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Anul X. Iulie-August t 913. Nr.7-8. 

Reuniunea învătătorilor 
Apare odată in lună. 

l'rupridar r.:ditor : 

Reunianea invatatol'J1or ronlâni 
dela şcoalele popor. conL ort. dm 
protopopmtele arădane I ~ VII. 

rU:DACTOR: 

'IOSIF STANGA 

Manuscriptele şi c-orespondenţa 
se vor trimite reJacl. In Hosa~ 
u p. ).~.arO~PQtrc:;, citul Arad, 
iar abollan!l.!utcie cassarului Iu
liu (;rorc;orc3n In Gal~a·Vilaqos. 

Comit"tul de redacţie: Dim. I!oariu, 1 llorI01\. Traian :\1,,"or. Xk Cristea, Toodor 
"" Chefcchcan. Petru Co11-eu l P~-tvcl F'. lHldca~ Iuliu Grof.i0re:ant 

Te-odor ~tariş, Ioan Criţan) lo:,<if MlJIJo\'au, IHm. OJariu~ 
-; -- -- D. Popo\'iciu" George Plc~, Avram S~dean şi Petru Vancu~ 

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

Nr. 191/912-13. 

eonvocare. 
La a XXIII adunare generală a » Reuniunii învăţători

lor români dela şcoalele popol'ale ort. rom. din protopo
pialele aradane I-VII ce se va ţinea în Yilâgos (ţ)iria) în zi
lele de 1/J 4 şi 2/15 sfpf€1nv1'ie a. c. Ia care învită respectuos 
membrii şi pe toţi binevoitorii şi sprijinitorii causelor şco
lare şi culturale. 

PROGRAMA. 
Ziua primă. 

La 8 ore serviciu religios impreunat cu chemal!ea 
Duhului sfânt şi parastas pentru reposaţii reunlUnn. 

Şedinţa 1. 
Orele 10 a. m. 

a) Deschiderea adunării generale. 
b) Bineventarea oaspeţilor şi a delegaţiilor. 
c) Prezentarea rapoartelor şi esmiterea comisiilor cen

surătoare. ' 
d) )' Date nouă despre Gheorghe Lazar« diserlaţie de 

dl proF. preparandial Dr. Avram Sădean. 
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Şedinţa II. 
Orele 3 p. m. 

a) »Care e cauza de institutele ped. nu sunt cerce
tate de mai mulţi elevi, iar tinerii nu se aplica pe cari
era invăţătoreascl1« dis. de Petru Vancu inv. Maderat. 

b) »Intluinţa familiei in educatie< dis. de Mihail 
Vidu înv. tn Halmagiu. 

c) ) Un confort al manualelor 'de 1. maghiară« dis. 
de Ioan Crişan inv. in Socodor. 

d) ,Puterea edllcativă a ~coalei« dis. de. T. Chere-
ehean tnv. in Galşa. I 

Şedinţa m. 
O,.ele 9 a. th. 

a) »Probleme şi chestii ce ne privesc« dis. de Petru 
Ro~u inv. Nadab. 

b) Rapoartele comisiunilor. 
c) Propuneri şi interpel~ri.* 
d) Fixarea locului pentru ad. gen. viibare. 
e) Esmiterea comisiei autenticatoare. 
f) Apel nominal. 
g) Incheierea adunării generale. 
Arad, din şedinţa comitetului central ţinută la 18/31 

julie 1913. 

Iosvr ~lfoldovan, 
prez.ident. 

Nic. C1'istea, 
secretar. 

* Acestea, în senzul § 20. din regulament, sunt a se prezenta 
pre'Zidiului in scris inainte de adunarea generală. 

Notă. Participanţii ao a se Insinua DJui vice~prezident Alexiu 
Dob()~, învăţător şi director şcolar în Vihigos, spre a putea face 
dispoziţii de Jocuinţă şi banchet de co bună vreme. 

Comitetul central este convocat la şedinţă extraordinară pe 
Sâmbătă în presara adun. . gen. la 8 ore în sala ,coalei centrale 
din Şiria. 
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Nr. 195/912 -13 

Raport general 
~espre activitatea desvoltată de "Reun. inv. români dela 
,coalele poporale conf. ort. rom. din protopopiatele arădane 

I-VIl" În anul 1912/13. 

Onorata adunare generală! 

Mânaţi de imboldul datorinţelor faţă de. toţi oamenii de bine, 
·cari doresc progres şi inaintare prin munca pozitivă desfăşurată 

<le reuniunea noastră arădană, căreia în aceste zile de vijelii fur
tunoase îi incumbă sfta datorie de a convinge, strânge şi încuraja 
orice tendinţe chemate să se afirme pe câmpul moral şi cinstit al 
iubirii de cultură românească, ca mod~ti încredinţati ai acestor 
()ameni. oneşti şi nefăţăriţi, prezentăm onor. adunări generale ur
mătorul raport. despre mersul activităţii culturale administrative şi 

financiare a reuniunii noastre în anul de ge.~tiune 1912/13. 

OllOrată adunare generala / 

Reuniunea noastră ca instituţie de cultură românească prin 
insa şi firea şi alcătuirea ei e chemată de mediul social al popo
rului nostru, - care-şi are tradiţiile sale culturale şi istorice -
nu numai să ajute la transformarea vechilor sisteme de învăţă

mânt şi înlocuirea unor discipline ce df'curg din traditionala rutină 
a trecutului cu sistemele izolate şi bâigueli nerealizabile de multe 
ori, ci mai vârtos la plămădirea unui suflet national din care să 
plece ca nişte raze de lumină o nouă îndrumare şi o nouă orien
tare cătră vremile neobositoare de muncă pentru ajutarea culturii 
româneşti, care să fie una şi aceeaşi în întreg ţinutul locuit de 
neamul nostru. O cere aceasta glasul vremii luptătoare ce zilnic 
chiamă pe cei 'cu conştiinţa tare şi puternica către idealul cel mai 
firesc, cel mai curat, idealul credinţei ce o ai faţă de un neam 
stingherit în mersul lui cătră progres şi faţă de cultura lui pe care 
eşti chemat s'o aperi cu avutul tău jertfitor, dupăce cu acelaş 
avânt i-ai împărţit-o. E acesta gândul cel mai logic şi calea cea 
mai -deschisă pe care să apuce crezul oamenilor ce compun 
aceasta reuniune, a muncitorilor, ce·nu se opresc obosiţi de po
vara şi mâhitirea multor nevoi ce le apasă sufletele, ci merg ţna-
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inte tăcuţi, împresurati de vechia r~bdarc, dar Îmboldiţi de duhul' 
acela sfânt ce-i luminează calea către grija întăririi şi înălţării 

neamului. 
În aceiit înţeles şi numai În acesta, reuniunea noastră ară

dană va afla răsunet în inimi, şi va gă:;i loc În sufletele multe şi 
cinstite a celor mulţi şi de ispravă, pe cari cereăm să-! înălţăm 

printr'o muncă iubitoare de fiecare clipă aşezată temeinic pe pa
trimoniul de frumsetă tradiţinnală care îi face originalitatea cătră 
o cultură specifică) în formele căreia să-şi Îmbrace simţirile şi 

gândurile curate. 
Dat în propagarea şi in lăţirea acestei culturi, precum şi În 

rezolvirea idealului, Reuniunea noastră nu se va aşeza pe tronu~i 

de fildeş şi de acolo va buciu'l1a aspiraţiile ce le avem şi avântul 
îmbolditor cu care t>ă pomim În cete de hlptă şi suferinţe. Dreptul 
de vieaţă IIU va fi câştigat niciodată prin predici vagi şi nedes
luşite şi prin cuvinte ce de multeori mistifică realitatea. Texturile 
nervoase şi explicaţiile stridente şi banale împiedecă orice buna 
orânduire şi nimiceşte orice plan de acţiune, dacă nu vor fi aşe
zate pe un fond real, care să fie expresia tipică a concretului, a 
vizibilului. în fazele actu~Je de desvoltare, faze ce caracterizează 
luptă surdă şi nimicitoare, ce înghite vibratiile strigătelor, ce nu 
se mai pot auzi, se recer cele mai tăcute, dar mai puternice vOinţi, 
cele mai îngrijite salturi, dar totodată şi cea mai deplină cunoaş
tere a terenului real, precum şi tăria organismului şi a schiml5ă
rilor ce se petrec zi de zi În el 

-Fă.ă deplină stăpânire a acestor porniri şi neinţelegerea ro
stului intereselor îndreptătite ce reclamă rezolvare numai în senzut 
culturii naţionale, nici când nu se va ajunge la punerea in func
ţiune a tuturor energiilor de cari dispunem şi la stabilirea fostei 
coherente, care să aducă solidaritatea În gânduri şi aspiraţiuni. 
Purtată pe aripi utopice ce n'aduc adiere şi Înviorare sufletească 
şi ferită de multeori de atingerea cu suflul vântului ce poartă pe 
aripele sale durerea unui neam ce n'are sărbătoare, institutia noa
stră Îşi va pierM cu siguranţă rostul ei d~ a fi şi va peri ca un 
foc artifiCial, ce n'a lăsat În urma flacărilor decât numai cenuşa 

ce se calcă. Dar când condusă de cele mai curate intenţiuni şi 

va păstra cea mai strânsă legătură cu idealul real, de care trebuie 
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'Să se inspire şi să primească tainica lui indrumare, atunci Reu
niunea noastră arădană prin, rolul ce-I ocupă în şirul atâtor alte 
reuniuni cu aceleaşi tendinţe şi prin m:mifestările sale ce Î-au 
câştigat şi îndreptă tit existenţa încă dela Întemeierea ei, va cuceri 
tot mai mult simpatia şi înţelegerea pături lor sociale, ce până în 
prezent s'au ţinut departe de a-i .arăta şi cea mai mică conside
rare morală şi materială 

Qrizonturile nouă şi căile mu'tiple ce i··se deschid prin de
votamentul unui popor ce niciod<ltă nu ~ş'a putut Inăbuşi focul 
·entusiasmului de câte-ori îi pomeneşti de spusă biblică "că toate 
pentru dânsul s'a făcut" vor fi lotatâtea redute cari in cântecul 
"Deşteaptă-te Române" şi în uralele multimii entuziaste se vor 
pleca şi nimiel, căci steagurile ce au fâlfăit pe dânsele n'au putut 
rezista avântului de cucerire a mulţimi ce-şi cerea partea sa din 
bunurile ce O-zeul neamului său le-a lăsat. Atunci şi numai 
atunci sărbătoarea invingerii, praznicul întorşilor dela lupta des
robirii din cartuşele neştiinţei, din robia întunerecului ce i-a orbit 
ochii să nu-şi vadă nici măcar vlaguirea Atunci Reuniunea noa
:stră va fi Ceeace trebue să fie; nu O elită de oameni sentimentali 
şi cu porniri pătimaşe, ci o mod-stă că:-;uţă a oamenilor cu voinţă 
neîofrântă, a muncitorilor ce nici când de dragul formelor nu-şi 
vor jertfi munca ce aduce energie şi mulţămire. Şi până când 
-avem o astfel de căsuţă, până atunci mândră, cinstită şi curată 

:s'o ţie vrednicia dascălilor ce şed intr'ânsa. 

Onorata adunare generală! 
Cele mai însemnate momente venite să întărească Reuniu

nea noastră, în credinţele sale, credinţe- ce mărturisesc lnpta în
treprinsă de fii ei: sunt fără îndoială inaugurarea monumentului 
T. Ceontea şi serbarea centenară de 100 ani de existenţă a in
stitutului pedagogic din Arad. Două mari serbări naţionale, cari 
au fost adevărate revelatii şi o bucurie neţărmurită pentru întreg 
neamul. Printr'ânsele s'a dat dov",dă lumii, acelei lumi care ne 
cobeş.te v!ăgu;rea, că în vremile de grea urgie ne-am îndreptat 
cu sufletu.l cătră trecutul plin de glorii a neamului nostru şi am 
chemat istoria cu cartea-i plină de înţelepciune străbună, să facă 
()rdine în inimile dubio~i1or, cari fac să fumege cădelniţele la 
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presupusa înmormântare culturală. Şi s'a cetit din biblia trecu-
tului nostru paginile însemnate cu sânge şi pline de jertfă ro
mânească începând cu acea renumită "Supllex libelus valacho
rum" până la anul 1812, când dornicia împărătească a răscum
părat vitejia urmaşilor Romei prin deschiderea pedagogicestei 
şcoale şi până la băiatul ţăranului român din Deda, care a pro
povăduit într'ânsa cu vorbele-i de vrajă şi ne-a îndreptat crezul 
cătrti un ideal pozitiv. S'au cutremurat şi cei mai îngâmfaţi de
tradari la auzul atâtor jertfe pornite dela acel neam de robi,. 
care a doverllt atâta devotament, atâta pietate cătră bisericuţele 
ce s'au ridicat din sudoarea lui şi "indaratnicia" slujitorilor, cari 
au aruncat grăuntele sănătos, care a înăbuşit neghina răutătii şi 

a stricăciunii. 

Prima serbare, inaugurarea bustului praf. Teodor Ceontea .! 
s'a făcut În ziua de 1 Oct. 11. cu ocazia adunării generale tre-
cute, iar a doua În ziua de 6/19 Noemvrie 1 9 12, amândouă în 
presenţa Prcasfintiei Sale Dlui Episcop diecezan Ioan 1. Papp~ 
La prima serbare, care a fost sărbătoarea recunoştinţei şi a pie-
tăţii, din cuvintele spuse cu acea ocaziune de oratorii ocazionali--
s'a accentuat zelul neobosit şi intenţiunile nobile ale fostului 
profesor T. Ceontea, care a pus în cărti, dar mai mult În inimi 
toate curate le sale speranţe, cari au dat rodul lor În vieaţa nea-
mului prin cei mulţi şi tăcuţi, ce au aruncat mistria mâestrului 
şi' au apucat dalta muncitorilor, să croiască drum drept, neted şi 
curăţit de diferitele picdeci, pe cari să apuce lumină sigură caldă 
şi bună a scrisului, a faptelor sale. 

Teodor Ceontea, ~ după cum a spus unul din oratori n'a 
fost un geniu care să lase in urma-i opere monumentale, opere 
care să poarte pecetea geniului şi originalităţli sale. în schimb 
însă prin tot ce a scris şi a făcut, a ştiut să dea acea putere 
de credinţă, acea valoare morală, care i~a câştigat admiraţia În
tregei dăscălimi, urmându-i cu renuntarea tuturor bunurilor 'În 
calea dreaptă, singura cale, care a scos-o din întunerecul des
considerării la.. lumina atentiunei şi al cinstei. Cuvântul lui 'magic: 
ce electriza, faptele sale ce au purtat pecetea credinţei şi a 
jertfei a făcut din Reuniunea noastră arădană simbolul idealului. 
pe care de atâtea-ori l-a împărtăşit prietenilor săi sinceri, das-
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călilor, şi la realizarea căruia Cli atâta abnegaţie a muncit. A dat 
tot ce a avut îţi sine, în schimb n'a cerut nimic, nici măcar 
atâta, cât ar fi meritat. Binele ce a răsărit în urma poveţelor 
sale părinteşti i-a fost cea mai mare răsplată şi cea mai deplină 
mângăiere ce i-a putut-o aduce ca dar dascălii români, foştii săi 

elevi. Iar acum când se apropie anul, de când marmora ce-Î în-, 
făţişează chipul, priveşte cătră institutul În care a lăsat atâta 
putere şi pe o care l-a Îmbrăţişat Cll atâta iubire de apostol, un 
fior tainic ne cuprinde şi pe nesimţite izvoresc lacrimi pentru 
suferinţele nerăsplătite şi neînţelese aceluia, care a fost Te::>dor 
Ceontea. - Fi sol prietine al nostru drepturilor noastre, al spe
ranţelor noastre. 

A doua serbare naţională, centenarul de 100 ani dela înfiin
ţarea institutului nostru pedagogic Reuniunea noastră la aceste 
serbări a fost reprezentată prin comitetul central în frunte cu 
prezidentul Iosif Moldovan, care prin un discurs bine chib
zuit a scos la iveală trecutul plin de fapte rodnice a acestei 
case a neamului şi însemnatatea lui' pentru cultura noastră ria-

, ţională, care de aici şi-a primit cei mai desinteresaţi cultivători 

în massa mare a progresului. De aici a rupt fiecare cât i-a în
găduit puterile şi dorul câte-o părticică din focul entuziasmului 
primilor profesori, pe care a pus-o în vatra căsuţe lor modeste, 
sămănate la poalele codri lor, ca În aer bun să crească şi inimi 
curate să Încălzească. 

