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Abonamentul anual 5 cor. 

Ce e prlchta raportului încordat dintre preot 
~i în'lăţăto(}. 

Onorată Rf'dacfiunp,! 
J 

La întrebarea: .Cam ce e pricina raportului încordat 
dintre preot şi învăţător«, îmi permit a răspunde şi eu 
1n câteva cuvinte. 

Doauă sunt cauzele: a) lipsa de cultură recerută, b) 
nefmplinirea cinstită a datorinţelor oficioase. 

,/ Din aceste izvoresc: certele~ intrigile, invidia, ambi-
ţiunea copilărească de a impune cu orice preţ şi de a duce 
»1'01- in comună, ş. a. 

A pune deci ,-ina numai pe tnvă~ători e fot aşa mare 
greşeală, ca şi când am învinui numai pe preoţi, pentrucă 
ici preotul, colo învaţătorul, iar în unele locuri ambii 
sunt de vină. Toată onoarea esceptiunilor. 

Dacă numai preoţii ar fi de vină, atunci am putea 
intreba: »Cam ce e pricina raportului încordat dintre 1n
v<tţatori acolo, unde sunt mai mulţi într'o parohie?« 

Ce priveşte mult discutata superioritate, preotul e 
superior în biserică, înVăţătorul in şcoala sa, cladi SU1At 

la cul1nPa misiunei lor. 
De altcum superioritatea fiecăruia depinde dela cali

tăţile lui intelectuale şi morale. 
t 

.) De incheiere, puLlicăm CII plăcere aceasta ppistolil dl'schisă adresata 
Redacţiunei, în aceastâ importantă chesliulIll. 
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Nu oficlu, ca atare ne ridică, ci conţinutul ce-I dăm 
acestui oficiu prin diliginta şi culh~ra noastra. intelectuala. 
şi morală, 

Raportul dE' demnitate între organele parohiale nu se 
poate cor.tesUt; acest raport rnsă nll atinge superioritatea 
individuală, ci să rednce la partea administratIva, respec
tive exista. raport de demnitate cu privire la cercul de 
activitate al organelor parohiale, Preotul ~i TnvM!\.torul pot 
fi ca indivizi superiori in ceea ce priveşte cultura lor, cu 
toate aceste preotul, ca diredor local şi conducătorul ofi
ciului parohial, precum şi comitetul parohial, ca organe 
de controlă, - deşl nu sunt fOl'nri jndecătoreşti - pot 
şi au dreptul să pretindă dela autoritatea competentă dis
ciplinarea invAtAtorului negligent în oHiciu. Acelaş drept 
il are comitetul parohial şi faţa de preotul negligent. 

Daca preoţii ~i învăţătorii se vor purta unii faţa de 
alţii ca oameni de cultură, şi dacă fiecare va face cestiune 
de onoare din Inplinirea cinstită a chemării lor, atunci vor 
dispărea intre dân~ii raportul de demnitate :şi vor înceta 
certele şi neînţelegerile, 

MuIţamindu-vă pentm ospitalitate, sum 
Al Onor. Hedactiuni 

B.-Comloş-mare, luna Mai HIO'. 
Cu toată stima 

.lI Uwi P(kâ/;((u'll. 
preot. 

"Scrisori pedagogice". 
scoase din viaţa şcolară de 1. A. Tobolean. 

l. 

Un coleg de al meu prelege copiilor rlin exerciţiile 
intuitive tocmai despre vacă.. In înşirarea păl'ţilor corpului 
vacei, un şcolar tot gf'eşia. Ca să nu tot greşiască şi ca 
sei uşureze c )pilului fnşil'al'ea părinţilor, colegul le arăta copi
lului după ale sale, Când a venit f'ândul la coalOe şi ne 
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avându-Ie, colegul le arătă pe sine aşa că 'şi puse cele 
două mâni de laturile capului său. In atâta a aflat colegul 
de practică aceasta intuiţiune, Încât când a ajuns se-i arate 
copilului coada, şi-a pus mâna îndărăpt şi făcând o mişcare 
a zis, iată coada vacei. 

, Un dascăI de odinioară maghiar, a arătat copiilor 
după părţile corpului săn părţile unui măgar, asămănân
du-le cu ale sale. Dacă cineva la întrebat, că pentru-ce 
foloseşte modul acesta, a răspuns astfel: 

- Pentrucă nu pot să le aduc aici un măgar, vin 
ca să-I intui aşa. E destul, că văzându-mă pe mine le 
ştiu mai iute spune copiii. 

Şi doar' - drept a şi avut. 

II. 

- Apoi e de lipsă ca fiecare şcolar să aibă biblie, 
ca să nu avem pedecă cu învăţarea ei. 

Aşa le spunea un coleg copiilor. Deodată un clDpil 
incepu a striga: 

Mă rog d-Ie invaţa.tor! Dle învăţător! 
- Ce ai? 
- Teodor SăIăjan zice, că nici pentru aceea nu-'şi 

va cumpăra. 
- Măi Teodor! Da aşa de rău copil eşti tu, căci eu 

te-am ţinut că eşti de treabă. Pentru-ce vorbeşti aşa? 
Aşa crezi ... 

- l"Iă rog d-Ie învăţător ... 
- Taci! Să nu-mi răspunzi. Tu cugeţi, că şi fără 

carte vei şti Învăţa, doar' vei sorbi învăţătura numai iac' 
aşa din aer. Ce? Fără sapă vreai se sapi, fără coasă se 
coseşti, fără puşcă să puşli. Spune? Frumos copil mai 
eşti pot se zic! Se-ţi fie ruşine. Pentru-ce ai zis, că nu-ţi 
vei cumpă] a biblie? Tu blăstămatule! 

- Pentru aceea dle învăţător, că eu am acum. 
Vezi dle colegă. 
Si tacuisses. 
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III. 

.- Copiilor! băgaţi de seamă. Dacă dl protopop vine 
la examen şi va intreba se-j spuneţi zicel'i amplific.ate prin 
detel'minaţiune de timp, atunci se-i spuneţi acesteâ: Eri 
am cumpărat un cal. Asta. vară a fost secetă. Noaptea 
aerul e mai rece ca ziua. M'aţi înţeles? 

- Da. 
- Acum puneţi-v.it şi vi-le scrieţi zicerile acestea 

apoi le învăţaţi. 

Oi tnvcltlltor, şi-a pregătit cqpii astfel cu tot felul de 
ziceri şi aştepta cu bucurie examenul. 

Ziua examenului sosI. Prt)lopopul ca de regulă la 
gramatică a intrebat şi dânsul câte-va ziceri. 

- Spune-mi fătul meu o zicere amplificată prin de-
terminaţiune de timp? • 

~:ri am cumpărat un cal. 
Bine, mai una 1 
Astă vară a fost secetă mare. 
Foarte bine! Văd cA ştii judec.a de sine-ţi statător. 

Se-mi spună vecinul tău o zicere amplificată prin deter
minaţiume de loc. 

Celui Întrebat nu-i veni iule In minte zicerea învă
ţată pe examen la ce prolopopul voind să'1 ajute întrebă: 

- Spume-mi unrle suntem Iloi acum. 
- In timpul acesta vecinul din dărilpt ti spuse zicerea în-

văţată şi copilul cu fruntea senină şi vesel răspunse: - Boii 
sunt În grajd. 

Protopopul încetă de a mai întreba şi zise: A ştiut 
destul. 

IV. 

Unui coleg îi foarle plăcea să se provoace la sine şi 
manierile sale aducându-se totdeauna de pilda înaintea 
elevilor sai. Aceasta în pedagogi~ e vârtllle, câteodata 
iose e şi păcat şi nici ca are Joc. 
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Odată nu ştiu în ce ziuă, de:.;tul că coplll,aşa pe ne
a:;;teptarea colegului, se cereau pe rând afară să-'şi facă 

lipsele lor. 
Un timp colegul îi suferi cu cererile lor, la un timp 

strigă spre ei. 
- Ce e cu voi? întruna mergeţi şi veniţi? Nu puteti 

să vă răbdaţi lipsa intrun timp de 3 ore. Şi eu beu şi 
mănânc şi totuşi nu merg..... sub decursul oarelor de 
înveHământ. 

Cu timpul doar' ti va urma şi colegul, dacă aşa 
înainleaz;l cu educaţi unea. 

~tdan ul ~an )omnul ~oldofd.') --
TiI/ta. - Fiilor, in oara aceasta vom invata despre 

Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei. Despre cine vom in
vaţa în oara aceasta N. r. .. Ştefan cel Mare Domnul 
l\'Ioldovei. 

Analiza. - ştiţi voi în care parte se afla. Moldova 
N. ? ... în partea ostica a patriei noastre. Cine a intemeiat 
Moldova ? ... Bogdan Dragoş la anul 1il50. Arata.-ne N. 
care e 'fara Moldovei! Numai atât de mare erâ Moldova 
şi în vechime? Erâ mai mare că cuprindea in sine şi 
Bucovina şi Basarabia cari însă mai târziu au fost încor
porate altoI' ţpri şi anume Bucovina la Austria, iar Basa
rabia la Husia. Cu ce ţeri sa marginea dar Moldova la 
nord, ost, vest şi sud? Care rege al patriei noastre a 
purtat luple cu Ştefan cel l\lare, Domnul Moldovei ? ... 
Mateiu Corvin. Dar pentruce se va fi numit el Mare ? .. 
va fi racut fapte mari şi bune şi placute şi oamenilor şi 
lui Dumnezeu. Bine! Acum grijiţi fiilor că vom lua pe 

') După rnallllal<tt • Curs pr"di,' de }"Ior,a l'alr,eic de Iuliu Vuia. In 
~coalelJ lIedivizate se poate tracta cel putin tII două lt'ctiuni. 
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rând toate faptele mai inst'mnate ale lui Ştefan ca să ve
dem că pentruce se va fi numit el Mare. 

Sinteza 1. -- Ţinta şpeţială 1. Sa. vedem mai întâiu 
cum s'a ingrijit să. asigure pacea dÎn lă.untru a ţerii şi cum 
a invins el pe Mateiu Corvin şi pe Tă.tari! - Despre ce 
vom invăţâ acum? 

Precum ştiti dar, pe timpul regelui Mateiu Corvin în 
Moldova era Dorim Ştefan, care pentrn inţelepciu nea şi 
vitejia sa s'a numit Ştefan cel Mare. Indatel ce s'a suit 
pe tron, el îşi intocmI o oa:ste buna şi voia sel scape cu 
orice preţ de duşmanul să.u Petru, carele omorise pe talăI 
selu Bogdan 'şi să facu el Domn. Atunci Petru fugi in 
Ungaria. Ştefan să lua dupel el şi trecând munţii a jafuit 
ţara Sc1cuilor. Pentru aceasta faptels'a suparat Mateiu pe Ştefan 
şi trecând în Moldova a jafuit-o şi s'a retras în cetatea 
Baia. Peste noapte Ştefan a dat foc celaţii şi a batut 
oastea lui Mateiu, care a fugit nlniL - Nu peste mult a 
beltut Ştefan pe Tătari la Nistru cari năvăliseră in Moldova 
şi drept mulţămită lui Dumnezeu a zidit mănăstirea 
Putna. 

Aprofundare. Pe timpul cărui rege al Ungariei a ' 
domnit Ştefan cel Mare? 'Ce şi~a format indată dupăce 
a ajuns pe tron şi ce voia? Ce a fă:ul Petru? Dar 
Mateiu? Peste noapte ce a făcut Ştefan cu cetatea Baia 
şi cu oastea lui Mateiu? Dar Mateiu mai stat-a în Mol
dova? Pe cine a mai beltut Ştefan nu mult după aceea? 
Ce mănăstire a zidit. 

Reetsumarea sintezei 1. 
Sinteza JI. Tinta speţialli a ll-(t. ~ Acum să vedem 

ce luptă a purtat Ştefan la un pod numit »Podul lnaltc. 
Despre ce luptă vom învăţa acum? 

Cu ce ţară să mărginea Moldova spre meazelzi ?,. 
Muntenia. Bine! Pe timpul lui Ştefan cel Mare în aceasta 
ţară domnia Radul cel Frumos, pe care Ştefan însa, ti bătu 
pentrucă. slugia Turcilor - fiindca aceştia l-au pus fn dom
nie. Turcii, spre a-şi răzbuna asnpra lui Ştefan, bulra cu o 
armată de 120 inşi şi ajungând la râul Rahova, se aşe-
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zară lângi:L Podul inalt. Ştefan înainte de a se arunca 
asupra Turcilor, a aşezat in pădurea din daraptul Turcilor 
neşte trimbitaşi cari au inceput a suna din trimbite. Cre
zând Turcii că Ştefan e acolo cu armata sa, au plecat în 
partea aceea. Ştefan s'a aruncat atunci dindarăpt cu atâta 
putere asupra lor încât le-a nimicit oştirea şi le-a luat 
100 de steaguri. 

Apl'~fundare. Pentruce a bătut Ştefan cel Mare pe 
Radu cel Frumos domnul Munteniei? Ce au facut Turcii 
ca Să-şi rltzbune? Inainte de a se arur.ca asupra lor ce 
a facut $lefan? Dar Turcii? Invins-a Ştefan pe Turci? 
Ce a luat dela ei? 

Reazumarea sintezei II. ~i după aceea reazumarea 
sintezei 1 şi a II-a împreună. 

Sintl'za III. Tiufa SjJPtial<'i. Sa vedem acum ce luptă 
a purtat $tefan cu Turcii la Valea-alba! Despre ce lupta 
vom învăţa acum N.? 

La un an după lupta dela Podl11 Inalt însuşi Sultanul 
s'a pus în fruntea unei armate numeroasă şi a venit să-şi 
rasbllne asupl'a Moldovei. Ştefan s'a retras la Valea-aibă 

unde a fost biruită vitejia lui Ştefan de mnltimea Turci
lor. Desnădajduit pleaca Ştefan spre locuinţa sa cautân
du-şi adăpost. Mama-sa nu-I primeşte în casă, ci-I îndeamnă 
a se ren toarce, zicândll-i : 

,.Mergi in bătălie pentm ţal'ă mori 
,,:;;i-ţi va fi mortllllntui în coronat cu flori". 

Hu.,inat de cuvin lele mamei sale, Ştefan şă re'ntoarce 
şi sUllând din corn, Îşi adllnă oastea şi luândn-se după 
Turci îi <ljunge la Dunăre, ullde îi batE': şi-i scoate din 
Molduva. Pentru tnvingel'ile sale asupl'a Tll1'cilor a fost 
laudat de toata. creştinătatea. Papa dela Homa l-a numit 
soldatul Ini 1[I"istos«. 

AfJj'(~/luulllff 3. La un an după lupta dela Podul înalt 
ce s'a Înlâmplat? Ce s'a întâmplat la Valea-alba? Şi atunci 
Ştefan ce a făcut? De cine era el laudat pentru învinge
riIe câştigale asupra Turci 101' ? Cum l-a numit Papa? 
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Reasumarea sintezei a J II-a şi apoi l-111 2mpreuJlă. 
Sinteza J V. Tinta specială 4. Acum să vedem ce luptă 

a purtat Şrefan la Codru Cosminului cu Polonii? Ce vom 
învăţa acum? 

Tot cu asemenea vitejie ca pe Turci a bătut Ştefan 
]a Codrul Cosminului pe Albert regele Poloniei. După luptă 
prinse pe Poloni ]a plug şi arând cu ei a sămănat ghilldă 
din care a crescut stejari. Acest loc s'a numit :t Dumbrava 
roşie«, fiindcă era roşu pe acelea vremuri pământul de 
sângele PoloniJor. Ştefan a purtat ;36 războaie in 47 ani 
cât a domnit şi a ridicat după fiecare invingere câte o 
mânăstire. 

Aprofundare 4. Pe cine a bătut Ştefan la Codrul Co
sminului? Ce a făcut cu Polonii după luptă? Ce a să
mănat în arătură? Cum se numeşte acel loc şi azi? Pentm 
ce? Câte războaie a purtat Ştefan? Cât a domnit? Ce a 
ridicat după fiecare invingere? 

Reasumarea sintezei a J V-(t singură; apoi sinteza 
1-1 V Împ,.ewdî. 

