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Anul VII. Arad, august 1910. Nr, 8. 

Reuniunea învătătorilor , 
Apare odată În lună. 
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protopopi atele arădane 1·-VII. 

Comitetul de redacţie: 

HEDAC'fOH: 
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_ .. Gal'a·\'iUr,os. 

Iuliu Grof~(ll'c~n1. lJimitritl' Popo"îr.iu, loau Cri~an, Io~if st.a~('"a+ 
Petru VaM'tl, Dimitrie Olarill. Dimitrie Hoariu, T~o(ior eha' 
rc{"ht.."an. ]l.I.H"fdlia Cadariu, :\ kolac Cristoa l Petru Coi1t..'tl. Dim
~licu. Pavol F, J):Lrlea, Tr. Gh'ulettcu ~i 1 Borlea! in\'~1~iitori~ 

Abonament: pentru Ungaria 5 coroane. - Străinătate 7 coroane. 

8DnVDcare. 
Bazaţi pe concluzele adunării generale trecute şi În 

conformitate cu dispoziţiile §-Iui 11 din statute, prin a
ceasta convocăm pe toţi membrii "Reuniunii înva{âtorilof 
dela şcoalele poporale confesionale române ortodoxe din 
protopopiatele aradane I-V/l" şi pe toti binevoitorii şi 
sprijinitorii şcoalei la a 

XX-a Adunare generală ordinară, 
care se va ţinea În .Nădlac, duminecă şi luni, 15/28 ŞI 
16/29 August a. C., pe lângă următoarea 

PROGRAMĂ: 
Şedinţa 1. (Duminecă dimineaţa). 

1. Asistare în corpore la serviciul divin. 
2. Deschiderea adunării generale. 
3. Bineventarea oaspeţilor. 
4. Constatarea prezenţilor, conf. §-Iui 25 din regu

lament. 
5. Prezentarea rapoartelor şi exmiterea comisiunilor 

pentru cenzurarea lor. 
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Şedinţa II. (Duminecă după amiazi). 
6. "Unele piedeci în calea bunei economizări a po- r,~ 

porului", dizertaţie, de Gheorghe Purcariu, cassar, asesor 
consistoriaJ, membru fundator. 

7. "Cultura sufletească, ca baza fericirii omeneşti", 
dizertatie, de Teodor Mariş, învăţător în Erdeiş. 

'8. "Gheorghe Lazar", prelegere practică, de Iosif 
Stanca, învăţător în Roşia. 

Şedinţa III. (Luni dimineaţa). 

9. "Roaua şi bruma", prelegere practică, de Petru 
Roşu, învăţător în Nădab. 

10. Raportul romisiuniJor cenzurătoare. 
11. Propuneri şi interpelări. 
12. Determinarea locului şi a timpului pentru adu

narea generală viitoare. 
I3. Alegerea comisiunii autenticătoare. ! . 

I4. Constatarea prezenţi lor, conform §-Iui 25 din r" 

regulament. 
15. Închiderea adunării generale. 
A rad, din şedinţa ordinară a comitetului central, 

ţinută la 26 iulie (8 aug.) 1910. 

Iosif Moldovan, Dimitrie Popoviciu, 
prezident. secretar general. 

Pentru orientare. 
Plecarea comitetului din Arad va fi Sâmbătă, 14/27 august 

a, C., cu motorul dela 1 oră 55 minute şi va sosi la Nădlac În 
aceiaşi zi după amiazi la 4 ore 41 minute. 

După sosire, se vor face Încvartirările oaspeţilor, iar seara 
la 8 ore, toţi pnzentii se vor întruni la "Sala comunei bisericeşti" 
din loc, spre a face cunoştinţă. 

Duminecă, după şedinţa primă. va fi prânz comun, iar seara 
la 8 ore concert impreunat cu reprezenta(iune teatrală şi petrecere 
cu joc, arangiat în favorul reuniunii, de învăţătorii din loc şi jur, 
cu concursul inteliginţei şi a tinerimii din loc şi jur, după un 
program special. 

Pentru buna reuşită a tuturor lucrărilor, indeosebi pentru 
ordinea cea bună la încvartirări şi prânzul comun, s'a constituit 
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in loc un comitet arangiator Comitetul acesta ne roagă a aduce 
la cunoştinţa publicului, că raspunderea o ia numai pentru aceia, 
cari sau Însinuaf la timp, atât pentru locuinţă, cât şi pentru prânzul 
comun. Insinuările să fie precize: câte persoane (bărbaţi, femei, 
soţul şi soţia). Cine nu se va acomoda strict acestor dispoziţiuni, 
după sosirea în comunâ, nu mai pot reflecta la atentiunea comi
tetului mangiator. 

Insinuările pentru cvartir şi prânzul comun să se adreseze 
dlui []roş Toforeo1t, Îllt'ăfător rom. ort. in J.llădlac, cel mult 
până Joi, 12/25 august a. c. 

Nr. 126/909-10. 

Raport general 
despre activitatea desvoltatii. de reuniunea învăţătorilor ro
mâni dela şcoalele poporale ortodoxe din protopopiatele 

aradane I-VI in decursul anului 1909/10. 

Ono Adun1re gemmM! 

Comitetul cenlral al reuniunii noastre Tnvaţa.toreşti 
are onoarea a sllbşterne urma.torul raport despre activi
tatea desvoliata. de reuniune in decursul anului 1909/10: 

În general. 

Prin activitate inlesivă, Comitetul central a căutat, 
ca afacerile reuniunii se decurgă 1n cadrul normal. Re
zultatele obţinute, con7.iderâlld imprejurarile grele şi ne
prielnice, se pot socptl mulţumitoare. .. 

În special. 

L Activitatea Comitetului central. 

1. De loc după adunarea generală trecuta, am com
pus şi distribuit fiecărui despărţamânt protopopesc pro
grama de muncă anuală, în care, pe baza însărcinărilor 
primite, am normat activitatea acestora pe anul 1909/10 
şi, in ~enzul dispoziţiilor statutare, am inaintat atât Ven. 
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Conzistor, cât şi inspectoratului regesc, protocolul aduna
rii generale trecute. (f:t:seb. 5, 6, 25). 

2. Am supus apreţierii desp. noastre Pl'otopopeşti re
gulamentul afacerilor intellle, lucrarea membrului Iosif 
Stanca, sub titlul: »Situatia şcoalelor noastrN, alui Ioan 
Crişan, sub titlul: »Păreri în o chestie importanta şi lu
crarea lui Ioan Ardelean, despre: ») Pedagogia veche in ra
port cu cea noaua« ; lucrări, cetite in ad. generala tre
cuta. şi publicate în mii: 10/909 şi 1-2/910 a organu
lui reuniunii. în legatură cu aceste, am pus despărţ<l
mintelor noastre protopopeştl şi intrebarile următoare, ve
ni le dela ad. generala: 1.» E gramatica ori nu pentru 
şcoala poporaIă?« şi 2. »E posibil ori ba ca limba ma
ghiară să se propună în masura impusă de lege?« 

Din rapoartele primite, constatăm: 
Privitor la regulamentul intern, toate despărţămintele 

protopopeşti, fără nici o observare, ti afla corăspunzător 

in toate privinţele. 

Privitor la lucrările membrilor: Iosif Stanca, Ioan 
Crişan şi Ioan Ardelean, toate desparţamintele proiopo
peşti sunt de acord În a lauda şi aprecia zelul şi munca 
lor, iar vederile acestora, asupra acelor lucrări, se reduc: 
la următoarele propuneri: 

a) Venerabilul Conzistor se fie rugat a exmite o co
misiune din cei mai harnici tnvaţători ~i aceştia înlrunin
du-se de urgentă, se discute reducerea materiei de imra-. 
ţământ, căci între imprejurările date, materialul de învătil
mânt susceput acum in plan, fiind prea mult, nu se poate 
executa. , . 

b) Să se escfle un premiu pentru cel mai bun 
manual de ~coală pentru limba maghiara. 

c) Organele parohiale se fie indrumate a .suscepe in 
preliminar, în fiecare an, o sumă oare-carea pentru infiin
ţarea şi augmentarea bibliotecilor parohiale Şl încât aceste 
n'ar da ascultare acestor îndrumări, suma respectiva se 
fie suscepută tn preliminar din oficiu. 

d) Controla in şcoale să se facă în decursul anului 7 

iar examenele să fie sărbători şcolare. . 

J!S 
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'Ce prive$te cursurile de pedologie, propuse de mem
brul Ardelean, unele desp. protupope:;;ti sunt pentI'U, al
tele contra lor. 

Privitor la intr~bările asupra gramaticei şi a limbei 
maghiare, pă.rerile se împarţesc, întrucât, la gramatică., 
unele desp. prolopopeşti sunt pentru, motivând, că. în 
-lipsa ei, vorbirea, scrierea şi cetitul corect, nu se poate 
învăţa cu succes, altele iară.şi sunt contra, motivând, că 
toate aceste se pot învăţa cn sncces prin exerciţiu şi sâmţ ,1 

de limbă.. C'3 pl'iveşLe insa. limba maghiară, toate desp. 
protopopeşti sunt de parerea, că aceasta, nici pe lânga. 
cele mai mari inco['dari, nu se poate propune în exlen
ziunea pretinsă de lege. (E'3eb. Nrii: 25,93,98,102,111, 
116, 117). 

3. Ne-am ocupat şi în anul acesta cu adunarea mate
terialului pentru isto['ia şcoalelor noastre. Lucrarea nu e 
tocmai uşoară, caci reclamă scrularea multor ade, date şi 
documente, din timpuri vechi. Timp liber spre acest scop 
invaţatorimea iarăşi nu are, fiind prea mult angajată în 
alte părţi. De aceea afacerea decurge foarle încet şi cu 
puţin rezultat real până. aci. A vem insa increderea, ca. 
învăţalorimea noastră se va achila cu demnitate şi de a
ceasta sarcină şi astfel ceeace nu s'a putnt azi, se va face 
mâne. Interesul şi dragostea faţă. de cauză nimă.nui nu-i 
lipseşte (Eseb. Nr.: 25). 

4. Numai puţin ne-am ocupat în cursul activiUl.tii 
noastre de estimp şi cu cursurile de analfabeţi şi în legă
tură cu aceste şi cu prelegerile publice pentru popor. Ze
lul nostru insă şi "aici întimpina foarte multe greutăţi. Pe 
<ieoparte, poporul nostru inţelege prea puţin folosul a
cestor cursuri şi prelegeri şi din acest motiv nu le dă 
atentiunea cuvenită, ba e chiar străin de cauză, iar pe 
de altă parte, nici mijloacele de lipsă inca nu li-se pun 
la dispoziţie Invăţatorilor, căci în comună, afară de in
vaţător, nime nu se interesează de toată afacerea. între 
astfel de imprejurari, nu e mirare, dacă rezultatele obţi
nule, nu sunt cele visate de noi (Eseb. Nr.: 25). 
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5. Am distribuit premiul de 200 cor., dat de~Aso
ciaţia aradană«, intre cei cari s'au distins anul trecut in 
instruarea analfabeţilor. (Eseb. l\rii: 16, 19, 20, 21). 

6. Chestia fondului pentru ridicarea unui monument 
- fericitului întru aducere ~minte: Teo.dor Ceonlea inca ne-i 

Pff~ocupat mult. De aceea încă de timpuriu am 1rimi
tuturor prezidentilor de despi1rtăminte pl'olopopeşti apeluri 
fŞi coaIe de colectă in chestie, rl1gândl1-i, ca se le circu
leze intre membrii şi cunoscuţi. în afară de aceasta am 
urgeat retrimiterea acestor coaie şi dela alţi multi, ci1l'Ora 
ne-am adre!:iat Înca de mai înainte in cauză. Rezultatele 
obţinute, se vor vedea mai deaproape din raportul de 
cassă. Noi însa ne rugăm inca de un au respiriu în 
cauză, cu adausul, că pret.idiul să fie insarcinat, ca până 

la adunarea generala viitoare să preg;iteasca tot planul, 
aşa, că In anul 1912, cu ocaziunea sărbării centenarului 
preparandiei noastre din Arad, monumentul se poală fi 
inaugurat necondiţionat. (Eseb. Nrii: 25, 110). 

7. în chestia legii de penziune invi1ţătoreasc<1, am 
compus şi inaintat Venerabilului Consistor un memorand 
bine motivat, în care am aratat justele noastre dorinţe şi 
pretenziuni, rugându-l totodată, ca ri1zimat pe espunerile 
noastre, să binevoiască a inainta Inaltului guvern, în nu
mele rnv~ţătorimii diecezane, un memorand în chestie, 
eventual, prin intervenirea Prea Venerabillliui Consislor 
Mitropolitan, in numele întregului slat învătă.Loresc din 
Mitropolie, ca astfel, cu ocaziunea revizuirii legii de pen~ 
ziune, pe carea o cerem şi aşteptăIŢl nerabdători, justele 
noastre dorinţe şi pretenziuni, fiind c1!lnoscule, încă se 
poată fi luate in c007iderare. (Eseb. Nr.: 85). 

8. în cauza planului de invi1ţământ pentru limba ro
mână (exerciţii de cugetare şi vorbire, scris-cetit, grama
ticii, stilistică şi literatură), am dispus desp. noastre pro
topopeşti ca să se ocupe fiecare cu aceasta afacer'e şi se 
ne prezinte câte un proect de plan în chestie. (Eseb. Nr.: 25). 

9. Reuniunilor surori dela Timişoara !;li Oradea-mare 
le-am expus modalităţile sub cari organul nostru ti putem 
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preface în organ al tuturor reuniunilor invăţatoreşti din 
dieceza Aradului, conform dorintei E'xpl'imate in aceasla 
privinţă de reuniunea sora dela Timişoara. H<lspuns me
rilorial ins:1 am primit numai dela reuniunea sora dela 
Oradea-mare, care prin actul sau dela 15 iunie n. a. C., 

Nr. 31 HlO9-10, ne avizeaza., ca. nu se afla in poziţia 
de a putea decreta organul noslm de organ oficios şi 
pentru ei, dar apreciind valoarea şi insem r.alatea lui, la 
recomandat cu caldura. in alentiunea membrilor. Reuniu
nea sora dela TImişoara nu ne-a daI nici un răspuns. 

