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Anul 2. 1/14 August 1 H05. Nr.2. 

Reuniunea învătătorilor 
români 

dela şcoalele poporale confesionale ortodocse 
dia protopresbiteratele 

Arad. Chişineu, Siria, Boroşineu, Huteni, Radnaşi 
Hălmagiu. 

Organ periodic oficios 
redactat 

din încredinţarea comitetului reuniunii de 

Iosif Moldovall 
vice-preşedmte. 

Ediţiunea Reunilluei. 

Abonamentul 5 (oroane pe au. 

Apare odată pe lună. 

Arad, 1905. 
Tiparul tipografiei dieeesane greco-orientale române. 
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"f~eUIliuIlea ÎQvăţatoriIor" 
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se :solve:şie anticipative la adresa cassarului reuniunei iuliu 
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)3a muncă! 
R;lsleţi, cum suntem, ne cade nespus de bine, când 

după anumite intervale de timp cOT1venim la olaltă în COI1-

, ferenţele noastre tractuale respective în adun;irile noastre 
l g-enerale. Aici ni-sa da ocaziune să reÎnoim Între noi pre
~ tinia. câ~tigatil pc b,lncile ~coalei; sa ne împărtăşim unul 

altuia hucuriile si necazurile noastre; dar mai ales să ne 
Împ;lrt;lşim vedc~ile, mijloacele de înaintare. ca înarmaţi cu 
arma luminei, să putem da pept cu ori-ce obstacol, ce ni
s'ar pune înainte. 

Aceste conveniri ale noastre sunt tot atâtea serbă
tori pentru noi. sunt momente de în,llţare sutleteasc:1,cari 
dau imbold pentru porniri nobile: de a ne rid/ca peste ve
derti, i1lJ[/lste ale lumii aas/da, şi a tU aZ'(ÎNtli tot mai 
mult ctllrti idealul visat de 11 oi. 

COllvcnirile noastre însă. sunt prea costisitoare şi 
, soartea noastn1 prea vitreag,l, ca fie-care memhru s.l poată 

IU~l parte la ele şi nici nu sunt suficiente numai aceste con
veniri, să putem paraliza toate nevoile, ce ni-să opun În cale; 
ne trebue deci un loc, unde spiritele noastre sit se Înt<llnească 
cât 1}t(~/ des, ne trebue un organ bun de publicitate. 

Organul acesta să fie numai al nostru, al dascălului 
rOI11<ln. Baza acestui organ să fie: morala. Fie acest organ 
c.U de mic, fie de 16 pagini, fie de 8 pagini, ori fie şi mai 
mic, dar să fie b/ne scris: fie-care cuvânt să fie bt'lle cut/t-

1 plht/t, şi nici UIt CUt/lÎnt de brisos. Organul nostru să sa
! mene cu o căsuţă numai din patru pareţi, dar bine mobi

lată, în care ori-ce lucru să fie la 10(111 său, si din care or
dima, cură/cnia şi /um/lla să retlectcază În ~ea mai per
fectă armonie. 

3 



, i 
q 

I 

, - ~ 

34 

Cei ce vor scrie În organul nostru nici când să nu 
înmoaie peana în 'ilenin, nici când să nu scrie dtft patimă 
uri ră.-:;blmare. Gazda casei să nu lase pe astfel de indivizi 
să între. Scrie fie-care numai atunci când sufletul e plin, 
când ideile curg în abltlldan,tă unele după altele. l\imeni să 
nu se av.înte la lucruri, cu cari nu este în curat, nimic Srt 
nu să facă din for,tă. Ori-ce product să fie îmbrăcat într'o 
haină cât de simplă, dar frumoasă, ori-ce product să fie scris 
într'o limbă dulce ca fagurul de miere. 

Astfel prezentându-se organul nostru, nu vor înt,îr
zia nici aboJteuţit, aceşti oaspeţi plăcuţi şi necesari pentru 
susţinerea ori-cărui organ. Ear sporindu-se abonenţii sau ce
titorii, urmarea firească. va fi: că din ceata cetitorilor de 
astăzi, vor răsărI scriitorii de mâne, atât de doriţi şi de 
necesari pentru sermana noastră literatură didactică. 

Dar până ce vom ajunge la acele vremuri, cei aleşi 
au sfântă datorinţă a mund f,iră preget în ogorul înţelenit 
al literaturei noastre didactice, deoare-ce numai asa ne vom 
putea ccîştiga un număr însemnat de cetitori şi ~e vom pu
tea creşte o ceat,l de scriitori, două mijloace, neapărat de 
lipsă pentru suţinerea unui organ de publicitate. Ear când 
vom avea amândouă aceste mijloace, necondiţionat C:l şi a
facerile noastre din starea de pl<lns, vor Întrâ în ogaşul 
înaintării şi prosperării! 

Roşia, Iulie 1905. 

1 mii il Stmu~(I. 
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.1. \dUllarea g'cncrali't din Gin1a. 

Problema reuninnei noastre este: «cultură şi pro
gres». Conform programei publicate în, numărul trecut al 
(wganuilli nostru, reunil1nea noastră invăţâtorească În nu-' 
mele cultmci, progre:mll1i ~i acivilizaţiunei şi-a ţinut etilimp 
adunarea sa g('neral<1, la hotarul extrem al Homânismului, 
în Giula. Ia 10/23 şi 11/24 Iulie a, c. , , I 

Cu cel mai mare regret însă, siliţi suntem a arăta 
şi deticoperl aci, că aceast<\ adunare a noastră, cu un scop 
alât de curat şi nobil, a fost turbul'at<1 În Giula de demon
slraţiuni josnice. Demonstraţiuni, cari sub ori-ce raport 
luate şi socotite, numai cinste şi onoare IlU pot face Gin
lanilor. 

Doar traim În secolul luminii şi a eivilizaţiunii! 

Unii din socielalea maghiară de acolo, n'au putut şi 
nil pot inţelege nobilul şi idealul nostru scop; n 'au pu
tuL şi nu pot Inţelege rostul adun<1rilor cu menţiune cul
turală. Şi, fiindcă ei toate acestea nu le-au putut, nu a fost 
în stare, pentru-ca să-le poată înţelege, in urma patriotiz
mului fals, şi lipsiti de ori-ce creştere, demnitate şi buna
cuviinţă, în loc de p<1rtinire, pentru-că la un bun comun 
râvnim, a început in marea lor prevenienţă şi ospilalitate, 
a ne bombarda cu pelrii, a ne inzulta şi batjocori" Dra-' 
vând coozideraţie nici macar de dame, fără uiei un motiv, 
fără nici o bază serioasă, numai fi numai pel/lru-rit lumiml 
culturli şi civilizrl(iulle am vP1Iit st'idispandim. 

învăţători mea noastră cinstită, prudentă, pacinică şi 
serioasă, conştie fiind de sublima şi inalta sa chemare: 
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prin nUllIca n!a provocat, pl'in nimica n!a dal an7.il la a
titudinea ei revoltătoare şi josnică. Şi dacă cu toate acestea 
s'au putut petrece astfel de lucruri, ce denotă aceasta? 

Când deci cu cel mai mare regret siliţi suntem a 
descoperl astfel de stari bolnave, aparitiuni h'iste şi ruşi
noase la societatea maghial'ă din (;iula, astăzi în secolul 
Jlllninilor, în acelaşi timp şi în legatură cu aceasta provo
cătoare atitudine, ne împlinim o sfântă datorie atunci, când 
cu mândrie şi cu multă satisfactie putem şi dat ne este a 
putea constal~l, că Învă~ătorimea noastră în faţa unol' astfel 
de fapte, în fata actelor· de violenţă, a răspuns prin o ţi
nuta. nu se poate mai corectă, abtânându-să dela ori.ce 
mijloace de retorziune, documentând in chipul acesta multa 
cultură şi prudenţă. 

Noi, în\'aţătol'ii români, am mers la Giula, încun
juraţi de elita societc'ttii noastr'e, nu cu scopul de a ne bale 
şi inşcena şcandale, ci ne-am dus acolo în numele culturii 
şi a civilizaţiunii şi dacă o parle din compatriotii nostrii 
maghiari din Giula astfel îşi inţeleg rostul, astfel ~tin a
precia adunările de asemenea natura, e I'egl'ctabil) dar in 
definitiv pentru aceasla ei au a l'aspunde. Noi ne-am f<l
cut şi ne vom face totdeauna şi inlre loate împrejLlrările 
datoria de crescatorişi lumincUori ai poporului, conştii 
fiind, că prin aceasta sllvârşim cel mai Inalt act faţă de 
inflorirea şi prosperarea bisericei şi a patriei. 

