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Hristos a înviat! 
Cu aceste cuvinte vestitoare de bucurie, cari rede

şteaptă în noi speranţa unui viitor mai bun şi mai fericit, 
să reîntimpină reciproc creştinii, fraţii şi fii unuia şi aceluiaşi 
părinte şi Dumnezeu, În aceste zile de sărbatoare. Aceste 
cuvinte să fie şi mângăerea noastră în aceste timpuri grele 
pentru şcoala confesionaHt, cu aceste cuvinte să ne întim
piMlIl1 şi încurajem reciproc şi noi învăţătorii români, fraţi 
de o soarte şi tii ai bisericii ramasa nouă de moştenire 
dela marele nostru antecesor. 

DaC(\ jltlntuitorul lumii, Domnul nostru Isus Hristos, 
riiul lui Dumnezeu, Mesia cel a~teptat şi vestit de proroci, 
marele înv:lţi'ltor şi organisator al lumii, pentru multele bi
nefaceri şi nepreţllitele daruri aduse nouă dela Dumnezeu, 
pentru învăţi'ltura sa Dumnezeiasca şi virtuţile cu cari au 
Înzestrat sufletele omeneşti, a trebuit să Îndure batjocuri, 
chinuri, ba chiar şi moarte, dela nerec'unoscc1torul sau neam 
jidovesc: atunci să nu desperăm, dacă În misiunea ce o des
voltăm Întru fericirea neamului omenesc, vom întâlni şi noi 
oameni nerecunoscători; să nu disperam dacă În greaua 
noastră. misiune nu ni se va da atenţiunea cuvenita şi spri
ginul recerut, ci să purtam cu răbdare jugul greu al mi
siunei sublime la care neam dedicat. 

E drept: că. noi învăţ:itorii români avem să purtă.m 
sarcini îndoite, ce pestrec puterile noastre; avem să esecută.m 
munca noastră. după. planuri şi regulamente făcute fără noi şi fără 
concursul nostru; că munca noastră nu este recompensată după 
adevărata ei va- loare; nu avem spriginul recerut, spre a pute 
satisface cu mai multă. demnitate îndatorirei sfinte ce o avem; 
nu suntem provă.zuţi cu sfaturi şi îndrumări binevoitoare şi ba
sate pe cunoştinţe speciale, cari ar uşura munca noastră.; nu suntem 
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tepresentaţî În corporaţiunile superioare du'pă ecuÎtate, nu 
avem şanze de avangiare şi mnguri de distincţiuni; nu ni 
se recunoaşte activitatea desvoltat<l, nici măcar prin o adresă 
de recunoştinţă din partea organelor superioare,. cu un cu
vânt, nu avem nimic ce ar pute s<1 ne ambiţiol1eze, să ne 
Îndemne şi s<1 ne Încurajeze Ia o mune[ mai spornică, cu 
toate că la din contră, numai la o mică anHare, de multe 
ori nebasată, suntem judecaţi, ba timbraţi în corpore de 
răsvrătitori, indolenţi etc. etc. şi de multe ori suspendaţi cu 
anii şi espuşi la mari suferinţe dimpreună cu familiile noastre. 

Dar, precum MântuitoruI nostru, nu a făcut nimic 
pentru sine, ci pentru mântuirea neamului omenesc; nu a 
aşteptat recunoştinţă, ranguri şi distincţiuni dela oameni, ci 
dela cel ce la trimis; nu şi-a resbunat mânia asupra farisei- • 
lor cari Ia espus insultelor şi morţii, ci cu cuvintele: ;t Doamne 
iartăle lor că nu ştiu ce fac« şi-a suferit soartea cu răb· 
dare: aşa şi noi, cari suntem moştenitori misiunei lui celei 
sfinte, să suferim toate cu r<1bdar~, să muncim nu pentru 
interesele noastre, ci pentru fericirea poporului român, să 
nu aşteptăm recunoştinţă dela oameni, ci dela Dumnezeu; 
să nu urâm pe cei ce ne desconsider<1 drepturile noastre, ci 
să zicem cu Isus: »Doamne iartăle lor că nu ştiu ce fac. 

Inainte! aceasta s<1 ne fie deviza. Nu interesele noastre, 
ci fricirea poporului s<1 o promovăm, conform demnităţii noa
stre, şi dacit vom ajunge resultate, conştiinţa ne va răsplătî. 
Liniştea sufletului ne va face tari, spre a pute suferî cu 
răbdare nerecunoştinţa oamenilor, precum a suferit marele 
învăţător Domnul nostru Isus Hristqs batjocurile, chinurile 
şi moartea din partea nerecunoscătorilor jidovi. 

Hristos a înviat! 



I t Joaa rop ~~hganu\. I 
Dintre cei mai aleşi, al doilea, in timp relativ atiU 

de scurt. 
Dascăli români imbrăcaţi doliu indoit, căci catetra, şcoala 

romană a perdut tncă un reprezentant de rangul prim, pe Ioan 
Pop l(t'tf'gflltul harnicul învăţător român, productivul scrietor 
şi povestitor, care a câştigat iubiţilor săi colegi multă cinste, 
iar adoratului popor român, din care s'a născut, un tesaur spiri
tual nepreţuit. 

Demnul elev al distinsului pedagog Vasiliu Pelri, a urmat 
măestrului său, lăsând şeoala română în greu doliu, 

Ioan J>op s'a născut În Rt>feagla anul 1863 din părinţi 

economl. După terminarea şcoalei elementare tn comuna sa na
tală şi Niisi/IUI şi după terminarea alor 2 clase glmnasiale, a in
trat in preparandia din Gherla, iar, in anul 1871, ppntru a as
culta prelegerile renumitului pedagog V(~s;'li!t retri, a trecut la 
preparanJia din /Jepa, 

Ca învăţător a funcţionat mai întâi in comuna Odaf de 
lângă Sibiiu, apoi după ce a făcut serviciu militar, tn Vlllce/ele 
,'ele, Han, nwre, Li;;rt, G1'(ldi;~fe, Bouţar, Buchtm-pas"a, 8dncel 
şi Rodna veche, 

tn anul 1892,' suferind de catar de ochi sau văzut silit a 
trece in statul de penziune, dar ca atare nu a Incelat a munci 
pentru luminarea poporului său, ci cu îndoită râvnă s'a pus să 

adune ~i descrie datinile şi poveştile poporale, să spicuiască 

din acele tot ce e bun şi folositor pentru neamul său şi să com
bată gre~elile şi păcatele tncuibate prin diferitele pături ale so
cietăţii. Ca scriitor poporal a pestrecut pe toţi contimporanii săi 

Din scrierile lui au apărut: Trandafir şil1iorele, Tiganii, 
Chiuift'i1'i, Starosfele, Leonat cel Mniir, Inim~()ara, Op~a!Juri, Bu

it 



- 140-

chetul, Pomlir-ifld practic, Cartea poporului, Prefinul SlitUHW1/1 t 
romtÎn, Pove~ti a1"(lelene~ti, Pinfea t"iteazu!, POl'el~ti din popor, Nu
vele ~i schiţe, Cultivarea arborilor 1'oditol'i, Pilde {li sj(tturi, Po
veşti dili vieaţa (liranilor romani, 1Yu~'ele, Zidil'ea lumii şi Dela 
tfl.oarll. 

Afară de aceste, in anol 1886 a redactat revista "Foişoara," 
apoi "Cărţile săleanului român" şi .,Convorbiri pedagogice". tn 
anul J898 a redactat foia enciclopedică "Revista ilustrată" în 
Bistriţa, ear tn timpul din urmă a fost redactor responsabil al 
"Gazetei de Duminecă" ce apare in Şimleu. 

Aceste şi nenumăratele articole pedagogice, economice, 
higienice, legende, tradiţii şi nuvele parte originale parte traduse 
din limba germAnă, formează tesaurul nepreţuit, adunat şi lăsat 

de moştenire neamului său mult adorat, de acest rar bărbat şi 

dascăl a poporului român. 
Nu credem a fi comună şi familie română in care să nu 

fi străbătut ori una ori alta din valoroasele lui lucrări, şi nu el'e
dem să fie macar un singur învăţător, care 8â nu-şi fi tnbogăţit 

cunoştinţele cu tnţeleptele lui poveţe. 
Toate sunt trecătoare, dar averea spirituală lăsată moşte

nire neamului rominesc şi numele cel frumos colegilor săi, de a
cesl dascăI neîntrecut In :liliginţă şi abnegaţiune, esle vecinică. 

Moartea prea timpurie la ajuns in comuna sa natală, 

Luni tn S Aprilie la 7 ore seara, lăsând In greu doliu pe nemân
găiata sa soţie, fică, mamă şi socrii. 

La inmormântarea intâmplatl1 In 6 Aprilie a luat paJte 
preoţii şi învăţă.torii şi tntreaga inteligenţă din Reteag şi jur, tn 
In frunte cu vrednicul protopop din Cu1,drioara loat~ G01·on. 

A fost representate la lnmormantare: Reuniunea învăţă
torilor din jurul Gherlei; Asociaţiunea naţională; tnteliginţa "ro
mână din Dej şi din Bistriţa şi presa română. 

Esprimăm şi noi pe aceasta cale consimţă.mântul nostru 
de durere nemilngăiatei familii, rugând pe Dumnezeu ca valoro
sului dascAl şi scriitor român să- idee loc Intre aleşii lui, ear tn
tristatei lui familie, săi recompensese aceasta perdere dureroasă, 

prin darurile sale cele bogate. 



Raportul presidiului 
cătră adun. gen. a XIV. 

Adnex la protocol sub O: 
(t: rmare şi fine). 

