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A XXI-a adunare generală. 
Strânşi cu insufleţire în jurul steagului luat din mâna 

bravului nostru capitan, cazul in lupta pentru ideal, prin 
adun. gen. a XXI-a, tinuta. in Arad la 17 :şi 18 Sept. a. c., în 
faţa iluslrului nostru palron, rău informat despre activitatea 
Heuniunei noaslr~, :şi a tuturor factorilor importanţi din orga
nismul soc-lai la care apartinem, am raportat incă o victol'ie~ 
poate mai slra.lucita. decât toale cele din trecut, intru asigura
rea increderii :şi cinsti; ce i-se cuvine dascalului român, spre a 
se pute achita cu demnitate de importanta lui încredinţare. 

Numai cel ce a petrecut cu atenţiune activitatea des
fa,şurată indecursul celor două decenii trecute, şi e incu
rat cu starea de atunci şi de azi a şcoalelor şi învăţăto

rilor, îşi poate da seamă despre progresele ajunse, despre 
nobila intenţiune :şi străduinţa a învăţătorilor şi despre 
importanţa mare ce o are reuniunea noastră In viaţa cul
turala a neamului românesc. 

Savantul profesor preparandial Dr. Petru Pipoş, mân
dru de succesele iubiţilor săi elevi, constată in plenul 
adunării generale, că: »Hwnitwea, de ttn deceniu mai ales, 
este În deplin progres.« Asigura. tnvăţătorimea, ,că institutul 
la care are fericit'ea să muncească este indeplină armonie 
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cu Reuniunea, a cărei merite pentru biserică şi neam sunt 
indiscutabile. « 

t. Preacuvioşia Sa părintele Archimandrit Augustin 
Hamsea, care ca fost director seminarial a luat parte activă 
la reIntemeierea Reuniunii pe bazele de azi, şi a luat parte 
la multe adunări generale, plăcut surprins de cele văzute 
şi auzite fn adun. generală de acum, constată publice: 
., Că nici odată na văzut la adunările ltl vă{ătorilor 111'o.'Jresul 
vădit de acumc,' iar Preacuviosul părinte protosincel Ro
man R. Ciorogariu, actualul director seminarial zice: ., Că 
învătătorii adunati aici jac cinste neamului. Numai prin 

" " hărnicie şi luptă aprigă se ajunge la progres. In această 
adunare 1Jede o normă scânteie a vietii noastre nationale.« , , 

Foile din localitate au dat deosebită atenţiune mişcă
rilor culturale produse de Ynvăţatori, apreţiind fn articJii 
speciali, cu zile şi saptămâni înainte importanta lor mi
siune; iar in amănunţitele lor rapoarte, despre decursul 
adunărilor şi a festivităţi lor impreunate, fac urmatoarele 
foarte importante constatări: 

>Duminecă şI luni s'a ţinut a XXI-a adunare gene
rală a Reuniunei fnvăţătorilor din protopopiatele aradane 
I-VII. Aceeasta adunare s'a remarcat prin importanţa ei. 
Invăţători insufleţiţi de misiunea lor s'au adunat să-şi dea 
seamă despre munca lor de un an de zile. Prea sfinţia 

sa dl episcop Ioan 1. Papp a ţinut să dea onoarea invă
tatorilor săi, prin inalta-i prezentă la şedinţa de deschi
dere. Alăturea P. S. Sale, Prea cuvioşii arhimandrit Au
gustin Hamsea şi directorul seminarial Roman Ciorogariu 
cu intreg corpul profesoral dela institutul ped. teol. din 
Arad; asesorul referent şcolar dr. Gheorghe Ciuhandu in 
calitate de comisar consistorial; delegaţia Reuniunei surori 
din Timişoara; protopopii Vasilie Beleş şi Procopiu Givu· 
lescu şi un ales public din/re intelectualii din Arad. Sala 
festivă seminarială şi galeria erau tixite. 

învăţătorii noştri pot fi mândri de onoarea ce li-s'a 
făcuL Au şi meritat-o pentrucă s'au prezentat ca un corp 
disciplinar fi conştiu de chemarea sa, ca muncitori nu ca 
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poseuti. S'a observat o nobilă străduinţă de a aduce in 
discuţiune ideile condllcii.toal·e ale pedagogiei prin ce reu
niunea devine o istiluţiune de perfecţionare a învăţătorului. 

Aceasta este calea înaintării, căci munca să onorează 
in sus şi jos deopotrivă. 

Ne lmcU1'ăm de acest spirit de mundi a Înv(l,(ătorimei 
peniruc(t în el vedem progresul şcoalei 1'om<Îne de care este 
pendel1 tă Înaintarea cultul'alc'i a popontlui romanesc. 

Munca este lacomă, ia descopere nouă comori şi din 
cât mai multe comori sufleteşti a descoperit, din atâta li 
vine dorul a avea şi mai multe. Ca lăcomia aceasta să nu 
degenereze în rapacitate să râvnească la mai mult decât ajung 
putinţele~ e nevoie de orientări mai inalte şi multilalerale. 
Pentru acesta ne-a înveselit prezenţa Prea sfinţiei sale cu 
slatul său major in mljlocul învăţătorilor, ce nu inseamnă 
numai pozarea adunării generale, ci îndemn real la muncă. 
Punctele de ol'ienlare cuprinse in măeastra conferinţă a 
corpului profesoral dela institutul pedagogic, ţinută de 
cătră dl dr. Pelru Pipoş, asupra pedagogiei lui Dr. Rein; 
tractarea telegraflei fara sârmă de pwfesorul Vasilie Micula 
au inalţal audilor111 in regiunile înalte ale ştiinţei domi
nante. Incadrarea 101' în programul de muncă a învăţăto· 

rilor a fost o norocoasă armonizare a şcoalei mame, in
stitulul pedag0gic cu rica ei şcoală poporală. 

Oamenii goi cari nu ştiu să lucreze devin personali, 
să ceartă pe reglementări inutile şi ajung la stări anarhice, 
oamenii cari au in sunetul lor un fond cultural capabil de 
muncă ştiu ce se lucreze, munca Ii face inpersonali să 
regulează de sine in procesul ei de desvoltare şi-şi are 
regulatorul său, adevărul, cel mai buu regulament. -

Noi n'avem buget din care să finanţăm călătorii de 
studii, să ne aranjăm cursuri de specialitate, nici măcar 

să ne procunlm cele mai moderne mijloace de invătă
mânt, cum li-să dă altora aşa zicând de gata progresul 
numai să se indure a-I primI. Din contra. noi să semă
năm pământul tntelenit şi prin munca noastră aşa zi când 
autodldactă sa cunoaştem progresul ştinţei pedagogice !Ş-

sil-l absorbim. l1. 
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Şcoala mamă, institutul pedagogic, stă mai aproape 
de acele progrese, cum au dovedit-o şi profesorii confe
renţiari, de aceea fica ei, şcoala poporală să se apropie 
tot mai mult de ea, ca să-şi ia noi puncte de orientare 
1n munca sa experimentală. Ne vom ridica prin noi inşiue. 
Aşa ne vom forma şcoala după talia noastră, pe care se 
va potrivi mai bine şi va fi mai strânse de noi, de su
fletul nostru românesc. 

In clipele de elev(lţie ce ne-a procurat aceasta adunare 
generală, . privim cu încrede?'e in viitorul şcoalei 1'omtÎne,« 

»Biserica ,şi Şcoala« . 

• lnlimpinată cu însufleţire şi sprijinită cu dragoste 
din partea tntregei noastre sociehlţi aradane, Reuniunea 
ÎnVăţătorilor din comitatul Aradl1lui şi a ţinut ieri şi azi 
a XXI-a adunare generala, bogată in momente frumoa~e 
şi, desigur, sporind c'o pagină luminoasă analele ei. Doua 
zile de elevatie sufletească nu numai pentru învăţători, ci 
şi pentru noi, cari am avut fericita ocazie să ne intarim 
bunele credinţe ce aveam in puterea sufletească a învăţa· 
torimeJ. Ne-am convins înc'odată că această t0.cwu1 a noasirâ, 
care a ptimit ima din cele mai mari răspunderi pentru 
viitorul neamului, depune cOllştiincioase ŞI: prea sit/ruitoare 
silinţi în /avoarelt tltvâ{ămdntului nostru popular şi di reu
şeşte, în ciuda, enorme/oI' anevoinţi ce lutretaie tit zilele 
nOfl,stnJ calea spre progres a şcordelor populare, să salveze 
misiunea lor naţională. Soldaţi destoinici şi credincioşi ai 
unui mare ideal, ei înfruntă cu conştiinţa inalţată greul 
datoriei şi ori cât e de des mărăncinişul ce-a napădit ogo
rul şcolar, ei ştiu să gaseasca un loc fel·it nobilei plantaţii 
a culturei româneşti. 