ZER 

Tot de aici vor porni şi În viitor cetele de mucenici ca să 
urce drumul greu al răspândirii de carte românească Şi să În
dure loviturile şi chinurile de oboseală, alergând cu toate fibrile 
simţirii după un viitor mai demn ,de un popor, care a_ însemnat 
în cartea istoriei atâta trăinicie. 

Figurile fericiţi lor dascăli înşiraţi de-alungul salei sionului 
rOmânesc vor fi privit cu mândrie la acestt' manifestaţii desvă
lite într'o casă, ce nu mai seamănă cu a sârbului Arsici, de pe 
vremurile prime a dăscăliei lor,. şi vor fi ascultat cu ardoare cu
vint~le rostite despre ei şi despre munca ce au depus-o în ser
viciul neamului din care au făcut parte cu sângele şi inima. Fe
ricite se vor fi simţit sufletele lor în acelea clipe măreţe văzând 
pe fii şi strănepoţii primilor învăţăcei ai lor veniţi la masa În-
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tinsă de ei să sărbeze uniţi În cugete şi simţiri ospătul înfrăţirii 

In lucruri bune şi să lapede odată din inimi sinistrul blAstăm al 
neunirij dela Milcov şi Carpaţi. Aşa vor fi fost în acelaş ceas. 
Aşa am fost şi noi, ce mânaţi de iubire cătră figurile lor măreţe 1 

şi cei chemati de instincte să punem tenciuală tot mai pliternică 
la zidul culturei naţionale început de voinţele lor tari şi conti
nuat cu onestitate de urmaşii lor. 

Au fost zile mari: una pentru importanţa ei natională, isto
rică-culturală, alta pentru abnegatia cu care a muncit de a mâna 
inainte aceasta istorie culturală şi prin dragostea lui multă faţă 
de neamul lui îngenunchiat. 

În acelaş timp însă amândouă a contribuit prin desfăşu
rarea lor la cimentarea legăturilor de solidaritate Între fii aceluiaş 
neam. Amândouă ne-a deschis aspiraţiuni, prin măreţia şi far
mecul ce s'a perindat pe dinaintea privirilor noastre. Au fost, şi 

or să mai fie! 

Partea literară-didactică. 
In ce priveşte partea literară-didactică manifestată de Reu

niunea noastră În anul trecut să invederează tot mai mult nă
zuinţele Învătătorilor români de a se Iăpădă de haina strîmtă şi , . 

nepotrivită <1 decadentismului vorbăreţ şi nefolositor şi a îmbrăca 
mantaua unei orientări mai prielnice, al unei munci mai armo
nică şi înţeleasă, apropiindu-se astfel tot mai mult de forma su-· 
perioară În care să imbină idealul cu realrtatea. Deplina liber
tate acordată să inţelege În limitele cuvlinţei, a talentului şi a 
misiunii -,- evidenţiază aceste semne bune pe cari suntem datori 
a le recunoaşte, ele sunt începutul unui curent, care~În curând 
va trebui să ne stăpânească cu desăvârşire. Jn frământările lor 
de propagandă, frământări scoase din sufletele lor curate i-au 
desbrăcat până şi haina milogirii de a aştepta mereu tot Îndem
nuri noi, şi probe de Încredere chiar şi atunci când le-au avut 
şi s'au îngrădit cu toată seriositatea şi consideraţia de muncă 
pozitivă a acţiunii viguroase care aşa de bine le şade în desco
perirea mnltor adevăruri ce până mai acum le priviau de basme. 
Cu câtă vieaţă şi căldură sunt spuse aceste adevăruri, dat tot
odată cu câtă modestie sunt redate toate zbuciumările în aflarea 
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lor. Toate aceste porniri ne dau îndemnul să pnvlm cu mai mult 
opti mism în viitor, căci din aceste răsleţe n.'izuinţi cu vremea se 
va închega curentul nou şi vor răsări Tdeile conducătoare, cari 
ne vor conduce pe cărarea cea mai sigură, pe care putem să 
iesim Ia luminis. Pe urma lui din hărnicia noastră si a oameni-, , 
lor de bine, cari nu se sfiesc a merge alăturea de modestul în
văţător român, se va plămădi în suflete dragostea de limbă şi 

lege românească. • 
Dintre punctele înşirate în circularul general remise ca ma

terial de studiare desp. proi. ca concluze ale adunării generale 
trecute sunt următoarele: 

a) Două mijloace prin cari şcoala poporală poate Înarma 
omenirea cu cultură sufletească, de T. Maris.· 

b) Propunerea membrului Petru Vancu referitoare la înfiin
ţarea unui fond de ajutorare a Învăţătorilor. 

_ c) Studiul ist~riei. 

Asupra punctului l. majoritatea despărţămintelor nu cad de 
acord cu afirmaţiile autorului, care prin scrierea sa, n'a ţinut 
cont de descope-:-irile moderne in psihologia copilului, descope
riri, cari au redus la simple invenţiuni teoriile pSihologice a pe
dagogilor vechi, cari au căzut În greşala de a se închina cu toată 
reverinţa sau spiritualismului lui Decartes, care admitea că: totul 
se dobândeşte prin creditare, pentrucă sufletul vine încunjurat 
de acea cunună de idei înăscute, cari fac cu putinţă orice edu
caţie. Toţi oamenii prin naştere sunt în posesiunea facultăţilor 
sufleteşti ale părintilor şi numai deosebirea de exerciţiu de În
trebuinţare acelor facultăti produc deosebirile ce se observă În 
vieaţă. Aceasta teorie duce la fatalismul lui Schopenhauer; sau 
empirismului pedagogic a lui Locke, care susţinea că nu sunt 
idei născute, prin naştere nu se primeşte nimk: toate ideile ne 
vin din experienţă şi că nimic nu e în intelect, ce să nu fi fost 
mai nainte de simţiri: pe tabula rasa a băiatului numai expe
rienţa Îşi Înseamnă datele sale. 

Psihologia modernă pe. baza multiplelor cercetări, combat 
afirmaţiile autorului scrierii, când zice: copilul se naşte cel mult 
cu dispoziţii pentru viţiu sau virtute, după cum se naşte Cu dis
poziţia pentru ştiinţă, sau pentru tehnică, artă etc. dar nici în-
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tr'un caz cu deprinderi formate gata. Nu se naşte cu limbagiul 
gata desvoltat, ci numai cu dispoziţia de a vorbi, deşi Iimbagiul 
s'a exercitat de genul omenesc Întreg şi de mult. iî trebue indi
vidului exercitarea, deprinderea, ca să transforme limbajul din 
virtualitatea moştenită În ceva real, sau să fie copilul dela naş
tere betiv, dacă a avut părinţi beţivi. Nu. El poate avea dispo-, " 

ziţii cătră beţie şi poate să devină, dacă i-se dă ocazii priinci-
oase, deci nu trebue exagerată aceasta teorie ca sp;ritualismul 
lui Decart, nici înţeleasă ca principiile profesate de Locke-Hel
vetius. Tendinţele diverse şi aptitudinile ascendenţilor se neu
tralizează unele pe altele. Afară de aceasta fiecare copil este o 
personalitate, o activitate personală, 'care sfărîmă determinismul 
ereditar, revolt~ndu-se împotriva fatalităţii etnice. Nu există o 
astfel de lege, cum e legea gravidităţlÎ, sau a apăsării. Există 

un fapt şi anume m'Jştenirea fizică şi morală tot atât de deose
bită pe cât e de felurită. Dar există totdeauna şi un alt fapt: 
naşterea cu fiecare nou individ a unei ~personalităţi nouă, care 
este deosebită, de a descendenţilor. Este absurd a se zice că o 
fiinţă la naştere nu este decât suma celor cari l-au procedat pen
trucă asta ar însemna să mânăm Îndărăt problema, eliminând fără 
sfârşit ultimul său termin. Personalitatea nouă, care-şi face apari
ţia cu fiecare copil aduce o speranţă nouă, o putere de vieaţă, 
care are să intre în luptă, cu principiile Învechite ale trecutului. 

b) Propunerea membrului P. Vancu referitoare la Înfiintarea 
unui fond de ajutorare pentru învăţători În caz de! boală să de
clară de binevenită şi (oarte folositoare pentru 'corpul Învăţăto
resc, şi aşa neajutorati din partea nimănui şi trecuţi cu vederea , , 

la umilele cereri În primirea unui mic ajutor spre a-şi vedea de 
sănătatea sdruncinată, nu pentru a-şi crea sieşi poziţii materiale. 
ci muncind din greu spre a scoate din nămol carul noroilor nea
mului înglodat de vitregia vremilor nemilostive. Fiind astfel ma
joritatea răspunsurilor afirmative, rămâne în sarcina autoru lui 
propunerii, de a prezenta şi un proiect de sţatut, care desbătut 
În amănunţime din partea desp. protopopeşti să servească de 
indrumare susnumitului fond. 
, .. c) Studiul istoriei dat prin circularul general al comitetului 
ca material de studiat pentru viJtorul plan de învăţământ, a scos 
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la suprafaţă multe idei, ce vor trebui a fi luate În considerare la 
propunerea acestui studiu atât de important din punct de vedere 
al educaţiei nationale, care a fost foarte stingherită prin predarea 
prea fragmentaTă, sau de loc, a istoriei naţionale. Din rapoar
tele diferitelor comisiuni, cari au penetrat pe cât se poate mai 
adânc in importanţa acestui studiu a eşit la iveală chipul rudi
mentar şi ceaţa înşelătoare ce a Învăluit adevărurile istoriei na
ţionale, oprind principiile adevărate ale acţiunii, prin neglijarea 
până la extrem a trecutului chemat de multe-ori În faţa Împre
jurărilor nefaste ~ să ne Împinteneze cătră un mod de lucrare mai 
confort cu realitatea vieţii. E retăcut până şi începutul neamului 
nostru, par'că am fost adus de colea, şi nu din chenarul domniei 
romane. Cât despre sbuciumările noastre cu aspiraţiunile lor, de 
a rupe Îl1vălişul robiei, şi a ieşi la cărările luminişului, nici po-

. menjr~ nu e, Încât îţi vine a crede, că poporul ăsta, atât de des
pomenit astăzi de străini, n'are istorie, căci nu şi-a format-o nici 
prin geniu, nici prin ascuţişul sabiei. O indolenţă dusă la extrem 
În neglijarea predării istoriei naţionale. Aşa a fost, dar e spe
ranţă că nu o să mai fie. Poporul român. care a stat departe de 
pragul şcoalei până mai eri, ~ astăzi cun-oscându-şi însemnă

tatea nu se mai mulţumeşte cu fărimiturile ce cad dela masa 
istc>riei altor neamuri, ci doreşte, ba chiar pretinde să-i cete şti 
din evanghelia trecutului şi să:i spun prin cuvinte rupte din 
inimă, că e din neam mare, că doina ce o fredonează la umbra 
codru lui prietenul său e adusă pe aripi de vânt din cetatea Ro
mei; să-i mai spui apoi, că opinca românească batjocorită astăzi 
a însemnat urma trăiniciei noastre dealungul vremilor ne milo
stive. Şi dacă fluerul În care-şi îneacă amarui alăcut de multe
ori, în locu-i a răsunat buciumul, chemându-I la apărarea pă

mântului, legii şi limbii. 
Un eveniment de-o însemnătate culturală pentru Reuniunea 

noastră a fost apariţia În broşură a conferinţei I. 1. Rousseau şi 

ideile sale ped. cu care valorosul profesor dl Dr. P. Pipoş a 
debitat În adunarea generală trecută. Aparatul ştiinţific, cu care 
a fost lucrată, expunerea clară şi precisă limba românească dulce 
şi sonoră; toate aceste au contribuit de a îndemna biroul ge
neral a tipări aceasta scriere atât de importantă pentru corpul 

... 
/ '. 
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Învăţătoresc, răspândindu-o În toate părţile. Străduinţele biroului 
general şi-au avut efectul dorit, căci din partea librâriei C· 
Sfetea din Bucureşti, în schimbul" exemplarelor trimise s'a primit 
mai multe cărţi de valoare ped. literară în preţ de 101 coroane 
60 fileri. 

Pentru a da un avânt mai mare tendintelor de cultivare a 
dascăliIor români, Academia română din Bucureşti a donat pe 
seama Reuniunei noastre mai multe cărţi apărute În editura sa 
de o valoare mare. Gestul nobil al acestei înalte institutii cultu-

I 

rale, ne-a îndemnat ca în numele celorce se vor Împărtăşi de 
cultură adevărată :-omânească, să-i aducem cele mai sincere mul
ţumiri. Opurile primite s'au trimis bibliotecarului general care 
le-a şi luat în primire. Numărul volumelor trimise sunt 146, în 
pret de 933 cor. 30 fiI. 

Partea administrativă. 
Sub Nr. ] conform § din statut€le reuniunii noastre, pro-' 

tocolul adunării generale trecute compus în trei exemplare, in 
timpul legal s'a subşternut: un exemplar Ven. consistor diecezan, 
unul oficiului inspectorului regesc, iar un exemplar s'a adnexat 
actelor. 

In considerarea muncii bogate revărsată asupra neamului 
din partea celei mai vechi şi mai rodnică instituţie, culturală 

• Il Astra "> adunarea generală a reun inunei noastre în urma meri
telor pe drept dobândite de aceasta falnică instituţie, a a decre
tat-o cu multă însufleţire de membru onorar. Biroul general pe 
baza votului unanim al membrilor, a expedat cu ocaziunea adu
nării generale a ei ţinută În Sibiiu, Dlui Andreiu Fîrsan preşe
dinte, diploma de membru onorar exprimându-i totodată mulţu

mită şi recunoştinţă pentru atenţi unea ce ni-a dovedit-o cu ocazia 
inaugurării bustului prof. Teodor Ceontea. (5) , 

Pe baza conclusului 3. al şedinţei comitetului central din 
] 1/24 Oct. şi în urmarea jertfelor' şi a muncii cinstite aduse de 
foştii funcţionari şi membrii ai comitetului central, biroul general 
a adresat tuturor acestor vrednici muncitori multumiri sincere, ru
gându-i a-şi depune şi in viitor puterlle\ în serviciul înălţării şi 

întăririi reuniunei noatre. (29) 

l 
~ 
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In legătură cu aceasta, afacere, am avizat prin hârtia de dttul 
11/X 912. Nr. 6. pe toţi noui aleşii funcţionari şi membrii, rugându-i 
de a-şi plasa toate forţele întru progresa rea şi Înaitarea Reu
niunei. (6) 

Vicepresidentul Alexiu Doboş şi membrul de comitet Petru 
Binchiciu după primirea avizului nostru numai decât şi-au Înain
tat demisiile din funcţiunile onorifice cu cari i-a Împărtăşit vo-' 
tul adunării generale. Comitetul central în şedinţa sa din 11/24 
Octomvrie 1912 luând în deliberare abzicerile, a hotărtt că de 
oarece afacerea aparţine ad. gen. care le-a dat acest mandat, să 
se transpună proximei ad. spre decidere În cauză. 3. 6. 23. 

De asemenea nu s'a putut trece cu vederea nici faptul de 
a exprima cele mai vii mulţumiri P. S. Dlui episcop diecezan şi 
tutor mandatorilor diferitelor instituţii culturale cari prin presenţa 
lor au ridicat nimbul sărbărilor culturii românesti, contribuind , 
astfel la cimentarea legăturilor sufleteşti ce trebue să domnească 
între fii aceluiaşi neam. Nu ne-am putut opri de a ne manifesta 
in sensul sus arâtat şi pentru motivul bine intenţionat de a-i 
atrage În sfera intereselor reuniunii noastre care prin năzuintele 
sale - năzuinţi ce congruiază cu are neamului nostru - doreşte 

a-i strânge sub un stindard pe care scris este: progres şi Înain
tare. 

O chestie care a preocupat foarte mult biroul general şi 

comitetul central al reuniunei noastre este faptul laudabil, luat 
în unire cu celelalte reuniuni surori, a Timişoriişi Orăzii-mari, 
de a ne prezenta la serbările centen3re ale institutului pedago
gic din Arad, nu numai de a ne închina vechiului aşezământ 

cultural pentru tot ce a produs şi a dat neamului, ci a-i aduce 
din prilejul serbărilor şi un dar modest, portretele primilor pro
fesori, primilQr mucenici ai causei naţionale române. 

Din sumele încassate cu diferite ooo.siuni. din darurile be
novole şi din modeste le jertfe ale dascălilor români s'au creat 

. aceste opere de artă, cari reprezintă credinţă, iubire şi recuno
ştinţă fată de institutul şi de primii lui profesori. 

In întelesul avut cu celelalte reuniuni, s'au presentat por
tretele tuturor profesorilor cari s'au predat destinaţiei cu ocazia 
centenarului. 