(I~Sf'b. Nrii: 33, 34 şi 99.) 
10. împlinindu·se o sulă de ani dela naştel'ea in 

veci neuitatului Arhiepiscop şi MItropolit Anrlrpiu Hllron de 
Şaglma, în zilele 4/17 şi 5,/18 oclomvrie 1nOO, s'au ţinut 
in Sib'iu şi !ipşiual'i sel'bărÎ mari şi inălţătoare de inimi, 
la cari au lual parte întreaga biserică şi neamul nostru, 
nu numai din patl'ie, ci şi din alte departari. Ileuniunea 
noastra tnvă~(Horeasca n'a întrelasat ca să aducă şi ea 
prinosul sau de pietate şi recuno$linţa fata de ace::;t mare 
şi prOVIdential bărbat, reprelentândll-se oficios, atât in Sibiill, 
cât şi Ll ReşinalÎ, prin pre/idenlul ~i secretarlll general: 1. 
.MIJ!dovan şi D. Po [J (){' ici It, depuoând la mormânt şi o prea 
frumoasa cununa, in comun cu reuniunile surori dela Caran
sebeş, Timi~oaI'a şi Oradea-mal'e, cu inscripţia: "JI'lrelui 
apostoL al cu/tuti mama/ui". Despre aceasta, la timpul 
sau, s'a publicat in organul reuniunii, Nr.: 11/1909, ra
port special. (I<:'5eb. Nr.: 57.) 

11. Dintre insăl'Cimll'lle primite dela adunarea gene
rală trecuta, n'am execl1iat concluzlll privitor la cererea 
de execuţie contra restanţierilor. Şi n'am executat acest 
concluz, in buna credinta, că cei ce se simt datori, vor 
cauta a se achita de datorinţa şi fără executie, încunjurând 
astfel neplelcerile şi spesele. Le-am atras însa atenţiunea 

asupra acestor indatoriri prin programa de mUllca anuala, 
trimisa, la timpul său, fiecarui prezident de despc\rţamânt 
prolopopesc. în schimb am abscris şi în anul acesta, ne
putându-Ie incassa 360 cor., şi anume: 161 cor. laxe şi 
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199 cor. organ. De altmintrelea starea mai de aproape a 
cassei se poate vedea din raportul general de cassă. (Eseb. 
Nr.: 20). 

12. Predarea bibliotecii noului bibliotecar generat, 
arangiarea şi augmenlarea ei cu o~uri noauă, încă ne-a fost 
obiect de preucllpaţiune. Tot asemenea ne·am ocupat şi cu 
preţuiffa tuturor opurilor din bibliotece, pentru a putea 
şti, ce suma reprezinta toate bibliotecile reuniunii deo
parle, iar de alta parte pentru a putea ~tl ce sunH se 
pretindem in cazul, ca cineva perde sau nimiceşte vre-o 
carte din ace::rte. Lucrarile efepluite şi aici se pot vedea 
şi constata mai amanuntit din raportul bibliotecarului 
general. Tot din ace:5t raport se va putea vedea. şi acti
vitatea desvoltata de desp. noa~tre pretopopeşlî in aceasta 
chestie. (Eseb. Kl'ii: 11, 18, ~o) 

13. Membrii noui susceputi, precum şi toti ceialalţi 
membrii aleşi în biro\} şi comitet, cu ocaziunea adunarii 
generale dela Curliciu, s'au avizat prin act oficios, iar cei 
dinlâiu s'au provăzut şi cu diplome. (Eseb. Nr.: 7). 

14. O afacere ce ni-a preocupat mult şi In anul 
acesta, con5iderând marea ei însemnătate pentru învăţa

torimea, ce compune aceasta reuniune, a fost chestia 01'

ganulul reuniunii. Pentru a da acestui organ un avânt 
mai mare, comitetul de redactie s'a ridicat dela 6 la 
16 membrii: in persoanele: lo:sif Moldovan, Iuliu Grofşo
rean, Dimitrie Popoviciu, Teodor Cherechean, Petru Vancu, 
Hersilia Cadar, Dim. Boar. Dim. Olariu, Ioan Crişan, Nic. 
Cristea, Petru Colteu, Dimitrie Micu, Iosif Slanca, Pavel 
F. Dârlea, Traian Givulescu (Pauliş) şi Ioan Borlea. La 
compunerea acestui comitel. s'a avut în vedere activitatea 
dovedita de aceşti membrii şi pâna acum în coloanele 
acestui modest organ. în locul fostului redactor respozabil, 
Petru Vancu, care a abziş de aceasta sarcină onorifica, 
dupăce staruinţele noastre in alte parţi n'au aflat resu
netul dorit, redactarea pentru mai departe, până la alte 
dispoziţii, a lual-o prezidentul general al reuniunei: IOSif 
.Moldovan. în afară de acestea, s'au mai luat apoi şi alte 

I 

f 



157 

dispozitii de îmbunateltire. Relmâne mal, ca acum şi 
învăţătorii, membrii acestei reuniuni, să se ştie însufleţi 

şi ei tot mai mult de acest camerad. care alâtea foloase 
reale a adus cauzei noaslre delsca.le~ti şi până acuma şi 
însnfletindu-se, să îl şi sprijinească cu toată căldura, căci 
spl'ijinindu-I, sprijinesc cauza propl'ie. Importanţa acestui 
organ se poate vedea şi mai bine din imprejurarea, că 

de un timp încoace este tot mereu atăcat şi vorbit de 
rău in coloanele unor organe, caf'Î bucuros l-ar \'ede~t 

repus. Stând noi Însă la locul nostru de onoare, n'am 
întârziat a-l apara de criticile pătimaşe şi răuvoitoare. Un 
motiv şi acesta mai mult pentru învi'\ţălorime, că atunci, 
când vorba e de organ, toţi se fim zid în jurul lui, dacă 
sincer ne dorim binele. (Eseb. Nrii: 25, 68, G9, 71, 
72 şi 74). 

15. împlinindu-se in anul acesta un patrar de secol, 
de când în fl'llnfea şcoalelor poporale din comilatul Ara
d[]lui sta, ca inspector regesc, Magnificenta Sa dl Val)aSI5!f 
Arpdd, comitetul reuniunei noastre învaţatoreşti, având 
tn vedere, că in persoana Magn. Sale totdeauna s'a putut 
vedea bărbatul de şcoală şi inspectorul drept şi nepreo
cu pat, a ţinut de cuviinţă, ca la acest rar şi însemnat 
moment din vieaţa Magn. Sale, se escurgă 1n corpore, 
pentru a-l felicita in numele reuni unei. Astfel, joi, 29 
aprilie (12 maiu) a. c., intreg comitetul, sub conducerea 
prezidentului general Iosif Moldovan, s'a prezentat corp 0-
rativ la Magn. Sa, unde prin rostul prezidentului, l·a fe
licitat in numele reuniunei. Magn. Sa plicul surpr'ins de 
această atenţiune, a mulţumit foarte călduros, asigurând 
comitetul de toata. drag03tea şi bunăvoinţa Sa şi pe mai 
departe. 

Luni, 4 iulie n. a. c. apoi, reuniunea soră »Arad
videki tanit6 egyesHlet« şi-a tinut a 40-a adunare generală 
şi cu aceasta ocaziune a aranjat, cu concursul reuni unei 
noastre, frumoase serbări iubilare in cinstea l\bgn. Sale 
dlui inspector regesc Varja'5sy ~'\rpăd. Lll aceste serbilri 
pe lânga. alte notabilitaţi şi corporaţiuni, reuniunea 
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noastra, a Fost reprezentată oficios prin prezidentul şi 
secretarul general: Iosif Moldovan şi Dimitrie Popovi
ci u. Cu această ocaziune, prezidentul nostru Iosif Mol
dovan, a salutat din nou pe Magn. Sa dl inspector 
regesc VaJjassy Ărpi.id, precum şi reuniullea soră »Al'ad· 
videki lanit6 egyesillet«. Atentiunea reuniuneÎ noaslre a 
făcut buna impresie asupra Magn. Sale şi a publicului 
prezent. 

Spre eternizarea acestui rar eveniment, învaţălorimea 
din comita!, fală deosebire de confesiune, a înfiinţat la 
convietuI reuniunpi ~urori: »Aradvideki Laoit6 egyesiilet« 
o fundatiune de 4000 cor., ce poartă numele Varjassy 
Ărpad. Meniţlunpa acestui fond e, ca din venitele lui să 
se susţină În convicl, in fiecare an, un copil de învâţator 
din comitat, aflator la studii în Arad. Fondul deci, (jind 
înfiinţat din cont"ibllirile tuturor învaţatorilor, e~ie inter
confesional. Actul fundaţional s'a subscris ŞÎ de prezidentul 

. nostru şi s'a predat inbilanlullli 1'n prezenţa adunarii ge
nerale. (E':"ieb. N\'ii: 67, 87, 89, 101 şi 121). 

16. Învitati de reuniunra soră dela Caransebeş, la 
adulHlIea generală, care s'a ţinut în C'acova, la 28 sept. 
(11 oct.) 1909, pentru a Întari ~i promova tot mai mult 
legaturile dintre noi şi ei, am exmis la acea adunare ge
nerală pe prezidenţii nostrii de desp. protopopeşti: Dim. 
Bo(/rÎu şi !)flVfl D(Jrlea. Fiind Însă prezidentul deşp. prot. 
Chişineu: Dimitre Boariu, împiedecat de a putea merge, 
reprezentarea noastră s'a facut numai prin prezid. desp. 
prol. Boroşineu: Pavel Dârlea. 

Din raportul primit dela exmisul nostru am aflat, că 
reprezentarea noastră a facut acolo şi cu aceasta ocaziune 
bună impresie şi a promovat mult legăturile reciproce. 
(Eseb. Nrii: 11, 14, 15 şi 27). 

17. Dintre chestiunile mai importante, venite dela 
Venerabilul Consistor în decursul acestui an de gestillne, 
amintim, chestiunJle sulevale prin inaltele rescripte dela 
23 noemvrie (6 decemvrie), Nr. 7556/909, şi dela 31 
decemvrie, Nr. 6216,909. 

I 

I 
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Prin înaltul rescript dela 23 noemvrie (6 decernvrie), 
NI'. 7556/909, ni-s'a comunicat concluzul Maritului Con
gres-naţional-bisericesc, din sesiunea dela 9-~2 octomvrie 
1909, in cauza f'edachlrii şi înfiinţa!'ii unui organ peda
gogic de specialitate, cu centrul în Sibiiu, solicilând, cu 
ter-min de 30 iunie v. a. C., opiniunea reuniunei in 
chestie. 

Af1ând noi chestiunea aceash de atâta importanţa, 
am supus-o aprecierii desp. protopopeşti. 

Din rapoartele primite, constatam: 
învaţatorimea salnla. cu bl1curie infiintarea şi red3.c

tarea foii pedagogice de speci<Jlltate contemplata de Ma
ritul Congres naponal-bi::wl"icesc şi doreşte realizarea cât 
mai gl'ab:Jica a acestei idei. 

Ce priveşte insă partea materiala a chestiei, desp. 
noastre protopeşli sunt de pa.rerea, ca, pe lângă invatAtori şi 
preon, ca catiheţi, toate comunele noastre bisericeşti din în
treaga mitropolie, să fie deobligale oficios a procllJ'a a
ceasta foaie pentru bibliolecele locale parohiale, iar În 
pal'tea intelectuala sau spirituala, desp. noastre protopopeşti 
sunt de parerea, ca fiecare dieceza se fie reprezentata in 
comitetul de redacţie fJl'in dui invatato)';, aleşi de invata
tori, şi un profe::lor preparandial. 

Iar prin inallnl rescript dela 31 dec., NI'. 6216,/909, 
ni-~e aduc la cunoştinţa, ca în legatura. cu raportul nostru dela 
8/21 septemvl'ie, NI'. 6/909 -10, Ven. Consistor a luat la 
cunoştinţa activitatea reuniunii şi lucrarile adunarii generale 
dela Curliciu, dar pe lângă urmatoarele: 

1. In chestiunea jr.struăr'ii analfabeţilor să se' in
nainteze aici raport separat, în cari sa se arate mai pe 
larg vederile reuniunii, ca Consislorul, pe cât le afla cu 
cale, să le poată utiliza 

2., Chestiunea conferintelor metodologice, rămâne a 
se rezolva prin Consistor, eventul prin sinodul eparhial, 
dupa buna chibzuinta. . 

3. Sa. se arate Consistoruilli prin raport separat: 
eate este organul "euniunii? Care e::;le progta1nu,l lui? 
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De cllnd e.rÎstă? Pe crtre dispozitie a sfafutelO1' s'a Î1/jiin
fat? Când s'a dfli ÎnFoirp:a 8u}Jerioritâtii di~cezane pentru ,- , 
înli intarea (Iceluia? 

Pe viitor apoi, când se vor subşterne aici rapoarte 
despre adunarIle generale, să nu se pearda din vedere ur
mătoarele dispoziţii: 

a) Sa se subştearnă Consistorului şi raportul gene
ral menit pentru adunarea generala, precum şi raportul 
despre starea bibliotecelor tractuale, având a se arata in 
în acest din urmă, pe lângă numarul opurilor şi volume
lor existente şi procurate în cursul anului, şi aceia, care 
a fost circulaţia de cetire? anumit: câte opuri, in câte 
volume şi de câti învăţator'i au fost cetite în cursul tim
pului de un an? 

b) La însărcinările separate din partea Consistorului, 
r~uniunea se răslJundă separat 

c) Concluzele relative la starea averii reuniunii sa. 
se formuleze aşa, ca din ele să se vadă adevărata stare, 
specificându-se câta avere a avut reuniunea în bani gata 
la finea anului? Cât fac venilere anului viitor? Cât spe
sele aceluia? Şi cât este starea reala la finea anului în 
bani gata şi În pretensiuni restante. 