8. Ca in totdeauna, aşa ~i în anul acesta, am pri
mit invitare la adunarea generală a reuniunei surori din 
dieceza Caransebeşului, care s'a ţinut la Ba.ile Herculane, 
În zilele de 31 August şi 1 Septemvrie 1905. Dupăce însă 
din motive nealârnăloare de noi, n'am putut fi represen-
ta~i oficios la aceea adunare generală, presidiul a aflat de 
bine a felicita telegrafice reuniunea soră din incidentul in-
trunirii sale în ad. generală, cerând şi scuzele cuviincioase 
pentru abl--ientarea noastră involuntară. (Eseb. NI'. 6, 7 şi 8) 

In legătură cu aceasta, cu bucurie vă punem In . i 
cunoştin~ă aci, că legăturile dintre reuniunea noastră ~i 
reuniunea soră dela Caram;ebeş sunt tot mai intime. Reu-
niunea soră din dieceza Caransebeşului, asemenea ca şi 
noi nutreşte cele mai mari dOI'inţe de a se susţinea şi pe 
mai departe legăturile intime dintre reuniunile noastre. 
Şi spre a int<1ri şi mai mult acesle legături frăţeşti, a in-
ceput a ne comunica toate dispoziţiile mai importante, aşa 
d. e. sub Nr. eseb. 33 ne-a comunicat circularul general 
adresat călra. toate despăl'ţămîntele sale, în care impune 
!Spre executare conclwsele ad. generale şi face dia poziţii 
radicale intru arangiarea afacerilor financiale, iar sub NI'. 
eseb. 96 ne-a transpus câte un exemplar din regulamentul 
afacerilor sale interne ~i altul despre administrarea cassei 
şi a bibliotecii, ca nou succes al activităţii lor laborioase. 

Plăcut surprinşi de acestea şi pentru a răspunde şi 
noi prevenienţii lor, sub Nr. eseb. 34 le-am comunicat şi 
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Doi circularul nostru general, iar sub Nr. eseb. 49 un 
exemplar din protocolul ad. noastre generale a XIII. 

9. Tot asemenea am primit invitare şi la adunarea 
generală a reuniunii surori din Timişoara, care s'a ţinut 
la Sânt-Miclăuşul-mare, la 7/20 Sept. lB03. Aici fiind 
mai favorisaţi de imprejurari, ne-a succes representarea, 
Insărcinând cu aceasta pe controlorul general şi membrul 
de comitet al reuniunii noastre Ioau Vancu. tn chipul 
acesta apoi am putut cl'ea nouă legături şi cu tînăra reu
niune soră dela Timişoara. 

Din raportul exmisului nostru am constatat că reu
niunea sora a Intimpinat cu multă bucurie represeniarea 
noastra şi că deşi se luptă inca cu greutăţile începutului, 
ea lucra. cu viu interes şi cu multa Insutleţire intru pro
movarea cultureÎ noastre naţionale. 

O deosebită importanţa merita şi faptul, ca reu
niunea soră cu acea ocasiune a avut fericirea de a saluta 
in mijlocul ei cu multă bucurie pe Prea Sfintia Sa, Prea bunul 
nostru episcop Ioan 1. Papp, carele şi cu acea ocasiune 
cu multă bunavoinţă şi prin sfaturi adevărat· pc1rinteşti 
a îndemnat invăţătorimea la muncă cinslită şi la împli
nirea cu demnitate a sublimei sale chiamăl'i, punând tn 
cuvântarea Sa un deosebit pond pe pace, linişte) dragosle 
şi conlucrare armonica (Eseb. N rii 9, 11 şi 16). 

10. In necs cu afacerile desvoltate mai sus, pentru 
ca in viitor să putem satisface cu demnitate dorinţei ge
nerale de a susţinea şi Inil1rl tot mai mull legăturile fl'l1-
teşti intre toate reuniunile invăţătoreşti in interesul bine 
priceput a reputaţiunei şi a causelor comune intregului 
stat lnvaţătoresc, comitetul a luat condusul că denumirea 
delegaţilor pentru ad. generale ale reuniunilor surori să se 
facă in fiecare an, in şedinţa ordinară a doua. In cât pri
veşte tnsă ocasiunile mai recente, a şi dispus representarea 
noastră prin vice-preşedintele reuniunii noastre Iosif Mol
dovan, la adunarea generală a reuniunii surori din dieceza 
Caransebeşului; prin secretarul general Dimitrie Popoviciu, 
tnsoţit de membrul de comitet şi preşedinte al despărţ. 
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Radna Protasie Givulescu, la adunarea gen. a reuniunii 
surori din Tirni~oara; şi pe cassarlll general Iuliu Graf· 
şOl'ean, la ad. gen. a reuniunii surori din Oradea-mare. 

t 1. Privitor la absenţiile nescuzate ale membrilor 
dela ad. generală din trecut, am presenlat Venerabilului 
Consislor lista celor absenti cu rugarea, ca să binevoească 
ai trage la răspundere, eventual ai pedepsi conform pres· 
criselor reglliamentare. Ca resultat al intervenirei noastre 
Venerabilul Conzistor ne pl'esentă actele de sub Nrii 6595, 
6823 şi 8084 din 1903, apoi 5 şi 970 din 1904 prin cari 
ne avisează despre măsurile luate faţă de cei absenţi. Din 
actele Ven. Conzistor se obsearvă, că unii au fost pedep· 
siţi reşpective au şi solvit deja pedepsele pentru absen
tarea lor dela adunarea generală, iar alţii cer scuze, mo· 
tivând neparticiparea. Comitetul in una din şedinţele sale 
ocupându·se de aceste chestiuni, parte lea luat la cnno
ştinţă, parte luând de suficiente motivele invocate de cei 
absenţi ia scuzat. 

In legătură cu acestea a resolvat şi plângerile con
membrilor Gerasim Balint şi Nicolae Pasulă ambii învăţ. 

în Şicula, cari aduc ca motIV al neparticiparii lor la adu
narea generală, că comi tetul parohial de acolo lea detras 
spesele de conferinţă în !::lensul, ca numiţii să cerce intâiu 
lecuire contra acelor concluse la locurile superioare com
petente :şi încât paşii întreprinşi la acele locuri nu ar avea 
resultalul dorit, la primirea noului avis in chestie, comi
tetul va intreveni. năspuns insă n'am primit, de unde se 

, vede, că cauza s'a terminat pe calea recomandată de noi. 

.). 
, I . 

Tot asemenea sa resolvat şi cererea conmembrului 
Andreiu Lazarov, învăţ. in Tauţ, de a fi absolvat de pe
deapsa dictată pentru neparticiparea la ad. gen. din motivul 
că dânsul numai la apelul nominal nu ar fi fost de faţa.. 
Dupa.ce In urma recercării noastre susnumitul nea. pre· 
sentat o adeverinţă. subscrisă de doi martori, cari comen· 
tează cele afirmate de dînsul. comitetul l'a absolvat. 

Observăm aci :şi aceia că dupăce Ono ofiicii prot. 
din Hălmagiu :şi Boro:şineu incă n'au răspuns nimic in 
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aceastil chestie, a rămas s& intervenim din nou ]a Ven. 
Consistor. Fiind astfel afacerea in curgere, despre resultat 
vom raporta le timpul său. (Eseb. Nrii 21, 2,~, 41, 42, 
44, 45, 50, 58, 60, 73, şi 119). 

12. In chestia încasării restanţelor de taxe, con
form decisiunei ad. generale trecute de sub Nr. 28, după 
ce pri n cassarul general a fost transpuse spre incassare 
listele membrilor restanţieri Prea Ono Domni protoprez
bileri, am intrevenit şi la Prea Sânţia Sa OI Episcop cu 
rugarea de a se da ordin dlor protoprezbiteri şi din partea 
Venerabilului Consistor in scopul acasta. De asemene ne am 
folosit de ocaziune a apela la consciien~a fiecărui membru 
din incidentul trimiterii prot. ad. generale. Resultatul ob
ţinut se va vedea din raportul de cassă. 

fn necs cu aceste afaceri, am inceput şi pregătirile 
necpsare pentru esecutarea conclusului ad. generale din 
trecut privitor la modificarea statutelor. In declJl'stll lucră
rilor fnsă ni sa atras aLentiunea din partea P/'ea Sânţiei 
Sale Dlui Episcop dipcezan, asupra pel'icllliui ce invoalvă 
dupa. sine aceaslă chestie. Aprofundând şi noi mai de 
aproape lacrul acesta, ne-am aflat indemnati a sista lu
crarea esecutării. In scllimb însă ni-sa promis din partea 
Prea Sânţiei Sale Dlui Epi-lcop tot spriginul întru înca
ssarea restantelor şi disciplina rea membrilor renitenti. 

Neputând noi isbuti Cu arangearea acestei chestiuni 
fără peri cui pe calea indicată mai sus, am căutat a o duce 
aceasta la îndeplinirea şi pe altă cale. Şi in decursul 
noauelor esecutări am aflat o noauă modalitate cu mult 
mai uşoară şi mai scurtă intru arangiarea temeinică a a
cestei afaceri. Despre-ce însă, ne reservăm dreptul, a face 
propunere concrelă la locul său (Eseb. Nl'. 46). 

13. Privitor la convocarea ad. generale presente, 
în conformitate cu concJusul 33 din ad. gen. trecută, ne
am pus în conţelegere cu presidiul desp. proL Şiria. Şi 
pe bas a înţelegerii reciproce, comitetul 1n şedinţa sa a doua 
ordinara., a stabilit timpul ţinerii ad. gen. presenle în Şiria, 
Luni ~i ,Marţi, după Sântă Mărie-mare. Primirea reuni unei 
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însă sit se intâ.mple in ziua de sâ.ntă Mltrie-mare sara. 
(Eseb Nrii 26, 107 şi 119). 

14. Chestiunea edării unui organ pedagogic, con
form propunerii lui Iuliu Vuia învătillor în B. Comloş, 
dimpreună cu ideia imlscută din suleval'ea acestei chestiuni 
privitoare la convocarea unui congres didactic, sa încre
dinţat spre studiel'e membrului de comitet: Petru Vancu. 
Despre milsurile luate în aceasta afacere am avizat şi pe 
dl Vuia. 

Tot asemenea sa supus aprecierii numitului mem
bru de comitet şi chestiunile: "Regularea salarelor învăţă
toreşti propusă de conmembrul George Petl'Oviciu invi1tă
tor director in Nădlac« şi .. Neîncrederea preoţilor ca directori 
şcolări in şcoalele confesional ee, cu scopul, că nupă ce a
ceste încă sunt chesliuni comune tutror învăţătorilor, să le 
susceapă şi pe dânsele in programa eventualului congres 
didactic. 