Ne place să credem că spiritul care a călauzit mani
festaţiile din aceste două zile, va povatui şi in viilor toţi 
paşii invăţatorimii noastre, până la deplina izbândă a idea
lului carui sunt meniţi şi care ne este cel mai scump 
nouă tuturora. 

p.rezenţa P. S. Sale episcopului şi a corpului profe
sor~l diecezan, în frunte cu directorul seminarial; precum 
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şi prezenţa celei mai mari părţi a socieţăţii aradane la 
serbările invăţăloreşti, le-a dat o rară strălucire şi învăţă
torii noştril se vor depărla dela adunare ,cu adăuca mân
gaiere, că pentru realizarea grelei lor misiuni vor avea de 
aci inainte concUI'sul întregei societăţi româneşti, .Intr'o 
măsură mai adecvata importanţei hotărttoare ce comportă 
pentru viitorul nostru soarta lor. 

Pu blicul asistent a avut in această şedinţă oG8zia să 
se convingă de seriozitatea preocupatiilor cari stăpânesc 
azi pe învăţat ori şi s'a depărtat cu o iluzie mai hogat dela 
şedinţă4.. "Tribuna" 

»Din parte-ne nu putem indestul felicita reuniunea 
arădanA, care are membri alat de valoroşi şi prosperează 

atat de imbucurittor sub conducerea harnică a comite
tului său, 

In decuraul şedinţei de astazi, luni, adunarea învăţă
torilor români a saval'şil un act foarte insemnat, care nu poate 
să rămână neremarcat, deoarece el dovedeşte iubirea, stima 
şi dragostea şi mai cu seamă recunoştinţa inva.ţatorului 
român faţa de foştii lui profesori. 

Adunarea În unauimitate a hoiârit, că savantului pedagog 
1'omân, mult regretatului ptoJpsor prepal'a1Hlial Teodrw 
CeoHfea, să i-se ridice tut monument În grăd/na seminariu
lUl:, iar la cimitel' o cruce, ambele din marmoră de Carat'a. 
Desvellirea monumentului şi a crucei se va săvârşl in anal 
viitor, cu prilejul adunarii generale, care va avea loc in 
Arad, ~i a serbarilor centenare a seminariului ortodox ro
mân din Arad. 

Astfel s'au incheiat frumoasele serbări ale invăţa.lol'i
lor noştri, celrora nu putem alta, decât si!. le aducem laudă 
pentru felul, cum ei cinstesc şi pltstreaztl. cinstea şi me
moria regretatului profesor şi marelui pedagog român 
Teodor Ceontea, precum şi pentru zelul şi abnegaţillnea cu 
care ei muncesc pentru luminarea mladiţelor neamului 
românesc! 
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Laudă şi recunoştinţil se cuvine invăţiltorilor români, 
cari cugetă, simţesc şi muncesc în spirit national românesc! 

Trăiască bravii "oftr; îllviiţiitor; 1« 
:.Românul« 

în faţa acestor constatări, avem firma sperantă, că 
vor dispărea multe din restricţiuniIe cari au împedecat 
munca noastră, focularul central din organismul nostru 
social îşi va potenta binevoitorlll sucurs, iar învăţatorii nu 
vor întârzia a subordina causei sfinte, tn serviţiul careia s'au 
angajat, interesele lor de oricenatură şi se vor strânge şi 

cu mai multă dragoste şi însuf]eţire in jurul steagului ce 
ia condus până aci din isbândă în isbândă. 

Sus să avem inimile! 

Petrecerea învăţătorilor în Arad a fost împărtăşită de deose
bită atenţiune. Tinerimea inteligentă din loc, in frunte cu prezi
dentul ei DI. Dr. Cornel Iancu şi colegul său Dr. Iustin Marşeu, 
au cântat să Îndulcească tot momentul acelora, cari în schimhul 
muncii lor au parte de preaputină recompensă şi consideratiune, 
aranjând În onoarea lor un splendid banchet şi un foarte frumos 
concert, despre cari pro mpmoria lăsăm să urmeze aici urmă
toarele apreţieri estrase din foile locale: 

Banchetul. 
La ora 1 p. m. a avut loc în restaurantul hotelului "Crucea 

AIbă" un banchet festiv, de vre-o 200 de tacâmuri, Într'o deose
bită voie bună şi cordialitate. Cele 15 toastări dovedesc însufleţi
rea de care toţi con mesenii erau pătrunşi. 

Pe când comunicativitatea sufletească se făcea tot mai vie, 
d. preşedinte al adunărei, Iosif Moldovan ridică primul toast, şi 
in câteva cuvinte călduroase, arată, că învăţătorii, ca răspânditori 
ai luminei, ce isvoreşte dintr'un focular de cultură binemeritat df>la 
înaltul tron înainte cu 99 ani, fac faptă deamnă de memoria bine
meritatilor lor străbuni, când îşi aduc aminte de Maiestatea Sa 
Gloriosul nostru rege Francisc Iosif /, care n'a Întrelasat şi dansul 
a da dovadă despre inalta sa consideraţiune cătră poporul român 
din Ungaria, prin sancţionarea legii fundamentale, după carea se 
conduc azi destinele bisericii şi a şcoalei noastre. Imploară darul 
lui Dzeu aStlpra Maiestătii sale şi asupra întregei case domnitoare. 

Odată deschisă seria toastelor, urmează d. Dimitrie Popoviciu, 
care cu multă limpezime arată importanţa solidaritătei dintre 
membrii invăţământului, şi cere unire totală. "Ne-am întrunit, ca 
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să judecăm lipsurile şi nevoile poporului, şi ca să stabilim noui 
orientări pentru viitoarea noastră activitate. 

Trebuie să muncim jertfind totul, căci orice muncă cere jertfă". 
Arată, cum lupta învăţătorilor este ajutată şi intregită de 

preoti şi închină pentru P. S. S. d. episcop al Aradului Ioan 
L Papp. 

D. Dimitrie Boar. Spune, că învăţătorii dau dovezi de orice 
jertfe şi închină pentru reuniunea Timişoarei şi reprezentantul ei 
d. Iulian Lucuţa. 

D. Ştefan Roja, arată meritele preoţilor şi închină pentru 
arhimandritul Augustin Hamsea. /. P. C. Sa arhimandritul Augustin 
Hamsea spune, că niciodată n'a văzut la adunările invătătorilor~ 
progresul vădit de acum, bazat pe o mai luminoasă conştiintă a 
datoriei lor. Crede, că învăţătorii se vor ridica la înălţimea misiunei 
lor şi cu ajutorul lui Dumnezeu, vor putea desvolta, in ce le com
pete, bunurile noastre naţionale. (nchină in sănătatea preşedintelui 
şi a dascăli lor 

D. Iuliu Grofşoreanu, arată cât de grele sunt sarcinile ce li-se 
pun şi cere orientarea desăvârşită a tuturor învăţătorilor în linia 
adivităţei lor. Inchină În sănătatea acelora cari sprijinesc şi ajută 
pe dascăli în această activitate. 

D. lulian Lucuta, în numele Reuniunei timişorene, spune, că 
se fac tot mai strânse legăturile dintre dascăli şi inchină pentru 
pentru merituosul preşedinte al Reuniunii aradane. 

D. Pavel Dârlea, aminteşte de strădania celor biltrâni pentru 
a răspândi cultura. Jnchină pentru părintele Roman Ciorogariu şi 
pentru corpul profesoral al seminarului. 

D. Petru Veincu, Inzistă asupra i:nportanţei învăţ.1torilor; 
arată, că şcoala este ca fundamentul care se pune la o casă, dacă 
fundamentul e bun, casa va fi bună. Invătătorii formând nouile 
generaţiuni, atârnă dela ei ca să scoată nu "fire de cucutA cari 
să se rupă, ci fire de tort cari nu se rup cu una cu două." Arată 
că şi societatea e datoare prin bunele moravuri să urmeze ir.::e
putul fă:mt de şcoală Aci aminteşte rolul presei pentru curăţirea 
acestor moravuri şi pentru răspândirea Înainte a culturei adevărate. 
(nchină pentru buna presă şi pentru ziariştii buni. 

D. Sever Bocu, şef-redactor la "Tribuna" răspunzând, face o 
scurtă reprivire istorică în trecut, comparând vremile noastre cu 
vremile, când propaganda culturală o făceau in aceste ţinuturi un 
Mt>ise Nico:uă, Milo, PaseaH şi alţii, şi arată rostul invăţătorimei 
în aceste vremi de dureroase cumpene pentru noi, aceentuând, că 
"un popor nu trăeşte prin forţa politicei, ci prin aceea a cUJturei". 
Arată meritul învătătorilor din comitatuI Araâulrii. Inchină pentru 
spiritul de solidaritate a învăţătorilor. 
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D. Dimitrie O/ariu, spune că treptat-treptat invătătOlii au 
succese pe terenul activităţei lor. Inchină pentru intelectualii ro
mâni, cari au dat atâta atenţiune dascălil0r cu aceasta ocaziune. 

D. Nicolae Boşcai, Arătând lnsufleţirea poporului pentru 
şcoală, închină pentru poporul român. 

D. Mihai Vidu. Spune, că rolul părinţilor trebne s1l fie egal 
cu acel al dascăliIor; arată Înaltul rol al mamei asupra copiilor; 
inchină pentru femeia română. 

