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G () X \Ţ O G A l~ ~=. 
Adunarra gPllerală a X \' -a a Hellniunei noastre Tn\':ttălo"p~ti 

se va ţillPa în Giula (comitatul Bichi:;;), Duminecă ~i Luni in 10:.m 
~l 1 ':!,l, Iulie a. c. cu ul'miitoarea .. 

PROGRAl\L\: 

8l'dinf(( I-a. , , 

1. La 6 oare a. m.,part. Ia "l'trelli/'" in bis. par. uin "Giula· germ. 
2. " R 1 i ~ ,~,. ,. ",. ,~(. I,ill/r."" " " ,. Gillla-mag. 
3. DlIpLl chemart'a Duhului Sfânt, deschiderea adună,'ii gpnerale . 
. 1-. Constatarea prcsinţilor şi susCI'perpa membrilor noi. 
f) .. Presenlarl'a rapoartelor şi esmiterea eomisiuuilor, 
6 .. , ('It 11/1111 II IIWIIL " , diserlaţiune. de ,";efer .... P.CI/ltt. 

7. ,,/((;/()n;u~ În Ît/fri(/im,întuf nf).~/rli r:on/('.~ional'· dis. de: 1. RO/n(w. 

j .... 'I~dili ta Il II-a. 
, J 

R. ".lI!', oda ;"IIi1l'fr{ol' !'ii", după Gabel diserlaţ. de: J. JIo/domn. 
9, "ljl'd('JI.~dc ('orJ I (})'a fi' " , disertaţiune de: Fr.<i/ia ('wlm', 

10 .. , '/'i-rmÎlltI/0!l;tL .llftfunltlieei", disertaţiune de: Traiall (/il'ltlr.~rll. 
1 1. i\'l~t'('si!I/!I'/L nmsliill!pi .<i rOJ/I,itiuuei În nctirifalnt Ît/I',"iI,'iforuII/Î" 

di"el'laţiune d~; J,;,U/' HI)~/I. ' . 

...... edil/ta Il il1-a. , , 
12. ".hdn'rea prw mare ca defect În eduCittilllle", diserlaţiune de 

a. Petrescu. 
13. '1 Seddnlw de "onslllfI", disertaţiu ne de Pn!l'Ît'; li ('ol'w·iu. 
14. Hapoartele comi5iunilor. 
1:-). Propuneri :;;i interpelări. 
16. Alegerea locului şi fixarea timpullli pentru adunarea proximă. 
17. Apel nominal şi legitimarea cel·tilicatelor de prezentă. 
18. Alegel'~'a comisiunei aulenticăto:tl'e. 
] 9. Inchiderea adunarii generale. 

A rad, din şl'dinta comitetului ţinută la 25 Iunie (!-l 
lulie 190:1. 

Josif ~oldo~an Dimitrie po~o~iciu 
/'ir'e-l' I'I''}'',{ il/I /', ~"I'rd{/r !lf'//N'(/r. 

1 



Raport general 
despre activitatea reuniunii învătătorilof fom. dela şcoalele pop. conf. ;.--~ 

orI. din ppresbiteratele aradane 1-VII pe anul administrativ 1904-5. 

OJl. _-lduJldrC g'tlll'ralt'i .1 

Fericihl ideie a fost inacli\'area rellniunilor in\'ă
taloreşli ~ l{plll1i unile Îm';\ ~<'ttore:şli. şi indeosC'hi reu ni nnea 
noaslnl a ridicat mult, in ochii Inmei. prrstigill! şcoalpi şi 

a în"ăţătorulni român. Prin actiyitalra ce a de:syollat"Q şi 

o des\"oaltă ia mereu. an de an, a dat jnY<1ţ;Horn!ni impllb 
spre o munca tot mai rodnic.l. tot mai m,lnoa::o..\' iar de 
mCI apoi a rasarit autoritatea şi vaza da:scălulni de ashlzi. 
faţi\ de vremurile trecute. 

Constatând odahl aceasta. atnnci inyolllnlar şi nu 
făra motiv, trebue să ne cl1getăm in aceasta zi de s.ll'
bătoare a noastra, la acela. care făra pretenţii, a pus bază 
tare acestei reuniuni; la acela. care pur numai din o in
Y<lpaiată. dragoste faţ;t de şcoah\. i-a dai viaţ;t şi a inspirat 
duh reuniunei noastre, aşa, incAt astăzi pe calea eraita şi 
netezită de dânsul. dăm inainte călra scopul cel urm;\rim. 
~lodest da, dar mergem. nu st;tm locului. iar rezultatele 
vin. ori vor veni şi ele de sine. tot mai mult :şi in pro
porţie cu modnl nostru de insnl1etire. 

Ono Adunare generală ~ Cu respectul cuyenit trebue 
să ne aducem aminte totd(~l1na. aşa şi acum de numele 
1fOdof C!'OI/tert, preşedintele şi regeneratorul reun. noa:stre. 

Ono Adunare general;t! Conşhi flind de misinnea 
grea ce ne-aţi incredinţat şi de maretnl scop cel urmărim 
prin reuniunea noastră.. comitetul D-voaslra a căntat şi in 
mml rle gesţinne ce acuma 11 Il1ch('iem. tot posihilnl. ca 

'-
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:,;\-::,Î faCi'l datoria. iar din Îlllplinir('(l acestei datorii. sa 
ra:-;ar;\ lot mai mult - rill:-<lea, \'IUa, ll1u!ţumÎre(\ şi illors
tlllar(,;l da:-;c;î.lnlui roman! 

Cit a puIul ca,;,li~a şi cât a putul lucra cornitetnl 
[)-\,oa::-tril. şi in ace:,t an pentru rt'alizar('a scopului reu
niunii. D-yoaslra \-;\ \'eţi putea convinge din raportul no
stru general. ce Clrem onoarea a viol prezenta aci. in 
urmiHoarele: 

1. Activitatea biroului şi a comitetului. 

În (eno"rul ~-ului 15 şi a clauzulei de aprobare mi
ni:,lerial;\. a slalulrlor rruniunii noa~tr{'. am compus şi au
h'uticat protocolul ad. gen. a XI\'. c.are s"a ţinut în Şiria 
la 1528. 15.2H şi 17 30 Aug. HlO4. Acest protocol s'a 
compus şi au!('nticat în trei exemplare originale. dintre cari 
un exemplar ram adnexat la arhi\"a reuniunei, al doilea 
s"a trimis ~Iag. ::,ale Dlni inspector de şcoale reg. ung. 
\'arjassy .\rpad. iar al treilea ram inaintat Yen. nostru 
Consistor diecesan. ~Eseb. 1'1'. 1. 4 şi o.) 

Ereptuite fiind ace81e, lucrul cel dintâ:u ne-a fost 
com-ocarea comitetului reuniunii in şedmţ .. l. pentru execu
tarea cOllclllzelor ad. geuNale şi - pentru regularea ce
loralalle afaceri de natnră administratiră. in decursul anului 
admini~traliv HlO-i- 5 am ţinut de tot trei şedinte ordinare 
de comitet. Prima şedinţa Oldinara s'a ţinut la 2 '15 Sep
lemnie 1904. a doua la 4 -'faiu t21 Aprilie) HlOo, iar a 
treia s'a ţinut la 8 Iulte \25 Iunie) lH05. tEseb. 1\r. 6,. 
12, 13, 78, 83, 85. 116 şi 130.) 

în aceste şedinţe s'au executat şi regulat in speţial 
urm,Hoarele chestiuni: 

1. Cu scopul de a impintena desp. noastre proL 
la o activitate tot mai spornică. tot mai manoasA, am 
compns şi expedat fiecarui despartamânt ill'of/rama de acti
vitate anuala. In aceasta pro~ramă am renoit toate acele 
chesţiuni. cari in trecut nu ş-au primit inca soluţia lor 
definitivă şi le-am comunicat şi toate concluzele mai nouă 

1· 
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ad llSP de ad. gen., alrăgflTldll-le apoi ale!) ţi llTlE'a a~l1 Il ra in
datoril'i!or ce li-sa impus fat;l cu acele Hezultatele <u'livi
l,lţii desp. în urma îndrum,lrilor dale şi cuprinse în (t

ceasUl programă, sa VOI' vedea În partea a dona a ace::;tlli 
raport, la activitatea fie-carui desp., precnm şi din di:ser
taţiunile isvorâte din acple şi sllscepllte În programa a 
cestei ad. generale. U~seh, Kr. 18.) 

2. Privitor la unificarea terminOlogiei in şcoalele 

noastre poparale şi la cpnzlU'a!'ea prin reuniune a cilrţilor 
şcolare, din punct de vedere didactic şi terminologie, con
form decisului ad. generale, comitetul ocupfmdu-se meri
torial de această chestiune, a ajuns la convingerea, că aici 
sit prezintit donă chestiuni cu totului deosebite una de 
alta: partea didactică si p,ulea lel'lninologică. în urma a
cestei constatări, deocamdată \Ten, Consislor s'a rugat a 
rectmoaşte reuniunt:a noaslt'ă de competentă numai pri
vitor la cenzurarea cărţilor din punel de vedere didactic. 
Chestia terminologică în::să, fiind mai grea şi mai ginga~e, 
am crezut· să nu sit precipiteze, ci am distribuil'o din 
nou desp. prot., pentrucă acum de dnpă obiectele de în
văţământ să se studieze şi aprofundelf', iat· despre pa:;;ii 
întreprinşi am avizat şi pe Ven. Cunsblur ca emanata!' al 
acestei idei, cerândn-i respir!u până la finalizarea chcstiei 
în forma arătată. Afacerile fiind deci în curgere, despre 
rezultat numai mai târzin vom putru rapol·ta, (I;:seb. NI'. 
18 ~i 74.) 

3. Deosebit intere~ a manifestat ~i desvollat corni-
. tetul şi biurou! şi în annl acesta faţă de starea materiala 

a reuniunii. A solicitat şi întreprins la membrii tot ce s'a 
putut pentru încassarea restanţelor. Hezultatul obţinut sit 
va vedea în raportul de cassă. 