Apreţial'ea morală. Precum văzură-n din istoria lui 
Ştefan cel Mare, acesta a avut lupte cu mai mult[ dom
nitori şi popoare vecine. Cu cine anume N.? Cum v"a 
placut faptele lui Ştefan cel lUare şi anume aceea că a 
scos pe Petru din ţară? Bine, pentrucă Petru il putea 
omorî şi pe el. putea aduce mare nenorocire ţerii? Şi 
tncă ce vi-a plăcut? ... că a bătut pe H.adu cel Frumos. 
Pentruce? ... pentrucă nu trebuia sa lege prietenie cu duş
manii creştinilor_ Dar ce vi-a plăcul mai mult? ... că a 
bătut pe Turci cari erau duşmanii creştinilor. Dar că a 
bătut pe Albert? Şi aceasta ne-a plăcut, căet şi-a apărat 
patria şi s'a arătat ca un viteaz mare. Place-vă ca. ridica 
după fiecare învingere o mănăstire? Ce domnitor era el 
dară? ... evlavios şi cu frica lui Dumnezeu. 

Ce ştim despre Petru, duşmanlll lui Ştefan cellVJare? 
Dar de Maleiu, regele Ungariei? ... că a jefuit Moldova? 
Pentruce? ... ca şi Ştefan jefuise ţara sacuilor. Bine a facut 
Ştefan aceasta? Numai aceasta n'a făcut bine . 

.. 
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Ce ştim de Radu cel frumos domnul l'\'Iunteniei? 
... s'a aliat cu Turcii. Bine a făcut? Ba, căci TurciI erau 
duşmanii cl'eştinilor. Cum gânditi că era el privit de Stefan 
şi de toţi oamenii de bine? Ca un slugarnic şi lipsit de 
ba.rba.ţia unui domnitor iubitor de patria şi neamul său. 

Ce ştiţi voi ee mama lui Ştefan? Iubia-şi ia fiul 
său? Da, dar mai bine voia să-i moară fIul cu cinste şi 

glorifIcat ca un erou, decât să trăiască C'] ruşine. Şi ce 
a dobândit ? ... că Ştefan s'a ruşinai şi reintorcându-se şi 
adl1nându-şi armata a scos pe Turci din ţară. Ce mama 

- a fosi ea ? .. a fost o mamă care şi-a iubit aşa mult fiul 
şi pătria sa, încât nu voia să-i ştie supuşi Turcilor, mai 
bucuros să invoia să moară fiul său pentru ţara a cărei 
părinte şi domn erţt_ 

Ce ştiţi de Albert? A prădat IVloldova? Bine a facut? 
Ba. Ce rege a fost el dar ? ... tiran. I-ar fi plăcut oare lni 
Albert dacă Ştefan sau altcineva i-ar fi predat tara? Ce 
s'a întâmplat cu el in:să ? ... a fost pedepsit de Dumnezeu 
căci a fost invins de Ştefan_ 

Asociarea 1. Precum văzur;lţi, noi cunoa~tem din 
istoria lui Ştefan cel Mare - palm domni, cari sunt 
aceia? Petru, Radu cel Frumos, Albert şi Ştefan. Ce 
voia şi ce a facut fiecare din ei şi mai întâi ce a facnt 
Petru ? 

Pelru a omorâl re Bogdan tatăl lui Ştefan şi' s'a fă
cut el domn, deci el a voit să se ridice pe rllina altuia. 
Deci ce om era el ?... un om crud, fără suflet şi fară 

Dumnezeu. Şi ce a dobândit p"jn aceasta? Dumnezeu 
l-a pedepsit că a trebuit să-~i p<lI'ăsască patria de silă 

scăpând abia cu viata. Ce vedem de aici? Vedem că: 

(8isfemisarea 1.) Dumnezeu pedepsl'şte pe fă.clito1'ii de 
nle. -

Asocil/l'l'a 2. Ce a făcut Radu cel frumos? Ca să-şi 
asigure domnia s'a facut slugilor Turcilor. Ce domnitor era el 
dară? Fricos şi slugarnic. A vea el încredere in sine? 
Era el dar vrednic de încrederea supuşilor săi. Ce am 

il 
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putea zice despre el ştiind Ci' neavând Încredere 
totuşi umbla să fie domn peste mai mulţi. 

zice că: 

În :si ne 
Putem 

(8istemizm-ea 2.) Cf',II'1l nu se ÎUl'rde sinfl/O' Îu sinf' - /tu 
este vrednic de ÎU('1'f'(lpl'm altora. .. 

_,Jsociarea 3. Ce a făcut Albert? . Ce a păţlt? Ce 
pildă am putea aplica acl ? 

(Sistemizarea 3.) :t ('elee sapă !Jroapă altuia Î/tsuşi va 
didea ÎlIfr'dnsa« • 

. Asociaţia 4. Ce a voiL Ştefan ?... fel'[cirea ţarii şi a 
neamuh1i Săll. Şi pentru aceea ce a cautat să facă? . .. să 
se scape mai fntâiu de duşmanii din launtru şi apoi de 
cei din afară. Care era cel mai mare duşman al sân din 
lăuntru? ... Petru. Ce a făcut cu el? Cari eran duşmanii 
din afară a ţării sale şi ce a făcut Cll' ei? Ce şi-a câşti
gat prin aceasta ? .. dragostea supuţ;ilor seli şi lauda şi cin
stea tnLnror creştinilor. Cu cal'e erOI1 al patriei noa::;tl'e 
să poate asămăna Ştefan ?.. cu Ioan Conin Huniade. 
Cum aşa? Şi Huniade a fost lăudat şi cinstit de toată 
creştină latea pentru fnvingerilc câştigate asupra Turcilor. 
Ce putem să ne însămmlm despre Ştefan cel mare? Ne 
putem însămna că: 

(Sisteulizarea 4.) ,~t~lan reI Mute a fost un dumn lJ1-
te1ppt, evlavius, bun şi viteaz, ll/('ât a fust fala ((rii sale 
şi a Românilor de pl'etufilHlfnea şi pentrll acee(t s'a numit 
Jfare . 

. Aplicare, ,1. Pentru ce am zis despre Petru că Dzeu 
pedepseşte pe făcatorii de tele? Ce trebuia să facă el 
ca nllme~e :5ăll să remână nepătat? 

2. Pentru ce zicem desp,'e Hadn că »Celce nll se 
increde în sine, nu este vrednic de îr!cl'ederea altora«? 
Putem aplica acestea cpvinte şi la noi?, da, pentrucd şi 
Între noi sunt oameni cari umblă să Re I'Îdice acolo unde 
nu sunt vrednici. 

3. Ce intelegem când zicem despre ,Alberl: »Celce 
sapa gI'oapa altuia insuşi cade întrânsa«... că Albert a 
voit să facă rău lui Ştefan şi şi-a făcnt şi eşi. 
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4. Ce inţelegem când zicem despre Ştefan că a fost 
11;frlre, şi ce putem invaţa de aici? 

Notă. Urmează eventual cetirea 8ucăţii din manual 
şi esplicarea de cuvinte eLe. neînţelese, intru cât se simte 
lipsă, ceeace la clasa V nu prea e necezar, preisupllnând 
ca elevii sunt in curat cu aceasta, 

Oficioase. 
NI', 143/1905-6. 

~aport general 

Ioan Ro !j1t , 
tnvăţălor. 

despre activitatea reuniunei tnvăţătorilor români dela şcoalele popo
r le confbsionale ortodoxe din protoprezviteratele aradane I-VII pe 

anul administrativ 19056·), 

Onorată adunare genaalli! 

Avem onoare a vă prezcnla aci, următorul raport 
general, despre activitatea reuniunci, in anul de gestiune 
1905/6, 

In genentl: 

Sunt deja trei ani trecuţi, de când din increderea 
D-voastră, stăm în fruntea acestei reuniuni. Comitetul 
central, având in vedere ma.r~tll~· scop urmărit de 
reuniune, a intreprins în acest timp Lot ce a crezut de 
bine in interesul promovării edl1catiunii şi a instructiunii 
poporale; in interesul desvoltării metodice; în interesul 
promovării intereselor învatătorilor precum şi în iuteresul 
lăţirii cunoştinţelor uecesare pentru ridicarea nivoului cul
tural al membrilor reuniunii şi prin lrânşii al poporului. 
Rezultatele obţinute, deşi am avut sa luptăm cu multe 

*) Adnes la protocolul adun~ gen. din i ~cica sub N). 
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greotăţi, sunt mulţumitoare. Membrii reuniunei din an, 
în an, să intrec tnmultândll-se, spre a pune la dispozitie 
puterile lor in serviciul cauzei srlnle, la care cu I.olii 
ne-am angagiat. 

In spf>l"Îal: 

1. A.dh'itatea biroului şi B cOluitetultlÎ. 
1_. în decursul anului administraliv 1905/6 comitetul 

central a tinut doau[ şedinte ordinare şi doauă extraodi
nare, de lot 4 şedinţe. Prima şedinţă ordinară de comi
tet sa ţinut la 1831 August 1 U05, iar a doaua in 15 ~8 
August lB06. Şedintele extraordinare pentru ataceri curenfe 
neamânabile - sau ţinut în 4 lanarie 1 H06 (22 Decemvrie 
1905), şi 9 Aug. (27 luI.) HJOH. 

în aceste şedinţe sau executat toate concluzele adun. 
generale anterioare precum şi toale esebilele întrate in 
număr de 143 (Eseb. NI'. 10, 14, 62, 63, 115, 116, 
150, 151). 

2. Pentru-ca desparţămintele protopopeşti ale reu
niunii sa. se poată ocupa cu chestiunile relegate lor de 
adunarea generală am em~mal inca de timpuriu un circu
lar călI'ă toU prezidenW despăl'ţamintelor protopopeşti, in 
care, dup[-ce sa atras atentiunea membrilor asupra tuturor 
datorinţelor ce le au faţă de cauzrle reuniunii, in special 
li sa recomandat a sa ocupa cu următoarele chestiuni 
şi anume: 

a) > Reforme in învăţământul nostru confesional« de: 
Ioan Homan, fnvătăloJ' în Şeilin. 

b) .Metodul sunetelor vii« de: Iosif Moldovan, inv., 
director în Arad şi 

c) .Necesitalea conştinţei şi ambiţiunei in activitatea 
învăţătorului« d~: Ioan Hoşu) învăţator dir. în Buteni. 

In urma ordinului Venerabilului Consistor de dLto 
922 liebI'. NI'. 6075 1 H05 insă, disertaţia: »Reforme rn 
invăţămâ-nlul n0:31ru confesional« de: Ioan Roman, în de-
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cursul anului sa luat dela ordinea zile, atât in reuniune, 
cât şi in despăI'ţl:i.mintele protopopeşli. (Eseb. Nr. 33, 73, 
şi 74). . 

3. Pentru a ră~punde concluzelor aduse de adun. 
generala anterioară pe baza propunerilor; comisiei orga
nizătoare, a con membrului Ioan Vancu şi a despărţăminlelor 
protopopeşti, am inlrevenit la Veneratul Consislor; 

a) în cauza inactivării pe sale a bibliotecilor paro
hiale, b) in cauza membrilor absenţi dela adun. generalil, 
() în cauza calehizărilol' precum şi in cauza de a nu să 
mai permite, ca in afacerile disciplinare ale învăţătorilor, 
elevii proprii să poată figura ca martori. 

Venerabilul Consistor a binevoit a ne rilspunde până 
acum la interveni riie noastre de sub a) şi b) şi anume; 

în cauza inactivării pe sate a bibliotecilor parohiale, 
Venerabilul Consistor prin hârtia sa de dtto 18 Noemvrie 
1905, Nr. 45801H05, ne răspun,de, că e de acord cu 
ideia sulevată; a poftit însă., ca' sil-i prezentilm special un 
raport cât să poate de amănuntit, atât asupra modalităţii 
de procedare la infiinţarea şi administrarea acestor fel de 
bibliotece, cât şi la susţinerea şi augmenlarea succesivă a 
acelora dupil înfintare, la ce noi am şi satisfăcut mo
mentan. 

în cauza membrilor - absenti dela adun. generală 
însă, Venerabilul Consistor prin hârlia sa de dtto 24 
Februarie a. C.· ad. Nr. 60751H05 a lua.l act cu mult 
regret despre neinteresul multora dintre învăţători taţă de 
adun. reuniunii, purcezând cu toată rigoarea faţă de cei 
absenţi. Iar pentru a pune in viitor stavilă acestor stilri 
pă.gubitoare, în interesul cauzei şi a disciplinei, a binevoit 
a dispune ştrict ~i sub urmari disciplinare, participarea 
tuturor membrilor atât la adun. generale.a le reuniunii, 
cât !;ii la adun, din desparţămintele protopope!;iti. Actul 
din tntrebare, sa comunicat la timpul său !;ii desp. proL, 
spre ştire !;ii acomodare. tEseb. NI'. 21 ~ 22, 37, 55, 69, 
70, 78, 80). 
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4. In adunarea generală dela Giula, am fost însărci
naţi. intrun elan de însutletire, ca să desvoltăm organul 
reunl'unii şi să-I ridicăm la o stare cât mai deamnă de 
noi şi reuniunea noastră. Spre scopul acesta şi abonamentul 
sa ridicat dela 1 cor. la 5 cor. Pentru a putea noi 
răspunde acestei plilcute fnsilrcinAri, am emanat in des
părţAminte coaIe de subscrtere şi abonare a organului cu 
deobligamânt pe 5 ani. Tot in scopul realizAri acestei 
dorinţe unanime am adresat apeluri cătrA membrii din 
despArtăminle rugându-i, ca la ocaziuni binevenite să 
escrip, colecle şi să arangieze concerte în favornl fondului 
de editare a organului. Hezultatul obtinut până. aci este, 
că. deşI, avem la reuniune 285 membrii fundatori, ordinari 
şi ajutători, totuşi coalele de abonare, abia le-au subscris 
1 H7 de membrii şi anume: 

In despărţ. prol. Arad 26 din 75 
:t » :t Chişineu 21 » 36 
» :t :t Şiria HO » 36 
» :t » 8oroşineu 12 » 23 
:t :t » Buleni 24 :t 34 
» :t :. Radna 24 :- 32 
:t :t » Halmagiu 30 :t 49 

______ _~ ___ T _______ 

De tot 167 » 285 

Dar şi din aceştia numai puţini, foarle putini şi-au 
solvit abonamentul anual. Abia sau încassat sub acest 
titlu 119 cor. 50 fiI. Se inţelege, că întru acestea, sunt 
şi abonamente externe. 

Insufleţirea de admirat din ad. gen. dela Giula, se 
vede, a ţinut numai până dopă adunare. Intre astfel de 
imprejurări, lipsiţi de spriginul suficient al membrilor tn 
punctlll acesta şi cllprinşi de cel mai mare regret, ne ve
dem siliţi a propune in alta parle a raportului nostru 
sistarea organului, care a făcut şi ar fi făcut şi in viitor 
bune servi ţii statului invAţă.toresc ce compune aceasta 
veche reuniune (Eseb. Nr. 33.) 
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5. Chestia prlmlfll În sânul reuniunii noastre ca 
membrii şi pe invăţătorii din districtul conzistorului o1'ă
dan, comitetul nu o aHa. ducătoare la scop din doue mo
tive ~i anume: teritorlll ar fi prea estins şi astfel afacerile 
reuniunii prea greu de condus de o parte, iar de altă 

parte spre scopul acesta ar t"eblll schimbate şi statutele 
reuniunii, ceiace între imprejurarile grele de astăzi nu o 
afla. de favorabilă. Am atlat insă., din izvor demn de 
crezământ, ca Inaltul guvern de culte şi instrucţiune pu
blica, le-a intărit statutele proprii, sub NI'. 55.561/190(). 

6. Ne-am ocupat şi cu chestia erilării dreptului în
vaţătorimii la fondul de penziune învăţătoresc, adnecsat 
la fondul general de penziune dtecezan. Cu studiarea a
facerii am incredintat pe membrii din comitet: Iuliu Grof
şorean şi Petru Vancu, cari în cursul sludierii acestei 
chestiuni au ajuns la convingerea, că afacerea din între
bare, asta7 i nu s'ar putea mai mult altcum aranja, >fiind 
foarle complicatil şi gingaşe< decât numai pe calea jude
catoriei. Conziderând însa împrejurarea aceasta deoparte 
iar de allă parte mai conziderând şi aceea imprejurare, 
că acest fond este contopit în fondul de penzi,me al prof. 
dela institutul pedagogic-teologic din Arad şi astfel are o 
meniţiune nobilă; meniţiunea de a asigura viitorul foştilor 
nostri profesori, susnumitii propun: a privi chestia de 
incheiată, trecâlld peste ia la ordinea zilei. Raportul primit 
şi adnexat la acte sub Nr. eseb- 98, îl supunem apreţierii 
ono ad. generale. 