.. 
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Fie ca acest dar să afle ecou în inimile celor ce-şi vor 
pleca genunchii înaintea lor, luându-i de bună pildă spre a fi 
socotiţi de demn urmaş al lor şi un harnic învăţăcei al institutului 
din care a purces pe drumul vietii şi al jertei. 

Ne-a preocupat foarte mult şi anul acesta angajamentul 
luat încă 1n anii trecuţi, de a fini şi afacerea importantă a mo
nografiilor şcolare. Biroul general prin circularul său a atras aten
tiunea membrilor reuniunii, de a grăbi aceasta afacere atât de 
insemnată pentru istoricul şcoalelor noastre confesionale, rugân
du"':j a tri mete. În cel mai scurt timp datele necesare membrului 
Petru Vancu din Măderat încredinţatul comitetului central cu 
arangiarea lor. Resultatul solicitării noastre a fost multul11itor, 
căci partea cea mai mare dintre membrii au răspuns îndatoriri
lor. Rămân în discuţia adunării generale adunarea datelor isto
rice şcolare şi din comunele cari fie din cauza sărăciei, fie din 
alte cauze numai susţin şcoale confesionale. Să recere aceasta 
şi pentru motivul, de a putea presenta istoricul şcoalelor noastre 
într'un întreg complet, care să mărturisească generaţiilor vÎitoare, 
că În limitele putintii, poporul român a îmbrătişat cu toată căl

dura cartea românească, dar cu resemnare şi-a plecat capul în 
faţa sorţii care i-a luat-o din mână. 

Prin hârtia cu Nrul 6756/912 comitetul redacţional a fost 
solicitat din partea Ven. Consistor de a răspunde' la diferite În
trebări puse în ch~stia articolului apărut în Nr. 2 anul 101 J al 
organului "Reuniunea învăţătorilor." Spre a da un r~puns exact 
şi colectiv, preşedintele reuniunei a simtit necesitatea a con
voca comitetul redactional în şedinţa extra-ordinară În care s'a 
formulat răspunsul pe care l-am subşternut. Von. Consistor. El 
conţine următoarele. a) Comitetul red. primeşte răspunderea pen
tru cele afirmate în articolul apărut În Nr. Nr. 2 anul 191 J al 
organului "Reuniunea Înv." b) Consimte Întru toate cu bunele 
intenţii ce se desvălesc din menţionatul artic~l, solidarizându-se 
intru toate cu fostul redactor În acel timp Ioan Crişan. c) N'are 
cunoştinţă cine-i autorul articolului şi subscris de pseudonimul 
"dolar" luând cunoştintă de el numai după apariţia lui. Sântem în 
credinţa ca Onor. ad. gen. va lua la cunoştinţă acest răspuns, 
şi va aproba Întru toate tinuta colectivă ce s'a observat În da-
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rea răspunsurilor cerute. (144 şi condusul d) al corn. central din 
18/3 t Iulie.) 

Solicitată fiind reuniunea noastră de a se înrola şi ea în 
şirul protestatorilor contra tendintelor jignitoare ~ ce s'au adus 
şcoalelor noastre prin actuala lege şcolară, biroul general şi până 
la intrunire în şedinţă a comitetului central a dat răspunsul că 
de oarece contemplata lege şcolară fără nici O luare în consi-

'derare ... a păsurilor noastre va fi aprobată de forurile legale, şi că 
luptând contra ei ca membrii ai reuniunii vom periclita însăş 
existenţa reuniunii, care şi aşa e privită într'un mod odios, din 
parte-ne ne resemnăm în faţa atacului ce se pregăteşte culturei 
noastre nationale, care totuşi va trăi prin munca şi hărnicia das-

~ călului român. Comitetul central a aprobat aceasta procedură 

luând la cunoştinţă răspunsu~ biroului. (95) şi conclusul corn. 
central din 27 Februarie (11 Martie) 1913. 104. 

Primind invitarea colegilor ai reuniunii sătmărene de a ne 
spune opinia în privinţa convocării unui congres al tuturor in
văţătorilor români în Cluj s'au alt loc, în care să se des bată 
chestii relative la învăţământul nostru confesional precum şi 

alte chestii ce privesc învăţătorul român, comitE'tul central în 
şedinţa sa din 18/31 Iulie a adus următorul condus: Ade
rează În principiu la ţinerea congresului învăţătoresc, şi Îndeamnă 
pe ceice doresc a lua parte a se presenta în oraşul Cluj locul 
cerut de majoritatea învăţătorilor pentru desbaterea chestiilor 
puse la ordinea zilei, nu Însă ca membrii ai reuniunei ci numai 
ca persoane interesate. 

Motivul' care a Îndemnat comitetul central de a aduce o 
astfel de hotărîre este: de oarece nu toţi învăţătorii români sânt 
organizaţi În reuniuni, şi fiind contemplatui congres, invăţătoresc 
iar nu al reuniunilor, reuniunea noastră ca instituţie nu poate 
depăşi limitele §-Ior statului spre a se avânta în acţiuni ce ar 
aduce-o în conflict cu superioritatea. 

Desele noastre petiţii adresate Ven. Consistor, de a ven1 cu 
autoritatea sa în ajutgrul reuniunii prin luarea celor mai severe mă

, suri contra indolenţilor cari fără motive legale absentează dela 
adunarea generală şi conferinte tractuale, şi-au avut efectul do
rit. Ven. Consistor prin hîrtia sa de dttul 6754/913 avisează bi-

• 
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roul general că toti membrii cari absentează fără motive demne 
de crezământ, dela adunarea gen. şi conferinte, vor fi pedepsiti o 

cu amcnndă în bani fără nici o considerare. Grija superiorităţii 

şcolare manifestate -şi de astă dată fată de reuniunea noastră ne 
întăreşte în credinţă, că pe viitor vom fi scutiţi de ncplăcutele 

arâtări a o mulţime de absenţi cari Tlumai cinste n'au adus reu
niun ei. (166) 

In urma con..::lusului XXV al ad. gen: trecute adus cu una
nimitatea voturilor, de a ţinea adunarea din anul curent în opi
dul Şiria, biroul general şi-a ţinut de datorinţă de a încunoştinţa 
de timpuriu factorii competenţi, atrăgându-Ie :atenţhmea asupra 
hotărîrii adunării generale rugându-i de a lua toate disposiţiile 

de lipsă pentru primirea şi- încvartirarea membrilor, reuniunii. 

Partea financiară. 
Pqntru sculptarea şi ridicarea monuT11entului Teodor Ceon

tea şi a diferitelor lucrări intreprinse cu acel scop, din jertfele 
membrilor reuniunei, darnicii benevole şi contribuirea casei reu-
niunei au întrat ca venite o' • • Cor. 2353'62 
din cari s'au cheltuit . .. ...,.. 2111'14 

act 13 a rămas 242'48 

Pentru pietarea şi. Încadrarea portretelor foştilor profesori ai 
preparandiei aradane a Încurs suma de . Cor. 145'-

s'a cheltuit . . . .. " 256'65 
s'a observat un minus de II ) .65 

care s'a acoperit din plusul rămas dela monumentul T, Ceontea. 
act. 15. 

[n urmarea avizului primit dela judecătoria Qin Şiria, biroul 
a întrevinit la Ven. Consistor pentru extradarea legatului testa
mentar Stefan Antonescu. 

Prin hârtia de sub Nr. 740/913 Ven. Consistor avizează apoi 
biroul că averea fericitului Stefan Antonescu şi soţia prin actul 
judecătoresc 1978/912 a trecut În posesiunea sa. Ca legătari,tes
tamentari ne îndrumă ca suma de 400 coroane ce ni-se compete 
să poate ridica din cassa consistorială. ~iroul general urmând 
provocării Suma sus numită a ridIcat-o, şi predat-o distinaţiei 

sale. (99) 
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Pe baza concluselor adunărilor generale trecute comitetul 
central în şedinţa sa din 27 Februarie 1913 a plenipotenţat cas
sarul general ca în contra acelor membrii ai reuniuni cari re
stează În taxele de membru şi organ să pună în aplicare pro
cedura judecătorească. Enormele restanţe ce se eVidenţiază din 
raportul cassarului general a îndemnat corn. ceniral la acest pas, 
care sântem siguri că vor duce la resuItat. (104) 

In anul de gestiune 1912/13 biroul central a resolvat peste 
200 esibite. Pentru executarea şi rosolvarea afacerilor a convocat 
şi ţinut 2 şedinţe ordinare şi 2 extraordinare. Şedinţele ordinare 
s'au ţinut în Arad În zlJele 11/24 Octomvrie 1912 şi 18/31 Iulie 
1913. Prima şedinţă extraordinară în 27 Februarie (13 Martie) in 
Arad iar a doua în Şiria în 13 Sept. n. 1913. (23, 104, 189.) 

Activitatea desp. protopop eşti. 
În ce priveşte activitatea desp. prot. să evidenţieză tot mai 

mult tendinţa de a îmbrăţişa chestii actuale din diferite domenii, 
cari cer resolvire definitivă şi cari în urma discuţiilor vii şi in
teresante ce-au produs, au avut darul de a aduce lumină şi in
ţelegere în multe puncte cari păreau învAluite în negura dubio
sităţii. Rezultatul acestora a fost o Îndrumare mai sigură şi mai 
plină -de efecte bune În învătământul teoretic şi practic, precum 
şi în o mai bună consideraţie a oamenilor de bine de ale întinde 
mâna de ajutor acestor muncitori, ce ştiu să lucre numai pentru 
ridicarea prestigiului şco alei române şi prin trânsa la întărirea 
neamului nostru. 

Toate aceste sunt semnele unei transformări radicale tn 
mentalitatea corpului nostru dăscălesc de a fi, urmaşul diecilor 
de eri, cari tind a se ridica prin ei la autoritatea şi consideraţia 

de cari trebue să se împărtăşească tn organismul nostru social. 
Cu toată desinteresarea în muncă de care au dat dovadă 

desp. protopopeşti în ajungerea unei realităţi mai plină de re
sultate positive, resultate ce să îndreptăţească şi mai mult focul 
dragostii ce o poartă înv. poporului nostru, aceştia nu să pot 
inchide în nepăsare si În privinţa muncii extraşcolare care până , 
acum e foarte negţijată. Infiintarea de biblioteci poporale, cur
suri de analfabeţi •. conferinţe poporale, înfiinţarea de societăţi 

13 
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cooperative şi altele de acest soiu, vor trebuI să figureze În pro
gramul de muncă a despărţămintelor protopop eşti, spre a fi şi 
în punctul acesta adevăraţi apostoli în serviciul neamului. Munca 
depusă şi până acum, ne Îndrituesc a crede că, dorul din ce în '\ 
ce mai pronunţat a Înv. români de a-şi pune umărul la carul 
nevoilor neamului, nu va pregeta de a .se îndrepta întru ridicarea 
lui şi pe acest teren, ca apoi mulţumirea sufletească să fie 
deplină. 

Desp. Arad. 
În anul de gestiune 1912/13 a ţinut 2 conferlnţe. Prima 

conferintă de toamnă s'a ţinut În Arad la 14/27 Noemvrie 1912. 
Cu aceasta ocaziune s'a ascultat prelegerea practică din limba 
română "scris-cetitul" ţinută de Iosif Moldovan cu elevii cL 1. 
Conferinte s'au cetit trei: "Fiintele prestorice şi originea omului" 
de dl Nic. Mihului profesor; "Mijloace contribuitoare la educa
tia familiară şi şcolară Petru Lupaş, şi "Tăbliţa" prelegere prac
tică de dşoara Maria Precupaş. 

, Cu acest prilej s'a cetit şi desbătut În amănunţime circularul 
gener. luându-se dispozitii pentru ducerea la îndeplinire a tuturor 
punctelor ce privesc desp. şi reuniunea. în aceasta conferinţă În 
locul presidentului demisionat. Dimitrie Popoviciu, s'a ales Stefan 
Roja înv. În Pecica. A doua conferinţa s'a ţinut În comuna Şei
tin în ziua de ] 14 Maiu a. c. S'a ascliltat prelegerea prac
tică "Facerea săpunului" ţinută de Dna Ana Sebeşan cu elevele 
claselor V-VI, precum şi lucrările "Istoria ca mijloc de desvol
tare a iubirei de patrie şi neam: "Părţi alese· din Gramatica 
română" de Ioan Cadar: "Epistola" de Georgiu Popoviciu pre
cum şi rapoartele comisiilor încredinţate cu studierea chestiilor 
impuse prin circularul general. Desp. Arad numără membrii or-

I 

dinari 40, fundatori 39, onorari 2 şi ajutători 35. (80. 168). .~ 

Desp. Chişineu. 
A ţinut 2 conferinte. Prima s'a ţinut în Chişineu În ziua 

de 6/19 Neomvrie 1912. Cu aceasta ocazie s'a ascultat prelege
rea practică din socoată pentru clasele 1, Il şi III predată de 
Todor Mariş, precum şi lucrările: "Un confort al manualelor pen
tru limba maghiară" de Ioan Crişan; ..,Practica muzicei în şcoala 
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poporală" de Ioan Cab a şi "Chestiuni ce ne privesc" de Petru 
Roşu.,S'a desbătut şi aprofundat.rescriptul com. central luându-se 
dispoziţii pentru satisfacerea chestii lor ce privesc desp. şi 

reuniunea. 
A doua conferintă s'a tinut în Curticiu cLJ o~azia examenu

lui final dela şcoala condusă de Mihail Dragoş. In aceasta con
ferinţă s'a ascultat rapoartele comisiunilor încredinţate cu studie
rea diferitelor puncte din circularul general. 

Desp. numără 31, membrii ordinari 5 ajutători şi 2. fundatoci. 
{9S. 169). 

Desp. Şiria. 

A ţinut 2 conferinţe: Prima În Pâncota 3/16 Noemvrie 1912. 
In aceasta conferinţă s'au ascultat prelegerile practice din so
coată şi gramatica română ţinută de Dnii Iuliu Grofşorean şi 

Pavel Dârlea precum şi lucrarea dlui Petru Vancu cu titlul: 
"Cari sunt remediile ca tinerii noştri să îmbrăţişeze mai cu căl
dură cariera învăţătorească." Circularul general s'a desbătut in 
amănunţime, luându-se paşii de lipsă întru studierea chestiilor 
emanate ca concIuze din partea adunării generale. 

A doua conferinţă s'a ţinut în Şiria În ziua de 4/17 Maiu 
a.c. S'a preles din sacoată de dl Gropşorean, şi s'au cetit ra
poartele comisiilor Însărcinate cu studiarea chestiilor impuse în 
rescriptul corn. central. 

Desp. numără 32, membrii ordinari 3, fundatori 9, ajutători. 

(79, 156.) 

Desp. Radna. 
A ţinut 2 conferinţe. Prima conferinţă s'a ţinut comuna 

PauHş în ziua de 9/22 Nov. 1912. A preles din limba română 
scris-cetitul după metodul fonomimic clasei 1. Traian Givulescu 
înv. în loc, iar Traian 'Givulescu înv. În Radna a ţinut claselor 
V-VI. prelegerea practică "Facerea săpunuJui. Circularul gene
ral s'a discutat în amănunţime şi s'au luat măsuri de lipsă pen
tru studierea chestiilor emanate ca conc1use din ad. generală 
frecută. 

A doua conferinţă s'a ţinut in Soborşin În care s'a ascul
tat prelegerea practică din socoată Nr. 20 ţinută de dl Eugen 

13· 

• 

, 
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Spinant inv. în loc cu elevii clasei I. Nicodin Neagota a cetit , 
lucrarea cu titlul "Despre alcoolism, iar comisiile rapoartele lor. 

Desp. numără 23 membrii ordinari 5 fondatori şi 6 ajută
tori. (99, 161.) 

Halmagiu .. 

A ţinut 2 conferinţe. Prima conferinţă în Iosăşel la 12 De
cemvrie 1912. S'a ţinut prelegerea practică din partea dlui Petru 
Costina Înv. în loc. "Apele curgătoare şi stătătoare", cu elevii 
clasei a IL, şi s'a cetit şi aprofundat circularul general, luându-se 
dispoziţii În merit. 

. A doua conferinţă s'a ţinut În Halmagiu În ziua de 6/19 
Iunie a. c. tn aceasta conferinţă s'a cetit lucrările "Pentru culti
varea ulterioară a învătătorului" de al Traian Mager înv. în . 
Lazuri: ,,Înfluinta familiei în educaţiune" de dl Mihai Vidu, 
precum şi raportul comisiunii însărcinate cu studierea planului 
de inv. studiul istoriei. 

. Desp. numără 23 membrii ordinari 3 fondatori şi 11 ajută

tari. 81) 167. 

