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! • "CARTE DE CETIRE" 

ilustrat de l. Moldovan şi consoţ!l 
aprohat LI!' \','n, Cor:'ii~· 
toar>'! din Arad ~i CaransE" 
b,'~, apărut arlllU Î/l a .f.·a 
~dili Ullf' indfi'pi~tă ~i jlro
v,hul.l Cii /I"IIUIlI.lralp ilus
tl'atiuni atnlgiUol'l'-pl.lcult,. 

de L Grofşol'ean şi msoţii 
E'di~iaa 2-a, cu o scri('rl' (It' 
It'ctiulli lI~oal'(', {',. fac Ire
C('l'l' dl,la ,\ BC-uar la legen
dar, ~i l'1I frumoase J('duri 
dill c('l'clIl (le cLl[]o~linle al 

~l'ulal'ilor, 

Pretul: 

40 fileri. "ANUARUL" 
şcoalel poporale elementare confesionale, 

prt'<:urn ~i 101 soiul dt' tip.trilll ri Ile
cesat' .. d()mnilor !nvitt,Hol'i eOIlI'. mIII. 

"RUGĂCIUNILE ŞCOLARILOR" 
şi cântări bisericeşti 

ale~!' ~i întocmitE' de "Un prieten al şco-
IUllar" editia 3-a, ~i eo~t.l 40 fii. 

dâlldu-Sl' Ull nlhal de lfj" "la sulă. 
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I 'retul: 

40 fileri. 



----------~--_._------
--_.-

Anul 1. 1~1 DE-r .. 1~ln't. (1 [an. l!lO:>i Nr.5. 

Reuniunea învătătorilor 
r0l11âni 

dela şcoalele poporale confesionale ortodocse 
din IJI'olopl'e,lJlterdtele 

Arad, Chişineu, Siria, Baroşineu, Buteni. Radna şi 
Hălmagiu. 

Organ periodic oficios 

din Încredinţarea comitetului reuniunii de 

Iosif Moldovart 
vice-preşedinte. 

E d j ţ i 11 11 (1 el H P Il Il j li II (). i. 

Abonamentul 5 coroane pe an. 
fiTi?n)brii ordinari ai reuniunei îl prin)i?sc graluil având să supoarle nUflpi 

spesele adf11inislralive de 1 coroană pe an. 

Al,are odată I)e luni,. 

Arad, 1904. 
Tiparul tipogpaflei diecesane greco-oplentale române. 
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Abonam~lltul anual e Scor. 

;"(' ~O""e:::lc anlicipali\"c la arlrf':-;a ca:-;sartllui I'cllnincwi I/(liu, 
(il"l!/~,"o"f'(l1l îrn"îl!,Hol' in Gal:::a p. n. U!li!ffJ8. 
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lar in :\rad Piata Ti\kiHr Xl' H 

,-ll/lll/fa!'i S~ fac în mod fOîl!'lf' re::-;trâns şi sîl pl;\tpsl' anti
cipatj\"(~: şirul 30 fii . .Jumătate pagina: 12 COl'. O pagină 

întreaga: :20 {'OI'. 
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r)c InlIl augue. 

Fodul \'ital iWlii noastrE' nalionale, e~te şcoala confesio
oali'L Dela organizarea şi acliuYlE'a acesteia, flepinde exi$
tenta cnlt.llI'ala a neamul ni. Este crl't, c;l sllcces(>le şcoalei 
SIlIlI. ()f\ndente de fOl'ţa mora];1 ~i spiritual.1, cu carca 0-
lWl'paZa rnodestnl o:;;tean al neamului, Învăţătorul. 

Pol()n~area ori refluccl'ca acestor forle, 'Silut În 
mare parte condilionate şi dela l'efel'inlrle. Între cari E'stp 
conrl;unnal a opel';t inv,lWlornl. 

Cn c;Îte illlziuni Înll'fl În lllpl;) o:,;,leannl con:;;tlen
Oos, c.H sen li ment de ahnegaţip, ~i c,) ti1 însullp( i re ('ma 1;1 
II cO[):-i11lml În lupta marelui idf'al, cultura naliollală. şi la 
ce c!eccptii îl conduce realilatea Cl'Ud.l! 

S,l avem sinceritatea şi 'ohiectirilatea recerlJ1ă şi s;'i 
rCClH10<l)tern, c<1. conditiile ÎnLl'e cari e condamnat a munci 
fr lV<ll;H o 1'111 , nu sunt din cele mai l'a\-ol'ahile. 

J\Iediul şi referinţele sale sllnt de aşil, c~l acele 
~l;i.ng C(1 de:-;<1.Yti.rşire În el forţa 1T101'ab\ de (lC'ţ[une, il dis
gn::-;t.1 şi predispnn pentru o staJ'e desnădiljduit;l. 

]'Ilizeriile şcoHlei noastre in sine, sunt deslul de nu
llull'oase, ce se mai /.:-:em de uneltirile străine, tn acesle 
zile de grea cump.lnă pent.l'u şcoala ~i cultura neamului ~ 

Bi::;ericei ~i neamului se impune, a pne,\ treaztt În 
inv.1ţ<Uol'ime forla mOI'aIă, dragostea de mundt şi bucuria 
c<Hr[l chemarea lor. 

Clasa noaslră inteligenlă, să aprecieze mai mult no
bilele nisuin~e ale învăţăloJ'imei. 

Cea mai nimeriti'\. ocaziune sunt tntnmi1'ile învă!;:l
lorimei noastre, de cari - onoare excepţiunilor - inte
ligenla noastră să ţine depa 1'1e. 
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Cl1 m[lngrI01'f' ni H'aminlim :-;;i aC111H \'I'f'mile hll110 ~i dp 
cl1I'atil Însllllr(il'c penlru :-;;cuala şi cllllllJ'a POP0I'l1I11i, c:'Ind 
demnitaei hi:-;cl'iccş[i, ca şi episcoJlul de pic memol'ic Ioan 
Popasu, cal'C prin apl'p[iet'f'a ofic:ial;l a irw,,!ţft!oritllei sale, 
a ştiut si1 d{'~tf'ptc În ei bl1CIll'ia cfllril cl!emal'f'(l 101' ~i t<!
I ia moralt!. 

Cari n(H~i reamintesc CIl drag Vl'cmile apnse, (':'Ind 
pedagoglll de l'0nnrnC, /JI'. 81/:/1/11 "oll/Nan, cOlJducea el] 
al,Ha zel llllrullil'ilc ÎllrilWtol'ilOl' ('(/I'III/;;I'!U'SPlli, .\Wndră cn"t . ) 

l'eunitluea Ti1l//:;orell/l((, de succesele ei Sllb conducerril 
dlui J', Hofal'Î/l; eal" Amdllilii pl'eslaseră cele mai se
rioase rezultate, sub p<1l'in[easca cOlJducere a pl'ofesomlui 
'I1'oi/1I1" C'coJlfm, 

Aslăz, c;ind recerinţele sunt mult mai nnllH']'OaSe, 

eal' stările alll1ol'male, in"<Wttol'imea o vedem Iipsili\ de a
tari conducători sinceri şi devotati. 