7. Cu scopul de a statorii o procedură uniformă in 
ceeace priveşte administrarea aver'ilor reuniunii, conform 
îndatoririlor primite din adunarea generală anterioară, am 
compus un proiect de regulament general de cassă şi bi
bliot~că. Vă rugăm a vă pronunţa asupra lor. (Eseb. ad. 
Nr. 98). 

8. Pentru a rezolva chestia restantă din 
privitor la inactivarea grădinelor pomologice 
!şi de vederile desp. prot., sub NI'. eseb. 32 
În merit Ven. Conzislor. 

anul trecut, 
ţinând cont 
am răspuns 
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9. Venerabilul Conzlslor prin îtlaltul rescript de dtta 
17/31 Aug. 1905, N r. 3743/905, recearcă reuniunea cu 
intrebarea: .Ce crede Ono comilet in punctul supliniI'ii 
lacunel alâlor manuale şcolare?« Supunem chestia des
baterii Ono ati. generale (~~geb. NI'. 9). 

10. Cenform §-Iui 14, litera G) din statute, am com
pus şi statorit proectul de budget pe anul 190617, când 
ti supunem apreţiel'ii Ono ad. generale; vel rugelm, a vă 
pronunţa asupra rui. (Eseb. Nr. 121.) 

11. Am cor,npus şi rectificat lisla membrilor, din care 
se constata, că reuniunea dispune: 

a) membrii ordinari 233 
b) li fundatori 13 
c) li ajutători 39 

[Je tot: 285 

12. Sub Nrii eseb. 99, 140, 1 +1 cassarul, bibliote
carul şi conlJ'oloru1 general ne-au prezentat rapoartele lor 
generale. Atragem deci atentlunea Ono ad. generale asu
pra lor. 

Observăm însă aci, că modestele noastre mijloace 
materiale nu ni-au permis nici în anul acesta ca să im
bumHăţim biblioteca. Drept aceea apelam la acest loc la 
toţi confraţii învăţători, precum şi la toţi binevoitorii şi 
spl'iginitorii culturii neamului, ca să nu pregete a jertfi 
spre scopul acesta. 

13. Privitor la încassarea taxelor comitetul central a 
intreprins şi în anul acesta tot ce s'a put.ut pe cale paci
nică pentru incassarea acelora. Rezultatele obţinute tnsă 

după cum veţi binevoi a vedea din raportul de cassă, nu 
sunt suficiente. 

Atâ.t in punctul acesta, cât şi peste tot intrebăm: ce 
e de făcut cu acei membri cari nu se supun şi cari peste 
tol nu obsearva. disciplina? 
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Convocarea prezentei adunări generale s'a făcut în 
tenorul concluzului Nr. 26 din protocolul ad. gen. ante
rioare. La această ad. generală, afară de membrii, au 
fost învitaţi şi toţi binevoitorii şi spriginitorii şcolii române. 
Tot asemenea am avizat despre aceasta atât pe Ven. 
Conzistor, cât şi pe Mag. Sa dl Inşpector regesc de şcoale 
precum şi autorităţile administrative din loc. Iar pentru 
a uşura membrilor călătoria am recurs încă de timpuriu 
atât la direcţiunea căilor ferate de stat, cât şi la direcţiu
nea căilor ferate: Arad-Csanad, de unde am şi câştigat 
favoruri de călătorie pe toate liniile până la Pecica. Cer
tificatele respective le-am espedat la timpul său tuturor 
membrilor. 

15. In fine atragem atenţi unea Ono ad. generale a
supra lucrărilor şi disertaţiunilor suscepute În programa 
ad. gen. prezente, de oarece un "anonim" binevoitor al 
şcoalei, ne-a prezentat un premiu de 50 cor. pentru cea 
mai bună lucrare din sesiunea actuală. Premiul acesta 
se va decerne celei mai bune lucrări de cătră însaşi ad. 
generală. 

II. ~\cth'itatca dcspii .. ţ<JlllilltelOI· 
protopopcşti. 

Activitatea despărţămintelor protopopeşti, pe baza 
rapoartelor primite, avem onoarea a-o prezenta În urmă
toarele: 

A) Despărţămânflll prof. Arad. 

Are 47 membrii ordinari, 9 membrii fundatori şi 19 
membrii ajutători. De tot 75. 

]n decursul anului administrativ a ţinut două con
ferinţe: una de toamnă în Mândru/oc, la 7 Nov. 1905 
şi alta de primăvară în Gai, la 10/23 Iunie 1906, cu 0-
cazi unea examenului final. 

La conferinţa de toamnă s'a ascultat prelegerea prac
tică din aritmetică de Nicolae Cristea, tratându-se cu 

~ 
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clasa 1 numărul 2. Prelegerea s'a declarat "succeasă". 
Disertrtţiuni s'a cetit una: "Ioan Amos Comenius" de 
Nicolae Cristea. La conferinţa de primăvară s'a ascultat 
examenul final în şcoala învăţ. Vasile Zab, care, în COI1-

ziderarea împrejurărilor, s'a declarat "succes". 
Disertaţiuni s'au lucrat trei: 
"Desemnul şi gimnastica În şcoaJele poporale, de 

Iosif Moldovan. 
"Decadinţa şi înaintarea neamurilor" de Ioan Vancu. 
"Necesitatea ed ucaţiunil la femei" de Ersilia Ca

dariu. 
S'a pertractat şi discutat toate chestiile atinse În 

circularul general de sub Nr. 33 905-6 al comitetului 
central, Iuându-se următoarele concluze: 

a) "Metodul sunetelor vii de Gabel" , prezentat 
ad. gen. prin disertaţia de: Iosif Moldovan nu-I reco
mândă. 

b) Propunerile făcute de Ioan Roşu în disertaţia sa: 
"Necesitatea conştiinţei şi ambiţiunei în actidtatea Învă
ţătorului u , se declară nerealizabile. 

Efeptuindu-se restaurarea desp. pe noul period de 
3 ani s'a ales: 

Preşedinte: Ioan Vancu, înv. În Arad. 
Secretar: Nicolae Criste, " "Mândruloc. 
Cassar: Nicolae Mihulin, praf. prcp. Arad. 
Bibliotecar: Maria Precupaş, învăţ. în Arad. 
Controlor: Efrem Hedeşan, " "Pecica. 

[n comisiunea cenzurătoare s'au ales pe lângă pre
şedintele şi notarul despărţământului: Sever Secula, Ioan 
Costa, Iosif Moldovan, Ştefan Roja şi Dimitrie Micu. 

Biblioteca despărţământului constă din 89 opuri, 94 
tomuri, în preţ de 152 cor. 25 fiI. Faţă de anul trecut 
rezultă un spor de 5 opuri în valoare de 2 coroane 
25 fiI. (Eseb. Nr. 5], 97 şi 139). 
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B) Despărfămânful praf. Ch işin eu. 

Are 32 membrii ordinari, 1 membru fundator şi 3 
membrii ajutatori. De tot 36. 

In decursul anului administrativ a ţinut doua confe
rinţe: una de toamna şi alta de primavara. Conferinţa 
de toamna s'a ţinut în Chitighaz, la 1023 Nov. 1905, 
iar eea de primavara În Nadab, la 1;14 Iunie cu ocaziu
nea examenului final. 

La conferinţa primă, s'a ascultat prelegerea învaţa
torului din loc: Traian Ţabie, ţinuta cu elevii de clasa 
IV, din cetirea româna despre "Mama lui Ştefan cel mare." 
Prelegerea a fost declarata: bine succeasa" . La confe
rinţa a doua s'a ascultat examenul confratelui Laurenţiu 
Toader, care deasemenea s'a declarat "laudabil". 

Disertaţiuni s'au ţinut una, iar prelegeri practice 
doauă: 

"Rolul învaţătorului afara de şcoala" de Dimitrie 
Boariu. 

"Fulger, tunet şi traznet", de Ioan Crişan. 

"Comitatul aradului" prelegere practica de: Alexiu 
Turic. 

S'a pertract şi discutat toate chestiile atinse în cir
cularu1 general al comitetului central de sub Nr. 33 905~6 
luându-se urmatoarele concluze : 

a) "Metodul sunetelor vii", prezentat ad. gen. an
terioare prin lucrarea de Iosif Moldovan, îl recomânda. 

b) Asupra lucrarii: "Necesitatea conştiinţei şi am
biţiunei în activitatea învaţatorului", de Ioan Roşu, se 
atrage atenţi unea membrilor. 

Prezidiul desp. se plânge, ca afară de 5 inşi, toţi 
ceialalţi membrii din desparţamânt au denegat categoric 
subscrierea listei pentru asigurarea taxelor de membrii. 

Restaurarea biroului din desp. pe noul period de trei 
ani s'a petrecut cu urmatorul rezultat: 

• 
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Preşedinte: Dimitrie Boariu, Învăţ. în Nădab. 
Secretar: Traian Ţabic "" Chitighaz. 
Cassar: Teodor Câmpan II "Erdeiş. 
Bibliotecar: Moisă Mariş " "Socodor. 
Controlor: Teodor Lucaciu " "Giula-Vărşand. 

Membrii În comisiunea cenzurătoare n'au ales. 
Biblioteca desp. numără 138 de opuri În valoare de 

106 COL 65 fileri. Faţă de anul trecut rezultă un spor 
de 43 opuri În valoare de 31 cor. 47 fii eri. (Eseb. Nr. 
112). 

C) Despăr(amântul prof. Şiria. 

Are 33 membrii ordinari, - membrii fundatori şi 3 
membrii ajutători. De tot 36. 

]n decursul anului administrativa ţinut. două con
ferinţe şi anume: una de toamnă la Com/aş {O-Szt.-Anna) 
la 25 Oct. (7 Nov.) ] 905 şi alta de primăvară În Cova
sânI, la 8 Maiu n. 1906. 

La conferinţa de toamnă s'a ascultat prelegerea în
vătătorului Ioan Mladin, ţinută cu elevii proprii din "Arit
metică", iar la conferinţa de primăvară s'a ascultat pre
legerea învăţ. Alexandru Terebenţ ţinută cu elevii săI din 
"Exerciţiile intuitive". 

Ambele au dat anză la discuţi uni foarte instructive 
În sânul membrilor. 

Disertaţiuni s'au ţinut una: 
"Munca înalţă pe om", de Toader Cherechean. 
S'a discutat şi pertractat toate chestiile atinse În cir

cularul general al comitetului central de sub Nr. 33/905-6 
luându-se următoarele concJuze: 

a) "Metodul sunetelor vii de Gabel", din motive psi
hologice, se constată nepotrivit în şcoalele elementare. 

b) Relele atinse în dizertaţia: "Necezitatea conştiin
ţei şi ambiţiunei În activitatea învăţătorului" de Ioan Roşu 
le recomândă În atenţi unea membrilor. 

Rezultatul restaurării biroului din desp. pe noul pe
riod de trei ani este: 
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Preşedinte: Alexiu Doboş, învăţ. în ~iria. 
Secretar: Teodor Cherechian" "Galşa. 
Cassar: Petru Vancu, "" Măderat. 
Bibliotecar: Ioan Muntean, " "Mâsca. 
Controlor: Liviu Pap, "" Covăsânţ. 

Asupra membrilor aleşi În comisiunea cenzurătoare 
nu se pronunţă. 

Biblioteca desp. numără 31 opuri în valoare de 55 
cor. 60 fiI. (Eseb. Nr. 52 şi 111.) 

D) Despăr(ămâ/1ful praf. Boraşi/1cu. 

Are 22 membri ordinari, - membri fundatori şi 1 
membru ajutător. De tot 23. 

In decursul anului administrativ a ţinut două con
ferinţe: una de toamnă şi alta de primăvară. Conferinţa 
de toamnă s'a ţinut în Apa/eu la 19 Oct. 1905, iar con
ferinţa de primăvară s'a ţinut în Vădas, la 1/14 Maiu 
1906. 

La conferinţa de toamnă s'a ascultat prelegerea din 
Geografie, cu clasa IV de George Petrescu, şi desvolta
rea sunetelor pe baza metodului fonomimic cu clasa 1. 
de Ioan Caba, iar la conferinţa de primăvară s'a ascultat 
prelegerea din limba română cu clasele III şi IV de 
Teodor Mangu. 

Prelegerile două dintâiu s'au declarat "deplin suc-
cese iar cea din urmă "succeasă". 

Disertaţiuni s'au ţinut una: 
"Alcoolizmul" de George Petrescu. 
S'a pertractat şi discutat toate chestiile atinse în 

circularul general al comitetului central de sub Nr. 33 
1906 luându-se următoarele concluze : 

a) "Metodul sunetelor vii de Gabel" îl recomândă. 
b) Neajunsurile din disertaţia "Necesitatea conştiinţei 

şi 'umbiţiunei în activitatea învăţătorului" de Ioan Roşu, 
le recomandă în atenţi unea membrilor. 
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ReZLlltatul restaurării este următorul: 

Preşedinte: Pavel Dârlea, învăţ. În Boroşineu. 
Secretar: luliana Dirlea. 

" " 
Boroşincu. 

Cassar: Mihail Leucuţa, )1 " 
Somoşcheş. 

Bibliotecar: Ioan Cigariga 
" " 

Cermeiu. 
Controlor : Ioan Tau, 

" " 
Somoşches. 

In comisiunea cenzurătoare nu s'a ales nime. 
Biblioteca desp. numără 29 opuri în 41 volume 

dispunând spre acest scop şi de 30 cor. în bani. Cassa 
specială a desp. are 42 cor. În bani gata. Faţă de anul 
trecut reZLlltă lin spor de 3 opuri În 3 volume şi 2 cor. 
la cassa specială a desp. (Eseb Nr. 42, 89, 93.) 

E) Despâr{ământul prof. Buteni. 

Are 33 membrii ordinari, 1 mcmbru flll1dator şi 
mcmbrii ajutători. De tot 34. 

In decursul anului administrativa ţinut două con
ferinţe: una de toamnă în Buteni, la 3 16 Nov. 1905 şi 
alta de primăvară tot în Buteni, la 20 Iunie (3 Iulie) 
1906. Conferinţa aceasta era să se ţină în Bodeşti, la 
1 1 9 Aprilie ] 906, cu care ocaziul1e se praiectasc a se 
serbâ şi iubileul de 25 de ani de serviciu al confratelui 
nostru Nicolae Boşcaiu preş. al desp. praf. Soartea ne
miloasă Însă întrevenind, confratele nostru prin perderea 
neuitatei sale soţii a ajuns În greu doliu şi astfel iubileul 
proectat, care era să fie împreunat cu frumoase festivi
tăţi, s'a luat dela ordinea zilei. 

La adu. de toamnă s'a ascultat prelegerea practică 
din limba maghiară de Petru Perva, carea s'a declarat 
"succeasă", iar la conferinţa de primăvară, în lipsa pre
legerilor din cauza ferii/or mari, s'au luat la cunoştinţă 
indigetările metodice asupra fiecărui studiu de Dimitrie 
Micu, comisar conzistorial de examene. 

Disertaţiuni s'au ţinut 4 şi anume: 
"Cunoaşterea individualităţii elevului, ca condiţiune 

principală În educaţiune de Joan Roşu. 
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"Cauze cari oprimă chemarea Învăţătorului" de Ioan 
Borlea. 

"Despre invăţământul scrisului", de [uliu Dublea. 
"Rane sociale" de Patriciu Covaciu. 
S'a discutat şi rezolvat toate chestiile atinse În cir

cularul general al Comitetului central de sub Nr. 33 
19056, luându-se următoarele concluze: 

a) "Metodul sunetelor vii de Gabel" nu-l află apli
cabil în şcoalele noastre. 

b) Neajunsurile atinse În disertaţia: "Necesitatea 
conştiinţei şi ambiţiunei În activitatea Învăţătorului" de 
Ioan Roşu, aflându-Ie îndeajuns motivate, le recomândă 
în atenţiunea membrilor. 

Rezultatul restaurării biroului din desp. pe noul pe-
riod de trei ani este următorul: 

Preşedinte: Nicolae Boşcaiu, înv. în Bodeşti. 
Secretar: Ioan Roşu, ,," Buteni. 
Cassar: Patriciu Covaciu, " "B.-Ş,::,beş. 
Bibliotecar: Petru Perva, " "Buteni. 
Controlor: Teodosiu Rafila " "Dezna, 
In comisiunea cenzurătoare afară de preşedintele şi 

secretarul desp. s'au ales: Ioan Borlea, Liviu Dublea, 
Petru Cociu, Ioan lanciu, George Precupaş şi Mihaiu 
Mihuţ. 