Din raportul dlui Vancu, precum şi în urma dis
cusiunilor desfaşurate în sinul comitetului cu ocaziunea 
sllbşternerii acelui raport, sa ajuns la cone\uzul unanim, 
cil incât timpul nu e aportun pentru realisal'e, chestiunile 
din intrebare se Iasă şi pe mai departe chestiunii deschise. 
(Eseh. Nrii 27, 28, 106, 116 şi 119). 

15. Studiind afaceJ'ile importante cuprinse în propu
nertle membrilor şi primite de adunarea generală am cons
talat, cil atât afacerea cu aplicarea de sub inspectori şco
lari dtn sânul invăţiltoriloJ', ettt şi aface['ea cUl'surilor de 
metod al'agialJde in feriile cele mali, la timpul lor au fost 
apreciate şi de Ven. Consistor şi de Inaltul Congres-na
ţional, ciltnl care sa şi făcut propunere în merit de călră 
Ven. nostru Consistor Încă io sesiunea din 1900. Ches
tiunile sunt dependente dela mijloace materiale. In cât 
reuniunea ar şti şi putea atla \Te-un espedient in aceasta 
privinţll, afacerile apreciate de toate rarurile competente, 
in curând s'ar întrnpa. Propunere merilorială, ne reservAm 
dreptul a o face mai târziu şi în aceasta chestiune, 
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16. Spre a satisface ordinaţiunei Inaltului Ministru 
regesc de culte ~i instrucţiune publică, de sub Nr. 
67369/8~)6 am inaintat ::\lag. Sale Dlui inspector regesc de 
şcoale raport deiaiat despre starea şi activitatea reuniunei 
noastre. Tot cu aceia ocaziune i-am presentat şi datele 
statistice prescrise prin sus numita ordinaţiune. . 

De asemenea, conform condusului luat de comitet, 
am adresat multumita noastra inaltului Ministru de comu
nicaţiune, precum şi directillnii căilor fel'ale Arad-Csamidi, 
pentru favorurile acol'date reunillnei noastre cu ocaziunea 
adunării generale din trecut. (Eseb. Nrii 29, 30J 35 şi 36). 

17 Pri,.titor la biblioteca reuniunii, in urma dispo
ziţiunilot luate de comitet, am început lucl'arile de aran
geare definitivă. În decursul acestor luc,rări însă, am cons
tatat, ca un număr insemnat din carţile bibliotecii lipsesc, 
nind date particularilor spre folosinţă. Între astfel de Im
prejurări apoi nici vorbă nu poate n de o al'angeare de
finitiVă, până ce mai inainte nu se constată cui şi când 
sau dat acele cărţ.i spre folosinţă. Lucrare, care reclama 
încă timp mai îndelungat, pentru aprofundarea şi stndiarea 
esibitelor şi a actelor din archiv. Nu de mai puţină im
portanţă, ba cl'edem a sta în strânsă legătură cu aceasta 
afacere şi arangiarea şi invental'ea archivu\ui. Tot lucrări 

asupra cărora numai mai târziu vom putea fi în plăcuta 
posiţie de a raporta deiaiat şi in mod definitiv. 

18. Cu scopul de a inlesnl administrarea aface
rilor în sânul reuniunii, am pregătit pentru ne-care des
părţământ sigile, cu numele despărtământlllui şi cu em
blema reuniun:i. Aceasta împrejurare apoi am adlls-o şi 
la cunoştinţă fie-cărui desparţământ prin preşedintele său. 
(Eseb. Nr. 48). 

19. Spre a satisface unei vechi dorinţe a membri- o 

lor şi pentru a introduce o nouel modalita'te de susce
pere a membrilor noi in sinul reuniunii, am pregătit un 
plan de diplome pe care în urma aprobării comitetului 
dimpreună cu preliminaml speselor, - lam şi edat. Când 
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aducem la cunoştinţă. an, adunări generale şi aceasta im
prejurare, ne reservăm dreptul a face propunere concreta. 
În causă. 

20. După-ce cu multa durere am luat la cunoşlln~ă 
anunţul despre trecerea din viaţă a tinarului şi zelosului 
nostru coleg şi membru al reuniunii CI'aciun 19nuţa, In
văţator in Tirnova, am alial de bine a esprima soţiei vă
duvite condolentele noastre, (Eseb. ~r. 28 şi 39). 

21) Sub N,', eseb, 61 p,'eşedlnlele despi!.rţământulul 
BOl'oşineu ne-a făcnl l'apOI't în nişte afaceri foarte gin
gaşe şi anume: ca fostul preşedinte tn periodul trecut din 
acel pespărţământ protopopesc, ar fi repnat la sine ar'chi
val şi hectogl'aful despăl'ţământului; că fostul pi'eşedinte in 
unul din periodele de mai iuainte ar fi reţinut la sine 
suma de J 8 cor. menite pentru adaptarea bibliotecii. 

Sub Nl'ii eseb. 63, 6~ şi 67 am recercat oficios pe cei 
interesaţi a arangia afacerile, iar sub 1\rii e~eb, 6H, 71 şi 77 am 
şi primit răspuns că afacei'ile ar fi aplanate. Privitor la suma de 
18 cor, insă raportul presidiului nefiind destul de lămurit, sub 
Nrii eseb, 80 ne-am aliat îndemnaţi a cere lămul'irei mai 
e~acte, la ce presidiul depărtll.mântului ne l'espunde sub 
NI', eseb, 93 ca se facem paşii la forurile mai înnalte 
contra fostului presidiu, car'e cu toate l'ecercăl'ile şi as
tăzi reţine la sine suma de 18 COl'. De această cauză gin
gaşe, in urma raportului presidial, sa ocupat şi comitetul 
in una din şedinţele sale, aducând conclus, ca să tntre
venim la Vem Consisior în causă. Pentru a întimpina e
ventualele neplaceri, ce se pot naşte de aici, inainte de a 
ezecula coneluzul comitetului, :-;nb Ni'. e5eb.123 am mai 
recercat odata. in mod oficios pe fostul preşedinte pentru 
predarea sumei de 18 cor. 

După ce însă nici recel'carea aceasta a noastra. nu 
a avut efectul dorit de noi, siliţi de imprejurari, nu ne 
rămâne alta decât se ezecutăm coneluzul comitelului prin 
întrevenÎre la Ven. Consistor. Fiind altfel cauza încă pen-
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denta, despre rezultat vom putea raporta numai mai 
tilrziu. 

22. O altă afacere numai puţin ginga:şe cal'E~a ne-a 
dat de lucru în decursul anului espirat este şi afacerea 
cassarului desp<irtămânlului protopopesc Arad, precum şi a 
fostului administrator al tractului Arad, cari au incassat 
tacsa dela memhrii despărţământului, in să cu toale că sub 
Nrii eseb. 70, 72, 10·1şi 105 iam recercat provocândll-i, 
că în timpul cel mai scurt posibil, se transpună cassarului 
general sumele incassate, dar nau satisfacut. Comitetul 
încă. sa ocupat de aceasta chesţie gingaşe aducând condus 
ca se intrevenim la Ven. Consistor. Tot din motivul in
dicat ma! sus, înainte de a ezecula acest conchIs, sub Nr. 
esib. 126 iam recereat din nou, provocându-i serios la im
plinirea datorinţelor. Şi după ce şi aceasta provocare a 
rămas fără rezultat, va trebui ca şi aici se intrevenim la 
Ven. Consistor esecutând concluzul comitetull1i, iar până 
atunci cauza cu privire la rezultatul final rămâne în sus
penz. în necs cu aeeste chestiuni, :'Iub NI'. eseb. 75, am 
reÎnoit provocările noastre şi făţă de cei alai ţi restan(ieri 
din pespărţămânlul proiopopesc Arad. Hesnltatul obţinut 
se va vedpa din raportul general de cassă. 

23. Sub Nr. eseb. 85 Iuliu Vuia, 'învăţ. dir. in B.
Comlo!ş, ne·a trimis un exemplar din manualul »Istoria 
naturaIă«, edat de D-sa, cu rllgarea de a-l supune apre
cierii despelrţaminielor. De aserrtenea a cel'ut-o aceasta şi 
fa~ă de: ~ Cartea de cetire penlru elevi i dela şcoalele de 
repeti~ie, pe care aflrmaiive incă ni-ar fi trimis-o la tim
pul său. In urma acestora sub Kr. esib. 86 ne-am aflat 
indemnaţi a răspunde dlui Vuia, cel dorinţa ii s'ar pulea 
împlini numai În casul, când dânsul al' fi inclinat a ne 
trimite din ambele manuale pentru fiecare desp. câte un 
exemplar şi că din cartea de cetire n'am primit exem
plarul de care ne face amintire. Răspuns meritorial încă 
pAnă acum n'am primit din partea dlui Vuia. 

24. Profesorii preparandiali, Kicolae Mihulin, Ioan 
Costa şi Sever Secula s'au insinuat de membrii ordinari 

sq 
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şi după cum se vede sub Nrii eseb. M~ 100 şi 101, au 
pus la dispoziţia presidiuilli sumele de câte 2-2 coroane 
taxe de membru, cari sub Nrii eseb. 65 şi 111 sau ad
ministrat cassarului general. 

25. Sub Nrii eseb. 53, 56, 59 şi 69 ni sa tran
spus din partea oficiului protopopesc din Arad sumele în
cassate parte în taxele restante, parte în pedepse dela 
unii invăţiUori din acel tract, pentru neparticipare la ad. 
generală din trecut, cari sub Neii eseb. Ha şi 81 de ase
menea sau transpus cassarului generaL 

26. Am compus şi rectificat lista membrilor fun
datori, ordinari şi ajutători ai reuniunii. Din această listă 
se vede, că reuniunea noa::;tră are: 

a) Membrii fundalori . 9 
b) » ordinari . 246 

ŞI c) » ajl11ători 24 

De tot. . 279 

27. Sub NI'. eseb. 69 comitetul esecutiv a inten
ţionalului tren cu molor, ce este proectat a se face pe 
sub podgoriile Aradului, ne-a presenlal o coală pentru 
subscriere de ac~ii, cu rugarea, de a o circula printre 
membrii reU! iunei. Comitetul în una din ~edintele sale 
ordinare a adus în această chestiune condusul, că reu
niunea noastră ca reuniun~, din motive financiare, nu se 
poate înscrie tntre membrii acţionari. Cât priveşte membrii 
in particular tnsă, ceice voesc pot să se facă acţionari la 
sus numita societate. 