J\1[ânecând de aici, şi cu scopul de a pune în viitor 
chestiile financiare a-le reuniunii pe o baza tot mai si
gură, pe lângă paşii întreprinşi mai sus şi in confonni
late cu conci uzul adus, de ad. generală, am compus, ti
părit şi espedat la adresa preşedinţilor pentru fie-care 
drsp. prot. un nnmf\r anumit Of> Ild"r!nmţilfni", cu însăr-

-~ 4 
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cinarea, ca după-ce le va subscrie cu fiecare membru, să 
le ÎtJainteze in centru, pentru a să păslra in arhiva reu
lIinnii. Totodata am atras alenţiunea membrilor şi asnpra 
»diJllulIIl'/ot" edate de reuniune in masă, pentJ u toţi mem
brii, poftindu-i .;on1'Ol'111 decisului adunarii generale, ca In 
schimbul solvirii la cassă alor două cor. (2) să se pro
vadă cn dânsele ficcarele. Cu cel mai mare regret tnsă, 
tl'ehnc sa o spunem că inlentlunlle noastl'e nobile, nUlllai 
In parte sa putut execula şi realiza. Mulţi dintre membrii 
un voesc a se supune disciplinei: nu voesc a să provedea 
cu diplome şi nu voesc a subscrie dec\ar-aţiunile! uitând 
că la aducerea acestui conclns noi cu toţii am contl'ihuit 
pe de opar·te, şi pe de altă pal'te reuniunea, prin ducerea 
la inrlcplinire a acesloJ' lucrări, iar de noi reclamale, a 
intral In spe:5e din cari numai aşa va pulea eşi, dacă iarăşi 
cu to~ii ne vom şti face datoria. Supunem deci chestia 
aprecierii ono ad. generale. (I~:>eh. ~r. 18, 94, ~H), 97 şi 121.) 

4. Una dintre lucrarile cele mai in::iămnate ale reu
niunii in anul acesta a fost, fără indoială, editarea protoco
luhli ad. gen. impreună ~u adnexele, contrar pracsei de 
până aci, în brO:';lllri pel'iodice, suh titlul: «Reuniunea în
v[tţ,llol'ilor Homâni» organ periodic-oficios, conform con
clnsului adus de ad. gen. Prin această lucral'e :;'a ţânlit: 
inceputul edăeii unei Joi pedagogice regulate, mult dOl'ite 
si mult reclamate de alteum de intreg statul nostru tnvă
ţ.Uoresc. Durere in:5ă, dar aceasta lucrare n'a fost primită 
de invaţătol'illlea nO(1sll','\ cu caldura receruLă. Deşi pretul 
11lcrăI'ii începute n'a co-stat pe fie-care membru decât 1 cor., 
zi una coroaml, rcslan~ele la membrii sunt colosale, i'ar 
lucral'ea noa'"5tră primite\. şi incepută cu atit la imm[leţire şi 
cu atât avânt nobil, din lipsă continuitatii acelei insufletiri 
raţ,,\ de o c,tllZ,l ateU de vilală pentru noi, pentru scum
p ~le interese ale şcoalei romane, deo3ebit in aceste grele 
şi ne:sigLue vremuri, trebue să :-5e sis teze. Snpnnem dar din 
nOLl ~i aCC(l-sta chestie aLât de ginga~e apreţierii ~i in:-iulle
tirii On. ad. generale. ~L~-;eb. Xl'. 20, 2 t ~i 81). 
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5. Pentru de a satisface insitrcinitrii primite dela 
an, gen. şi pentru de a putea pune bazci unui fond de e
ditare a unui organ pedagogic regulat, conform dorinţei 

esprimate ~i mai sus, am f.lcut un apel ccilduros cillrel toate 
institutele noastre de bani de pe terilorul reuniunii, in in
ţelesul, ca la Împărţirea câşligului anual şi în cadrul sumei 
destinata. pentru scopmi eul tllrale sel bi ne voiasca a suscepe 
şi reuniunea noastră. De asemenea am aflat de bine ca 
pentru realizarea scopului indicat, şi fără a primi o auto
rizare specială dela reuniune, să apelam şi la Ven. Conzistar 
diecezan, rugândul, pentru un modest ajutor şi sprigin ma
terial din inlere,;ele anuale a-le fondului de penziune învcl
ţătoresc, adnexat la fondul gen. de .penziune diecezan, even
tual din ori-care alt isvor disponibil. Cu dl1l'ere fnsă trebue să 
vă relatăm ~i aci, că rugăl'ii noastre nu s'a putut satisface in 
deajuns. Ven. Conz. prin hârtia sa oficioasci de dtto 10/23 
Febr. 1 U05, sub ~r. 18·1, ne r<lspunde, ca la SU:3 numitul 
fond de penziune nu putem avea nici un drept; dacă insa 
totuşi credem că-1 avem, să dovedim, iar dlO alt 1SVOI', în 
lipsa de fonduri spre acest scop, nu ni-se poate acorda 
ajutorul ceruL ,Celelalte institute, ciHI'ă cari ne-am adl'c:-ial, 
incă nu nea r[,.,pulls nimic in menL(E-;eb. Xl', 60. nt ~i l);3). 

6. Dacă este adevărat proverbul: «ajnhl-te ~i vei li 
aj nlal», alunci in neC8 cu chestia desfa~urată în punctul 
anlertor, cu bucurie trebue sa vă relatam, că comilellli aran
jatol' al concerlului dat de bravii Şirieni, din incidcntnl lI

dunilrii noastre generale, a tl'anspns inlreg venitul cumt al 
acelui concert Însurnă de 3~H cor. G4 nI. Ia C.lSS(\ cen
trala a n:unlUnet noastre, cu scopul de a se inliinta un 
fond ca hază a editării lllllli ol'gan pedagogic. Suma primita 
sa şi elocat la institutul ;i Victol'ia» din Arad, cu mcniţill
nea indicată, 

Tot cu asemenea bucurie suntem datori el vil re
lata, că valorosul nostt'll lllpl,\lol' şi sprijinitor al Intmo!" 
cal1zplol' bllne şi de folos dl Ik Stefan C. 1\1(1, ad\'ocat 
în Arad :,i deputat dielal al cercului ~iJ'ia, 11let't a donat 
reuniunii noastre spre acetll scop 50 cor., cari de aselllu· 

.. r 
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nea sau elocat la «Victoria)} ad<1ngândn-să cătril suma de 
<, .-

mai sus. (Eseb. NI'. 11 şi 65). 
7. Privitor la afacerea: «Almanaehnlui» reuniunei 

sl1l'ori dela Cal'anseheş, suntem În pozitia de a pute~l re
lata, că afacerea s'a regulat întru cât, unele desp. au vândut 
toale exemplarele primite, altple numai în parte. Preţul exem
plal'elor vândute s'a administl'at cassei centrale, iar restul 
exemplarelor nevânclllte s'au trimis biroului central. 

8. Conform îns<lrcinării primite dela ad. gen. ţânând 
cont şi de observările din desp., am redactat şi stilizat din 
nou regulamentul inlern pentru conducerea afacerilor reu
niunii in desp. proL pe cal'e pl'ezenlându-l, vă ru~ăm al 
primi, decreUl şi aplidt definitiv, (Eseb. Xl'. 118). 

9. Cu scopul de a se putea învrednici reuniunea noastră 
şi pe viitor de binevoitoI'll1 sprigin material !;li moral atât 
din partea singul'aticilor cât şi din partea societatii: am 
adresat mulţumita noastră tuturor acelora, cari din inci
dentul ad. gen. dela Şiria, an ostenit intru buna reuşită a 
acelei adunăI·i. In special am adresat multumita noastră: 
Comitetului parohial rom.-orL din Şiria; sL d-şoare: Cor
nelia l\loldovan, Tulia şi Hortensia Bogdan; st. domni: 
Pavel Siiartău, Romul Tăucian şi Ioan KUl'os)adanyi; prin. 
preşedintele desp. Şiria: fraţilor colegi din acel despartă
Imlnt; Inaltului gllvel'O şi direcţiunii cănor ferate Arad
Csanttdi. \I~seb. NI'. H1, 20, 31, 51 şi 52). 

10. Conform însarcin<1rii primite dela ad. genel'ală, 
sub Xr. eseb. 30 am inaintat prin Ven. nostru ConzÎstor 
diecezan Inaltului gUVCI'O mernorandul nostru in cauza pro
cesului de If.:ge şcolar Berzelriczyan. 

11. Pentru a răspunde hotărârilor aduse de ad. gen. 
pe baza propunerilor lui Teodor Cherechean, Petru Vancu 
~i a desp. prot., am intervenit la Ven. ConzistoI' rugându-l : 

a) in cauza publicarii concurselor pc staţiunile in
v[ttăloreşli; b) in cauza administrăm în comune, prin 0-

Ilciile parochiale a organului oficios: «Bis. şi Şcoala»; c) 
În cauza aplicării in mod gcnet'al a § 83 dlO regulament 
privitor la inactivarea dil'ccţiunilor şcolare, la şcoalele noaslre 
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poporale, prin bărbat) aleşi dintre inv<\t<'Hori, ca oameni de :spe
clalitaie; ti) in cauza :5Îstemizarii prin Ven. Conzislor a unei 
economii de model pe lâng;:\ in:5iitutul nostru pedagogic-teolo
gic din Arad; e) în cauza cercetarii iregulate a :şcoalei poporale 
din partea elevilor;.f) in cauza denumirii de subin:5pcc
tori şcolari dinlre Îm'ăţălori. ca b'1.rbati de tipeţialitate ~i 
a sbtemizării cunml'ilor practice de metod penln] in v 11. !;l
torii mai puţin cvalificati şi fi) in cauza provederii şcoalelol' 
noastre cu anumite tabele intuitive prin cari să combate 
foarte nimerit patima beţiei. 