Biblioteca desp. numără 163 opuri cu 180 volume. 
Faţă de anul trecut se obsearvă un scăzământ de 4 
opuri în 5 volume. Cassa specială a desp. din suma de 
9 cor. 86 fiI. În bani gata şi 123 cor. în pretenziuni 
restante. Faţă de auul trecut un defiţit de 6 cor. 87 fiI. 
în bani şi un scăzământ de 1 cor. În pretenziuni. Muzeul 
despărţământului numără 5 petri şi 40 manete vechi. 
Faţă de trecut un plus de 7 manete vechi. (Eseb. nr. 
56, 100, 102). 

F) Despăr(amântul protopopesc Radna. 

Are 29 membrii ordinari, ] membru fundator şi 2 
membrii ajutători. De tot 32. 
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In decursul anului administrativa ţinut două şedinţe 
una de toamnă şi alta de primăvară. AdLlnarea de toamnă 
s'a ţinut În Pauliş Ia ] 023 Octol11vrie 1905, iar ad LI

narea de primăvară În Tofvaradia, la ] /] 4 Mai ] 906. 
La adunarea de toamnă s'a ascultat prelegerea 

practică din Aritmetică cu clasa IV despre noţiunea frân
gerilor de conmembrul Traian Givulescu, iar la adunarea 
de primăvară s'a ascultat prelegerea practică din Istorie 
cu clasa VI despre starea Ungariei după lupta dela 
Moha.cs" de con membrul Aurel Mieu. Ambele sau de
clarat: "bine succese'~. 

Prelegătorii au fost traşi prin soarte, iar temele date 
de mai Înainte. 

Dizertaţiuni sau cetit trei şi o prelegere practică: 
"Starea învăţământului religios-moral în şcoala con-

fesională în trecut şi acum" de Damaschin Medrea. 
"Şcoala practică" de Iosif Stanca. 
"Educaţiune şi nu instrucţiune" de Traian Givulescu şi 
"Adaugerea frânturilor zecimale" prelegere practică 

de George Pleş. 
Prelegerea din adunarea a doua a despărţământului 

s'a mai lucrat În scris încă de ]] membrii. 
Sa discutat şi pertractat toate chestiile atinse în 

circularul general al comitetului" central de sub Nr. 
33/] 905-6, luându-se următoarele concluzE': 

a) "Metodul sunetelor vii de Gabel" din motive 
psihologice nu se recomândă 

b) Asupra relelor atinse în dizertaţia: "Necesitatea 
conştiinţei şi ambiţiunei În activitatea învăţătorului" de 
Ioan Roşu, să atrage atenţiunea membrilor. 

Restaurarea biroului din despărţământ, pe period de 
3 ani, sa ezecutat cu următorul rezultat: 
Preşedinte: Protasie Givulescu, Învăţător în Soborşin. 
Secretar: George Pleş, "" Bârzaya. 
Cassar: Dimitrie Popovici " " Cuvin. 
Bibliotecar Grigorie Caba, "" Conop. 
Controlor: Dimitrie Il iş, "" Cuvin. 

î 
1 
I 
I 
i 
I 
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In comlslunea cenzurătoare, pe lângă preşedintele şi 
secretarul despărţământlllui, sau mai ales: Dimitrie Po
povici, Simeon Neamţiu, Aurel Mircu, Traian Givulescu 
(Radna), Traian Givlliescll (Pallliş) şi Solomon Gillrcoane. 

Biblioteca despărţăl11ântului numără: 110 opuri În 
valoare de 122 cor. 05 fileri. Faţă de anul trecut să 
arată un spor de 2 opuri În valoare de 2 cor. 60 fileri. 
(Eseb. Nr. 54, 92). 

G) Despăr(ământul protopopesc Hălmagiu. 

Are 37 membrii ordinari, 1 membru fundator şi 11 
membrii ajutători. De tot 49. 

In decursul anului amdministrativ a ţinut două adu
nări: una de toamnă În DUl7lbrăvifa, la 3 16 Noemvrie 
t 905 şi alta de primăvară În fosăşel, la 1730 Mai 1906 
cu ocaziunea examenului final. 

La adunarea primă, s'a ascultat prelegerea practică 
din Aritmetică de Nicolae H~lrduţ Învăţător în Aciuţa, 
tractând numărul 12. Tot cu acesastă ocaziune a ţinut 
şi Învăţătoarea Rozalia Cioara din Guravale o prelegere 
practică din limba română despre: "Copilul orfan şi 
binefăcătorii săi". Amb'le sau declarat: "bine succese". 

Sau distribuit spre studiarea comisiunilor toate 
chestiunile atinse în circularul general al comitetului de 
sub Nr. 331905-6, cu insărcinarea, de a raporta confe
rinţei de primăvară. 

Actele referitoare la conferinţele de primăvară însă, 
deşi le-am reclamat de repeţite ori, totuşi abia numai 
în preseara pre.t.entei adunări generale le-am primit. Din 
acest mothT apoi, ni este imposibil a relata mai în spe
cial despre activitatea acestui despărţământ protopopesc 
Supunem Însă actul primit deadreptul apreţierii Onor. 
Adunări generale. 

Biblioteca despărţământului pe baza rapoartelor din 
trecut, numără 236 opurî. (Eseb. Nrl 59, 146). 
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In fine relatăm cu bucurie, că toate conferinţele 
noastre din despărţământul protopopesc au fost onorate 
prin prezenţa multor onoraţiori În frunte cu toţi tractualii 
P. O. D. protopopi. 

III. Starea NClilliullii. 

l) Reuniunea noastră are următorii membrii: 

a) 1n desp. prat. Arad 47 ard. 9 fund, şi 19 ajut. 
b) " " " 

Chişineu 32 
" 

1 
" " 

3 
" c) 

" " " 
Şiria 33 

" " " 
3 

" d) 
" " " 

Boraşincu 22 
" " " 

I 
" e) 

" " " 
Buteni 33 

" 
1 

" " " f) 
" " " 

Radna 29 
" 

1 
" " 

2 
" 

g) " " " 
Hălmagiu 37 

" 
1 

" " 
11 

" 
(Escb. Nr. 142) De tot: 23;~ ord. 13 fund. şi 39 ajut. 

2) Din raportul cassarului general să constată, că 
reuniunea noastră dispune: 

a) Bani gata 21 cor. 91 fii. 
b) Depozite 1263" 17 " 
c) Restanţe de taxe .2699 " 12 " 

(Eseb. Nr. 99). Suma: 3984 cor. 20 fiI. 

3) Biblioteca reuniunii constă: 

a) Biblioteca centrală din 270 opuri 497 tomuri. 
b) 

" 
desp. Arad 

" 
89 

" 
94 

" c) 
" ,., Chişineu 

" 
138 

" 
138 

" ci) 
" " 

Şiria 
" 

3] 
" 

3] 
" e) 

" " 
Boroşineu 

" 
29 

" 
4] 

" f) " " 
Buteni 

" 
167 

" 
185 ,., 

g) 
" " 

Radna 
" 

] ] O 
" 

110 
" h) 

" " 
Hălmagiu 

" 
236 

" 
236 

" 
De tot: 1070 opuri 1332 tom uri. 

(Eseb. Nr. 140). 
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IV". Peo(lullcri. 

Cu scopul de a promova afacerile reuniunii, aflăm 
de bine a face următoarele propuneri: 

]. Activitatea desvoltată de reuniunea noastră, renu 
mele de care să bucur.t ia Intre celelalte reuniuni a-le 
noastre de asemenea natură din patrie, precum şi pro
gresele la cari a ajuns ia până astăzi, sunt strâns legate 
de numele actualului nostru preşedinte ordinar: Teodor 
Ceonlea. 

Muncă atiduă şi activitate abundantă a desvoltat 
acest bărbat erudit şi plin de abnegaţiune şi pentru a 
crea harnici muncitori în ogorul poporului, în ogorul 
culturei noastre naţionale bisericeşti. Faptele lui vor 
ilustra frumoase pagine în istoria culturală a Românilor 
în general, iar În istoria reuniunii noastre în special. 

Soartea fatală însă a făcut, ca acest apostol al 
şcoalei române, în urma activităţii lui prea laborioase, 
cu durerea în suflet, să se despartă de cei a-ce a avut 
cI mai drag în viaţă, de noi şi catedră. 

Pentru meritele sale căştigate într'un lung şir de ani, 
alât ca întemeiator şi regenerator al acestei reuniuni, cât 
şi pentru laborioasa lui activitate ca profesor la vechia 
noastră preparandia din Arad propunem: că astăzi, 
când în urma sinistrelar şi prea dureroaselar împrejurări 
În cari să află ci, ne vedem siliţi a-ne subtrage de sub 
îndelungată şi înţeleapta lui conducere, în sămnul stimei 
şi a gratitudinei noastre, dar şi pentru-ca spiritul lui 
mare să planeze şi mai departe peste modestele noastre 
lucrări: binemeritatul nostru preşedinte ordinar şi profesor 
Teodor Ceontca, să fie ales şi declarat primul membru 
de onoare al acestei reuniuni. 

2. Pe baza motivelor invocate de noi În partea 
primă, sub punctul 4, a raportului nostru de faţă, pro
punem: sistarea organului oficios al reuniunii. 

3. După-ce statutele reuniunii noastre în multe pri
vinţe nu lămuresc în deajuns unele chestii de importanţă 
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pentru reuniune, propunem: compunerea şi redactarea 
unui regulament general intern, În care să ~e precizeze 
toa te ac este. 

4. După-ce în cbestia terminologiei nu toate dcsp. 
protopopeşti sau pronuţat şi dllpă-ce Ven. Consistor prin 
Înaltul său rescript de dtto 720 Decemvrie 1905, Nr. 
1770 1905 urgentează rezolvarea acestei chestiuni, cu scopul 
de a-ne putea achita odată şi noi de această abcere, 
propunem: distribuirea ei din nou desp. protopopeşti 
spre studiare şi aprofundare. 

5. Pentru purtarea unei evidenţe cât mai ezacte a 
membrilor, comitetul reuniunii să se autorizeze a tipări 
coaie anumite. 

6. Pentru a tinde membrilor reuniunii posibilitatea 
unei călătorii de studiu la expoziţia din Bucureşti, În 
urma înţelegerii dintre noi şi grupul inteligent aradan, 
care a proectat o asemenea călătorie, comiktuJ propune: 
ca cei-ce doresc a lua parte, să se alieze sus numitului 
grup. 

Pe ci c a, din şedinţa ordinară a comitetului, ţin ută 
la 1528 August 1906. 

Iosif .llol dlJ'll('f II~ 
i';ct!-jJr(r~~'dÎJJ ff~. 

Dimitrie Pofto'l,icill, 
'<"('1"1'1111" tINUI·,rI. 

--.---~ 

Raportul comisiunei organizătoare.") 

Ouorată adun. !fflwrali"i! 

Comisillnea însărcinată cu cenzurar{'a raportului ge
neral al comitetului central, satisf'1când Tncredinţăl"ii sale, 
are onoare a-şi prezenl~l. raportul său In urmatoarele: 

In general comisilHlea propune luarea la cunoştinţa. 
a raporLului de sub întrebare. 

Adnex la protocolul ad. gen. din Peciea sub O). 



I 
~ 

i~ 

f 

I 
j 

I 

I 
, ' 

! 

m 

133 

întrând în dezbaterea speciala, comisiunea propune: 

Cu privire la penctul 6, unde se face amintil'e despre 
»FonduI diecezan de penziune înv.« nefiind afacerea nici 
acum deplin clarificată, se remână şi pe mai departe ca 
chestie deschisă, 

Ce priveşte punctul 7 din raport, unde e vorba despre 
proectul de regulament general de cassă şi bibliotecă, a
ceste să se transpuna desparţi\mintelor spre desbatere, 
dar şi pâna atunci sel se punel in aplicare în mod 
prOVIZOI'. 

Referitor la punctul 9 prin care comitetul Reuniunii 
apelează la adunarea generală pentru a afla modalitatea 
de a da răspuns pozitiv intrebarii, di pe ce cale s'ar p,dp!'1 
suplini lacunele atâtm' mammle şcolare, comisiunea ană ca 
cea mai acomodatel modalitate: escrierca de premii din 
partea Ven, Conzistor şi editarea lor prin tipografia die
cezan:1, pentru-ca ŞI în chipul acesta să se producă o 
emulaţie nobilă în sânul învaţatorilor pentru literatura di
dactică. 

In nex cu punctul la undE' se face amintire despre 
enormele restanţe cari sunt pe la membrii Heuiullei, după 
ce încassarea lor la repetite încerCări, nu s'au pulut efep
tui pe cale pacinică, comisiunea află de bine a propune 
cu regret, încassarea acelora pe cale judecăloreascel. 

Cât priveşte activitatea despartămintelor. conziderând 
că dintre acestea în despărţământul Chişineu, cu escep
ţinnea alor 4 membri, toţi ceilalţi au denegat categoric 
subscrierea declaraţiilor pentru asigurarea taxelor de 
membri, comisiunea propune: ca comitetul central să in
tervină la Ven. Conzistor, ca acesta la rândul său să 
apli ce masurile cele mai riguroase faţă de astfel de mem
bri renitenţi .. ~ După aceea tot susnum:tul despărţelmânt, 
precum ~i cel al Şiriei şi Boroşineului întrelăsând a-şi 
alege comisiunile cenzurătoare prevăzute În Statutele Reu
niunei, să fie îndrumate a salitiface acestei îndatoriri. -
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Iar in despc1rtământll! Buleni, dupăce cifrele referitoare la 
slarea bibliotecei şi a ca~sei nu cvadrează cu cele din 
anul precedent, atât bibliolc'cal'lll cât şi cassarul sa fie 1'8-

cerca ţi a-şi aduce afacerea in vrdine; - iar încât priveşte 
despc1rţamantul Halmagin, dupilce acesta nu numai acum, 
dar şi în trecut a intrelilsat a trimite la timp rapOI't despre 
activitatea sa, - prin ce se tmpiedecil mersul regulat al 
afacerilor Heuniunei - sub urmări disciplinare sa se În
drume la implinirea prompta şi conştienţioasă a datorinţe
lor sale. 

Propunerile comitetului cenfl'al comisinnea le reco
mândil spre primire, cu escepţiunea punctului 2, relativ la 
sistarea organului Heuniunci, şi aceasta: 

In conziderare ca organul Heuniunii este un mijloc 
de a ne cvallfica şi promova interesele şi aspil'aţiunile 
noastre. 

In conziderare că sustinerea lu; este chestie. de o
noare şi demnitate atât pentru fiecare membru in parte, 
cât şi pentru toţi împrellnil cu Reuniunea. 

In conziderare ca acesta şi până acuma a facut ser
vicii bune Reuniunei. 

Conziderând in fine că în lipsa acestui ol'gan, chestii 
arzc1toare invătatoreşti n'ar putea fi tractate astfel, precum 
cer interesele Heuniunei, comisiunea propune edit(U'ea fi 
pe mai departe a orf/anului nostru oJidos; iar pentru asi
gurarea existenţei lui, comitetul central să intervina la 
Ven. Conzistor, ca acesta la rândul său să constrânga pe 
toţi membrii Heuniunei a solvl pretul de abonament, sub 
urmari disciplinare. 

Dintre membrii absenţi insinuaţi spre a se legitima, 
comisiunea recomândă spre scuzare pe următorii: Con
stantin Lucaciu inv. in Finiş, Ilie Cristea tnv. In Lunc
şoara şi Cornelia Moldovan inv. in Hălmagiu. Aci ob
servăm, că susnumita invaţa.toare şi În anul trecut a ab
sentat dela adunarea generală tot pe motiv de îmbolnăvire 
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ceeace insă pal'e curios. - Cererile de a fi scuzaţi: alni 
Ioan Marta inv. în Na,dlac. Aurelia Ktirosladanyi inv. în 
Nada,ş, alui Teodosie Hafila înv. in Dezna, alui Ioan Leu 
înv. in Talpoş, alui Ioan Boşcaiu inv. in Socodor nefiind 
motivate conform concluzelor anterioare, comisiunea nu le 

• recomândă spre primire. 