Profesori mea actnală, crede Ci\ este abso!\'a!;l de 
ori-ce llllerloanl îndatorire, clUPi! subsel11narca ahsolll
loal'elor. 

Leg,llma inllt11<!, ce a existal Între proff'!'-iol' şi elev, 
ea nu m ai exista, spre da una in\',ltruni\ Il Il] I Il i. 

Corpului proresoral i-::;e impune dal<Hinţa sarl'll, de 
a descinde În lntl'llllll'ile il1\'<\t,llol'imci şi a o pO\'i'tţul spre 
binele şi În interesul şcoalei noastl'e. 

P<1şirea adivit a zelo~ilol' profesori Ioat] Costa ~i 
Xicolau :\lihulin În reuniunea Aradaml, fic de hun allglll" 
pentrll cel mai apropiat viilor. 

Comloşnl-băn<:"llean, 7/20 '\0\', j(HH. 

]uliu Vuia, 



8atehizările. 
"Jl"firr\i In loal:\ hllJlpa, Yr'siiţi H

vaJll!elia 1:1 Ioah' lll'ulliurile, [Hl[,'z;ill

<In-II' ln tllIllll'l .. lal;'Llui ~i al fililui ~i 
al sf;\lIlullii lJuh,H 

Jlahi r', :!8 1'. l!l, 

AstrH'ill',l \'enembilnl Cun"i:ilol' il cmi" un ordin, 
pl'lll care di"punc, conl'mlll utllli conc1nz sinodal, ca pl'O

punerea religiuilci ÎlI toaLe :;;collle sit "c fac;l pl'i 11 preoţi. 

?\lolivlll ace::;lui ordin JIU pute;, s,l tie allul, deciH 
ca să se încredinţcze acesl stndiu escluziv crlul' Jlrcconi
z<lţi pentrn Pl'opo\';ldl1irea ct1v;lolullli lui I)l1rnnezen şi a 
;\[;IIlLuitorulni nosll'l1, cal'i se Ilume.~c pe sine slllgile hi
"ericei, a credinţei şi prin lnîn"ele CI neamului nostru. 
Scopnl, dactl el'it de nall1l'Cl aceasta, ilsemenea nu jlllle;'t 
s;l ne altnl, tledil In,llld mannarea stndillini l'f'liginnei din 
m;în i le profa ne, s;l ad ud\. Jlreoţi lIlea conform fnv;1t;HllI'i 101' 
sll"citate ale jl<lnluilornilli llIai aproape de ;;eo;dr" de ml;l
diţele acomodahile, de fiilol'ii credincioşi ;;i ~t1stin,ltori a 
bisericei, 

Între cei ml1lţi, cari nn sef\'e::iC bi"erica şi nf'lUliul 
CI1 o detestabil,l f,lţ<lrnicie st','tnl<'i., ci a~tea]ll;l, ca toţi la 
rândul IOl' la munca sA fie, eram şi eu în toală modestia 
mea - judece-o aceasta fiecare cum îi llIai place - şi 
o nespusa bucU1'ie ne-a cuprins pe toti. în lll"mă, am cre
znt, iată, i-s'a deschis calea lH'eoţimei noastre de a-şi o
cupa adevilral.ul rol şi că in fine religiunea noastrc1 a a
juns in mâni cOlllpelente. Ne VOIll inl[u'i şi n'avem sft ne 
nlal temem legea de rivali de tot ~.;oil1l. 

~i ce ~ă vezi?! 
Falallg;l de preop, in t re ehî.llşi i cn ma t'Î aspiraţillni, 

6'" 
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se ÎIl~ir;l şi al'~llI11f'lItra1.i\ Îu ,1~/((/ 1ilI/Ii ,1llpl ÎJl/jdin il , c.l 
IIU pot propune religiunea, 

Slimrl şi onoare turlll'OI' fetelor biset'icci - dar', 
o fleclar din capul 10eLI[ui, ÎJI f;l!a unul ordin Con:-;i~tOl'ial 
ori ('um l"'ă-ţl IIlOtiV('zi pill'l'l't'a, a ('<"lnlh s(t It' I'f'll'agi dl'la 
o datorinţc1 illlpll~(l prin clWmnl'E" t'sl(' sau rcnitr'nţ,l, salI 1Il
capacitate, 

In ambC'lr cazurl sanar0 (,C'I'f'111 ! 
Cu ce adecă să SCl11.i:t retragerea dela propnnerea re

ligiunei?, 
He:-;foind pledoariile contra ol'dinati:Ulei conzisloriale 

aee;:.;te înşirl1 ca argument pentru a IJU n ohligaţi la pro
punere Il11prrjtll'area, Că nu am avea manuale, c~l preoţii 
n'au destula pregătire pedagogica metodic,! pentru a PI'O

pune în şcoala, că sunt peste mflsurc1 ocupati peste zi elI 
afaceri pur preoţeşti, ha' şi cu de ale economiei, căci sunt 
slab dOlap, şi horribile dictu ~! am anzil cu mare amal' su· 
lIetesc, şi argumentul, Cel preoţimea n'ar avea destllhl în
\'ăţ<ilnri:!. în general. Acest din urn](\ argument trebuia M-I 
respinga. pl'eotin1E'3 cu o 'nalti:!. indignare, Mel mir, dl n'a 
l'<1cnt-o, 

Afanl de acea, că m'a cuprins o nespuscl decepti
nne, toale a1'gllll1cntele le lin dr slabe, la cari un preot nil e 
permis să recurgă. 

Aşa credem şi su:-;!inem, că preoţia e~le cariera cea 
mai ideală, Are să ne dea mângăierea intre toate impl'e
jllnlJ'ile vietii, :-:ă ne conving,l şi Încălzească sulletele şi min
tile despre 'naltL]1 adev,)r evangellc in gl'eaua luptă pentru 
existentă. ::,i cine are mai mare lipsă de aceste lnvcl!ătmi, 
decât chiar poporul nostrn, p1.1n'\.sit mai de toatrt lumea, Şl 
ajuns pe manile unor fel'icitoJ'i falşi, cat'j il azmll(ă şi duc 
din n<\caz În năc3z, pf'n!lllcă apostolul gm<l sparl1:1, sau 
scârl'le reană, sa RjUIlg11 la cutare stare grasă - cfl,?tigat<l 
prin fraze mari, griji puţine, aslulime mult;'l, dar far.l tapt. 
hinecuvfmlat. Xn Cunosc mai sublirml chemare, decât apos
tolia în cuvântul Domnului, rm"lngăierea omului prin ade
\'flrul său şi mântuirea neamului meu prin trânsul. 
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Apostoli ai neamului, ai sfintei bi:-:eriei unde sunteţi? 
Ca leehel li tl1 tmol' confe::linni IOl' din tară el in 1 LHllC 

aşi putea zice sunt preotii. "\ee::;tia toti au oeupatiunilc lor 
pastoreşli in zi de s<lt'b.Uoari, Dnrnineci şi in zi de Incru 
chiar şi nu sunt dotati toti prea bine ~- şi totuşi grijile 
IUllleşli nu-i retin dela chemarea pei' eminen!iam a 101') 88-

cluziv a lor, 
în fata ullci che!a.1J'i apo~tolice nu e~te şi nu-i per

nIl:-; să existe pedecă de a-ţi împlini dalol'in(a - sau nu 
eşti apostol. 