Comitetul ReuniLlnii, în frunte cu vice-preşedintele 
Iosif Moldovan, a plecat din Arad spre Giula: Sambătă, 
9/22 Iulie a. c. cu li enul de 11 ore a. m. La gările din 
Chitighaz şi Ciaba sau ataşat şi colegii ce veneau dinspre 
Crişuri şi Segedin, apoi o muHime de domni) dame şi domni
şoare drăgălaşe, aşa, că dupa toate semnele sa cond uda 
la o reuşită splendidă. 

1n Giula am ajuns la 2 oare p. rn. Aici la gară reu
niunea a fost intlmpinală de căh'a comitetele parohiale din 
ambele comune bisericeşti, În frunte cu preoţii şi învăţă-

~: . ,_ ad~ ;. __ Dea C2~ 
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torii locali, apoi de o mare multime din populaţia româ
nească a Cliulei. Des~ălecând, in fruniea mulţimii păşeşte 
pre~edinlple comitetului arangiator, părinlele Petru /Jibel'ea 
şi 811)/111 Leucu(a, preşedintele despărţământului . protopo
pese, cari în cuvinte bine alese şi bine simţite, salula reu
niunea şi pe membrii ei, dând expresiune bucmiei de a 
pul~a primi şi găzduI rellniunea în mijlocul lor. La aceste 
salutaţiuni călduroase, răspunde, In numele reuniunii, vice
preşpdll1tele losi!, MoldoL'un, mulţnmind pentru frumoasa şi 
neaşteptata primire. După acestea intre adamaţiunile Ro
mânilor de faţă, în vre-o 50 de trăsuri, s'a făcut intrarea 
În oraş, oprindu-se toţi oa::-;peţii la grădina «Gonducs» din 
strada mare, de unde apoi s'a făcut încvartirarea in ordine 
exemplaril. 

Seara pela 8 oare, toţi cei sosiţi ne-am intrunit din nou 
pe terasa ospilUiriei din grădina «Gondocs» la serata de cu
noştinţă. Şi eram mulţi, foarte mulţi de faţă! Taraful de lău
tari cânta doine Române~ti. Dispoziţia era animală. In starea 
aceasta atlandu-ne d-şoara Mllrio(lra lumi, fiica invăţilto

rului din loc, cu cuvinte foarte insufleţite, ofere preşedin
telui Iosif l\[oldovan un bnchet prea frumos din flori na
tumle. Preşedintele primind frulllosui buchet, mulţumeşte 
entuziaslei d-şoare. În timpul acesta apoi şi-a început ca
naHa şcena decrisă mai sus, cal'ea a fost ulterior condam
nata şi din partea elementelor mai serioase din Giula. 

tn urma acestor still'i ne-am împrăştiat cu totii pe 
la cvartire, ui.dămicindu-să. astfel şi banchetul, cât şi con-
certul proectat. , 

în ziua următoare, - la 6 oare dimineaţa, conform 
programei, comitetul reuniunii fu frunte cu presidiul şi din
prennă. şi cu toţi ceialalţi membrii, s'a prezentat in cor
pore, pentru a asculta «Utl'enia» în sf. bisericil din Giula
gel'mână., săvâl'şit<1 prin preotul Gavril SăIăjan din Maiere, 
de unde apoi am trecut cu toţii tn Uiu/a-maghiară, ~mde 
la 9 ore s'a Inceput şi ascultat Sf. liturgic în biserica de 
acolo. 

~----------........... ..... 
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Serviciul divin a fost înălţator. A pontificat C. Sa 
Homul il: Uurof/ariu, director seminarial, cu azislenţa preo
ţilor: Pdrll Gld}(lf, Uavl"il :·M1ă.tJÎau, Ale.mJ/llrn Popullicitt ' 
!şi David JTtmi!frl, a protodiaconului : Dr. lusfin .'-luciu, şi 
a diaconului COl'ltel Lazar. 

Hăspunsurile liturgice le-a cântat corul seminarial 
din Arad, sub conducerea profesorului Tr~l()1l LUfloJan. 
Spatioasa şi frumoasa biserică era licsilă de pnbllc. După 
terminarea sfÎntei Liturgii părintele local I()s~l Bf'şaJt a 
ţinut o cuvântare foarte instructivă, în carea a aratat po
porului însemnătatea şi folosul mare cel aduc societăţilor 
omeneşti reuniunile culturale, apoi din încredintarea şi în 
numele poporului român din Giula saluta reuniunea invă
tatorilor români de binevenil'e. înălţatoarea slujba. şi fru
moasa cuvâ.ntare a făcut o impresinne foarte adancă asupra 
Românilo.r din Giu1a, cari poale in viata 101" n 'au avut 0-

caziune, ca să vadă o asemenea sărbaJ'e românească. 

])im. Poporkln. 
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Protocolul. 
od IlUI1 fi i ypnuale el X V, a I'et/uiuni/ hw/i (/iton'lof dela şcoa
Ide pOJlont/e CIII(!P8iol/llle orfodo.re rOIJl. din proiopopiafele: 
• J rad, ('Ii işiueu, nor(),~i}(f'l/, ,~'i ria, Bu (pili, }{rtdnrt şi 1 fii 1-
U/1/!JÎu, ('are sa ţinut În (Jiula la lUj:!B şi 11/24 lut. 1!W5. 

Set\inta J. , . 
ŢiJlufâ lJuminecă, ,It 10/23 Iulie, la uarele 1:2-2 p. m. 

I. După tel'mtnarea serviciului divin, împreunat cu 
chemarea Duchului Sânt, sa deschis adunarea generală, 
La masa presîdială, aşezată inaintea altarului, la dreapta 
preşedintelui Iosif Mo~dovan, sta P. C. S. Roman H. Cio
l'u.'7ariu, director seminarial, iat' la stânga dl DI'. Oeul'!1e 
Oinltal/du, I'eferenl şcolar. Jur insprejur apoi comitetul 
central al reuniunii. 

Frumosul cuyânt de deschidere al preşedintelui, adncxat 
la acest protocol sub B) este acoperit de aplauze tnsufletite. 

Il. Prezidiul salută în mijlocul adunării generale 
pre următorii oaspeti: P. C. S. Roman H. Ciol'Ogariu, Pl'O

tosincel, director seminarial şi conducătorul Ven. Consis
tor din Arad în absenţa I. P. S. OI ni E.piscop diecezan; 
Dr. Iustin Suciu, profesor în Arad; David Voiniga, preot 
in Ghiroc; Gavril Selegian, preot în Timişoara-Elisabetin; 
Alec:-;andru Popovicu, preot în Săcusâgiu; Cornel Lazat' dia
con în Arad; Petru Gubaş, Petru Biberea şi Iosif Be:şan, 
preoţi în Giula; Dr, George Ciuhandu, referent şcolar; Se
zer Bocu, redactorul »Tribuqei«; Dimitrie Birăuţ, redac-
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hrul »Pop. Rom. c din Budapesta, pre cum:şi pe toti ceia
lalţi onoraţi oaspeţi :şi sprij initori. 

intreagă adunarea generală să alălură acestor salutaţiuni 
Intre urări puternice de: "Să tf'ăia:-;că". 

III. Prezidiul aduce la cnnoştinţă ad. generale tre
cerea la cele vecinice a U1'rnălorilor zeloşi membrii ai re
uniunii: Traian Faur, Înv.ltător in Silmbăfelli; George B<l
răbaş, învăţător în Chilighaz; Constantin Lenea, Invclţător 

in Lazuri şi Pavel Moga, preot Îo Tomea. 

Adunarea generală îşi esprimă condolenţa sa pl'În sculare I 

şi "Dzeu să-i odihnească". 

IV. P. C. Sa Roman R. Ciorogariu, insiouânduse 
la cuvânt, saluta. adunarea generala prin următorul discurs: 

Mulţumeşte Intâiu de toate pentru salutatiunea fa.
cută de prezidiu, în numele adunăriL generale, apoi con
tinuă astfel: 

»A venit cu bucurie în ora~ul ce a dat pe un 
Teodo1' Papp şi pe un MOI:,w'i Nicoan'i. A socotit, a face 
un act de depedentă fată de memoria acestor mari barbati, 
tnfăţişându-să pe pământul JOI' natal, cari tot ce au avut: 
sufletul, averea şau dat-o pentru biserică, pentru neam. 