Desd. Buteni. 
A ţinut 2 conferinţe. Prima conferinţă s'a ţinut În Buteni 

1n ziua de .1/14 Noemvrie 1912. S'a ascultat prelegerea practică 
în socoată Nr. 3 tinută de Petru Perva cu elevii clasei 1. precum 
şi disertaţia "Reducerea clasificărilor" de Liviu Dublea. Rescrip
tul com. ceotral s'a cetit şi desbătut, luându-se dispozitii pentru 
satisfacerea tuturor puncte lor înşirate in tr'ânsul. 

A doua conferinţă s'a ţinut În Bodeşti tn ziua de 28 Maiu (10 
Iunie a. c. cu ocaziunea examenului final În şcoala condusă de dl 
N. Boscaiu preş. desp. s'a dat cetire rapoartelor comisiuni1or, 
precum şi funcţionarilor despărţământului privitoare la cassă şi 

bibliotecă. 

Desp. numără. 38 membrii ordinari 1 fondator şi 8 ajută
tori (87. ]81) 

Desp Boroşineu. 
A ţinut 2 conferinţe. Prima conferinţă s'a ţinut la 8/21 De

cemvrie 1912, tn comuna Cermeiu cu care ocaziune s'a ascultat 

• 

.' . 

... 
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'Prelegerea practică din limba maghiară Anotimpurile de Simeon 
Albu, şi disertaţia membrului Pavel Dârlea cu titlul "0 călătorie 
,de studii şi esperinţă în cele 4 state şi capitalele lor". Diferitelor 
·comisii s'a împărţit ca material de preocupare chestiile cuprinse 
În circularul general. 

Conferinţa a doua s'a ţinut În comuna Seleuş cu ocaziu
nea esamenelor finale a şcoalelor noastre confesionale, conduse 
de Petru Toma şi Todor Mişcoiu sau cetit rapoartele de cassă şi 
bibliotecă, Comisia încredinţată cu studierea concluzelof ad. gen. 
impuse prin circularul general n'au satisfăcut datorinţelor, fapt 
care a Îndemnat conferinţa liIe a-i impune riguros de a subşterne 
pe viitoare ad. tractuală raportul său, 

Desp. numără, 20 membrii ord. (146, 184) 

IV. Membrii Reuniunii, 

Reuniunea noastră învăţătorească în anul t 912/13 numără 
următorii membrii : 

a) Desp. prot. Arad, . 40 ordinari, 39 fund" 20norari, 35 ajut. 
b) 
c) 
d). 
e) 
J) 
g) 

• " 
Chişineu 31 

" 
2 

" " 
5 

" 
" " 

Şiria • . 32 
" 

3 
" " 

9 
" 

" " 
Boroşineu20 

" " " " 
" " 

Buteni , 38 
" 

1 " " 8 
" 

" " 
Radna, 23 

" 
5 

" " 6 
" 

• " 
Hă\magiu 23 

" 
3 

" " 
11 

" 
De toţi: 207 ordinari, 53 fund" 20norari, 74 ajut. 

(Exeb. Nr. 1 10), 

V. Cassa Reuniunii. 

Starea cassei Reuniunii cu finea anului 1911 este urmă
toarea: 

a) A fost a să încassa 9085'35 cor, 
,b) S'a încassat 2035'47 cor. 

c) S'a descris 254'50 cor, 2289'97 cor . 

. d) A rămas să incurgă 6795'38 cor . 
• e) ° suprasolvire 14'- . " 

Suma: 6809'38 cor. 
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care SUlnă să acopere: 

a) Rest În taxa de membru 1404'- cor; 
b) Rest În abon. de organ. 2641'30 " 
c) Depuşi la "Victoria" . • 2626'85 " 
d) Interese după acest capital 137'23 " 

--~------------~--Suma: 6809'38 cor. 

e) S'a Încassat . . . • 2035'47 cor, 
S'a spesat . . . . . 1961'24 " 
rămâne În bani gata 74'23 cor. 

'- Averea la f. an, 1912 este: 688361 cor. 

(Exeb. Nr. 163). 

VI. Bugetul Reuniunii. 
Bugetul- Reuniunii pe anul 1914 este; 
a) Venite 1650'- cor. 
b) Spese 1600.- " 
(Exeb. Nr. 194). 

VII. Biblioteca Reuniunii. 
Starea bibliotecii Reuniunii pe anul 1911 j12este următoarea .~ 

a) Bibl. centrală. • . de 422 op., 529 voI. în val. de 2323'85 cor. 
b) " desp. Arad.. ,,118 " 158 " " .. " 187.59" 
c)" >1 Chişineu ,,144 " 144 " " ~ .. 116.60" 
d)" " Şiria.. " 39" 46 " " "" 77'60" 
e).. " Boroşineu" 64 " 100 " " "" 80'50" 
f)" " Buteni. ,,179 ,; t 97 " " " " " 
II) ", " Radna. ,,1 10 " t 10 " " .. " 125.85" 
h)" " Hălmagiu~" 236 " 231) " " ,," -,- " 

De tot: ,,1312 ,,1520 

(Exeb. Nr. 192). 

Propuneri: 

" " " " 2911'99 cor. 

Presentând an. ad. generale raportul de fată împreună cu 
ac1usele necesare, rugăm ono ad, generală să binevoiască a 
primi următoarele propuneri: 

a) Să ia la cunoştinţă raportul general. 
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b) Biroului general, comitetului central, cassarului, biblio
tecarului precum şi controlorului a li-se da absolutorul pe anul 
de gestiune 1912/13. 

c) A aproba proectul de buget pe anul 1913/14. 
.. d) A lua în programul de muncă a desp. prot pe anul 

1913/14 din planul de înv. studiul "Constitutia patriei şi bi- \ 
sericească" . 

e) A deJibera asupra abzicerilor dlor Alexiu Doboş din 
postul onorific de vicepresident, şi Petru Bichiciu ~jn funcţia 

de membru al comitetului central. 
f) În chestia fondului de ajutoare a înv. În caz de boală, a 

da Îndrumare dlui Petru Van cu autorul propunerii de a com
pune un proect de statut referitor la felul de înfiinţare a nu
mitului fond. 

g) A decide asupra culegerii de date istorice şi din acele 
comune C3lii nu mai susţin şcoale confesionale. 

h) În ce priveşte activitatea extraşcolară a înv. a discuta 
în amănunţime felul planu!ui de muncă a acelei activităţi care 
pe lângă considerarea mediului regional să presinte totuşi o 
unitate în acţiunea ei generală. 

e) A se ocupa cu chestia istoricului reuniuner noastre în
cepând dela înfiinţarea ei până în ziua de astăzi. 

Arad, din şedinţa com. central ţinută Ia 18/31 Iulie 1913. 

Iosif Moldovan N. Cristea 
prez.idcnt. secretar. 

Raportul cassarului. 
Ono Adunare! 

După cum se poate vedea din Ratiociniul alăturat, încas
sarea taxelor şi a abonamentului la organul reuniunii şi în anul 
acesta, ca şi în cei precedenti, s'a făcut cu puţin rezultat. Sper, 
că pe viitor voiu fi în posiţia, a prezenta un raport mai favora
bil, întru cât comitetul reuniunii a dispus de împrocesuarea re
stanţieriioL 

Galşa, la 23 Iunie 1913. 
Iuli" Grofşorean, 

cassarul reuniunii. 
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Raţiociniul 
reuniunii inv. rom. gr.-or. din protopopi atele I-VlI despre toate veni
tele şi spesele reuniunii incepând dela 1 Ianuarie până la 31 decem

vrie 1912. 

~~ ~ ~~ I~ .~,-, ~ ~ ii '-0' c ,; II rn.tt;i II ~ ~ rn ~ ~ 11 <f) (U 

2 1i ,~ ifi lt II a ~ E ~ " ~.:: 
GI! Numirea venitelor i .E ~ I .:: I «l ':S; .- 1. §' > 

~~l li-~=-t---==-- 1 __ ~ ~_~: I! rJ) ',~:- • 

1 ,Clf:C flC,f C f:C!f 

il ,1 I ii 1,' il '1 1,: 

111 Remanen~a cassei. . r 10010: 10°: 10 1 -:-1 --

2;; Taxă de membru. . t1883;50il 3835~: 100,-1,1404 , 

Pentru diplomă il 22,'-11 22'-11' -:-I~ -" 

4 Abonament la org~n. : 1:350555" 720'75!' 1545O'2641!30 

Din vinderea broşurelor edate de 1': ! II ~!i 1: i, II 
5 reuniune .......... I 84621 846 "1 - i-I _,_1: 

fi, Pentru bustul lui Bariliu şi Emin. 1; 8 -il 8 -i _1 I -!-II' 
7

1

1: Pentru monumentul lui T Ceontea II 51d.: 5 ld -1-1 _1-1 
, I '1: .11 II II 811 Diverse . . . • . . . . " 11 40'1 11 40 _1-, ' 

, 

-I-
I 

41-
_1-
10,-

! 
1 : 

-l-I 

9 II' Din capitalul elocat la "Victoria" 1:3326 85;i 700 -11 -1-1~62685:: 
1O!1 Interese după acest capital • . I 13723:! -! -,1 -1-,113723: - .. , 

Suma: '1"1'908535;2035 47 il
l 25450680938,1 14:-

I 1 1 I '1 • II j 
Spesn ., -'I-! 961 ')4, ~- -1,' - 1_:1 ,-

t"... II 0, .... II • II 

-li~-~'-------~---- jI~.- I~-=-Cufinea aouluil9i2 se arată 

-:; : 1
111

.: ~!II ~ 1:l

i
.;!.- III e; .!. ~II UJ :: - c.:t ~ ! CI)...... B 

S ii Numirea speselor I E ~ I «) II:;; ~ 1 '" l:. C>:! ',1 I i5.. .... v.o ~ I .... '-'O g t'Q 

_ 1'1 I <c U) .. I ....... ~.., 
21,i ~ L-- I~·: II;: 1» z:: leŢf ,1 C ifl-Cfi'c-;-f C I f 

111j Ţipărirea organ~lui (267 cor. 8p I ' ; 11 I II 1;, l' 11-1' 
, fll. restanţe vechi). . • . . . 111360 80! 890 -'I 470 sol - -.1 -

21. Spese administrative: .••. ~ 305:.-11 27124:1 -'\'-11 - -II 337 
31 Onorarul secretaruluI ..•• II 50 -1 50'-11 - - -1-

1
, --

411 PentrumonumcntulluiTCeontca" 750-': 750 , -1-11 -1-1 I 
I Suma: 1,2455,80111961241 47080.1 -1-11 33.76 

1913. 
Arad, din şedinta comitetului centrai, ţinută în 

Iosif Moldova", 
preşedinte. ' 

Iuliu Gt'o/şot'ea"J 
cassar 

~ 

-
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Evidenţă 
despre banii reuniunei invăţătorilorrom. gr. or. din protopopiatele I-VlJ, 

elocaţi la institutul de credit şi economii n Victoriau • 

1. Cu finea anului 1911 a fost elocat la "Victoria". . 3326'85 
2. Interesele anului 1912. . . 137'23 

Oe tot: 3464'08 
S'a scos În decursul anului . . .' 700'-

Starea la tinea anului 1912 276408 . 

Arad, din şedinţa comitetului tinută la 18/31 Iulie 1913. 

Iosif .lloldovan, 
preşedinte. 

Nr. 194/1911-12. 

Iuliu Grofşorean, 
cassar. 

Proiect de buget. 
Ono Adu~are generală! 

tn senzul §-lui 14, !it. g) din Statutele Reuniunii, avem 
onoare a prezenta aci următorul proiect de buget pe anul 1 9 14: 

1. Venite sperative. 
1. Taxe de membru . 
2. Abonament la organ • 
3. Interese 
4. Diverse . • . . " 

450.-
1000'-
100'-
100'-

Suma: Cor. 1650'-
II. Spese. 

1. Tipărirea şi editarea organului . 
2. Spese administrative În centru . 
3, Spese administrative rlesp. prot. 
4. Pentru augmentarea bibliotecii • 
5. Spese delegaţilor Reuniunii, la 

Reuniunilor surori 
6. Spese neprevăzute . . . • • 

. 1000'-
150'-
150'-
100'-

adunările generale a 

•••• !-. ... 

100'-
100'-

Suma; Cor. 1600'

Arad, din şedinţa comitetului central, ţinută la 18/31 Iulie 
1913. 

Iosif ft'[oldo'lJan, 
prezident. 

Nicolae Cristea) 
secretar general, 
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Nr. 192/1912. 

Raportul bibliotecarului. 
Ono Adunare generală J 

Am onoare a prezentă următorul raport despre starea biblio
tecii Reuniunii lnvătătorilor ort. români din protopopiatele ara
dane J-VII, pe a . .1912-13. 

1. Biblioteca centrală. 
Tn anii precedenţi făcusem· demers pentru augmentarea 

bibliotecii noastre centrale cu opuri noauâ, În deosebi pedagogice, 
pe lângă cele de cari dispuneam, în partea lor cea mai mare 
cetite de membrii Reuniunii; iar acum cu bucurie vestesc, că la 
intervenţia biroului central, aceasta în mare parte s'a Împlinit. 
Prin dărnicia şi bunăvoinţa Academiei române şi a Iibrăriei Sfetea 
din Bucureşti, aceasta bibliotecă s'a Îmulţit cu 125 opuri În 207 
volume. pretuite În 1046 coroane 85 fileri (notate În Consemna
rea alăturată la acest număr al organului nostru de publiCitate 
cu litera b). " 

Opurile acestea le-am dat spre compactare, aşczându-le 
apoi in noul dulap procurat spre acest scop. 

1n conformitate cu inventarul şi registru) general biblioteca 
aceasta cuprinde: 

1. Cărţi bisericeşti: 25 opuri, 27 volume, 30 exemplare" 
2. "ştiinţif.-liter: 1 9 I ,,292 ,,220 " 
3. "şcolare: 27" 27 " 40 " 
4. "didactice: 37" 37 " 48 " 
5. "manuale: 108" 112 fI 115 " 
6. "diverse: 34" 34 ,,320 " 

care vasezică 422 opuri, în 529 volume, 773 exemplare, cari re
prezintă respectabila sumă de 2323'85 _cor. 

in cursul anului 1912/13 m'am prezentat la terminele fixate 
in bibliotecă, unde am servit 5 membrii, cari au împrumutat 
20 opuri în 23 volume. 

Pentru a inlesni membrilor şi mai mult conzultarea acestei 
biblioteci, am compus şi dat la tipar consemnarea, tuturor cărţi
Jor pe cari le cuprinde biblioteca. 

.. 

, ' 
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II. Bibliotecile despărţămintelor. 

1 D Adi în prezent: 103 opuri, - voI., tn val. de 173'85 cor. 
• esp. ra \ În trecut: 118" 158"" " ,,187'59 " 

" 1 În prezent: -" 144"" " " - - " 
2. "Chlşmeu\ În trecut: 144" 144"" " ,,116'10 " 

I în prezent: " " " " " - - " 
3. "Şiria l in trecut: 37" 45"""" 77'60 " 
4. Despărţăm. I În prezent: " " " " " - - " 

Boroşineu l în trecut: 64" 100"" " " 80'50 " 
5. Despărţăm. I în prezent: 179 " 196"" " " - - " 

Buteni \ în trecut: 177" 194"" " " -- " 
6. Despărtărtl. I în prezent: -" " " " " - - " 

Radna 'întrecut: 109" 110"" " "125'85,, 
7. Despărţăm. l..Jn prezent: 114 " " " " " - - " 

Halmagiu \ în trecut: 236 " 236 b " " " -'- " 

Stiut fiind, că o organizaţie de orice natură numai atunci 
lŞl poate ajunge scopul ezistentei sale, dacă fiecare membru al 
ei munceşte în parte pentru ajungerea aceluia şi dacă organele 
acesteia sunt conduse de punctualitate absolută. An de an am 
rugat despărţemintele, provocându-mă la conchtzul adunării ge
nerale din anul 1909, ca deodată cu suşternerea rapoartelor de
spre activitatea dezvoltată în cursul acelui an să acJudeze şi 

registrele bibliotecilor lor, din cari să apară adevărata stare a 
acelora. După cum se poate vedea însă din tabloul de mai sus, 
acestei îndatoriri abia au satisfăcut câteva. Registrul propriu zis 
nu ni-s'a trimis numai dela desp. Arad şi Halmagiu şi şi acela 
mance, din cari nu apare numărul voJumelor. şi pretul opurilor. 
Un lucru neînţeles cât priveşte biblioteca desp. Arad I in trecut 

l adecă, această dispunea de 118 opuri, pretuite în 187"59 cor.; 
iar acum, după cum indică registrul, biblioteca s'a sporit c.u 35 
opuri şi cu toate acestea pretul lor a scăzut la 173'85 cor. Tot 
aşa cerem lămuriri cât priveşte dispariţia şi preţul cărţilor din 
biblioteca despărţământului Halmagiu. Celelalte despărţăminte, 
când e vorba de bibliotecă, abia dacă amintesc În treacăt cu 
cuvintele devenite banale: "Starea bibliotecii e tot cea din trecut". 
Bine, dar prezentul fată de trecut la unele despărţăminte arată 
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chiar diferlnta atât cu pnvtre la opuri şi volume, cât şi la preţ t 
In acest caz care stare e de susţinut? Natural, că astfel stând 
lucrurile, nici când nu vom fi puşi În posibilitatea de a evaluA 
averea Reuniunii investită în biblioteci. 