La aceste intreveniri şi rng<ll'i ale noastre, Vene!'. 
Conzistor ne rAspunde pa de negativ, parie afirmativ. Ne
gaUv ni-sa răspunde la următoarele chestii: 1) Sl1b NI'. 
7040/904, privitor la ptlblicarea cor;cllrselor pe 8tatiunile 
învataloreşti; 2) sub XI' 7550,,'904, privitor la adm.o/'ga
nnlui oficios: «l3bel'ica şi Şcoala» şi a 3) sub XI'. 4·:?,t,.~J05 

in cauza economiei de model. Sub 1\1'. 754·:?,.H05 Pl'i
vilol' la aplical'ea ~-lni sa din regulament ne rrbpuflde a
firmativ. itelativ la celelalte che::-;tiuni atinse, nlsplInsul e::-le 
• ··t I ."[' b N·" ~[> ~~ 411.) 1.1. -o -~ "8 1[1 a~ ep are. t !.se . i -ni. ;H), "', , +:., e1-'!', o , oi, o , 
59, 64, 72 şi no,. 

12. Sub n-rii eseb. 2·k 27, 2S:;;i 2U am avizat noii 
membrii ordinari, fundator[ ~i ajntălori ai ['cuniunii despre 
susceperea ~i primirea lor prin ad. gen. a XIV dela Şil'ia. 
Tot odata le-am alms atenţi unea şi asupra indatoririi de 
a-şi solvi taxele şi de a-şi I'ă:,,-cump;1.ra diploma. 

13. Sub 1\"1'. eseb. 22, conform îfls1:ll'cin~ll'ji primite 
dela ad. gen. am I'ăspun:s dlui: Iuliu Vuia, fnvaţ. in B. 
Comloş in meritul recet'carii privitor la editel.4'ea unei foi 
pedagogice, iar sub nr. eseb. 23 am l'it:-;puns dlni: luau 
Popoviciu, invat. in Opatita privitor la ofpl'tul de a CUIn

pilra I'~(]niunea biblioteca :sa pl'ivalel. H;bpuns merilorial 
incă până acum nam primit. . 

H·. Hennillnca sora dela Caran:5ebp~ ş'a tinul es
timp ad. gell. la Ui8f'ricrl ({UUI, În Zilele 211 şi ~iO An;.!;. v. 
(11 :şi 12 S~jJ. n.) lUOi. La aeeatilă fe:stivilale invitaLii [jind 
lŞi reuniunea noa8lră, am ]'.I.:-;PllIlS prin l·ep .. ezeI1Lan~a . nO(l-

! 
.. 
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stnI, trimitând ca delegat şi rcprezentant al nostru pe vice
preţ;edintele reuniunii: .Iosif Jluf,{o/'{{II. Tot asemenea am 
primit invitare şi dela reuniunca soră dela Timi~oara, care 
~a tinnt ad. sa generală în Lipova, la ;3 Oct. n. t U04. Aici 
am csmis ca delegaţi şi reprezentanţi ai nostrii pe ::lecre
larul genel'al al reuniunii: Dimitrie ])o!J(H'icilt şi pe pre~e· 

dintele desp. pl'oL Hadna: P/'ofasill GirlllesclI. Atât la ni
)wril'll-tt!lJi[, cât şi la LijJora, delegani nostrii ::lall illlpftl't[l~it 
de toată atenţiunea, primiti fiind pe tot locul cu toală căl
dura inimei de frati: Oin rapoartele primite ne-am corwins 
apoi, că precum in trecut, aşa şi acum. reuniunea sor'ă 
dela Cal'ansebeş merge tot inainte) stand cu mândrie in 
fruntea tullll'or reuniunilor noastre Î[Jv<liălore"ti, iar reu
niunea soră dela Timişol1rll, de:;;i Uln<1ra inca) având a Inpta 
cu grcutăţile începutulni, buna yoiniă nu-i lipseşte şi face 
tot ce-i stă in putere, pentt"u a ţinea şi ia păşi cu reuni
unile de un trecut mai vechiu. 

Când In chipul acesta avem ocasiune a-ne espl'ima 
despre reuniunile surori dl'la Camnsebeş şi Timişoara, dcs
pre a treia reuniune soră dela Oradea-mare nu putem I'a
porla, decât că nu dă nici un samn de viaţa., 

în necs cu aceste şi pentru a ţânea şi pe viitor 
lol mai strâIl:-;ă leg<itlll'a intimă dintre reuniunea noastrel 
şi reuniunile surori, dorinte'! espr"irnată tol mereu şi de ad. 
generală, le-am trimis organul nostru pel'iodic ofIcios, pre
cum şi un exemplar din circnlarul nostru general. ([~"H'b. 
NI', 2, 7, 10, 14, 15,16 şi ;Hl.) 

15. Venerahilul Consistor prim hârtia ofÎcioasă de 
sub XI', 788U i UOj. recrarcă reuniunea cu întrebările: 1) in 
ce chip ~i prin ce mi.iloace sar putea mai U!:;>Ol' inriiuţa 
gnldini pomologice scolare în fiecare comună bisericeasca? 
2.1 Cum are :-;ă fie intocmită şi condusă o atare gradină, 
pentru-ca ca si'! fie mai de folos şcoalC'i şi paroehicnilor? 

Deoarece chestia din Illtrebare nc-a sosit dupa ce deja 
am compus şi distribuit prograllla anuală de activitate :-;;i 
de oarece afacerea ni-sa parut mult mai gilJgaşc, singnri 
nam voit ai da uici o soluţie, ci prin un circnlar' :speţiar 
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am supuso de urgenţă desp. proL spre deliberare, iar de::;· 
pre cele întreprinse în merit, am avizat :şi pe Ven. Consi::;· 
tor. Afacerea fiind in curgere, despre rezultat la timpul 
său, (Eseb. Nr. 46. 89 şi 82.) 

16. Sub K r. eseb. 48 şi 49 am satisfăcut ord. mi· 
nislerial de dUo 14/XIl 18U6, NI'. 67H6~), înaintând l\Iag. 
Sale Dlui inşpector de :şcoale regesc ung. raport delaial 
despre starea şi activitatea reuniunei, precum şi datele sta
tistice privitoare la aceasta. 

17. Având în vedere principiul: »şcoala fără dL5-
ciplina e ca moara făI'1l apă«, am intrevenit la Ven. Con
sistOl' cu rugarea, ca să binevoiasca a lua masuri faţă de 
toli aceia, cari prin absenţiile lor nescuzate dela adunarea 
gencl"ală au împedecat şi împedecă reuniuneaJn activitale. 
Spre scopul acesta am înaintat Ven. Consistor şi lista ce
lor absenti. Ven. Con,sistol' sub Xl'. 5926/904- ne avizează, 
c"l primind rugarea noastră a şi dispus cele de lipsă, iar 
despre rezultat ne-va incunoştinţa. tE:seb. Nr. 25 şi 4~). 

18. ConfOl"Il1 9. u~, Iltera g. din statutele reuniunii, 
am cornpU:5 şi sltttorit proiectul de buget pe anul 1 B05/6 
iar tlub Xr. e::;eb. 122, lam adnecsat la acle. Va rugtltn 
:să vă pronunţaţi asupra lui. 

19. Tot cu ocaziunea di::sll'ibuil'ii programei anuale 
de lucru, am dispu-3 la de~p. prol. intl'OdllCerea ortografiei 
celei noua, volată. de Academia romană., în toate Iucl'<ll'ile 
şi publica~iullilc rCllniunei. Asemenea am dispus a-să. peo
tllltlta şi 'asupra pedep:;elol' cOl'llOl'ale, chestia invocată din 
lucrarea cu acela~ titlu de Pavel Dadea din Boroşinen. 
HezulLalul se va vedea la aclivitatea dC:-5p. proL (E:~;eb. 18), 

20. Nam ezeculat conci uzul ad. gen. reiaU\!' la ac· 
tivilalea din lrecul a desp. pl'OL Boroşineu, din motivul, 
că in urma raportului oficio:s lH'imit din parlea pre:-;;cdill
telui acelui de,;p<trţitrnânt, sub NI'. eseb. 35, toate acelea 
araceri, cat'Î in trecut au produs animozili.l~i şi disordine, 
În timp :-lan aplanat pe cale pacinică. 

Când ne bucurăm mult de aceaslă nimcl'ilă aiJla
nare, şi când datori suntem intru a constata, ca acest 

" ... 
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desp. proL sfă:şiat in trecut prin certe şi neinţelegeri, azi 
a reintrat din nOl1 in starea normala, începând a lucra a
hllurea cu celelalte despilrtaminte intru promovarea sco
pului reuniunii, vă rugăm cu tot l'espectul, pentru abro
garea ~i cassarea conclllzlliui adus în merit de ad. gen" 
la propunerea comisiunei organizatoare, pl'ivilor la acti
vitatea din trecut a desp. Boro~ineu. 

Tot asemenea nam putut executa concluzLll ad. 
gen. privitor la unificarea terminologiei şi peste tot a Ilmbei 
române in şcoalele popol'ale prin câitig;trea manualelor 
COI'ibpunzătoara dlfl ItJmJnia. A .,iguram in ~il, cil aracerea 
e in curgere, ial' pa'la la l'esolvarpa ei delinilivă, ne J'Ug;lm 
de respir-iu. 

21. Cu ad,-lnca dUl'ere ne vedem siliţi a rap()rta 
Ono ad. gen, şi desin2 tristele ii dureroasele cazuri de 
moarte întâmplate In sân!ll !'cllnillnii noastre tn decllr!'\ul 
anului administrativ e..,pll'at. Tân1ml şi devulalnl nOeilrn 
coleg :şi membru ol'liinal' al reuniuni - I'I'(1i,t/t {l'rwr, înv. 
în S,-lmbăteni, a,)oi (}PUI'J8 Ui'irâb 1'1ill, tov. tn Chitighuz, pre
cum şi membrul ajutatol': [J,u'el Jfogll, preot 01'1. român 
in Turnea, numai sunt in via~a. Fat"l de ace::;te lrisle ca
zmi, la timpul său, prezidiul 11 e:5primat telegrafice cO!J
dolctl~e familiilo)' .întri:5tate şi li InCit rli::;I)QZI~illlli ca în 
bJale locurile reuniunea 110U'Stl'<t s,l ne 1,,~pl'e:5elllată prin 
delc'gaţi speciali. (E .. ;('b. N t .. 45 şi 4H) . 