A venit mai departe, săsustână legătura între şcoala 
centrală şi cea rurală, dE'la care Lrebue să-şi primească cea 
dintâtu impulsul. Ca părinte am venit intre fii mei -
zice P. C. Sa - ca să vadă foştii nO$tl'ii elevi, că nu sl1nllă~aţi 
singuri şi că nu sau rupt intre noi legilturile. Ma adus In 
sfârşit eul meu, care să dore~te, unde-i vorba de inain
tare, cum să doreşte cerbul spt'e apă. en siin.rJltr {uau 
a fost esclus dela ntinfi, când IJIlllit ;/~/{((jşat aici: politica. 
Macsima didactică zice: Să cl'e~ti baiatul aşa, după cum 
dânsul sar cl'eşte însuşi de-ar fi capabi l la ace::-;lea. Va:-;ă
zică conform lîrii şi înclinaţiunii salp. PE'ntrnc[l numai 
aşa sit pot creşte ca fete luminate ~i braţe muncitoare, a 
căror opere alcătuesc: 1n(lrina şifericirea wmi popor. r\u
mai prin atari cetăţeni poate fi patria tare, Şi acesta este 

-::; i:=C: :. = , 2 • 
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adevăratul nostru patriotism şi prin aceasta concurgem noi 
la consolidarea temeliilo!' acestei tari. 

Ori cine sai' atinge de acr3slă macsima, comite pă
cat contra şcolii yi cine bayâ [!()liti(~(t Î/t ş(;ua{ă, acela nit 
ştie ce-i şcoflla, Ilici ce este tu/tum. Sunt dator să fac de
claraţia aceasta tn fa.ta chipului nedrept şi injust cum sun
tem judecaţi şi tradati aici. Dai' dactt ace::-ile apariţii, vă 
pot să vă înlristeze, dlar î!1văţi\lori, ele nu tl'ebne să vă 
descurajeze. Faceti-va datoria cu Însufletire neschimbată! 
Noi n'ayem bogă~ii, n'avem nici un njntoJ' pe care şă ne 
răzimăm biserica, dar' putem a\'ea ltbllflctire şi putem 
avea caractere şi ştiut este, că până ce o na~il1ne, are ca
ractere, al'e piloţi sub picioarele sale. 

Cu sentimentul insuflrţirii am venit şi eu in mij
locul d-voastră, pentru-ca la marea muncă a luminării 
neamului, la care va chemat soarlea, d-voastră al'eţi nes
/tÎfşitct ueI'oe de ÎII:-iu.1ll'ţire fi iubire. Pentrucă insulletirea 
il dă omului puterea productivilăţii. Şi dacă artistul, scnlp
toml numai prin însulletire de arta sa poate ciopli viaţă. 
în piatra, dacă artistul numai prin însufleţire poate zugră.vl 
viata pe pânza mUIă., şi dacă ei să ştiu intr'atâta însufleţi, 
încât să imprime viattt în materia anorganică, atunci cn 
atât mai presus este arta noastră învăltttoreasca, care su
fletelor le ştie imprimI\ idealurile vIeţii, le ştie da adevă
rurile ei. Şi cu cât mai supel'ioal'ă, mai snhlimă şi mai 
Înalta este aceasttt arltt decât toale artele? Ea ne indrep
taţeşte a numi arta edl1ca~iunei: arfa artelor. Bog cerul 
1';'\ Va binccuvinle în acest sentiment mare al iubirei 
de şcoală. 

Frumoa,.;a !şi inslrudi\'a cunintare a P. C. Sale, a făcut 
imprt'siunea cea mai bună asupra a:-:eultitlorilor, producand multă 
însufleţire. 

V. Preşedintele Iosif Moldovan propune tl'imitel'ea 
unei telegrame de felicilare I. P. Sale D. Episcop Ioan l. 
Papp, care petrece la băile din Heichenhall. 

Se primeşte cu multă insufleţire; cu compunerea ei să 
instl.rcineazlt secretarul general. 
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VI. Intrându-se în ordinea de zi, conform punctu
lui patru din programă, să face apelul nominal de după 
despărtămintele protopopcşti şi să con:s!al'l: 

din 234, de meCJlbri ordi nari, sunt prezenti 13' .. , 1 i p"ese 
100, faţă de cari să vor aplica dispoziţiile în vigoart', Aslfel ad. 
generală să declară capabilă de a putea lua şi aduce con
cluse valide. 

VII. în legătură cu acest pune!, prezidiul anunţă: 
iar adunarea grnerală aclamă: 

1. de membrii ordinari: Mihaiu Nicoară invAt. in Tornea ; 
Mărioara Jndricău, invăt. in Şeilin; Tr,'\ian Tahie, In\". In Chilig
haz; Elvira Cioara, indt. în Curlieiu; George Iancu, ln\'<\ţ. in 
Macea; Traian Dpb01eac, hwăţ, In Dl'auţ; Alnxandru Terf'benţ şi 
Dimitrie Olariu, Înv. in Covăs.lnţ; Frsilia Cadar, inv. in Măderat; 
Alexandru Blldea, invăţ. in lermala; Ioan Stoilă, Ilwăţător In 
Manerău; Ioan '('{lU, invăţ. in ,'iomosches; Ioan' lanciu, inv. 
in Almaş; Homul Luţai, învăţ. in Mincau; Ioan Sueiu, invăţ. in 
Reveliş; Nicolae Dima, In\'. in Od\'o~; Comelia l\1oldovan, invăţ. 
in Hălmagill; Emilia Ciola, invăţ. În Aciuţa şi Ana Serh, îllVăţ. 
in Saturău. 2. de memfm'i lllwllttori: Dr. Aurel Grozda, advocat 
in Buteni şi Dr. Aurel No\'ac, advocat in Pecica. 3. de memhrii 
ajutiilori: Iosif Ogllean, preot in Soborşin, Insărcinand biroul a 
le aduce aceasta la cunoştinţă prin e,;lras protocolar, aviz,lntlu-i 
totodată şi la indatoririle ce le au fată de reuniune. 

VIII. Conforrn punctului 5 din programa adunarii, 
prezidiul prezintă: raportul general despre activitatea bi
roului, a comitetului şi a desp. prol. precum şi rapoartele 
despre starea cassei şi a bi.bliotecii, l'tlgând adunarea ge
nerala ca în scopul cenzurării 101', conform uzului, să 
esmită anumite comisiuni. 

Adunarea generală la propunerea prezidiului exmite ur
mătoarele eomisiuni: 

1. Pentru cenzurarea raportului general d-nii: Sever S. 
Secula, Dimitrie Micu, I<:nea Joldea, I05if ::>tanca şi Ersilia Cad ar. 

2. Pentru cenzurarea rapoaJ'leior de casă şi bi hliotecă 
dnti: Damaschin Medrea, ])imitrie Boar şi Tcodor Cherechian. 

3. Penlru înscrierea de membrii noi d-nii: George Po
poviciu, Stefan Roja, Iosif Jvan şi Ioan Ionescu. 

IX. Prezidiul prezinta.: »regulamentuJ intern« pentru 
conducerea afacerilor in desp. redactat ~i stilizat din nou? 

I 
. t 
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ahzicerea lui Ioan Vancu din postul de controlor general 
şi proiectul de buget pe anul t 905/6. 

Se predau comisiunci organizatoare. 

X. Prezidiul prezinta. scuzele pentru neparticipare 
la ad. generală a următorilor membrii: Petru Perv3, Ge
ra~im Balint, Simeon Neamtiu, Grigorie Farcas, Traian Gi
vulescu (Pauliş), Ioan [,'unar, Elena Hoja, l\loisă l\1l'eja, 
Dimitrie Olarin, Pl'lrn Cociu, Toma Sirca, George Frugea, 
IQ~~I.J~~J~!lşte~, Cornel No\'ac, l\Jihaiu Leucnla, Comelia Mol
dovan, Constan~a l\luntean, Anlonill COŞ{t) I1arie Vel"$igan, 
Ioan Popescu şi .Alexandl'u Hudea. 

Să predau comisiunii organizaloare. 

XI. Prezidiul prezinta urmă[oarele telegrame de 
felicitare: 

1. ~Rellniunea invăt;'Uorilor Caransebeşeni, trimite 
sincel'Île sale f('licilări surorei renniuni al'adane, prin se
cretarul ei general«. 