După primirea acestui act, am răspuns Ven. Consi
stor atât la intrebarile de sub NI'. 1), cât şi la întrebările 
de sub Nr. 3), alineatul prim. Anume: privitor la organ, 
am răspuns, că titlul organului e: »Reuniunea tnvaţato
rilore. Progl'amul lui _ e circumscris în § 2 din statute. 
Editarea organului se bazeaza. pe concluzele adunări lor 
generale dela Şiria (1904) şi Giula (1905); concluze, ba
zate pe §-ul 3, litera a) şi pe S-ul 14, litera b) c) şi e) 
din statute, desprece, in senzul §-Iui 15, totdeauna am 
raportat Ven. Consistor indată după adunările noastre ge
nerale. 

In legătură ne-am permis a atrage atenţi unea bine
voitoare a Ven, Consistor şi asupra faptului, că În statu
tele reuniunii noastre nicăiri nu se cere, ca pentm exe
cutarea concluzelor aduse de comitet respective de adu-

tA .u 
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narea generală, concluze bazate pe dispozitii slaiulare, S(t 

se mai aarâ ~i tJj/)uirea specială a suptriorită(ii dieeezane. 
(Eseb. Nrii: 28, 55, 65, 70, il5, 105, 106.) 

18. Avizăm Ono adunare generală, că ~)Asociatiu[]ea 
naţională arădană« ne-a pus la dispoziţie şi in anul acesta 
un nou premiu de 35 cor., venit dela »Corul tipografilor 
români din Arad«, pentru acel învătător, care s'ar fi di
stins în aeesl an în instruarea analfabeţilor. (I!:seb. Nrii: 
9, 22). 

19. Implinim o piosa. daiorinţa, când amintim aci 
şi despre trecerea la cele vecinice a foştilor membrii a 
reuniunii noastre: Aurel 1. Muntean, invatator În Mâsca 
şi Terentie Popa, invăţător in Bârsa, membrii ordinari; 
Ioan Russu Şinanul, publicist şi Nicolae Dnlgancea, preot 
în Galşa, membrii ajutători. In legătură cu acesle triste 
cazuri, amintim, că am luat toate dispoziţiile, ca la astfel 
de dureroase întâmplări, totdeauna să fim rep('ezentaţi cu 
demnitate (Eseb. Nr.: 25.). 

20. Bugetul .reuniunii pe anul 1911 ne permitem a-l 
prezenta la venite cu 1920 01'., iar la spese cu 1665 cor. 
(Eseb. Nr.: 115). 

21. N'am întrelăsat, încă de cu vreme, a lua toale 
dispoziţiile pentru adunarea generală prezentă, adresându-ne 
rn cauză tuturor celor chemaţi. In legătură cu aceste, mai 
amintim acI, ca în Nădlac se fac intinse pregătiri de pri
mire şi din incidentul acestei adunări se aranjază fru
moase serbari, Împreunate cu concert, teatru ~i, petrecere 
cu joc. (Eseb. Nrii: 50, 51, 52, 53, 104, 112). 
_. 22. Dintre evenimentele culturale de o importantă 
mai rara, cilrora le-am dat deosebită atentiune şi in co
loanele organului oficios al reuniunii noastre, elerniztim 
cu mândrie fapta epocală a marelui meceoat al eulturei 
neamului nostru Yasile Stroiescu, care a daruit fondului 1 
cultural al diecezerar<ri"n miTfopolta româna ort. 300.000 • 
cor .• fondului mitropoliei române gr. calh. 100.0QDcor., J/ 
şcoaJei civile de fele din Arad 1 QQ.QQi!~,~fondului . 
special al diecezei CaransebtşTO.DOO şi încă alte multe şi 
nenumărate aj lltoare perifruedificarea de biserici şi şcoale. 
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In faţa atâtor jertfe, împlinim o sfânta dalol'inţ:l ex
primându-ne admiraţiunea, stima şi recunoştinţa noastră 
fata de cel mai generos bărbat al timpului. 

II. Activitatea biroului central. 

In decursul anului 1909/10, biroul central a rezolvât 
125 esebite. Iar pentru promovarea afacerilor reuniunei a 
ţinut, împreună cu comitetul, 4 !şedinţe: două ordinare 
lŞl două exila-ordinare !şi anume: cele ordinare la 17/30 
septemvrie 1909 şi 26 iulle (8 august) 1910, iar cele 
extra-ordi oare la 2'l- decernvrie 1909 (6 ianuarie 19 J O) şi 
29 aprilie (12 Maia) 1910. (Eseb. Nl'ii: 12, 13, 66, 67, 
88, 89, 11.3, 127 şi 128). 

JII. Activitatea despărţămintelor protopopeşti. 

A) Desp. prot. Arad: 

A tinut două. aduna.ri: una de toamnă, tn Arad, la 
31 octomvrie (13 noemvrie) 1909 şi alta de primavara, 
inSambiit(mi, la 5,/18 maiu 1910. . 

Din 43 de membrii ordinari, la adunarea de toamnă 
au fost prezenţi 38, iar la adunarea de primăvara tol 38. 

La adunarea de toamnă, fiind în Arad prelegerile' 
'sistale din cauză de morb epidemic, activitatea desp. s'a 
ma.rginit la pertractarea afacerilor curente, cetindu-se şi 
unele lucrari literare, iar la adunarea de primăvară, ;;'a 
ascultat prelegerea invăţătoarei, Elena Stoicu, din aritme
tică, cucla~a IV, despre: »Frânturile zecimale«, care s'a 
declarat »bine succeasăc. 

Adunarile au fost on~rate prin prezenţa mai multor 
oaspeţi, în frunte cu P. O. D. protopop tractuai: Vasile 
Beleş, inşpector şcolar. La adunarea de toamnă a luat 
parte şi întreg cursul al IV·lea pedagogic român din Arad, 
condus de corpul profesoral, în frunte cu P. C. Sa Ro
man R. Ciorogariu, director seminarial. 

Lucrări literare şi prelegeri practice s'au cetit şasă: 

" 
~ M • 
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a) 't Mihail Emine~cl1, ca pedagog«, de: Nicolae 
Cristea, învăţa,tor in Mândrllloc. 

b) 't0 pagicll din activitatea şcolară a mitropoli
tuluÎ Andreill baron de Şagună«, de: Petru Colţeu, învă
ţător in Mândruloc. 

c) »Callza insuficienlului interes arătat de anii mem
brii faţă de reuniunea lor«, de: Vicentiu Gul'eş, invaţălor 
în Şeilin. 

d) »Idei de educaţie naţională rn poeziile lui Goga«, 
de: Nicolae Cristea, învătlltor în Mândruloc. 

fi) 'tMenirea progresivă a şcolii«, de: E(rem Hedeşan, 
invătator in Pecica. 

j) »Orizontal e , prelegere practică, de: Ioan Ghebelf"ş, 
îJ1vătator în Şei lin. 

S'a pertractat şi 

25 1909/10) luându-se 
insă fa,ra a se prezenta 
române. 

discutat circularul general NI'. 
mai multe conclnze principiare, 
şi proect de plan în chestia limbei 

în locul secretarului Nicolae Cristea, care a abzis 
irevocabil, s'a ales: Gheorghe Popoviciu, învăţător in 
Batania. 

Pentru augmentarea fondului pentru monumentul: 
Teodor Ceontea, s'a colectat 20 61 cor. 

în taxe de membru ~i orgii[] s'a. incassal 97 cor. 
Din opui: 'tPenll'u ţărani«, de: N. Ştefu, s'a vândut 

2 exemplare, iar din opol: »Chestiunea pedepselor c de: 
Iosif Velcean, s'a va.ndol 1 exemplar; opuri, donate de 
autori in favorul reuniunii şi distribuite la timpul său 
de::p. noastre prot. spre de:;facere. Banii tncassaţi, s'au 
administrat cassei centrale. (E~ib. n-rii: 47 şi 117). 

O) Desp. prot. C/,işineu. 

A ţinut doull. adtma.ri: una de toamnă, in Cinteiu, 
la 24 oct. (6 Nov.) 1909 şi alta de primăvară, in Pilul
mare, la 3,/16 maiu 1910. 

Din 36 de membrii ordinari, la adunarea de toamnă 
au fost prezenţi 21, iar la.cea de primăvară 29. 



104 

La adunarea de toamnă s'a ascultat prelegerea Învă~ 
ţatorull1Î din Cinteiu, Ioan Popoviciu, din exercitiile in
tuitive, cu clasa II: ,Comunac, iar la adunarea de pri
măvară s'a ascultat prelegerile invătatoarei din Pilul-mare, 
Lucretia Ambruş şi anume: din religie, cu clasa II, »Ca
Iătoria IaailteniJor prin pustie« şi din aritmetică, cu clasa 
1, »Nr. 5«. 

Ambele adunări au fost onorate prin prezenta mai 
multor oaspeţi din loc şi jur. 

Cu ocaziunea adunarii de toamnă s'a oficial şi un 
părăslas pentru odihna sufletului mult regretatului protopop 
şi inspector şcolar DI. Ioau Trailescu, membru fundator. 

Lucrări literare şi prelegeri praclice s'au cetit 3: 
a) »Cultura sufletească ca baza fericirii omeneşli« I 

de: Teodor 1\la1'lş, învăţator în Erdeiş. 
b) »Houa şi bruma«, prelegere practica din Fizică, 

de: Petru Roşu, invatator în Nădab. 
c) »J\litropolltlll Andreiu baron de Şaguna«, prelegere 

praclică din h,toria bisel'iceasCă, de: Nicolae Bâru, înv. 
in Otlaca. 

Discusiunile urmate in jurul acestor lucrari au fosl 
foarte edificăloare. 

S'a discutat şi perlractat cÎlcularul general Nr. 
25, 190H/l O. 

Despartământul a desvoltat o activitate foarte inten
sivA, ocupându-se serios cu toate problemele încredintate, 
prezentând proecte de plan şi în chestia limbei române. 

Pentru augmentarea fondului pentru monumentul: 
vTeodor Ceontea, s'a colectat 20 cor., iar din venitul unui 

concert arangiat de [nvătalorii tractului, s'a mai dat ace
stui fond Încă 54 cor". 18 fileri. De lot 74 cor. 18 fileri. 

În taxa de membru şi organ s'a lncassat 45 cor. 
Banii s'au administrat cassei centrale. (Esib. N-rîi: 29, 
59, 116). 

C) Del>'jJ. Pl'ot.. Şiria. 

A ţinut două adunari: una de toamnă, in Galşa, la 
13 26 octomvrie 1909 şi alta de primăvară, în Pâncota, 
a 1/14 maiu 1910. 
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Din 33 de membrii ordinari, la adllnarE'a de toamna 
au fost prezenţi 28, iar la adunarea de primavara 31. 

Alât la adunarea d~ toamna, cât :şi la adunarea de 
primavara, membrul: Iuliu Gl'ofţiorean, învăţător în Gal~a, 
a tinut mai mulle prelegel"Î de model din studiul limbei 

. materne, prin cari a aralat l?i demonstrat calea cea mai 
u~oanl şi mai ducatoare la scop, la predarea acestui studiu. 

Interesul publicului faţa de aceste adunari Încă n'a 
lipsit. Ambele an fost onorate priI] prezenta mai multor 
oaspeţi. 

Lucra.ri literare sau cetit două: 
a) 3 Libertatea voinţii(, de: Ioan Cadar, inva.tător În 

Chel'echiu. 
b) }) B.eforma 1I1etoduini fonomimic« de: Ioan Funar, 

tnvAţăior În Com!o~, 
Diseusiunile urmate tn jurul ace:;!ur prelrgeri şi In

crAri, au clarificat ~i apro[llndat cu mult succe.., c1wstiile 
tratate. 

S'a discutat şi suleval circularul general NI'. 25.,909.10. 
Activitatea desparţamântului a fost foarte l'odnicl1 şi 

prompla~ S'a ocupat ca toale chesliile impuse şi le-a re
zol vat dupa toalp. cerinţ.ele. 

între alte momente mai însemnate amintim, că în 
locul regretatului Aurel J. Mlloteanl1, s'a ales de biblio
tecar al desp, pl'OÎ., Ioan Hui, învăţător în Şil'ia, şi s'au 
facul bibliotecii desp, mai mnlte donaţiuni În car~i, de 
catl'l1 prezidentul Alexiu Doboş şi ţăranul fruntaş Nicolae 
Lazal'e8cU, din Şiria. De::lparţ~mântul a înfiinţat şi un cor 
tractual, sub conducerea învaţaturull1i: Dimitrie Si mea 
din Comloş. Corul acesta a concertat În mai multe rân
dllri cu rezultate morelle şi m'tlel'iale foarte frnrnoase, 
luând parte şi la inmol'mi\nt"U'ea m'8mbrJlol' răposaţi 
din Iract. 

l1ela concertele arangiale, 100 cor. s'a dat fondului 
pentru ridicarea unui monument fericitului: Teodor Ceon
lea, iar 20 COl'. pentru crucea regretatului Ioan Rassu
Şirianul. 

13 
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Din opui: » Pentru ţărani(, de: N. Ştefu, s'a vândut 
un exemplar, iar din opui: »Chestiunea pedepselor«, de: 
Iosif Velcean, sJa vândut 2 exemplare. Banii tncassaţi s'au 
administrat cassei ~enlrale. (Esib. n-rii: 30, 60, 98). 

D) Desp. P'pt. Boroşillell. 

A ţinut două adunări: una pe toamnă, în Somoscheş, 
ia 1 noembre 1909 şi alla de primăvară, în lennata, la 
11 maiu 1910. 

Din 21 de membrii ordinari, la adunarea de toamnă 
au fost prezenti 20, iar la adunarea de primăvara. 17. 