28. Sub NI'. eseb. 102 Ioan Rusu Şirianul ne-a 
presenlat opui: 'PFriuos« de D. A. Sturdza, prim-ministru 
al României, pentru biblioteca reuniunii. La aceasta tn 
urma conclusului luat de comitet, am răspuns sub Nr. 
eseb.127. 

29. Sub Nni eseb. 117, 174 ~j 178 cassarul, bi
bliolecarul şi controlorul general presentă rapoartele lor 
generale. Resultatul se va vedea ]a locul său. 
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30. Sub Nr. eseb. 15 presidiul desp. Boroşineu 
presenta. revers despre mai multe opuri împrumutate din 
biblioteca reuniunii. 

31. In scopul de a câştiga membrilor favoruri de 
o calătorie pe căile ferate de stat şi societatii, sub Nr. eseb. 
121 şi 122 am "ecurs la Inaltlll Ministru de comerciu şi 
la Direcţiunea ca.ilor ferate Al"ad-Csanad, iar sub Nrii eseb. 
j 60 şi 161 am şi primit biletele cu preţ redus, cari sub 
Nrii eseb. 159 şi 168 apoi le-a.m espedat la adresa 
membrilor. 

32. Sub Nrii eseb. 129, 131, 132, 136, 138, şi 
156 am primit din partea membrilor mai multe prelegeri
practice şi disertaţtuni, cu rugarea de a le suscepe in pro
grama adunării noastre generale de estimp. Tot asemenea 
am primit astfel de lucrăI'i şi cu ocaziunea suscernerii ra
poartelor din partea preşedinţilor din despc'lrţaminte. Regre
tăm însă, dar nam putut să le suscepem pe toate, nu 
pentrucă doar ar fi li psit bnml voinţa, ci pentrucă timpul 
fisic reclamat de adunarea generală pentru pertractarea tu
turor,nu nu ne-a putut permite aşa ceva. La statorirea 
program ei noastre am avut in vedere faptul, ca din pre
legerile practice şi disertaţiunile trimise, se luam pe cele 
mai de actualitate şi acelora, cari încă până acum nau 
diserlat publice. Cât pentru ceialalţi zeloşi membrii res
pundem aci, toate la timpul lor. De astadată altcum nu 
sa putuL Inainte numai, nu descuragiaţi, şi resultateJe îm
bucurătoare nici când nu vor putea fi târzie! 

33. După ce în chipul acesta am pregatit toate a
facerile privitoare la reuniune, am luat dispoziţiunile ne
cesare pentru convocarea adunării generale presente, aici, 
în Şiria, pe zilele 16/29 şi 17/30 a c. conform condu
sului adunării generale trecute de sub Nr. 33. Apoi după 
primirea în1emnisării din partea comitetului, am compus, 
tipărit şi espedat prin preşedinţii despărţamintelor fie-cărui 
membru al reuniunii programa adunarii generale de faţă 
dimpreună cu certificatele pentru Cavor de ca.lc'ltorie pe 
caile ferate. Tot cu aceasta ocaziune am aflat de bine 
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a publica programa adunării noastre generale pl'esente şi 
in toale ziarele româneşti din patrie, pentru publicul mare 
!:lpl'e ştire şi acomodare. 

De asemenea am presentat numita programă şi Ve
nerabilului Consistor şi inspectorului regesc de şcoale, a
poi tuturor reuniunilor snrore precum şi altor binevoitori 
şi spriginitori, cu rugarpa de a ne onOl'1t cu prezenţa, 
(I':seb: Nrii l40,142 , '14·3, 14!~, 145, H-G, t~9, 150, 
151, 152, lfJB, 154, 155, 157 şi 159, lŞi 1(8) 

II. Activitatea despărţămintelor. 

A) j)esj)(lr(((lIlfÎulul prof, Anul, 

Are 45 membrii ordinari, 7 membrii fundatori ŞI 
15 membrii ajutatori. De tol ti7, 

în decursul anului administrativa tinut două con
ferinţe: una de toamnă şi alta de primăvară şi anume: 
conferinţa de toamnă a ţinut-o în Arad la 1 Novembre n. 
1903, iar conferinţa de primăvară a ţinut-o în Micălaca la 
7 Iunie 1904. . 

In conferinţa primă s'a ascultat prelegerea din stu
diului religiunei, ţinută cu elevii de ]oi:lif Moldovan, vice
preşedintele reuniunii, care sa declarat dm partea confe
rinţei »de o adevărata prelegere de model«. Tot cu această 
ocasiune a ţinut şi Homul Tăucean o prelegere din limba 
maghiară. Prelegerea aceasta a făcut buna impresiune a
supra audiiorului, accentuându-se in deosebi faptul, că deşi 
pl'elegel'ea de sub întrebare s'a ţinut intr'o şcoală - străină, 
unde nici elevii, nici estensiunea materialului propus nau 
fost cunoscute, totuşi prelegerea s'a. declarat .de bine 
succeaSă4. - La conferinţa a doua s'a efectuat esamenul 
claselor superioare, afll1toare sub conducerea învăţătorului 
Savu Bugariu. Examenul s'a declarat »bine succeSe. Atât 
conferinţa primă, cât şi confel'inţa a doua a fost onorată 
cu presenţa mai multor oaspeţi in frunte cu şeful tractual. 

Disertaţiuni sau cetit trei şi anume; 
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"N oi 1nv[ţălorii şi poporul,: de Dimitrie :Micu. 
»lnvăţiHorul catechet« de Nicolae Ştef, şi 
»Cugetarea şi instinctul la animale« de Nicolae 

Mihulin, prof. preparandial. 
Pe lângă aceste sau mai presentat şi alte lucrări, 

iar conmembrul George Popoviciu a mai cetit o prelegere 
practică, lucrată dupi1 cel mai non metod, numit »fono
mimica«. Toate aceste au fost ascultate cu multă plăcere 
şi apl'eciate după merit. 

S'a perlractat şi discutat circulal'lll general de sub 
NI'. 20/1903- 4 al comiletului central luându-se următoa
rele concluse: 

a) Sa întrodus protocolul de eviden(ă, din care să 
se poaUl. constata activilalea anuală a fiecărui membru, cu 
scopul ca pentru interesul şi zelul desvollat la timpul său 
să poată fi premiat din averea reuniunii sub titlul ajutor 
la spesele de înmormântare. 

b) Sa compus Iisla membrilor din despăI'~ământ în 
două exemplare, dintre cari unul s'a înaintat cassarului 
general, iar altnl biroului central. 

c) Chestia fondurilor: » Eutvus şi TaniVlk haza« s'a 
recomandat din nou membrilor, Însă fără a obliga pe nime. 

li) Hegularea afacerii cu »Almanahul « reuniunei 
surori din Caransebeş e încă in curgere. 

f) Pl'Îvitor la chestia: ."Cum s'ar putea ajunge la 
unificarea terminologiei ţli peste tot a limbei române fo
lisită in instrucţiunea şcoalelor noastre poporale, s'a luat 
condusul, col aceia s'ar putea ajunge mai bine aşa, dacă 
Ven. Consistor ar denumi o comisune specială constăta
toare din învăţ[tori ţli aceia să censureze din punel de 
vedere al terminologiei toate manualeh~ folosite în şcoalele 
noastre poporale, apoi pe baza acestei cenzurărÎ sol se ti
părească În viitor toate manualele de şcoală . 

.1) Regulamentul pentru afacerile interne din des
părţtlmânt sol recomandă a se introduce tn mod definitiv 
fară nici o schimbare, 
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y) Sa discutat chestia privitoare la cel mai nou 
metod al scrÎs-cetilulni insii. fară a se aduce conclus me
ritOl'ial, el s'a relegat din nou membrilor spre studiare. 

11) în chestia melodului gramatic, recomandat de 
Iuliu Grofşorean, s'a adus conclusul, că. dupăce propunerea 
gramaticei pe baza pUI' -etimologică nu e ducăLoare la scop 
să f'e iee dela ordinea zilei. 

Biblioteca de::5p. constă din 51 opuri în valoare de 
1i~9 COl'. 75 fileri. (Eseb. Nrii 37, 51,119,110, 1{)2 şi 128). 

13) lJesjliil' tii mfÎ II t itI pl'f)f. B()·rofineu. 

Are 24 membrii ordinat'i :şi 1 ajulălor. De tol 25. 
In decUI"sul anului administrativa ţinut doua con

ferinţe ordinare: una de toamna. in Boroşineu la 9/~2 
Octomvl'e 1BO;) şi alta de primăvaril. in Cermeiu la 15/28 
AlJl'ilie 1 ~W4-. 

La conferinţa dintâiu s'a ascultat prelE'gerea tinuta. 
cu elevii din clasele I-Il de cătra. tnvăţa.torul Vasiliu Au
guslin, din materialul prescris pentru aceea zi de ordul 
oarelor şcolare; iar' la confE'renta a doua s'a ascultat pre
.lf'grfea din religiune tinuta cu elevii de clasa 1., despre 
patimile, moartea ţii invierea llli [sus Hristos, de cătră 

învăţătorul Ioan Cigal'iga. • 
Disertaţiuni sau cetit trei şi anume: 
)Curentlll socialist în lapo}'t cu educaţiunea şi in

strucţiunea«, de Pavel Dîrlea. 
,. Cugelă.ri asupra educaţi unei« de Mihaiu Pârvu !şi 
,.Un cuvânt la propunerea gramaticei c , de George 

Petrescu. 
Despre activitatea mai amănunţita. a despărtamân

tului insă, din causa rapoartelor i.nclare şi contradictorii, 
regretăm, dar nu putem raporta. 

Peste tot este bătă.toare la ochi absentarile mem
brilor dela conferinţele despărţamântului, precum şi lipsa 
de concordie şi disciplină ce se poate observa intre mem
brii despărţământului, prin ce atat prestigiul şcoalei şi a 

10 
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Invaţatorului, cât Şl peste tot afacerile reuniunii sl~lfr in
calculabil. 

