'!! !lll Iwull'll lli ill iol "dt. Fpl li J'i JIl! ţ:i Bihl Îogmfie, 
Semne de Pl'ogt'(':-:, :;:i dO":l.ilft dl~ illl(lilt'l:lIlţa I(!g;ilur'ilol' llltt'o
tlu,~e pl'in rt'IIl>(',~"nt.:ll·ra r['(:ljH'()(:i'l a I'elllliilnilo[' :-:ul'OI'j la adH
n[trile lor genet'aJI', vpdl:1t1 în na~tprea llt'a:;;lt'ptath a acestui 01'
gan, rle odată şi Inkull timp cu apariţia 01'ganullli nOf':f.m. Nr bu
Clll'i'un la apariţia orgalllllui, carp în d(':;\'ollarp;1 :<a arp sit facă 
bune seT'viţii şcoalpj rorn;tnp, dorindu-i mult;;ii slt',llucit SlIeees, 

Conferinte. Jlrsp:trţ;lrn:tntul pro(opope:<e lim/uil şi-a 
ţinut conferinţa de tn;lrnntl :;,im!!lÎ/'1 la 9 ~2 Oelorn\T(' a. e. în 
sedinl protopnpiatullli Hl/rhW, Chrm:H'ea Duhlliiii sl';illl sa olieial 
prin insnşi prot.0popl] 1 P. Un, Domn P/'Ii"O/'11I Ui/'IIII,.~{·II. iiI/'lIir'/'1I 
lI/iti/II/O)' {ti }tl'lInÎHW'i, Pl'rlegl'r"r-<1 TH'adicrt din gcolll0trie uespI'c: 
'"puncte şi linii," a ţillllt'O iJly[tPtol'ul din Of/"I!.~, U('(!I'Y/' lJiIllIl, 
tras prin soarlc, Conf('['inţa s'a df'~:·hi>; pl'in ('U\',Lntarea frumoa,,;l 
şi hinesimţilit a pr'pşptlilJ!(>!lli pJ'lJlmil' (;;1'1(/""'// trec'util in intre
gime la protocol. il urmat salutarf~a olt--prţililr': \"ug îny{tţiHor 
][1 Birc:hiş; Pnpescn prpot in Pallliş; Pt'lrila Pl'pot In Conop şi 
Szikora IlJvhţiHor maghiar în [{adna. La ap'du] nominal din ~8 
membrii răspul111 ':!.7, Lip:i:~~te numai Ullul. (::>PIlW de interes la 
membrii şi Jise.iplin;t In l!'ac!. Hed,) /Jiscu,.;iulll'a, a~llpr'a prelege
rii practice amintite mai sus, ,t fn~t foal'!e in . ..,lrllctiv(t. deerchln
du-se prelegpl'I'a hln;'trullli jtn·,"tţiHnr de" '~""(','(/,.~il. VnlmnÎno"lll 

,circular al pre,;idiului grn'>I,<tL prÎ\'itol' 1;1 e~'['cut de activitate a de,,· 
pi'll'ţ[tmintelor, împhrţit ill ,.;pdiulli, s'a dislt·jlJuit mernllrilor, ca 
p~lIl{t pe ~edinţa procsimă. să mcdilPZB asupra chestiunilor sul(~
vate Inlr'ell1sul. In special chp~lillnile: tl'r'rninologia, ortogl'afia şi 
a pedepsele corpor'alp, saLI predat unor comisiuni cari p,ină pe 
şedinţa proximă să vina cu propuneri concrete în aceste afaceri 
de rură impor'tanţă. Sau satisf[tcut eu demnitate chestiunei pt'i
vit.oare la a!'igurarca şi arangiarea afacerilor ele cassă. prin sub
scrierea declaratiunilor, S'a votat budgetul anului 19U;J, S'a dis
cutat cu mult inlt'rcs che"tiunea reuniunilor de temperantii. con
form circulal'ului Consistorial pr'csentat din pat"tea D-lui protopop,. 
şi s'a decis a se ruga Venerabilul Con:-;istor, ca pe hlngţl un preţ 
redus,să se provadă comunele cu tablourile foarte instructive es
puse şi în seminarul rliecesan, Adunarea de pt'imăvari't se va ţinea 
în Soborşin la 3.16 Mai 1!)Q:) etc, etc. 

Renlonstratiunea respecti'\'e lUeJllOrandul 
c~itră Inaltul lUinistcriu de culte ,i instrucţiune 
publică contra proiectului de lege pri\'itor la reorganisarea 
InvăţăIlHlntului poporal, conform condusului XlX. al adunării ge
nerale din a, c, s'a compus, şi inaintat \'enel'abiluh;i Consistor 
Luni fn 4/17 Octomvre. 