La adunarea de toamnă, membrul Ioan Tau, învăţător 
în Somoscheş, a pr'eles elevilor de cI. 1: IINr. 5«, Efrem 
Brinda, invtHător provizor tot acolo, a preles elevilor de 
clasa II-a, în limba maghiară: »Maşina de compuh, iar la 
adunarea de 'primăvară, membrul Vasilie VIădica, învăţa.tor 
in Iermata, a preles elevilor de clasele !lI şi IV: » rnmul
ţirea« în diferite forme. Toale prelegerile s'au declarat: 
»succese«. 

Atât adunarea de toamnă cât şi cea de primăvara. a 
fost onorată prin mai mulţi oaspeţi în frunte cu proto
popul lractului P. O. D. Ioan Georgea, inspector şcolar. 

Lucări literare s'a cetit una: 
a) lI>Evoluţia şi şcoala<, de: Petru Zoţiu, învăţător 

tn Apateu. 
S'a discutat şi sulevat circularul gen. Nr. 25/909/10, 

luându-se mal multe conc1uze principiare, fa.ră a se pre
zenta tns8. tn chestia limbei române şi proect de plan. 
Pentru augmentarea fondului pentru monumentul: Teodor 

V Ceontea, s'a colectat 29 cor. (Esib. n-rii: 31" 44. 93). 

E) Desp. prot. Buteni. 

- A ţinut două adunari: una de toamnă, în Buteni, 
la 7/20 noemvrie 1909 şi alta de primăvară, in llIoneasa, 
la 8/21 iunie 1910. 

Din 35 de membrii ordinari, la adunarea de toamnă 
au fost de faţă 34, iar la adunarea de primăvară tot 34. 

'~ 
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La adunarea de toamnă membrul Petru Per va, inv., 
-in Buteni, a preles elevilor de clasa 1, după metodul 
Gabel, literile .i, o şi u«, iar la adunarea de primavară, 
activitatea desp. s'a mărginit la pertractarea afacerilor de 
natură administrativă. 

Ambele adunări au fost onorate prin prezenţa mai 
multor oaspeţi', in frunte cu administratorul prolopopesc: 
Iuliu Bodea, preot în Buleni. 

In urma discusiunilor asupra prelegerii lui Petru 
Perva, din adunarea de toamnă, despărţă.mântul conci ude, 
că metodul Gabel este inferior altor metoade şi necorăs
punzător. 

Lucrări literal'e şi prelegeri praclice s'au cetit cinci: 
a) »Andreiu baron de Şaguna«, de Romul S. Boşcaiu, 

preparand. 
b) »În ce chip se dedăm pe elevi a scrie cu voie şi 

corect«, de: Ioan Borlea, tnvăţător în Cuediu. 
r) )} Experinţa ca cea mai bună şcoală.«, de: Liviu 

Dublea, inva,ţator in Şiliodia. 
d) .. Şeslll cel mare al Ungariei«, prelegere practică, 

de: Sidonia Voda, învă.ţaloare în Iarcoş. 
e) .Adectivul«, prelegere practiCă, de: Sidonia Voda, 

fnvătătoare în larcoş. 
S'a disculat şi perlractat circul arul gen. Nr.25'909/10. 

Concluzele aduse sunt de natura. principiară. Proect de 
plan în chestia limbei române nu s'a prezentat. 

Alte momente mai însemnate amintim, ca. despărţă~ 
mântui a luat frumoasă hotărire de a infiinţa un cor trac
tual, pentru anumite ocaziuni, sub conducerea zelosului 
dasccll: Liviu Dublea. Pentru augmentarea fondului penlru/ 
monumentul: Teodor Ceontea, s'a colectat 20'40 fii. V 

în taxe de~rgan s'au încassat 53 cor. 
Banii s'au administrat cassei centrale. (Esib. n-rii: 38, 48, 
96, 102). 

F) Desp. prut. Radna. 

A tinut două adunări: una de toamnă, in Badna, la 
12/25 octomvre 1909 şi alta de· primăvară, în llteu, la 
3/16 maiu 1910. 13* 
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Din 28 de membrii ordinari, la adunarea de toamna, 
au fost prezenţi 26, iar la adun. de primavara. 22. 

La adunarea de toamnă, membrul Traian Givulescu, 
tnvăţator în Hadl1a, a preles elevilor de clasa III despre: 
»Masurile metrice« şi V. E. Szabo, candidat de învătător 
tn Radna, 'a preles elevilor de clasa V, despre: »Felurile 
corpurilor«, iar la adunarea de primăvară, membrul Traian 
Givuleseu, învăţător în Radna, a preles elevilor de clasa 
IV, despre: »Croatia şi Slavonia« şi membrul Iosif Stanca, 
învăţător în Roşia, a preles elevilor de clasa VI despre: 
) Gheorghe Lazar«. Toate prelegerile sau declarat: »bine 
succese« . 

Adunările au fost onorate prin mai multi oaspeţi din. 
loc Şl Jur. 

Lucrări literare s'au cetit trei: 
a) »Boalele lipicioase«, de: OI'. Atanasie Bradean,. 

medic' tn Badna şi membru fundator al reuniunii. 
b) »Metoadele de scris vechi şi noui«, de: Petr il 

Binchiciu, învaţator în llteu. 
c) »Politiea din punct de vedere pedagogic«, de: 

Petru BinchiCiu, învăţător in IIteu. 
S'a discutat şi perlraclat cireularul gen., NI'. 25,/909/10 

şi s'au adus mai multe concluze de natură principiară. 
Proeet de plan în chestia limbei române nu s'a prezentat. 

Bibliotecarul desp. Ersilia Ştefu-Ursu, abzicând, in 
locu] ei s'a ales: GrigorieCaba, tnvă~ător tn Conop. In 
taxe şi organ s'au tncassat 65 cor. Banii s'au administrat 
cassei centrale. (Esib. n-rii: 26, 40, 43, 46, 54, 61, 90, 111). 

G) Desp. pro;, Hă./magiu. 

Regretăm, că asupra activităţii acestuÎ desp. proto
popese, din lipsa de rapoarte, de o grămadă de ani nu 
putem servi informatiuni mai detailate. Am solicitat şi în 
anul acesta trimiterea lor, dar fa.ră rezllltat. Supunem 
deci afacerea aceasta apreciării Ono adunari genel'ale, ru
gându-ne a se lua de urgenţă masuri aspre contra acestui 

• 

J 

< ' 
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desp. prot., care prin neaclivilatea sa atât de mult împe
decă mersul normal al afacerilor reuniunei noastre. 

IV. Membrii reuniunei, 

In anul 190H/l0, reuniunea noastră învăţălorească 

,are următorii membrii: 

a) Desp. prot. Arad 43 ord. 15 fund. şi 23 ajut. 

"b) li> » Chişineu aH » 1 » }) 5 :t 

c) )i » Şiria 33 » » )l 2 li> 

d) » » Boroşineu 21 » » }) 1 » 

e) » 1) Buleni 35 » 2 )} » 5 » 

f) )} }) Radna 28 Il 5 » » 6 » 

g) » li> Hc11magiu H2 )~ 3 » il 11 l> 

De toţi ---"228 ord. 26 fund. Şi 53 ajut. 

(Eseb, nr, 114/909/10). 

V. Starea cassei. 

Pe baza raportului de cassă se constată, că cassa 
generală' cu finea anului 1909 dispune: 

a) A fost a se incassa 8523'30 
b) S'a tncassat . 1918'69 din mi s'a spesat l83i"09 Cor 
c) S'a descris . 360'- 2278'69 
d) A rămas seincurgă G244'61 
e) O suprasolvire , 9'-

Suma: 6253.61 

care sumă se acopere: 
J , .. a) Rest. in taxe de membru . 1315'-

b) Rest. în abon. la organ. 2282-90 
c) Depuşi la Victoria. . 2655'71 

~ Suma: 6253-61 

d) Detrăgând din 1918'69 1837'09 spese 
rămâ.ne in bani gata 81' 60 

Suma totală: 63i:S5'21 

(Eseb. nr. 97/909/10). 
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Vl Starea bibliotecii. 

Din raportul bibliotecarului general se constată: 
a) Bibl. centrală are 276 opuri 307 voI. in valoare de -'-
b) " desp, Arad "b9" 94 "fi " ,,164'-
c)" "Chişineu" 140'" 140"" " " --
d) 1/ "Şiria "36,, 43"" " ,,60'20 
e)" " Boroşineu" 64" 100" " " ,,80'50 
f)" "Buteni "179,, 197"" " " -'-
g)" "Radna ,,110 " 110"" " ,,120-85 
h)" "HăJmagiu" 236 " 236"" ,., ,,- -

Tot!l.l 1130 opun U27 voI. in valoare d'e 
(Eseb. nr. 125/909; 10). 

Vil Prop,meri. 

1. Să se iee act de raportul general, de cassă, bi~ 
blioteă şi controlă şi să se deie absolutor biroului şi co
mitetului, precum şi cassarului, bibliotecarului şi contro-
lomlui general pe anul 1909/10. 

2. Sa se voteze bugetul pe anul 1910/11 aşa dup& 
cum s'a prezentat. 

3. Să se deie expresiune pentru pierderea celor 
răposaţi. . 

4. Pe anul 1910;'11 să se ieie in elaborare planul 
Matematicei (Aritmetică şi geometrie). 

5. Regulamentul afacerilor interne, sa se decreteze 
in mod definitiv. 

6. Să se incredinţeze Comitetului central materialul 
venit dela desp. protopopeşti în cauza planului pentru 
limba maternă, cu insărcinarea, ca acesta, pe adunarea 
generală proximă, se vina cu un proect de plan bine 
lucrat tn chestie. 

A rad, din şedinţa ordinară a comitetului central, 
ţinută la 26 iulie (8 aug.) 1910. 

Iosif MoldO'l/an m. p. 
prezident. 

Dimitrie Popoviciu m. p. 
secretar general. 

.. 

~ I • 
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NI'. 97/1D09-10. 

Raportul cassarului. 
Ono Adunare ,generală! 

Cu abatere dela uzul de până aci, de astădată nu 
voiu molesta Ono adunare cu lamentilrile trecutului, ci 
VOIU lăsa se vorbească numai cifrele raţiociniului alăturat_ 
aIcI, din care încă se poate vedea puţinul interes al mem
brilor reuniunil noastre, întru îndeplinirea datorinţelor lor. 

în ce priveşte fondul, ce are menifiunea, de a se a· 
rădica un monument regretatului fost profesor, Teodor 
Ceontea, am onoare a răporta, că pâna. în 26 mai a. c. 
a fost de 963 cor. 96 fileri. 

Gal ş a, la 26 mai 1910. 

cassar. 

Ratiociniul , 
reuniunii învăţătorilor româui ort. din prot. aradane (--·VII, desprl! toate 
venite1e şi spesele reuniunii, începând dela 1 ian. până la 31 dec. 1909. 

, 

Numirea venitelor 

A fost:1 A S'a 'ii A ra- Supra-
se 1: - C s' descris l~as a se solvire 

in curga lD ur , 10 cassa 
! c. i f. C. f. C.' d c. f. C. f. 

ii Restul cassei În 19?B . " .. il 26 84, 2684 
I T d b' rest . 1536 -", . , 
:'! axe e mem rl: curent 442'···; 1978 ~" 506 161'-· 1315 -:i 
I ~ __ _ , 

, Pentru diplome ... II 4 ~ 4 - -, -_. 
i'l' P~ntru fond. de editare . . ,I, 10 10 - --; _. -,1 
: rest . 2257'90"! ., ':! 
!i Abon. p. organ: curent 1218'75,.347665 i 99975' 199 -2282 gJ 5-
!: Spese procesuale. . . -: . .': 3210 32 tOI ___ '1 -'--

il' D~pllneri. . . . . . . . .265571 i ~ -_. 'Ii - ~2655 71, 
i, DIVerse . . . . . . . . ., 340 --ii 340 -1, -- - -< 

I
II Suma .. :-:--:-852330'191869 360 ,625361:, 
! Detrăgând spesele . ': ;183709 .1 '; 

;1 Starea casei la finea anuluT"i'909, "81 GO
J 

[625361", 
etc... ......:j '\:1 :J :11 

:1 I 1 II 11 iil 

9-
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Spese 

..: 
Z 

Cu finea anului 1909 se 
araU 

in ,supra Econ 0-
sarcina i erogaţi- DlISare 
cassei uoe 

1 ' Spese administrative .' 350 ~i 132 39 ~,-, 21761 
2 r - . rest . 519'80 :i 

'panrea organ.: curent 1000'~ 151980 107980 440 -,1 
3 Premii p. instr. analfabeţiJor . 200 -. , 200 
4 Depuneri In fondul T. Crontea. , ' 60 ~ 
5 Depuneri In !ibelul reuniunii . I 310. 
6 Onorarul secretarului . . . .', 50 - 50 __ , 
7 Diverse . . . . . . . 4 90 4 90 -

Suma--:--:- 211980 W37 09" 440 -~, 37490 21761 

A rad, din şedinţa ordinară a comitetului c.entral, ţinută la 
26 iulie (K august) t 910. 

Iosif Jlloldovall, 
prezidcnt. 

Nr. 115/909-10. 

Iosif Statica, 
controlor. 

011. Adzl1zare gellerală. 

Itlliu Grofşorean, 
cassar. 

în nex cu §-ul 14, litera g) din statute, avem onoare 
a prezenta aci pe anul 1911 urmatorul: 

Proect de buget. 
1. Venite. 

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

460'-
1150'-

30'-
130'-
50'-

100'-

Suma: 1920'-

l;t 
I 

~ . 
' .. 

,. 