In legătură cu acestea, şi având în vedere, ca Ven. 
Conzistor a dispus ca toţi acei membrii cari absenteaza 
atât dala şedinţele adumlrilor tractuale, cât şi dela adună
rile generale, fara a-şi fi legifimat absenţa pe deplin, să li 
sa detraga spesele de conferinţe, - comisiunea propune, 
ca comitetul central să intervina la Ven. Conzislor, ca a
cele taxe să nu se întrebuinţeze spre alt scop, ci sa se 
pună la dispoziţiunea Reuniunei, pentru a se folosi in fa
vorul ei. 

In fine ne ţinem de plăcută datorinţă a propune a
dunării generale, ca atât comitetului central cât şi bironlui 
şi în special agil ului v.-preşedinte şi laborioslllui noslrn 
primsecretar, să li-se exprime dela a ce:::; t loc lauda şi mul
ţămită protocolară. 

Pecica' la 29 August n. HlO6. 

Ioan H().~lI, 
pn~~pdillh,. 

j','{ma H(~jlt, 

Nr. 1:H 1 ~)05 G. 

lJi mitriR Olariu. 
raportor. 

Oeorle ]'{ps, JosU' SflUWU. 
I • , 

membrii comisiunei. 

On. adun. gen(>ralt'i! 

In sen?',!1 ~·Iui 14, litera g) din statutele Reuniunii 
precum' şi în conformitate cu concluzele aduse in chestia 

-
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de ad. desp. proL avem onoarea a vă prezenta urmă.torul 
.. Proect de budget« pentru acoperirei spe:selor Reuniunei 
pe anul adm. 1906.7 :*) 

1. Pentru editarea şi tiparirea - organuJui oficios 
al Heuniunei 500 cor. 

2. Pentru acoperirea speselor administrative la bil'oul 
central, cassa centrală şi biblioteca centrală 200 cor. 

3. Remuneraţiunea secrctarlliui general al Heunmnei 
votata de ad. gen. din 1900 prin conduzul Nr. 28, litera 
D) pentru serviciile prestânde 50 cor. 

4. Tot în tenorul concluzlliui adus şi amintit in punc
tul anterior, pentru restituirea speselor efective membrilor 
de comitet cu ocaziunea şedinţelor ordinare - cor. 

5. Pentru acoperirea adm. În desp. şi anume: 

a) Despăr~ămâlltlll prot. Arad 15 cor. 
h) » » Chi:şineu 15 li) 

r) li) li Şiria 15 » 

d) » ,. Boroşineu 15 ,. 
e) ,. li) Bnteni 15 ,. 
l) » ,. [{adna 15 » 

g) » » Halmagiu 15 » 

Laolaltă 105 cor. 

6. Pentrll acoperirea speselor delegaţi10r nostri la ad. 
gen. a-le HeuniLJniJor surori 50 cor. 

7. Spese neprevăzute 10 cor. 
Suma generală: 915 cor. 

Pecica, din şedinţa ordinara. a comitetului. ~inllta. Ia 
15)28 Aug. 1906. 

[osii lJloldoNtn, 
v ice-prr'l}l,uinte . 

• ) Adnes la prot. ad. gen. sub S). 

D. PopOl.'ldu., 
Sl'cr{·lar genllral. 



I : 

i 

t . 
1 

I . 

j , 
t • 

137 

~aportul cassarulul. *) 

Onorate adunare! 
Pe baza încassărilor făcute în anul trecut, am legat 

mari speranţe pentru anul acesta şi eram de firma cre
dinţă, că de altădată voiu putea veni cu un raport cu 
l11ult mai satisfăcător, ca şi acela. Dar zicala aceea: 
"Omul propune ŞI Dumnezeu dispune". Şi noi ne-am 
ales numai cu speranţa. Decât numai, că speranţele nu 
sunt suficiente pentru funcţionarea regulată a reuniunii 
noastre. Aci se recer mijloace materiali, pentru a putea 
lucra şi produce rodurile ce se aşteaptă dela ea. 

Rog deci Ono adunare, să binevoiască a Îndruma 
comitetul ,reuniunii, a folosi toate mijloacele legali, pcntru 
încassarea taxelor. 

Despre starca cassei cu finea anului 1905, am o
noare a prezenta urmatorul Raţiociniu: 

K~,ţi(}citliul 

Rel/nil/nl'Î Învâ(âtorilor rom. gr. or. din prof. 1-VII. de:..})re toate 
VL'Ilitl'lc şi spesc/e Rcuni/mei, incepând (Ma 1 Ianuarie, plÎl1ei la :1] 

DCCeflll'rie 1905. 

C A fost 'A A rămas cu .... se a se ::l Numirea venifelor incurs v incurgă Încassa 
..: 
Z cor. Iii cor. fiI. cor, Iii 

1 Remâncnţa cassci 16 99 1699 
2 Abonamente la jurnalul Relin. 5450. 54 50 
3 Pcntru fondul de ed itare 268 121 268 12 
4 Pentru diplome, 120 -1 120 -
5 Pentru prem. celei mai bune dis. 50 -1 50 -
6 Din pedepse. 32 - 32 -
7 Pentru almanaehul reun. învăţ. 

din dieceza Caransebeş 33- 33 ,-

Transpunere: 574 61 574 61 

*) AdllPS la 1'1'01. adull. g"u, sub 'I} 
10 
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Numirea venitelor 

IES 

'1 Transpus; 
8 ::1 Interese după bani elocati la 

A fost 
se 

incurgă 

{'OI', tii 

A 
incurs 

{'(IL fi I 

574 61 574 61 
46 17 46 17 

Arămas I 
a se 

Încassa 
('Of, fi I 

il" Victoria". .... 
9 ' Dela "Victoria" din d~puneri . 1263 17 ,1263 17 

Taxe de mel11b. după prot. anume 
10 Protopopiatul Aradului . 478 - i 58 420 -
11 " ButcnÎ. . 354 33 321 -
12 " Boroşineu 378;!3 88 354 12 
13 ,: Chişineu . 308 35 273 --
14 " Hălmagiu 886 57 - 829-
15 "Radna 351 - 37 314 -
16 " Şiria. 184 -ii 46 - 138-
17 Dela mcmbrii fundatori 180 -,i 160 20 -

18 fi' Dcl a mem bri i _a_u J_' tă..,."f_o_ri ____ .,.,...."..5.....,0,....". .... '-' ,...".....,2..,.0""'"'"---"...,..3_0 ........ -1 

" Suma 5052 95 1090 66 39b2 29 

C 
<!J ... = u 
...: 
Z 

I( Detrăgându-se spesele. . . 1068 91 
'III' ~--r~ă[-n"':'â-ne-. -----~2..,..l~9~1~3':"'96~-2~2~91 

'I! care se află elocată şi anume: ' 
II a) bani gata . . .. " 21 91 
!,I, b) elocati la ,.Victoria" . ,," 1263 17 
il! c) taxe res_ta_r....,..lt~e~ _______ ~2,...,,6..,.9~9...,.,..,12.,..... ___ 1 

I De tot . 3984 20, 

, A 
, fost a 
I se plăti Numirea speselor 

cor fii 

S'a 
plătit 

COl'. liL 

] Spese administrative 350 05 35005 
, 344 29 344 2~l 

H7457 
2 La "Victoria" s'a elocat 
3 Tîpografiei diecezane 

Suma. 

A rad, la 3] Decemvrie ]906. 

iosif Moldol'(fu, 
J)J·e'fl!dillfe. 

Ioan rml('/I, 
(·ollf,.%r. 

",,106891 

iuliu (;rot:~m'Pflll, . , 
{'((xsar. 
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Raportul bibliotecarului:) 
Onm'at pre."idiu 1 

Primind la anul 1903, dela adunarea noastră generală 
noua îllsărcinare plăcnta, În ai conduce afac~rile biblio
tecii~ şi după putinţa. a starui de o parte la buna ei aran
giare, iar de alta parle la folosirea ei, în scopul meniţiu
nei ce o are. 

Vă rog binevoiţi a primi dela mine în acest respect, 
şi a prezenta onoratei noastl'e adunări încă odată urmă
torul meu 

Kal)Ort. 

In adnex 1.: vă alatur Indexul actelor. 
In adnex Il.: alatur Hegislrul, cărţilor din centru ŞI 

din toale desparţămintele. 
Indexul ar(ită În 11 puncle aîacerile ce ni-a venit 

În acest period, privitor: de arendal'ea bibliotecii, de con
vocarea la şedinţă, şi darea rapoarlelor I'ecerute, de co
respondentele avute cu unii-alţii colegi în a le pune la 
di::;poziţie cărţile cerute. 

Pri vitor de primirea registrelor de bibliotecă, dela 
despărtămintele care au Întârziat cu darea lor, şi indu
cerea acc8tor registre in registrul general. 

Privitor de sporirea unor allor biblioteci, solicitarea 
de~părţământullli din Halmagiu in, a ne da regisll'Ul bi
bliotecii, cu caJ'e a întârziat mult timp. 

Privitor de raportul ce l-am dat pentru Adunarpa din 
Şiria, primirea registrelor din Hălmagiu şi Hadna, abea în 
în 1 H05, in regisll'area şi înapoiărea acestora onoratului 
presidiu. 

Privitor la registrul alfabetic a-l blbl. ce l-am predat 
in anul 1 n05 ca operat gala, în şedinţa din 8 Iulie, spre 
scopul de mult dorit de a se tipărl şi a se distribul între 
colegi, că cu aceasta modalitate să punem biblioteca in 

*) Adnes la protocol sub U). 
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serviciul nostl'll, şi pe urmă privitor la oroin111 dat de 
înaltul minister sub NI'. 3781.8/1 UOti. 

RegiRtrtll În partea sa arată starea următoare: 
l. La biblioteca central$. 270 oplm 4U7 tomuri 
II. Despartamântul Arad 89» H4 )} 
III. » Şi !'ia 31 ~ 13 1 » 

IV, .. »- {{adna 110» 110 » 

V. » Chişineu 138 » 1 HS » 

VI. » B.-Ineu 2H» 41 . » 

VII. » Buteni 167» 1 Ha » 

va. » Hellmagiu 2:ill » 2;H) » 

Cu totul: 1 070 OpUI'! 13;)2 lomllri 

Aceasta stare a bibliotecii este care a fost şi la 2 
Illliu 1905 şi carea ca bibl. general o am subsemnat la 
fine fiecărui registrll. 

De an până astazi nu au urmat nimic, nici o schimbare. 
Primiţi va rog acest raport ŞI când vă rog să bine

voiţi al fnainta onor. adunări tolodala vă rog să-mi că:o;;li
gaţi la el consânţemântul onor. adunări întl"t~ recunoaşterea 
aclivităţii mele conştinţioasă, că zic) că insarcinări i ce m'a 
tacut onor. adunare; conştiintios şi deplin am răspuns. 

eu r ti ci u, 190G August. 
FluriN!/. Ci()f/1'((, 

biLliott'car. 

Haportul (~olltr()lorllllli,*) 

OUQ1'f1tri adnual'e r!l'IWraUi I 

In calitate de conlrolor a reuni. noastre invă(iHoreşti 

censurând socotile reuni. protocoalele şi ziuarul de casă 
am aflat cu finea anului 1 H05 : 

1. Heuniullea are membri ordinari 23;i 
S li> »ajutători 3H 
» » li> fundatori 13 

*) Adlles la pwlocol ~uL V). 

- -~--~ ---~---

---~---._----
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i 2. Conform ziarilliui principal (ziuarinl de cassă) am 
!~ 

, aflal că aVNca rcuniunii conjlă din 

... 

!. 
1 . . 

, 
i 

J 

1 

fi) bani gala În cajsa reulliunii 
» » elocati la «Victoria. 

laxe reslante la membrii 

21'U1 
126~'17 
2G~)~)'12 

Suma loIală: 3D84':20 
Acest resuHal mă îndeamnă a face propunere ono ad. 

ca sa. aduca concluz prin carele cu cea mai mare rigoare 
:sa. se proceadă fata. de membrii cari nu-şi fac datorinta 
penlrue<l aceasla imprejurare ne sileşte în par le a sia În 
loc, ba a stagna în al'acerile noastre. Dacă starea aceasta 
trista ::;e continuă, organul reuniunii nu se va mai putea 
ec'llil, ceia ce al' fi spre ru:;;inea noastl'ă. 

,; A l' a d, 29 Decembre 1 ~)O5. 

-. ., 
lua It JIU }lCU, 

controlor. 

Haportul (~()misillllll de ~e()lltrare.*) 

OII" mhUWI'(i yeluMI'alâ! 

Comisia scontrăloare de ca::;să intrunindu-se În şedinţa, 
al'e onornl a Va face uI'IlHltornl raport: 

Conform aclelol' a [Ojl să incurgă 5052 cor. 95 fiI. 
a IIlcurs 1 mlo ~ (16)} 

Rest: 3~IG2 }) 29» 
Din suma inclll'să de ; 1090 Cor. 66 m. 

s'a spesat 10H8 }) 91 » 

8ani numerari s'au anat 21 » 91 » 

Depuneri la banca Victoria sunt 12ti3 COl'. 17 fiI. 
Iar restanţe de taxe şi abonarn. :2(99)} 12 )} 

Heun. dispune deci de tot de HUt-i4 >} 20 » 

Comisiunea constată negliginţ<l şi neinteres în ceea 
ce priveşte solvirea taxelor, din care motiv se vede în
demnată a face următoarea propunere: 

*) Adnes la protocol ~lIb Z). 
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Ono Adun. generală se plenipoten~eze comiletul central, 
ca taxele restante să le încasseze pe calea proceslllui. 

Aflând comisiu'nea loate actele de cassă şi conll'oll!. 
in ordine ezemplară propune a se da ambilor funcţionari 
ab:solutoriul pe lângă multămită protocolară. 

Pecica, la 30 Aug. 1906. 

T. Chererhean m. p. Dimitrie Boft?' m. p. 
pro~ed, 

Nicoluu Cus/ea m. p. 
membrul comisilllLei. 

Propunere ..... ) 
Onm'ată {khuun'(~ (lcuP:J'a{('t I 

1,11'aţUQI' cole{Ii! 

raportor. 

• 

Făcându-mi socoteală de timplll în car'(' traim, de 
înnalla mi~iune ce o are invătălorul rom. conL, de vitre
gitatea sorţii sub carea trebue inv. rom. conf. ~ă l/'âiească, 
de scopul ce'n general il urmarim şi de rezultatf'le mârşave 
ce peste tot le obţinem, ~ nu pol să nu-mi ridic cuvântul 
aici in adunarea generala. şi nu voiu înceta până eând voi 
afla la loc competent resunet meritorial şi StIm de credinta 
că intreg corpul invăţătoresc va fi Cll mine de 110 acord; 
drept aceea voi incepe aşa: A b<itllt oara aceea În carea 
trebue să scoatem sabia, s'o ascutim şi in carne viie sa. 
tăem pentru a nimici cu desevârşire pe duşmanul carele 
stă cu săgeata morţii în mână, indreptată sr)/'e inimile 
noastre spre a-ne face incapabili de a trăi şi detivolUl 
precum timpul iperativ dela noi pretinde. 

Când incep cu aceste cuvinte veţi crede fratilor că 

voesc a vă sf<itui să fiti revolutionari, - Doamne fere:;;te! 
Căci, ce şi cine suntem noi? Noi suntem f!'~-!~ilol' luvă
ţători creştini, suntem pioneril culturei, gregarii naţiLlIJei , 

*) Adnes la protocol sub X.) 
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şi ca atari dalorinta noaslră e:-;te cultivarea poporului, iar 
scopul hllnii. starea şi inaintarea poporului prin cultură. 

T0lu~i iărăşi zic »a sosit timpul să scoatem sabia« 
~i carea este sabia noastră? Cuvântul. tăria cuvântului! 
Aceasta armă. are să fie de acum Înainte tăria tuluror 
popoarelor. Cu puterea cllvânlului este a să face pace 
între cele mai mari puteri, - cu puterea cuvântului să 
vor cuceri bunuri şi drepturi omeneşti şi fireşti. Pe cei 
mai fnver;lunaţi şi neîmpăcati duşmani ai nostri şi ai cauzei 
noa:5trc, prin puterea cnd.nlului de:-iarrnându-i, vom să-i 
în v i II ge 111. 