Păr. Ciorogariu. Spune, că invătătorii adunati aci fac cinstea 
neamului. Numai prin hărnicie şi luptă aprigă se ajunge la progres. 
In această adunare vede o nouă schinteie a vieţii noastre naţionale. 
Ridică paharul în sănătatea fraţilor săi de luptă: învăIătorii. 

D. Ioan Berescu, redactor la "Poporul român". "Vreau să 
picur câţiva stropi mai veseli, referitor la toastul ce s'a ridicat 
pentru presă şi ziaristi. Două motive mă fac fericit că sunt în 
mijlocul d-voastră: lntâiu, că am fost şi eu pe~te 20 ani învăţător, 
deci mă aflu între colegi. AI doilea, că sunt şi eu unul 
dintre cei mai modeşti ziarişti, pentru cari d. Vancu a toastat. Eu 
ţin să răspund ca pentru publicul eetitor. Precum impăratii îşi În
chipue pe toţi cetăţenii de supuşi, tot aşa ziariştii işi Îuchipue pe 
eelitori. Despre ziarişti şi cititori să-mi daţi voe să expun o pildă: 

Lucrează plugarul nostru un an întreg până îşi vede grâu in 
snop, ca să-I poată duce acasă. Şi la noi ardelenii "aratul grâului" 
e o sărbătoare. Bărbatul şi femeia se îmbracă În hainele cele mai 
frumoase. Incarcă snopii pe car eu mare grijă, sa fie în "coloane" 
drepte şi pe dreapta şi pe stânga, şi inainte şi înapoi. Grehlează 
apoi faţa încărcăturii de o parte şi de altă, de curăţă paiele ce 
atârnă şi in scârţăitul din greu al carului pleacă spre casă: băr
batul, cu biciul pe umăr pe lângă boi şi femeia, cu şorţul sumes 
în brâu, vine după car. 

Şi 'ntâlneşte un domn strein p'un român ardelean cu carul 
tncărcat, în mersul cătră casă. 

Zice domnul: 
"Frumos grâu ai nene 1" 
"Frumos dela Dzeu, dle, dar ce folos, că vine seca:,'u după 

car, - zice ţăranul şi trece mai departe. 
Domnul stă pe gânduri apoi să ia după ţăran să-I oprească, 

să-l intrebe dA adâncul vorbelor că: l'iHe Se(~(l1'a tlllP(~ cflr. 
Păi, uite ce-i domnule! 
Inzădar dllC eu grâu frumos acasă, că nevasta care"ine 

(lupe'#, cwr, nu ştie coace pâne, şi din grâu îmi face pâne de 
8eCC''Pă •• 

Zic deci şi eu, înzădar lucrează şi munceşte ziaristica noastră, 
inzădar îşi încearcă şi îşi netezesc ziariştii grâuI presei în coloa-
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nele foilor noastre de orice nuanţe, dacă după carul Încărcat al 
presei, vine public cetitor şi din grâul ziarlstie al anumitor foi, 
din neştiinţă, face pâne de secară,. 

Ridic paharul pentru publi:ul cetitor, cu dorinta să ajungă 
acolo, ca din scrisele de grâu ale presei noastre, să nu facă pâne 
de secară. "Cel ce are urechi de auzit, să auză!" 

D. Al. Vernescu, şef rpdactor la "Românul" arată al doilea 
rol al învăţătorilor, ca învăţătorii să fie propagatori culturali ai 
societăţii intregi şi in1rctinători ai bunelor moravuri. Inchină pentru 
marele invaţator român Nicolae Iorga. 

Banchetul a luat sfâqit la ora 4 sub cea mai frumoasă im
presie, lăsând tuturor, pentru mai mult timp o bună dispozitie 
sufletească. 

Concertul. 
Seara la orele opt şi jumătate in marea sală dela hotelul 

"Crucea Aibă" s'a dat concertul aranjat de tinerimea română în 
onoarea învătătorilor. Toale prevederile că acpst festtvaJ, pregătit 
În vreme relativ scurtă, va fi Uliul dintre cele mai de seamă con
certe româneşti din Arad, s'au realizat pe deplin. Programul bogat, 
dar mai ales reputatia tinerilor debutanti, care era În par~e stabilită 
înainte de ce ar fi făcut cunoştinţa publicului arădan, a atras un 
auditor foarte numeros dmtre iubitorii de muzică, nu numai Români 
ci şi străini. 

Festivalul s'a rleschis cu sonata D-dur a lui Schubert, cân
tată la vioară de d. A. Popescu, un vechiu cunoscut al publicului, 
care - ca în totdeauna - ne-a dat o probă strălucită a talentului 
d-sale în mânuirea arcuşului. A fo:.t foarte bine, mai ales În 
Menuet-ul lui Beethoven, iar cu doinele româneşti a stors publi
cului o adevărată furtună de aplause 

Senzaţia zilei era Însă debutul domnişoarelor Dora Lepa şi 
Lia Pap. Cea dintâi, în aria Rosinei din opera "Barbierul din Se
villa", ne-a dat un studiu foarte serios şi o interpretare bună a 
rolului dificil ce şi-a ales, Vocea d-neaei de soprană-legeră s'a re
liefat tot aşa de frumos în 11Fluerul ferm~cat·, - ca Pamina -, in 
muzica populară însă a fost fermecătoare, _ 

Cu prestatia din l' II Trovatore" şi "Cavaleria Rusticană" 
dşoara Lia Pap ne Iasă să întrevedem un viitor talent de seamă. 
care azi stă~âneşte un mezzo-sopran de volum impunător şi totul 
atârnă dela şcoala viitorului, ca să se poată forma ceea ce făgă
duieşte astăzi să fie. Cu o şcoală muzicală impecabilă, stăpânind 
acel aş material de vOC.:, va înlătura cu siguranţă exagerările provenite 
din liPSl de experienţă şi cari strică uneori efectul. Apariţia d-sale 
Însă a făcut o impresie bună asupra auditorului, care leagă multe 
nadejdi de talentul dumnisale. 
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Tenorul 1. Rădulescu În Tosti a cucerit dintr'un sing-ur avânt, 
toată sala, iar când a revenit după rornanţa .. Adioa, publicul i-a 
făcut adevărate ovaţii In cele câteva doine, afară de program, a 
eşit mai ales in evidenţă timbrul unduios al vocei d-sale de tenor 
liric şi În primul rând de fidel interpret al şcoalei italiene. Stăpân 
nehotărnicit al vacei. cu şcoala 2e care di~pune, nu ne sfiim :;ă-Î 
prezicem o carieră strălucită în lumea artei, pentru care trăieşte cu 
o abnegaţiune de admirat. D-sa, după cât aflăm, va da Joia viitoare 
un concert la Lugoj, cu prilejul adunării reuniunii învăţătorilor 
din părţile bănăţene. Ii urăm acelaş succes strălucit! 

Domnişoara Onora Luca, a fost foarte călduros salutată in 
sol-ul cântat la pian şi-i revine o parte însemnată de recunoştinţă 
pentru succesul acestei seri. 

AraduJ, care-şi cucereşte tot mai mult un loc de frunte intre 
centrele de cultură românească, are tot dreptul să fie mândru de 
această serbare, care i-a consacrat două frumoase talente, încă ne
CU;lOscute publicului nostru. 

După concert a urmat petrecerea cu joc, care a decurs intr'o 
v.e animatie până în zorii zilei. 

Revizoratul şcolar. 
ldeia revizoralului şcolar e:"ite una dintre cele mai 

importante chestiuni, pentru cari lnvaţatorimea lupta de 
decenii, cu scop de a generaliza mijloacele şi rezultatele 
instrucnunii, prin sfaturi practice bazate pe experienţe şi 
a delatura din cale .. invăţământului una din cele mai mari 
re8tric~illni, experimentarea nebazată şi irnpraclică. 

în\'ăţatorimea diecezei noastre, Intrunita In adunare 
generală aici în Arad, 811 b prezi d enţia ins L1fleţitullli fruntaş 

Vicenţiu Babeş şi viceprezidentia luminatuilli referent şcolar, 
de pe acele vremuri, Dr. Georgiu Popa, Încă 1n anul 1876, 
va se zica înainte cu 35 ani, văzând că farii îndrumători 
practici invaţatorii îşi peJ'd vremea cu experimentari putin 
produclive, an cemt aplicarea a lor t:'ei inspectori şcolari, 
dintre învăţalorii mai experţi, unul rn Arad, altul in Oradea 
mare şi al treilea în Timişoara, chemaţi a da mână de 
ajutor invâţătorimei întru împlinirea datorinţelor lor, cu 
mai mult rezultat practic. 
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Ideea aşa dar nu e noauă, ia este fătul învăţătorilor 
însufletiti de chemare şi isvorili1 din doml de a putea 
arăta cât mai mult rezultat practic pe terenul învătamân
tutui poporai. 