22. Sub NI'. C:5cb. 7~~ Petru Vancll, inv;1!, in :\J;l
del'al a donat pClllm bihlioteca cC;llJ'aIă II t'Ctllliullii UII e
l'iemjllat· din lucrarea sa inlitnlat:l »Jlrl/lr)!!I'I(lil(( cOlllulll'i 
~Llderal. Tol tiin acea:-5ta Incl'rlrC sub Xr. e~eb, 87 a duna.l 
~i in;ititlllui »Vlcloria« încă 7 ezclllplare pelll1'll bibliolecile 
din de::;!'. prolopope"ti, La aceste dOI1i1ţiulli am ra8plllls 
prin adrese tipeţiale. (I~-;eb Xr. V 1 ţ;i Vii.) 

:W. Sub. NI'. cicb. 5t in nCCei CII [lnnelnl 27 din 
f.-tporlul general al al1l1lu i i reclIL, am 1';\:-;[11111::; eOIll i;ii IIl1ei 
ezeCl1tin~ a inlentionalului tren CII molol' pe !'llh podgo
nile aradului. Acca::ita cornÎ::iiulic adecă, înc.l to auul trecut 
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a invitat reuniunea noastră a să face membru numitului 
conzorlin prin snbscrierea unui nnl11,lr de actiuni. 

Haspnmml nostru a fost negaU v, di n mot i vnl i n~u
ficienlei stări materiale a reuniunii. 

2·1-. De şi incă la inceputul anului am dat ordine 
~i am atras atenţiunea desp. pl"OL asupra dispoziţiilor din 
slalnte şi regulament pl"ivitor la 8uhşiernerea rapoartelor, 
toiuii nil odaUi. am fost nevoiti, ca şi in decursul anu
lui S(\ solicitilm primirea acelor'a Ba, dela unele desI'. proL 
nici nam primit aceste rapoarte decât cu foarte mari în
iârzieri, prin ce afacerile reuniunii sutăt' incalculahil, Am 
dori mult. ca în viitor biroul centt'al să fie cruţat de asU'el 
de lucruri de ,iaha, iar desp. să ~e acomodeze intru toale 
sus numitclor dispozitiuni, pentrucă la din contra sfi. Îm
pedecă mult activitatea normală a l'euninnii, Pl"OdllCâlldllse 
confuzii şi spese zadarnice, Pe llinga acestea bir'oul cen
tral nu poate avea uici timpul suficient penll'll studiarea ~i 
aprofundal'ea chestiunilor. {Eseb, Nr. 66 şi 110.) 

25. Am compU:l şi rectifIcal IisLa membrilor ordi
nari, fllndalol'i şi ajutălorl ai rCnnilltlii. Din acca::;La lhsW 
apoi să vede, că reuniunea noa:îlnl are: 

a) 1llE'lllbl'i ordinari 231 
b) » >} fundatol'i 12 
c) » > ajutatori 3H 

De tot: 270 
(Eseh, Xl'. 119.) 

2ti, Suh NI'. esebiţionali 8H, 10(î, 1 :H3 ~i 12"~, ea-

.. - .. 

!:l:sarul :şi biblioiecarul ncau pl"ezental rapoartele 101' gene- • ~ 

{'{tie despre staI-ea cassei şi bihliotecei. Hczullatlll S1\ va 
vedcil la locul său, 

:27. Helativ la convocar'ca ad_ generale a XV, ~i in 
cOllformitate cu eonclnzul adu:s de ad. gen, SLlb. Nr', XXXIII, 
incit de timpuriu ne-am pns in conti)legerc atâl CL1 olieiile 
parohiale din Giula llmghianl ~i gcrmflml, şi cu colr-gul 
1I0till'll de acolo: Iosif h'<Ul, cât ~i cu PI'(\-;icdiutelc desp. 
prot. Chişincu, i<'"u' pe calea ol'gannlui oficios al ,'cunillnii 
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lji cu ÎnV<lţătorÎ mea din inlreg despăr~ărnân ll1l. Din r,bpn 11-

. :5mi le prim i le, am VrlZlll, c.l COI'PO rati uni le hiscrice:ş! i atât 
din Giula ger mână. cflt şi magial'ă an luat la cunoşlinţă cu 
lllllitel însl1fleţire adresele noaslre orîcioase, ce le-am adre
sat şi an luat dispozitii demne de toata lauda pentru pl'i
mirea şi găzduirea reuniunii. Ginlanii, la stăruinţa bravilor 
onoraţiori de acolo, :-;au constituit Intl"un impozant comi
tet de primire şi punerea la cale a tuluror lucrurilor Îlltl'll 

buna l'emşită a adunăt'ii generale. Preşedintele acestui co
mitet e: p,lrtntele Pdru mb",/,Pa, vice-preşedinţi: parintele 
III,';i!' Hpşan şi dl Dr. Jfilw/u J[arcuş advocat, iar nolari: 
fraţii colegi de acolo {\'an şi Ionescu. (Eseh. N r. 53, 55, 
{ii, (i8, 71, 109 şi 113.) 

28. Cu :5copul de a putea înle:sni membrilor reu
niunii c<llâtoria la (Jill{ri, am Hcnt de timpmiu recms 
penll'u fa\'ornri de căI<Uorie atât la InaUul minister de co
mnnicaţiune, cât şi la Direcţinnea c(lilor ferate Anul· 
Csan{tdi. (];:seb. Nr. 112). 

2H. Exanriale fiind toate che:stiunile privitoare la 
activitatea anual;1 a reuniunii şi apropiindu-ne mereu de 
timpul statorit pentru ţinerea adunării generale, am editat 
primul nnm;lr din anul al Il·lea al ol'ganulni nostru oficios, 
in care am convocat adlln. gen. a XV. şi am publicat spre 
luare la cuno~tint{l întreg raportnl activităţii noa~lre anuale, 
cu scopul, ca până la adunarea generală să fie penetrat 
de fie-care membru, ca cu atât mai bazate să fie :şi con
dusele ce le vom lua in aceasta pridnţă pentru viitor. 
Convocarea şi programa pre:5entei ad. genemle, am publi
cat-o tot odată :şi in toate foile româneşti din palrie, pentru 
ca :şi publicul celalalt să poată lua cunoştinta despre mo
destele noastre preslaţiuni. 

Trebue sa. amintim aci cu multă bucurie şi aceea 
împrejurare, că mulţi dintre membrii reuniunii s'au distins 
:şi estimp prin lucrari foarte bune şi actuale. In programa 
presentei adunari insa, din lipsa de timp şi spaţiu, n'am 
putut lua toate, drept aceia cerem scuzele noastre dela ceia-
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lalţî numi'lroşi membrii, cari deşi an meritat, dar n'am pu
tut s,l-Î distingem deocamdaUl la acest loc. 

Antieip<lm Îns,l de pe acum, cli toaLe acele Illcntri, 
cal'i din cauzele amintite nu le-am pulut Ina tn evidenta 
la stalorirea programei prezentei ad. gen., vor servi in 
viitor, ca bun material pentru organul reuninnii, În 6t1 
acela va mai exista. 

30. In lenoarea ~. 24 din statute, convocarea pre
zentei ad. generale am adus-o de timpl1l'iu la cunoştinta 
atât a Ven. ConsistoJ', cât şi a :\lagn. Sale Dlni inspector 
de şcoale reg. ung., precum şi autoritatilor adminislrative 
din Gillla. (Eseb. Nr. 132, 13:l, 13,],). 

31. Tot asemenea am invitat la adnn;U'ca noastră 
generabl şi renniunile smori din Caransebeş, Timi~oal'a şi 
Oradea-mare, precnm şi pe alte persoane m,U'cante a-le 
vietii noastre publice, asemenea şi pe laţi binevoitorii şi 

sprigini torii şcoalei. (Eseb. Nr. 135). 

II. Activitatea despărţămintelor protopopeşti. 

. Pe baza rapoartelor primite dela df'::sp.ll'trtmintele 
protopopcşti, avem onoarea a prezcnHt activi talpa despăr
~:1minteJor tn llrm,'ttoarele: 

A) [)~spii tFi }i/((nhIZ prof. A /'firi. 

Are 42 membrii ordinari, 8 membrli t'undatori ŞI 
19 membrii ajutători. De tot HU. 

in decursul anului administrativa ţinut dou;l con
ferinte: una de toamnă şi alta de primAvară. Conferinta 
de toamnă s'a ţinut in BtUan/n la 31 Oct. (13 Nov.) 1H04, 
iar conferinţa de prim<lvară s'a ţinut tn l'pcica-romlÎnfi la 
28 Maiu, (8 Iunie) 1905, ClI ocaziunea examenelor finale. 

La conferinţa de toamnă învăţătorul George Po
poviciu a ţinut o prelegere practică foarte interesantă din 
scris-cetit după meloda 7>fonomimicei«; învăţ,llol'll1 Uroş 
Totorean :1> descrierea cc1rţi i« tn limba maghiară, iar pro-

." . 
, 

~- ) 

. .. 
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resorul preparandial Nlcola.e Mihulin, a tratat cn mult 
succes o interesant,l prelegere: "Vnlcanismnl il. 

t Toale aceste pl'elegeri. au fost ascultate cu mare 
interes, pwdl1când asnpra auditorului cea mai plăclll,l im-
presie. 

Cu ocaziunea primei conferinţe, membrii desp., cu 
permisiunea Exelenţiei Sale Dlui ministru de agricultură, 
au făcut şi o escurzinne şlienţifică la Mezuhegyes, unde 
au fost primiţi şi căIăllzâţi cu cea mai mare afabilitate, 
anltândllli-se toate locurile mai Însemnate şi de interes 
din Întinsul domeniu. 

La conferinta a doana sa a'::icnltat examenul final 
dela şcoala de fetiţe condu::-;ă de învăţăloreasa HIel/a N/lju. 
De faţă a fost şi P. O. D. Vasilie Beleş prot. tmclnal pre
cum şi dl Iuliu Vuia, comisar cOllsistorial ŞI alţi mulţi 
oaspeţi, Examenul sa declarat: laudabil. 

Dizertatillni sau cetit trei şi anume: 
» Heforme în fnv<'!ţământul nostru confesional4: de: 

[oau Homan. 
»Metoda sunetelor vii« dup;l Gabel, de: Iosif Mol

dovan şi 

»Lucrul de mâm1. in şcoala poporalăc de; Ana 
Seheşan. 