Bocşa-montamL Ioan Marcu. 
2. l>SaJlll cordial adunarea generaIă«. 

Gleichenberg. Gioli[rsm, protopop. 

3. înfrăliţi să urmaţi duhul lui Moisă Nicoan\«. 
Cherechill. Muntean alui T'asile. 

4. Implor din acest sfânt locaş Dumnezeesc, bine
cuvâotarea cerului asupra lucrărilor reuniunii». 

Hodo!ş-Bodrog (Zadorlak) Archimandritul: Uamsea, 
Adunarea generala le ia la cunoştintă telegramele de fe

Ikitare intre url'trÎ ferentice: "Sa traiască.~" 

In conziderarea timpului inaintat, la propunerea 
conmembrului Iuliu Grof~orean, şedinţa primă se ridic"', 
anunţându-se continuarE'a ei în şedinţa a dona, la 4 
oare p. lll. 

Iosif ~Jlloldovan, 
vice-pr\'şl·dinte. 

D. c. m. s. 
J)iIltUt·i.f~ PopOI·idn, 

secretar gl·nl'ral. 

I 
h 
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f3erlinţa II. 
TiI/IIM În atf'il7si zi la orele 4-8 jJ. m. , , 

XlI. Hedeschizându-se şedinţa, prezidiul aduce la 
cunoştinţa adunării generale, că rn n!'CS cu conc\usul adus 
in şedmţa primă, s'a espedat L P. S. Sale O. Episcop al 
nostru Ioan I. Papp in Heichenhall următoarea telegramil 
de aderin til : 

»r~vătMorimea română întrunită la Giula în adunare 
generală, exprimă lluslrităţii Voastre sentimentele sale de 
iubire, supunere şi veneraţiune«. 

Să ia la cunoştinţă. 

XIII. înainte de a să intra in ordinea de zi, pre
zidiul prezintil încă urm<'Hoarele telegrame şi adrese de 
felicitare: 

1. »Dorindu-vă succes bun, primiti felicitarile !şi 
binecuvântările mele archiereşti! « 

Caransebeş. Popea, episcop. 
2 ... Salut adunarea şi in numele reuniunei învil

ţ~ltorilor bănăţeni, dorind succes! ( 
Timişoara. Dr. Futiel/(, protopop. 

3. Chişineu, 9/22 Iulie 1905. 
M. O. Domn 

IO.<ţif ~lI()ldOl'an 

flll'tlţ(ltOI' orI. n}/uti/l, v.-prqedil/lele Reuniunii t'l/ff/ţift. ti,- pr(',';iJlf,' 

fn Giula. 
.. lmpedecat fiziceşte de a lua parte la lucrările şi 

serbările Reuniunei învăţ., - carea onorează acum traclnl 
nostru cu adunarea ei generală - Va. rog, sa împăl'lă~iţi 
apostolilor culturei noastre cre:;;tineşti şi româneşti salutul 

"meu cordial. 
Dee cerul, ca Reuniunea şi cu această ocasiune, 

sil adaugă o peatril Însămnătă la edificiul măreţ al pro
pă.şirei noastre; iar dascălii nostrii să ajungă. a-şi elupUL 
meritata consideraţiune ~i in marginea aceea a diecezei 
prin mUnCit serioasa. şi cinstită. 

\ 
\ 
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en acest prilegin, rog On. adunare generală, să mă 
primeaşcă între membrii ei fundalori. Cn această dorinţă, 
alăturez aci taxa slatulară 40 coroane. 

Semnez, cu urări de bine la lucrările Beuniunii 1 II: 

Al M. Ono D.-Tale stimălor: 

])1'. Iuan 1hzilescu m. p., 
prolopre1.biler ort. român. 

Tplegramele, precum şi adre~a celită, să iau la cuno~
tintă intre furtunoase llritri de: "Să trăiască !U; iar dl Dr. Ioan 
Trailescu se decretează de membru fundator al reuniunii. 

XVI. Presidiul saluLă de buna venire pe fraţii colegi 
din Bihor: Ioan Pintel', învM. in Beiuş şi Petru Cipou, 
inva.ţ. în Lnngşo!1ra; apoi pe confratele din Banat: Teodor 
Neagu, învăţ. în Ususău. 

Adu narea generali'\ in că se alătură acestor salutaţiuni 
intre urări de: "Să lrăiacă!" 

XV. Inlrându-se iarăşi in ol'dinea de zi, urmează: 
)} Un ulOl/umellf« disertaţie de 8"I'fl' Sec/da, adnexală la 
acest protocol sub C). 

Frumoasa lucrare, care a produs multă insufleţire. miş
când adanc inimile auzilorilor, s'a luat la cUl1o~tinţă cu multă 
p\[were, voblndui-se dlui disertanle: mlllţumiM protocolarii. 

XVI. Urmează la ordinea zilei, conform punctului 
7 din programa adunării >>11~/o/'lIle În ÎJtI'(/ţt1Jntlntul /lostru. 

cOI!/esiollal". diserlaţie de Ioan Roman, adnexată la acest 
protocol sub D). 

Disertaţiunea aceasta a dat anză la disc\lsiuni a
prinse În sânul adunarii. Mai inlâiu a luat cuvântul con
membrul Iuliu Grofşorean, care într'un discurs mai Jung 
şi cu dovezi tari şi neresturnabile, îl combate straşnic 
punct de punct pe autor. In urmă face propunerea, că 
dupăce dl dizertante în continuu numai recriminează şi 
nimic nu concretisează, nu dovedeşte: lucrarea din între
bare să i-se reinapoieze autorulul cu adausul, ca pe adu
nal'ea generală proximă şi pe baza recriminărilor făcute, 
să vină cu un plan detaiat şi bine adjustal. Tol în acest 
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senz vorbesc ~i: Petru Vancu, Ioan Costea ~i Iosif Mol
dovan. Romul Tăucian Însă sţJrijinind lucrarea, face contra 
propunere de a se relega despar'ţămintelor ca material de 
discuţiune, 

Să primeşte contra propunerea lui Tăuccanu, cu 29 contra 
28 voturi. 

XVII. Conform punctului 8 din programă, mmează 
Ja ordinea zilei: }} Mefodn sllItefeloJ' 'vh" după Gabel, diser
taţie de Iosif Moldovan, adnexată la protocol sub E) 

In timpul cctirei acestei lucrari, presidiul il tine 
din încredinţarea ad. generale, conmembrul 1. Grofşor~an. 

Interesanta lucrare a produs vii discuţiuni în sânul 
membrilor, la care au luat parte: Dimitrie Popoviciu, 
Romul Tăucian, Ioan Roman, Nicolae Boşcaiu şi Ioan Costa. 

Adunarea generală, la propunerea conmembrului Dimitrie 
Popoviciu, releagă toată afacerea desp. proL ca matel'ial de dis
cuţiune şi aprofundare. 

XVIII. Pre~edintele ordinar, reocupându-şi locul pre-
sidial, 

D-şoara: Ersilia Cadar, ceteşte dizertaţia sa: «Pe
depsele corporale-." lucrare, adnecsată la acest protocol sub F.) 

La discuţiune a luat parte. Avram Indreica, Dimi
trie Boar, Iuliu Grofşorean ~i Ioan Roşu. 

în urma discuţiunilor făcute, chestia pedepselor cor
porale să considera de încheiată, in conzecinţă adunarea 
generală decide: 

Pedepsele corporale, aplicate în mod raţional ~i in cazuri 
de mare cecesitate, sunt admisibile fu şcoala poporală, din punct 
de vedere pedagogic, sunt reclamate şi ducătoare la scop. 

Fiind timpul inaintat, la propunerea - presidiului, 
şedinţa să ridică, anunţându-se Îucepel'ea ~i continuarea ei 
rn ziua următoare la 7 ore a. m. 

Iosif lJIoldm'ml. 
v iee-preşedinte. 

D. c. m. s. 
lJ;,mU'rie PopOf'iciu, 

secretar general. 
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Şe(li nta III. 
Tiuutâ Luni, llj:24 lIIfie 1ilO5 la oai'ele 7'-11 a. m. 