Pentruca în viitor astfel de stări să înceteze, adunarea ge
nerală este rugată să aducă un nou concluz În cauză, obligând 
despărtământul să suştearnă registrele bibliotecilor subscris şi 

de preşedintele şi controlorul respectivului despărţ~mânt şi în 
care să se cuprindă cu numele opurile, volumele, exemplarele şi 
preţul acelora, nu altcum şi donaţiunile şi imprumutările. 

Arad, la 18 august ]913. 

Dimitrie Olariu 
bibliolecar general. 



Membrii 
Reuniunii învăţătorilor români ortodocşi din proto

popiatele aradane I-VII pe anul 1912/13. 

A) Despărţământul prot. Arad. 

1. Membrii. ordinari. 
a} In funcţiune. 

Io"Sif Moldovan inv.-dir.-şeoJ. Arad 
Dimitrie Popoviciu inv... 
Gheorghe Popoviciu " " 
Maria Precupaş "" 
Ioan Ardelean "" 
Nicolae Mihulin praf. prep. " 
Dr. Avram Sadean " " 
Silviu Besan " " 
Elena Pipoş praf. Ia şe. de fete » 

10 Vasile Zab inv. Arad-Gaiu 
Mihaiu Nicoară "Batania 
Efn'm Brindea " Cenad-ung. 
Ignatie Raica "C\,"e\'r" 
Aurel Dragan .. 
Nicolae Uistea "Mândruloc 
Petru eolţău It 

Savu Bugariu .. MicăÎaca 
Savu Mihuţa " " 
Cheorghe Petroviciu inv, Nădlac 

20 Romul Taucean 
Uroş Totorean 
Sidon ia Tăucean 

. Ştefan Roia 
Efrem Hedeşan 
Petru Russu 
Efrem Moldovan 
Maria Indricău 
Emilia E Bugarin 
Muciu Popescu 

30 Petru Lupaş 
Ioan Codariu 
Dimitrie Micu 
Vieenţiu Guleş 
Uroş Plntea 
Ioan Ghebeleş 
Ana Sebeşan 
Lazar Ionescu 
Ştefan Ponta 

39 Valeriu Braia 

" .. 
" .. 
" .. 
" 

Pecica 
It ,. 
" " 
" " 
" " 
" " " Sâmbăteni 

" .. 
: şeit1n .. " 
" " • " 
: Se~lac 

: To~nea 

b) In penziune. 
40 Ioan Vaneu inv. Arad 

II. Membrii fundatori. 

1 "Victoria" inst. de credit şi ee, Arad 
Dr. Nicolae Oncu dir. de bancă" 
Roman R. Ciorogariu dir. sem. ". 
Petru Trula advocat " 
Vasile Goldiş secretar consist. " 
Elena Goldiş " 
Sever Bocu publicist .. 
Dr.Gheorghe Popa jude detrib. " 
Gheorghe Purcariu cassar cons ... 

10 Maria Pureariu " 
Vasile Beleş protopop ... 
Constantin Don epitrop bis. " 
Dr. Cornel Iancu advocat " 
Dr. lustin Marşieu " " 
Traian Văţian preot " 
Dr. !:lever Ispravnic .. ,. 
Sava Raicu director de bancă " 
Pavel IJobrău proprietar " 
Dr. Ioan N~meth advocat " 

20 Dr Romul Velidu" .. 
Dr. Dimitrie Popa medic " 
Gherasim Serb referent conS. " 
Dimitrie Birăutiu tipograf B-pesta 
Dimitrie Bozian inv. Cenaa-sârb. 
Iancu Ştefănuţ preot Mândruloc 
Alex.Munt.l. Vas. prtpp Mczotelegd 
Nicolae Chidn preot Nădlac 
Aurel Şt. Şuluţ contabil " 
Dr Remus Chicin advocat " 

30 Uroş Pătean plugar " 
Ştefan Lazăr plugar " 
Aurel Petroviciu dir. de b. " 
Dr. lulian Chiein medic .. 
Stefan Novac jude regesc Pedca 
Dr. Lazar Ghebeleş advocat " 
Dr. Aurel Novac " .. 

,37 Titu Guleş plugar Semla4 
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38 Dr, Tcodor Botiş profeSaT Arad 114 
39 Nicolau Pasulă învăţător Alibunar 

TeodoT Mărg1nean plugar Năd/ac 
Atanasie Naghiu " 

III. Membrii onorari. 
1 Dt. Petru Pipoş praf. prep Arad 
2 Grigorie Roşu învăţător Scmlac 

~V. Membrii ajutători. 
1 Dr. Ioan Suciu advocat Arad 

Dr. Ştefan C, Pop " " 
Dr. Lazar Iacob prof. de' teol. " 
Ioan Simu inv. penz. " 
Gavril Bodea preot " 
Păulina Papp " 
Gheorghe Popoviciu ref. cons. " 
Dr. Gavril Cosma advocat Beiuş 
Pompiliu Dan prefect diec. " 

10 Ioan PetroYiciu praf gimn. Braşov 
Romul Nestor preot Cenad-ung. 
Augustin Hamzea arhim. H.-Bodrog 

13 Mihaiu G. Crăciun lnv. Hodoş 

LaZaf Faur "" 
Uras Oanca "It 
Traian Caba "" 
Alexandru Petroviciu" .. 

20 Dt Vicenţill Marcoviciu adv. " 
Petru Flocos plugar " 
Nicolae Mărginean .. It 

Orestie Bogdan .. " 
Pavel ROŞUl ,," 
Ştefan Onnea " " 
Dănl/ă Săcăruşiu " " 
Ioan Pătean "" 
Nicolae FiTu înv. Oradea-mare 
Nicolae Barbllră not.-com. Peciea 

30 Florian Momac "" " 
Sava Tămăşdan preot " 
Iosif Ve[cea lnv. Reşiţa 
Fabritiu Manuiili protopop Lipova 
Iosif 'rişu preot Ţebea 

36 Ioan Roşu învăţător Beiuş 

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

a) In funcţillne. 
Iustin Moroşan 
Ioan Popovicill 
Ioan Caba 
Ştefan Dolga 
Traian Ţable 
Mihaiu Dragoş 
Ioan Cioară 
Elvira Cioară 
Emanuel Ardelean 

10 Ioan Barbulescu 
Teodor Marîş 
Teodor Lucaciu 
Teodor Câmpan 
Gheorghe Iancu 
Aurel Guill 
Dimitrie Boadu 
Petru Roşu 
Alexiu Turic 

19 Nicolae BAru 

Înv, B.-Ciaba 
" Cinteu 
" Chişineu 
" Chitighaz 

: Curticiu 

" " 
" " " Oiula-mag. 

.. " " .. "germ. 
" G.-Vărşand 

: Ma;ea 
" Mişca 
" Nădab 

: OtÎaca 

It " 

20 Anghel. Ţapoş 
Teodor Leucuţa 
Grigoriu Ardelean 
Ioan Belle 
Şteian Capra 
Ioan Toconijă 
Dimitrie Ciobotă 
Gheorghe Costa 
Ioan Crişian 
Moisă Mariş 
Iulian Pagubă 

3] Silvia Nădăban 

Înv. Oflaea 
" PiJul-m. 

: Şi;'ău 
: Şi~land 

: Şi;tea 
" Socodor 

" " 

II. Membrii fundatori. 
I Mihaiu Veliciu advocat Chişineu 
2 Augustin Be'e~ preot Simand 

III. Membrii ajutători. 
Vicenţiu Pantoş preot G.-Vârşand
Pavel Anuleu negustor Giula 
Ioan Pomuţ proprietar " 
Petru Biberea preot 

5 Gheorghe Turic " Oilaca 

C) Despărţământul prot. Şiria. 
1. Membrii ordinari. 

a) Infuncjiune. 
] Cornel Creţu 
2 Ştefan Fricean 

tnv. Agriş 

" " 

3 Elena Staieu Înv. Agriş 
Gheorghe Abrudan ,. Arăneag 
Traian L. Debeleac " Drauţ 
Gheorghe Popa " 

7 Ioan Voluntir " DJd 

1 
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8 Iuliu Grofşorean Înv. Galşa 
Tcodor Chert!chean .. 

10 Tcodor Laza " Ch~rechiu 
loaon Lipovan ( 
!Oaf! Funariu 
Ioan Mladin 
Dimitrie Simea 
Dimitrie Olariu 
Pavel Darlea 
Alexandru Terebent 
Adrian Ungarean 
Sidon ia Ungurean 

20 Petru Van cu 
Pavel Siiartău 
Gheorghe Muntean 
Ioan Hălmăgian 
Aurelia Hălmăgian 
Lazar Oprean 
Mihai Ples 
Alexiu DoboŞ 

28 Ioan Huiu 

: ComÎoş 
" " 

It 

: Cu rta"cher I 

: Măd~rat 

: Mâs;a 
" Pâncota 
It Pâncota 
" Sinitea 
" Şiria 

" " 
" 

29 Savu Crişian 
30 Ioan Crainic 

Ana I. Ignuta 
32 Petru Muntean 

Înv. Şiria 
" Ternova 

: F.-Vârşand 

II Membrii fundatori. 

Virgil Mihulin preot Comloş 
Dr. Emil Monta advocat Şiria 

3 Axente Secula proprietar " 

III. Membrii ajutători. 

Filip Lcuca preot Pâncota 
Romul Măieruşan preot Şiria 
Miaiu Lucuţa protopop " 
Dr. Iacob Hotăran adv. " 
Dr. Aurel Popescu" " 
Atanasie Popoviciu of de bancă Şiria 
Dr.' Aurcl Popoviciu medic Şiria 
Romul Bogoeviciu of. de bancă" 

9 Moisă Ghergar preot Galşa 

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

a} In Junc/iune. 
Gavril Şandor 
Emilian Cătană 
Nicodim Bugariu 
Pavel Dâdea 
Vasile Augustin 
Simeon Albu 
Petru Ciongradi 
Toma Sirca 

10 Ştefan Heret 

inv. Apateu 

: Be"recheiu 
.. Boroşineu 

: Ce"rmeiu 
" Iermata 
.. Mânerău 
" Rapssig 

10 Zaharie Moga 
Tcodor Mişcoiu 
Petru Toma 
Ioan ;\I;lrta 
Gherasim Balint 
Petru Eleneş 
Ioan Tau 
Ioan Mizeş 
Pavel Leu 
Teodor Mangu 

20 Gheorghe Rufu 

inv. Moroda 
" Seleuş 

" Sepreuş 
" Şicula 

: Şo~oşcheş 
" .. 
n Talpoş 
.. Vădas 
" Zărand 

E) Despărţământul prot. Buteni. 

1 

,1. Membrii ordinari. 

• a) In lune/iune. 
I 

inv. Aldeşti 
" Almaş 

Constantin Floruţ 
Ioan lanein 
Nicolae Boticiu 
I1arie Verşigan 
Vasile Drincu 
Petru Nica • ~ Be~india 
Nicolae Boşcaiu It Bodeşti 
Lazar 19rişan "Bonleşti 
Pavel Agheu " Bohani 

10 Cornel Voda " Butenl 
Petru Perva It n 

Constanta Muntean " 
Valeria Mara " Câ"cărău 
Teodor Laza " Chertiş 

15 Mihaiu Mihuţiu .. Chisindia 

16 Petru Motocan inv. Cii 
Ioan Borlca " Cuiediu 
Teodosiu Rafila "Dezna -
Gheorghe Precupaş " Dieci 

20 Petru Codu " Donceni 
lsaia Popet " Gavoşdia 
Silviu Ganea "Hodiş 
Aurelia lorz " Igoeşti 
Sidon ia Voda " larcoşi 
Petru Cherechean "Laz 
Ilie Vârşendan "Luguzău 
Constantin Trifu "Musteşti 
Ecaterina DascăI .. Nădălbeştl 
Mihaiu Voluntir "Nadăş 

30 Aurelia Korosladanyi .. 
Rozalia Moş-Mezin " N;agra 
Ştefan Musca "Ravna 

33 Dimitrie jurma "Revetiş 

... 



34 Patrieiu Covaclu 
Ilie Motiu 
Liviu Dublea 
Andreiu Lazarov 

38 Ioan Bota 

ÎIIV. B.-Sebeş 

t> SfIlăgeni 

" Şilindia 

" Taur 
" Voivodeni 

H. Membrii fundatori. 
Dr. Aurel Grozda advocat Buten! 
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1lI Membrii ajutători. 

Alexandru Nica preot Almaş 
Ioan 1'0J10vkiu "Bârsa 
Gheorghe Lupşa " Diecl 
N. lIesi!: notar comunal " 
Octavian Tattlăşdan preot Moneasa 
Cornel Săbău " Musteşti 
Ioan Cosma " Bilteniu 

8 Ioan l'opoviciu "Almaş 

F) Despărtământul prot. Radna. 
J. Membrii orainari. 

a) In funcţiune. 
GTigorie Farcaşiu tnv. Bătuţa 
Ghlorghe Pleş .. Btlrzava 
Trifon Dascal "Cladova 
Grigorie Caba .. Conop 
Vasile D. Hiş " Cuvin 
Ersilia Ştefu m Urs,,' 
Nicodim Neagl)ta "G~~osdia 
Gheorghe Mihuţa "Ghioroc 
Simeon Neamţu "Giuliţa 

10 Petru Binchiciu "lJteu 
Ioan TOn1uta " Lupeşti 
Traian Fridrich "Miniş 
Nicolae Dima " Odvoş 
Trăian Givulescu "Pauliş 
Gheorghe Stoian 
Traian Givulescu 
Iosif Stanca 

18 Eugen Spinanţiu 

;; Ra'dna 
" Roşia 
" Soborşin 

19 Simeon Bârlea Înv. Şoimoş 
20 Teodor Savu " Toc 

Aurcl N\icu .. Totvărădia 
22 Sine~ic J'opoviciu "Tcmeşeşti 

Il) li, peflz;urte. 
25 Protasie Givulescu inv. Soborşin 

II. Membrii fundatori. 
Dimitrie Maci preot Căpruţa 
Procopiu Givulescll prtopop Radna 
Dr. Vasile Avrallll:scu adv. " 
Dr Atanasie Brădean medic " 

5 Dr. Ioan Ursu advocat 
" 

III. Membrii ajutători. 
Dimitrie Goldiş lnv. Bârzava 
Ioan Tudul eseu "Radna 

" " 
Blasiu Codrean 
Di 111 itrl le! f~o1l1an 
Iosif Ognean pr~~t S~borşin 

6 Iosif Vuculescu "Şoimoş 

G) Despârţământul prot. Hălmagiu. , 
I. Membrii ordinari. 

a) In frlne/iune. 
Valeriu Vuşdea lnv. Aclua 
Nicolae Hărdutu "Aciuţa 
Teodor Popoviciu "Băneşti 
Trăian Nicodim ti Brusturi 
Toma Crainic .. Ciuciu 
Gheorgh~ Imbroane " Crocna 
Ioan Ştirbu " Dumbrava 

1 17 Ioan Florea tnv. Secaş 

,
'II Zenovie Vesa " S,-Buceava 

V::tsile Oarct>a "Tălagiu 
20 Gheorghe fndrieş "Tomeşti 

Savu Dorca " Zeldiş 
22 Zaharie Neamţn J, Zâmbru 

b) In penziune. 
23 Enea Joldea lnv. Hălmaglu 

Constantin Lucaciu .. Finiş 
Mihail Vidu " Hălmagiu 

10 Adam Dragoş " .. 
Cornelia T. Moldovan" 
Gheorghe Tomşa .. Ho'J'tmezes 
Petru Costin " Iosaşel 
Tralan Magier "Lazuri 
Ilie Cristea .. Lungşoara 

16 Axentie Popoviciu OI Rişculiţa 

II. Membrii fundatori. 
Cornel Lazar protopop Hălmagiu 
Dr. Teodor Pap adv. " 

3 Alexandru Teaha preot Leasa 

III. Membrii ajutători. 
t Nicolae Pfsău preot Basarabeasa 
2 Nicolae Balta J, Ciuciu 

f 

I 

J 
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3 Teodor luga plugar Ciuciu 
Mihaiu Ciura inv. Criştiur 
Alexandru florea preot Dumbrava 

plugar Sârbi 
preot Vidra 

" Pleşcuta Ioan Leuca preot Lazuri 
7 Laurenţiu (uga "Măgulicea 

8 TeodoT Groza 
Nicolae Sirca 
Petru Mihuţa 

11 Vasile Giurgiu " Vaţadesus 

Arad, din şedinta ordinară a comitetului central, ţinută la 
18/31 Iulie 1913. 