Numai cei ce cnnosc starea inva.ţamântului, afacerile 
şi lipsele învăţa.torilor în toate amanuntele, pot cunoaşte 
importanţa cea mare a dorinţei exprimate de invatlHori 
şi serviţiile mari ce ar pulea se le aducă revizorii experţi 

neamului şi bisericii noastre. 
Dupa cum vedem, invătalol'imea, încă şi pe acelea 

vremuri când şcoala era cu tolul la dispoziţia noastra, 
au simţit lipsa revizorilor experţi, au văzut, că la un în
văţământ practic şi unitar şi la rezultate mai conzidera
bile, s'ar putea ajunge numai sub conducerea unui om 
de speţialitate, bogat în experinţe. Numai atunci când in
văţatorii, peste tot, dar mai ales cei d0 pe la periferii şi 

cei tineri, ar fi sprijiniţi in munca lor de poveţele frăţeşti 

ale celor mai experti, al' pule:l ajunge şcoala rezultate mai 
generali, pentruca în asemenea caz, invaţătorimea n'ar fi 
avisata a-şi perde timpul, ani de-a rândul, cu tot felul de 
experimentari impractice ~i neducătoare la scop, in paguba 
poporului din comună in spe~ial şi În detrimentul culturii 
neamului in general. 

Dacă învăţătorii de pe aceie vremi uşoare, intre cari 
aflăm oameni ClI cvalificaţiune superioară 6 şi 8 clase 
gimoasiale: Vasiliu Nicorescu, Ştefan Lipovao, Ioan Lipo
van, Ioan Bogdan, Ioan Cioară, Ioan Tuducescu, Crăciun, 
Puticiu, Andreescu, Duma, Avram, Codrean, Roşu, Arde
lean, Chicin, lefliciu, Lugojan ect. ect, au cunoscut im
portanta cea mare a revisorului de spetlalitate dintre- în
va~ători, dacă un OI'. Georgiu Popa, luminatal referent 
şcolar de pe acelea vremuri, nu s'a sfiit a recunoaşle, că 
nu dispune de cunoştinţele praclice pe terenul invăţămân
tului poporal şi fn interesul afacerei, a aderat la concluzul 
adus de invatători: atunci ce se zicem noi invaţătorii de 
azi, cari avem se sel'vim la doi domni, sa purcedem pe 
Căi necunoscute, se perdem vremea cu experimentări puţin 
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productive şi llnÎlaterale spre a n11 expune şcoala la even
tllalitaţi neprevazute? Ce fac, între Imprejurari alât de 
grele, in lipsa de sfaturi binevoitoare şi inviatiuni paractice, 
învaţatorii dela periferii şi cei fară experiente? Cum va 
putea ra:3phHi şcoala, barem În parte, jertfele imense ce le 
aduce poporul român pentru sustinerea ei? 

Până când vor ajunge invatatorii să-şi obleasca sin
guri, fără a,jutor expert şi binevoitor. aceasta cale Încă ne
umblata, până când îşi vor câştiga desteritaţile necesare ei 
din propria lor experinţă, multe generatii vor cadea jertfa 
experimentarilor impractice şi neprevăzute sunt dezastrele 
ce ne aşteaptă. 

E timpul suprem deci, a preveni acestor rele prin aju
tarea şi pOVăţuirea cu bllnavoinţă acelor ce au să poarte 
sarcina, intru salvarea inslituţiunilor noastre confesionale 
şi se creeze poporului o stare mai bună şi mai fericită şi 
acest ajutor îl putem da numai prin aplicarea de revizori 
experti şi cu bunăvoinţă. 

Afacerea revizoratelor scolare de un deceniu lncoaci, 
preocupă serios şi superiorităţile noastre. Corporaţiunile 

mai inalte au şi dispus organiz<:trea lor de ani de zile. în 
archidieceză idea s'a şi fntrupat Încă in anul trecut,' iar 
la noi acum esle în realizare 

După cât ştim, in jurul chesli ~i de organizare, cei che
maţi snnt preocupati de doua. vederi şi anume: 

Revizorul şcolar se fie sllbreferent În senatul şcolar, 
cu cercul de aclivitate precisat în statului organic pentru 
referentul ordinar, cu care ar avea să-şi impartit toate 
afacerile senatului, foarte înmultite in urma recerinţelor 

legii şcolare din 1907. Cvalificatinnea subrefel'enlului ar fi 
se fie studii academice şi experinte practice pe terenul tn
văţământullJi. Retributillnea 2400 cor. salar fllndamental 
500 cor. relut de cvartir şi 4 cor. diurne pentru fiecare 
şcoală vizitată. 

Alta vedere este: 
Revizorul şcolar se fie organ de inşpecţiune al sena

tului scolar, provăzut in § 127 din statului organic, sub-

• 
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precizat şi anume: 

Sa. poarte o evidenţă esactă despre starea şcoalelor; 
o evideuţa spetiala. despre înva.ţatori $i prestatiunile lor; 
se in$pecţioneze invaţamânlul; se controleze adminisiraţi
unea $coalelor; sa. serveasca învăţătorilor inviahuni bine
voitoare in toate afacerile privitoare la învăţământ, disci
plina şi administmţiune; sa. sfatuiască pe învăţatori cu 
frăţească bunăvointa. în toate afacerile lor de sala1', cvin
cvenale, pensiune, escontentare finala şi altele; să facă ra
port despre cele constatate inspectorilor şcolari şi Ven. 
Consistoriu şi şe faca propuneri privitor la delaturarea re
stricţiunilor şi imbunătatirea starilor. 

Fiindcă t03le act'stea reclamit experinţe bogate şi un 
cerc de cunoştinţe practice foarte estms, cari se pot alia 
numai la un invaţalor binemeritat pe terenul învaţămân
tului poporal, revisorul sa fie c'lemat, dintre Îl!văţiHorii 
cari în cursul unui serviciu de cel putin 15-20 ani, prin 
o muncă laborioasa. şi o viaţa morala. expemplară şi ne
escepţionata, au dovedit, că sunt demni de o asemenea pon
deroasă încredinţare. 

E foarte greu se te pronunti pentru nna ori alta din 
aceste vederi, ambele cu nobile intenţiuni. 

Considerând Însa. faptul, că persoana cu cvalificatiune 
superioară, cuno$linţe academice, chemală a conduce şi 
reprezeIlta Învaţamâlllui din dieceză tn senatul şcolar, o 
avem în persoana aseSOl'Ullli ordinar; considerând şi impre
jurarea că nu avem barbaţi cu cunoştinţe academice, cari 
se aibă $i experinte practice pe terenul tnvaţământului po
poral, prin cari se poală sprijini munca învăţăţorilor: e 
foarte natul'al să insistăm pentru propunerea a doaua, ca 
revisorul şcolar se jie chemat dintre 1nvă(ăforii cu expetin(ă. 

Recunoa~tem, că. e greu a afla omul cel mai chemat, 
omul providenţial, harnic de o asemenea incredinţare, dar 
credem, că totU$i e mai uşor al afla intre cei 5- 600 învă
ţători din dieceză, decât intre puţinii tineri cu cunoştinţe 
academice, de cari nu prea aIlăm nici pentru posturile de 
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profesori la preparandii. De aItcum, punem cazul că s'ar 
afla om cu cunoştinţa academice, care să se angajeze, in lipsa 
altui post mai rentabil şi la aceasta grea insarcinare, clar 
oare pute-va acela ajuta causei numai decât, in lipsa de 
experinte practice pe terenul învăţar:.lântului? Vor trece 
ani de zile, până când şi-a putea câştiga cunoştintele prac
tice, spre a da învaţătorilor înviaţiunile cuvenite întru pro
movarea resultatelor şcolare şi se poate că chiar atunci, 
când ar putea deveni mai folositor chemării, să şi-o 

schimbe cu alta mai rentabilă, lăsând foarte obositorul 
post de revizor altui începător fară experiente. Abi avem 
teamă, că chiar in urmarea condiţiilor de cvalificaţiune, 

să nu se poata organiza postul de revisor, nici acum rn 
ora a 11 şi a lăsa şcoalele şi învăţătorimea fără acest 
ajutor in timpuri atât de grele, ar fi pacat strigător Ia cer. 

Dar condiţiunea cu cvalificaţiunea academica nici nu 
e motivată, pentrucă chemarta revisol'nlui nu reclama cu
noştillţe speţiale, din cutare ram, ci cunoştinte generali în 
toate ramurile învătământului elementar, şi acestea le aflam 
mai cu seamă la un invaţator, care s'a ocupat cu ele ani 
de-a rândul atât în te·Jl'ie cât şi în praxa. Şi apoi nu pot 
fi chiar de condamnat nici cunoştinţele teoretice câ~tigate 
de un harnic invăţator prin cetire in curs de 15-20 ani 
şi prin urmare nu putem avea teama, că nu va pulea 
corespunde şi în aceasta privinţă, in măsura unui tiner 
ieşit acum din cursurile ar.ademice. 

Alte popoare işi recrutează directorii şi revizorii şco

lari esclusiv dintre învătătorii cu experienţe şi aceasta e 
foarte natural, ca cine a mai Văzut sa puni de protomedic 
pe un advocat şi de protoinginer pe un medic. Numai in
vataţorii cu expel'inţa. pot da directivă şi desvoltare natu
rala. fnvătământului poporal, ori ce alta dispoziţie în aceasta 
privinţă e forţată, nenatul'ală şi cu timpul trebue să dispară. 