• Sa perLractat şi discutat circlllarni general de sub 
NI'. 18/904-5 al comitetului central, luându-se următoa
rele di:spoziţiuni: 

(1) Protocolul de evidenţă despre tinuta şi activi-
!' taLea anuală a membrilor din desp. să poartă în regulă. 

b) Lista membrilor din despărţământ sa compus şi 
administrat atât biroului central, cât şi cassarului general. 

(~ Melodnl »fenomimic« şi cel al gramaticei, reco
mandat de: Iuliu Grofşol'ean sunt -chestii deschise. 

d) Cu diplome membrii numai în parte sllnt pro-
văzuţi. 

p) »Declaraţinnile« le-au subscris S 1 membrii. 
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/) Orlogra[Îa mai llon;1 rolat;1 de Acadt'lllia l'OIll.ltl.\. 
~a illlr~du~ in' toale lllCl'i\rile d('~p .. iar din plIlle! dl' ve
dt'l'p didactic Bau lIici o oD::H'rvare fa~;\ de ea. 

q) Priyilol' la pedepsele corporalL' ::>i) pronunt:) 11 

nu :se aplica de 1'(·1 in şcoalele poporul ... , 
II) Pl'i\'itor la grădinile pomologil'e, che~lie PII:-;;\ 

sub disctl::lillne rlp V('I1. COllsi::>lor, sa Pl'Ol1llllt;'L, CiI. alari 
gl'ildini ::-;,1 :se jnliinţt'ze pe h\ngit toale ~coalt'le şi acelt'a 
SiL tie condn:-;e :şi c111tivalC' de llld't\atol'Î impI'Plm;\ cu ('
levii. In ce chip ~i prin ce mijloace 8.) Sl' illIÎin~f'lP nu 
Sp pronunt.). 

Biblioleca d ... :-;p. c0I1:::;1;1 din 8} opllt'i in yaloare de 
1 f)O cor. Fat.\ de allul lrC'cL11 o crp~tere de 3;~ llPtll'i şi 
~)pnll'l1 angmC'nlal'(' 10 cor. ;W f1L in halli. tl·:~5('h . .\1'. 33, 
47, 70, H5 108 :;;i 117), 

Are 3:? mptllbrii ordinari. 
în df'ctll'::ml annlui admilli:3trati\' a !inu! dou;) con

fl'l'intt': una de loamn.\ tll Frdl'i$, la 1 ~ l)ee, 1 ~IO·f. ~i alta 
de primthan\ in liiula-V'\I':;;and. Ia 1 IUllie 1 ~lOu, 

in confl'l'in~a prim,\ tn\'. din loc: Teodor C.lmpan 
11 p"ell's elevilol' din el. II numarul 1 H, iar celor din cI. 
III din cetirea roman.\: .Copilul 3bllrdalnic,( :;;i din gra
malici\: :. Sllb:..;lantinll ,(. Prelegerile sau declarat ,- hinE:' 
::;ucc('s('..<: - tn confE:'rinta a doua sa ascultat prell,'gerea 
Î1lViWHorului din loc: Teodor Lucacill. cu elHii din cI. 1. 
din studiul religiuneÎ despre rllg.\cillnea: ~Tali\1 nO::itrn" 
pe carE:'a conrerin~a de asemenea a dedarat'o: »bine suc
ceas.\ ~. 

Dizel'taţiuni nu s'au ţinut, prelegeri practice fi mai 
celit Ioan Belle despre .Câne«, 

S'a dbcl1tat şi pertradat cil'C'ularul general t~mallat 
d('la comitetnl central sub Xl'. 18tlO-±-D, Imlndl1-se urma
loarele dispoziţiuni: 

r 
! 

r 

t 

. f 
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Il) Protocolul de contl'Olă despre ţinuta şi al3tivita
lea anllal,'\. a memhrilor din desp. să poarta. în toată regula. 

1)) Lista membrilor din desp. s'a compus şi auten
ticat in donă exemplare, dintre cari un exemplar s'a înain
tat bil'Oului central, iar celalalt exemplar cassei centrale. 

r) Chestia «A.lmanachuluilo> reuniunii surori dela Ca
ransehE"ş s'a finalizat, vânzândtl-~e toate exemplarele, iar 
prt>ţul lor s'a administrat cassei centrale. 

el) Metodul «fonomimicl} e şi în viitor chestie 
deschisă. 

e) Pri\'itor la propunerea desp. Radna şi a meto
oului gramaticei recomandat de Iuliu Grof:şorean, susţâne 
şi mai departe cele zise în trecut, adeca. nu sunt ducă
loare la scop, 

J) CU diplome nu s'au prova.zut nici un membru. 

fi) • Declaraţiunile c le-au subscris 22 membrii. 

li) Ortografia mai nonă votata. de Academia română 
s'a inll'odns in toate lucrările despărţământului, iar din 
punct de vedere didactic obsearvă, a se sustinpa şi mai 
departe semi-tonul ~i", 

i) Privitor la pedepsele corporale sunt de părerea, 
ca :-:;\ :se aplice in şcoală, dar nnmai in cazul, când cele
lalle mijloace dt' disciplina nu sunt suficiente. 

j) Terminologia Fizicei si chemiei nu e finalizata. 

1) Chestia grădinelor pomologice s'a rezolvat: Ven. 
conzistor sa fie rugat a dispune, ca parochiile mai în stare 
sA înfiinţeze ol'i şi prin ce mijloace aceste grădini; pentru 
comunele mai sărace, sa se ia un teritor spre acest scop 
din mOl'minţi, apoi prin un specialist să se lucreze un plan, 
după care sa se conducă toate grădinele de asemenea na
tură, in cari să se cultive pomi, legume şi Hori. Condu
cfi.torul acestor grădini să fie în"ăţătorul. 

Biblioteca desp. numară 95 opuri, in valoare de 
75 cor. 18 fiI. (Eseb. Nr, 38, 76, 99 ~i 125). 
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C) /)P!ij!((r(âmântul jlfoiopopilitullfÎ Şir/a. 

Al e 33 membrii ordinari 1 fondator şi 3 ajutători. 
De tot 37. 

In decursul anului administrativ a tAnut două con
ferinţe: una de toamnă şi alta de primăvară. Conferinta 
de toamnă s'a ţinut in Agriş, la 9 Xov.J'27 net. 190,1::, iar 
conferinţa de primăvară s'a ţinut în lVIăderat, la 4/17 Maiu 
1905. 

La conferinţa de toamnă s'a ascultat prelegerc:i în
văţătorului din loc: Cornel Creţu, ţânută cu elevii săi, din 
Gramatică. 

Prelegerile ţânute au dat anz[ la discuţiuni foarte 
instruciive. 

Atât conferinta primă, cât şi a dona a fost onorata. 
prin prezenta mai multor onoraţiori în frunte cu şeful 

tractual. 
Dizertatiuni sau ţAnut doua şi anume: 
«Pedepsele corporale în şcoala poporală» de Petru 

Vancu pentru, iar de Ersilia Cadariu contra lor. 
Sau di:'lcutat şi resolvat - toate chestiunile impuse 

prin circularal general al comitetului central, de sub Kr. 
18/904-5 în l1I'mătoarele: 

a) Protocolul de evidenţa despre ţânuta şi activi
tatea fie-cărui membru din despărţământ, să )1oartă in legulă. 

b) Lista membrilor din desp. s'a compus şi auten
ticat în două exemplare, dinll'e cari unul s'a înaintat 
biroului central~ iar celalalt cassei generale. 

c) Din ,Almanach« s'au vândut toale exemplarele. 
Preţul lor s'a administrat la cassa generala. 

d) »Fonomimica« şi pe viitor e chestie tot deschisă. 
p,) Metodul gramaticei recomandat de Iuliu Grof

şorean îl află întru toate acomodat, iar propunerea desp. 
Radna, relativ la ţinerea prelegerilor practice cu ocaziunea 
arlnni1rilor, nu o află de acceptabilă. 
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j) Pedepsele corp orale le află aplicabile tn şcoala 
poporală, dar să nu vina in coaliziune cu legea. 

y) Cu diplome nici un membru nu s'a provăzut. 
li) Ortografia mai nouă, votată de Academia română, 

s'a întrodcs in toate lucrarile desp., iar din punct de 
vedere didactic obsearvă: a să susţinea şi pe mai departe 
semi-sonurile 'j şi li. 

i) Terminologia studiului geografic, ce li-sa incre-
dinţat, este în lucrare. 

j) Declaraţiunile, le-au subscris 25 membrii. 
l) Chestia grădinilor pomologice încă nu e finalizată. 
Biblioteca despărţământului numără 31 opuri in 

valoare de 55 cor. 60 m. Faţă de trecut o creştere cu 
un op. (Eseb. NI'. 98 şi 104.) 

D) Despăr!âmâllful prof. BOl'oşineu. 

Are 23 membrii ordinari şi 1 ajutător. De tot 24. 
în decursul anului administrativ desp. a ţinut două 

conferinte: una de toamnă şi alta de primăvară. Confe
rinta de toamnă s'a ţinut in Boroşineu, la 3 Nov. 1904, 
iar conferinţa de primăvară s'a ţinut în Zărand, la 4 
Maiu 1905. 

La prima conferintă s'a ascultat prelegerea ţinulă 

de Pavel Dirlea, cu elevii proprii, din geometrie, care s'a 
declarat: ~bine succeasă«; iar la conferinţa a doua s'a 
ascultat prelegerea ţinută de Lazar Oprean, cu elevii pro
prii, din socoată cu succes »Îndestulitorc. 

Adunările desp. au fost onorate prin prezenţa mai 
multor onora ţi ori în frunte cu protopopul tractua!. 