Să vedem fraţilor! Cine sunt acei duşmani ai nostri? 
Trist daI' adevar că ajungem la răspunsul, că acei duş

mani sunt: »Indolenţa şi nepasal'ea« noastră şi prin a
ceasla, cauza noa-51nl sf'antă şi de un interes atât de pre
~i()s, pe indelungat timp baltă rămâne, iar soartea învaţă
lorului rom. couL nlmâne în stadiul vechiu. Pentru-ce se 
întâmplil aceasta a~a? Pentrucă nu ne facem socoteală, 
ca noi, nu numai pentru pl'ezent, ci mai mult muncim 
pentru viitor, - Prin urmare nu avem pentru-ce ne mira 
că soarLea lloasll'ă nn se ameliorează ş; prin a noastra. 'şi 

a popol'lliui no:slru . 
, e lângă indolenţă şi nepăsare, mai avem o însuşire 

curea, Intru cât de-o parte este frumoasa şi nobilă, pe atât 
e de rea şi daunoasă de alta parte şi adecă: învăţălorul 
rom. conf. este prea modest:şi in modestia lui chiar deacă 
::;i are necazurile şi lipsele sale, lîe cât de arzânde - mai 
prcfcl'e;:te a suferi şi îndura ori ce, decât să aile cineva 
despre nevoile cu cari :să luptă. 

Toate insă trec pe conta instrucţiunei pe conta culti
vării unei generaţii. - Aceasta e o pagubă naţionala. 
earea nu o poate pretui nici un matimalic din întreagă 
lurne - tot asemenea în cazul contrar nu s'ar putea 
pl'eţlli că~tignl naţional. 

Ce zice scriptura.? Bate şi ţI-se va deschide! Caută 
şi vei aUa! Iar poetul Luminează-te şi vei fi! 
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Nainte de-a bate ca sa misa deschidă elco sit rere
tim sentinta marilvr dascăli ai veacului al 18-lea cari a[1 

zis » Blltlăslarea şi fericirea popoarelor Intotdeauna depinde 
dela creşterea, luminarea şi cultivarea lor raţionala. 

Prelin:-;a creştere, luminare şi cultivare, adevaratii lll
minăto!'i, adeca InvaţAtorii, o VOI' putea oh~inea Iltlrnai 
atunci, când învăţătorul rom. COllr. nu va da nici de UII 

obstacol; nici de-Q pedecă_ La aceasta stare fericita pol 
ajunge numai aceia ill\'ellători, cal'i sunt la cnlmea misil1neL 

In adevăratul inţeles la culmea misiune; sale poate fi 
acel învă(atol' carele e scutit de grijile lnmeşti, prin bună
starea lui materiala şi va elupla independenţa personală ~i 
familiară. 

Cred, că e de prisos a demonsfră în tru cât cores
punde aceasta adevărului, ~- căci cred că tuţi sunte-ţi 

despre aceasta convinşi, cllmcă, cu cât cineve 'n virtutea 
poziţiei sale malerialiceşle stă mai bine, cu aUH e mai 
liniştit şi independent întru Implinirea scnmpei sale mi
~iuni şi din contra, cu cât cineva malerjalicc~le sIa mai 
slab, Încât să Illptă cu neajuIBUf'ile, .- cu atât vja~a lui 
fiind tortul'ată de gl'ejile fallliliare, nu va pl1lea nici udata 
cu receJ'ula sfintenie şi conştiintă satisface nallci sale mi
siuni şi în şcoala şi afara de şcoala. 

lată dar aici vedem pe duşmanul de moarte al Îrl\'Cl
tătorului rom. Pe acest duşman avem SF1-1 ~coaf('1ll din 
mijlocul nostru, ba dacă să poate iSa-l ucidem, ca s<1 Il1l 

să mai înCllibe,7,c nici in jurul nostru. Cum îl vum alulJg,'l ? 
Cum îl vom ucide '? 

Cu sabia noaslră? Cu puterea c[l\~ânlull1i. ;\ceasla 
ne este arma noastră, de al[ă arma noi nu dispunem, 

Poftim fraţilor colegi! Priviţi de jos în sus ~i vice
versa, în toate păturile societaţii nu vom atla oficianti 
mai slabi dotaţi, decât pe înv. rom. conf. şi de nlllJleol'i şi 
'n multe locuri şi aceasta slabă doLaţie e foarte neregnlal 
primită, 



-

145 

Poftim intre a';ia irnpl'ejlu,lI'i a fi eurn se cade şi la 
cl1lmea llIi~iL1tlei. ~ Nil e mirare de loc chial' d('~ppra

ţllltlea unora. 
Destul a ro~t ~ Lăsavolll la o parte indolenta, lasavom 

lIlode~tia ~i vom striga in IUllll'a mare, ne vom plânge 
mic şi mare, lilll'l'i ~i b.llralli, loale neajunsurile ll()a~lre, 
în parte silJgllf'alici, in W'lleral prin conferintele Iractl1alc 
~i prin adunan:i', generala, [lll vom ÎtlCeta a ne spuue toale 
fl('ca;wri le ce În li mp i m) m, că sa ~li emaiintâisusliilorii 
şcoalelur noastre, mai marii nostl'l ~i depulaţii nostri sÎno
dali ~i cOlIgre:;llali, ill corpol'aţil1!li sfiinta datorinţ,l avem 
a ne reprezenta prin barbatii rw"tt'l eal i Cl1no~c din temelia 
loale durerile şi nccazurile invJţiHurilol' şi a şcoalei conf. 
~i in fille să ~lie şi ablegaţii noslrii, ca pritl !rânşi plân
gerile noa~tre ~i jll~tcle noa-ilre tânguiri să. se audă. şi in 
parlamenlul ţ;ll'ii, caci daca nu ilZi doat'a mâni, iar dela 
un lilllp şi cuvânLul noslru trebue să aibă I'esllllet. 

Am vl1Z1ll cum suarll:it oficiall~i1ul' sau ameliorat prin 
adallsul personal de 40u/ o pCl'ecnte, Cum soarlea ~I'eo~ilol' 
sau ridicat prin COllgl'lHI. l'\ulIlai [11\',)ţ:'llurul rOlllân e riu 
llla~I(,I', el nUlllai diltOl'ilJţa I]('slt~ datoritJlă are!)i ise impun. 
-- Pentru cea mai minl gl'e:;;!'alil, cea lIlai severa l'('~pon

zabililale, dar dt) amelionuea surţll lui unile tlU pLlarlă niel 
o grigt~. 

Din palurile socielatii rnull~ elemente prin gre\'ă au 
prohal a-~i îllb:lII,H;I~1 sO<ll'tea, - linii au ~i ajuns la re
Zllltlilc :salis[rlcilloare. Nui 111";;\ 11lIl1i:!~Llori ai poporului, 
IIU vom lutra În grevei, ci 1IIl1l1Clild din grell ÎQ via Dlni, 
IIU vom Încela a ne plânge necazurile Iloa..,l['c, pană ce 
se vor convinge nu numai susţinătorii şcoalelu)' noaslre, ci ~i 
faclurii principali cari gU\"Cl'!lCilz;l ~i cuuduc destinele ţal'il. 

ConcluzillllL'ă de aci este: S;l nu hezilărn. ci să cerem, 
ba sa pl'elilldelll, Laci nimic i,lju->t nu prdindem, numai 
dupa echitate ~i dreptate, ca ::ioarlea noastra LI1 Înlere:-lul 
naţiunei şi a patriei sa se ameltol"eze. 

Drept aceea cari ar fi dOl'iutele [)oa~l['e? Dorinţele 

noastre jll:3le curi poftesc rât mai urgenta. vindecare sunt: 
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1. Rcgnlarea :-:alarelor IIl\'(lt,UOl'c)li l':>i slavel'il'ea mi
nimallliui la HOO cor. Cvarlil' gradinll de legume şi lernllc. 

~. Tut la 5 ani de serviciu în una şi aceeaşi comlln<l 
10% adaus persotlal 

B. HevÎzllirE'(l l{'gilor de pE'IJziune şi 3tlLlll1e: l'edl1cerea 
anilor de serviciu dela 4·0 la HO maximum la BiJ, iară 
parlea aceea care tracteJză despl'e susceperea la fondul 
de penziune şi anume acel liuÎat carele dispune ca invc1-
ţatorul definitizat numai la etalea de 21 de ani poate fi 
sllsceput la fond 111 de penzlUne - sa fie scos din vigoare,' 
modiricându-se astfel: ca necare IIlVaţntur să fie luaL la 
fondul de penziune dela datul ÎntroducerÎ în functiune. 

4. Din conziderare, ca b~neficiul illvi1ţrHoresc în cele 
mai mnlle comune: În pal'le consUl şi din pământ, la 
slavel'il'ea 5umelor cu cari illvaţatorul să ne s\l:3cepuL la 
fondul de !)('m:iune ca cază de penziune in cele mai multe 
locmi pamânlul bel1el1eial al tnvaţalol'lliui s'a calculal după 
venitul cataslraL iar nil dupa. un calclIl mediu prin ce toti 
invaţntol'ii aceia sunt pt'lgubiţi de oarece baza calasll'L1lui 
este lol cea veche, Îal' timpul a sporit ~i ridical spcselc 
de trai ~i in propor~ie ..,i ve[Jitlll pilrnunlllini e:slc mai mar'e 
prin urmare: sa se I'ac,l din adtlnal'ca generala pa~ii necc
~ari pe calpa !-la, pana la mini:3lru ca prin o ordinauţa 
minislerială să tie slavercască. venitul pclrnantului loL la 
;) allJ. 

Mi-am ~inl1t ele (l;J.lol'inţ'l, acc..,te necazuri ir)\"{lţătol>i~Li 
a-le atinge aici in adlwarea grmcmlll, rllgfl!ld pc ollorala 
adullare gCllcnd<'l, dupa meritul accslpi idpi <li da apl('~ial'ra 
merltala $1 întru cât o va aIIa de oportună sl1 o pri
veasc! de a sa . 

.\lai departe m ul tam i ud onol'alei aci t1nări gcnerale 
penlru paciinţa Cit care am fost aseullat, ca de illehecrc 
îmi pcrmit a face o interpelt:lpe şi (llllllJle: 

Domnul vice pl'e'icdinte carele spre latlda ~i ['ala 
llOastl',l dascăleasc:l este totodata şi ase~ol' eon:;i:-;lol'ial în 
senalul şcolar, in inleresul adevăralei culturi religioasa a 
generaţi unei noauă concrezute :;[ binevoia:-.că a ne da des-
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lucire: cum stam cu ordinul cOIl:si~lorial reff'rilor la pro
punerea religinnei ~i ce avem de f,tcn!, căci llU ni permiti 
a sta locului. 

Nu ni permis CII atât mai vâl'lo:., cu cfLl catiheţii, 
onoare escepţillnilol', mai peste lot nu 'şi implille:sc dalo
riuţa, şi aceasta ll1e1'ge pe conlul instrucţiunei. 

Infornultinni. , 

Ioan "((IH~I(, 
1/1 vl\:\lur. 

Noaua lege şcolară votată de dieta ţării, primind şi prea 
inalta sancţionare, CII 1 Iuliu a. c. s'a pus În aplicare. Ministrul 
cultelor şi instrucţiunci publice, a cmanat, În chcstia cxecutării, 

onlinaţiune cătră comisiile administrative şi clttră supcriorităţile 

şcoalelor confesionale. Invăţlttorii Ilostrii confesionali, cu privirc 
la drcpturile şi datorinţclc ce li se impun, vor aştepta În linişte 

Înţeleptele dispoziţiuni a-le Venerabilului Consistor. 

Penziunea învăţătorilor. La fondur de pCl1ziune rcgnicolar au 
fost suscepuţi o mulţime dc Învăţători de la datul ÎnsinuArii pdi
tului şi nu dela inceputul funcţiunci lor. Un Învăţiltor confesional 
carele ş'a început scrviciul pe baza diplomci in anul 1884, ş'a 

Înaintat petitul la fondul de penziulle abia în anul 1894, va se 
zică cu 10 ani mai târziu. - Ministrul, bazat pe ordinaţiullca sa 
37290 1892, la susceput la fond dela 18\14, adecă dela datul În
sinuării. Contra acestei dispoziţii, învăţătorul llumit a insinuat re
curs la judecătotia administrativă, carea a stabilit îndreptăţirea 
numitului învăţiltor la penziune, dela 1 Septel11vrie 1884, adecă 
dela începutul funţiunei sale, de când are şi diplo:na de învăţător, 

Îndatorindu-I se solvească taxele şi pe cei 10 ani trecuţi. În llIU

tivarea sentinţei se accentll' ază: ,.Nici o lege nu decretează, că 

timpul petrecut de fapt ca învăţător sc fie cumputat numai dda 
datul înscrierii". - Învăţătorii scurtaţi În drepturile lor, provo
cându-se la sentinţa judecătoriei administrative (K()zigazgatasi bi
r6sag) cu Nr, 236 1906, să ceară fără amânare regularea susce
perii lor la fond, dela începutul serviciului. 
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Diplome. Cu datul de 1 J '1. Mai a. c. s'a estradat din 
partea prczidiului l~cllniLlnci diplomele dc mcmbru url1lători- _ 
lor DOlllni: Dr. Aurd Grozda advocat Butcni, Georgc Purcariu 
ascsor consistorial Arad, Dimitrie Birăuţ proprictar de Tipografic 
Budapesta, toţi trei membrii Il/l1datari; Ioan Mladin Comlauş, Petru 
Eleneş Groş, Nicolau Botiei Almaş, Savu Crişan Şiria, Simcon 
Crăeiuncscll Şoil1loş, Maria Prccupaş Arad, Dimitrie Micu Şeitin, 

Protasiu Givulescll Soborşin, Ioan Suciu Căpruţa, Ilie Cristea 
Lungşoara, Georgiu Luput Sorosag, Teodosiu r~afi]a Dczna, Iuliu 
Butar Selcuş, George Popa Draucz, Ioan Hui Şiria membrii ordi
nari; Blaş Codrean r~adna şi Alexandru FIt)fca Dumbrava memtm"i 
ajllMtori. Diplome gata dar neexpedate au Dum Il ii: Traian GiVll
lescu Rad na, D irnitrie II iş Cuvin, Ioan Anta I Nfldlac, George Ruf 
Zarand, Vasilie Augustin Boroşinell. ~i le vor pute primi numai 
după ce vor comunica prczidiului datul susceperii lor în Reuniune, 
ca să poată fi aflaţi mai uşor În analc. Cu acesta sa ezauriat lista 
cclor ce până acum s'au îllsinuat pentru diplome. Dcacă s'ar afla 
vrc'un membru care incă n'a primit diploma, de şi a solvit taxa, 
este rugat a se adresa în a.:easta afaccre prezidiului prin o cartă 

de corespondcnţă. 

Ordinaţiuni Conzistoriale. ~ [n decursul anului şcolar 1906'7 
VCIl. Consistoriu diccezan din Arad a cmis următuarclc ordil1aţiuni 
Cli privire la afacerile şcolare. Sub Nr. 2630,1906 s'a dispus so!
virca regulată a salarelor Învăţătoreşti. - Suh~ Nr. 2634.' 1906 se 
ordinii catillizarca elevilor dela şcoalclc confesionale prin preoţi. 

- Sub Nr. 4928. 1906 se normează procedura cu privire la ame
liorarea frecventa(iullei. - Sub Nr. 5958 1906 sc ordină arangia
rea festivităţii şcolare în ziua aducerii osell1intelor lui Georgiu 
I~akoczy În patrie. Sui) Nr. 3897/1906 se ia act despre exa
mcnele distinse din anul trecut. - Sub Nr. 2633 1906 se ordină 

inactivarea şi ţinerea regulată a prelegerilor in Ş oala de repetiţie. 

Sub Nr. 2964/1906 se cOlllunică dispozitia Ven. Conzistor mitro
politan in meritul convocării unei anc11cte inv{lţâtureşti şi se or
dină alegerea delegaţilor. - Sub. Nr. 7709 1,906 se cotl1l11lică re
zultatul Întrevevirii Ven. Conzistor la comisia admillistrativă, în 
meritul rapoartelor biseptămânale adnexe la arlllar şi compuse in 
limba română şi ma'ghiară. - Sub Nr. 3789,1906 se normează 
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compunerea uniformă a actelor de dntaţiune invăţătorească. -
Sub Nr. 5201. gl06 se pune la dispozitia şcualelor normativul de 
procedură pentru îmbunătăţirea invăţământului. Sub Nr. 153 
1907 cu privire la stările şcolare din Arad, - se concede împăr
ţirea şi instruarca şcoalelor prea împoporate in douc grupe in-

·struânde În prelegeri semizilnice. ~ Sub Nr. 2314 .. 1907 se delH1-
mesc comisarii de examene. - Sub Nr. 2766 1907 se ordină ser
barea iubileului de 40 de ani al Maiestăţii sale regelui. - Sub Nr. 
2441/1907 s'a recomandat harta Ungari"i divizată în cOl11itatc lllu

bile de Dr. francisc Schulcr. 