Nn e:;;te pedecă nici cea citatit. ca pedccă pedago
gice1 melodică, 

Avem un plan de în\'ăţamânt care itllparte mate
rialul de propns după ela:-:ă, I'n pic de sludiu, un pic de 
atragere pentru chemare -- !;'i aceasta nu strică nimttnlli 
- şi s'a mantuit şi cu scuza aceasta. şi cu lipsa de ma
nuale. cari altcum sunt şi destule şi bune. 

In biseric,), în faja multor cl'edinlictoşi la hil'otonil'ea 
pl'(~otilol' al'chiel'enl Stl'lg<1. » I 'rcrlme {'sic! '.( 

În vrcrlnicia aceasta să. cuprinde ~i spcralul adevtll'. 
că. preotul va propovădui cuvflrltul lui D-zeu îl1 tot locul 
ţ;i in tot timpul --- in primul loc în şcoală. 

Xu serveşte pe Domnul, nu biserica, nu neamul, 
cel ce subtnlgandu-se dela dalol'inţa apo:'iloliei pl'imltă de 
::iitle asupra sa ca~i chemare, de:-ficle ft1g<lduin(a dată in 
hirolesie ~i sllnţenia ve~lei din altar »Vrednic este ~" 

~alllle pl'eoţimei, cal'c s'a. pus la locul compE:;tcnt 
numaj dinsei In şcoală - sa.lute P. S. Salp Ului Episcop, 
care a deschis calea \T~dnicici de mllH şi de muHi p.1J'il
:-iite a prcolimei noastre, el acestui :-;Cllt istoric in delullglll 
timp de întunecime şi suJ'eJ'in!e a neamului nostru. 

--- 1 Vllli ('osta 
pr .. r~·sur. 

~ i'~ . 
'1 

" 

. .1 



Jnstindul Si cugdarea anhnahlor, 
prelegere libera ţinută tn adunar"'a generală din Şiria. de profesorul 

Xir'()[ae ~l[i/lUlill. 

Adnes. la protocol sub H). 

Xil e lrl'aba La s.l Cl'ITt'lezi 
fiinţa Domnului; ct'!'('t'lL'a~.l jiinţde 
pe cari le-a creat. 

Nu există un popor, care :-s .. \ se 11 interesat a~a de 
putin de obiectele din llllP rej urnI SetU, ca popornl t'omill1. 
Bine sa fie înţeles, e ,-orb.l de inleliginjil, cclci tăl'anul 

tr<le~te în natunl, 1ns.l cKplicflnd fa/:-; fenomenele, cau'3ele 
nalurci, adeseori cade I[J superstiţillni. Xoi, nici ni Illele eari 
sunt In nemijlocit;) apl'opiel'ca 110a:-;l1'<l, fiintele de acrl,!*i 
organism, animalele nu le cnnoa:;:lE'lIl. Unii dintre noi nu 
văd In animale decilt numai un meclJanbm, o ma:-;;În,'irie 
compusa, cu care pot race ce ei voiesc, alţii mel'g ial'il:-;;i 
In e:-.tl'em, atribuind allilllalelor ~i cele mai nohile calitati 
olllene:;;li. 

Din ideilc aceste bizare s'a nc'l.:--;cul fAimosul :;;i 
d,lunaciosul materialism, ~i cu el eli mpl'ClH1<'t ind irl~l'elll iZ1ll1l1 
l'cligionar, Imlm\cap in haina acea:sla a ll1atcrializlllulni :;;i 
al indifcrenlizmului, cal'e din secolul tfeclIl domitlcazfl fntre 
Iloi, tinlim de o parte, la nimicirea ordinei fi re:-;; li, de alta 
parle dejosinclu-ne la simple dobitoal'e, e:splictull raI:-; vieaţa 
spirituaiă a omului in compalatie Cll celealalle animale, 
PriIt espl icat'i se! i nli le - de ~oi Lli ace:-;la, :suf Ne foarLe 
mult vicata sociali\. şi moral.l-cl'cştiuă. 

Virata animalelor Insă, in HlallifE'staţiunilc sale, IW 

<Iti. o dovad,l eclalallUI. despre pl'o\'edinla c1i\'imt. Toale 
manifes[t'trile \'ielii animalelur oe duvedesc nisllill(a provl-
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dentei, de a-le pel'fec[ion,'\, penlrn ajutlgerea unni scop 
oareşcal'e. 

în yj('ata animalelor foarte des ohsel'văm manife:-;-
(ill'i t1itate~ cari mult seami1mî ClI capacitatea :-;pil'ilnală a 
omului. 

Fiecare animal C\lIlOa"le obiectele din jmLlI său, 
t~i fOl'lYlează icoană despre un obiect. C,lllel~ bun<1-oartt 
prrsimte VI"o nenorocire, alLe animale cu zile Înainte pl'e
vestesc :-;ehimhal'ea temperatllrei. C<\llele latl'c\ in sOl1ln ti. 

c. 1. Dint loate aceste ins;l, pare că animalple poşed o 
capacitate spiritnală asemellea CII a oll1lll11i. Î1lsă numai 
la aparenţe!, etici prin o studiare profunda vedem, c;\ creel'ii 
animalelor sImt mai putin desvoltati, cl'eerii 101' nu sunt 
capace să judece aşa ca omnl, (1):-;(\ in formal'ca 101' totu~i 
vedem înţelepciunea Cl'ealOl'llllli, vorhind CIl :;f;lnla Scrip
tunl.: Din l'nlln:-:eţa şi mărimea cTcalinnilor putem cllnoa-;;le 
pe CI'eatol'ul lor, 

Ba si\. ne convitlg(~m de:-,prc cele spLbil, suntem si
liP a priVI mai deaproape in ol'ganizll1ul anilllalelor. 

Animalele, cu a.iulol'lll organelor 101', :-;{I.\'ar::;esc cele 
mai complicate fenomene vitale, spre care :-:cop in forma
rea ol'ganelol' obsenralll (illta :-;pe un :-:cap al1lllnit. 