Disertaţiuni s'au cetit trei şi aIlume: 
»Educatiunea naţionalăc de George Petrescu. 
»Importanţa istoriei în educaţi unea nalională« de 

Avram Indreica, ŞI 
~Iubirea prea mare in educaţiune c de George 

Petrescu. 
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Pe lângă aceste s'au mai lucrat Încă G prelegeri 
practice, după metodnl »fonomimic«, 

S'au discutat şi l"czolvat toate chestiunile impuse 
prin circularul general al comitetului central de sub NI'. 
18/904-5, luându-se urmatoarele concluze: 

a) Protocolul de controlă despre ţinuta şi activitatea 
anuală a fiecarLli membru din desp., să conduce în toahl 
regula. 

b) Lista memhl't1or din desp. s'a compus ~i auten
ticat În două exemplare, dintre cari unul s'a inaintat bi
ronlui central, iar al doilea cassei generale. 

c) Din "Almanah« s'a vândut 7 exemplare, restul 
s'a retrimis biuroului central, iar preţul celor vândllto 
cassel generale. 

d) Metodul »fonomimic« se foloseşte cu sncces. 
e) Melodul gramalicei recomandat de Iuliu Grof

şorean precum şi propunerea desp, Radna pl'ivitor la ţi

nerea prelegerilor cu ocaziunea adunări lor din despăl't~l
minte, le aUă de practice şi ducătoare la scop. 

J) CU diplome s'au provazut partea cea mai mare 
a membrilor. 

y) »Declal'aţiuni« s'au subscris de cătfă toti membrii. 
II) Pedepsele corpol'ale le află aplicabile in şcoala 

poporală, dar limitate conform principiilor humane. 
i) Ortografia mai noauă votată de Academia româna 

sa introdus în toate lucrările despărtamântului, iar din 
puncl de vedere didactic nau nici o observare. 

j)Terminologia studiului lşt. patriei şi universală 

sa finalizat, iar parerile relative sau inaintat biroului central. 
l) Chestia grădinelor pomologice sa rezolvat in ur

mătoarele: Ven. Conzisior să fie rugat a dispune ca acele 
parohii, cari dispun de inlravilane disponibile respective 
eslravilane in apropierea comunei, o parte din ele să fie 
destinate pentru gradină pomologică, În care să se cultive 
pomi, legume şi flori; iar acele parohii, cari nu dispun de 
atari fralităţi, s11 fie îndrumalc, ca în inţelrgrre cu comu-
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nele politice, să infiinţeze astfel de gJ'ădini. Conducerea :să 
fie incredintată negreşit învătătorului, 

Biblioteca desp. numără 26 opuri în 38 volume, 
iar spre acest dispune şi de 30 cor. în bani. Cassa spe
ciala a desp,ll'ţământului are 40 cal'. in bani. (Eseb NI'. 
30, 77, ~i 102). 

E) DPIIl"lttiimânfu! prot. Bufeni, 

Are 34 membrii ordinari, 1 fundatot. De tot 30. 
în decursul anului administrativ desp. a ţinut două 

adl1nări; una de toamnă şi alta de primilval'ă. Adunarea 
de toamnă sa tinut in BOl'oş-şebeş, la 25 Oct. (7 Xov.) 
1 ~)()4, iar adunarea de pl'imăyară sa ţinut în Almaţ1, la 
9/22 Iunie 1 BOn, cu ocaziunea examenelor finale. 

La ad. de toalllml sa ascultat prelegerea ţinută de 
Patriciu Coyaciu din Geografie: »Comitatul Arad" parelel 
şi in limba maghiară şi alta din limba română: .,Articolul" 
de Ioan Borlea, Ambele sau decretat »bine succese«. -
La adunarea de primi1yara sa ascultat examenele finale 
dela şcoala de sub conducerea lui Cornel Novac şi Ioan 
Iancin. Examenele sau decretat: »foarte bune« . 

. .\tât adunarea primă cât şi a doua, au fost onorate 
prin prezenta mai mnltor onoratiori in frunte cu prolo
popul tl'acllllui. 

Dizerlaţiuni ::5au cetit trei şi anume: 
»Necesitatea conştinţei şi ambitiunei in activitalea 

învăţ<Horului c: de Ioan Hoşu. 
»învătătorul popol'al« de Ioan Borlea şi 
»Societalea de conzum" de Patriciu Covaciu. 
A mai cetit şi Constanta Muntean, învăţătoare, pre

legerea practică: » Moşul şi nepotul« lucrată pe baza trep· 
telor formale, 

Sau di::5cntat şi rezolvat toate che::5tiunile atinse in 
circulal'lll general al comitetului, de sub NI'. 18/904-5, 
Illându-se 'urlmltoarele conclllze; 
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(~) Protocolul de controtă sa introdus ~i poartă. in 
toată regula. 

b) Lista membrilor sa compus şi autenticat in două 
exemplare, dintre cari unul sa înaintat biroului central, 
iar al doilea cassei generale. ' 

c) Chestia »Almanahului« sa finalizat, văzându-se 
toate exemplarele primite. Preţul lor încă nu sau admi
nistrat la cassă. 

d) Metodul >fenomimic« se află de inaplicabil cu 
succes in şcoale, pledeazc1 pentru cel scriptolegic. 

e) Propunerea desp. Hadna, privitor la tânerea 
prelegerilor cu ocaziunea ad, în desp., prp.cum şi metodul 
gramaticei, recomandat de Iuliu Grofşorean, nu-'l află co
răspunzător. 

/) Cu diplome membrii numai in parte sunt pro
văzuţi. 

9) »Declaratiunile sau subscris numai de 31 membrii. 
It) Pedepsele corporale le află aplicabile in şcoala 

poporală, tnsă. cu multă precauţiune şi din estrerml nece
sitate. 

i) Chestia terminologică a studiului: »Constitnţia 
patriei«, deşi sau ocupat cu ia, nu e Indeajuns lămurită 
şi mai ales, nu ni-să prezintă nici un plan de acţiune. 

j) Ortografia mai nouă volată de Academia română 
s'a introdus in toate lucrările desp. Din punct de vedcr'e 
didactic Însă, observă: omÎterea semi-sunetelor, «7 ~i i, M e 
un desavantagiu; asemenf'a şi omiterea lui «ţI şi (h cu 
accent şi scrierea lor cu diftongul: ~ea şi oa", Tot ase
menea multă. uşurinţă al' produce şi omiterea lui «ce, ci» 
scriindu-se cu ee>}, apoi alui «!le gi» scriindu-se numai cu ~.j », 

l) Chestia gl'ădinelor pomologice s'a reZ'olvat in ur
mătoarele: Ven. Cons,' să dispună comunelor bi:5ericeşti a 
destina spre acest scop un loc anumit din teritorul ce să 
tâne de grădina bisericei, ori de alt loc bisericesc, iar În 
lipsa acestora să intrevină pe calea cornisiuoei adminisLra
live comitatenze la comllnele politice, spre a pune la dis
poziţia şcoalei noastre un atal'e loc. Privitor însă la ÎQ-
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tocmirea şi conducerea grădinei, aceia să fie astfel intoc
mila, incat să cuprindă ramurile: pomărit, legumărit şi flo
rărit. Toate lucrurile să fie conduse de invaţător, ear În
saşi cultivarea să se facă prin învaţător, şi elevi. 

Biblioteca desp. constă din 167' opuri in 185 
volume. Faţă de anul trecut să obsearvă un spor de 5 
opuri în 6 volume. Cassa specială a despărţământului dis
pune de 16 cor. 67 fiI. În bani şi 124 cor. în pretenziuni 
restante. Fată de anul trecut un scăzamânt in bani gata de 
11 cor. 86 fiI. Muzeul desp. are 5 pelri şi 33 monele vech 
Faţă de trecut un plus de 13 buc;'\,ţi monete vechi. (E.,eb 
Nr. 40, 107 şi 120). 

F) De:;p/irt/hlluniul protopupiatului Hadna. 

Are 28 membrii ordinari, 1 membru fundator, 2 
ajulători. De tot: 3l. 

In decursul anului administrativ a ţânut două adu
m1.ri: una de toamna şi alta de primăvară. Adunarea de 
toamnă s'a ţânut in Radna, la 9/22 Oct. 1904, iar adu
narea de primăvară în Soborşin, la 3/16 Maiu 1905. 

La adunarea de toamnă s'a ascultat prelegerea ţâ
nulă de Nlcolau Dima din geometrie, despre «puncte şi 
linii.; iar la ad. de primavară s'a ascultat prelegerea ţâ

nuia de Procopiu Givulescu, din geografie: «ţânutui delos 
sud-vestic~. Ambele prelegeri s'au decretat: «bine succese», 

Să observa, ca prelegătoni au fost traşi prin soarte, 
iar temele au fost date de mai inainte prin conrerinţele 
anterioare. 

Atât adunarea de toamna} cât şi cea de primăvară 
a f08t onorată prin prezenţa unui frumos număr de oaspeţi, 
precum şi de protopopul tractual. 

Dizerlaţiuni nu sau cetit. S'a prezentat Însă in scris: 
prelegerea primă de 11 membrii, iar a doua de 14 membri. 
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Sau discutat şi rezolvat toate chestiunile cuprinse 
in circularul general al comitetului de sub Nr. 18/904-5 
aducându-se următoarele concluze; 

a) Protocolul de controlă despre ţânuta şi activi
tatea fie-cărui membru din despărţămânl s'a introdus şi 

conduce în toată regula. 
b) Lista membrilor s'a COJl1PUS şi autenticat în două 

exemplare, dintre can unul s'a înaintat cassei generale, iar 
celalalt biroului central. 

e) Chestia «Almanahului e finalizată. Nevânzându-se 
nici un exemplar, toate exemplarele primite sau înaintat 
biroului central. 

el) Metodul donomimic» ţânându-se cel «scripto
logic~ în toate privinţele superior, nu se recomândă». 

e) Metodul gramaticei, recomandat de Iuliu Grof::;;o
rean) fiind unilateral nu se recomandă. 

j) Cu diplome s'au provăzut foarte putini membri. 
!J) «Declaraţiunile» le-au subscris numai 18 mem

brii. Aurel Mircu, Vasiliu Ilişiu şi Grigorie Caha au dene
gat categoric suhscrierea. 