Pe lângă toate aceste stări însll, e de remarcat 
propunerea desp. de a se intrevenl la Ven. ConsisloT in 
cauza aplicării §-lui 8B din regulamen~ privitor la denu
mirea dintre invlltlltori a directorHOl' şcolari. 

Biblioteca desp. numără 23 opuri în 31 voume. 
(Esib. Nrii 55, 61, 62, 71, 83 şi 94). 

C) Despărtflmântul }Jl'ot. Bllfelli. 

Are de tot 39 membrii otdinari. 
In decursul anului administrativ a ţinut două con

ferinţe: una de toamnll şi alta de prima vară şi anume: 
conferinţa de toamnă a ţinut-o în Buteni la 1/14 Noemvre 
1903, iar conferinţa pe primăvară a ţinut-o in Chisindia, 
la 1/14 Aprilie 1904. 

In conferinţa de toamnă sau ascultat prelegerile in
văţâtoarei Constanţa Muntean, in şcoala proprie, din ştiin
ţele naturale şi anume: din istoria naturală. despre: »Creeri 
sau mintea omului e, iar din fizică despre }) plutirea cor
purilor e • Ambele prelegeri - sau declarat de bine suc
cese. - La conferinţa de primă.vară s'au ascultat prelege
rile tnvăţătorilor Ilie Cornea despre »N aşterea şi creşterea 
iui Moisă«, iar Mihaiu Mihuţu, despre }>Noţiunea frângerilor«, 
cari de asemenea sau declarat de succese. 

La aceste conferenţe au luat parte mai mulţi ono
raţiori ca oaspeţi în frunte cu protoprezbiterul tractual. 

Disertaţiuni s'au ţinut două şi anume: 
.Cum are să se propună. invăţământul religiunii Î11 

şcoala poporală( de Liviu Dublea şi ~Cum s'ar rputea a
junge la unificarea terminologiei şi peste tot a limbei ro
mâneşti folosită tn instrucţiunea şcoalelor noastre poporale« 
de Patriciu CovaclU. Pe lânga aceste s'au mai cetit două 
reflexiuoi asupra propunerei lui Iuliu Grofşorean, de clltră 
membrii Ioan Borlea şi Petru Covaciu, care coaclud, că 
e mai metodic a se propune gramatica pe bază sintatică. 
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Sa d iscutat ~i pertractat circularul general de sub 
Nr. 20/190;3-4 al comitetului central şi în urmă sau adus 
următoarele concluse: 

a) Prolocolul de evidenţe din care să se poată 
erua activitatea fiecărui membru, cu scopul de a putea fi 
ajutat la cas de moarte s'a introdus intocmai. 

b) Referitor la lista membrilor din desp. sa luat 
conclusul, că in viitor numai aceia să fie suscepuţi fn 
listă, cari - sunt preparanzi absoluţi ~l ca atari stabili, 
iar aceasta s'a făcut din motivul, ca să se poată evita a
runcurile pe atari indivizi, cari numai temporal figureaza. 
lŞi prin urmare taxele aruncate devin incassabile, Pe baza 
acestui conclus apoi sa făcut lista membrilor din despăr
ţământ în două exemplare, dintre cari unul s'a tnaintat 
cassei gen era le, iar altul biuroului central. 

c) Sau luat măsuri pentru incassarea taxelor res
tante. Restanţierii, dela cari s'a constatat, că se pot in
caSRa taxele restante, sau arătat printr'un conspect P. O. 
D. protobresbiter şi inspector şcolar tractual cu rugarea, 
ca cu ocazinnea revidierii socoţîlor bisericeşti lŞi lŞcolare
cultnale se tncassea:t.e şi taxele restante dela restanţieri. 
Fată de taxele incassabile însă sau făcut pl'Opuneri pentru 
de a fi abscrise. 

d) Referitor la :.Almanachul« reuniunei surori din 
Caransebeş se relatează, că din 13 exemplare· primite: 
nnul s'a predat pentru biblioteca desp., iar celelalte sau 
vândut membrilor, dinlre cari, nu le-au solvit incă: Di
mitrie Stoian, învăţător tn Chertiş şi Ioan Mioc, fost In
văţător în Şilindia, iar de prezinte prin Arad. Banii In
curşi pentru cele vândute sau adm. presidiului reuniunii 
prin fostul cassal', regretatul Vasilie Sucin. 

e) Relativ la unificarea terminologiei s'a luat con
clusul, că numai aşa s'al' putea ajunge la un rezultat 
oare-care tn aceasta materie, dacă toţi invăţătorii sar ti
nea de unii şi aceiaşi termini, apoi la compunerea cărţi
lor didactice-metodice şcolare incă sar ţinea în vedere a
ceastă împrejurare. Spre scopul acesta urgeazil. ţinerea u-
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nui congres didactic şi roagă comitetul reuniunii a con
lucra din toate puterile la realizarea acestei idei. 

j) Propunerea gramaticei după metodul recoman· 
dat de Iuliu Grofşorean, fiind unilateral nu se adoptează. 

rJ) A compus şi suhşternut lista manualelor aflate 
de mai' corăspunzătoare pentru şcoala poporală. 

It) Hegulamentul pentru afacerile interne ale desp. 
sa aflat de bun şi astfel se recomândă spre aplicare de
finitiva.. 

i) Propunerea despărţământului Radna sa abando-
.. nal, iar pentru viitor, sa adus concluzul, că cu ocaziunea 

conferinţelor, se preleagă învăţătorul unde se ţine confe
rinţa, cu elevii proprii. 

j) Chestiunea fondurilor: :. Etitvos şi Tanit6k h(tza s'a 
discutat şi recomandat membrilor. 

1) In chestia privitoare la cel mai non metod al 
învăţării scris-cetitului numit: »fonomimidl.« nu se pro
nunţă. 

Pe Htngă resolvarea acestor chestiuni desp.· mai 
. prezintă şi urmatoarea propunere proprie: »Comiietul 

central se intrevina. Ia Ven. ConsiR{or cu rugarea, ca 
Venerat acelaşi sa. dispuna oficios, ca foaia: ~ Biserica şi 
Şcoala'" să se aboneze din orlciu prin fiecare oficiu paro-

/ hial, apoi să se ordineze, ca fiecare număr sa. se vidi
meze şi cu tnvăţatorul concerninte, şi aceasta din motivul 
că in urma ordinului mai nou, circularele emanate dela 
Veneratul Consistor numai pe calea foaiei oucioase se pot 
lua la cunoştinţă, iar această foaie de regulă. dacă să şi 
procură, unde se procură nu numai că nu se comunică 
cu tnvăţă.torul, dar in acelaşi timp niCi in arhiva paro
hială nu se pastrează.« 

Biblioteca despărţământuluÎ constă din 162 opuri 
In 179 volume. Fără de anul trecut se obsearva. un spor 
de 2 opuri in 3 volume. Cassa specială a despărţc1mân
tului dispune de 28 cor. 53 fii eri în bani gala şi 124 
cor. in pretenziuni restante. Faţă de trecuL un plus de 1 
cor. 71 fileri. Museul despărţa.mântului are [) bucăţi petrU 
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minerale şi 20 monete vechi. Faţă de trecut un plus de 
o bucată piatră minerală in să o diferinţă de 5 buca.ţi la 
monetele vechi. - (Eseb. mii 40, 74, 79, 112, şi 147.) 

O) DeSp((I'(IIIJlJnful lJl'ot ('hişineu. 

Are de tot: 33 membrii ordinari. 
In decursul anUlui administrativ a ţinut două con

ferinţe şi anume: una de toamnă tn Otlaca, la 13/26 
Novembre 1903, iar alta de primăvară tn Şiclău, la 8/21 
Aprilie 1904. 

La conferinţa primă" s'a ascultat prelegerile tnvăţă
toarei: Anghela Tapoş. cu clasa 1 din limba română: »des
voliarea sunetului C«, cu clasa II din religie: .Isus tn 
etate de 18 ani«, cu clasa III tot din religie: )}Botezul 
lui Iisus« şi cu clasa 5 iarăşi din religie: »Vieaţa celor 
dinirti u creştini, « cari în urma discusiunilor mmate sau 
declarat de satisfăcătoare. "- în confel'in~a a doua s'a as
cultat prelegerile învăţătorului Ioan Bele cu clasa 1 din 
limba română«, »desvollarea sunetului i«, iar cu clasa II 
din religie: lldespre 105if« cari sau declarat de bine 
succese. 

Disertaţiuni şi alte prelegeri practice nu sau ţinut 
S'a discutat ş"i perll'actat circularul general de sub 

Nr. 20/903-4 al comitetului central, iuându-se următoa
rele concluse: 

a) în chestia introducerii prol. de evidenţă nu se 
pronuntă, nu se pronunţa in chestia prop. desp. Radna 
precum şi a lucrărilor literare cu scopul de ale eda in 
favorul I'euniunii. 

b) Relativ la metod ul fonomimic conferinta nu află 
de lipsă întroducerea lui, fiind mctodul scriptolegic recu
noscut de ducă lor la scop cu siguri tate. Lasă însă in li
bera voie a fiecărllia al aplica, în cât il află de consult. 

r) Propunerea lui Iuliu Grofşorean,de a preda gra
matica pe baza pur ctimologica, conferinţa o declară fina
lisaia, din motivul, că fn aceasta privinţă. dispune planul 
de invăţamânt, care sa edat deja şi în ediţie noauă. 