Aceste sunt motivele, cari ne îndeamnă a insista: ca 
revivorii şcolari se fie "eerutaţi numai dintre învă(litorii cu 
cunoştinte pmciice, pentrUCă numai ei cunosc până rn amă
nunte toale afacerile şcoalei şi a învăţa.mântului, numai ei 

I 
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dispun de cunoştinţele generale în toate ramurile invăţă
mânlului elemenţar şi de practica metoadelor întru impăr
t[~lrea raţionala a acelor cunoştinţe. 

Sa deschidem deci şi prin aceasta un teren mai vast 
cercului de activitate a învăţătorilor harnici, spre binele 
şcoalei iniru luminarea neamului şi spre iudemnul şi in
sufleţirea inlregului corp învatatoresc. 

() F~ 1 G 1 () ASE. 
Nr. 4/1911-12. 

Protocolul 
adunării generale ordinare a XXI-a a "Reuniunii învăţă
ton/or" dela şcoalele poporale române ortodoxe din pro
fopopiatele.' Arad, Chişineu, Siria, Boroşineu, Ruteni, 
Radna şi Hălmagiu, ţinută in Arad, la 4/17 şi 5/18 

septemvrie 1911. 

Ziua primă. 
Şedinţa 1. 

(Tinuli'l: iiI/minecii, la J/ 17 :<cptenwrie a. 1:., oarele 10 a. m. -1 p. m.) 

Prezidenf: Josif .ill(ildO'lO'aIt. 
Notar: Dimitrie POpO'l'iciu. 

I. Conform programei publicate in Nr. 8-9 din or
ganul Reuniunii, la 8 oare a. m., toţi membrii prezenţi, 
in frunle cu prezidentul, J()s~l Moldovan, i-au parte la sfânta 
liturgie, împreunata cu chemarea Duhului sfânt, în biserica 
catedrală din loc. Mareţul serviciu divin este săvârşit cu 
multă solemnitate de: P. C. Sa părintele, Roman R. Cio
"ogarilt, protosincel, director seminarial, asistat de preoţii: 
Gavrtl Badea, Traian Va(ian şi protodiaconul: DI'. lustin 
Buciu., profesor seminarial în Arad. 

După terminarea serviciului divin, toti invăfătorii şi 
oaspeţii prezenti, fn frunte cu Comitetul şi prezidentul, 
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s'au întrunit in sala cea mare dela seminarul nostru die
cezan. Aici prezidentul, Iosif MoJdovan, ocnpând locul pre
zidial, pr'opune, iar 

adunarea generalA exmite o comisie constătăioare din membrii: 
Xicolae Jlihulin, prof. prep., Petrlt VanclI şi JlIlwil Vidu, invA
tători, pentrl ca să invite pe l. P. S. Sa Domnul Episcop Ioan 1. 
Pall}) la adunare, exprimându-i dorinţa Invatatorilor de al putea 
vedea şi saluta in mIjlocul lor, iar pană la sosirea Inaltului prelat 
şi patron şedinţa să suspinde. 

II. 1. P. S. Sa Domnul Episcop, primind călduroasa 
şi omagiala invitare a Corpului invăţătore~c, întră in sala 
adunării generale, Însoţit de P. O. O. protopop, Dt. Ghf'orqhe 
Ciuhandu, referent şcolar, între înslltleţilele urări de .3ă
trăiască! « ale prezenţi lor şi ocupă locul În fruntea mesei 
prezidiale, 

La masa prezidialil mai ian loc, alături de I. P. S. Sa, 
şi I. P. C. Sa părintele al'himandl'it: A/I.'lustin Il,onse((, 
egl1menul sfintei mănăstiri Hodoş-Bodl'Og; P. C. Sa părintele 
proLosincel: Romrtn H. Ciorugllriu, director seminarial; 
P. O. D. protopop: DI'. Ohporghe CiU1!t1l1rllt, referent şcolar, 
in reprezentanţa Ven. Consistor; prezidentul: los{l Mol
tlovan j secretarul: Dimitrie l'opocieiu; P. O. D. protopop: 
r'asile Belpş; reprezentanţii Reuniunii surori dela TImişoara: 

l,tlirw Lucu(a, vice-pre$edmle, învatator în SzL Andl'as şi 
Simeon AIUZton, tnvatatoJ' in Sarafola; Corpul profesoral 
dela institutul pedagogic-teologic din loc, precum şi întreg 
birolll şi Comitetul Heuniunii. 

Prezioentul, J()8~/ .ll/oldol'fw, deschide adur.area gene
rală printr'un discurs foarte frumos şi instructiv, in care, 
după ce mai întâiu dă expresie bucuriei, ce o sâmte in
treaga adunare, când poate vedea şi saluta pe 1. P. 3. Sa 
Domnul Episcop, înaltul prelat şi patron al Beuniunii, în 
mijlocul său, arată pe de o parte munca cea mare şi grea 
ce o desvoaltă astazi lnv;1tiltorimea pe altarul bisericei şi 
a neamului, iar pe de altă parte frumoasele rezultate ajunse 
de această învăţătorime, pe lângă toată greotatea vremilor, 
ce le trăieşte astăzi şcoala românească, apoj, prin o com
paraţie foarte potrivită, imploara ajutorul tuturor factorilor 

--v_== 
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) chemaţi a spriginl învăţătorimea în avântul ~i mîlreţul el 
Udeal pentru cultura neamului. 

în tîfârşit, saluta. călduros în mijlocul adunării gene
rale pe 1. P. S. Sa Domnul Episcop, Inaltul prelat şi patron 
al Heuniunii; pe I. P. C. Sa părintele archimandrit Augustin 
Hamsea; pe P. O. Domn protopop Dr. Gheorghe Ciuhandu, 
referent şcolar, în reprezentanţa Ven. Consistor; Corpul 
profesoral dela institutul pedagogic-teologic din loc, in 
frunte cu direclorul, P. C. Sa părintele Homan R. Cioro
gadu, protosincel; pe reprezentanţii Heuniunilor surori; 
pe reprezentanţii presei; oaspeţii şi pe toti binevoitorii şi 
spriginitorii desinteresaţi ai şcoalei noastre româneşti, cari 
şi cu aceasta ocaziune au grăbit a ajuta şi încuragia în
vaţătorimea in mersul ei spre progres. 

Frumosul şi instructivul discurs şi cuvânt de deschidere 
prezidial, adnexat la acest protocol sub A), este primit şi acoperit 
de vii aplause. 

III. 1. P. S. Sa adresează adunării generale cam 
urmatoarea cuvântare: 

Onorată adunare generala! 
Domnilor invaţatori! 
Iubiţi fii sufleteşti! 

întrllnirea domniilor voaslt'e aici, la sediul episcoplel 
noastre şi inlre păreţii acestui facular de cultura superioară, 
între părc:ţii acestui institut al diecezei noa:5lre, unde cu 
toţii ne-am pus baza poziţiei, ce ocupăm în viaţa publică, 
ne-a dat pentru a doaua-oara posibilitatea de a participa 
la şedinţa adunarii generale a Hellniunii d-voaslre, d·lor 
invaţatori, dela şco alele noaslre poporale confesionale din
dreapta Murăşului. 

De aceia, urmând şi specialei invită.ri, am folosit cu 
plăcere prileglul dat şi am venit la aceasta şedinţa. nu 
numai cu duhul, precnm am participat la şedinţele Ono 
adunări, ale acestei Reuniuni, ţinnte în alte puncte de pe 
harta ei teritorială, ci am venit şi participam cu întreaga 
noastra fiinţa. şi O facem aceasta nu numai pentrucă să 
da.m On. Reuniuni şi activităţii ei culturale atenţi unea cu-

18 
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venită, dar am venit JclU.:icU,l :;ii pentru aceia, ca prezenţa 
noastră să fie dovadă vie despre consentimeniul nostru cu 
scopurile statutari culturale ale Ono Reuniuni pe de o parte, 
iar pe de alta, pentrucă prezenţa şi participarea noastră 
să servească tuturor membrilor de stimulent şi îndemn 
întru împlinirea conştiintioasă a datorinţelor, la cari s'au 
angajat, spre realizarea scopului nobil şi salutar determinat 
in statutele Ono Reuniuni. 

Am putea atinge cu această ocazie multe momente 
din trecutul Ono Reuniuni, am putea atinge faţa şi dosul 
rezultatelor activităţii ei, dar acum, când cu totii vedem 
şi simţim gl'eotăţile, prin cari trece invăţământul nostru 
confesional, acum, când cu toţii suntem chemaţi a suporta 
fară murmur zăduful zilei, nu tinem de oportun a suleva 
trecutul~ ca nu cumva să atingem şi vre-o coardă referi
toare la momentele, cari au provocat susceptibililăţi în sus 
şi în jos deopotrivă. 