SI ,·edem bllnă-oanl paset'ile. Pa:-iel'ilc ca allimale 
:-:bun1Loarc an corp acomodat vielii \01'. CorpLlI are forma 
de ic, căci in :-;bor inlimpin(l un stâlp de aer ca impe
pcdimellt, f,l.n\ care nici sburh tlU ar pnteiL Corpul le 
e:-;le acoperit cu pene, Ct\ci in receala cea mare provenilă. 
din mişcarea aernlui, le-m' i"cadeit crlidura corpului, K.,tre
rnil,\tile antet'ioare :-:unl :-iil'ăl'ormale ill ya:-;Ie, aripe; c,u' 
ca ele să fie /Hai uşuare, oasele lor sunt pncumatice: pline 
cu aer, Cu c:U sunt pa:-;crile mai mari, cu atilt cOl1ţin mai 
mnll aer şi din contră. Paserile aleJ'găloal'e an mădnă in 
oa:-:e, i->unt mai grele, lnsă cu atât Illai mult le i"unt de:-;
YlIllali lHu)chii peclondi ~i pedali. (StrutuL) Picioarele inctt 
:-;tml acomodate traiLllui lebeda ge'l:-i C(\ , rala, alI picioal'e 
Illzcs!mle Cll o peli[ă Illlt'e degete, ~i le folo:-;e:-sc, ca vil:;
Il~lc llllllt'ci. Cocos!<lrcul al'C picioare lungi pculru II m blu-

, 
~} ,J 
" '. 



• 

- 80-

rea in apă. Cucul 1 cioc,lnltocll'ca au plcloal'e acfll,ltocll'e, c,1ci 
ştim şi cunoaştem traiul lor. 

Alte animale an organe înzestrate cu al'tllC, PClll.ru 
ap.lrarea proprie contra inimicilor. Ori stt pl'l\'im organele 
nulril'ei, canalul digestiv. Vedem, ca şi acesta se acolllo
dează modului de trai. Spre e. Carnivo<ll'e!(', precum lu
Plll, c,lnele, mâla, au canal digestiv in pl'Opol'tie cu cor
pul scurt, c[lci nu!.rindu-se cu carne au materii nllll'iloare 
deslllle, pana ce ierbivoarele au canal 1lll1g, CLlci Uimlll-lc 
nntreml1Llul slab, au lip:3ă de el in cantitate mal'e. 

în privinta celorlalte organe :seamănă anilmdele UlLllt 
cu OlllUI. 

Toale organele sunt construite de câll'il Alolpntin
lele pentru un scop anumit; ia!" toale laolalta prin func
(iunile lor au scopul de a :-î\lstineit vieala animalicft. 

Ca să ~e manife:-;teze vieaţa, trebuie, ca animalele 
prin organele :şi :-;enznrile lor, s<''t vină in contact cu ob,iec
tele din lumea exlernă. Jllsă aliUa incă nu e::de Gestul. Căci 
1'<\1'<1 o putere ne"izibila. internă, ol'gallclc nu sr polmi:;;ca, 
deci animalul ar rem,ineil mort. 

Puterea aceasta lnll"adevi:ll' existA la fiecare animal 
şi pu!in se arată :şi la om. Imi vine să o numesc imbold, 
dar' ~:ă I'ăIll .. lllCIll pe blng,1 CUYfllltul primil "in:-;Iinct,. Tol 
ce face animalul o face din impubul instinctului, 1';\1',1 ra
Ii nne :şi ('ă['(l su Het. A ';;adal" capaci Lale de cugetare) a ni ma
lele nu au, ce o voi şi dCIllOll:-:ill'll. 

In~lindul ~i cugetarea, ratlullea, SUllt no!iulli, pc 
cari 111lmai greu le pulem dco:->chi. A "ielui lll~Calllll[l, a 
te na-;,le, a cre~te p.luă la un puncl maximal, a te lllgriji 
de următori şi a muri. 1 )il1 vieala aceasta dO(lIl;l mOlllenle 
:sunt mai In~anlrmle, li {,IC:;;tC, a le dc:-;\-ullit, şi a te Îugriji 
de următori, citet na:-:;lel'ea ~i moartea vin de t\inc, inde
pendenl de anilllal. J)UiltL cele doaa:1 momellte IHai su:-; 
~pu~e, jll~tinclul e~le in:-;lind1l1 care lillle~te la :;lt:-;\iuerea 
vietii şi a :spe\i~i. 

Să vedem nlai pe hU'g iU:-ilillcllll, care !illle~le :sll~-
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ţinerea viejii. ,\ce:-;t instinct la animale tiC măI'gine,!le la 
c(t:;;ligal'ca Ilnll'CllIâlllulni numai, 

Ierbi"oal'ele nu inlimpina Bici o gl'euia{e fn C'iÎ;;ti
gal'ca nllll'cmiintlllui, cAci iarhă c:-;le detilulfl pe parniinl. 
De aici provine, ('il uiC"i in~tinclul lol' nu e 3"il des
,'ollal. Îll::;;\ există, căc[ pl'eC11l11 ne spnn unii zoologi sunt 
multe spetii de el'bivoal'c, cari III priviuta null'cl1lântuluÎ 
sunt fuarle alegiltoal'e. A-:;a bllnă-oanl vaca Hl,\nânca- ::7li 
specii de plante, iar' 2 J H nici nu le atillge. Cc\ aici mI 
cugetul lucră, e de pl'ovflr.nL că ~i yilelul tocmai <l.';'il fa('e 
ca mallHL·sa, făI'u, Sol fi invă(at bolani('<l (';ind \'U. eLIm 
sl<11I1 cu animalul liber cllgeUHol'? Cal tl'eb~lie SeT Învele 
p[tml-ce poate alege nnll'em<'lntul. Vil rog cugelaţi-Va la 
unii de copilarie. 

El'bivoarele, de::;;i aLI nutrem,\nt de:-.tul. nu umblil. 
singure, ci pl'in in:->tillct se adun<l llIai multe, ca stI. tie 
:->cutite de in"aziunile dll$IlHmdol', 

Xici animalele ('ari m;inill1că Sli\l'vi nu an in"3tinclnl 
aC('sht dl';.;yoilat. Totuşi pl'in a('esta sunt ca şi manale 
dupa modilciuni, unde adunilndnse mai Illulte, ('('1 ma1'\' 
pitfnglt pe (:el mic, care apoi tot Pl'in in4inct e:-:.le silit 
:-1il-:;;i ia l'('fllgiu la il1",;elăciulli, flll'i\nd (',\te o bncc\turil. 