.1 
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" 
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d) Sa censurat şi compus lista manualelor celor 
mai coraspunzatoare pentru şcoalele poporale. 

e) Cu privire la chestiunea fondurilor E5tv5s şi 
Tanitok haz a, in lipsa altor instituţiuni de a noastre de 
felul acesta, conferinţa recomanda. membrilor a-se înscrie 
de membrii. 

f) Relativ la afacerea unifica.rii terminologiei, con
ferinţa aduce conc1usul, în urma camia o află de nedu
cătoare la scop, de oare-ce chiar tntroducându-se în ins
trucţiune una şi aceiaşi limba, aceasla imprejurare pupn 
ar înrâuri asupra limbei vorbita. de popor, că.ci belietii e
şind din şcoală, întru Ulmic nar putea schimba aceea limbă, 
ci din contră ar continua şi ei limba vorbita de parinţi, 
uitand cu totul cele învăţate tn şcoală. . 

g) Privitor la regulamentul intern, conferinţa pro
pune urmatoarele indrept Iri: 1) la §-ul 24, punct 4 cu
vântul primăvan't sa se înlocuiască cu tomm/(! din motlvul 
ca. ]a ad. de primavara. biroul nu poate face raport despre 
activitatea desp. din înlreg anul fiind-că şi ad. de primă
vară se ţine de an (intelege anul şcolar) 2) la S-ul 57 p. 
final In loc de Ma/,tie să. se puna.: »până. cu finea lui 
Iunie c , din motivul, că unele desp. tin conf. lor mai târ
ziu cu ocaziunea esamenelor şi astfel despre acele in 
Jfm·tie nu se poate raporta. şi a 3) la §-ul 29 tol alinia
luI de la loşi espediţiunile .... « se rămâ.m\ afara, moti
vâ.nd col conform pracsei arhivul e la presidiu şi el face 
şi espediţiunile. Cu aceste adause respective :schimbări apoi 
conferinta îl recomândă spre aplicare definitivă.. 

It) Sa compus şi sllbşlernut lista rcstanţelor nein
cassabile. 

i) Privitor la »Almanahul reuniunei surori din Ca
ransebeş s11 relatează, că toate exemplarele trimise in nu
măr del 3 sau vândut, prin urmarea aici chestia e rina
Esata.. 

Biblioteca desp. numără 95 opuJ'i, în valoare de 
75 cor, 18 fil. (Eseb. Nrii. 43, 82, şi 98). 



li'': '''in 

- 159-

E) Desp/il'ţlimâJtlul jJrof. Hălmagiu. 

Are 42 membrii ordinari 1 membru fundator :şi 5 
membrii ajut.Uori. De tot 48. 

In decursul anului adm. a ţinut două conferinţe 
ordinare: una de toamnă :şi alta de primăvară. Conferinţa 
de toamnă sa ţinut ÎI; Pleşcuţa, la 13/26 Noemvrie 1903, 
iar conferinta de primăvară sa ţinut in Gurahonţ, la 27 
Iunie (10 Iulie) 1904. 

La conferinţa de toamnă sa ascultat prelegerea tn
văţălorului Leontin Micluţa din relîgiune despre »Sămănă
torul-, care se declară de bine succeasă, In conferinţa a 
doaua prelegeri nu s'au ţinut. 

Disertaţiuni sa ţinut una şi anume: 
»Copilul de ţăran şi creşterea luie de: Mihail Vidu. 
Sa discutat şţ pertraclat circularul general de sub 

Nr. 20/903 --4 al comiletului central, luâ.ndu-se următoa
rele concluse: 

1/) Privitor la chestiunea unificăl'ii terminologiei con
clus merilarial nu sa adus, ci sa incredinţat unei comi
siuni spre studiere ~i propunere concretă . 

• b) Privitor la cel mai nou metod al scris-cetitului 
numit, }>fonomimica« de asemenea nu sa adus conclus, ci 
deocamdală sa lăsat numai membrilor spre studiere. 

c) Metodul gl'amaticei l'ecomandat de Iuliu Grofşo
rean nu-l află corespunzător, lasă tnsă voie liberă a se 
folosi de el cine voi~şte, 

ti) Lucrări literare n'a intrat nici una, sa însărcinat 
insă membrii ca pe viitor sa luere. 

e) Sa compus şi innaintat lista manualelor celor 
mai corespunzătoare pentru scoala poporală, 

/) Hegulamentul afacerilor interne af1ându~se de 
corăspunzălol' se recomandă spre introducere definitivă 
fclră nici o observare. 

!!) Afacerea cu »Alrnanahul« reuniunei şurori din 
Caransebeş, se află fncă în curgere, 

i 
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li) Sa compus şi Inaintat lista membrilor din des
părţământ. 

i) Propunerea desp. Radna nn o allă duciltoal'e 
la scop. 

j) In chestiunea fondurilor ,.EolvOs şi Tanit6k haza« 
nu sa adus nici un condus, din motivul, că statutele a
celor fonduri nu le sunt cunoscute. 

1) Sau luat disposiţii pentru fncassarea taxelor 
restante. 

m) Asupra introducerii protocolului de evidenţa. nu 
se pronunţă. 

In legătură cu aceste chestiuni, desp. presintă tlr

mă.toarea propunere proprie: »Comitetlll central este rugat 
ca să facă toti paşii necesari la Ven. Consistor, rugându-l 
ca Ven. acelaşi să intervină la forurile competente admi
nistrative pentru a da ordin antisliilor comunale, ca să fie 
mai prompte intru esecutarea legii referit{)al'c la absentiile 
şcolare. 

Biblioteca desp. dispune de 236 OPlll"Î in 236 vo
lume, iar cassa specială a despA.rtământului de 36 coroane 
bani gata. (Eseb. Nril 78, 99 şi 137). 

• F) lJe,qpărţlimântul prut. Radl/u . 

. Are 31 membrii ordmari, t membru fuodator şi 1 
membru ajutător. De tot 33. 

în decursul anului adm. s'a ţinut dună conferinte: 
una de toamna tn Cuvin la 10/23 Oct. 1 il03, lal' nlta de 

. primăvară în Pelriş, la 3/16 Maiu 1904. 
în conferinţa primă s'a ascultat prelegerea invata

torului Simeon Bidea din eserciţiile inillitlve in limba ma
ghiară despre .A konyv« carea sa decrelal de indesluli
toare. La conferinţa a doua sa ascultat prelpgerea Tnq\
ţătorului Simeon Crăcillnescu despre »verb", care de ase
menea sa declarat din parlea conferintei de succC'asl'l. 

Temele aceste au fost designate de Cc.nfefintele 
premergătoare, iar dnii prelegatori au fost traşi prin ::lOurtc. 

... 
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Prelegerea prima s'a presentat în scris de 12 membrii, 
iar prelegerea a doua de 15 memblii. Dela ceialal~i san 
reclamat. 

E de notat aici şi imprejlll'area, ca aceste. confe
rinte an fost onorate cu presf'u1a nnui frumos numar de 
inteligenţi precum şi mulţi tarani, asemenea şi din partea 

./< protopopuilli tractual. 
Disertaţillni s'a celit una şi anume: 
! Cântal'ea in şcoala popol'ala«, de Petru Coltau. 
Sa discutat şi pertl'Clctat cil'culaml gClleral de sub 

NI'. 20/HlO3-4) al comitetului cenlTaI, Inându-se urmatoa
rele conduse: 

a) S'a introdus protocolul de evidenţa pentru ern
area activităţii anuale a fiecarui membru din desp<ll ţ<1mânt 
cu scopul df' a putea fi ajutat la limplli SALI cu spese de 
tnmormântare, 

b) Potrivit Cl] nnificarea terminologiei s'a ltlat 
condusul, că chestia din tntrebal'e aşa clopa cum s'a pus 
spre a fi discutata. in de:sp,1nruninle nu-se poate clarifica 
in mod satisfacător, Dl'ept aceia desp. [şi esprima parerea, 
cA inainte Ge loale jnsu~i comitetul rellniunei sil adune 
toţi acei tel'mini, cari esprimil nna şi acela7i no~iune. 
Conspectnl acesta de termini sil se dislribne apoi despăr-

I ţt!.mintelor cu scopul, ca acestea sa se pronunte, cari ar fi 
mai acomodali a se folosi tn invaţ1)1!l,\nL 

1) Sa rectificat lista I'cslanţierilol' şi sa \.>1'01111:; spre 
ab~criel'e reslanlele neincassabile, j,1[' pentru Îllcassal'ea tac
selor in viitor, sa facnt tot posibilul, cerându-se spre scopul 
ace::-:;la şi sprigilllli 1). O. n, prolopup, carc a asigl1ral 
desp. de tol spriginlll sAn hinc"oilol'. 

II) Chestiunile: "fonoIl1Îmica", fundurile ., E\H v (),5 şi 
Tanilllk haza ~, pl'eelllH :;:.i pro[)unel'E'a lui luliu Gl'Of~orean 
de a se propune gramatica pe hasa pnr climologic<'I, sau 
lăsat şi peviilol' eheslii deschise. 

I!) HegululTlf'ntlll afacerilor inlerne se recomandă 
spre aplicare defiuillv.l cu adausele re5peclive schimbarile: 
1. §. 28 alineatul f, sa se modifice astfel: :-) ÎnainlE'aza la 
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comitetul central cu o lună mai înainte de adunarea ge
neraHt raport, etc.c Această modificare se impune din' mo
ti vul, că nu toate despă'·ta.mintele îşi pot ţinea adLlnările 
lor pâtlă prin Martie şi mai ales prin locurile mLlntoase 
din cauza timpului nefavorabil. 2. din §. 29 să se eludeze 
pasagiul: .este cuslodele arhivului şi poarta. evidenţa in
strucţiunilor primite dela comitetul central etc.« şi acest 
pasagiu sit se pună tn §. 28, intre agendele pre.5idiului 
ca aliniat separat din motivul, ca presidiul cu notarul de 
regullL nu locuesc in una şi aceiaşi comuneI. Dacă vine 
vre-o recercal·e din partea biroului general, aceia vine la 
adresa presidiului. Preşedintele nefind actele la dânsul, nu 
poate răspunde imediat, ci trebue ca sa. receree şi el pe 
notar, prin ce se îngreunează numai mersul afacerilor şi 
se fac spese zadărnice cu posta, 

./) Propunerea proprie de a se sorta prelegătorul 
cu ocasiunea conrerinţelor anuale se execută şi acum cu 
succes. 

y) în chestiunea manLlalelor celor mai eorăspun
toare pentru şcoalele paparale, nu se pronunţă. 

It) Lucrări literare cu scopul de a fi edate în fa
vorul reuniuni nu s'au f<leut, au ILlat însa. memhrii anga
giamenlnl ca [n viitor să nLl mai lase nimic de dorit nici 
in această chestie. 

i) Afacerea regulării "Almanahlllui" reUl1lunn su
rori din Caransebeş se allă in stadiul: din 13 exemplare 
1 exemplar s·a predat bibliotecii desp.~ un exemplar s'a 
vândut~ iar 11 exemplare se allă Ja di:-5pozi(ie. 