J. 
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3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

173 

II. Spese. 
Tipărirea şi editarea organului 
Spese administrative in centru 
Spese administrative 1n desp. proL ~l 15 cor. 
Remuneraţie secretarului general al reuniunii, 

conform conclm:ului din adunarea generala 
din anul 1900, NI'. 28, litera d) 

Augmentarea bibliotecilor şi compactarea 
cărţilor . , 

Acoperirea speselor delegaţilor reuniunii la 
adunarea generala ale reuniunilor surori 

Spese nepreVăzute . 
Suma: 

1000' --
200'-
105- -

50'-

100'-

100'-
10'-

1565'-

A r ii d. din şedinţa comitetului central, tinuta. la 26 
iulie (8 august) 1910. 

Iosif Jl1oldo~'an, 
pre ident. 

Nr. 125;909-10. 

Iosif Statua, Dimitrie Popo'l'ici", 
controlor. secretar general. 

Raportul bibliotecarului. 
OII ora fă Adullare gelterală! 

Am onoare a prezenta urmatorul raport despr~ sta
rea bibliotecii Reuniunii imrăţatorilor ort. români din pro
topopiatele l-VII, pe anul de gestiune 1909-10: 

1, Biblioteca centrală. 

In adunarea generala. din anul trecut a fost insarci
nat biroul cu augmentarea bibliotecii centrale, prin procu
rarea cărţilor necesare, in sumă de 100-120 cor, Pro
curarea acelora nu s'a putut incă efeptul, deoarece ne
fiind biblioteca aranjată definitiv, nu ştiam de cari opuri 
avem lipsă. Acum, dupăce avem cunoştinţă despre opu
riie ce posedăm şi de cari avem lipsă ardentă, am com-
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pus un conspeet tabelar al acestora, pe care l'am înaintat 
comitetului central spre a-l suscerne Ono Adunări generale 
cu fugarea, sa se primeasca in întregime. Opurile din 
chestiune sunt aproape toate din domeniul pedagogiei, în 
care ,'am biblioteca noastra este foarte săraca. 

Tot din cauza motivelor accentate, nu s'a putut preţul 
pâna acum nici cărţile ce dejit le avem în bibliotecă. 

lntr'un raport special Înaintat comitetului central, 
am cerut acestuia, să susceapă o anumită suma, in preli
minarul anului vÎltor, pentru procurarea unui sigil al bi
bliotecii şi a registrelor necesare provăzute în S-ul 5 din 
Regulamentul pentru bibliotecă, fara de cari nu ne putem 
gândi la o administrare corectă. 

Imi ţin de datorinţa a aminti, că in rapoartele din 
anii trecuţi s'a strecurat greşală atunci, când s'a raportat 
ca. am dispune de 284 opuri în 400 volume, când· în 
realitate - conform noului registru ce am facut, - am 
constatat, că nu dispunem decât de 276 opori în 307 
volume, cu toate ca secţia şcolară s'a înmulţit în anul 
acesta cu 16, iar cea literară. cu 15 opori, în tot alâlea. 
volume. Avem cărţi şi de acelea, cari sunt în mai multe 
exemplare al caror numar se ridica la 635, afară de nu
marul inregistrat din opui respectiv şi prin combinarea 
acestora, poate, se fi obvenit confuzia cu privire la nu
marul opurilor. 

Cu escepţiunea opului ,A roman nyelv latinsaga« şi 
alor câteva manuale şcolare, cari erau în mai multe 
exemplare, carţile sunt toate. 

Dintre membrii reuniunii abia un numar" foarte redus 
a conzulLat biblioteca, iar aceasta trista apariţie, aşa cred, 
se poate atribui împrejurarii, că dispunem de puţine opuri 
pedagogice, cu toate că acelea ar trebui se fie în majori
tate in biblioteca unei reuniuni tnvaţătoreşti. Aceasta la
cună însă, sperative, se va suplini, prin ce şi biblioteca 
va ajunge la adevărata ei valoare şi însămnătate cât 
prive~te culliv'area intelectuala. a membrilor reuniunii 
noastre. 

4 
I , 
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In anul acesta am dat mai multe opuri, dintre cele 
mai de valoare, spre compaciare. 

Cărţile pe cari le avem în mai mult8 exemplare şi 
pe cari nu le putem valora, afiu de bine sa se distribuie 
bibliotecilor despărtamintelor. 

II. Bibliotecile despărţămintelor. 

Pe baza însărcinării primite dela adunarea generală, 
comitetul central prin ordinul său de sub Nr. 25/1909, 
punct 3, a indatorat despil.rtil.mintele se constate starea 
bibliotecilor, având se înainteze deodată cu rapoartele 
despre conferinte şi copia registrelor acelora, cari ar avea 
sa cuprindă titlul cărtii, autorul, ediţiunea şi valoarea ei, 
ca rn acest chip să se constate pe de o parte valoarea 
reală a averilor reuniunii, iar de alta, să se poată pretinde 
preţul cărţilor perdnte. La recercarea aceasta n'au răspuns 
Chişineu, Buteni şi Hălrnagiu, acesta din urmă - dupa 
cum se poate constata din rapoartele generale, - nu a 
satisfăcut datorintelor nici anul trecut. 

Starea actuală a bibliotecilor despărţămintelor, In com
paratie cu trecutul, este mma1oarea: 

a) Arad, în prezent: 89 opuri 94 vol., preţuite in 
154 50 Cor.; în trecut: 89 op., 94 voI. 

b) Chişineu, (nu a raportat) în trecut 140 op. 140 
volume. 

c) Şiria, în prezent: 36 opur~ 43 vol., pretuite rn 
66'20 Cor.; in trecut: 31 opuri 31 volume. 

d) Boroşineu, în prezent: 64 opuri 100 val., pretuite 
în 80'50 Cor.; in trecut: 63 opuri 99 vol. 

e) Buteni, creştere de 2 opurÎ, In trecut: 177 opari 
Hl5 voI. De aici ni-se raportează, că sunt 177 opuri in. 
194 volume, când în realitate ar trebui să fie faţă de trecut 
179 opuri, in 197 volume. • 

f) Badna, în prezent: 11 O opuri 110 volume, preţuite 
în 120'85 Cor.; in trecut: 110 opari 110 volume. 

g) Hălmagiu, (na a raportat) în trecut: ~36 op. 236 
volume. 
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Aceasta este starea bihliotecii centrale şi ale despăr
tămintelol' aparţinatoare reuniunii noastre. Folosirea şi res
pective conzultal'ea acestora nu pot din destul se o re
comând membrilor reuniunii, căci numai culti vându-ne ~i 
pe aceasta cale vom fi capabili a prEintimpina greutaţile, 
cari ne vin în viata. 

Dupace se vor face îmbunălllţirile necesare pentru 
biblioteca centrala, la timpul să.u se va publica şi noul 
registru, pentru a uşora şi prin aceasta membr'ilor con
zultarea aceleia. 

A rad, din şedinţa comitetului central, ţinută la 26 
iulie (8 aug.) 1910. 

Iosif Jlloldo'l./all, 
prezidt>nt 

Iosif Sta 11 ca, 
controlor. 

Dimitrie Olariu, 
bibliott'car g\'neral. 

NI'. 122/909·10. 

Conspectul 
cărţilor procurânde pentru augmentarea bibliotecii centrale 

ale Reuniunii înv. din prot. 1-vn in anul 1910. 

T tIu 1 I Autorul 

Herbert şi educaţia prin instruc-
ţiune Compayre Gabriel 

lnvătământul popular in Bulgaria CrisLescu 
Chestiuni de educaţie şi didactică 

experimentala Kiritzescu 
Chestiuni de psihologie aplicată 
. Ia ~ducaţie dtto 

Metodica matematicei Costescu N. Gh. 
Metodica limbei române dUo 
Metodica istoriei şi geografiei dtto 
Lecţiuni de pedagogie ARian G. 
Trepte;e formale ale tovăţamânl. Dr. Şpan P. 
Idei pregătitoare tn pedagogie dUo 
Po\teşti in educaţia şcolară dUo 
Didactica specială sau metodica I 

invătam. In şcoala primară Patriciu Q. 

- -

Valoa
rea 

Cor. . fit. 

- 60 
- 80 

260 

2-
5 
2-
7-
o-
160 
3 -
2-

2-1 

~ -~ ,,~~~, '" - ... ~~. ,~ , . -'-
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T tIu 1 

Pedagogia lucrată pe bazele psi
hologice şi etice ale reali"m. 
Herbartian 

Psihologia empirică sau ştiinţa 
1 despre suflet 
Melodica limbei româneşti 

l<;toria pedagogiei 
Povătuitorul limbei romt"tne 
Curs teoretic şi practic de peda

gogie şi metodologie 
Melodica generală şi specială a 

tuluror obiectelor de invăţ. 
Curs de ped. teoretic şi practic 
Didactica specială, lecţii practice 
Lecţii de psihologie 
Lecţii de didactică 
învăţământul inluitiv 
Islol'ia pedagogiei, teoriile şi in

slituţlile din timpurile vechi, 
p.lnă in zilele noastre in legă\. 
cu ist. cult. - 3 "olume 

Autorii romani moderni 
Chestiuni de In\1aţămant 
Melodica sludii lor matematice 

şcoala primar'a 
Elemente de pedagogie 

in 

Treptele didactice formale 
Melodica grumalicei, aritmeticei 

şi geometriei 
Ideile pe.dagogice ale lui Iohn 

Locke 
Preparalo!'[)l absolvenţi lor 
Curs de pedagogie teoreticll şi 

practică 
Didaclica Magna 
Despre educaţia inlelectualll mo

rală !şi fizică 
Schiţare de prf'legeri pedagogice 
Sfaturi cum să se conducă o şcoală 

[ Autorul 

Popescu 1. 

dtto 
L. Antonescu- Nicoles·· 

cu-Ciocarlie 
Borgovan Gr. 
.\lanliu 1. 

Constantinescu 

Onul- Bondescu-Moc. 
Compayre Gabr. 
Ciocârlie 
Dr. ~pan P. 

{[tlo 
Dom;dşoru D. 

Gă vl'lnescu 1. 
::;iăineanu Lazăr 
Lupu Anlo~escu 

Borgovan Gr. V. 
Conta-Kernbach 
Marinescu-Avram 
Costescn - Dima- Ggri-

gorescu-Popescu 

G1ivănescu 1. 
Muntean Zaharia 

Gabrielescu 

Gal'bo "i cea n u 
Herbert ~pence .. 
Florea A. 
Gabrielescu 

Valoa
rea 

Cor, fiI. 

4-

4,-

6-
3-
3-
6-

6-

2:-
250 
120 
210 

-.00 

I 
I 
! 

15-
3'-
21-

1, 

1;-
4i . 

3-
I 

6:-· 

1 2f> 
3-

3-
l' ... 

3-
2...2:.. 
1-

-,60 



Titlul 

Pedagogia 
Istoria pedagogiei 
Metodica 
Psihologia 
Didactica 
Lecţii din istoria naturală 
Povăţuitorul cI. 1. şi Il. prim. 
Coruri 

178 

Autorul 

GAvănl!scu 
Dr. Pipoş P. 

dUo 
dtto 
dtto 

Prişcu 
Borgovan 
Costescu 

Valoa
rea 

Cor. fiI. 

10-
4-
3 --
220 
3 . 
2-
3-

Suma total"ă""":""' 15I 25 

A rad, din şedinţa ordinară a comitetului central, ţinută 

la 26 iulie (8 augllst) 1910. 

Iosif lJ;foldovan, 
prezident. 

Iosif Sta nca 
controlor. 

. Dimitrie Olari", 
bibliotecar general. 

J 

, 
I 
1 

-
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Raportul controlorului. 
Ono1'ată Adunare generalii! 

Revidiând, in calitate de controlor, socoţlle reuniunii 
noastre pe anul 1909, conduse de cassarul general dl Iuliu 
Grofţ;orean, am constatat in manipularea averii cea mai 
mare promptitudine şi acuraletă, semne evidente, că anrea 
reuniunii noastre e depusă' în mâni harnice, care impre
jurare, poate procura reuniunei numai fală" Iini~te şi 
mângăiere. 

Trecând la revidiarea bibliotecii, am aflat fată de trecut 
un progres îmbucurător, o imprejurare, care eară~i denotă 
hărnicia obilului ei conducător. 

Nu tot aE'tfel de favorabil pot se mă esprim însă in 
ceiace priveşte adjustarea bibliotecii. La o privire cât de 
superficlală a cuprinsului bibliotecii, te jzbeşte in ochi 
imprefural'ea, că aceasta e lipsită tocmai de aceia ce am 
avea mai mare lipsă: de scrieri de specialitate, de scrieri 
pedagogice. 

Cele mai multe cărţi - donate fiind - sunt de o 
valoare foarte modestă, cari pot fi de o importanţă istorică, 
dar nici de cât nu pot se satisfacă exigentele unei clase 
de oameni, care doreşte ştiinţa adevărata. 

în mijlocul reformelor de lot soiul, ivite pe terenul 
pedagogic, biblioteca noastră, - sincer s'o mărturisim -
apare ca o haină veche eţ;ită din modă, de care vrând
nevrând ·nimeni nu poate se ţână seamă. Dintre toate 
scr:erile aflatoare în bibliotecă, cele mai importante sunt 
incontestabil publicaţiunile Academiei Române, pe cari le 
avem earăşi din generozitatea acelei instituţiuni. 

în urma acestui fapt constatat, se impune in mod 
. imperios, Re ne adjmltăm biblioteca conform cu spiritul 
timpului, întregind. barem în parte lipsa cea mare ce se 
simte in corpul acestei instituţiuni. 

Ştiinţa pedagogică in timpul din urmă a luat cel mai 
mare Ihrâot pe terenul experimental, pe terenul practic. 
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Urmează dela sine, ca şi noi se ne adjuslam biblioteca cu 
scrieri ce cad sub acest report. Cu permisinnea an. comitet 
inaintez lista cartilor pe cari le cred de neapărat de lipsa 
pentru înzestrarea bibliotecii: 

Găvănescul: Istoria Pedagogiei 3 voI. 
» Psichologla 
~ Etica ~ 

Rădulescu Motru: Puterea sllfletească.. 