Cu mult Blai tare e:;le desvoltat instinctul acelor 
animale,' cat'i :-.unt răpitoare. Elp sunt silite nu Il I1Il1 ai Sfl-[ 

alll' ll11ll'el\lilnllll, ei all;)ndul ::;ă-l şi (',i-;;tige. Pentru aceea 
Alulpulinlt'le prill înţelepcilllwa tia nemărginilă, te-a da.t 
arme pcn[t'u ci\~tigal'l'a nulrelllC\nlulni şi apăl'ill'ii, Armele 
ll('c:-sle tillUl gura ('Il dinţii pilit-mici, o('hi ageri, pili' dUPil 
cum e:3le tinullll. Ins<l numai eule un fel de arme, 

Afară dp arlllele a<,('"tea, :-;cnzurile le sunt roade 
dl'~ voHalc. 

!tapi lo(\\'ele a Ll eli Ceri le mod mi dc a (,il-;;tigil nu lr\'
lll<\nlnl, dup(l ac(':-:lc modnri :-;c t!('olllodear.ă *i in:-;tindul. 

Lupii, cc'md voe:-;c' li primle un animal lUai mal'(' 
prin i Il;-sli tlel, :-;il. ad lllHl 10 --1 b ~i CI1 pUleri ulii lp Sllgl'U m<.'l 

prada luală la jinb1. 
In etlr.ul 'H'<,:-.la, d('jn n'tklll o O<lI'('"CO:\1'C a:--onu-

• -
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ţiune pl'nlru un ~l'op, CLI muti JIlai dez\'ollat e tiim· 
ţL11 'd!' asocial'e la atf'lt' animalf" cari numai mai limite la 
olaltă tiunt în stare a·şi câştigil hrana, (Albinele, uneh' spe· 
Iii de muşte). Jns<1 nu vedem niri o ra!iuoe in unirea 
10l', inHltlldul lurn1 prin ele, iar' instinctul e ttl m;"\tla ILli 
Dumnezeu, 

Cll mulL lllai Bobii e scolJul asociaţiunei otJlene~li. 
~tl sunt oamenii legaţi unii de altii, ca ~i animalele aso
ciale. Anlnd otllul raţiune, fiecare indi'rid Hşi alege acel 
soi de misiune, pe care el îl ţlne de mai ('onvenabll. 

ScopllI'ile asociatillnilor omeneşti sunt nu numai 
materiale, ci mai vâl'tos spil'ituale. Heligiunea cre~tillă pl'o· 
,venita dela Mânluitol'ul, e5le şi formează un Jegăm;'ttlt in
t1'e indivizi, Legămânllll acesta e supl'anatlll'al, provenit de 
la .:\Iantuitorul, şi azi dejit ţine în \ (>gi:\tllI'i sln'tnse o parle 
a omenimei. 

Dacă animalele al' poşedeil o oal'e~cal'e ratiune, şi 
la ele ar trebui să se dC:5voalte un simţ de frică şi venc
ratiune, faţă de o fiinţă supranaLmal:t, - provenit din 
voinţa lib,1t'11 a animalului. Pe lângel cea lllai con~lien!ioa:5i\ 
cercetare, nu vom aflil nici un fel de ('uit divin, la vrc-o 
~pe(ic de animale. Animalele IlU pol ave,'1 I'eligiune~ pentl'll 
c,l nu al] rsllHel. 

Omnl ("a fiintă l'atională, încă arabI uueori, manifc:::i
la[iulli instinctuale, 1n:-;[ a('estea sunt supuse voinţei libere, 
dale de {)ullmezeu, sunt inllecate ori acoperite cu haina 
voin!ei libere, ca ~i eHuxul ratlunei, 

Omul, ca ('Ol'oana cl'Catinllci arc sulleL, raţinnc ~i 
\'oitl~<l llbill',l, p<'tnă·ce animalul e condll~ in afacerile :-;:i 11lC
~ll'ilc lui de illstinct, 1'.11'<1 ~mflct ~i f(ml ratiune. 

~--_ .. ' .. _--
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rostiti'!" la ad. gener. a l'euniunei Timişene ţinută 1n Lipova la 3 Oct. 

1904. din partea reprezentantului reuniunii noastre. 

Ilenniunea noastră a tnvăltHol'ilol' romani ort. din 
prolopopialele aradane I-Vn având in vedere folosulmal'e 
ce rezultă din apl'opiarea tot Illai intimă a reuniunllor S\l

~ol'i, a adus concluznl, insarein[tnd comitetul SfU1 cenind, 
ca cu scopul de a intari tot Illai mult legălUl'ile dintre 
fralii cu aceia') mbinne, să e:-lmitrt totdeuna şi la toate 0-

cazinnile del('gcl~i speciali, cari să reprezinte reuniunea, din 
incidentul:şi cu ocazinnea aci. generale a reuninnilor surori. 

În senzul acestui coneluz. ~i din fncredinl.u·E'<l co
mitetului ceutral al reulliunii noastl'e, en bl1clll'ie ne pre
zelltam În mijlocul })yo(lslre salutl:lndu-vă: de bine vam 
t.(t'tsil ~ Am venit frati la [mţl, trimişi !iind iarăşi de fmţi. 
~i c[ltld din nou am onoarea el VI-O de~coperi (tcc(t::ila, Vă 
rog. ca S[l ne primiti CII aceia~i dl'ago~le) cu carc ll'ill\i~i 
slllllem ~i nui in Illijlocui lh'oa;-;lrtt. 

~iei u chelllare din lmllc. nlt are o mcniţilllle al;\l 
de luai ta, nu arc o llH'niţilltlC ati.t de Sllhlill1:1, ca lucmai 
chcmarca llua.,.;lnl im'ă(ălol'c<l:->Cil. Penll'lIl'il ce puale li mai 
tnall, ee poate li mai sublim, ded\.l a face tu din oallleuii 
mici, slahi. nea.iIItorali, membl'ii c!clnni ai :-;ociel~\~ii ~i 
l),unelli t"el'irili. -- Dai' pr~ CeH de illallfl 1;'Î de sublimil 

-
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este chemarea noastnl învăltttorească, pc aUH esle ia im
preunată şi cu mari gl'elJlăli şi multă raspundere. - De 
aceia sit şi ccre inrătălol'ului, mai mult ca altora, c<l în 
gl'eaua ~a misiune să disPllOfl de tad ;;i ndiJUi pedago
gică, dac;:\ voeşle, ca chemarea sa sa ş'o poată implini 
cu bun resultaL Prin taclul pedagogic, învă!ătol'ul in fie
care moment este pus in poziţia, de a puteil aII il, 
ce este bun şi ce este cuvincio;-; a face, iar prin ru
tina pedagogicc1 i-se iolesneşle il1\'ă~iltornlui modul de a 
puteil efeptui cu sigmilate tol aceia, ce tactul pedagogic 
ia anitat ca necesar. Stând lucrul atitfel, de sine ni-se 
pnne întrebarea: cum, prin ce căi şi prin ce mijloace va 
puteil deveni lovaţătoml in pose:-;iunea acc3tOl' sentimente:; 

Prin nimic alta decât numai şi numai prin un con
tinel ;;i serios studiu teoretic şi practic. În chipul acesta 
apoi vom creşte tot mai llIult şi in autoritate, farft de 
'care toaLe sbucillmările şi frămânlflrilc noastr'e zadarnice 
~nll t ~I vor fi. 