Nu atingem trecutul de o parte pentru acela, pentrucă 
suntem de credinţa, că în activitatea ei, Ono Reuniune a 
fost condusa. de cele mai curate intenţiuni, chiar şi atunci, 
când nu a nimerit modul şi forma expunerii vederilor şi 

dorinţelor sale, de altă parle nu sulevam momentele de 
diverginţă nici de aceia, pentruCă interesele binepricepute 
ale neamului şi ale bisericei - a carei fiI suntem cu toţii 
- ne impun imperios, să cercăm pe toate liniile numai 
punctele de ln~elegere şi prin lucrare armonică să preve
nim susceptibilitaţile ori de ce natură ar fi fost şi ar 
fi acelea. 

Şi acest scop să poate ajunge cu înlesnire, dacă Ono 
Reuniune, dându-şi tot mai bine seama de poziţia şi ra
portul în care stă ia şi membrii ei cu biserica şi cu su
perioritatea bisericeasca, îşi va mai da sa mă şi de adevărul, 
că precum individul singuratic, lot astfel şi oricare socie
tate, numai pană atunci şi numai atâta respect şi sprigin 
poate aştepta dela alţii, pentru sine şi ai săi, de câta. aten
ţiune şi conziderare să face vrednică prin împlinirea dato
linţelor încopciate cu chemarea şi poziţia ce ocupă în 

7=" 



311 

viaţa publică si cu cât respect să poartă. faţel de sine, de 
organizaţia proprie şi de autoritatea chemată. a exercita 
controlul şi disciplina spre asigurarea bunului mers al afa
cerilor ei comune. 

lVlultumind an. adunări, că ne-a dat ocaziune a-ne 
expune aceste vederi, întonăm, că ele culminează in do- j, 

rinta şi trebuinţa: ca Ono Reuniune să ra.mâna. strict între ! 
marginele statutelor şi În activitatea ei, să. aibă totdeauna !,' 

in vedere interesele bine pricepute ale bisericei noastre 
naţionale şi a şco alei noastre confesionale. 1 

Urmând astfel, Ono Reuniune poate fi sigură de tot 
spriginul şi inleresarel noastră. binevoitoare şi pentru ajun
gerea scopului urmarit, imploram şi acum darul şi bine
cuvântarea cereasca asupra ei şi asupra activitatii ei, atât 
din desparţtminte, cât şi din adunarile ei generale, cum 
este şi cea de acum. 

Cuvil1lf~le l. P. S. Sale au fost ascultate cu atentiune. 
IV. 1. P. C. Sa păt'intele arhimandrit, Augustin Hamsea, 

mulţumeşte prezidiului şi adunarii generale, în termini 
foarte calduroşi, pentru ovatiile aduse lui. Spune, ca. a 
venit şi vine cu o deosebită bucurie totdeauna 1n mijlocul 
învătătorilor, pe cari, ln frunte cu prezidiul, îi vede şi azi 
tn plin progres. Arată, că institulul, în care ne at1ăm acum, 
esle între primele noastre instituţiuni de asemenea natură. 
Face o scurta reprivire istorica asupra frământărilor ~i 
sbuciumarilor înaintaşilor nostri, in frunte cu neobositul 
MOlsă Nicoaril. şi altii, cari au depus mllltă muncă şi 
osteneală, până când M. Sa prea graţiosul rege Francis 1, 
la anul 1812, a dat voie H.omânilor pentru tnfiinţarea ~i 
ridicarea acestui puternic faeular de cultură româneasca, 
la care şi I. P. C. Sa a muncit, ca dascăI, peste 20 de 
ani. Spune, că are cea mai deplină nil.dejde, şi nu să 
îndoieşte, că tinerii eşiţi din acest institut vor fi, 
precum şi sunt, fii cei buni, cari nici odată nu să 
vor uita de mama lor: biserica. Arată, că nu există. un 
alt popor la care conceptul de naţionalitate şi religiune să 
fie atât de strâns unit, ca tocmai la poporul nostru. în 

18* 
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fine apelează cu mult sentiment la dragostea Învăţălorimii 
pentru biserică şi neam şi le pllne la inimă înv<1tatorilor 
a nu uita, ca în aceasta dragoste să crească pururea şi 
tinerile mlădiţe concrezute educaţiei lor, aducându-şi tot
deauna cu recunoştinţă aminte şi de institutul, care pe 
mulţi i-a crescut. 

Binesâmţitul discurs al J. p, C, Sale a fost primit de 8':U

narea generala cu vii şi prelungi ovaţii, 

V. P. C. Sa părintele protosincel, Roman R. Cioro
gariu, diriclor seminarial, pornind dlO pitita -Mantuitonllui 
despre viţă şi mlădiţe, arată în colori foarle vii misiunea 
ideală a învăţătorului român. Spune, că şcoala tncate ne 
aflam, seminarnl din Arad, a fost şi es1e:- -ponlul vietii 
neamului românesc, dlO care au crescut număl'Oase mlădite, 
cari şau iolhs umbra lor binefacătoal'e peste înlreg ţinutul 
acesta, Mlădiţele aceste sunt dascălii, din cari au să se 
facă tot mai mult slâlpii şi taria neamului şi a bisericei. 
Biserica numai cu creJinţă şi iubire a muncit totdeauna 
in cursul timpului în sânul neamului românesc. Şi şcoala, 

\ numai până va fî mlădiţa bună în trânsa, va putE:'ă fi taria 
şi i:svoml de viaţ,\ a neamului nostru. În sfal'şit, inlr'un 
elan de insl1tletire, împloara. dat'ul şi ajutorul aceluia, care 
face să creasca mlădiţa pentru idealele puse )a temelia 
acestei viţe şi cu aceste mulţume~te pentru urările <le bine 
ce j-s'a adus. 

Frumoasele cuvinte ale P. C. Sale au fost primite de adu
narea generală cu vii şi sgomotoase 3plause. 

VI. Iulian Lucuţa, învaţator in SzL Aodras, vice
preşedinte, saluta. adunarea generală în numele Reuniunii 
surorI dela Timişoara, prin urmatoarea cuvân181'e: 

Ilustrisime Domnule Episcop! 
Onorabilă Adunare! 

Cu plăcel'e am luat anganjamentuJ de a reprezentA 
Reuniunea soră bămlţeană în sânul Ono d-voaslră Reuniuni. 

Legatura dragoshi, care leagă tainic aceste doauă 
surori vecine, fîce ale acelea~i mame, nu poate să nu îşi 
deie expresia de câte ori i-şă oferă prilej binevenit. Şi in 



sărnnul acestei dragoste, Reuniunea soră b<'in~teană a aflat 
de bine am concrede mie !;li confratelui meu prezent, să 
împartăşim cald nutritele ei sinţeminte, faţă. de Ono d-voastră 
Reuniune priu un salut cordial, asigurându-vă de neslră.
mutata ei drago::3te. Cunoaştem şi noi greutatea funcţionării 
~colii române, care în definitiv şi pe noi înşine ne apasă, 
c<'tci imprejurarile intre care vieţuim noi - grădinele cul
turii - fntre cari ne este dat să muncim, să pot asămă.nă. 
cu labirintul grecesc. Şi de ne-ar fi dat acel fir de aţă 
spre căIăllzire, ca oare când lui Thezells, atunci recuno
ştinţa şi cinstea Ariadnei ii revine Reuniunii. Şi, că tot 
mai mult să apropl'ie Reuniunea de adevărata ei ţinta, 
pentru care şi a luat fiinta, s~ desprinde din insaşi activi
tatea ei. Un nou cnrent să porneşte in viaţa Reuniunii 
d-voastră. ~i tncă sub raporturi admirabile. 

Felicitam Ono d-voa:5!ră Reuniune pentru favorabila 
conlucrare a celor mai competenţi barbaţi de şcoalâ, a d-Ior 
profesori preparandiaIi Dr. Petru Pipoş !?i Vasile .MicuIa. 
Felicitam Ono d-voastra Reuniune pentru marea distinc
ţiune de care să bucură azi, fiind cercetată de înaltul 
d·voasll'ă Patron, naouă tuturor prea iubit Părinte şi prea 
sfinţit Arhipă~tor, Domnul Episcop Ioan 1. Papp. 

Permiteti l1ustrisiune Domnule Episcop şi Ono adu
nare să încheiu ctlvântarea mea cu cuvintele antifonului: 
.. veseleşte· te tncepătorul Turmei, împrejurul mesei Tale 
văziind fiii Tăi, purtând stălpari de fapte bune I c; 

Adunarea generali! ia la cunştinţă cu multi! plăcere salutul 
frumos şi călduros al distinşi lor delegaţi, între sincere urări de 
,,8ă trăiască!" 

VII. Secretarul general, Dimitrie Popoviciu, ceţeşte 
urmAtoarele adrese ~i telegrame: 

1. Afult Stimate Domnule H'eşedinte! 

"Regret foarte mult, ca. starea mea sanitar! ma. 
lmpiedec! de a lua parte la adunarea generală a Reu
niuniI noastre f?i la festivit!ţile arangiate din prileginl ei. 
Cu sunetul tnsa. sunt in mijlocul Dvoastre. Preţuesc mai 
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pre sus de toate munca binecuvântată, pe care o aduce 
învăţătorul român sfintei cauze a neamului nostru. Do
resc din inimă cel mai sln':llucit succes adunarii. 