Dr. Matepas: Pedagogia Practica 
Ktl'itescu: Chestiuni de educatie şi didact. expeflm. 
Riboi: Boalele voinţii. 

Payot: Educatia vointii. 
Of. Weszely Odon: A modern pedagogia utjain. 
Nagy Laszl{): A gyennek tanulm;'inyozas mai âllapota. 
Of. Rallnschbun P[t1: A gyermeki elme. 
OI". Oecsy }Gtroly: A lelkl rendetleosegek. 
Dr. Salg6 Jakab: A szellemi elel higienje. 

Când inaintez lista aceasta am, firma credinţa, ca an. 
comitet precum şi an. adunare generala, cunoscând im
portanţa cauzei, vor vota respective se vor ingriji de pro
curarea cărţilor reclamale de spiritul timpului, adânc con
vins fliod fiecare, că banii depuşi spre acest scop on vor 
întârzia a aduce roade insuLite. 

După constatarea acestor păreri principiare, pt'opun 
cassarului şi bibliotecarului general absoluloarele îndalinate. 

A rad, din ~edinta ordinara. a corriitetulu~ central, 
ţinută la 26 Iulie (8 Aug.) 1910. 

Iosif "lloldovlln, 
prezidenL 

Iosif Statica, 
controlor. 
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Membrii 
reuniunii învăţătorilor români ort. din protopo

piatele aradane 1-VII pe anul 1909/10. 

A) Despărţământu1 prot. Arad. 

1. Membrii ordinari. 33 Viccnţiu Gulcş, Şeitin 

a) In fllnc/iune. Uroş Pintca, 

Iosif Moldovan, Arad 
Ioan Ghebclcş, 

Dimitrie Popoviciu, Anna Sebcşan, 

Gheorghe Popoviciu, Lazar Ionescu, Sem lac 

Ioan Ardelean, 
Grigorie ; oşu, 

Dr. Petru Pipoş, :~9 Mihaiu Nicoară, Tornea 

" Vasile Micula, b) In penzÎune. 
Nicolae Mihulin, 

" 40 Ni co lac Ştefll, Arad 
Avram Sedean, 

" Ioan Van cu, 
Maria Prccupaş, Ambrosiu Costa, Ce~ad-ung. 

" 10 Elcna Pipoş, 
!' 

43 Emilia Ciorogariu, Pecica 
Vasile Zab, Arad-Gaiu 

II. Membrii fundatori. 
Efrem Bri ndca, Cenad-ung. 
Ignatie Raica, "Victoria" , Arad 
Aureliu Drăgan, Cicir Or. Nicolae Ooncu, 

" 
Nicolae Cristea, Mândruloc Roman R. Ciorogariu, " 
Pctru Coltcu, Petru Trţa, 

" 
Savu Rug-lIriu, Micălaca Vasile Goldiş, 
Savu Mihuţa, Ona Elena Goldiş, 
Gheorghe Pctroviciu, Nădlac Sevt'r Bocu, 

20 ROfllul Tăucean, 
" 

Gheorghe Purcariu, 
Uroş Totorean, 

" 
Ona Maria Purcariu, 

" 
Sidonia Tăucean, 10 Vasile Bclcş, 
Ştl'fan Roia, Pecica Iancu Ştefănuţ, Mândroloc 
Efrcm Hedcşan, 

" 
Alex. Muntean L Vasile, Mezotelcgd 

Petru Russu, 
" 

Ştl'fan Novac, Pecica 
Efrem Moldovan, 

" 
Dr. Aurel Novac, 

" Elena Roja, 
" 

15 Titu Ouleş, Semlac 
Emilia Bugarin, 
Muciu Popescu, Sâmbăteni 

m. Membrii ajutători. 

30 Pctru Lupaş, 
" 

Traian Văţan, Arad 
luliana Plaşa, 

" 
Vasile Ooldiş, 

" 32 Dimitrie Micu, Şeitin Dr. Ioan Suciu, 
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4 Dr. Ştefan C. Pop, 
Dr. Lazar Iacob, 
Maria Purcariu, 
Ioan Simu, 
Paulina Papp, 
Of. Gavril Cos ma, 

10 Alexiu Ardelean, 
Pompiliu Dan, 
Ioan Petroviciu, 

13 Romul Ncstor, 

Arad 

" 
" 
" 
" Beiuş 

" 
Braşov 

Cenad-ung. 
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i 14 Augustin Hamsea, H.-Bodrog 
Mihaiu G. Crăciun, Hodoş 

Nicolae Firu, Oradea-m. 
Nicolae Barbura, Pecica 
Florian Momac, " 
Iosif Velcian, Rcşiţa 

20 Fabritiu Mănuilă, Sămbăteni 
Iosif Tisu, Ţebea 

Aurel Petroviciu, Nădlac 

23 Sava Tămăşdan, Pedca 

B) Despărţământul prot. Chişineu. 
1. Membrii ordinari. 

a) In junc/iune. 
Nicolae Costea, 
lustin Moroşan, 
Ioan Popoviciu, 
Ioan Caba, 
Ştefan Dolga, 
Traian Ţabic, 
Elena Murgu, 
Mihaiu Dragoş, 
Gheorghe Cioara, 

10 Elvira Cioară, 

Bichiş 

B.-Ciaba 
Cinteiu 
Chişineu 

Chitighaz 

" 
" Curticiu 

Teodor Mariş, Erdeiş 

Iosif Ivan, Giula-g. 
Emanuil Ardelean, Giula-magh. 
Ioan Barbulescu, " 
Teodor Lucaciu, G.-Varşand 

Nicolae Cismaş, 
Gheorghe Iancu, 
Aitrel Guiu, 
Dimitrie Boariu, 

20 Petru Roşu, 
Alexiu Turie, 
Nicolae Băr, 

23 Anghela Ţapoş, 

Macea 
Mişca 

Nadab 

" Otlaca 

" 
" 

! 24 Tcodor Leucuţa, 
Lucreţia Ambruş, 

Ioan Belle, 
Ştefan Capra, 
Pavel Stana, 
Ioan Tocanită, 

30 Gheorghe Coste, 
Ioan Crişan, 
Moisă Mariş, 

Iulian Paguba, 
34 Silvia Nădăban, 

Pilul-m. 

" 
Şiclău 

" 
Şimand 

" Sintea 
Socodor 

" 
" 

b) In penziulle. 

35 F!orian Cioară, 
36 Ioan Bustea, 

Curticiu 
Soeodor 

II. Membrii fundafori. 

Mihaiu Veliciu, Chişineu 

III. Membrii ajutători. 

Gheorghe Turie, Otlaca 
Vicenţiu Pantoş, Giula-Varşand 

Pavel Anuleu, L iula 
Ioan Pomuţ, " 

5 Petru Biberea " 

C) Despărţământul prot. Şiria. 

1. Membrii ordinari. 
a) In junc/iune. 

Cornel Cre tu, Agriş 
Ştefan Fericean " 

3 luliana Nasticiu, Agriş 
Gheorghe Abrudan, Arăneag 
Traian Debeleac, Drauţ 

6 a-eorghe Popa " 

( 
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·7 Ioan Voluntir, Dud 
Iuliu Grofşorean, Galşa 
Teodor Cherechean, Galşa 
Teodor Laza, Cherechiu 
Ioan Cădar 
Ioan Funar, Comloş 

Ioan Mladin 
Dimitrie Simea, " 
Dimitrie Olariu, Covăsânţ 
Liviu Papp " 
Alex. Terebenţ " 
Adrian Ungurean, Curtacher 
SidoniaUngurean " 

20 Pavel Siiartău, Măderat 
Petru Vancu 
Hersilia Cadar " 

" 
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Gheorghe Muntean, Mâsca 
Ioan Hălmăgian, Pâncota 
Aurelia I. Hălmăgian, Pâncota 
Petru Balint. Sinitea 
Ioan Bogdan, Şiria 
Alexiu Doboş " 
Ioan Hul 

30 Savu Crişan 
Ioan Crainic. Târnova 
Ana (gnuţa " 

, 33 Petru Muntean, F.-Vârşand 

II. Membrii fundatori. 

JII. Membrii ajutăfori. 
1 Filip Leuca, Pâncota 
2 Romul Măieruşan, Şiria 

D) Despărţământul prot. Boroşineu. 
1. Membrii ordinari. 

a) In juncţiune. 
Petru Zotiu, Apateu 
Ioan Ţucra, Bocsig 
Simeon Albu, Cermeiu 
Pavel Dârlea, lenopolea 
Vasile Augustin " 
Iullana Dârlea 

" Vasilie VIădica, lermata 
Toma Sirca, Mânerău 
Petru Heret, Moroda 

10 Ştefan Heret, Repsig 
Teodor Mişcoiu, Seleuş 
Ioan Marta, Şepreuş 

Gheoaghe Sturza, Şepreuş 
Nicolae PăsuIă, Şicula 
Gherasim Balint " 
Ioan Tau, Şomoşcheş 
Pavel Leu, Talpoş 
Teodor Mangu. Vădas 
Gheorghe Rufu, Zărand 

20 Petru Mara 

b) In prnziune. 
21 Iulian Butar, Seleuş 

II. Membrii fundatori. 

III. Membrii ajutători. 
MoisA Ghergar, Moroda. 

E) Despărţământul prot. Buteni. 
1. Membrii ordinari. 

a) In juncţiune. 

Constantin Florut, Aldeşti 
Ioan lancin, Almaş 

Nicolae Boticiu " 
UaTie Verşigan. Bârsa 
Petru Nica, Berindia 
Nicolae Boşcaiu, Bodeşti 

7 Lazar Igrişan, Bonţeşti 
Pavel Agheu, Buhani 
Petru Perva, Buteni 
Gheorghe Indreica " 
Constanta Muntean " 
Ştefan Faur, Camna 
Mihaiu Mihuţia Chisindia 
Petru Motocan Cii 

15 Ioan Borlea, Cuiediu 
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16 Teodosiu Rafila, Dezna Patriciu Covaciu, Şebiş 
Gheorghe Precupaş, Oieci Ilie Motiu, Selcgl'ni 
Petru Coeiu, Donceni Liviu Dllblea Şilindia 
Isaia Popeţ, Govoşdia Aiex, Budea, Slatina 
Silviu Ganea, Hodiş 35 Andreill Lazarov, Tauf 
Sidonia Voda, larcoş II. Membrii fundatori. 
Petru Cherechean, Laz 
Aurel Boriea, Moneasa 1 DT. Aurei Grozda, Buteni 

Ecaterina Dascal. Nădălbeşti 2 Dr. Gheorghe Popa, Buteni ,. 
Mihaiu Voluntir Nadăş III. Membri ajutători. 
Aurelia Korosladanyi Ioan Popoviciu, Bârsa 
Ioan Lipovan. Păiuşeni Gheorghe Lupşa Dicci 
Gheorghe Frugca. Prăgeşti N. Hesz, notar 

" Ştefan Muşca Ravna Octavian Tămăşdan, Moneasa 
30 Dimitrie Jurma, Revetiş 5 Cornel Săbău, Musteşti 

, F) Despărţământul prot. Radna. 

1. Membrii ordinari. 

a) In !ullcţiulle. 

Grigorie Farcaş, Batuta 
Gheorghe Pleş, Berzava 

. Trifon DascăI, Ciadova 
Grigorie Caba, Conop 
Silvia Popogiciu, Corbeşti. 
Ersilia Ştefu, Cuvin 
Vasilie D. Iliş " 
Nicodim Neagota, Govosdia 
Gheorghe Mihuţa, Ghioroc 

10 Simeon Neamţu, Giuiiţa 
Petru Eieneş, Groş 
Petru Binchiciu, Ilteu 
Ioan Tomuţa, Lupeşti 
Traian Fridrich, Miniş 
Nicolae Dima, Odvoş 
Gheorghe Stoian, Pauliş 
Traian Givulescu " 
Efrem Ţigu, Parneşti 
Dimitrie Ciobotă, Pctriş 

20 Traian Givuiescu, Radna 
Iosif Stanca, Roşia 
Simeon Bariea, Şoimoş 

Simeon Crăciunescu, Şoimoş 
Teodor Savu, Toc 
Aurei Mircu, Totvărădia 

26 Sinesie Popoviciu, Troaş 

b) In penziune . 

27 Protasie Givurescu, Soborşin 
28 Solomon Giurcoane, TemcşeşH 

H. Membrii fundatori. 

Dimitrie Maci, Căpruta 

Procopie Givulescu, Radna 

Dr. Vasilie Avramescu 

Dr. Atanasie Brădcan 

5 Of. Ioan Ursu 
" 
" 

III. Membrii ajutători~ 

Dimitrie Goldiş, Berzava 

Ioan Tuducescu, Radna 

Blasiu Codrean, 
" 

Dimitrie Roman " 
Iosif Ognean, Soborşin 

6 Iosif Vuculescu, Şoimoş. 
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O) Despărţământul prot. Hălmagiu. 

1. Membrii ordinari. Zenovie Vesa, Buceava 

a) In funcţillne. Vasile Neagu, Sârbi 
Vasile Oarcea, Talagiu 

Valeriu Vuşdca, Aciuva Ioan Duma, Tomeşti 
Nicolae Hărdut, Aciuţa Gheorghe Pctrişor, Vidra 
Teodor Popovidll, Băneşti 30 Sava Dorca, Zeldiş 
Traian Nicodim, Brusturi Zaharta Neamţiu, Zimbru 
Petru Magier, Bodeşti 

~) In peTlziuTle. Toma Crainic, Ciuciu 
Gheorge Indricş, Ciungani 

, 32 Enea Joldea, Hălmagill 

Gheorghe Imbroane, Crocna II. Membrii fundatori. 
Ioan Ştirbu, Dumbrava Cornel Lazar, Hălmagill 

10 Constantin Lucaciu, Finiş Dr. Teodor Papp, Hălmagiu 
Iulian Barzu, Guravale 3 Alex. Teaha, Leasa 
Mihail Vidu, Hălmagiu 

Adam Dragoş 
" 

m. Membrii ajutătorl. 