Iosif .Moldovalt, 
prezidenf. 

_e_ 

Nic. Cristea, 
secretar general. 

14 
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Consemnarea 
tuturor cărţilor cari se află in biblioteca centrală a Reuniunii învă
ţătorilor români dela şcoalele poporale gr. ort. române din protopo

1-
2, 
3; 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

I 61 2, 
27 
28 
29~ 
30 
31 ; 

piatele aradane (-VII. 

1. Cărli bisericesti. . . 
Autorul 

F Prelegeri din isi. bis. univ'i A. Hamsea 
2 Legile bisericeşti . i. M. Dreghidu 
3 Codicele Voroneţean I 1. G. Sbiera 
4:1 Psaltirea lui Coressi i: B. P. Haşdău 
5" Sfta Scriptură 1'1 Soc. bibl. brit. 
6 Psaltirea în versuri i 1. Bianu I 

t Catechisl11ul calvinesc :1 G. Bariţiu ! 
8! Omiliile lui Ioan Gură de aur ,i c., Morariu I 

9 '. Manual de ist. biser. II Dr. 1. Puşcariu' 
10 Psaltirea scheiană 1 1. Bianu . 
Il' Elemente de biblie Iii 1. Aron ! 
12:1 Episcopatul Romlor maced. i "Voinţa Naţ." !. 

q: Culegere de cântări bis.li Un pretin al şcl. 
14, Uturg. lui Ioan Gură de aur 11 N. Ştefu . 
15; Cantorul bisericesc ii G. Bujigan 
16,,1 Din liturgica bis. ort. rom. II -
17:: Cântările Vifleemului .1 I. Tud,ucescu 
18i Micul cântăreţ I 1. Dari n 
191 Colindele Crăciunului 'i N. Ştefu 
20.i: Reunirea Românilor I N. Mâneguţiu 
21:i Carte de rugăciunii -
22'; Cântări şi oraţii '1 P. Colteu 
23:! Căsătoria a doua a preotilor ii Dr, L. Iacob 
371: Sărbătorile la Români li S. F. Marian 
52;1' Mănăstirea Putnai D. Dan 

1: II. Ştiintifice:Ji~erare. 11 . 

1;1 Nunta la Romam li S. F. Manan 
2:i lnmormântarea la Românii " 
3i Naşterea la români l' " 

4: Istoria romană • A. Demetrescu 
5:1 La morminte de eroi ! D. A. Sturdza 
6,1 Cimiliturile Românilor I A. Gorovei 

/ 

Loc u 1 . Anul 

apariţiei 

Arad . 1895 1 1 
Timişoara 1873 1.1 
Cemăuţi 1885 ~ 1 . 1 
Bucureşti. 188 L 1· 1 
Bpesta '. 1873 1 1 
Bucureşti 1887 1 i 1 
Sibiiu . 1879' 1 i 1 
Gherla I 1888 1 1 
Sibiiu '·1893 1.1 
Bucureşti 1889 1! 1 
Braşov 11893 1: 1 
Bucureşti; 18Y7 l' 2 
Braşov 1888 1: 1 
Lipsca 1896 1.4 
Arad I 1908 l' 1 

" 
" 

'1907 1-1 
~ 1886 1 1 

Braşov i 1899 1 1 
Arad 1. 1895. 1 2 

1 : 1 
Brasov 1888 1: 1 
Arad 1908, 1 ] 

" 1911 1 1 
Bucureşti; 1901 3 I 1 

" 11905: 1 : 1 
~ I 

i I 
Bucureşti 1890: 1 ' 1 

" I 1892 1 1 
, 1892 i 1 1 

" 
" 
" 
" 

i 1878 1, 1 
' 1896 1: 2 
, 1898. 111 

1 • 
I 

r 
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.... -
CJ "ţi) C'J I -- __ 1...., 

...: ~ o..c ~' 
Z"§ E:! ~, 

'U ..... c.t.:, 
z~: __ _ 

- -ft ~ 

32. 1.' Basmele romane . L. Săineanu Bucureşti 1895' 1 1 

Titlul opului Autorul 

Locul : Anul, ~ J; 

apariţiei 1': I ~ 
======~== Zl7 

33 8, Higiena ţăranului ' A. Manolescu ",1895 1; 2 
34 9' Vrăji, farmece şi dcsfaceri' S. F. Marian ". 1893' 1 ' 1 
35 10

i 
Cronicele moldoveneşti "1. Bogdan ,,: 1891 '1 2 

36 1 H 30 ani de dom. a reg. Carol I Acad. Română, " ! 1897 ,2 1 
37 12 ' Analele Academiei Rom. '."" "i 1896 6 1 
38 13:: Aete şi. documente , D. Sturdza ,,1 1888 7 1 
39, 14: Operele lui Dim. Cantemir: Acad. Română " ,1883 5, 1 
40 15~i Analele Academiei Române,,,,, ". : 1894 î i 1 
41 ' 16'!" " "il"" ".: 1891 i 2 i 1 
42. 17:1 Fundatiunea V. Adămachi'" " ,,' 1894 il; 1 
43 I8~; Almanachul il "Rom. Jună" Viena : 1888' 1 ,; 1 
44 19' Dictionarul I, B. P. Haşdău 1 Bucureşti 1886 4 1 
45 20: !obăgia ,ii 1. Russu-Şirian. Arad ,1908 1. 1 
46: 21 'Iii Mitr. Andrei bar. de Şaguna i,! Dr. 1. Lt.!paş I! Sibiiu ! 1909 l' 1 
471 22: Dicţionarul i: M. Launan I Bucureşti. 1871 2 1 
48! 23::; Glosariu 1: M. Laur-ian ,,1871 1 1 
49: 24:1 Glossaire , ii 1. U. larnich I " 1885· 1, 1 
50i 25:: Memorial 1'1 - I Sibiiu 1882] 1 
51: 26,i Florile inimei, li 1 Bosco Arad 1884,] 1 
521 27 i 1848 în România I Bucureşti 1898 1 1 
53: 28:! Program. partid. nat.liberal ,! A. Sturdza ,,1897 ].] 
54: 29: Fiitterungs lehre' i' Dr. Settegast Breslau 1812 1 1 
55; 30i Conferinţe publice il "Asoe. aradană Arad 1892] 1 
56: 31:1 Sprachlehre III Dr. M. Conrad Lipsea 1857 1 1 
57i 32,' Desrobirea Ţiganilor ; M. Kogălnicean Bucureşti: 1891 1 1 
58, 33 Observ. meteorologice ,i Acad. Rom. It 1882 l' 1 
59j 34, Expoziţia generală II - ,,1905 1 I 
60 35 Ţara nouă i 1. Neniţescu It 11886. 1 , 1 
611 36: Calendar 1: - Arad 11901 . 1 ' 1 
62; 37,: Ortografia română li v. Dumbravă Beiuş 11897, 1 i 1 
63! 38 Magyar selyemipar '1: Min. de agric. Szekszard 1892 il: 1 
64, 39 Raport general i L Lupulescu Bucureşti, 1892 . 1, 1 
65i 40 Statutele reun. tem. rom.l! "Reun. fem." Arad j 1887 • 1 1 
661 41 ~ Actele J?artid: nat!onal i Sibiiu 1· 1891 . 1 '. 1 
671 42,' Anuar flllanclar ŞI econ. ; P. Petrescu " 1898 1· 1 
68: 43' Studii pSihiatrice 1 G. Mileticiu Craiova! 1895 1: 1 
69i 44, Catehism politic . i M. Boross Bpesta: 1 H89 '1 1 
70, 451 Ştefan Vodă cel tlllăr i 1. Vulcan Oradea-m: 1893 '1 1 
71 j 46i Colinzi şi cântări poporale II T. Daul Arad j 1890 i ] , 2 .. 
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Titlul opului Autorul 

72 47 Protocol congresuaI li 
73 48 Discurs 1 C. Nicolau 
74 49 Fragm. Uber Unterichtsw. I! L. Heufler 
75 50 Oglinda inimei li G. Bodnariu 
76 51 Scrisori cătră eleve il M. Ciobp.n 
77 52 Kulturauweisung ':. O. Kneff 
78 53,: Der blinde 1: Goden 
79 54:i Povestiri alese li P. Petrescu 
80i 55'; Cultura şi liter. În sec. XIX. :11. Bianu 
81.' 56 Higiena română I.i L. Mureşanu 
82 57 Bursa , 1. L. Heuter 
83 58: Eticheta \!' 1. Ardelean 
84, 591 D~scriere~ Bănatului ~ :liOrisselini 
85! 60 Pnnos lUI D. A. Sturdza l' -
86' 61:1, Şcoalele române bănăt. : 1. Vuia 
87 62'; A mez6hegyesi birt. leirasa ~i -

88 63' Monografia corn. Măderat' P. Vancu 
891 64: L'activite L'acad. Rom. D. ,Sturdza i 
90 00; Răspunsurile lui D. Sturdza Take şi Comp.: 
91 66; Fabule D. Ţichindeal 
92; 67:1 Istoricul pedag. din Arad 1. Vuia 
931 68! Dietetica poporală S. Stoica 
94 69 C. Corneliu Tacitu 1. G. Muntean 
95 70' Anticile române 
96 71~ Din literatura poporală 
97 721 Cuvântare festivă 

Delapecica 
A. D. Xenopol : 

98 731 Rătăcirile lui Odiseu 
99' 74: Istoria imperiului otoman D. Cantemir 

100'; 75: i Din istoria Banatului 
101 76 Preservaţiunea personală 
102. 77,: Pentru ţărani 
103, 78' Serbarea aniversară 
104 79 Lăcrimioare 
105 80 Dratiuni ~Ja nunţi le ţărăn. 
106 81: Bunii templeri 
107) 82,; Tiz evig a fOld alatt 
108, 83'" Vieritul 
109; li Mon. epigrafice şi sculpt. 
1 10 2! Bibliografia Rom. veche 
111; 3i i Public. fond. Adamachi 

A. Carnutescu 
N. Ştefll 
Acad. Rom. 
V. Alexandri 

G. Bunge 
Martonffy F. 
P. Vancu 

i O. Toci1escu 
Iii [. Bianu 
j -

L G eul Anul Ei p. 

apariţiei ~ ~ 
...: ' :z: 'z 

Sibiiu . 1897 1 1 
Iaşi 1868, 1 ; 1 
Wien i 1855 ' 1 ' 1 
Arad 1899' 1 . 1 
Sibiiu 1900 l' 1 
Erfurt 1 1 
Oraz' . 1798 1: 1 
Braşov .1892; 1 i 1 
Bucureşti: 1891 1 i 1 
Caranseb. 1892' 1 1 
Bucureşti 1881 1 1 I 
Arad i 1889 1 ! 1 

- I - ! tiI 
Bucureşti', 1903 1 I 1 
Orăştie ! 1896. 1 . 2 
Szeged i 1902 1 1 
Arad 1 905 ' t ! 1 
Bucureşti 1905 i 1 I I 

" t 898 iti 1 
Arad 1885 1 : 1 
Panciova 1887. 1 1 
Braşov i 1897 1 i 1 
Sibiiu 1871 i 1 1 
Buda 1853: 1 1 
Lugoj 1909. 1 M 

Bucureşti 1 

Bucureşti 
] ; 1 
21 1 
1 I 1 

Oraz I 1 1 
Arad 1906 1 2 
Bucureşti 1891 1 1 

" . 1 1 
Bucureşti - I 1 , 

" 
1908 1 1 

2 1 
Arad 1898 1 1 
Bucureşti 1902· 2 1 

1903 2 1 
1900 3 1 

• 

j 

r 
i 
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Titlul opului Autorul 

Z : .======-==~~~=====~~ 

~ c 

apariţiei : ~ ; 

112 
113 
114 
115, 
116 
117

1 

118i 
119: 
120

1 

12) 
122: 
123 
t24 1 

125! 
126' 
127 
1~8 

129 
130 
131: 
132~ 
133: 
134' 
135 
136 
137' 
138 
139 
140 
141 
142 
1 3' 
144 
145 
146 
147' 
148 
149 
1501 
ISI! 

4' Analele Academiei Române II Acad. Română Bucureşti 
5', " " "Ii" -)l " 

61 " ,., " " " " 
7 i " " " " " " 

8: » " " " " 111 

9: " " " " " " 
~?1 " " "ii" " " 

~ ~'l: : : ii: : : 
t ~I "" il,,» 
ISi; " " :' .11" " : 
161' " " """ " " 
36;i Publicatiuni1e Acad. Rom.:I" " " 
1711 Istoria romană ii Titus Livi us 1 " 

18': Dictionarul Iimb. române i: Laurian Massim! 
19: Psa'ltirea în versuri :1 1. Bianu 
20'1 Istoria renaşterii României~! Sturdza, Martiel 
211; Operele lui Cantemir :! Acad. Română i 
221i Dict. limb. istorice române:! P. Haşdău II 

23!1 Istoria imperiului otoman;: D. Cantemir 
24il D~scur~uri de receptiun~ ii Acad. Română; 
25;' Om vleaţa popor. roman ii" "1' 
26' Istoriile lui Erodot il D. J. Ghica I 

27:: Studii istorice Il N. Iorga I 
281 Coloniile rom. din Bosnia li T. Filipescu 1 

29,1 Catalogul manuscript. rom. ii. I. Bia.nu I 
3QI Basmele române II L. Şălveanu 
3111 Animalele dom. din Rom.:i N. Filip. ! 
32:

1 

Basme române II P. Papahaghi ! 
331

1

'! Harta etnograf. a României 'I Acad Română : 
341 Cimiliturile Românilor il Acad. Română 1 

3511 Literatura medicală română; G. Crainiceanu; 
38'1 Lexicon slava-român li G. Cretu , I 
39:,1, Istoria bisericei române ;1 N. Dobrescu ! 
4~i Historia Turchesca i' Dr. l. U rsu 1 
41lilgiena ţăranului român : Dr. G. Crainiceani 
4211" " " 1\; N. Manolescu i 
431: Istoria romană I A. Demetrescu I 
44:1 Flora Dobrogei I S. Ştefanescu I 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

'" .. 
'" 
" 
" ,. 

" 
• .. 
" 

898/99 2 
:99/900 3 
,900901 4 
:901/902 3 
902,903 3 
903/904 3 

i904- 905 4 I 1 
905.'906 4' 1 
906/907· 4 1 
,9071908 4 1 
,908;909 3 1 
909.'910 4 1 

;910/9111 4 l 
1867910 1 1 
11901 3 1 
i 1873 2 1 
: 1887 1 1 
11900101 
i 1875. 4 i 1 
11898 4 i I 
: 1878 2: 1 
I 

. 1911 i 13 1 
1911;121 
1894: 3 1 
1 00 1 I 
1906 1 I 
1907, 1 1 
1895; 1 1 

, 1912' 1 1 
i 1905 1 1 
I 1907 1 1 
[1898 1 1 
:1907'( 1 
'19001 1 
1906' l I 
1910 I I 1 
1895.: 1 1 
1895! I 1 
1878 I 1 
1898 i 1 1 
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ocul 

Titlul opu]ui Autorul apariţiei 

152 45 ,. Finanţele României T. Alan 
153 46, Starea Moldovei : D'Hanterive 

i Bucureşti· 1905 1 1 
1002 l' 1 
1871 1 1 
18Î6 1. 1 
1907 1! 1 
1906 1:] 
1910 1': 1 
1905 1· 1 
1910 1. 1 

" 154 47 Opurile lui Tacit < G. Munteanu , Sibiiu 
155 48 Glosariu, . Laurianu 
156 49 Irigaţiunilein România ~ •. V. Roşu 
157 50 i Monopolurile În România T. Aslau 
158 51 ' Intervenliunea statului : N. Petricescu 
159 53 . Filipice D. Dan 
160 54 Industria casnică la Rom. T. Patnfilie 
161 55 Insectele (folklor), S. M'3rian 
162 56 '. Legendele Maicii Domnului ,i S. Marian 
163 57 Scrieri " l' P. Haneş 
164, 58 < Basarabia în seci. XIX 1,1 Z. Arbure 
1651 59 Catalogul manuscript. grec. ii C. Litzica 
166 60· Dicţionar macedo-român (I. Dalametra 
167 61 Fauna ichtiol. a României i Dr. Antipa 
168' 62. Indice alfabetic II Acad. Română 
169 63 Legi, statute 'II,," 
170 64· Lumina de lună .: M. Eminescu 
171 i 68, Duşmani ai neamului 1, L. Dauş 
172 69, Zori de Iulie 1, 1. Popescu 
173 1 72: Poezii populare V. Alexandri 
174' 73 Teatru " I 75 74 i Teatru 
176 75: Teatru 
177 76: Proza 
178 77 Fabiola 

" 1. 