XIX. După redeschiderea şedintei, deoare-ce Traian 
Givulescu nu e prezent, peste lucrarea sa despre: «Ter
minologia l'vIatematicei. să trece la ordinea Zilei şi astfel 
urmează punctul 11 din programă şi anume: 

..,Secesitalp(t cO/lştiinţei şi (/lIlbiţiuliei Îi! activitatea 
Înt\/I{{Uo/'ltlui") dizertatiune de Ioan Hoşu, adnexata la a-' 
acest protocol sub G . 

Lucrarea din întrebare, făcută cu multă pricepere, 
al'ata şi combate multe viţii şi păcate de a-le poporulni 
nostru. Şi ca atare sa înţelege, a IJl'odtls şi vii discnsiuni 
în sânul adun'il ii; discuţiuni, la cari au luat parte. Iuliu 
Grofşorean, Petru Vancu, Damaschin Medrea şi Iosif Moldovan. 

Fiind lucrurile atinse in diserlaţie, chestii, ce ating 
foarle de aproape viata poporului nostru, ad. generala, la 
propunerea lui Iuliu Grof~orean decide: 

Dizertaţia din Inlt'ebare să releagă despărtămintelor proL 
ca material de discuţiune şi apreciere. 

XX. George Petrescu, celeşte dizertaţia sa adnexata 
la ace::5l protocol sub: H), şi intitulata: ,,/u/,iI'PIlJJI'ea //Iare, 
ca dplect În edlicllfi,me". . , 

S'a luat la cunoştinţă cu multumită. 

XXI. Dizel'taţia: "SucieWţilt de rOIlZIlJn" de Palri
ciu Covaciu, în cOl1ziderarea timpului înaintat şi la pro
punerea autorului: 

Să si publică in org. reun. adnesându-să la acest prot. sub 1). 

XXII. Urmează la ordinea zilei, conform punctului 
14 din pl'ogramă, cetirea rapoartelor şi referada comlSlll
nilor esmise sub punctul VIII, n-rii 1, 2 şi 3 a protoco
lului de faţă. 

Din cauza timpului inaintat însa şi cu aprobarea adu
nării generale, rapoartele flind publicate in organul reu
niunii să considera de celite Ş! în general să iau la cu
noştinţă, adnecsândll-se la acest protocol sub J), O) şi 
P), l'ămâind a se ceH şi asculta numai rapoartele comi-
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sÎuniJor exmÎst2 pentru cenzurarea lor. în şirul acestora, 
referentul: Iosif Stanca, ceteşte raportul comisiunei organi
zătoare, adnexat la acest protocol sub L), iar referentul 
1'eodor Gheruhian celeşte raportul comisiunei însărcinate cu 
cenzurarea actelor de cassă şi bibliotecă, adnecsat de a
semenea la acest protocol sub R), dupa cari se constată 
şi aduc următoarele concluze meritoriale : 

1. Privitor la raportul gen. al comit('tllilli şi adnecsele: 
Adunarea generală ia la cunoştinţă raportul comisiunei 

organizătoare vot:lnd: "mulţumită protocolară comitetului şi în 
special biroului, pentru ostenelele, jertfa şi bunihoinţa dppusli la 
altarul prospenlrii afaceri lor noastre didactice-şcolare", cu aba
terile re~pective inlt'egirile Ul'mătoare; 

a) Chestia de nedisclplină a unor membrii din sinul reu
niunii, cu abatere dela propunerea comisiunei organizătoal'e, să 
releagă biroului cu insărcinarea, de a cauta toate modalităţile po
trivite, pentru ca această anomalie să înceteze. 

b) Privitor la editarea in viitor a organului reuniunii, pro
punerea comisiunei organizătoare să înll'egeşte intr'un elan de fn
sut1eţire a membrilor, CLI adausul: organul va apăre,\ şi in viitor 
tot in formatul şi in restimpul lunar uzitat şi pană aci; abona
mentul să ridică dela 1 cor. Ia f> cor. anual; biroul central să 
însărcinează, a circula în despărţttminte o listă de subseriere şi 
prenumărare a organ ului cu un deobligament de 5 ani, iar redac
tarea lui să încredinţează comitetului. 

c} In legătură cu acestea, comitetul central să fnsărci
nează, a erua şi dreptul fnvăţătorimei la fondul de penziunl' die
cezan, iar despre rezultat a raporta proximei adunăl'i generale. 

(1) Tot comitetului central, cu abatere dela propunerea 
comisiunei organizătoare, i-s'a transpus şi chestiile privitoare la: 
bibliotecile şcolare_ parohiale; primirea in reuniune a fraţ.ilor co
legi din Bihor şi chestia inacliv:'"trii pe sate a grădinelor pom 0-

logice - şcolare - spre afacere şi resolvire competentă. 
e) Regulamentul intern, adnexat la acest protocol sub 1\1), 

să primeşte, decretează şi aplică in mod definitiv, după-cum s'a 
prezentat, fără modil1cări. 

f) Bugetul reuniunii - pe anul 1905/6 s'a statorit in suma 
de 815 cor. - fiL Adnecs la acest protocol sub N). 

~ 2. Privitor la cassă şi bibliotecă: 

Adunarea generală de asemenea ia la cunoştinţă şi ra
portul comisiunei însărcinate cu· CenZUl'area actelor de cassă şi 
bibliotecă, alland ordine intru toale; in deosebi constată: 
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a) Ca cassa l'eunÎIII1l'i ClI Hnea anului 190-+ dispune: 

Avere activ;l 

" 
pasiril 

cural;~l 

[li RO cor, 0'1,7 fi l. 
19 ti)" ti!) " 

;ţ:!li4 cor. 87 tiI. 

il) că bibliolctU 1'l'lmiUllii cu finca anului 1904 al'e in to
lai 1017 opuri 111 I:!i't yolulTIl'; raFt de trecul un spor de 49 
opuri, dintre cari :l70 npul'i 1111-\17 \'ollrfnc sfl atl<\ tl1 biblioteca 
c~'nlI'aIă, iar' 7'/.7 opuri in 777 voLume in bibliotecile tiin desprlr
pminle, 

In Ul'ma acestora, votează atat cassarului, câJ şi biblio
tecarului gem'ral, pe hlllg[l mulFunită protocolar~l, absolutol'ul tn
datinal; adăugt'ind tU abatere dela propunerea comisiunei, Ca res
tanţele \'cehi nil S;t absel'iu, ci afacCl'ea să incl'edinţează şi pe 
mai departe biroului centI'al spre afaccl'e compeh·nla. 

3. ComisiLHH'a însă['cinată cu inscrierea de mem
brii noi: 

Relnapoiaâ\ lisla primita, fi'tră reL:ultat. 

XXIII. 1n necs cu punctul XXII, litera b), a pro
locolului de faţă, cornmelllbrni Nicolae Şlefu, insinuându-se 
la cuvânt l'clateaz<t, că in lll'llla lnsulleţirii generale, de 
care a \'ftzul, Cit esle cnprinsă Îlwăţalorimea, faţă de «or
ganul reuniunii, a inlrepnns o mică. coleclft în scopul aug
menlării fondului de editare a aceluia şi reJ':ultatul e ur
matorlll: Ioan lIui, Iosif Stanca, Nicolae Ştefu, Damaschin 
Medrea, Petru Cipon şi Dimitrie Popovicitl a contribuit cu 
cfLle 2 cor.; Stefan Hoja, l<Jrern I1ede::;;an, George Iancu, 
Laurenţiu Toader, Şlf'fan Dolga, Protasie Givulescu, Dimi
trie Boar, Ioan Hoşu, ~leran Ferician, Traian Givulescu 
(Hadna), Corneliu Creţ, Palriciu Covaciu şi Teodor Che
['echian câte cu 1 cor. De tot 25 cor, 

Colt'ela intreprinsă s'a lual la cunn~tintă eli plăcere, iar 
suma colectată s'a pl'edat ca:-;sarului central, In mijlocul unei In
sutletiri genemle, spre afacere competent:\. 

XXIV. La insinuarea prezidiului: 
Adunarea generală aclami't pe O. D, Petru Biberea, preot 

tn Giula, apoi pe Ioan Pomut, măestl'U călciunal' ~i pe Pavel A
nuleu, negustor şi locuitori tol in Giula, de memhri aJuttltori ai 
reuniunii, salvind fieşte-care cate 4 cor, odata pentru totdeaulla 
tacsa slalulara şi 2 cor. pentru diploma, 
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xxv. Conform punctului 15 din PI'ogramă, urmează 
la ordinea zilei propuneri şi interpelari: 

Ioan Vancu, in:'5inuillldu-se la cllvâlll, face unm\-
loarea propunere: • 

) Tuturdr ne e~te cunoscut ordinul Ven. nostru 
Cosistot" de sub NI'. 1077/B04; ordin, prin care Îlw,\ţălo
rimpa rom. orl. confesională din dieceza Aradului este 
absoh"ată dela propnnerea l'eligiunei În şcoalele poporale, 
încl'edinţându-s<l cu aceasta :-;latul preoţesc, ca cei chemati. 