Cornelia Moldovan 
" 

Nicolae Pisău, (preot) Basarabeasa 
Ioan Popescu, Hălmăgel Nicolae Balta, (preot) Ciuciu 
Gheorghe Tomşa, Holtmezes Todor Juga, (econ.) Ciuciu 
Avram Nini, osaş Mihaiu Ciura, (invă!.) CriştiuT 

Traian Magier, Lazuri Alex. Florea, (preot) Dumbrava 
Ilie Cristea, Lungşoara Ioan Leuca, (eeon.) Lazuri 

20 Pantelimon Ilea, Odu Teodor Groza, (econ.) Sârbi 
Iancu Lupti, Prăvăleni Nicolae Sirca, (preot) Vidra 
Axentie Popoviciu, Rişculiţa Petru Mihuta, Vidra 
Ilie Vârşendan, Saturău Vasilie Giurgiu, Vaţa-de-sus 
Ioan Florea, Secaş 11 Laurenţiu Juga, Vata-de-sus 

A rad, din şedinţa ordinară a comitetului central, ţinută la 
26 iulie (8 august) 1910. 

Iosif Moldovan, 
prezident. 

Dimitrie Popoviciu, 
secretar general. 

I 
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IJltiIQul cuvânt 
in chestiunea pusă la cale de "Amicul sincer"" .. 

Dela început am fost de credinţa, se nu dăm aten
ţiune binevoitorului ascuns, în »Biserica şi Şcoala", sub 
masca l'Amicul sincer«, pentrucă nu-i sincer, ci om, care' 
caută nod în papură. Ha, imi venea se cred, că-i un po
rumb, trimis să ademenească sub mreje aHi porumbi, 
cari se îndeletnicesc În sbor; o coadă de topor, în mâ
nile celor ce demult privesc cu ochi rai avântul ce-l luăm 
şi prin modestul nostru organ. Şi dacă a-şi avea singur 
cuvânt în redactarea organului, sigur nu s'ar fi invrednicit 
de cinstea ce i-s'a dat, pentrucă ştim din experintă, că 
nu poţj îndrepta lumea, cu oameni, cari dau povete din 
ascuns. 

Dl Dimitrie Popoviciu, încredinţat cu redactarea 01'

ganului, şi după cum se vede din răspunsul Ono Redac
ţiuni »Biserica şi Şcoala«, membrul comitetului nostru de 
redactiune, dl Ioan Cl'işan, tncă a primit mănuşa aruncată 
şi cu scop de a lamurI chestiunea, a ieşit pe faţă se pa
ralizeze loviturile trimise din ascuns asupra organului 
nostru, invrednicindu-l de răspuns pe »A.micul sincer«, 
dar acesta, dupacum se vede din replica publicată în. 
»Biserica şi Şcoala«, numărul 28 din a. C., nu se lasă 
convins despre netemeinicia vederilor sale, ci susţine, că 
acele sunt confirmate prin raspunsul ce Î-s'a dat. 

Eu ştiam, ca »Amicul sincer« nu va înţelege pe dl 
Popoviciu, nu ar inţelege nici pe dl Crişan şi că nu ne-ar 
înţelege nici pe ori care din noi, tn intere,ml cauzei, ci 
conform intentiunilor sale. Şi apoi cum am şi putea pre
tinde a fi tnţeleşi noi, scrietori mai modesti, dacă nu este 
înţeles, de »Amicul şcoalei«, nici cel mai ilustru scriitor 
al neamulni dl G. Coşbuc. 

Nici nu voiu incerca a sta de vorbă cu un astfel de 
amic sincer, care nu voieşte, sau că nu poate se ne fn-
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ţeleagă, ori câlă bunavoinţă am avea pentru scoaterea 
pietrii aruncate in fântână; dar pentru lini:ştirea celor în
grijiţi de soarlea organulul, mă sâmt indatorat a lămurI 
punctul nostru de vedere, faţă de intenţiunile amicului 
sincer, i1uslrând cu un singur caz, cât de bine inţelege d-sa 
ceeace ceteşte. • 

În prelegerea adusa, în numărul 5 din a. c. al or
ganului nostru, ca modele pentru lnvăţătorii noştrii, dintre 
prelegerile poporale publicate sub îngrijirea lui Gheorghe 
Coşbuc, învăţătorul preleglltor, spre a ilustra cât de mult 
ţine ţăranul la vita sa, arată, că şi la masa de veselie, de 
sigur la vre-o nunta ori alta sarbatoare familiară, când 
închina. in săna.tatea stăpânilor casei, inchină şi pentru 
vitele aceluia, zicând: »Sa. traiasca. stelpânii, sa. trăiasca 
vitele şi ploaie la bunel vreme se deie Dumnezel1«. 

Şi iaUt cum inţelege :şi explică • Amicul sincer« 
acest pasagiu în favorul intenţiunilor sale! Zice, că: 
»acest inceput lasa. să se înţeleagă, ca. prelegerea se 
ţine la o masel de veselie, închinând mereu, cu alte 
cuvinte bând cu toţii tmpreunel«. - Zice mai de
parte: »lnţeleg se fii inlim cu ţaranul, pE'ntrncă astfel 
având el deplina incredere în tine, se-l poţi. conduce pe 
calea cea bun&. Intimitatea însa. e permisă numai pân& 
la un punct, pe care daca-J vei pestrece, perzi din auto
ritate, Şi în deosebi nu e de fel bine să bei cu el... etc,« 

Iată cum pl'ezinla .Amicul sincere: inlentiunile orga
nului nostru îo foaia oficioasa. a diecezei 1. Şi oare ce scop 
ar putea avea ? ... 

Dupa aceste constalări, credem a fi dispenzaţi, de a 
pulea discuta serios cu .Amicul sincer«, 

în cât priveşte sfatul onora lei redacţiuni, l> Biserica :şi 
şcoala«, dat în legăturel cu replica am icului sincer, il pri
mim cu aceeaşi bunăvoinţa, cu care ni-l-a adresat. Oh
ser'vam numai, ca de astădală nu este motivat, pentrucă 

nici unul dintre noi nu am dat ansa, de a se putea con
vmge Onor. Red. despre intoleranţa, nerecunoştinţa şi 
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nemulţumire::. noastră faţă de binevoitorii şi binefacatorii 
noştrii; cu atât mai pntin dl Popoviciu, care la introdu
cerea ră'5pumuhli său, publicat in numarul 6-7 al 01'

ganulni, Reuniunea invătaforilor. zice inll'e altele: ]o De un 
timp incoaci, organul oficios al diecezei noastre, ,. Biserica 
şi Şcoala., (1;\ multă atenţiune lucrărilor noastre dasea.
leşti şi in mai mulţi numeri. parte in articoli de fond, 
parte in corpul foii, tratează aceste lucrări cu multă 

dragoste şi multă bunăvointa. Suntem mulţumitori Ono 
Red. pentru aceasta atentiune, pentrll acest tratament şi 
sămn al dragostei ce ne păstrează! {(o 

Din aceste n'a putul ceU Ono Redacţiune intoleranta 
şi nerecunoştinţa noastra fata. de binevoitorii şi binefaca
torii noştri, de cumva nu vede in cele zise de dl Popo
viciu un neadev;'ir şi prin urmare le presnpune de ironie 
la adresa Ono Hedacţiuni. 

Nu cunoaştem răspunsul dlui Ioan Cri~an, dar dupil
cum il ştim, nu este nici dsa dintre cpice ar putea fi 
timbra!i cn atributele de intolerant şi nemultumitor, şi nici 
chiar din expresiunea citatil de Ono Hedactiune, din răs
punsul său ne-publicat, nu putem presupune, ca dsa ar 
lua in nume de rau amicului sincer, că scrie în )} Biserica 
şi Şcoala«, pe care o consideră de .a treia sau a patra 
casă«, ci de sigur îl condamnil, că a venit la »Biserica 
şi Şcoala« cu asemenea lucruri, pe cari, dacă ar fi sincer 
cel ascuns sub masca sinceritaţii, trebuia se le trangeze 
acasă, în organul Reuniunii, nu în a treia ori a patra casă, 
dupăcum s'ar fi exprimat. Nu o putem presupune aceasta, 
chiar despre dl Ioan Crişan, pe care, dintre învăţiltori, îl 
cunoaştem ca pe cel mai activ colaborator al )} Bisericei 

, şi Şcoalei C. 

Zice mai departe Ono Redacţiune: »mai presus de 
toate se nu formati stat în stat... etc. c 

Lucru curios! ? .. 
Asta ni-s'a spus şi când nizuiam se ne eluptăm indrep

tăţirea în corporaţiunile bisericeşti, pe baza drepturiLor de 
cari pot uza oticari alţii; ni-se zice întotdeauna ,când 
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voim se ne câ~lig(lm indreptatirea de a reprezenta illsti
tuţiunea, a cărei co;ulu,Nl!ol'i naturali noi suntem; când, 
pentru promovarea invatamân!ului, cerem directori şi re
vi7,Ori de specialitate; când, dupa munC<l noastră, îndraz
nim a râvnl la o stare mai mul~umitoal'e: când ne con
stituim, dupa bllua noastra chipzuială, în reuniuni şi con-.. 
ferinţe invaţatoreşli, în cadrul statutelor aprobate şi de 
superioritatea noa::;ll'il diecezană; şi i<:t.Iă, că ni-se zice şi 

atunci, ('ând, tntre ntal'ginile bunei cuviuţf!, Îlulrâznim a ne 
apiil'(l o)"fFumi ilO tril, de spf'cifllitr~te. 

La aceste acuze şi apostrofări nedemne de noi şi in
tenţiunile ce le avem, ca intotdeauna, ra!:lpundern şi acum: 
Dorim se fim demni de numele ce-l purlam şi cauza ce 
o repl"ezentarn; dorim se ne perfecţionăm în confol'll1i,
tale cu misiunea ce o avem, iar Reuniunea l;!i organul ei, 
la cari ţinem cu atâta căldură şi insufletire, suul mijloa
cele întru ajungerea acestui scop. DOI'im!:la ne elupLăm 
locul ce ne compete î[J biscrică şi slal şi şa al'adicam cu 
noi împreună ~coala confet'liomdă pe o treaptă cu şcoalele 
altOI' neamuri, de aceea voim s'o reprezintăm prin băr
baţi de specialilale şi cerem controlă speciala, Dorim să 
ne lumina.m, iar şcoalele să le perfecţionam, 

El bine, dar asemenea râvnă :$1 zel, la membrii altor 
SOclelati şi la org,wele altor in::Jlituţiuni, se consideră ca 
virluţi. P~ntruce ni-de imputa noua ca pacat '? 

Sau doara. tnvă.tc1torii luminaţi şi şcoalele mai per
fecte vor fi în delrimentul bisericii? 

Acestea intenţium ale noastre, să vede, că încă uu 
sunt, dar vor fi Tntele:5e şi in scopul acesta vom bate 
pâna ni-se va deschide şi vom cere pâna ni-se va da. Şi 
suntem tari rn speranţă, că nu e departe timpul, când 
vom fi Tnţeleşi şi sprijiniti de toţi ceice doresc binele bi
sericii şi a neamului. 

Iasi!, Jl[oldovall. 
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"Revizori şcolari confesionali". 
J. 

Dintre toate inslilutiuoile culţurale, şcoala noastră po
poralfi este pusă pe o bază destul de şubredă. Invata
mântui elementar e lăsat - aşa zi când - în voia sorţii. 
- Ca. în şcoalele noastre se obsearva ici-colea un pro
gres Ulai imbucurator este de a se mulţami mai mult 
ambHiunii iuvaţalorilor, decât organizarii illvatamântului. 
Nu-i vorba, ambiţinne se rec:ere dela fiecare olicial1t. dar 
adaogând lângă. aceasta ambitiune şi o organizare moderna~ 
învătamânlul elementar ar lua cu totului alta fata. 

Sa cautăm organizări de alt calibru. 
În administratia politică. sunt conlrolol'Î şi exaclori, 

toţi oameni de specialitate. cari cu ocaziunea tnşpecţiunei 
atlând ici-colea greşeli! dau înviaţiuni, că.utând îndrep
tarea şi se nizuesc a introduce în toale o uniformitate 
oarecarea. 

in organizaţia militară. toţi inşpectorii sunt oameni 
de specialitate. Atftt în teorie cât şi în praxă sunt la lo
cul lor. Ce ar zice un soldat de rând, când uu general 
(dt spre care am presupune, că carle militară ştie IUultă, 
dar exerciţiile de arme nu ·le-ar cunoaşte), ar incerca să. 
arate cum să face exerciţiul de puşcă. şi nu Î-ar succede? 
Sigur ar râde. Aci deci se poate aplica: »Teoria fară pl'axă. 
e ca moara fară apă« - Inşpecţionarea se poate face 
numai de specialişti şi incă de aceia, cari şi ei au func
ţionat ori funcţionează. in şcoala, pe care acum are 
811-0 inspecţioneze. 

în urma atâtor deliberări, atât in ziaristică, cât şi in 
corporatiunile competente, sinodnl diecezan arad an din list 
an a decis sistemizarea unui revizorat şcolar general. -
Foarte frumos şi foarte salutar. - Nu-i vorbă, un regi
ment ·are lipsa. de general, dar ce folos de el, dacă. acel 
regiment în impărţirea lui nu va avea capitani, maiori etc.? 
Generalul mai mult supraveghează. executarea ordinelor şi 
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dă inviatiuni subalternilor, ca. in ce fOllnă are sa. se în
tâmple insll'Uctiunea. 

Oare se poate admite, ca. un revizol" ~colar- general, 
sa. poală inspecţiona fiecare şcoal<1 din dieceza, macar o
data pe an? Mai odăogănd la această impcsibilitate şi 
rapoarlple, despre fiecare inspecţiune, nu altcnm - doar 
-~şi rezolvarea lor, putem zice ca, atâta munca. e peste 
putinţă. Toată activitatea acestui revizorat, aşa dupa cum 
e a se sistem iza, - ar fi numai un ce superficial. Înlreg 
rezl1ltatul s'ar reduce la zero. 