179 79 i' Poezia lirică 
180 80:1 Poezii 

" I Card. Wiseman 

181 i 8 t ,. Robinson în tara rom. 
182 82 Răsboiul de neatârnare 
183 84' Datorii şi drepturi 

1. Săndulescu I 
C. Pavelescu 

". 1. Gornu ! 

184 85!1 Anecdote populare 
185 86 Alte anecdote 
186 87 Robia banului 
187 88 Proză 
188 89 ·Povestea cerului 
189 90 Povestiri 
190 91 Scrieri politice şi literare 
1911 93 Patimi 

\ 

G. Coşbuc I 
A. Goroveî I 
Th. Speranţă 
Th. Speranţă 
S. Nădejde 
M. Eminescu 
V. Anestiu 
1. Agârbiceanu 
M. Eminescu 
S. Nădejde 

Bucuresti , 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" .. 

,,-

" 
It 

It 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

I 1903 1· 1 
• 1904 1 1 
I 1908 1 1 
i 1899 1. 1 
1909 1, 1 

i 1906 1 I 1 
! 1909 li 1 
! 899!Q08 IiI 
1911 • 1 i, I 
1912 ); 1 
1904 1 1 1 
19121,1 

;19081·1 
! 1907 1 1 
']908 1 ~ 1 
, 1904: 1 : 11 
,1910,111 
1911 il; 1 

: 1908 i l' I 
I 1 : - ,1 1 
i 1 906 ~ 1 . 1 
: 1907' t 1 
, ] 912. 1 I 
1905, 1 ; 1 

- ! 1: 1 
1907 1 ' 1 

,i 1908 II] 
i 1912 1 i 1 

1

119121:1 
1905 II 1 
1904 111 

1 r 
i 

.~ 

1 

~-

I 
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Titlul opului Autorul 

192 9411 Cum putem mări put. de v. i' Dr. E. Sterian 
193 95 Legende sau basme P. Ispirescu 
194 90 Spre ruină Dr. P Vrânceanu 
195, 97 Povesti 1. Slaviciu 
196 98 Ispră~ile lui Păcală P. Dulfu 
197 99 Paul şi Virginia Saint-Pierre 
198100 Fire de tort G. Coşbuc 
199 101 Istoria lumii N. brga 
200 102 " " 
201 103' Istoria Ro.llânilor 
202 104 Geniu pustiu 

" 
" " , M. Eminescu 

203 105 Poezii postume 
204.108 Articole politice ~: M. Eminescu 
205 110' Răvaşele unui doctor ii A. l!jescu 
206 III, Spice 1: N. Gane 
207 112 Poezii şi teatru li N. Negru ni 
208,113 Boalele vitelor i~ N. Filip 
209 114 Poveţe i 

, ~, " 
210 115 Istoria literat. rom. Ii N.l.Apostolescu 
211 116 Despot-Vodă li V. Alexandri 
212117 OSlasii nostrii i!" 

Locul 

apariţiei 

Bucuresti 1913 1! 1 , 
" 1907'11 
" 1901 1 t 
" 1908 1· 1 
" 1912 1 1 
" 1908 1: 1 
" 1910 1 1 

'Vălenii d M. 1909 1 t 

" 
1911 . 1 1 

" 1910 1· 1 
,Bucureşti 1909 l! 1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1908 1 1 
1910 1 I 
1910 1 1 
1910 l! 1 
1908 1 ' 1 
1912 1 1 
1913 1 I 

,1913 1:1 
i 1907 l' 1 

" : 1912 1 1 
Arad 1912 1 1 213 118 Ins!. ped. g.-or. rom. d. Arad; T. B. A. Sădeanu 

214 124 Halducul !: Buc.-Dumbravă 
215 120 Panduru I 1: Buc.-Du m bravă 

Bucureşti . 1911 1" 1 
" :1911 IiI 

216 125 Poveştile unei regine 1: Carmen Sylva 

I

I, I • l ~ 
III. Şcolare. ii 

217; 1; Magyarorszagi neptanit6k : G. Solymosy 
218, 2: Almanachul Reun. carans. ' "Reuniunea" 
219 3: Analele Reuniunii "\" 
220 4': Conspect săptămânal II 1. Vancu 
2211 5' EI6adasok li Rigler O. 
22i 6' Anuarul Reuniunii orădanel AI. Muntean 
223

1 

7' Aradvarm. nepoktatasugye ,i K. Kehrer 
224 8' Jelentes \ il 1. Millig 
225 9 Progr. gimn. din Beiuş 'II 1. Buteanu 
226

1 
10 Aradi tant. alapszab. ,1 -

2271 11 ,1 Pn'grama gimn din Beiuş:i 1. Buteanu 
228' 12' Catalogul cărţilor pedag. ilo. Ghibu 
2291 13:: Situaţiunea şcoal. d. Trans. il V. Meruţiu 

Bucureşti - il: 1 
I 1, 
i I 

Budap. 1891 1: 1 
Caranseb. 1899 1 12 

" . 1905/6 1 1 
Arad : 1894, 1 ! 1 
Budap. i 1899'] 1 
Arad 1907 1: 1 

" 
1910 1: 2 

" 1895 1 1 
Beiuş '1895] 1 
Arad 1890] 1 
Beiuş : 1897, 1 1 
Sibiiu : 1.910' 1 ' ] 
Bucureşti 1900 ]. 1 
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Titlul opului Autorului 

230. 141, Palyamiivek II 
231' 15 Protoc. ad. gen. caranseb'li; "Reuniunea" 
232 15 Almanachul învăţătorilor ,'las. Velcean 
233 17 Manual de gimnastieă I N. Ieremieviciu, 
234 18 Ezerciţii intuitive li 1. Tuducescu 
235 19 Legea de penziune Învăţăt. ' B. Codrean 
236 20. Regu 1. şcoaL super. de fete i, 
237 21 Statut. Reun. înv. arădani '

1

1 "Reuniunea" 
238 22 Instrucţiune ,1-

Loc u 1 Anul 

apariţiei 

Arad 1904 1: 1 
Reşiţa M.: 1897 li 1 
Caranseb.: 1898 1 i 1 
Cernăuţ 1886 1. 1 
Arad ]885 1 ' 2 

" 
Arad 
Sibiiu 
Beiuş 
Arad 
Sibiiu 
Arad 

1893 1 1 
1 1 

]897 1. 1 
1869 1. 1 

i 1869 1·, 1 
'189] 1; 1 
1912 1;' 1 
]913 1 1 

1 1 

239 23 Progr. şcoal. civile de fete II V. Ştefanica 
240. 24 A taniigyi Kamara I Abrai Lajos 
241, 71p Invătăt. rOm. din Sălagiu:1 Dr. G. Oprean, 
242109; Anuarul instit. ped. teol. 'R. Ciorogariu ' 
243

1

12311 Starea înv. în c. Hunedoara Dr. Micu 

I IV. Didactice. 
244': 11 Convorbiri pedagogice P. Stoica 
2451 2;1 Cugetări Tr. Barzu 
246, 3il Educaţiunea copil. nostru E. Dunca-Ş. 
2471 41' Cercetări privit la situaţia 

Panciova ,1886 1, ] 
Caranseb. i 1887 ] 1 

, Bucureşti ' 1906 1 1 

I I învăţământului primar :1 Dr. O. Ohibu 
248 5i Din vieaţa şi activi. ped. il 

i I alui Borgovan·~ :' 1. Lazar 
249 61 Mijl. pentru int. numerilor', Tr. Lazar I 
250. 7: Discipl. în servo educaţi. i 1. Dariu I 
25] 8; Pedagogia . 1, Dr. L Petroviciu: 
252 9 I Că!ăuzul învătătorului ! 1. Crişan I 
253 10' Computul În şcoala popor. 11 1. Popescu 
254' Il: Stilul şi poetica 1. rom. !i los. Tempea : 
255 12': Religiunea în şcoala popor. "'i. Dr. P. Barbu : 
256 13, Merinde dela şcoală ,i Dr. G. Popa 
251 14 Reflex. asupra examenelor l' 

I II din pplatul Buziaş ! 1. Marcu 
258 ] Si, Metodul d. prac .. la abcdar 1'1 1. Tuducescu 
259 16:; Banca de şcoală I! 1. Dariu 
260 17, Conductor i I. Popescu 
261, ] 8

1 
Indigetări pentru Întreb. il 

i il tabelelor de părete li T. Roşu 
2621 19:, Terminolog.stfizico-chem. ' I. Crisan 
2631 20.:1 Discursuri pedagogice il, A. D.' Sturdza 

Sibiiu 
I 

19111 1 1 
, I 

Şiml. Silv.: 190.8: 1 1 
I - il 1 

Sibiiu ' 1899' 1 1 
Arad i 1880 I 1 

" I 1906 1, 1 
Sibiiu i 1875 I 1 
Lugoj 11882)' 1 
Caranseb.! 1897 l' 7 
Gherla I ] 888, 1 1 

Caranseb. 1 1899
i 

1 4 
Arad ]883 1 1 
Braşov 1895 1 2 

: 1 1 , 

Bpesta i 1870 1 1 
Arad '1190.7 t ] 
Bucureşti - il, 1 
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"':.:::: .5t ii Titlul opului Autorului 
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u 1..r. 01;: 
z 

264 21 1i Psihologia empirică III. Popescu 
265 22' Chestiunea pedepselor ii 1. VeJcean 
266 23 O căI. prin Alsacia-Lorena:: Dr. O. Ghibu 
267 24'1 Disciplina. 1: 1. Dariu. 
268 25, Dr. W. Rem 'I Dr. p, P1POŞ 
269 65': Sfaturi cum se cond.o şcoală 'i 1. 1. Gabrielescu 
270 66; Călăuza învăţătorului li P. I. Gollorteanu 
271 67!1 Lectiuni practice !I G. Patriciu ' 
272 .70: Patronagiile şcolare i: P. Dan , 
273 78,: Psihologia pop. româ'n li D. Drăghicescu 
274 83! Lucrări de fiziologie !' N. Moisescu : 
275 92i Metodica învăţ. popular I P. Dulfu 
276 106, Psihologie şi educaţie 1: W. lames 
277 107: Critica unei lecţi uni li Dr. V. Seni 
278 119 Elemente de psihologie II Găvănescu 
279 121 1,\ Noţiuni de pedagogie ii " 
280,122,,' Cultura integrală 1; Păunescu 

I III VI. Manuale. Ii 
281' 1 ii Istoria literat. maghiare. !I: 1. Buteanu 
282 21 Elemente de constituţie I 
283 3', Drepturile 1: G. Bellissimus 
284 4; Istoria Ungariei II: s. Moldovan 
285; 5 i Elemente de istorie , Z. Boiu 
286 6 Istoria patriei I I. Dariu 
287 7, Geografia !; D, Medrea 
288: 8, Geografia Ungariei 1; N. Mthulin 
289 9, Compendiu de geografie 1; T. Ceontea 
290: 10: " " " li" " 
2911 1]: " "universaIă"" 
292: 12" Istoria Ungariei :i N. Pop 
293 13,~ Geografie ;: Făgăr.-Moldov. 
294 14: Geografie li 1. Tuducescu 
295 15 Geografia Ungariei il N. Pop 
296 16 Geografie !I, 
297: 17 Geografja patriei I! I. Dariu 
298 18 Elemente de geografie 1: Z. Boiu 
299 19 Istoria patriei li 1. Dariu 
300 20 Aritmetka II! T. Ceontea 
3011 21:1 Aritmetica generală II" ti 

Loc u lAnul 

apariţiei 

Sibiiu 1 ! 1 
" 1899 1 1 

Bucureşti 1909 1 1 
Sibiiu 1899 1 1 
Arad 1911] 2 
Bucureşti 1892 ] 1 

" 1889 1 1 
" 1896 1 1 

Braşov 1912 1 1 
Bucureşti 1907 1 1 

" i 190 l 1 1 
" 1911 1 1 
" 1912 1 1 

Blaj i 1913, 1 1 
Bucureşti 1 , 1 

" 
" 

Gherla 
Blaj 
Sibiiu 
Braşov . 
Sibiiu 
Braşov 
Arad 
Braşov 
Arad 

" 
" Braşov 

" Arad 
Braşov 
Buda 
Braşov 
Sibiiu 
Brasov 
Arad 

ti 

11 
1 , 1 

I 
1885 1 I 1 

: 1892 l' 1 
:. 1874 l' t 
• 1887 tiI 
• 1870 1; 1 
, 1888: 1 , 1 
, 1900! 1 : 2 
1910!1'1 

, 18R4 r 11 ] 
; 1895 }' 1 
i 1880 1 1 
! 1886 1 1 
I 1886' 1 ] 
1886: 1 1 
1887' 1 ] 

: ]814: 2 1 
: 1888, 1 1 
, 186\1! 1 1 
: 1895 I 1 I 1 
"1884 1 1 
i 1899 2 1 
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Autorului 

I. Tuducescll 
S. Pop 
1. Tuducescu 
1. Tudl1cescu 
D. Dogariu 
Dogarill-Dariu 
P. Dima 
A. Vlaicu 
Moldov. şi eons. 

V. Petri 
V. Petri 
Z. Boiu 
N. leremieviciu 
1. Tudllcescu 
Gramma-L. 
1. TlIducescu 
M. m. prietini 
Kroos-Dariu 
1. Tuducescu 
M. m. prietini 
1. Roman 
N. Putnoky 
D. Dogariu 
B. Petri 
1. TuduceSCll 
1. Tuducescll 
J. Popescu 
v; Oniţiu 
Moldov. şi cons., 

: :: i 
1. Moldovan : 
Mo'dov. şi cons. 
1. Popescu i 

1. Dorca i 
P. Budiu 
B. Petri I 

'1: N. leremieviciu: 
! 1. Dorca I 

Lucul 

Arad 1884 1 1 
Blaj 1875 tiI 
Arad i 1877 1: 1 

" 1885 1 1 
Braşov 1880 1 1 

" 1880 1 1 
" 1892 ) 1 
" 1892 3 ) 

Arad - I 1 I 
Bu da 1848', 1 ' 1 
Sibiiu 1892 1 i 1 
5ibiiu : 1886 1 1 

" ' 1874' 1 1 
Viena 1885 1'] 
Arad I ] 886 ]: 1 
Timişoara! - 1 1 
Arad ! 1887 1: 1 
Braşov j 890 1 1 

ti ! 1890, 1 1 
Arad i 1887 i 1 i 1 
Braşov II ] 887 l! 1 
Arad i 1897 1 1 
Sibiiu ! 1888, 1 ' 1 
Craiova : J 8t<5 1 1 
Sibiiu ' 1870 I l' 1 
Arad 1886: 1 1 

" Sibiiu 
Braşov 
Arad 

" 
" 
" 
" Sibiill 

Braşov 

" Sibiill 
Viena 
BraşoV 

1881 " 1 1 
1888 1 1 

i 1893' 1 ! 1 
191011! 1 
1910 ' 1 1 
1910 1: 1 
1905 l' 1 
1907 1 1 
1886 1 1 
1877 1 1 
1885 1 1 t 
]887, 1 1 
1881 ) 1 
1891 i 1 1 

. . . 

j 
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~ C 'bL~: ~ ~ z'§ 2~, Titlul opului Autorului apariţiei "': I:i 