Conferinţe. Invătătorii despâr(âmlÎlIlului profopopesc Arad ş'all 

ţinut conferinţa de primăvară la 1629 Iuniu a. c. în sala feslil'â 
a seminarului diece.zan din Arad. Conferinţa s'a prezentat prin de-
legaţi la 1. P. S. Domn Episcop Ioan 1. Papp, spre a-I invita la 
şedinţă şi spre a-i prezenta omagiile şi sentimentele de gratitlldine 
şi devotament. I1ustritatea Sa împiedecat de afaceri importante şi 
urgente, n'a putut satisface invitării, dar împărtăşind învăţătorimea 
de binecuvântarea sa arhierească, i-a asigurat despre părinteasca 

sa dragoste şi interesare. - Conferinţei i-a premers examenul 
festival şcoalei de praxă dela preparandie, care a servit de bază 
unei discllsiuni interesante şi foarte instrllctive. După examen s'a 
vizitat expoziţia lucrurilor de mână (sli'ijd). apoi s'a deschis COI1-

ferinţa prin cuvântarea foarte frumoasă - despre situaţiunca ac
tuală - a prezidentului de despărţământ loal/ Val/cu. Disertaţillnile: 

.. Importanta elelllentului slrâifl În limba româna ", de Ioan -Costa 
profesor preparandial care a servit invăţătorimei studiu foarte 
interesant; - "Rolul dascalului româll ÎlI literatura popom/â", de 
de Nicolau Ştef; şi "Dcsvoltarea puterii tecflniee la copii", de Ioan 
Ardelean: fiind ascultate cu mult interes şi aclamate sentimental, 
sau transpus comitetului central ca material pentru adunarea ge
nerală, eventual pentru organul reuniunii. Conferinţa a fost ono
rată de prezenţa Mag. Sale Dlui Vasiliu Ooldiş deputat dietal şi 

secretar cOl1Zistorial În calitate de comisar de examene şi de Întreg 
corpul profesoral dcld seminarul diecesan, În frunte cu P. C. Sa 
DI director Roman R. Ciorogariu, protosincel. 

InvătAtorii din despt'irţdmlÎntul Şiria s'au întrunit În confe
rinţă la 9 Aprilie În comuna MlÎsca. Prezenţi aproape toţi inv{iţă-
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torii din trad şi o frumoasă cunună de oaspeti În frunte cu pro
topopul inspector Milwi Lucuta, Conferinţei ia premers bine suc
ceasa prelegere din Geografie şi Istorie ţinută de învăţătorul lo
cului N, Muntean. Prezidentul despărţământului dl Alexiu Doboş, 

prin o cuvântare foarte potrivită - făcând aluzie la situatia grea 
În care se află şcoala confesională - Îndeamnă pe învăţători la 
muncă tot mai stăruitoare spre a putea sta şi În viitor la culmea 
misiunei, dechiară conferenta de deschisă, După deliberarea afa
cerilor curente, s'a făcut obiect de studiu planul de înv<''tţământ şi 

s'au luat mai multe concluze, vrednice de laudă, în interesul şcoalei 
şi a Învăţământului nostru confesional. 

Despiirfâmântlll Boroşineu - sub prezidenţia domnului Pavel 
Dârlea - ş'a ţinut conferinţa de primăvară în comuna Mânerău 

la 1 14 Mai a. c. S'a ascultat prelegerea în şcoala învăţătorului 

Toma Sirea. S'a prcles tema din exerciţiile vcrbali maghiare "A 
ki'II1Yv". S'a discutat ,planul de Învăţământ şi s;au rezolvat aface
rile curente. - Din motiv necunoscut au lipsit dela conferenţă 

aproape jumătate din membrii. 
Invătătorii desparţământului protopopesc Chişiuell s'au ţinut 

confcrenta de primăvară la 7./20 Iunie a. c. În fruntaşa comună 

Cartici. Conferinţa au fost onorată de prezenţa P. Ono domn 
protopop, membru fundator al Reuniunii Dr. Ioan Trai/esCll, comi
sarul consistorial Vasiliu Bogoi, preoţii locali Grigoriu Mladin şi 

Ioan Nicorescu şi alţi fruntaşi din comună. S'a ascultat ezamenul 
şcoalei conduse de învăţătorul Millai Dragoş, apoi, după intere
santul cuvânt de deschidere rostit de prezidentul desp. cit Dimi
triu Boar, s'a cetit şi primit operate le : "Discuţiulli asupra plaI/U
lui de Învăfam~lflt" de Dim, Boal', "Terminologia ştudiilor jisico
cl2emice" de Ioan Crişan şi prelegerea practică: ,:Cain şi Ave/" de 
doamna Învăţătoare Lucreţia Ambruş; şi s'au executat toate aface
rile administrative. Conferinţa proximă se va ţinea În Otlaca. 

Desparţiimâlllljl prof. Rodna, s'a ţinut binesucceasa sa adu
nare de primăvară în comuna - Căprufa, la 3/16 Mai a. c. Pre
zenţi toti membrii desp. cu excepţiunea alor doi inşi. Prelegerea de 
model a ţinut-o învăţătorul din loc, Ioan Sudu, cu elevii proprii. 
din aritmetică, despre Nr. 10. Adunarea despărţămânţului a decla
rat prelegerea ,: bine succeasă ". Prezidentul, :Protasie Giva/eseu a 
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deschis adunarea printr'un discurs frumos şi avântat, acoperit de 
dese aplauze. S'au rezolvat toate afacerile cuvenite ... Planul de În
văţământ .. s'a supus aprecierii comisiunei literar,~ a despărţămân
tului. S'au cetit toate rapoartele: general, de cassă şi bibliotecă şi 

s'au luat la cunoştinţă. Conmembrul-, - Petru Bine/ziciu, a cetit o 
prea succeasă lucrare ~ "despre pedepse", în care autorul Într'o 
formă de tot originală îşi expune vederile sale privitor la aplicarea 
acestora În educaţiune. Adunarea apreţiind această lucrare, a re
comandat-o comitetului central pentru a o suscepe în programa 
proximei adunări generale. Cu această ocasiune, membrii desp. 
şi-au împlinit şi o sacră datorie faţă de memoria celui mai vrednic 
şi mai activ fost prezident şi membru de onoare al Reuniunii, a 
fericitului În domnul: Teodor Ceontea, servind cu toată solemni
tatca un părăstas pentru odihna lui, la care au participat În cor
pore toţi membrii despărţământului. Tot cu aceasta ocaziune, vre
dnicul preot din Căpruţa: Dimitrie Mari, dând şi de astădată do
vadă despre sentimentele sale faţă de cauzele noastre şcolare, s'a 
Încris de membru fundator al Reuniunii. Proxima adunare se va 
ţinea în comuna ,~oimoş. 

Desplir{amânfl/l protopopesc Buteni a "Reuniunet învătătorilor 
români aradani", şi-a ţinut conferinţa de primăvară în 9 Mai n. 
1907 În comuna Buteni, la şcoala de sub conducerea Învăţătorului 
Ioan Roşu. După premcrgerea chemării Duhului Sfânt - cele
brată de preotul Iuliu Badea din loc - cei prezenti, în frunte cu 
P. O. Domn Ioan Georgia pprezbiter şi inspector de şcoale, s'au 
adunat În şcoala de băeţi, unde au ascultat prelegerea din istoric 
despre "Şfljan cel Mare Domnul Moldovei" ţinută de învăţătorul 

Ioan Roşu, cu elevii clasei a V-a. Prelegerea a fost ascultată cu 
plăcere şi interes şi a fost primită eu aplauze. La propunerea preşe

dintelui prelegerea a fost declarată din toate punctele de vedere, 
de model. vot,lndu-i-se prelegătorului multumită protocolară. S'au 
discutat toate chestiile cuprinse în circularele comitetului central 
şi s'au inscris de membri fundatori - intre aplauzele tuturor 
membrilor- spectatul Domu Dr. George Popa advocat în Sutel1i 
şi an. Domn Virgil Mi/llilin preot în Camlduş. 

O plăcere deosebită a produs în sinul învăţătorilor prezenţa 

şi la aceasta şedinţă a părintelui Tr. /. Maf(ier din Safardu, acest 
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preot devotat al şcoalei române. care nu Întrelasă O singură oca
ziune de a participa în locul unde vorbă e de interesele vitale 
ale neamului său. Acest preot in adevăr îşi Înţelege bine chemarea. 

Dă-i Doamne sănătate şi viată Îndelullgată! 

Seara s'a ţinut concertul, dat de reuniune, - În favorul 
gilllnaziului din Brad, - care în toat l privinţa a succes bine. 

A produs mult haz declalllatiunea Învătătorului P. Perva 
"Un examen din bătrâni" de R. Bortoş, iar .. Moţul la dram" cor 
bărbătesc cu solo (acesta cântat de învăţătorul Ioan Roşu) şi cor 
mut, la dorinţa publicului, au fost repetat • .>. - După detragerea 
speselor avute ateH cu proectatul concert din Bodeşti (a. trecut) 
c<lt şi cu acesta de acum, a rămas un venit curat de 42 cor. care' 
s'a şi trimis destinatiunei. 

Despâr(âtnlÎllful Ha/magia şi-a ţinut confcrinţ.l de primăvară 
sub prezidiul Învăţătorului Mihai Vidu, la 27 Aprilie \ 10 Mai) a. 
c. în comuna Ciudu. 

t Felicia Ceontea, admata fică a valoTOslllui. fost prezident 
al Reuniunei noastre Teodor Ceontea, fr,întă de durerea decurând 
decedatului ei tată -- Îll primăvara vieţii sale anul al 18-lea al 
etăţii, Joi În 19 April 11. a. c. şi-a plecat capul spre vecinică odihnă, 
lăsând În greu doliu pe nelmlngăiata sa mamă şi pe iubiţii ei 
soră şi frate. Inmorlllântarea s'a făcut În s<lmMta patimilor dimi
neaţa la 10 ore asistând aproape întreagă inteligenţa din Arad. 
Prohodul s'a servit de preotii locali sub conducerea Mag. S. dl 
Augu:,tin Hamsea arhimandrit şi egumen al mănăstirei Hodoş

Bodrog, care a rostit şi Cli aceasta ocaziune o cuvflntare, adevărat 
balsam vindecător pentru inimile greu Încercate. Carul mortual' a 
fost Încărcat de o mulţime de cununi puse pc catafalcul scumpci 
decedate de membrii familiei şi admiratorii ei cunoscuţi, dintre 
cari ni-am notat aici următoarele: 

,.Adoratei şi în veci ncuitatei mcle fice·'. 
Greu Îl1cercata mamă. 

"Scumpei noastre Felieii·'. 
Nemângăiaţii fraţi: Emil şi Minerva. 

,.Neuitatei nepoate Felieia". 
Mătuşa Silvia şi unchiul Abrlldan. 

,.Iubitei noastre Felieii, un ultim şi dUri-ros adio ! .. 
Amos, Athene, Olga şi Or. Virgil Paguba. 
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,:Neuitatei nepoate Felicia" 
Mătuşa Silvia şi unchiul Abrudan . 

. ,1ubitei noastre Felicii un ultim şi dureros adio". 
Amos, Atena, Olga şi Or. Virgil Pagubă, 

,.1 n urma ta lacrămi rămân·;. 

Vioara, Hurti, Ionel. 
"Inţeleptei nepoate". 

Sever şi AdL 
"Scumpei noastre Felicia·'. 

Hortenzia şi Vasiliu Paguba . 
.. Fie-ţi îngerii aproape". 

Tineri mea din Arad, 

Reuniunea învăţătorilor s'a reprezentat prin toţi învăţătorii 

din loc, în frunte cu actualul prezident, cxprimând greu îneerca
ţilnr consâmţământul lor de durere. 

Cântări le funehrale au fost frumos executate de corul sel11i
narial sub conducerea dlui profesor Trifu Lugoşan, petrecând pe 
adormita ÎIl Domnul până la locul de vecinică odihnă. 

Dormi În pace suflet nobil! 

"f Simeon Albu înv<lţător emeritat, după 37 ani de serviciu ÎI1 

fl'llntaşa comună Cermei, 111 etate de 55 ani, după lungi şi grele 
suferinţe, În 7 April a c. şi-a dat sufletul în mânile creatorului . 

. ~~~ Să-i fie ţărâna uşoară şi memoria binecllvântată! 

t Ana Vilhelmina Costa n{lscută Blaskovits, iubita soţie a dlui 
profesor preparandial şi membru al Reuniunei noastre ÎnvIlţătoreşti, 
Ioan Costa, la 4171unie a. c. dup(\ Ull morh scurt şi-a dat nobilul suflet 

i- În mânile creatorului, lăsând in greu doliu pe adoratul ei sot şi 

doauă fetiţe. Osemintele sculI1pei defuncte s'au aşezat spre vecinică 
odihna la 5,18 Iulie În cimiterul gl.-ort. român din F. Bator. 
Fie-i ţărâna uşoară şi memoria binecuvântat:l, iar Îl1tristaţilor ei 
următori Dumnezeu să le recompenzeze pierderea prin darurile sale 
cele bogate. 

Spriginitorii învăţătorilor: Cu deosehită bucurie am prim it 
ştirea, că valorosul preot român din Şimand dl Augustin Beleş, 

precum şi Domnii Dimitrie Maci preot Căpruta, Virgil Mihulin 
preot În Comlăuş (O. Szt. Ar1l1a) şi Or. George Popa adv. în Buteni, 

11 



s'au insinuat de membrii fundatori la Reuniunea noastră invăţă

torească. - Suntem mândrii de noii nostrii protectori. 
Rectificare. Din loc competent suntem informaţi, că între' 

învăţătorii cari În a. tr. au prestat examene distinse cu şcolarii, 
sunt şi domnii:, Nicolau Boşcai din Bodeşti şi Ioan Roşu din 
Buteni şi numai din greşală au rămas afară din actul trimis Reu
niunii, publicat În numărul trecut al revistei noastre. 

Petrecerea învăţătorilor În Seleuş. Cu ocaziunea conferintei 
de toamnă, învăţătorii tractului Boroşineu au arangiat o bine suc
ceasă petrecere Îi11preunată cu concert şi reprczcntaţiune teatrală. 

Venitul curat de 32 COL au fost administrat cassaru.lui reuniunii 
noastre, pentru fondul de editare al organului oficios. Primească, 

cei ce au ostenit, mulţămita şi recunoştinţa noastră. 

Maialul şcolarilor din Arad. Tot spre scopul augmentării 

fondului de editare al organuJui reuniunii învăţătoreşti, precum şi 

pentru procurarea recvisitelor trebuincioase la şcoalele din Arad, 
corpul Învăţătoresc a aranjat În ziua a doua a sfintelor Rosalti ~ 
de încheiarea anului şcolar - un bine succes maial, În pădurea 
mare numită ,1Csâlla". La 7 ore şi jum. diminiaţa au escurs şco
larii, însoţiţi de lume multă, suh sunetele capelei germalle din 
Aradul nou şi a celei ţărăneşti dela casa naţională, Ia pădurea 
mare, unde li-s'a aranjat o mulţime de jocuri distrăgătoare. La 
amiaz li-s'a servit prânz comun, la care - pe lângă învăţători, 
au luat parte şi numeroşi oaspeti. După masă s'a încins joc pentru 
oaspeţi - care a durat până seara târziu, când o ploauă bine
cuvântată a împrăştiat mulţimea adunată la aceasta bucurie a şco
larilor. Elevii şi elevele claselor superioare, au delectat publicul 
adunat cu "Triloguri" foarte instructive. Cu deosebită recunoştinţă 

şi mulţumită suntem cătră marinimoşii Domni, cari prin contrÎ
buirile şi suprasolvirile lor, nu numai au făcuţ posibilă arallgiarea 
acelei festivităti şcolare, dar au promovat şi scopul măreţ pentru 
care s'a arangiat: lIustritatea Sa OI Episcop diecezan Ioan 1. Papp 
10 cor. II. Sa Alexandru Mocsonyi, mare proprietar În Birchiş 10 
cor., Dr, Dimitrie Momac advocat În Arad 10 cor., Dr. Stefan C. 
Pop deputat dieta! 8'80 cor., Ignatie Paşca 3'80, Luca Raicu 2'40 
Pavel Dobrău 2 cor', Dr. Teodor Botiş 1'80 George Nichin pro
prietarul Tribunei 1'40 cor. Sever Bocu şi Iosif Nicolae câte 80 
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filcri, doamna Vaţan, George Boitor, Carol Molnar, George Lucaci
şi N. N. cflte 40 fiI. - Ne-au onorat cu prezenţa asistând la 
prânZllI şi prodllcţiunile şcolari lor : Dr. Stefan C. Pop deputat 
dictal cu familia, Ioan Russu-Şirianu directorul Tribunei cu familia, 
Dr. Teodor Butiş prof 'sor cu familia, Sever Bocu cu D-na, şi 

alţii. - Du'nnezeu să răsplătească celor ce sprijinesc şcoala ro
mână. Venitul curat rezultat dela aceasta festivitate şcolară este 
4 ~ coroane 80 fiI. 