II) Pedepsele corporale sunt admisibile, rec!amale 
şi ducătoare la scop in şcoala poporală. 

i) Ortografia mai nouă votat3. de Academia română 
s'a introdus tn toate lllcnlrile despărţământlllui, iar din 
punct de vedere didactic, nu are nici o observare, ci din 
contră, desp. o află mai avantagioasă şi mai ducătoare la 
scop, de cât cea folosită pân'aci. 

j) Terminologia aritmeticei despărţământul a sule
vat-o pe deplin, prezentând un conspect de termini mate
matici biuroului central. 

l) Chestiunea grădinilor pomologice a sulevat-o 
despărţământul, sustinând părerea, că mijlocul cel mai 
bun de a să infiinţa şi a face folositoare aCf'ste gradini 
şcoalei şi parohienilor ('s1e - banul. 

Pe lângă aceste chestiuni, de8p. a făcull'ccenziunea 
manualului de 18loria naturala edat de llliiu Vuia, învăţ. 
în B.-ComloşJ dechiarând opui de bun şi acomodat penlru 
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şcoala poporală. Apoi s'a discutat şi asupra chestiunei su
levată în cerculaml oficiului prot0popesc Nr. 5150, 690, 
respective a Ven. Consistor Nr. 2115/903 rrlativ la com
baterea alcoolisll1ului. In consecinţă s'a luat decisul, ca 
învăţătorii să conlucre in armonie cu preotii intrn com
baterra acestui flIagel şi a prob~l toate mijloacele pcnll'll 
înfiinţarea reuniunilor de temperanţă. 

În nees cu aceste, vestim cu multă pIăcel'e, că 
despărţămânlul a primit promisiunea hotărâtă din parlea 
şefului tractual, că dânsul la prima ocaziune ce i-se va da, 
va stărui personal pentru încassarea tulul'Or restanlelor de 
laxe dela membrii despărţământu1ui. 

Biblioteca desp. numără 108 opari. Faţă de anul 
trecut să ob5earva un spor de fi opuri. Valoarea lo!' nu 
să spune. (Eseb. Nr. 32, 43, 79 şi 101.) 

G) DespttrtiiU/rlntul Pl'ot. llii 111111 Uiu. 

Are 39 membrii ordinari, 1 membru fundator ŞI 
t 1 ajulători. De tot 51. 

In decursul anului administrativ de5părţ. a tinut 
două conferinţe: una de toamnă in Hălmagiu, la 18 Nov. 
(1 Dec.) 1904, iar alta de primăvară în Vaţa-de-jos, la 
13 Iulie (30 Iunie) HW5. 

In prima conferinţă s'a ascultat prelegerea practică 
nnută cu elevii de clasa II de Cornel ia A. .Moldovan, 
despre ~ Copi la asc! lLilloarec. Prelegerea s'a declarat de 
)Sllcceasă« . 

Sa discutat şi resolvat in par'te chestiunile cuprin:-;e 
in cercularul general al co'miteluluÎ central de sub 1\1', 

18/1904-5, Juându-se urmatoarele concluzc. 

fi) Lista IlIcrnb,'ilol' s'a compus ~i autcnticaL in 
dOllă exemplare, dintre cari unul s'a tnainl;ţl comiletului 
central, iar al doilea cassei generale. 
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b) Metodul gramaticei, recomandat de Iuliu 6rof
şorean, aflându-se de acomodat, sa recomandat in aten
tiunf a membrilor. Propunerea desp. Radna rnsa nu o află 
ducl1toare la scop. 

e) Subscrierea »decJaraţiunilor« e in curgere. 
Celelalte chestiuni atinse in circularul general, S+l.U 

distribuit comisiunilor spre studiere, cu insarcinarea de a 
raporta conferintei de primăvara. 

fn cât priveşte însă conferinţa de primăvară, ţinută 
cam târziu, raportul ce va intra) il vom supune direct 
apreţierii ono adunari generale. 

Biblioteca despărţăm. numără 107 opuri. Faţa. de 
trecut sa obsearvă un scăzământ neesplicabil de 129 opuri. 
(Eseb. Nr. 34, 69, 75, 114 şi 115.) 

III. Starea Reuniunii. 

1. Reuniunea noastni (U'e următul'ii membrii: 

a) În desp. prot. Arad 42 ord. 8 fund. ŞI 19 ajut. 
b) :t :. » Chişineu 32 » - li> » - l> 

() » » » Şiria 33 » 1 :. » 3 » 
d) J, :t » Boroşineu 23 » » » 1 » 

e) » :t » Buleni 34 » t '> » - » 

J) :. » » Radna 28 » 1 » » 2 :t 

g) » » '" Hellmagill 39 » t » » 11 li> 

De tot: :Wl li> 1~ » » 36 » 

(Eseb. Nr. 119.) 

2. Din rapurtul caSSll rullti sii cuus/aUi, că reuuiuuea nuas-

trli diliJlltlte: 
• 

a) în bani gata 16 cor, 99 fiI. 
b) Hestanţe la membrii. 2329 » » li> 

c) Depozite H18 » » » 

Suma toLala : ~26i) » 99 • 
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3. Bulioleca reuniunii consta: 

a) Biblioteca centrali!. din 270 °PUrI 4~7 tomuri 
b) » desp. Arad 84 » 84 :. 

c) » » Chişineu 95 » ~5 » 

ti) » » Şiria 31 » 31 » 

e) » :t BoroşineiJ 26 ) 38 » 

j) » » Buteni 167 ) 185 »-

fi) ~ » Hadna 108 " 108 " 
II) " » J1ălmagiu 2~ti ) '2Hti }) 

Uc tot: j 017 opuri 1274 tomuri 

IV. Propuneri: 

Pentru promovarea afacerilor reuniunu li} general 
şi pentru ridicarea prestigiului invaţătoresc în speţial, in 
legătură şi cu dorintele desp. prot. aflăm de bine a race 
următoarele propuneri şi anume: 

1. După-ce cursul afacel'ilor din desp. prot. este re
gulat in mod definitiv prin aplicarea regulamentului intern, 
să iveşte acum necesitatea slatoririi unei proceduri uni
forme şi în ceea-ce priveşte adminbtrarea averilor reuniunii, 
propunem deci: CU!!.!.JjJi!l8IWl şi ~(l:~~t(lren~unui r~/llamellt 
flpuel'al de Cfl~sii şi bibl iofec(1. 

2. In cât ono ad. generala, în urma expunerilor 
lloaslr'e din partea prima a raportului nostru de faţa, pri
vitor la organul reuniunii al' susţinea şi pe mai departe 
editarea lui, eventual rar schimba, dându-i o formă mai 
practica şi regulată, propunem: [tlegerea UIt/LI: comitet re
dac! iUllal, 

3. Conziderând ca. prin cetitul continuu mintea o
mului sa. agereşte; conziderând, că copiii după eşi rea lor 
din şcoala de toate zilele şi din cea de repetitie, in lipsa 
manualelor corăspullzătoare, nu să mai ocupă cu celilul ; 
cOIlzide('ând, că cclitul c mtinu şi dllp,-l e:şirea din şcoală 

contribue mult la luminarea şi de~tcpta['ea poporului nQstru 
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şi prin aceasta la stârpirea multor rele şi neajunsuri 10 

comune: comitetul central să insărcinează a ruga pe Ven. 
Conzistol' eparhial, ca Venerat acesta sa dispună inactiva
rea pe tot locul in parochi a bibliufecelur parohiale, Inân
du-se spre scopul acesta in bugetele parohiale o sumă a
numită in fie-care an, iar Încât aceasta parohiile nu al' 
face-o, sau ar denega executarea, Ven. Conzistor din ol1ciu 
să susceapă în bugetele a celor pal"Ohii o sumă oare-care 
in scopul indicat. 

A rad, din şedinţa Q1"dinara a comitetului, ţânulă 
la 8 Iulie/~5 lunie 1905. 

Ioxif .lloldm'an, 
vic,'-pn'ţcdinlc. 

lJimiil'it>, l'ttp0l'''ic('in, 
secrt'lar-gl'lIl'ral. 

--__ ."--<0 __ --



-"" t "" eUTH rl"ntii , A "" t"" t . lllYU U ,urI. , 
Preeum invăţălotul singuratic, aşa şi eorporaţiunilt' h)\'ă

ţălOl'eşli, trebue :'ia fi(~ model de OI'dine şi disciplină. HeunÎunt>a 
noastră şi In privinţa aceasta au făcut progrese an df' an, 

Sa nu uilăm D-Ior, eă ochii lumii sunt aţintiţi asupra 
noastră. Să arâlllm şi cu oea:o;illnea adunării gpnel'ale din Giula, 
că lm'flFltorii l'omâ,ni şi ca singul'<lţici şi ca reuniunt>, sunt delllni 
de stimă şi resped, sunt nednici de atenţi unea ce li-se pregă
teşte din partea bra\'ilor şi o,;pitalilor Giulani. 

Allcum niei cit Sp poate, ppntrucă cine nu contribue prin 
prc.'<l'nţa şi sfalul său la buna reuşită şi la rădicarea prestigiului 
nostl'lI, eu nedrept îşi alribue numele de invăţator . 

.0."u ştiu dacă prin aceste cuvinte alll putut penetra la 
inima yoastră Dlor colf'gi, dar cred că mă inţelegeţi, cred că 
loţi doriţi ca şi mine, buna reuşită şi prin lI'ânsa inUlrirea sta
tului inYăţătoresc. De aceia, ştiind I:ă disciplina esle mallla tu
turor lucrurilor bune, indrăsnesc a Vii atr'age atf'nţiunea asupra 
celor mai cardinale datol'inţe ce ni se impun in faţa interesantei 
!şi mult promiţăloarei adunări generale dela Giula. 

Să ne subordinăm intru toate spiritului ronducătOl', care 
din noi eşit, planează a.-;upra noastra. ~i aCl'stni datorinţe vom 
satisface dacă la glasul păstoruluL pregatind lucrurile acasă in 
comună ca eredineioşii să nu sufel'e lipsa noastra, vom cOllvenii 
cu toţii Sambăta in W~2 Iuliu la gara din Arad, de unde por· 
nind in corpore cu trenul de 11 oare Spl'C Giula, toţi să luam 
pal'te la festivitatea de primire. Să luăm parte in corpore la 
toate şedinţele, contribuind cu sfatul şi cu fapta la discutarea 
agendelor şi la aducerl'a concluselor. Sa luăm palte la festivi
h'tţile sociale arangiate de bra,"ii Giulani in cinstea noastră şi in 
favotul reuniunii noastre. 