P/'m OII. Dl" l'rfş('rlinte! 

On. Ad. !fPIIPI'alâ! 

In:-;Litulele pedagogice, fie ele ori ~i c;H de bune 
to t lI~i nu sa n t. nu pot fi în ~taI'e a proel llce tnvfd;Hori per
fee~i in loate privinţele. Ele pun numai bau, dau numai 
elementele şi arată numai dil'ecţiullea intru perfecţionarea 
:;i cu ltivarea ni lerionr<\ a in va!atornl ui. Pe lângă a
ceste, omenimea încă nu sUI, pe loc, ci ea inca înaintează 
din xi in zi cu pa:;i giugalici :spre progre:-s. In faţa acestol' 
;-;1&1'i, învăţătorul, care e~te chemat a duce lumina şi şti

in(a in popo!', nu sa poate da, nu-i este permis a ~ă da 
Indăr<lpL :)i nu-i esle permis a ;-;ă el il tndăl'<lpl nici pentru 
aceia, penll'uc& numai prin tn\,ă!ătol'j harnici şi di~lin:;:i :5e 
va putea ridic:a l'ulllll'a şi demnitatea unui popor Ia acel 
grad de ds\'oltare, de unde ('ci cu increderc va putei! privi 
tn \'iilor. Iar pcntru a pllle~\ fi lnil'll adcrăr harnic :;;i dis
tini, InviHlHol'l11 trebue ~a ::ilee P1HuI'ca in eUI'cnlu! !Jl'O-
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grc:-înlni gc~l1('l'al. llie:,1 'l'\\,('g, mal'C'!p pcdagog german a zÎs : 
',Trăim numai atfit, nU suntem activi şi rine uu-şi d,\ 
eOllenrsul S<lll la pl'ogl'e:3I11 geneml~ ei slil ca un trc1ndu\", 
accla egte un membrn mort In corpul pulsiv al societ;lUi~ .. 

latc\ dar inţelesul, iată dar rostul l'E'uninnllor noa
stre tnvelţ,Uore::>ti în viata înv<lţatorilOl'. Şi fiind vorba de 
noi, desehilinit de noi în"i\(<1.torii l'om9ni, fac un ape! {'(li

dul'Os la unirea tot mai intimă a pntel'ilor, la unirea tot 
mai intimA a fOl'trlol' dintre reuniunile noastre, pentrucă 
eu atiU mai bine şi ('U atât mai tu succe5 Sel le pnlem 
pune in set'vidul elliturei noastre nationale bazata. pe mo
rala şi lm'aVHl1l'ile neştine ale bisericei noastre drept meI
ritoa1'e, dlcL în unire esle pnterea Dlor şi fraţilor colegi şi 
pentrucă grele limpnri stl'ilbulem ~i după semnele ce se 
arata. VOt' veni :;;i mai grele, Stl'fms uniţi, nrmll' la umi1.f 
îmhi\l'hălându-ne !;li îl1snlleţindn-ne reeipt'oc, vom putea v{'
dea l'eali:5at tot mai mnlt idealul nostrn, ('are e:;le: hinple 
şi prosperarea maicei noaslre biscl'iei, senmpullli nostrll 
neam şi pali'iei iubite. C,h'i vecinic c:--;le adpv;'\rnl etlnlal de 
la l1I'i al ni nostru poel care zÎee: 

»Unde·iunul nu-i putere 
La nă('az şi la durere, 

Cnde-s doi puterea C'reşte 
~i duşmanl1l nu şporeşle 

Condus de alari idei şi sentimente, saln! ad, gene
ra!;' în numele u('clora, ce cu multa drago"le faţi'i. de D
voastră, ne-a trimis in mijlocul J)voag!nt, dOl'indu-vă splen
did SlHTC:-l. 

J>i/llitrill PO)iot'iei/l' 
sC'npt. rl'llll. [lradane-. 

rr~ _ 
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INFORMA ŢIUNI. 

SpriKlnitorii în,·ătătorilor. Suh acest titlu am pu
blicat jn llullwl'ii Irpcuti I1lllllPlp acplol' 1'. T. Domni, cari L'u'il 
app] ;;ppţial, lttr{\ a aştppl:'l program deosp))it, după dali!la p lin df~ 
promisiuni mil'aculoase, lnţe[eguncl flcopul editării organului 1l0S

tI'll, din faptul aparitiunii, au grilbit a sprijini actiunea lloastri"l 
culturala prin obolul lor, într,ind In ~il'ul ilhonenţilor. Sunt. putini 
de aceslia, dar este lIIare intltlinţa lor aSllpl'a insulleţirii lloaslr'c, 
Deocamdată pl'ezenlărn In Şil'ul abonenţilor şi spriginitorilvl' nos
li'ii pe valorosul no!':tru coleg II/Iill I"uill inv,"lţ[tlor ÎII Comloşul 
Bănăţan, Oiri peana lui destrra puhlici'Ull in fruntea orgallu lui 
nostru şi un articol interesant, asupra căruia cu plăcere at.ragem 
atenţiunea celi tarilor. Apoi, pe vrednicul şi insulteţi lui pl ugar 1'0-

miln din Şira l\tibgo,,) Xici!lrw lJrt:llre,<,'u ('ure se r;<tie însullrtl 
lle ce are hi~e['ica şi naţiunea mai hun, de şp,oala confesional[l, 
dupăcum a dovedil-o şi cu ocaziul1pa ultimei noastre adunăl'i ge
nerale din Şil'ia, din a căreia re",ultat splendid, partea leului ii 
compele n-Salf~, pentru-ce ti rugăm să primească şi pe aceasta 
cale mulţrtmita şi recunoştinţa învăţălorilor rom:'lni, Şi tn "f:lr
şit pe P. On, D. /J,.. Aurel Jhll','I;<rtll, carele trimiţfll1uu-ne in 
:;chimh "Gazeta Transilvaniei, face hune servicii reuniunei, 