Logodnă. Cu deosehită ( buc urie anunţăm logodna Dlui Dr. 
A/exiu Hotar, fiul binemeritatllilli nostru coleg Augustin Boţoc, 

fost Învăţ{th>r in Cumlăuş (O-Szt.-Anna), cu dşoara Minerva Ceonlca, 
drăgălaşa şi frumoasa fiică a fericitului nostru fost prezident şi 

profeşor preparandial Teodor Ceofltea. Impărtăşim tinerei şi bine 
alesei părechi felicitările noastre. 

Nuntă dăscălească. Luni, a doua zi de Rusalii - a avut 
loc in Buteni cununia simpaticului nostru coleg Aurel Bar/ca, inv. 
in Moneasa cu drăgălaşa dşoară EcaferÎnll Ţucra, din Buteni. -
Nuni au fost dl Dr. Aurel Grozda advocat şi membru fundator 
al Rt·tm. noastre cu doamna. Actul cununiei a tost celebrat de 
hravul preot din Bukni Ioan Cozma, de faţă fiind toţi amicii şi 

cunoscuţii tinerei părechi. După cununie oaspetii au fost invitati 
la cină în locuinţa părinţilor miresei, unde În cântece şi voe bună 
şi-au petrecut p,înă în zori. Să le dee Dumnezeu multă fericire 
şi noroc tinerilor noi căsătoriţi. Dascălul. 

Anunturi. La Înstitutul teologic ort. rom. din Arad recurselc 
de primire Înzestrate cu: atestat de hotez. testimoniu despre ultima 
frccventaţiune şcolară, atestat de moralitate, şi atestat medical de
pre starea sanitară, -- sunt a se Înainta Ve ner. COl1zistoriu gr. 
ort. român din Arad, cel mult până in 1,14 August a. c. - Tot . 
asemenea şi petiţiunile de primire la institutul preparandial din 
Arld. Vor fi primiţi tineri cari au absolvat 4 clase medii. Cei 
ce voiesc a fi primiti În alumneul diecezan grătuit, au să-şi În
zestreze recursul şi cu atestat de paupertate dela antistia comu
nală. La şcoala de fetiţe, civila - cu internat din Arad, Înscrie
rea se va face În 2-7 Septemvrie s1. n. la Conzistoriu. lnsinuă
rilc se pot face însă şi mainaintc În persoană, ori in scris. Taxa 
pentru internat este 400 cor. pe anul şcolar intreg şi se va plăti 
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în trei rate treilunare, anticipative de c:î.te 133 Cor. 33 fiI. Afară 
de aceasta 10 cor pentru medic, 6 cor. taxă pentru Înscriere, 1 
cor. pentru bibliotecă. Elevclc extern'~ pl{iksc didadru GO cor. 
Pentru instrucţia la pian se plăteşte separat 10 cor. lunar La ill
tematul rom. ,[[ro orI. die(Nall dill Beiuş pctiţiunile sunt a se În
n'ainta senatului la adresa rectorului Victor Fildall, cel IllUIt p;înă 

la 15 August n. 1907. Taxa de Întreţinere este 300 cor. la an. 
Pentru medic 10 cor, Pentru ştipclldii din jiJlldurilc di('cc~alll' rc
cursele sunt a se Înainta Vcn. COllzistor din Arad până la 619 
August a. c. 

Monumentul prezidentului Teodor Ceontea. în numărul de fa VI 
începem publicarea contribuirilor Întrate spre scopul acesta şi anulllc: 
loşif Moldovan Arad, Iuliu Grofşorean Gal:;;a, Dimitrie Micu Şcitin, 
câte 10 cor. George r~ufu Dieci, fi cur. Nicolau Boşcai Bodeşti, 

Alexandru Murăşan Radna, Mihai Lucuţa protopop Şiria, c;îte 5 
cor., Lucian Şepcţan preot şi Simeon Faur Îl1văţcltnr ChisetălI, 

Corneliu Novac Alrnaş, Dimitrie Mesaros propietar Şcitill, Alexandru 
Vaşadi prcot Tamaşda, Protasiu GivuJcscu Radna, Dimitrie Popo
viei Cuvin, C<Îte 4 cor., Teodor Chcrecheall Galşa, 3 cor. SO fi!., 
Ioan Bclc învăţMor Şidim, 10a11 Micnroi Cllcrechiu, câte'] cor., 
Petru' Pcrva Butcni, Iancu Barhulescu ClItina, Pctru Beldea Vizllla, 
George Gilescu Crivobara, Virgil Amadia !ctar, Dimitrie Jurilla 
Melnadas, Petru Vallcll Mădcrat, Pavel Siartău fMlder.tt, Ioan 
Micloşi preot Covăsint, Damaschin Medrca preot-Îllv. Slatilla, 
Andrci Văţan preot Baia, George Lupul prl·ot Milova, COllstalltin 
Putiei preot Cuvin, Pctru Siugan Căc{lrălI, George Ahrudan Arăncag, 
Petru Cipău Lungşora, Teouor Filip protopop LlIgaşul superior 
Dimitrie Olar Covăsinţ, Iulill Putici Lipova, Liviu Pap Cov;lsinL 
Ioan Roşu Buteni, Pavel Dârlca Boroşincu, Tcodor OtlăcJn, N. Varga 
notar, Aurel Varga preot, Emilia Vcsa Socodor; Patriciu Covaci 
Boroşebeş, Teodor Mangu Vădas, Alexandru Givulescll SoborşiJl, 

Iancu Petrovici Şeitin, Ana Sebcşan Şeitill, N. N, IcnupoJea, Iosif 
Neagan Tamaşda şi Silvia Popnvici Corbeşti, dte 2 cor., lulian 
Givulescll ştudent ,octavan Braşov, 1 cor. 60 fi!., Ilie Cristea 
Lungşora, 1 cor. 50 fil., Ştefan Ştefan Babşa 1 cor, 40 fi!., Şco

lari din Şeitin, 1 cor. 22 fil., Ileana Binchici Pâncota, 1 cur. 20 fiI. 
Ioan Borlea Cuiedin, Patriciu Covaci Boroşeheş, George Rufu 
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Zărand, Petru Mo!ocan Cii, Ioan Mladin ComlălIş, Dimitrie Stoian 
. . . . ., Dr. Schiiffer medic Chisetău, N, Zcm notar Chisetău, 

Schriider comerciant Chiză!;hl, Iosif CloJmbeş preot Şuşanovăţ, 

Petru Căprarpreot Relinţ, Ştefan Fericean,luliana Nastici Corneliu Creţ 
Agriş, Augustin Buţoc ComlălIş, Ioan R,)şlI ComlălIş, Romul Par 
Covăsinţ, Pavel Dârlea Covăsinl, Adrian Ungllrcan Curlacher, Ioan 
HăII1l{lgian Pâncota, Petru Balint, Sinitea, Alexiu Dohnş Şiria, Ioan 
Crainic Târnova, Crăciun Ignuţa T<lrnova, Ana Ignuţa Târnova, 
Petru Muntean Vărşand, Adrian Tapoş Pâncota, Ştefan Leucuţa 

Pil, Pavel Stana Şimand, Alexiu Turic Otlaca, Ioan Boţoc Şimand, 
Mihai Dragoş Şimand, Ioan Crişan Socodor, Laurenţiu Toader 
Nadab, Teodor Lucaciu G.-Varşand, Nicolae Cismaş Otlaca,lustin 
Moro~an Bichiş, Dimitrie NadiIban Socodor, Ioan Buştea Socodor, 
Ioan Dema Cinteiu, Aurel Gui Mişca, George Costea Sinitca, 
George Farcaş Căpruţa, Gregorie Caba Conop, Dimitric Iliş Cuvin, 
Ersilia Ştcf Cuvin, Petru Colţau Dumbrăviţa, Alexandru Savu Halaliş, 
Petru Nica Gros, Nicolae Rusu Iltcu, Traian Givulcscu Odvos, 
George Plcş Bârzava, SololJ1on Giurcoane Temcşeşti, Aurel Mircll 
Totvărădia, Alexandru Rafa Palllis, Gavril Şandor Şoimoş, Teodor 
Rafila Dezna, Costantin Floruţ Aldeşti, Petru Cociu Donccni, 
Aurclia Popovici Nadăş, Constanta Muntean Butcni, SiLlonia Vocl;l 
larcuş, Tercnţiu Popa Bârsa, Spiridon Costin Păiuşeni, Traian 
Tabic Chitighaz, Elena Murgu Chitighaz, Teodor C<împian ChitigtJaz, 
D. Boar Nădah, Ştefan Capra Şiclăl1, [uan Crişan Socodor, N. Popovici 
Cintciu, N. Vorţan Curtici, Elvira Cioara înv. Curtici, N. CismJş 

G.-Varşand, Andn:i Văţan Baia, An,a Văţan preotcasă Baia, Adrian 
Filip preot Cllerech, Francisc Veder adj. !lat., Alexiu Ardelean 
notar Cherech, Tendor. Stal1 oficiant penzionat Chcrcch, Ioan 
Fofiu preot Cherech; Ioan lancin, COllll~nă bisericească, Epi
tropia culturală, Corneliu Novac Almaş; Ioan Su~iu, Dim. Maci 
prcot Căpruţa, Bartolomci Bonyi Monoroştia, Romul Zab notar, 
Tcodor Cozma comerciant Căpruţa; Ioan Covaci paroh, Lcontina 
Covaci, N. N., Simeon Neamtu Giuli\a, Silviu N{ldăban Socodor, 
Ioan Filip Boroşeheş, Ilie VArşăndan, Traian Mager preot 
Saturău, Moisă Marchiş Vădas, Ioan Givulescu Soborsin, 
Corneliu Givulescu student Braşov; Nicolae Botiei, Olga Botiei, 
Ioan Popovici preot, Almaş; Ioan Lucaciu, Floarea Deliman, George 
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Şiclovan Şeitin, Crăciun Mocuţa, Vasiliu Augustin, Iosif Pataky 
cassir jenopolca, Ioan Roşu, Ioan Cosma preot, N. N. Buteni; 
Ambrosie Catona şi George Balga Homorog, câte I cor. Alexan
dru Nica preot 80 fiI.; George Stoian Pauliş, Ioan Voluntir' Şi
mand, Nicodin Tcodorovici Soborsin, Nicodin Neagota Govoşdia, 
Şcolari dela şcoala George Plcş Bârzava, Remus Perin Pcrneşti, 
N. Toconiţă Şimand, şi Iosif ognean Soborsin, câte 60 fileri j Mi
ron Olar Otlaca, R6th Leopold comerciant Căpruţa, Dimitrie Henţ 
econom, George Hodrea econom Văd as, George Iancu Macea şi 

Ioan Ca ha Chişineu câte 50 fiI.; Simion Bârlea Şoill1oş, Dil11. 
Boar Nădab, Ştefan Dolga Nădab, Iosif Stanca Roşia, George 
Matca Coasd, Ambrosie Catana Homorog, Nicolae şi Ioan Talian 
economi Cherechi, Iustin şi Virgina Covaci Giuliţa, şi Aurora lab 
Şeitin, câte 40 fiI. j Irina Suciu 30 fiI.; Marcu Orcea econom, Mi
hai AI bu eco 110111 , Ristea farcaş econom Almaş, Szab6 lsiga sub
notar Capruţa, Alexandru Jurca epitrop, filimon Madesa Giuliţa, 

IlIlian şi Elena PUllglllescu Şeitin; Demian Sebeşan Timişoara şi 
Aron loja econom Ienopolea câte 20 fiI. 

Rugăm pe toli ai-ce aII primit coaie pelltrtt colectă, se 
1111 Înflir:::ie a-le illabda acelea cflssarulll; RetU/iuliei DI,,; 
Iuliu (;rof.,·wreml imHlţăfor Ga/şflJ p. II. Vildţ[os. 

Solvirea taxelor. a) Taxa tie membru au solvit: DI Augustin 
Bcleş 40 cor. Ioan Ardelean Arad 2 cor., Ioan Vancu Şega 7 cor. 
Petru RlIssu Pecica 2 cor., Grigoriu Roşu Sem lac 2 cor., Georgiu 
Pctroviciu Nădlac 5 cor., Uroş Totorean Nădlac 2 cor., Savu 
Mihuţa Micalaca, 3 cor. şi Petru Lupaş Sâmhăteni 2 cor. b) A
bonamente au solvit: 1. Cimcu Braşov, Mihai Velict advocat Chi
şineu, Nicolau Nicorcscll Timişoara, Ştefan Tulvan Pesteş (f:lcsd) 
Aurelia Păcăţian B.-Comloş, Silvia Popovi"i Corbeşti, câte 5 cor. 
Dragan Mariş Tătăreşd (lam) 6 cor. 
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Convocare. 
Coniunn Jispuziţiunilor statutare ŞI In nex cu tre

buinţele curente, (..,il\'ucăm comitetul reuniunii, pe Joi 
26 Iuliu (8 August) a. c. Ia 10 ore a. Ill. în localitatea 
şcoalei centrale din Arad. 

Obiecte: 

1. Raportul general despre activitatea biroului, co-
mitetului şi a despărţămintelor. 

2. Raportul cassei. 

3. Raportul bibliotecarului. 

4. Raportul controlorului. 

5. Disp:niţii pentru convocarea adun. gener. 
6. Afaceri curente. 

Arad, la 14.27 Iulie 1907. 

Iosif Moldovan m. p. Dimitrie Popovi. iu m. p. 
pn'ziol<'lll secrphr g-t'tH'"al. 
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PO!o;ttn noastră . 

.lIa" multora. Până când vom fi in stare a aplid. redactor 
plătit, trebue să ne mulţămim cu situaţia. RedactoruL/loii noastre, 
fiind esmis ca comisar de examene in unul clit1tr~~ cele mai estinse 
inspectorate, mai apoi împiedecat de afa~t.:rj tamiliari neamânavere, 
pe lângă toată bunăvoinţa, n'a putut satisface mai timpuriu acestei 
datoril1ţe. Spcr[tffi Însă îmbunătăţire în viitor. 

i\~ O. 1" T. m. ~ Vă rugăm de scuză, dar suntel11 aşa de 
mult luaţi în conzidcrare, Încât nu putem r[lspundc decât pe calca 
aceasta. --- In chestiunea de sub Întrehare am purces conform do
rintei şi cu rezultat. 

P. SI. - Articlul de lege XXVII. din a. curent, privitor la 
raporturile de drept ale şcoalelor nesusţinute de stat şi la C0111-

petinţele învăţătorilor aplicaţi la acelea, a apărut în limba magiar!t 
ÎJl edi~illnea RMll M('lr Budapest, şi se poate procura la fiecare 
lihrărie cu preţul de 1 cor. 50 fileri. Se poate cll În numfuul 
viitor vom publica întreg articolul de lege În traducere romflllă, 

D. S. j" C - Te rog de scuze. Rcc1amc::I't de afaceri fa
miliare am înbîrziat cu scoaterea foii şi aşa n'am putut satisface 
la timp. Acum nu e actual. 

JJ. ,,'. 1" S. - Abia acum mi-a venit la I\1;Înă, llacă nu 
c t;lrziu satisfac cu pl{lCere. Scuze! 

1. (;. IIt JJ. - Ne parc rău, uar noi am puhlicat rezultatul 
examcnelor din anul trecut, pe baza actului oficios sosit Hcu
niunei. 

l. SI, 111 R, - Idcia de a ascultit cu ocaziullea adun. gen. 
prcstaţiullile artistului nostru Z, B2lrsan, voiu Cl1lllllllica-o cOlllite
tului spre apreciare. 

-- --- , .. ---.----~~~.~ 
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