Considerând însă, ca In anul şcolar expirat, alât 
din partea preoţilor cât şi a înVăţătorilor, ordinul dat de 
Ven. Conzislor numai În par·te :s'a executat; conziderând 
că Ven. Consistor la edarea acestui ordin a fost şi a putul 
fi condus numai ţ;i numai de [nalte şi ponderoase motive 
religioase morale; conzidenlnd, e<'\ prin propunerea şi mai 
departe a reJigiunei de cătra învaţâlori, În butulordinului 
superior - dat, noi invătatol·ii am manife5la şi docllmenU. 
indisciplină, trăgând dungă şi nerespectand ordinele venite 
din partea ~mperiorităţii noastre şi aceasta am face-o chiar 
noi, chemaţi a fi întru toate model de disciplinel; COI1-

ziderând, cil în general autoritalea preotului de astazi, în 
comparaţie cu autoritatea preotului din bătrâni, c:;tc foarle 
mult sdruncinată, ceeace s'ar putea repara numai când 
preotul ar veni În atingere cu poporul Încă de mic, de 
pe băncile şcoalei, crescându-şi ÎnslUşi sucreştintă nouă: 

prin propunerea directa a cunoştinţelor religioa:5e-morale; 
considerând în fine, cil prin toale aceste s'ar ajunge şi la 
un alt bine, şi de loţi dorit anume: preotul propunând 
religiunea şi astfel umblând tot mai des pe la şcoală, 
s'ar convinge tot mai mult de greutăţile cele mari, cu 
cari are sa lupte şi cari apasă atât de greu şi făra con
ziderare umerii bietului învăţător, În sfârşit s'ar împrietenl 
tot mai mult cu ideia şi în consecinţă nu s'ar mai tracta 
unul pe altul de duşmani, ci de împreună lucratori În via 
Dlui, cu fapta şi cu cuvântul; apoi văzandu-se tot mai 
mult avizaţi unul la altul şi diverginţele şi certele perso
nale dintre ei doi cu timpul ar dispărea cu totul, iar in 
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locul 101' s'ar tncuiba dragostea ~i buna intelegere reci
procă, dela care numai biseflca şi neamul ar putea cilştiga 
mult, foarte mult - propune: Cu începere dela 1 Sep
temvrie, anul şcolar 1905/6, nici un învilţiltor dela şcoa
lele poporale rom. orL conf. din dieceza aradului, să nu 
mai pl'opună religiunea, ci sil se conformeze întru toate 
ordinului Ven. Consistor de sub Nr. 1077/904, lăsând ca
techisarea in sarcina celor chemaţi, adecă preoţilor. 

S:\ primeşte, cu însărcinarea, ca comitetul central încă 
să intrevină la Ven. Consistor în merit. 

XXVI. Urmează la ordinea zilei: Alegerea locului 
şi fixarea timpului pentru adunarea generală proximă. Aici 
presidiul descopere ad. generale, că in decursul şedinţei 
a primit o epistoală subscrisc1 de fraiii colegi: Stefan Roja, 
Efrem Hedeşan şi Efrem Moldovan, cari în urma conţele
legerii avute cu frnnlaiii români din PecicaJ în numele Pe ci
canilol', invită ad, generală la Petica prin jumătatea a doua 
a lunei August 1905, dacă să poate~ chiar la SOli Mârie-mare. 

Să prill1e~te intocmai, intre Ul'ări frenetice la adresa 
Pecicanilol'. 

XXVII. Autenticarea protocolului: 
Să incredinţează con membrilor ar{tdallL 
XXVllI. In chipul acesta, esauriată fiind intreagă 

progl'ama ad. gen. a XV, pre~edintele Iosif Moldovan, după 
ce mulţămeşte membrilor pentru bine\'oitorul sprigin a
cordat intru deslegarea multelor ~i însemnatelor probleme 
ale ace3tei adunări şi dupăce urează tuturor reintoarcere 
fericită la ale 101', încheie adunarea generală a XV. 

Sa ia la cunoştinţă intre urări puternice de "să trăiască", 
la adresa pre~edintelui. 

G i ula, dat ca mai sus. 

losif )1otdo~aa, pimitri~ popo~lciu, 
vic"-IHe~edillle. sl'cfl'lar gl'ueral. 

Acest protocol s'a cetit şi autenticat. 
A rad, la 2G Iulie (8 August) 1905. 

Ioan Co:.;fa, (;('ol'(lin Pop'Ol'idu, 
JfUwfn Xkom'â. 

--------. .-------
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lIustritatea Sa P. S. Domn Episcop Ioan 1. Papp, deplin 
sănătos s'a reintors Duminecă in 31 Iuliu (13 Auguil) a. c., dela 
băile din Reichenhall. 

Nou referent şcolar. După depărtarea Ului D1', Caius F3J>e
diceanu, 1. S P. Se. Domn F:piscop a conc1'ezut conducecea re
sortului şcolar P. Ono Domn Ur, GeOl'ge Ciuhandu, 

Noului nostru referent ii dorim succese strălucite In fl'u
moasa chiemal'e. 

Sibiul. Foile ro rm\lH'şti - ca \11('1 oda(;l' - sunt pline 
cjp anunţuri şi cOl1vocrlri de a-le reGniunilor cultlll'al!'. eal·j in 
diferite locuri acum îşi ţin adunările lor generall'. 

Centrul acestor mişcări cult'lrale ('"te in anul ac('sla Sibiul, 
pentru-că acolo se concenlrPRză de aS(;:ldal[t tol ce al'e neamul 
rom,lnesc mai scump şi mai ak's, cele mai puternice şi mai pro
dueiUoare reuniuni cari au de scop redeşlt'pt3l'ea poporului ro
mânesc prin cultura la o \'iată mai buniI şi mai fl'l'icită, să In
trunesc in adunările 100' generale de e,.;limp în Sibiu, unde cu 
auea~ta ocasiune să pregălesc mari feslivitftţi. 

Acolo se vor ţinea: 
,),Îmb,'itil, la (i! l!I .ll/!/usf }!/fI;J. Pl'ima şedinţă a adunării 

gpnerale a "A"oeiaţiunii ". 
Inaugurarea Expoziţiunii in sala fp:,li\'ă a ~Iuzeului. 
Halwhl't. 
Serată elnogralică in sala fe"lid, a l\Iuzf'uluÎ. (Prezen

tarea C'o:<tulIwlor, dUII,.;uri Inr şi melodi i lor rom'lne:;:li). 
La toale serbărilp, ce se vor aranja in această zi. ror 

avea lntl'al'ea ('xclusi\" nUlllai membrii "A"ociatiunii" şi persoa
nele oficioase, im'itale anume la inaugurarea Muzpului. 

Pentru publicul ex({~t'n servill'ile se vor inaugura abia 
untne-zi: 

/)/1 mittl't'(/., 7/:!() .:II/!I/lst 1 !IO;). Deschiderea expozÎ ţi unii 
pentru pubIil'ul vizilator, 

A doua şedinţă. a adunării generale a "Asociatiunii", 
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Şedinţa festivă a secţiunilor ştiinţifice-literare ale "Aso
ciaţiunei". 

Opereta ,.Mo~ Ciocarlan" de Tudor cav. de Flondor) re
prezentată de Reuniunea rom. de muzica din Sibiiu in teatrul o
răşenesc. 

Luni, la R/21 Augll:-:t 1906. Prima şedinţă a adunăr;i ge
nerale a "Societăţii pentru fond de teatru roman". 

A doua reprezentaţiune a operetei "Moş Ciocârlan". 
J{ltrţi fa ,(1/:12 AlIqnsf 1!/():i. A două şedinţă a adunării 

generale a "Societăţii pentru fond de teatru rom:in". 
lnaugurarea şcenei din sala fe:-;tivă a Muzelllui prin o re

prezentaţiune teatrală a unei societăţi de diletanţi din Sibiiu. 
Jlerwri, In 10./:13 Auyn~t V/O,). Cont\)I'cnţa Directorilor 

Băncilor român~ din Ungaria. 

zeului. 