Al Dvoastră sincer devotat, c 

A rad, la 4/17 septemvrie 1911. 

Vasilie Goldiş, m. p. 
membru fundator al Heuniunii. 

2. Nr. 3478. 

3. 

4. 

1911. 

Tekintetes 

MOLDOVAN JOZSEF urnak 
al arad-egyhazmegyei gor. kel. roman tanito-egyesiilct eln5ke 

ARADON. 
»Az elnoklete alatt âll6 egyesiilet f. evi rendes koz

gylilesen csaladi korUlmenyeim miatt sajnalatomra reszt 
nem vehetven, l{(~rem Elnok urat, hogy az egyeslilet 
tagjait nevemben ildvozUlni sziveskedjek. 

Fogadja Elnok lir tiszleletem ei) nagyrabecsillesem 
oszinte nyilvanitâsaL« 

Aradon, 1911. evi szepL ha 16-an. 
Vwjassy Arpdd, s. k. 

kir. tan. tanfeliigyelo. 

>Salutăm Reuniunea sora, dorindu·vă succese 
splendide! « 

V ii. Ş c au (Vaskoh) Sala, prezident. 

>Salutăm adunarea Reuniun:i fratilor învăţători şi 
ti dorim succe::;e strfllucite În nizuintele sale culturale. 

Pentru »Revista preoţilor,« preot:« Voni!Ja. 
Să iau la cunoştinţă cu multă plăcere şi intre urări de »se 

trăiască 1'" 

VIII. După toale aceste, întrându-se in ordinea de zi, 
conform punctului 5 din programa adunării generale, Dr. 
Petru Pipo~, profesor preparandial, ţine Iibar o admirabilă 
~i preafrumoasă conferinţa despre: ]]Dr. lY. Rein ~i aGti-
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vitaifa sa" (cu prilegiul iubileului său, sărbal tn vara 
anului curent). 

Profunda şi prea succeasa conferinţă a distinsului profesor, 
Dr. Petru Pipoş, a fOilt ascultată, timp de doaaa oare, cu Tncor
dală atenţiune şi la fim~, adunarea generală, i-a făcut cele mai 
sincere şi mai călduroase manifestaţiuni de simpatie intre neince
tate urări de "se trăiască!" Adnex sun B). 

IX. Prezidentul, Iosif Moldovan, in cuvinte alese şi 
binesâmţite, aduce conferenţial'l1lni, Dr. Petru Pipoş, mul
tumita adumlrii generale pentru cinstea şi marele serviciu 
ce a adus invăţătorimii şi de astădata prin frumoasa con
ferenta, rugându-l, ca să binevoiască a pune la dispoziţia 
Reuniunii şi rn scris mult instructiva conferenţa ce a ţinut. 
în Ul'ma propune, iar 

adunarea generală exprimă conferenţiarului, Dr. Petru Pipoş, 
cea mai sinceră mulţumită protocolară. 

X. Dr. Petru Pipoş, luând cuvântul, mulţumeşte pre
zidiului şi adunării generale pentru calduroasele manifestăţii 
de dragoste şi alipire ce Î-s'a făcul. Declina, cu modestie, 
meritele, ce j-să atribuie. Spune, cu multa competinţă, că 

Reuniunea noa:stră, de un deceniu mai ales, este In plin 
progres. Asigmă tnvăfătorimea, că institutul, ta carp are 
fericirea să muncească, este in deplinc1 armonie cu Reu
niunea, a citrei merite pentru hiserică şi neam, sunt in
discutabile. Laudă hămicia prezidentului, biroului şi a 
Comitetului. Accentuiază hărnicia dascălilor, cari şi in 
aceste vremuri grele muncesc cu cele mai reale rezultate 
pentru cultura neamului. Ca o dovadă a muncii binefacil
toare a Heuniunii, aduce mănoasa activitate desvoltată cu 
prilegiul şi acestei adunări generale. în sfarşit promite, că, 
conform dorinţei exprimate de prezidiu, va pune la dis
poziţia Reuniunii şi in scris conferenţa ţinută. 

Prelungi ovaţiuni acopăr din nou frumoasele şi mult vorbi
toarele cuvinte ale insufletitului dascăl Dr. Petru Pipoş. 

XL Prezidentul, Iosif Moldovan, parentează următorii 
membrii răposaţi ai Reuniunii: Mihail Chicin, fost invaţător 
In Nădlac, Sofronie Micoroiu, fost învăţător în Cherechiu) 
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Nicolae Cismaşiu, fost învă.ţator în G-Vârşand, Pavel Stana, 
fost învăţător tn Şumand, Petru 1\'1<1 l'a, fost invatător to 
Zarand şi Teodor Muntean, fost învăţător in Covăsânţ 
membrii ordinari. 

Adunarea generală dă expresiune condolenţei sale prin scu
Iare şi "Dzeu să-i odihnească!1< 

XII. Urmează la ordinea zilei, conform punctului 6 
din programa adunarii generale, prezentarea rapoartelor şi 
exmiterea Comisiunilor cenzurăloare, dar pentruca membrii 
noi, ce vor avea să fie suscep\Jţi fn actuala sesiuop, pe 
baza propunerilor venite dela Comitet şi despartămintele 
protopopeşti, încă să poată avea drept de vot În afacerile 
Reuniunei, la propunerea prezidiului, să ia mai înfâiu 
punctul 7 din programa, proclamarea membrilor noi, apoi 
punctul 6 cu prezentarea rapoartelor şi exmitarea comi
siunitor cenzurătoare. în urma acestora, secretarul general, 
Dimitrie Popoviciu, la invitarea prezidiului, ceteşle mai 
î~tâiu acea lJarte din raportul general, care să refel'eşte la 
propunerea Comitetului, privitor la alegerea membrilor de 
onoare ai Rt"uniunii, după care prezidiul prezânlc\, iar la 
dorinta unanimă şi însufletită a adunării generale declară: 

1. De memhrii onorari : Dr, Petru Pipoş, profesor preparandial 
fn Arad şi Grigorie Roşu, fnvăţător penzionat in Semlac. 

2. De memhrii fundatori,' Dr. Lazar Ghebeleş, advocat in 
Pecica; Dr. Emil Monta, adVLcat in Şiria şi Axente Secula, pro
prietar in Şiria. 

3. De membrii ordinari: Nicolae Alexă, învăţător in Sam
băteni. 

4. De membrii ajuti/tari: Mihail Locuta, protopop in Şiria; 
Dr. Iacob Hotăran, advocat in Şiria; Dr. Aurel Popescu, advocat 
In Şiria; Dr, Aurel Popoviciu, medic in Şiria; Atanasie Popoviciu 
şi Romul Bogoieviciu, oficianţi la filiala "Victoria" in Şiria. 

XIII. Prezidentul, Iosif Moldovan, pl'ezânta raportul 
general, de cassă, bibliotecă, controlă şi proiectul de buget 
pe anul 1911/12. Fiind însă toate aceste publicare de mai 
înainte în organul Reuniunii, nu să mai cetesc, ci, la pro
punerea prezidiului, să exmit, pentru cenzurarea lor, ur
matoarele comisiuni: 
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1. Comisia ol'(f,miza f nare: Avram Sâdean, Traian Tabic, Petru 
Costin, Gheorghe Pleş, Ioan Mladin, Liviu Duhlea şi Ioan Tau. 

2. Comi.~i(t pentru ceIlZIO'ltrtU, I!(/..~:<ei: Petru Russu, Constanta 
Muntean, Patriciu Co\'acil!, Petru Binchidu şi Petru HoşIl. 

3. Comi)lia pentru lii/iliilteră ,qi crmtrolii: Pavel Siiartâu, Si
meon Albu, Elena Roja şi Teodor Mariş. 

4, Cmni.~i(, pMttrll în.~G1'ierw de membrii noi: Iuliu Grofşorean, 
Ioan Vancu şi Petru Colţ:iu. 

XIV. Secretarul gf'neral, Dimitrie Popoviciu, la invi
tarea prezidinlnÎ, prezânta scuzele pentru neparticipare la 
adunarea generala. a urma.torilor membrii: Gheorghe Iancu, 
invata tor in Macea; Pelru Perva, învăţător în Buteni, Ioan 
Lipovan, invaţător in painşrni; lIarie Vel'şigan, inva.tator 
în Bârsa; Aurel Dragan, învătător în Cicir; Pavel Leu, 
tnvaţălor in Talpoş :şi Ignatie Raica, invăţator in Cenadul
unguresc. 

Să predau comisiei organizaloare. 
Conform punctului 8 din progt'ama adunării generale 

~i tn înţelesul §-Iui 25 din regulament llr fi urmat Con!:lla
tarea prezentilor, Fiind ins1 timpul înaintat, aceasla nu să 
face. Şedinţa să ridica, aflllnţându-!:lă inceperea şedinţei a 
doana pe dupa. amiazi la 4 oare. 