Uz b('i ~ ~ 
==-~~~~==================~======~~====~=======·====-=-=-==-;-I 

Loc u 1 Anul 

342 62, Întâia carte 1. Popescu Sihiiu 1871 ,1 1 
343. 63; Curs de limba maghiară l. Molnar, Sibiiu 1888 1 1 
344 64! Carte de ce tire Moldov. şi cons. Arad 1901 ,1 1 
345 65 i " " " it L Pop Retegan ul Braşov ,1892 1 1 
346 66,~ Legendariu, N. Putnoky Sibiiu; 1 1 
347, 671 A doua carte i; M. m. prietini Braşov • 1889 l' 1 
348 68 Limba maghiară :: Schullerus Sibiiu: 1902 1 1 
349 69 Fizica experimentală ' E. Andreescu Timişoara =- J 1 
350 70: Econ omia l. Tuducescu Arad 1885 1 1 
351; 7.t:I Fizica 1. Dogariu Braşov 1892 1 1 
352: 72:i " " "" ,,' 1888 1 I 1 
353 73;: Istoria naturală ' I. lIasieviciu ti 1882 1, 1 
354 74: Fizica D. Făgărăsanu ," 1888 1 t 
355: 75,: Economia 1. Georgescu :" ,1890 1, 1 
356 76' Prăsirta galiţelor N. Albani Făgăraş' 1894 1 1 
357, 77il Cultivarea pomilor 1. P. Reteganul Arad : 1889: 1 1 
358 78'1 Istoria naturală 1. llasievidu Brasov t 893 1: 1 
359 79:: Viticultura B. F. Moga I Bucureşti, t 880 l' 1 
360 80i Despre Legume N. Avram Arad 1880 1, 1 
361 8lil Mineralogia S. Ştefanescu Bucureşti ' 188~ 1, 1 
362 8i! Economia câmpului G. Moianu Braşov' 1880 1 1 
363 83:1 Economia L Tuducescu Arad ,1876 1 1 
364 841 Istoria naturală ,"" ,,1886 1" 1 
365, 85'1 Gramatica ( 1. Dariu Braşov i =- ,1 i 1 
366 86 1 Gramatica română l' 1. Petran Arad: 190 l' 1 I 1 
367 ' 871 l' • 1900 1 I 1 

,: " " 1; '" n- " 
368 88 i " " :'"" ,,: 189& tiI 
369 8!tj" " i' P. M. Liuba Braşov ~ 1892 1:.l 
3701 9Uf Carte de cetire i' Schullerus Sibiiu' 1902 l' 1 
3711 9l!i Gramatica ii I. liic~ Arad 1892 l' 1 

~~~i ~~I " li l. DariU Braşov. ~~~~ ~ î 
II " !II, " " 3741 94), 1886' 1 1 

375: 95:! : li"" i 1895 1 2 
376: 96, " :! M. P~p. :. 1892 _1 1 
377' 97; Poetica. română . I. Lazariciu Deva 1884 1! 1 

1 

j 

378 98, Gramatica română G. Munteanu Braşov • 1861 1 1 
3791 99~li"" V. lanoviciu Viena : 1870 '1 1 
380: 100, Limba română Bellissimus Sibiiu 1880 1 1 
381 101 ii Istoria biblică 1. Velovan Caranseb. 1897 1 1 
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Loc u 1. Anul Ei;;; l 
- - ~~~~~ --~~ ---- CI I:i. J 

z·2 ~"~, 
B :: 5bI 

Titlu] opuJui Autorului CI ~ 1 
aparitiei ' ::: r 

z . 
382 102 Istoria biblică 
383 103" " 
384 104 Catechism 
385 105 Catechismlll mic 
386 106', Religiunea crestină 
387 107' Istoria biblică' 
388 108 Prăsirea galitelor 

I VI. Diverse. 
389: Prot. ad. gen. a II-a 
390 2 ,,' " " "III-a 
391 i, 3 " " " " IV-a 
392 4; " " " " V-a 
393 5 " " " "VI a 
394, 6;1 " " " "VIl-a 
395: 7! " " " " VIII-a 
396![ 8

1 

" " " " IX-a 
3971 9, " " " " X-a 
398 10', " " " "XI-a 
399 11:1 " " " "XlI-a 
400. JZ;I " " " " XlII-a 
401'1 13,:1 "Reuniunea inv. I-VII" 
402: 14' " " 
403 15,1 " " 
404, ]6'! " " 
405i 17;1 " " 
406: 18, " " 
407; 19,: " " 
408 2o,:,i "Biserica şi şcoala" 
409 2111 !nvătământuI primar 
4 O 22' Foaia şcolastică 
411: 23,i Educatorul 
412 24; " 
413 251

1 " 

414 2611 Haladas 
415' 27!,I, " • 
416, 28: Vatra şcolară 
417 291" " 
418 ·3QI" " 
419 311 Amicul şcoalei 
420 321: "Transilvania" 
421 33;i Rev. gener a învăţăm. 
422 341 Anuarul şco popor. 

:1 M. Toma 
1: 

Il L Popea 

II
I, Ludu-Darill 
. N. Albani 
ii 
1: "Reuniunea" 

I i! 
" 

,., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Arad 
Sibiill 

" Braşov 

" Făgăraş 

Arad 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,,' 

" 

:z:;;;;!:; ~ 

1897 1, 1 
1892 1 i; 1 
] 888 .1 i 1 
1882 1, 1 
1890 1" 1 
1892 11 1 
1892, ] 1 1 

]892: 1 '101 
1893, 11 1 
1894 ': ]! 2 
1895; 111 
1896 1 14 
1897 1 I 2 
18981 1 '50 
18991 1 1 
1900 1,68 

'

II" ,,] 901 1 i 6 
" ,,1 902, 1 24 

I
I" ,,1903 1 I 4 

" 

1

" ,,1904 il' 6 
" ,,1905 i ] . - 2 

il I 1906 ]: 2 
1" "1907 1', 10 

1

: : 1 908 1, 1 O 
, ,,] 909! 1! 5 1: ,,1910 1~1O 
II Dieceza Arad Arad 11900+6] : 3 
I - Bucureşti i 1899 1: 1 
,i Reun. Înv. gr.-c.~ Blaj .,' 1905 ] 1 
li R. înv.Caranseb,1 Oravita ]909 1. 1 
1:" "Caranseb. ]910, 1 i 1 

li'" " " 1 
9 1 ] 1! 1 l' - Arad 1908 ] 1 

i - " 1909 " 1 1 
'I Dr. P. Şpan Sibiiu 1909 1 I 
:; ,. It ,. ]910 1 1 

li" -" Bu~ureşti ~~~b', ~ i ! 
:1"Asociaţiunea" Sibiiu ]911 1: 1 

1

, - Bucureşti 1911-12 1 1 
i I. Moldovan Arad 1 ': 3 

r 

r 
I 
I 

i 

1 
1 
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Mai mu Iti numeri răsleţi din: "Rev. generală" Bucmeşti. 

"Răvaşul" Cluj, "Şcoala Rom." Bucureşti, "Stăruinta" Ploeşti, 
"Revista culturală" Craiova, "Pedagogia experimentală" Bucu
reşti, "Romana experantisto" Bucureşti, "Ţara nouă" Bucureşti, 
"Pedagogia nouă" Sibiiu, "Invătământul primar~~ Bucureşti, "Foaia 
şcolastică U Blaj, Foaia Diecezană" Caransebeş, "Analele Reun, 
inv. din dieceza Caranseb.," "Reuniunea Înv." Arad (pe anii 1, 
II, lIl, IV, V, VI şi VlI). 

Arad, la 1 August 1913. 
Dimitrie Olariu 

bi b 1. general. 

INFO RlVIA T lUNI. , 
Petrecere. Tinerimea diIetantă română din Şiria, în onorul 

adunării generale a "Reuniunii învăţătorilor dela şcoqlele popo
rale confesionale ort. română din protopopiatele aradane 1-VIl", 
Duminecă la 1/14 Septemvrie 1913 În sala de dans a comunei 
bisericeşti ort. române din Şiria aranjază: Reprezentafiune tea
trală urmată de dans la care vă Învită cu toată onoarea Comi
tetul aranjator. Preţul dn întrare: locul 1. 2 COL, locul 11. 1'50 
cor. loc de stat 1 cor. Începutul la 8 ore seara. Venitul curat se 
destinează in favorul "Reuniunii învăţătorilor". Oaspeţii vor fi 
întÎmpinati la gara trenului electric din piata principală Sâmbătă 
în 30 August (13 Sept.) după ameazi la 6 ore, apoi încvartiraţi. 
- Seara la 8 ore convenire socială la hotelul "Mâtyas Kir<i1y". 
Insinuările Pentru cvartir şi Banchet sunt a se adresa înv.-direc
tor Alexiu Doboş 'în Şiria (Vilages) necondiţionat cu 4 zile na
inte de adunare, indicându-se numărul persoanelor şi în special 
dacă între participanţi sunt şi dame, căci numai Astfel se vor 
putea evita eventualel~ dificultăţi. Program. " Fân tâna fermecată«, 
piesă poporală în 2 acte, scrisă de Maria Doboş. 

Conferinţă învăţătorească. Marţi în t O Iunie a. c. s'a ţînut 
în Bodeşti adunarea de primăvară a învăţătorilor din tradul pro
topopesc Buteni. 

Cu aceea ocaziune s'a ascultat ultimul examen prestat de 
binemeritatul învăţător şi prezident tractual Nic. Boşcaiu, care 
examen a satisfăcut tuturor ,aşteptărilor publicului prezent. 

• 



202 

După terminarea examenului - sevârşindu-se chemarea 
Duhului sfânt prin P. Ono D. protopop FI. Roxin, -' cei prel._ 
zenţi să întrunesc din nou În localitatea şcoalei, unde se constată 
că sunt prezenţi toţi invătAtorii din trad În număr de 40, apoi 
aproape toţi preoţii ca caticheţi, ş'apoi doamne, d-şoare şi ţărani. 

Fiind conferinţa tractuală îmbinată cu ceea metodologică, 

dl protopop deschide conferinţa şi dă cuvânt d-Iui comisar con
sistorial Ioan Marta care în general face o apreciere asupra ce
lor esperiate în tract şi apoi dă unele indigitări referitor la con
ducerea corectă a anuarului şi la predarea unor studii, cari În
dreptări adunarea aflându-Ie la locul lor, cu multămită le ia la 
cunoştinţă .. ~. 

Luând apoi cuvântul valorosul prezident Nic. Boşcaiu, ro
steşte un frumos cuvânt de deschidere În care intre multe jlltele 
atinge şi forma llecoraspullzdtoare a tineri examenel.or în timpul 
de fată şi cari de fel nu să pot numi festivităţi şcolare pentru 
popor şi părinţii prezenţi, ci mai mult un control pentru învăţător. 
Acest adevăr recunoscut deja de lumea pedagogică - dar poate 
rău întăles _- a stârnit oare care nemultumire, însă adevărul e 
adevăr şi nu se poate atribul persoanelor ci sistemului Învechit. 

Continuându-se apoi conferinţa traduală, învăţătorii cu in
teres s'au ocupat şi au dis;::utat "ioate celelalte obiecte pusă în 
programă. . 

Mare curiozitate a stârnit faptul că, conferinţa metodologică 
a fost divizată în două, şi anume: cu 1nvătătorii 's'a tinut în pre
zenţa publicului amintit mai sus, iar cu preoţii deosebit eschi-
zându-se publicul şi învăţătorii, de şi În întreg tractul abea ca
techizează 3 inşi iar În colo tot Învăţătorii. -. 

Terminându-se cele spirituale ne-am Întrunit la casa ospi
tală a sărbătoritului prezident care a fost înpărtăşit de ovaţiiIe 

şi iubirea colegilor şi a pretenilor. , i. b. 

Erata. In numărul nostru de pe Iunie Încă s'au strecurat 
mai multe greşeli de tipar, cari alterează în mod simţitor Înte
lesul celor scrise. 

Aşa in articolul prim pag. 133 În rândul 3 cuvântul "ecvi
birtia" este a se Înlocui cu "evolutia". Tot pe aceiaşi pagină, 
Hneatul prim, În rândul 5 cuvântul "aceasta" este a se înlocui 
cu ",ceata". La pag. 134 alineatul prim, rândul 6 între cuvintele 
"acelaşi" şi "daruri-'! est!! a se intercaia cuvântul "timp". 

'1 
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Bibliografie. 
Almanach pe anul şcolar 1913/14 compus pentru trebuintele 

preoţilor şi învăţătorilor români prin Iosif Moldovan pireclor 
şcolar in Arad Preţul 1 cor. plus 10 fiI. porto. Se poate co
mandâ la Librăria Uiecezana din Arad. Cum e "Almanaehul" 
nostru? O cărticica pentru buzunar de toată frumseţa. Crucea 
auriUl imprimata pe Invăliloarea de pânza neagra arata caracterul 
religios a celor ce o poartă la sânul lor. Pe lângă: partea ca
lendaristică almanachul nostru conţine: E'llras din Molitvelnic, 
ce conţine cele mai indispensabile rugăciuni şi cântări de cad 
au lipsă preoţii şi Invăţătorii la funcţiunile ce le săvârşesc In 
libăr, clasificarea şcolarilor, ord de ore, ziar de cassă, noaua 
lege de salarizare, taxele de timbr;u, postă, lelegraf, elc. In con
ţinut suntem modeşti. Deocamdată am suscepul numai părţile 
cele mai indispenzahile cari e bine să le avem la dispoziţie in 
ocupaţiunile noastre zilnice. Dela sprijinul şi tncurajarea ce mi-se 
va da depinde tnsa schimbarea lui inlr'un almanach literar 
demn de pozitia şi chemarea ce o avem. Siliţi de împrejurări 
şi in lipsa uneialare ciirlicele, până. aci am fost avizati a ne 
folosI de notite necorespunzătoare chemarii şi tiinţei noasire. 
Cartea ce o poartă la sllnul său preotul şi invăţătorul ro~ 
man trebuie se aib!\. inainte de toale un caracter religios. Acea
sta cred1l1ţa, ahstrăgand dela lipsa ce am simţit-o, m'a indem
nat să iau asupra mea răspunderea materială şi morală şi să edi
tez aceasta carle, pre carea, rugându-mă de sprijin, o inchin 
prpotului şi Invăţă10rului român. Arad, la ljL4 august 1913. 
Iosif Moldovan. 

"Calendarul cultural al Învăţătorilor" pe anul 1913 sub În
grijirea d-lor Nicolae Popescu-Codoc şi Dragomir Petrescu, În
vătători. 

Calendarul din chestiune umple un gol de mult simţit în 
literatura noastră didactică. Tratează o mulţime de chestiuni de 
interes didactic şi cultural, cari pot fi cehte cu folos ori unde 
şi ori când. Partea pur literară încă e destul de bine reprezen
tată În acest calendar, care poate forma- icoana aspiraţiunilor 
dascălului român de pretutindeni. 

Rugăm pe colegii nostri să sprijinească aceasta intreprin
dere nobilă şi folositoare ti fraţilor noştri din regat, cari ne-au 
dat aceasta carte ce poate sta cu cinste pe masa ori cărui inte
lectual român. Pretul e de 2 Lei. Să poate precura dela librăria 
C. Stetea, Bucureşti. 

Elena Farago: "Din taina vechilor -respântii". Un volum de 
versuri de 140 pag. Editura tipografiei "Ramuri" Craiova. Preţul 
Lei 2. 

f' 
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Volumul de faţă cuprinde şi un c.apitol destinat copiilor 
"Din preajma leaRanului" unde autoarea ş'a depus toată drago
stea sa de mamă. Acest capitol să deschide prin versurile ce 
arată idealul realizat pentru care ea trăeşte de- mult: 

"Din pustiu de zliri moc1lite, 
"Nu- 'mi vei mai Imji, de Jel, 
" 7 nst 1levast al câtor zile 
"Şovait-au, fară ţel.« 

Gingăşia vrâstei fragede a copilului mult adorat este zu
grăvită În aceste rânduri: 

"A adormit lil!ând mânuţa 
"Şiret şi dulce peste OClli". 

Iar dragostea maternă, care transpiră aproape din fiecare 
vorbă, culminează în aceste versuri, ce vin ca un preludiu în 
opera educativă a mamei: 

"Şi, mai ales, aşi vrea să simtă 
"In ori ce pas din traiu, mereu, 
"Că cel mai credincio; prieten 
"l-ai fi de-apururi /lumai eu" ... 

Poşta redacţiei. 
Lui "Sâ1lger". Articolul trimis pe lângă cea mai mare bu

năvoinţă nu-! putem publica. ldeile sunt atât de râsleţe şi bizare, 
încât meşter trebue să fii ca să poţi cuprinde cu mintea ce vreai 
să zici. Contrazicerile sunt atât de scâlciate, Încât publicându-!e 
am deveni de râSLll lumii. După atâtea defecte, e numai firesc, 
dacă nici prelucrart>a articolului de care pomeniţi - nu mai e 
posibilă. 

SumaruI: 
Convocarea adun. generale - Raport gener. despre activi

tatea desvoltată de Reuniune ... - Rapertul cassarului gener. -
Proiect de buget pe anul ]9]4. - Raportul bibliotecarului.
Lista membrilor. - Consemnarea cărţilor din bibliotecă. lnfor
matiuni; Bibliografie; Poşta redacţiei. 

Tiparul tipografiei diecezane gr.-or. române din Arad. 
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