2 



Locuitorii Jl{ullântului. COl1fOl'm datl~lor mai recente: 
~:uropa Cl1llll tPI'ilol' dl~ \l,7:n.600 ehil. [J are 3!-l:!.2'i~.OUO locuit. 
A/':ia "" ,. ,,!H.17n.·HJO " t,,, 81 ~),f);-)G.OOO " 
Africa ",. " " :2B,H20.:200 ,~ "" 140,7\10.000 n 

America" "., " 3:-!/)IH. 700 " "" 14~, HJ:5.000 " 
Au~lr'alia.. " .. H.~F)1.RO() "~. fH·l-\H.OOO " 
a~a dar pe'7upl'. pam. de l;H,:mli. 7uu " " " U)O:-J, l~\J.UUO ,. 
dH unde resultă efl pe un chilometru LJ locuieRc cam 1 oameni. 
Mai ueasă e popomtiunea in Emopa unde se vin cam 400amlmi 
pe un chilomelru patl'aL Numărul cre~tiniJor e 49;\000.000 va se 
zică abia a palea parte din lnt"cg numal'l1l locuitorilor. 

Vi~ltă lungă. In zilele trecute a răposat in C,lmpeni 8PO

Ilomul Mihai Panlca care a trăit 1lU ani. Inainte de a muri um
bla călare şi era incă VOJlic. In decuI'sul vieţii sale a trktit CUtll

p{ttat şi niei clltld na furnal. Sa Cltsătorit de 7 ori şi a a vul :!f) 
copii, dintre cari 9 tri'iÎl~SC şi Iau petrecut pe bălrânul lor tată la 
mormânt. 

Bancnote nouă. Consl.al:lndu-se bancnolele 
de 10 co\'oane de p.lmt. aci uşa!' fabificahilc, direcţinnea 
b,tncii anstr'o ungare lncnnlnd va plme in Cil'cula~ie alte 
bancnole de 10 coroane. Bancnolcle nou,l, au formă lUtI

gUl'caţa !şi sllnt provawte cu U.l semn secret n~falsilicabil. 
Pocăitii. Oamenii f:ll'il credinţ,'i., cari in CAle bisel'ice~ti 

-_,..., ______ 1..,_,,_ '-_o - ~ __ ~._, __ .._. J;~ 

sau arătat făţarllicl, in colo propagtind inmorala a căzut In pă- -
cate grele, cari le-au mi"tuit averea sănătatea şi cinstea, acum 
vădmdu-se decăzuti şi neslimaţi, urit şi pismă sau S<'tJăsluit in 
inimile lor cătră tot ce au oamenii cinstiţi mai sf,lnl şi mai bun, 
cătrit credinţa adevărată, pe cari ei nici când nau avuto, şi călră 
sfânta biserică, a le cărei învăţături nici cand nu le au urmărit. 
Atari oameni cu scopul de a se mfmtlli de patimile ce le-au 
mistuit ave1'ea, ear apoi atentau la sănătatea şi viaţa lor, au în-
trat in seetele religionare, cari in timpul mai nou se-ivesc ca 
ciupeJ:'cile şi cari constrâng pe memhrii lor la cumpatare in beu-
tura şi fumat,"') nu însă şi dela patimile sufleteşti, căci aceşti oa-
meni nulresc ură şi pismă în inimile lor faţă de semenii, cari in 
urmarea vieţii morale şi-au păstrat talanţii moşteniţi dela stră-

moşi: averea, credinta şi prin aceste cinstea) şi considerându-Î 

*) Asemenea reuniuni de templ'ran\ă ar trăbui să se infiinteze, sub scu
tul şi In sânul bisericii noastre, In fie-care comună. 

l~ "~'..: - , • .' .- '",. ." '1. ' " , 



pe ncestia de păgâni şi vameşi, nici că mai doresc a convenii 
cu ei, ci se adună prin localuri profanf', unde pn lângă rugă

ciuni f1tţarnicc, Jnvăţături greşite şi clevetiri reulăc:ioase, săde:-!c 

m'ă in inimile fraţilor şi a tuturor celor ce din neferire, conduşi 
de curiosi tate, abătându-sc dela turma cea adevărată, au ajuns 
in mijlocul lor. In timpul din urmă numărul aC88lol' nefericiţj sa 
inmult it aşa de tare, incât pe unele locuri au inceput aşi zidi 
case de rugăciuni, pe cari le transcriau in cartea funduară ca 
proprietate a sectci. înaltul Ministru de culte şi instrueţiune pu
blică, in timpul mai nou, a oprit de a fi transcrise, atari case 
de rugăciuni ca proprietate comună, pe numele sectelor, din 
motivul, că aceste nu sunt religiuni recunoscute. 