Biblioteca desp. numără 102 opuri. Valoarea lor 
nu se spune. (Eseb. Nr. 31, 52, 76, 90~. 97 şi 118). 

G) Despc'it(I(IJI(Întul pI'IJf. Şiria. 

Are 32 membrii ordinari şi 2 ajutători. De tot 34. 
în decursul anului administrativ a ţinut două con

ferinţe ~i anume: una de toamnil şi alta de primăvara.. 
Conferinţa de toamnă a ţinuro in Drauţ la 15/28 Oct. 

-
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1903, iar conferenţa de primăvară. rn Coml/tuş la 21 Apr. 
4 Maiu 1904. 

La conferinte de toamna s'a ascultat prelegerea 
practică. din gramatică) ţinul.a cu elevii proprii de cătră 
învăţ. George Popa, iar la conferinta de primăvară s'a 
ascultat prelegerea practică. din limba maghiară, ţinuta. cu 
elevii proprii despre: ) Az emberi lest leirasa« de cătrd 
Ioan Funar. 

Atât conferinţa. primă cât şi a doua a fost onorată 
cu prezenţa mai multor oaspeţi inteligenţi. 

Disel"taţiuni nu sau făcuL 
Sa disculat şi pertl'actat circul arul general de sub 

Nr, 20/903-4 al comitetului central luiindu-se urmă.toarele 
conduse: 

(1) S'a introdus protocolul de evidenţă pentru a se 
putea cunstata activitatea anuala. a fiecărui membru -din 
desp. cu scopul de a putea fi ajutat la timpul sa.u cu 
spese de înmormântare din banii reuniunii. 

b) Relativ la unificarea tel'minologiei nu 8a adus 
- tncii nici un condus - fiind cauza dală spl'e studiere 
unei comisiuni. 

c) Fonomimica s'a pl'actizat in mai multe şcoale 
din desparţ<1mânt. A vantagiile sunt nedisputahile. Conclus 
meritorial definitiv, inca nu s'a adus. 

Il) Melodul gramalicei, recomandal ':le Iuliu Grof
,orean, se aplieă cu succes aproape in toale şcoalele din 
desparţa.mânt. 

e) Propunerea, despăI'ţa.mânlului Radna, relative la 
~inerea prelegerilor pracl:ce nu o ana de ducatoare la scop . 

.1) Lucrari literare sau făcut şi sau administrat co
miletului central in fi exemplare. 

,II) Cheslia fonduri 101' : »Etjtvăs şi Tanit6k hazac 
s'a resolvat În senzul concluzului de an, adecă dllpace 
sunt în perspeclivă atal'i instituţiuni şi la noi, recomândă 
a nu-o perei pita. 

il) Regulamentul afacerilor interne) s'a decretat de 
corăspunză.tof. 
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i) S'a compus şi innainlat lista cărtilor celor mai 
corăspunzil.toare pentru şcoala poporală. 

j) S'a compus in două exemplare lista membrilor 
din despărţământ dintre cari unul s'a manuat cassarului 
general, iar altul comitetului central. S'a rectificat lista 
restanţierilor şi s'a facut tot posibilul pentru încassarea 
regulată a taxelor. 

l) Afacerea cu »Almanahul« comisiunei slll'ori din 
Caransebeş se afla în stadiul: din 13 exemplare unul s'a 
predat biblioteci despal'ţamântului, 4 exemplare s'a vân
dut, iar 8 exemplare, in depozit, gala in orice m9ment a 
se resii tul. 

m) Una dintre cele mai esenţiale afaceri ale acestui 
desparţamânt a fost şi luarea măsurilor şi pregatirea lu
cl'urilor de. aşa, ca adunarea generala ce se va tinea anul 
acesta în Şiria, să succeada cât mai splendid. - Lauda lor. 

~ Biblioteca despăl'ţl1mântnlui număr·il. 30 opuri, in 
30 tomuri. (Eseb. Nrii 32, 87, 88, şi 113,) 

III. Starea Reuniunei. 
1. /tl'/Oliunea noaslrt'l are Ill'lllf!tori; wemhrii: 

(t) În desp. prot. Arad 45 ord. o 7 fund. Şl 15 ajul. 
b) ., 

~ 
Boroşineu 24 ., '1 1 ., 

c) .. " ~ Buleni 39 ., ., 
rI) ., Chi~ineu 33 ., 

" 
e) -, -, Hălmagiu 42 " ., 5 ., 
1) 

" 
Radna 31 1 ., 

fi) ., ~ 
., Şiria 32 2 

De tot: 246 ord. 9 fund. ~l 24 ajut, 

2. Din raportul l'(( .'Isa nt III i se CO/lstat(( , (~t'i re/OU/lIUlfl 

/toast nt disjJlme: 

Il) In bani gata . 32 COL 9G fiI. 
b) Hesianţe la membrii . 2713 ., ~ 

c) Depozite . 3~)9 75 .. 
De tot: 3145 cor. il fll. 
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8. Ui'" i(J!Prile 'J"PunÎlfllii ('omdml: 

a) Biblioteca centrala din 270 opuri /~H7 tomuri 
b) desp. Arad 51 56 

" r) BoroşÎnf>u 25 31 
il) ~ Buteni 162 17H 
p) Chişineu H5 ~ 95 ., 
/) Hi\lmagiu 2;j6 236 
y) ., Hadna 102 ., 102 
li) Şiria 30 30 

De tot: ~HHI opuri J2:W tomuri 

IV. Propuneri: 

Pentru promovarea afacerilor reuniunii noastre In general 
şi pentru ridicarea prestigiului invăţăloresc In special, aHărn de 
bine a face următoarele propuneri: 

1. Privitor la unificarea terminologiei in şcoalele noastre 
poporale, să. se esmită o corni~iune permanentă, cu meniţinnea 
de a revidia şi censura toate manualele ce .... or avea să se 1n
troducft 1n şcoalele noastre poporate. In necs cu aceasta, să se 
IntervinA la Ven. Consistor ca emanator al ideii şi totodată. su
premul for şcolar In diecezA, ca Venerat acelaş să recunoască. 
şi din partea sa de !'lingura corn petentA în a{~ea'ltă afacere reu
niunea, care apoi prin comisiunea sus amintită va censura din 
punctul de vedere al terminologiei, precum şi di n punctul de 
vedere didactic, pe lângă taxa Indatinată, toate manualele ce ar 
fi .sa se introducă în şcoalele poporale. 

2. In afacerea i'ncasării taxelor curenle şi restante, ne 
permitem a recomanda spre primire şi editare următoarea: 

Declaraţiune. 

"Subscrisul cunosc!lnd măreţul scop ce-'l urmăreşte Reu
niunea tnvăţlHorilor romani ort. diwprotopopiatele aradane I-Vll, 
dornic de a contribuI şi din parte-mi la ajungerea acestuia şi de 
a mă tmpărlăşl de drepturile şi favorurile garantate membrilor 
prin statutele aceslei reuniuni, pe cari le cunosc şi Inteleg te
ffipinic, prin subscrierea cu mâna proprie a acestei declaraţiuni, 
1naintea martorilor subscrişi mă declar membru __ --- _____________________ _ 
al amintitei reuniuni şi mâ. deoblig a contribui materialiceşte şi 
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mOl"8.liceşte la promovarea scopului urmărit de reuniune, adecă 
la rAspandirea culturei şi a ci.,ilisaţiuoei, ma. subordinez Intru 
toate disposiţiunilor prescrise in statute şi organnlor puse In 
fruntea reuniunii. 

Tot odată mă deoblig a solvi taxa de membru .............. cor . 
......... fi1. anual, ori odată pentru totdeuna, prescrise tn statute, cel 
mult pană In prima Maiu a fiecărui an, iar ln 'cas tmpotrivitor 
plenipotenţiez cassarul Reuniunei a incassa aceasta suma. din sa
larul meu, eventual din averea mea mişcătoar~ ori nemişcătoare 
pe calea judecătoriei cercuale ori bagatele din sediul reuniunei 
oraşul Arad, pe cari mă declar ale recunoaşte de competente In 
această afacere . 

.................. la ..................................... 19. ........ . 

Inaintea noastră: 

martori. 

Această declaraţiune, reuniunea deobligA a o subscrj.e fie
care membru nou, pentru a se intări legătura ce trebue să esiste 
Intre reuniune şi singuraticii ei membrii. In modul acesta apoi 
conclusul adunării generale trecute, referitor la aceastâ chestie 
devenind ilusoriu şi astfel superflu, ruga.m a se revoca. 

_.~ 3. [n cilt priveşte editarea protocolului ad. generale re
comandăm a se abandona usul de pilnA aci, tnsărcinându-se bi
roul ca In viiţor acest protocol dimpreunâ cu adnexele lui să-I 
edee In broşuri periodice sub titlul: "Reuniunea lnvăţiHorilor a
radaui", organ provisor. In chipul acesta s'ar face apoi Inceputul 
edării {oaei pedagogice, mult dorită şi mult reclamală de interesul 
nostru attlt tnvâţatoresc, scbimbându-se numai la timpul sAu, 
acest organ din periodic In regulat pe de o parte, iar de altă 
parte cu ocasiunea edării acestor broşuri s'ar pulea comunica 
tnvăţiHorimei Intr'o fubrică separată şi toate noutăţile şi aface
rile mai in!'emnate privitoare la şcoală şi învăţător. 

Pentru acoperirea speselor obveninde cu această lucrare 
pe lângA suma cheltuită din bugetul reuniunii tn trE'cut cu edarea 
protocolului, să se mai repartizeze pe fiecare membru In tot anul 
Incă o coroană. Plusul ce eventual ar resulta din aceste taxe 
să se adauge tn fiecare an la fondul intenţionat şi de comitetul 
arangiator al petrecerii ţinute aici, tn Şiria, din incidentul ad. 
generale presente, pregâtind astfel tot mai mult calea, pentru 
realisarea vechei dorinţe a lnvăţătorimei de a dispune odată de 
OD organ pedagogic regulat. 
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Tot tn sc!)pul realis!rii acestei idei, să se facă. mai de
parte apel cătrâ toate institutele noastre de bani de pe terito
rul reuniunii, In intelesul, că la Imparţirea câştigului anual şi in 
cadrul sumei destinate pentru seopuri culturale, se susceapă ~i 
reuniunea noastra. 