Să nu uităm fraţilor IO"i\ţMori, că aceia cari nu se vor 
acomoda acestor sfaturi binevoitoa['e, aceia cari nu YOI' asculta 
şi nu se vor' supune dispoziţiuniJor presidiali, nu vor lua parle 
la desbateri, \'or lipsi dC'la actul primirii, dela şedinţe şi dela 
ft'sliriUtţile sociale eari pentru noi să arangiază: nu promoveaza, 
ci irnpedecă; nu cinsteşte, ci necinsteşte scopul urmărit de noi 
prin unirea puterilor in reuniune. J.lJ. 



IIlforIllaţ,i uni. 
(cu privire la adunarea generală) 

Plecarea tnvăţătoriior şi a oaspeţilor, in frunte cu comi
tetul reuniunii, din Arad, \'a fi SIÎmlJlltt'i În 9/:22 Iulie, cu trpnul 
de 11 oare. 

Sosirea şi primirea reuniunii in Giula la 2 ore p. m. 
După sosire incuartirarea. 
La 7 oare convenire in grădina publicll din Giula. 
Duminecă după prima şedinţă p1"iinz comun in sala mare 

a grădinei publice. 
Dl/minecă seara la 8 oare Concert îUlpreuuat cu 

petrecere de joc aranglat (le comunele bi:;. (Iiula mayiadl /li 
yermană, cu concur:;ul l'eolo!Jilor din Arad1 În onoarea /li favorlll 
reuniunii. 

Luni după şedinţa a III-a la 11 oare a. m., convenire 
de despărţire in grădina publică şi plecare spre casă. 

Pentru cvartir ,i banchet să se insinue fiecare participant 
la Domnii tnvăţători Iosif Ivan, ori Ioan Ionescu secretarii co
mitetului arangiator din Giula. 

In cât vom primi dela direcţiunile căilor ferate certificate 
pentru călăt<lrie cu favor, vom trimite ad personam fiecărui membru 

- câte un exemplar. Cei ce au lipsă de mai multe certificate de 
căI1ltorie să se adreseze v.-preşedinteJui Iosif Moldovan in Arad. 

Conl'ocar, .qeparatli nu se trÎmite nici ?Umi membru. 
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'1'. LU!Jojftrlll 

Lac/iner 
Wa(~lmlltn 

Ahi 
O. Dima 
Hiiui"hp
Neulmp-r 

Programa eOllerrtnlnÎ. 

1. 

II. 

III. 

IV. 

rt} Unule născut. ... 
11} Pre tatăl. . . . 
r') Sfânt, sfânt. ..• 
(1) Pre tine te lăudăm. 

Faurul. 
Floare, flori cea. 
Serenadă. 
Delunala. 
Coroana cufundatA.. 
E prima azi. 

a) Calea mândrei. 
Il) Frunză verde foi~mărunte. 
c) Spune-mi mândro. 
ci) Fă-mă Doamne. 
e) Ca la Breaza. 

o seară in Reuniunea de cântări din Ştrengăre~ti. 
CH acompaniament de pian. 

In pauzA. se vor juca jocurile naţionale "BiUttta" şi "Citllf,~eY'ltl" 

Bilet de intrare: Loge 6 cor., parter şirul 1-5 2 cor., 
parter şirul 0-10 1.60 cor., parter celelalte locuri 1'20 cor., 
galeria 1 coroanl. 

Suprasolviri se primesc cu multA.miUi. la adresa pA.rinteJui 
paroh Petru Biberea, preşedintele comitetului arangiator tn Oil/Ir,
yermmdi şi se vor evita publice. 

Biletele indreptlţesc şi la petrecere. 



Convellire de IO alli. Prin aceasLa a"Îsez pe toţi 
colegii cari au absoh'at preparandia în Arad la anul 189;), că la . 
applul de a com'pni la Giulll, cu eseepţiunf'a alor 2 toţi mi-au 
I'{lspuns d\. ,'or Jua parte. Intrunirea pJ'(llllite a fi succeas[t. Hog 
pe fiecare coleg sit mii a\'izeze cale bilele cu fa,'or df' călătoriI" 
sii-i trimit, ca să le pot esopera. Tot odată rog pe toţi să se 
insinue pentru c\'artirşibanehet la îm'ăţiHoJ'ii din Giula . • Stefa,n H(~ia. 

Solvirea taxelor. Dela ultima cuilare puhlică au 
mai inel\l's următoarele taxe: Anrel Grozdll adnlcat tn Buteni 
memhru fundator 40 coroane; Patricilt ('voae/It 2 cor. 80 fiI.: 
Sill'ill StfAliilmn 2 cor.; Znwoie VPila 10 cor.; lo.~il ()qne(Ln 4·" 
cor.; Ioan Bozgan :!) cor.; lOf!.~l Jlizell 20~cor. şi COn:l'fMltin POi!tll 
4 coroane. 

Pentru diploule. Sc\'er Secula. Georgiu Popm'icin, 
Dimitriu Boariu, Dilllilriu Olariu, Simeon B,lJ'lea şi Petru Vaneu 
au sol\"it cate 2-2 cor. Diplollll'le sunt în lucJ'are şi cu ocasiu
Iwa adun. generale ,'om fi în pl;kuta poziţie dp a le JmpăI'ţi 
membrilor. lnlârzierea a prfwenit din conglomentţiunea afacerilor 
de birou, pentru ce cerem scuzele membrilOJ'. 

Spese adu1iuistrath'e pentru organ aII fntrat , 
dela domnii Georgiu Popo"ici, Sever Secula, Dimitriu Boar, Di
milriu Olariu şi Silvia Nădăban eâte 1-1 cor. 

Pentru corteI şi banchet sit nu uite nimeni a 
se insinua de timpuriu la Domnii: Iosif Ivan ';. 10an loopscu in
"!\t!ltori in Giula. 
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POŞTA NO.-\..STRĂ. 

1. U. Pre:;edintcle al'e nu numai drept ci şi datorintă a 
arlmonia, ba chiar a Indruma la ordine pe acela eare In orice formă 
vatăm:\ autoritatea corporaţiunii. Daei severitatea presidiullli pro
dne dintr'un fapt nelnţeles1 cel atins are datorinţă a da esplîcări 
faptului, in interesul sau şi in forma aceasta îşi câştigă satisfactie, 
iar nu pl'in vatămarea autorităţii pt'esidiali şi prin producerea de 
scene turbulente. Numai aşa se poate judeca nepreocupat şi in 
interesul corporatiunii afacerea. Greşala şi răspunderea pentru 
ia este a acelora, cari prin păţirea lor neIndrcpti:l.ţ.ilit şi neprejude
cată. au turnat olHu pc foc şi au espus presidiul şi prin aceasta 
corporaiiunea, la insulte, pe conta disciplinei atat de necesare 
in ori-ce eOl'poraţiune. Constiinta lor S{t dea seama! 

D. P. Am tnregistrat-o şi o vom supune comisiunei or
ganizătoare. 

. . 

·1· 



BIBLIOGRAFIE. 

A (tfl/n'at ,~i .~e (~tii( de 1'(În:mre În tipof/t"yi(, ,I;e
eezanli Ilrmâfnrlrele ci'irţi şco{nre,' 

"Limba magiară" cartea It Il-It pentru 
cllt.~e{('; slIperio(tre ale l~coalei pl/jJorale Ile llliiu Grof
şoreU;l ~i l()s~f Moldo/;an, preţal :jO fileri. 

"Cateh ism", I V /~m-fe de reliqiu ne jJl1nh·/t 
;;:cmtlele p!lporale de ,zI Jn"ofesor; D1'. P. ihtrlm, l)r~(ul 
imui /l.I'/lmpla?" 40 tii. 

"Istorioare Biserice,ti", IIi wrte de 
reliqiune pentrll şClJalele lifljJorrt!e de III J'roje.~or: D1', 
P. Bm'/IU, preţlll unui uemplar 80 !il. 

"Istorioare biblice", Il wrle de 1'eU!fÎllne 
pentru, şcoalele pOjiOJ'ale (h rit pr(le,;or: Dr. P. Bttl'lm, 
preţul /II/IIi e.relJljJlm' :10 jiilet'i. 

"Curs practic de Istoria literaturei 
române" pcntru ş(o(tlele 1Jo}lOntfe de cit 'indir(ltal' 
Iosif 8far/{:a, preţu.l unui e.relJlp/rtr l0.ril. 

"Exercitii intuitive" în limlHt muuhiadi, de 
dl înc<",/(ido;, low: VaI/cit, preţul unui e;l'emplm" ;jO filu"i, 
lJeMe 111 e.Tem pl are 1 (J"/o ralmt. 

Rugăciunile !jcolarilor cOl1ljJftcfafe CII !/I/!!t, 
în d~/e1'it(, /:olori, CH[il'indeÎrll-"eayi'i ufrenÎa şi litlll'yia, 
de 101 prieten Itl $colarilor, preţul per e.templrw 4:1) fil. 
Delu 10 e.1'e1tlplare 10% ntll(~t. 

"Linlba luagiară" pentru eledi c/(tselor in
je,'ioarp {tle ţ:.CUftlei pop., de Ios~!, Jlo1donm şi iulilt 
(}roJ~~o?'Wtl, jm~ţul ;Jf) fiI. 

"ABCdar carte de cetire" peutnt dfJdl 
clusei 'primare, ediţiu/left IV-a de iosij MolrloNul şi 
cOflsoţii, pJ'eţuliO fii. 

"A doua carte de cetire", editiunea I1-(~ 
de 1. Grll/ş01'ean ţri nmsoţii, preţul ·it) fil. 

"Tâlcuiala evangeliilor", de fericitul 
LQgu. Cit litere cirite jJ'"eţul i coro(tne, 

Sub tipar se află: 

"Carte de cetire rootăuă" jlartw IlI-(t 
pOltru cfc,.~ele superiom'e ale :;.co(tlei popor,,/e de domnii 
Nh:olcm ,5fel~ lufiu Oro;:~orean, Il)si!' JIIJ!r!r)l'an, Sir;olrw 
B(J.~('(ti ~i Petru Vanc/t. 
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