Concert cu concursul societilţii de muzica "Carmen". 
Joi ia 11(N AII!fu:-;t l~J(I;j. Conferenţe pub ice in sala mu-

Repeţirea seratei etnografice. 
Vineri, 12j'2:J August lU()i). Conferenţe publice In sala 

Muzeului. 
Reprezenlaţiul1ea teatrală a soeielalii de diletanţi din Sibiill. 
SrÎm!J(1M, la 18j2{i .11I~lU,'1t 1,1/0;). Conferenţe publice In 

sala Muzeului. 
COllcel'lul Reuniunei rom. de muzică din Lugoj. 
lJllmirzedi, (It lJ/:21 AI/!II/sf lUO:). Viziblrea catedralei rom. 

din Sibiu. 
Exeu .. ~iune cu 1rf'11 sep:lrat la Salişte, unde se va aranJa 

o pell'ecere poporală şi un concert. 
La /Ii, 1(, 1 :j/ 28 AII!lII,'lt 1 ~}();j. Inaugurarea şcoalei indus-

, lriale de fete. 
Inchiderea cxpoziţiunii. 
Bal festiv. 
CeUii bucurie şi insufleţire naţională! Şi cine l'a nu să 

bucure, tie macar sll'ain de neamul no:-;lru, văzc1nd at:Ht'a rezul
tale de laudil. la un popor păt'asil de :,;oarte, care făra nici un 
sJlI'igin şi indf'nllJ. numai şi numai din propriul sau imbold rav
neşte srre cu\Lura şi civilisaţiune. 

Cei-ce doro:'lC a lua parte la aceste feslivităţi suntche
mati a inainta lacsa de inseriere I coroana la a,lresa; Or, COI'n. 
Uiaconovici Sibiiu {Na,!..(y,.;zehen). Cei-ce se \'or In:;crie Vvl' primi 
programa dt'tinitivă a tutm'or sprbflrilor şi eertiticate de călrttorie 
cu favar. P('nlt·u ClllU'lirc t-;it se anunţe tie-eal'c pal'ticipanl la ad
resa d-lui Dr. Oet. H.us,.;u, annnţilnd timpul ~osirit n Sibiul numă
rul paturilor şi preţul camerilor. 
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Şcoala ţivilă cu internat pentru fetiţe În Arad. După cum 
suntem informaţi Vener. Conzislor diecezan, a făcut toale di,.;po
ziţiile necesare, ca acea,.;ta şcoală atât de rcclamată la noi, să co
răspundă tuturor aşteptărilor. Şcoala in anul curinte se va ţinea 
tot in edificiul vechi din strada Deak Ferencz, 27, dar pe anul 
viitor se va eloca rn noul său edificiu, ce se va al'ttdica in de
cursul anului şi care se va construi conform celor mai moderne 
recerinţe. Primirile :'le vor face in 1-10 ::3cpt./J 9-28 August a. c. 
In ca"ncelaria direcţiunei. Taxa pentru internat e 320 cor. pe anul 
şcolar intreg, care sum~l e a se plăti rate trcilunare an
ticipative. Direcţiunea internatului a primit'o Doamna Iudita Se
cula n. Truta, şi aceasta este o gilranţă cti fetiţele noastre, pe 
hlngă instrucţiunea ce o vor primi in această şcoală, se yor îm
părtăşi şi de un tractamellt şi educaţiune casnicâ aleasă, de a
ceea recomandăm acea:-ila şcoală in atenţi unea părinţilor. 

Alianţa învăţătorilor români gr.-cath. Representanţii tutu
ror reuniunilor invaţatoreşti române gr.-cath. din Ungaria sau fost 
intrunit in 17 April n. 904 in C'/lIj şi au pus temelie unei noua 
organizaţiuni invătatoreşti sub titlul de mai su,.;. Statutele votate 
In aceia adunare generală le-au inaintat In. minister de culte şi 
instrucţiune publică pentru aprobare. Inaltul minisler însă, pe mo
tivul: cii legea nu ar CUiI()(tc:te confe:-:illne fIr. celtll. românc'i; şi nu 
să poate admite ca invaţătol'Îi din ţară să se grupeze după na
ţionalitate: a denegat aprobarea. 

Caietele strânse cu sârmă ... oprite. Mini,.;lrul ungar de culte 
şi instrucţie publică intel'Zice folosirea caietelor strănse (legate) 
cu sârmă, pe motiv că sărma rngineşte curând şi poale Pl'O

vocâ olră"ire de sânge, in caz că elevul şi-ar sgăria mana cu 
sarma caetului. 

Alcoholul vatămă vederea. E constatat că alcoholul şi mai 
ales alcoholul concentrat, rachiul - strică ochii, atacă nerrul 
vederii. La c1inicele mari de ochi vin an de an sute de bolnavi, 
cari se plâng, că le scade tot mai mult yederea . .Mai ales oanwni 
de 50 -- 60 ani sufăr de aceste triste urmări ale heuturei alcoholice. 

Vindecarea ofticei. Vestitul medic italian Dr. Levi a aflat 
l~acul o~ticei. Lumea medicilor a primi t cu neincredere această 
ştire- Apoi s'au făcut expel'jmente indelungate cu noul leac, şi 
despre rezultat s'a făcut urmălol'Ul raport: "Expl'rimentele facute 
atât pe animale, cât şi pe oameni arată perfect rC'zullate mulţă
mitoare. Oupă 30, cel mult f10 de injeeţii vindecarea progresează 
văzând cu oehii. Formaţiunile tuberculoase dispar şi ranele le 
acopere ţesătura sănătoasll". Profesorul Levi a)'e de gAnd să facă 



şi in slrăinătah~ l'xp"rimenle cu noul leac şi să demonstreze cu 
fapte valoarea invenţiei salt>, 

Concurs minunat. Comitetul parohial din Sfînt J/!clil1/~1I1 
romtÎn in uonţ,>legprt· cu protopop'11 inspector "' Icnlae /{ofill tiin 
'j'in('ll puhlică. concUl's in foaia olieioa,;ă. Bi,;{'şiea ~i Şcoala, nu 
pe pO:-ltul in vă.ţălol't'sc, ci pe po>,f/! 1 ('a~lfor(ll dela (l li-Il \~('oarll 
de In/eţi, Ce o mai fi şi asta Doamne "finle. O spun pe faţă că 
101' nu în"ăFtlol' le trpbup. ci cantor. O ştim noi foal'le bine ee 
folos are biserica dp învătător dacă e şi ciwtărt'ţ, dar la atata 
dejosire a postului inv[tţrtloresc faţă cu cel canlOl'al nu ne-am 
aştet>lat. 

O nouă invenţie de mare importanţă, Marele inventator al 
seelului luminilor I<:dison să zice că a descoperit o maşinărie pe 
care să. o prinz la ori ce tră,mră in loc de cai, şi trăsura să 
meargă ea UII automobil. St\raei ee caL aeu!;!i vor fi scoşi de tot 
din slujbă, ~i numai prin musee ori gr:ldini de animale ne vom 
mai lnlâlni cale cu unul. 

Solvirea taxelor. a) în ffL.m de membru au solvit: Todor 
Cherechian a cor,; Corneliu Novac )1 eOI',; Dr. Ioan Trailescu 
4{) eor.; Paul Leu 2 cor.: Conslantin Floruţ fl cor.; Ioan Pomut 
eăIL:iunar 4 COl'.: Damaschin Medl'ea 3 cor.; Georgiu Petl'işor EI 
cor.; Traian Giyule:-lell :! cor.; Ioan lancin )1 cor.; Pa\'el Ageu 
I cor.; Protasiu Givulf'sCU ;3 cor.; Pavel Anuleu ,i cor.; Petru 
Biberia 4 cor. b) pentru !lip/1)1/IIl: Ioan Pomut, Traian Glvuleseu, 
Damasebin MeJrea, Pan)1 Anuleu, Pelt'u Biberia cate 2-2 cor. 

Colecta pentru augmentarea fondului de editare al orga
nului reuniunii. La colecta lntr!'prinsă de dl Aicoluu ,';ttef au COIl

tribuit urmălol'ii domni: Ioan !lui, Iosif Stanca, Nicolae Stef, Da
masehiu Medrea, Petru Cipau şi Dimitrie POJ.oovici câle 2 cor, 
Stefan Roja, Efl'em Hedeşan, George Iancu, Laurenţiu Toader, 
Stefan Dolga, Prolasiu Givulescu, Dimitriu Boar, Ioan Hoşu, Stefan 
Fericeau, Tmian Givulcscu, Corneliu Creţu, PalrlCiu Covaciu şi 
Teodor Cherechian câte 1 cor. 