Economie. 
Scutirea pomilor contra insectelor ,i a altor animale stricăcioase. Spre a

cest scop e consult a mmul trtmchiul şi crengile mai 
desvoltate, cu o tinciuial11 subţire de var amestecat cu ud 
de vite. Varul va nimicii toale insectele şi ol1ăle lor aşe
zate şi scutite peste jamă prin scoarţ.a pomilor, ear udul 
de ,rite va contribui binefăcator la formarea peliţei nom'l i 

~ 
În locul scoar~ei atacate de inf1uinţa varului. Dacă in tin-
ciuiala folosindă spre acest scop, se va pune şi conţinu
tul fierei de vit<1, pomii vor fi cruţaţi şi contra animalelor 
rozătoare. l'Huruirea pomilor se face toamna. Inainte de 
muruire e bine să frecăm Lrunchiul pomilor cu o mătură 
aspră. Pomii astfel grigiţi vor produce poame multe şi 
frumoase. 

Poud roditori. Ministerul agriculturei a publicat acum 
condiţiunile pe lânWl cari se vând pomi! roditori cultivati în şcoa
lele de pomologic ale :statului. Comande S(' pot fal!e p.lnă la UJ 
Decembre. Preoţii şi invalfttorii pot recurge, cu petiţie cu timbl'u 
de o coroană, pentru a li-se vinde pomi roditori cu jum,'Uale 
preţ. Clombiţ.e de altoi se v{lnd, pană când mai ţine numărul ce
celor pregătite pentru vânzare, cu câte-un filer bucata. 

g 
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Liltlba ntaghiară pentrn ele\Tii l':'coaleJor po
porale române de ll/Iiu (in~r:~I))'(f(1/1 c:i /osU' J!oldo/,(n1, in
vaţ;Hori. Ace:;t manual, care compW:i in mod ra~ional, pe 
basa e:-ipel'inţelol' îndplllngal.e, va u:o;;ora mult sarcina in
v,1ţ<llorl1J n i :;ii a şcolari lor, îut l'll Ill:-iu"il'ca li rnbei maghiare, 
se poate procura in libraria editorulni })efm Sill/tioil din 
.Irltd cn pretlll de 50 filel'i. 

i 
I t POŞTA NOASTRĂ. 

X. În (;.'/. ~umai membrii ordi nari pl'imesc organul nos
tru grătuit. 

1'. .':ia!'. Xumârul prim l'am espedat la toah' redacţiunile 
~i inteligenţei din loc şi jtlr. Hcsultatul se vede inlre informa

f ţiunile numărulUI de faţă, dar nu descuragia. 

t 
1. 1. În G .... Limba maghiară de Grofşol'ean Moldovan a 

aprlruL Vezi mai sus. 
. O. P. În H. ;Ii .'it. R În P Hesolntiunea Consistorială 
I n'am pri miro. SpCI'[Ufl ca \' eno Consistor va eoncede. In aceasta 

I
I speranţă am şi publicat fn numărul de fată terminul. Convocă

riie speciale vor urma. 

i
· D. P. În {·Ite. Circularul general fiind prea voluminos nu 

l'am putut publica. Cun'lntul, va urma în alt număr. Pentru ra-
port mulţămilil.. 

Secreta!'ii despi"h'(/imi ntelm'. Despl'c decur,.;ul conferinţelor 
de toamnă şi despre alte momente mai importante, rugăm să ne 
informaţi de timpuriu. 

jf . ;-,.... ... .. . .,\" .' ~ . ~ . T "~" • -' • " 
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.. CARTE DE CETIRE" 
ilustrat de L Moldovan şi consoţii 

a probat de \' PlI, COD sis-
. toare din Arad şi Caranse
b"ş. apărut acum in a i-a 
editiune tndrpptată ~i pro
văzlltii cu nenum:'lra!e ilus
tratillni atrăgăt6r,,-ph1cllte. 

de L GroFşoraan şi consoţii 
erlitiaa 2-a, cu o scril'fp elI' 
(l'ctiuni Il~Oarl'. ce fac Ire
\:l're dela .\BC-dar la It'!!en
dar. ~i cu frumoase (eduri 
din c~rclll de cunoştinte al 

Preţul: 

40 fileTi. 

. ~co(arilor. 

"ANUARUL" 
şcoalei poporale elementare conFesionale, 

pr('cum şi tot soinl de tipitrituri ne
cesare domnilor Il1\'ătători conf, rOIll . 

.. RUGÂCIUNII,E ŞCOLARILOR" 
şi cântă.ri bisericeşti 

a(e~e ~i intocmite de "Un prieten al şco
lardor" editia 3-a. ~i cost;t 40 fiI. 

dându-se lin rabat de 10" "la suut. 

I'rdul: 
40 fileTi. 

S;--:.. fiti 
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