Conferintele de toalllnă. Despărţi\mantlll Butclli 
al l'eUnillllei noasll'e, şi-a ţinut adunarea sa de toamnil in co
muna l-Jrn'ofH1P/JI'f!, la 7 Noemvre (:!~-) Odomvre) a, C'l conform 
anunţului pllblicat dejit. A preles invăţătorul din loc Patl'iciu 
Covaciu din (ieografie şi Ioan Borlea din gramatică, despre "ar
ticol." Amhele prelegeri san decretat bine succese. lnteresul 
membrilor faţă de reuniune e mare. La adunare din 43 de mem
brii an fost presenţi 39, ial" 4 ahsenţi. Se demarcâ prezenţa u
nor oaspeţi număroşi in frunte cu protopopu 1 lracluilli 1', O. Il. 
IlJan Grorgia, precum şi o fnsămnală parte din preoţii acelui 
Iract. Pe ltlngă aceste sau luat digpoziţiuni pentru executarea a
gendelor emanale tiin circularul general al comitetului, dintre 
cari unele sau şi executat dej}\. lJecheraţiunile, de membrii ai 
reuni unei, loţi le-au SUhSC1'is. Laudă li-se cuvine lor! Diserla· 
ţiuni sau ţinut trei şi anume: Ioan Hoşu din Buleni, despre 
"Secesilatw cOII,~fi(,Jjţei .~I (, ambiţiullei În adiritalea Înr,'iţ,'ifllrll!lIi, a 
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Palriciu Crwaciu tJin B()\'(]~-,.;pfH'~ l1e:-;pl'e: .. Sori"/;;!;II· de ('011-
::/1111;" iar' Ioan Bot"left din Cuedin dnspre: .,1I1/'1/!/lllln// JIOJHI-
1'1//". Constanţa Muntean, ill\';'lti'ttoal'l~ in Butrni; a cctit prelngerf'R 
practieă, lucratit dupf. treptele formale, tracl<lnLl lectiunpa: , . .1/11-
:,-ttl >}i /te/Jo/ul". Toti sau achitat cu laudă de rolurile alese, iar' 
în publieul ascultrttor au st,lmit plăcută impresiunc. 

fn legătmit cu ac(',.;te apoi !'i'a discutat modalitatea inac
tivării bibliot('celOl' poporale. chestiune dntii dH \'en. Consislol' 
prin oficiul Pl'otopopesc .. \dunarea a adus condu1.ul, că in seo
pul inactivltrii ace~tOl' fpl de hihlioteci, să. se rOft)(p. Vell. Consis
tor a dispune cOlllunelor parochiah!, ca in bugetele alluale "it 
Husceapll o sumă oal'e-care. Atlunarea proximă se va ţinp;) in 
Almaş, cu OCftl.iUlwa examenelor fillal~. 

J>1"~fJ/lrt,"nIllÎnfll( )J/'oll//lfi/wSC (,"il';l/w, ~i-a ţinut conferinţa 
de toamllă la ~H ~ov. (12 })ecemvre) In eomuna 1';I"I{ei~. 

1)/'~)I/i/'ţ/,)mÎllftd J!rllt/J/IIIJII'.~I· lIalll/ltgiu şi-a tillut conferinţl:l 
tie toamn,ă în J~ ~ov. (! Dec.) in fla{mayill. 

/';IU" dl"~Jlf(/"tii 11/,; nt 11/ pndl/pojle.~I' ,~i )'ia (\' il ~lgo~) lnc:l in 
in '27 Oct. (n Nov.) in A~/I'i~, 

He,;ultatul ac('stor conferinlf> in lip~a de rapoarte Ind 
nu-I cunoaştem. ~perftm că in nUmltflll dHor vom li in plăcula 
p01,iţie a inform:\ cetitorii organului nostru şi uespre aceste. 

Spesele adntinistrnth'e. C;lnd in adunarea gene
rală din Şiria s'a adus conelU1.nl privitor la er!itar'ea organuilli 
nostru, emm inc.lntaţi de insutleţirpu învăţălOl'ilor, de acea"ta 
cauz.i"t insăll1natrl, pe carea o consideram de epocală In villta 1'('\1-

niunci noastre. Acum o avem, IllOdrstit cum e, dai" e a noa,:,tră. 
Nu ~li1Tl cum să ne esplic:lm insa faptul, că p!lnă acum, 

după raportul cassarului nostl'u, numai putini dintre membrii şi-au 
achitat dalorinta pr'ivitor la !'ipesele administralive. Nu voim se 
ducem reuniunea la ruină. prin cauzarea de spese ce n'au aco
perire, .de aceea rug1tm JrullIos pe P. Stimatii membrii, se in
nainleze D-Iui cassar [aNII (i/,{J(~!)/'wn învăţător in Gal~a p. u. 
rililgos, pe hl.ngă taxa de membru şi cate o coroană pentru 
spesele administrative a-le organului nostru, Ca să cunoaştem cu 
toţi pe lnvăFltorii împlinitori de datorinta, deschidem o ruhrica 
permanentll in organul nosh'u, In care vom ţine,) evidenţă des
pre aceia. 1'tină. acum au s,atisl'{lCut acestei datorinţe: ~tefan Stan 
pl'eol-inYi1ţător in \'asoaia, Anrelia Popoviciu il1văţătoare tn N,'t
das, Constanta ~Iuntean lnvăţătoare in Buleni, Nicolae ~tef fnva
tătOT in Arad, Georgtu Petrovici fnvi'lţător Nădlac şi Iosif Mol
dovlm învăţiUor in l\rad. în numărul viitor vom continua. 

Dil)loluele. In numerii trecuţi am rugat pe Domnii 
memhrii a ne informa despre anlll sllsceperii lor in reuniune, 

.{ 
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rl'ilpecliv\J anul de C ,lll II ca înv[tl:ilor deriniti\' eslI' memlH'u ordinar 
al eelllliunii 11l)1l.~tl"e; ca a"tfel uşul';inJ sar'cina biroului, :;1\ pnlpm 
pI'o\'ede pe :-;finlf'lc sărh~itori a na5terii D-Iui pe ftf'care membru 
cu frumoa"a diplolml a reuniunii. Foarte puţini illf'mbrii an satis
făcut rug~"l'ii. Biroul a făcut tot pos!bilLll din pal'lea sa şi 111 
această afacere şi pe săl'bălori va proveclell cu diplome - de 
după posibilitate - pe toţi aceia ale dtror date positi\'8 le-a 
aliat. AIIăm de bine a publica şi aici numele membrilor car'l au 
solvit taxa de :l coroane pentru diplomă: NON/Il! J!/iir'l"II~{f,// preot 
~ir'la, ('ornel SOfff,(' Almaş, Pa III LilU Talpa:;;, [/lfirtlllt Sasfiri 
Agl'is, Dimitrie O()!di\~ Bf~r';wva, P,tril'in r'oral'i Boro-:ebes, "tdal/ 
J.'/'ri(:ean Ag:ris, P,uel Htal/It Şimand, Kil'o/rw BrI~mi Bode.~ti. lJi
mÎlri/'. POJlofÎI'ilt CuvIn, Nil'ulall Mi/lillin Arad, J/):<il )/lIldo/'{w 
Arad, i'.'(rem Jlol!lomn Pecica, !'I'lru lf/UwI Pecica, Mihai A'il'imri; 
Tornea, Man:a. P"el'llJ!n~ Arati, Jfw'ilt ]nd,.ie,lll ~eitin, (;roJ'yill 
j 'drofi/:i J'liădlac, A tUt '':''he~ltn Şei li n, HOII/1I1 'l'tWI'WIt .\' ltdlac, 
['ro:; Tofm'MlII Nădlac, ]OItU Mllrflt Arad, ioa/! Ai/fiti N:uJlac, 
Hlt/'/(. BU!l1l1" Micălaca, AIiII)ro.~ill Cosfeit Cenaclul ["ng:nresc, FIIIi/ia 
('ior0!llP' Pecica, HIMW Hi!;a PE'cica, Jlm'ja ('ri~(m Pecic:fl, ioan 
Ardrll'uJ/ PeciclJ, :it/'/un R(~ja Pecica. 

t ltlaria Lungu nii-:culă Morariu sotia credincioasă 

a D-lui Xicolau LungLl preol-învăţător în Gioroc (Grol'ok) mem
bru ordinar al reuniunei noastre, S~lmbătă în 11,'2l D~c. a. c. 
a trecut la cele eterne. 