Ca sa. se poală nmni revizor general, de sine inţeles, 
că ar trebui să fie şi revizori particulari, ca astfel numi
rea de 9"IW'ot să aibe senz. - Ori poale Ven. sinod die
cezan a inţeles sub revizori particulari. pe protopopi ori 
pe directorii locali? Aceasta nu o cred, din motivul, că 
nici protopopii, cu atât mai vărtos directorii locali, nu 
sunt speciallşti in ale înva.ţa.mânlului, ca.ci dacă aceştia ar 
fi putul s.uplinl acest oficiu, sigur nu se na.şlf'a necezita
tea de a inventa alti inşpectori. 

Ca in gremiu e lipsa. de nn revizor şcolar general nu 
o trage nimenea la indoiala. Cu atât mai puţin în5ă se 
poate trage la indoiala sbtemiz31'ea revizoratelor şcolare 

traelll3 le, iar revizorii lractual i se fie recrutaţi d i nlre în
văţa.tol'ii cei mai desteri din tract. 

Ca să putem snsţinea teza, aduc spre ilustrare un 
exemplu. 

într'o conferinţa catichetica., la care şi eu am lual 
parte, deliberându-se intrebarea, că pentruce nu pot preo
tii ajunge cu catechizarea la rezultatul dorit, s'a ajuns la 
raţionamentul, că preoţii nu sunt înv<1ţători, ca să poata. 
propune cu rezultat, ba un preot a culezat a zice: 
:tFJindcă catechizarea cade in sarcina preoţilor, dar din 
motivul, că aceşlia nu dispun de metod acomodat cale
chizării, ar fi conzult, să catechizeze tnvă~ătorii, dar la 
examen să examineze preotul«. - Aşadar înşişi preoţii 

recunosc, ca. nu dispun de metoade şi de celelalle arme 
pedagogice. De unde deci poate urma, că inspecţiunea să 
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poată fi concrezută protopopi lor şi directorilor locali, cari 
toti f:iunt preoti. Aci nu voesc să trag la îndoiala bună
vointa dloI' preoti, dar sustin, că din li~sa de pl'axa re
clamata, nu pot fi inspectori ori mai bi ne lis revizori 
şcolari. 

În vârtule:1 Statllllllui-O"ganic, protopopii au 8e fie 
inspectori şcolari şi preoţii directori locali. - Dllpă mine 
aceasta inspectiune al'e să se e:5tinda nunui asupra. admi
nistl'aţiunii şi nici decum asupra controlului de învă
tământ. 

E adevăr, că suntem saraci, dar cu toate acestea 
cred, că un tract ,va putea risca anual suma de 100 până 
200 cor., ca dinrni\ şi viatec revjzorului şcolar tractual. 

Admiţând' sisternizarea revizoratelor şcola!'e, după 
tracte şi ca revizori să fie recrutaţi cei mai desteri învă
tători, pentru a cunoaşte mai bine necezitatea aCf'stei in
stitnţiuni, rămâne a se rezolva întrebarea, că cum are să 
se facă inspecţiunea, despre carea voiu vorbI în numitrul 
proxim. 

lJimit'l'ie Bom'i'lt~ 
lnv,'ţ,Hor. 

Informatiuni. , 
Şedinţă de comitet. Luni, 26 iulie (8 august) a. C., comitetul 

central al reuniunei noastre învăţătoreşti şi-a ţinut a doua ~şed Intă 
ordinară. Prezenţi au fost: Iosif Moldovan, Dimitrie Popoviciu l 

Dimitrie Boariu, Iuliu Grofşorean, Nicolae Cristea, Ioan Vancl1, 
Pavel Dârlea, Ştefan Roja, Iosif Stanca, Dimitrie Olariu, Teodor 
Cherechean, Alexiu Doboş, Petru Vancu şi Gheorghe Petroviciu, 
precum şi corpul învăţătoresc din Nădlac: Romul Tăucian, Sido
nia Tăucian şi Uroş Totorean, S'au pertractat afacerile curente, 
raportul general, de cassă, bibliotecă şi controla, constatându-se 
muncă serioasă şi desinteres sincer pe toată linia şi În toate di
recţiunile şi s'au luat dinpozitii pentru convocarea adunării gene
rale, care, anul acesta se va ţinea, la invitare specială, în fruntaşa 
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comună Nădlac, unde se fac deja frumoase şi Întinse pregătiri 

pentru primirea învăţătorimii. 
Ajutoare pentru Învătători: Venarabilul consistor prin cer

cularul dela 22 Iunie (5 Iulie) a. C., Nr. 2945/910, avizeasă învă
ţătoriunea, că la fundatiunea baronului 8imenn ;->ina: administrată 

de ministerul de culte şi înştrucţiune publică, au devenit vacante 
trei ajutoare, de câte 200 cor., cari se vor conferi la trei învăţători, 
cari vor putea dovedi îndreptăţirea la acele, conform condiţiunilor 
testamentare şi anume: 

Învăţători deveniţi incapabili de serviţiu, cari nu sunt În stare 
să-şi asigure esitenta. 

, Cei cari nu dispun de avere sau de alt mijloc de trai. 
Cari până au fost în post ş'au purtat oficiul cu cinste şi au 

dus o viaţă nepătată. 

La ajutor pot reflecata şi orfanii de învăţători, băeţii până 

la 18, iar fetele până la 15 ani. 
Recursele inştruate cu documentele necesare, se pot înainta 

pe calea Vener. Consistor până la finea lunei septemvre. 
Coeducaţia. Un învăţător italian, Forman, în urma experin

ţelor făcute, arată într'o revistă pedagogică, ce părţi bune are coe
ducaţia, sau educaţia hăieţilor şi fetitelor împreună. Părerile sale, 
confirmate şi de alţi pedagogi, sunt următoarele: 1. Instrucţia de
vine mai ieftină la coeducaţie decât la educaţia separată; 2 Este 
mai uşor de tinut ordinea şi disciplina când băieţii şi fetiţele sunt 
împreună: hăieţii au o purtare mai bună, iar fetitele sunt mai 
puţin distrase şi mai puţin guralive; caracterul băieţilor câştigă în 
fineţă; 3. În urma coeducaţiei copiii Îşi cunosc mai bine lumea 
lor internă sufletească; s'a făcut observarea interesantă, că fetele 
din şcoli mixte au mai puţină pornire pentru cochetărie şi vani
tate decât fetele din şcoli separate; 4. Rezultatele instrucţiunii În 
şcoli mixte sunt mai bune; 5. învăţământul mecanic la băieţi se mic
şorează .. iar la fetiţe se mai reduce excesul de fantazie şi de sen-
timentalitatl'. Tel. rom. 

A treia carte de cetire pentru elevii şcoalei poporale de Iosif 
Moldovan şi consoţii. Domnii învăţători îşi vor aduce aminte, de 
cazul, că inaltul Ministeriu de culte şi instrucţiune publică, pe 
baza unei denunţării, că unii învăţători folosesc în şcoale şi acum 
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manualul în care se află poezia "Ţara mea", care a fost escep
ţionată, a detras concesiunea de folosinţa, dată sub Nr. 103031/908. 
Acum, dupăce ni-a succes să dovedim că vina pentru aceasta faptă 
nu o purtăm noi, de oarece noi am dispus la timpul său elimi
narea acelei poezii din exemplarele încă nevândute, lnaltul Minist. 
sub Nr. 25960/910, a admis din nou folosirea ediţiunei a 1I1-a din 
acest manual şcolar foarte răspândit. Rog însă pe Domnii învăţă
tori, cari au introdus şi folosesc aceasta carte, să binevoiască a 
scoate din folosinţă ediţiunile premerse în cari se află poezie 
'lTara mea". 

Spre ştire. încă în anul 1907 ne-am permis a Vă trimite o 
coală de colectă in favorul fondului pentru monumentul mult re
gretatului de pie memorie: 1'eodor Ceontea. 

Având noi îndrumare dela adunarea generală anterioară, ca 
pe adunarea generală proximă să terminăm aceasta afacere şi să 

venim cu propunere concretă în merit, Vă rugăm, ca cu reîntom'

cereapostei să ne retrimiteţi acea coală de colectă cu ori ce re
zultat, clar necondiţionat. 

Arad, la 8/21 iulie 1910. Iosif .lfoldoVitn, preşedinte. D. 

Popm'ici!l, secretar general. 

Intrunire colegială de 10 ani. Invăţătorii, cari au absolvat 
preparandia română din Arad în anul 1900, au ţinut la sftul IIle 
convenire colegială de 10 ani în Arad. Din 37 câţi au absolvat 
sunt în vieaţă 31, iar din aceştia - au fost de faţă 15 şi anume; 
Nicolae Miuţ (Vl'gsztmihaly), Petru Colţeu (Mândruloc), Traian Gi
vulescu (Pauliş), Traian Fridrich (Miniş), Ioan Tau (Somosches), 
Gheorghe Rufu (Zărand) Avram Nini (Iosaş), Mihaiu Mihuţ (Chi
sindia), Ioan Abrudan (Pelbarhida), Valeriu Sepi (Valcani), Vasile 
Stoica (Denta), Antonie Nevrincean (şag), Iuliu Spinanţ (Valea
mare), Iovu Giulvezan (Pustiniş) şi Cariolan Mursa (Ostrov), Toţi 
prezenţii au luat parte în corpore la serviciul divin, in biserica 
catedrală, după care s'a oficiat prin preoţii: Tr. Vaţan şi Gavril 
Bodea, cu concursul tuturor învăţătorilor din loc, părăstas pentru 
profesorii (Ceontea şi Petran) şi colegii răposaţi. Intrunindu-se 
apoi cu toţii în sala festivă dela seminar, învăţătorul Nevrincean 
salută cu dragoste colegii prezenţi şi-şi aduce aminte, cu 
multă duioşie, de cuvintele regretatului profesor Teodor Ceontea, 
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carele acum 10 ani, după absolva re, le zicea: ,. na--ţi t~rminat~coalar 
rcăCi pentru voi_abia de a_cum Înainte se începe adevărata şcoală, 
~ care nu-se-va termina până_ odată ckLvieaţa". Constată marele 
adevăr al acestor cuvinte şi-I aprofundează. Propune apoi de pre
şedinte pe Traian Givulescu, iar de notar al şedinţei se alege 
Antonie Nevrincean. Preşedintele Givulescu, dând expresie durerii 
pentru pierderea bunilor profesori şi colegi şi arătând în frumoase 
cuvinte misiun;la apostolică a dascălului român de astăzi, mulţu
meşte pentru Încredere şi declară şedinţa deschisă. Propune apoi, 
ca În şir alfabetic fiecare coleg să-şi spună franc şi sincer îm
prejurările mai însemnate şi experinţele făcute dela absolvare până 
astăzt. Au fost interesante şi educatoare aceste povestiri. Mai sbu
ciumată însă decât a tuturor a fost vieaţa inimosului dascăJ Miuţ. 
Să trăiască! ' 

S'a hotărît o nouă convenire la 20 de ani. Afacerea conche
mării acestea s'a încredinţat colegilor: Oivulescu, Colţeu şi Ne
vrincean. S'a trimis o telegramă fostului director 1. P. C. Sale 
Augustin Hamsea şi apoi s'a continuat cu un prânz comun intim. 

Sunt frumoase şi mult edificătoare aceste conveniri, iar ceasta 
de acum a decurs demn. O mică observaţie totuşi. in viitor, se 
nu se Între/ase cu asemenea ocaziuni a se observa continuitatea cu 
profesorii preparandiali, cari, deşi poate unii nu ni-au fost:profesori, 
sunt totuşi profesorii şi directorul nostru şi ca' atari părinţii su
fleteşti ai noştri şi ceşti de acum. Să se dee atenţiune şi presei, 
precum şi altor instituţiuni (Lproape de noi. 

Solvirea taxelor. Organ: Liviu Dublea, Alexandru Budea) 
Petru Roşu, Stefan Roja şi Pavel Stana, câte 5 cor.; Ştefan Capra 
Dimitrie Boariu şi I. Belea câte 10 cor., iar Nicolae Botiei 11 cor. 
Taxă: Liviu Dublea, Ioan Bor1ea, Alexandru Budea, Patrieiu Co
vaei, P. Roşu, P. Stana şi Moisă Mariş, câte 2 cor.; Ioan Belea, 
Petru Motocan, Isaia Popeţ, Dimitrie Boariu şi Nicolae Botiei, câte 
4 cor. Elena Cioara 5 cor. 

T. Ceonfea: Dimitrie Boariu, Ioan Crişan, M. Dragoş, T. Leu
cuţa, P. Roşu, câte t cor. 



Anuarul şcolar, tipărit conform ordinului mi
nisterial mai nou, acomodat şi şcoalelor ajutorate din 
partea statului, conţinând tipăriturile: ziuar de primire, 
ziuar de jrecventaţiune şi progres, ziuarul materialului 
propus, ziarul vizitaţiunilor şi evenimentelor, consemnarea 
manualelor întrebuinţate, date statistice despre şcolari, 

învăţător şi şcoală, se află spre vânzare la Librtlria die
cezallă din Arad. Preţul unui exemplar pentru o şcoală 
cu 80 elevi 4 COL, - dela 80-120 cu 5 cor., -' dela 
] 20-160 cu 6 coroane. 

Tabele- de cetire 
confortn ordinaţiunei tninisteriale 

- Nr6 76000/I907-

CU text românesc, acomodate la orice 
metod Cor. &--

Cu text unguresc, acomodate la orice 
metod Cor. 4-80 

Atnbele după ulanuale al)ro

bate de inaltul ntinister de culte. 

Comandele se pot face la firma editoare: 

Librăria diecezană Arad. 

Tiparul tipografiei diecezane gr.-or- ro âne. 
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