4. Chestiunea cursurilor fie metod şi a sub-inspectorilor 
şcolari din sânnl tnviiţatorimei, apreciată deja şi de toate foru
rile competente, cerem a fi Incredinţată şi pe mai departe comi
tetului reuniunii cu scopul, de a afla mij loacele materiale nece
sare, pentru esecutare. 

5. Chestiunfla regulamentului intern, să se Incredinteze, 
biroului central, pentru-că acesta pe baza observaţi uni lor din 
despărţâminte, se o resoalve astfel, că in ad. generală procsima 
acest regulament sa poată fi primil şi aplicat ca normă definitivA. 

6' Belativ la afacerea "Almanachului" reuniunii surori 
din diecesa Caranseheşului, se recomilndă a se însărcina cassarul 
gflneral, ca să adune de la prezidenţii desp. toate sumele Intrate 
din vinderea aceluia, şi să le administreze cassarului surorei reu
niuni, iar privitor la esemplarele incă nevindute sa afle modali
Latea valorării acelora, eventual "A le reJnapoeze. 

7. Să se Insărcineze biroul a Inainta mulţumită atât tnal
tului guvern, cât şi Direcţiunii căilor ferate Arad-Csan}td pentru 
favorurile acordate membrilor reuniunii, precum şi tuturor fac
torilor, cari din incidentul tinerii ad. generale de estimp, au con
tribuit la tnnAlţarea prestigiului reuniunii. 

8. Privitor la diplome să se deoblige fiecare membru, ca 
pe lângă solvirea anticipativă a tac:'iei de 2 cor. tn fondul reu
niunii, să se provadă cu aceia. 

Şiria, din şedinţa e:'ilra-ordinară fi. comitetului central, 
ţi n utA la 16/29 August 1904. 

JOt~il ll(o!dmmn 
vice·pre~edi;lte 

• 

Dim.U1'i,e ]>0pol'id 
secretar-general. 

1 nfl)l~nUlţiuni. 
Al X-lea cOIl2'res Internaţional contra al

coholisntului se va ţine conform hotârârii congresului din Ere
ma la 11-16 Sept. a. c., în capitala patriei noastre Budapesta. E 
lucru cunoscut că cel mai mare duşman al omenimei esle patima 
beţiei, carea intenteazâ nu numai la starea ci chiar şi la viaţa 
singuraticilor şi a popoarelor. Popoarele civilisate din apusul 
Europei, Inct\. tnainte cu un deceniu au luat măsuri pentru star~ 
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pirea acestui duşman ce ne ameninţă cu perire şi iată că dispo
siţiunile lor binecnvanHHoare le estind şi asupra l'ăsăritului. Vin 
la noi să ne 6lşlige şi pe noi de aliati contra acelui mare duşman. 
Comitetul arangiator a emis invitări şi reclame la toate reuniu
nile culturale şi privaţi, intre alţi şi reuniunii noastre. A şi ni
merit-o, penlru-t\ă intre mulţi alţii credem că invatatorii ,'or lupta 
in şirurile prime contra aceslui pericol eomun. Cei ce doresc a 
lua parte la acest congres pot primi informatrunile necesare dela 
secretarul şi conuud\torul biroului numitului congres DI lJr. :iteÎn 
Fiilijp (Bupapesl, IV., Kiiz,ponli vlirosh;tz). Taxa de membru e 5 
coroane, pentru care se vor împărtăşi membrii de Ioa te tipări
turile eOllgresului. Inlr'un alt număr vom publit'a şi programa in
teresantă a acestui mare congres. 

Despărţălllâlltul ChJşJneu al Reuniunii. noastre 
a ţinut 1n 12 DecemvrÎe lH04 in comuna 1<:1'Cleiş, o conferintă 
foarte interesantă. in care membrii au de"voltat o activitate eSl"'m
pIară, escutând toale agendele impuse prin circularul general al 
presidiului central. învăţătorul din loealitate Teodor Câmpan a 
ţlllut o prelegere din Aritmetică foarle succeasă. Fraţii din acest 
despărţrtmant se vor impărlăşii estimp de deosebila onoare de 
primii 1n despărţămfmtul lor intreaga reuniune, care, conform 
conclusului adun. generale trecute, /0:8 va ţinea la sf. lIie şi zilele 
Ul'mătoare în Giula. Sperăm, că tn frăţească intelegere cu colegii 
din Giula, vor stărni ca reuniunea să fie primită conform demni
lllţii unei instituţiuni culluraln, şi ca adunarea ei generală să suc
cradă pe deplin. După cum suntem informati pe cale privată, 
corporaţiunile din ambele comune bisericeşti allătoare în fiiul" 
au luat la cunoşti nţă cu Insufleţire adresele oficioase innaintale 
de presidiul reuniunei, şi au şi făcut dispoziţii demne de laudă 
In aceasta privinţă. . 

ES3tuen extraordinar. După cum suntem Înfor
mati din Peciea, la şcoala de fetiţe cu clasele superioare s'a şi 
făcut esamenul final din cauxa morbului greu de care e cuprinsă 
lnvăţătoarea. Pe cât de neplăcut ne surprinde- vestea despre mor
bul colegei noastre Maria Crişan l care a dat de timpuriu semne de 
o deosebită voeatiune pe terenul şcolar, !?i căreia Ii dorim grab
nică reînsănăloşare; pe aUU de tare ne surprinde şi dispoziţiu
nile ce s'au făcut. Să faci examen cu două. trei luni Innainte de 
timp :şi să laţli pe stradă elevele unei :şcoale atât de tmpoporate, 
tntr'o comună fruntaşe cu trei parohi 'fi 6 Invăţălori, nu este 
chiar pedagogic, şi mai vârtos într'o comuna unde sunt :şcoale 
străine şi de alte categorii!! 

---_.-

h 



Coltlitetul reuniunii Kenerale este convo .. 
cat la a doua şedinţă ordinara, ce se va tinea in localitatea 
şcoalei centrale din .\rad, Joi după sft. Paşti în:!l Aprilie 
(4 l\lai a. c . .1 

COln·ocare. Drsp. protap. Hild/lfl al reuniunii noastre 
,1wălătoreşti nl ţinea conferinţa de pr:irni'lvarll.. la 3, 16 ~lai a. c. 
In 8o{,or:;;in. 

Spre ştire. Pe stintele sar'bit!ori şi zilele ce urmpazii 
8Ul'prindfml cu frumoasele noastre diplome pe toţi cei ce au tri
mis pan;"l aCI 1a:->a p('eseri,.;;\, Soh'irea taxelor. din causa spaţiului, 
vom publicil numai in numărul viilor. 

Apel c~\tră lueulbrii reuniunei, si aboneu
tii foii noastre. Pentru ca ol'gatlul nostru ~ă prospeI'E.~;.:e 
~onform demnităţii reuniunei şi pcntl'u ca ln redigiarea şi redac
tarea lui si'1 ne putem estÎnde. afară de cele olicioase, in direc
ţiunea reclamat,\ de recerinţele timpului şi conform necesităţilor 
noaslre, dOl'ind sa punem la disposiţia cetilorilor un magazin b'o
gat de lecsiuni practice din malerialul şcoalei poporalE', articlii 
şi infol'Inaţiuni pedagogice şi reprodu('eri din sl~rierile mai alese, 
de car'i aI' avea lny,itiltorii trebuinţe in şcoalele ce conduc: ru
gam cu insislinţă a nu lnlarzia t!U tl'imiterea t(lI'~el()I' de mel/lbrii 
~i (t ~pe,~elf))' (tdm;ni"tn(fitf' de I COl', reşpective cu abonamentul, 
ca să putem lua de timpuriu masurile net!esal'e in aceasta privintă. 

Vă rugam, nu ne conslrangeţi sa venim cu statea ape
luri puhlice, din cari să poată lua şi publicul străin cunoştinţii 
':espre neinsuflet.irea in vătatorilor faţă de causele lor proprii. A
cela, nici că să. poate numi de invatător, care prin int,lrziere ar 
lăsa să se zildărniceaj';că lucrarea incepută şi prin aceasta să se 
necinstească numele de învăţător. Inainte fraţilo['! Să ne arătăm 
vrednici şi însulleţiţi luptători intru lumi"area poporului. 

~ln numărul viilor vom publica consemnarea acelora cari 
au inţele~ şi satisfăcut apelului nostru, Innainte!! 
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Consetnnarea 
fotlor cari ni se trimit în schimb . 

•• (;a~('t(t, :1'nrn.-iilt·auif>i··. apare in fiecare 7,[ In Braşov 
(Brass()). Proprietar lJr .• turel J.1llU'/I,'W II. Redactor responsabil: 
'l'mÎew li. illp, Abonamentul anual pentru numerii de toate zi
lele t4 cor., pentru numerii de Dumineca 4 cor. 

,.Foaia Ş('o[astidj,," organ al reuniunei tnvăIătorilor gr .. 
cat. din arhidieceza de Alba-Iulîa şi Făgăra:;;. Apare lunarminte 
de doauă ori, in Blaj (Balazsfalva), sub redactiunea D. Ioan T. 
}'egruţ, pretul abonamentului anual () cor. 

"lJiJwl"iea '1i 8(:onlfl" organ o!icios al epal'hiei orI. ro
mâne a Aradului, Apare in toată Dumineea sub I'ellactiunea P. 
C, S. Dlui Roman R. {:ioro/laI'ÎU director' sem . 

•• (Jn~pta de 1Ju.m'i.nedl·' apare in Şimleul-Sil van iei (Szi
higy-Somlyo) sub redactiullea D. Ioan P. La::ar. Abonamentul 
anual ti cor. 

"Râf'('şul" apare in flecare Sâmbăta in Cluj (Kolozs\'~r} 
sub redacţiunea lJ. Dr. iuliu Floriftn fiind proprietar editor Dr. 
l!.'. Dăian. Abonamentul anual 3 cor, ~o lîl. 

"l:)opornl Rouurn" apare de două ori la săptămână. 
in capitala Hudapesta, sub redacţiunea D, Dimifriu Bir/lur. Abo
namentul anual 8 cor. 
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