Corul vocal din BAtania a transpus pentru fondul de edi
tare al organ ului nostru suma de (~O) adecă: dou[tzcci coroane, 
ca venit curat resullal dela concertul arangiat tn onoarea confe
rinţei hwăţatoreşti ţinute acolo. PrimeascA şi pe această cale 
sincera noastră mulţămita 'i?i recunoştinţă. 

Socoată şi mulţămită puclică despl'e venitele şi spe :-ele 
festivităţilor arangiate cu oca~iunea adunării generale din (Jiule,. 
Venile 741 cor. 80 /il. Spese 003 COl', 68 fiI. Venit curat perltru 



fondul ele edit(tre· al or,qlwulni reuniunii 138 for. 12 .frl, Supra
solvil'Î: Dr. Mihai Marcus, advocat lOO cor.; Dr. Ioan Trailescu, 
protopop 10 COl'.; Petru HibE'J'ia pat'oh, Pavel Anuleu comer-. 
cianl fi Petru Opriciu proprietar ln Giula câte 6 cor.; Petm 
Guhaş, paroh în Giula 5 cor.; Iosif Beşan, paroh In Giula 4 COl'.; 

Iosif Moldm'an, Iosif Ivan, Lazar Ionescu cAte -1 cor,; Dr. Iustin 
Suciu 3 cor.; Georgiu Turic, T!'odnr Leucuţa: Laszl6 Antal c[tte 
2 cor.; GeOl'giu Popa, econom Giula 1 cor, 60 fiI.; DI'. Geol'ge 
Ciuhandu, Ioan Costea, Silviu Raţ, Nicolau Std, Dimitriu Birăuţ, 
Georgiu Bodea câte 1 cor. şi Ioan lancin 40 fiI. - P. T. D. bi
nevoitori şi spriginitori a causelor noastre culturale şi pe aeeastă 
cale mulţămita şi recunoştinţa noastră, In numele comitetului 
arangiator: Petnc Biberia pr'cşedinte, Io,~~l INul- secretar şi G. 
Pojal' cassar. 

--_ ..... _--
Convocare. 

P. T. Domni membrii ai comitetului şi funcţionari ai 
reuni unei sunt rugaţi a participa la I-a şedinţă ordinară de comit!'t, 
carea se va ţinea In localitatea şco alei centrale din Arad, Joi in 
18/31 August a. c. la 9 ore a. m. 

Obiectele: 

Executarea concluselor adunărei generale. 

A l' a d, la 1/.4 August t 90;), 

Iosl! ~lfoldomn m. p., 
1'·-P'·Pjlt',lin!.·. 

Dimitrie POjJrwiriu m. p., 
,":t:n·t'l((r. 

NB. Invitări speciale nu se trimit. 



POŞTA NO..:-\.STRĂ . 

.lI. r. În Ei. Metodul sunetelor vii din cau;.;a spaţiului 
deoparte, de alta parte dorind a pregăti nişte clişee potrivite, 

I suntem cOllstrân~i al publica numai In unul din numerii viitori. 

!l~' 1. 
P. Îtl C. De nu vor obveni pedeci, meI'gem la Sihiiu. 

lf. 1. În B. Absenta dela adunarea generală, conform 
unui conclu,; anterior, să poate "cuza numai prin alestat autentic 
dela medic ori dela oficiul parohial. 

1. C. hl .'3. Rapoal'lele din foi nu sunt in totdeuna au-
tentice. Condusul privitor la eatihi,,(tri este cuprins in protocolul 
adun. gen. publieat in aCf'st Tlum,lr. In ee prive~te credinţa noa
stră suntem de acord cu D-voastră. De altcum despre aceasta 
te-am a\'isat privat. . , 

},'. S. Îrl 1. Pe timpul sel'\'ieiului militar invăţ[tlorul nu 
e indatorat a plătl din al său cautorul ce-'l înlocueşte. Să in
trevini la Yener. Consislor. 

1. 1. În G. Vesminlele căluşe!'ilor le-am primit. Mulţămesc. 
Mulţămita oficioasă va veni din comitet. 

G. P.În B. Te rog comullică-i Dlui preşedinte al coru
lui multămita noa:::lră pentru banii trimişi. Oficios numai din 
proxima şedinţă de comitet. 

1.0, Dacă nu te insinui la fondul de penziunc de loc 
după dl'finitiz<lJ'e, eşti scurtat, pentrucă anii de serviciu ţi se com
pută numai dela timpul insinuarii. Cvincvenalele netnsinuate 
incă sunt perdute. 

Absent. Da, de acum lnainte abonamentul va fi [) cor. şi 
pentru membri, pentrucă dorim a deRvolta organul. 

8im. G. Fără plim de lecţiuni nu se poate ajunge resul
tat. Materialul presc!'i" trebue tmpăl'ţit in 20 săptămâni. Ceeace 
ai esecutat cu succes, induci apoi in ziarul materialului in liecare 
Sâmbătă. 'finete de zicala: "ce poţi fAce astăzi nu lăsa pe mâne", 
~i sigur aj ungi la resultalul pe care il doreşti. 



BIBLIOGRAFIE. 

A apăr/it t:i se a;tlil de rlÎnzare 11' tipo!ln~/ia die
cezrmrt w'liţ(lloarele câr!i $l'olcwe; 

.,ABCdar carle de cetire" JIO'h'u elerii 
cl(l~ei primare, i'(liţilllle(~ 1 V-a de Iosif Moldown şi 
consoţii, p,'eţlll .10 .tir .. 

"A doua carte de cetire". editiI/nea Il-a 
de 1. aJ'(~t~~()rean IIi (.'otlsoţii, preţul 40 fii, . 

"A treia Carte de cetire" pentnt c1asele 
superio/tre ale I~co(tlfi jlopo1'ltle de J.Yicolau ,~tej: Iuliu. 
Gro/~~()reall, I(j.~(t' Jfoldol'IlII, Sicolcm Boscai ;~i J'et!'/(. 
Vancu, 

"Catehism", IV c(Lrfe de "digl:une pentru 
şc()(~ll'te poporale de III yr()fe.~or; Dr, p, Barbu, jJ1'eţH{ 
unui e.rempllw 40 ril, 

"Istorioare biblice", II carte de-reliyÎune 
.. ~ pentnl şcoalele popor(~/e de tii pr(desor: Ih', P. Barou t 

p,'e{ttl lIuui e.femplctr 30.fiileri, 

.. "Istorioare Biserice,ti", II! carte de 
reltYllwe Pellt ru ,!coalele jll)}Jm'i~le de rit. ţtro,leHor: ])", 
p, Barbu, preţul uri/Ii exemplar .'W fiI, 

e" "LiUlba ulagiară" pentnl eln'ii clasdor in
ferio(/re (tie ŞCQftlei pOl" de 10:-'4 Jfoldown şi luli.t 
Gn!tf,orewn, prl.'!ul ;iO Ji! 

"Limba magiară" cat'ten a II-rt penh'lt 
clasele slljlet'ioare ale şeoalei pOlJorale de Iuliu Grof
şorertn şi Iosif Moldown, preţul DO .fileri. 

'1..Curs 'practic de Istoria literaturei 
romane" pentru şl.'oalefe poporale de !lI Înrăţiitor 
Ios1J' ,'jtanca, JN'eţ/ti unui exemplar 40 fil, 

A ,!~xercitii ,intuitive" În !imha Hwg/~':M~, d.r: 
dl wmţllior lO/tu J~ !tncu, preţul 11;/,1/1 u'emjilat, :)0 plen, 
peste 10 eJ:emplare lf)ll/O retOat. 

Rugăciunile ,colarilor ~~omp(tctate cu rJust, 
în d~t"erite colori, cuprinde Înh'e(~f/â uit'Mia şi litlwfJia 
de un prieten (tl !Jcolm'il"r, jJt'eţul per e.remplar 40 }iL 
Dela 10 e,rem/,larl! 10% rabat. 

"Tâlcuiala evangeliilor", de fericitul 
LOfJa CII litere rÎt'i(e preţul 2 coro(tne. 
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