Fie-i ţerina uşoară şi memoria binecllv:lnlală. 

SemlÎnYllirltul soţ priJl1U1..~c/'j :~i ]le (l('/~Il.~fr'i. ra[l' (,()II.~IÎm(/;-

Jl//Înful Iw.~trll de eli/rere. 

~ 
Clubul invăţătorilor. :'ilembrii rcuninneî ilo,;iţi in 

l\rad, să rntălnl~sc in toată .Joia la oarele 10-12 în ~coala din 
cUl'tea bisericii catedrală, undE' le stau la dispoziţie toate jurna

: lele ce le primim in schimh, 

8i'i','blrttwi fe)'icite şi au nou plin d(>I'{'Hu/tatl' .~i. 

Hurpl'ind('ri plt(('ut(>~ dm'lm. {'ole{liloJ' ,~i la toţi IiiJw/'oilOJ'U 
~l ."lpI'i{/i u ilm'il iHl'd(ltfOl'ilOJ'!! / 



Poşrl"A NO~~STRĂ. 

J. 1. u. Xc-am adresat. olicicloJ' paroehiale din amlwle pa
I'()('hii in al'aceJ'ca adun. gen. p,'oxime. Fr{lţipj laic Incă ti-am 
s('ri". :\0 ,'uM[un de informat.juni sincere. 

:"'. o. ÎI! C. Dintre preoţi p;lnă acum nici unul. 
1. U. Ai dl'llptate, daI' diplomele a~a sunt stili;-;ttle, Cei ce 

IIi-au 1'[I:'lpUnS la apelul făcul in n-rii trecuţi P(~ slinl.eln ".'tl'll[\tori 
l(~ VOI' pl'imi. 

X. I'. 1\oi tn sri\lllim să 1ii cu indulginţfl. \)replat,;a tI'ehuc 
să inving;i. 

n. /'. În U. ~11l1ţi sunt In aşt.eptal'(~, doresc si'\. \'adă publi
l'al;, pl'ple.~cl'ea pl'actici\ tinuti', pe basa I'enomimieei . 

.lI. /Jl/iUU, Mernol'andul nosll'll sa slilimt in limb lllagiartt. 
1),leă ne VOI' pOl'mile lrnprejul'tu'ile '1 vom traduce şi puhlica In 
UlmI din Illlllll~l'ii viitori. 1Jil' .. ~il a ajuns la 10ClIi dCOitinal nu ştim, 

('1,. ÎII n. In chestiunea cOllrlitiunilor din COllcurse am şi 
pl'imil l';';,;pllns !1Pgaliv. 

rr- _ 



-------

BIBLIOGRAFIE. 

I. C{lrţi şcolare, 

.i utili fi {'(IJ'ft' d(' .'UTit·J'(' .. ~; ('f'! j J'/' p"nl!'ll lrw;)ţan'a Iim hei 
m<1;!iart· U? ["'(/1 1:1I11IIlIl. a ap:u'ut de c:ul'llTld În C'diţillne(l a I\" 
la Klein ~[Ol' iun. c\J'ad. 1'I'(,\l1l ;)0 tiI. 

J,imlm JlH'!I~(l"â penlt'L1 ele"ii şf'oah'!or popor. r0millH' de 
["IiI( (irll(""n'i(fj şi 1,,~~,' JJ,d,!,""'" a apal'lIt in ediţiuIlPa liln'fu'ii 
f'l'lru ~jllltjon .• \rad. Preţul f)O li!. 

A Bedal' ('(0'((' dt' ('!'fij'" pf'llh'u pl!·yj ela;;:f>i prime li., 
In~ir Jl,,(,I"l'iln şi con"oţii a api\ru! in ediţiun(>:l a I\'-a in Ti!,o
;I1'aHa {licee/.ana din c\rad. Preţul ·ill fiI. 

A dour( Nu'ft' de (·t,ti,'(' de ]';/iu (;1'0(;'1,1'(1(1/ şi (:on"oţ:i 

editiunea a Il-a, in Tipo,i!ralia tlieeE'zallit din Arad. Pretul ·fU IiI. 
Ou'ft> fI!' iW'ifţiifIU'(( pentru ultimii ani ai ::,coalei popn

rale şi pentru şeoalele de repf,tiţiulle economică tIe l"li" J'lIi,/, 

Im'â(âmtwt prm'IÎ(' din l . ..;fnria Haflu'a/(( de lui;" "//;/1. 
editura li!.răr'iei C;//;'''', BraşoL Prelu] fiO fil. 

('Ut·.~ p,."dit' de ('oH . ..;fituţia p((t,.id de Iuliu \'ui:t, edi
tura Iihr;'lrit'j (i'l,'OI Bra~o\·. t'retulW tiI. 

II. Cărţi de lectură plăcută şi instructivă. 

,';(Ti.~Ol'i ('/lInl {'{('f'C de J[((i.j" ('i"l"lJl. Editiun(>a a II-a. 
tTipogl>atla dieeezană .. -'rad.' Preţul 1 COl'. 

J>otpoul"i de (;JIf'Jr~/l,e .lia'l, Or~l\'ita. Preţul 1 cor. 
,';I('olal';,,1 (/l'rlaW((tm' poeo-ii pentru deo~ebile oea"iuni de 

Sic. . ...;!~,.. Arad. Pretul 1 cor. 
Ruyâduli il,. ~('oltn·ilo,. ~i {'{wtâ J'i bi.';(·J';'·f'tfti a!p:-;c de 

/1/1 pl'idf'u al ,,'-'Ilatilur, _\rad. Tipografia dif:>c(·zană. Prf'tul ·iO lil. 
J)(lJ' fit' ('"âriull vpr.sut'Î de Jo<if SI'(fj"(l. Preţul 10 IiI. 
.-'ce~te cărti. lucrate de lllr<itători. foarte potri ,'itI' şi ca ea

douri de cr,'lciun şi anul nou. le reeomandăm in deo~ebila aten
tiune a Domnilor invatatori. Sil pot procllI'a dela autori dil'ed, 
ori prin redatiunea noastră. 
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