D. c. m s . 
. Iosif JJloldovlfll, 

prczidcnt. 
Dimitrie POpM1iduJ 

secretar general. 

Şedinţa II. 
('l'in/lfi1: dumhle"(1, la 4/17 septemvrie a, c., oarde -1-7 p. m.) 

Prezident: Iosif J.lfoldofJan. 
Notar: Dimitrie Popoviciu. 

XV. La 4- oare p. m., prezidentul, Iosif Moldovan, 
de:-ichide r::edinta şi invită secretarul general ca să celească 
noan~le telegrame sosi le. Secretarul, Dimitrie Popoviciu, 
cete~te urmatoarele telegrame: 
1. 

»învăţătorilor români trimit omagIi, stimă şi recu
lfoştinţă '4-

Vie n a deputatul Dr. ŞtPfan Pop. 



2. 

3. 

4. 
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» Vă salut gregari ai culturet şi vă urez strălucite 
succese pentru şcoala şi neamul nostru! c 

G ies h ii b 1. Oneu. 

.Cultivaţi iubirea nefaţărită între voi, ca să asigu
raţi prestigiul Reuniunei şi inflorirea şcoalei române. Vă 
salulăm cu multa sinceritate, dorindu-va progres!« 

O r Ş o va. Traian Hen!lt, 
prez. Reun. Caransebeşene. 

,. Apostoli ai cu1turei poporului român rabdaţi ŞI 
lucraţi 1« 

M e z 6 tel e g d. Protopopul: Muntean. 
Cari să iau Ia c[]noştinţă cu multă plăcere. 

XVI. Membrul, Dimitrie Boariu, învătator în Nadab, 
ceteşte bine lucrata sa dizertaţie: .. Disci plina şcolară. ({ 
Lucrarea aceasta a produs o vie discutie în sânul mem
brilor, la carea au luat parte: Petru Vancu, Iuliu Grof
şorean şi Iosif Moldovan. 

Petru Vancu susţine, că ~Hlgestiunea, accentuată de 
dizertante fn lucrarea sa, nu este suficientă în educaţiune. 
Să cere conoaşterea sufletului elevului. Tratamenlul cu 
elevii să fie conform firii lor. Învăţătorul să fie blând cu 
elevii. Ştie din experinţă, ca cu blăndeţa mai departe să 
poate ajunge. 

Iuliu Grofşorean combate introducerea în şcoală a 
aşa numitelor judecatorii şcolare despre cari e vorba în 
dizertaţia cetită. Arata greutatea de a fi judecător pentru 
oamenii mari şi cu pregatiri speciale pentru aceasta, dar 
pentru copii. în afara de aceasta, nepradibilitatea judecă
toriilor de copii sa va putea obsarva şi mai bine atunci, 
dacă ne vom da sama, că ce vor fi in stare să facă copii 
judecători, când vor avea să judece asupra copiilor mai 
tari ca ei. Vor cuteza ei atunci, să spună ~i mai ales să 
execute verdictul dupa dreptate? S'au făcut incercări în 
mai multe state cu astfel de judecătorii, în urmă însă, 
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tocmai aceia, cari la început au fost mai mult incântati 
de ele, le-au para:;;it, tocmai pentrucă nu snnt ducăloare 
la scop. 

Iosif Moldovan susţine, că pentru o disciplină bună., 
mijlocul cel mai potrivit este supravegherea. Arată. rezul~ 
tatele ajunse in şcoala sa prin introducerea sistemului 
american, numit: »City«, care conzislă diG supravegherea 
conlinuă. a elevilol' prin organe exmise din sânul lor. In
sbtă pentru studial'ea mai de aproape şi acelor susţinute 
in dizertaţie privitor la judecatoriile de copii~ ca mijoc de 
discipl. nă. şcolară. căci fiind chestia aceasta incă noaua 
pentru noi, fară. ace:'it studiu nu ne putem pronunţa incă 
definitiv asupra ei. În copzecvenţă. propune, iar 

adunarea generala hotăreşle, ca lucrarea dizerlanlelui Boariu 
srt se relege despăl'\iimintelor protopopeştL ca material de studiu, 
iar dizerlantelui i-să votează mulţumită protocolara. Adnex sub C). 

XVII. Urmează la ordinea zilei, confoam punctului 10 
din programa adunării generale, o prea interesantă şi in
structiva prelegere experimenlativă. liberă: ~ TI-!legrafia fără 
s(Îrmă« de Vasile lllieula, profesor preparandial in Arad, 
cu ajutorlll unui aparat În miniatură.. 

Interesanta şi instructiva prelege a fost primilă de adunarea 
generală cu multA plăcere, iar prelegătorului, la pl'opunerea pre
zidiului, i-să votează mulţămită protocolară. 

XVIII. lorm VanclI, învăţător penzionat in Arad, ce
teşte lucrarea sa: .Activitatea utra-şcolarc1 a înva!ătofului«. 

Bine succeasa lucrare, la propunerea prezidiului, sa decide 
a~sa public<l. in organ, iar dizerlenlelui i-să votează mulţumită 
protocolară. Adnex sub D). 

XIX. ioan CdJa, invătător in Chişineu, ceteşle inte
re::;anta sa lucrare: )) Însâmnâtatea jocurilor de copii în 
,.aport cu educaţiunea şcolară,« 

care, la propuOfrea prezidiului, să releagă despărţămintelor 
protopopeşli, ca obiect de studiu, iar dizerlantelui i-sa votează 
mulţumită protocolară. Adnex sub E). 

Terminată. fiind in chipul acesta programa !şedinţei a 
doaua, şedinţa sa ridică., iar prezidentul aduce la cunoştinţa 
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membrilor inceperea şedinţei a treia mânezi precis la 8 
oare a. m. 

Iosif ~loldoval1, 
prezidcnt. 

D. c. m. s. 
Dimitrie Popovicill, 

secretar general. 

Ziua a doua. 
Şedinţa III. 

(Tirwflt {uni, la ii/1H septeml'rie a. C., om'ele i"i-l;! (l. m.) 

Prezidenf: Iosif llfoldO'l}all. 
Notar: Dimitrie Popovicitl. 

XX. Prezidentul, Iosif Moldovan, de5chizând şedinţa, 
membrnl Ioan Bele, învăţător în Şiclall, ceteşle bine lucrala 
sa disertaţie: 11 Liye de temperan!(l între şcolari« 

care, la propunerea prezidiului, pe lângă mulţumită proto
colară, să releagă despărţ'imintelor protopopeşti spre aprofundare. 
Adnex sub F). 

XX1. Ioan Mladin, rapodorn\ comisiei ol"ganizătoare, ce
teşLe raportul acesteia, asupra raportului general cu adnexele. 

Adunarea ge!!erală ia la euno~tintă raportul cel it, alat În 
general, cât şi În special, cu urmatoarele abateri şi intregiri: 

1. Privitor la bibliotecă, augmentarea să face pendentă dela 
incassarea taxelor. 

2. în afacerea monumentului fericitului Teodor Ceontea, sa 
. holăreşle definitiv: Monumentul să se execute după modelul prim 
şi conform planului de spese prezentat; diferinţa de spese să su

. poartă toată din bugetul Reuniunii; bustul să se eXf'cu~e din 
i marmură de Carara; deodată cu monumentul, să se facă o cruce 

i şi la morm!lntul fericitului; monumentul sa se ridice neconditio
nat cu prileglul proximei adunări generale ordinare in grădina 
seminarului nostru diecezan din Arad. 

3. Privitor la chestia anuarului şcolar, cu abatere dela 
propunerea comisiei, să iau la cunoştinţă demersurile luate de 
comilet în aceasta afacere. 

4. Tot cu abatere dela propunerile comiBiei, privitor la ab
senţiile membrilor dela adunarea generală, Ilie Verşigan, tnvăţător 
In Bârsa, din cauză de morb, să scuză. 

o. tn fine, aflându-se toate lucrurile şi afacerile Reuniunii 
In cea mai perfectă ordine, pe lângă absolutorul indalinat, să vo-
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tează mulţumită protocolară atâ.t prezidiului, dU şi biroului şi 
comitetului. Adnexe sub G) şi H). 

XXIl. Petru Binchiciu. raportorul comISiei insărcinată 
cu cenzurarea cassei, ceteşle raportul acesteia, care atât 
In general cât şi în special 

să ia de adunarea generală la cunoştinţă, votându-i-să 
cassarului general, pe lângă mulţumita protocolară, absolutorul. 
Adnexe sub 1) şi J. 

XXIII. Simeon Albu, raportorul comisiei însărcinate 
cu cenzurarea raportului de bibliotecă şi controlă, ceteşte 
raportul acesteia, care atât în general, cât şi în special 

să ia de adunarea generală la cunoştinţă, votandll-i-să atât 
bibliotecarului cat şi conlrolorului general, pe lângă mulţumită 
protocolară, absolutorul, iar biroul central sft insărcinază a ex
prima mulţumită tnturor donatorilor de cărţi pentru bibliotecă. 
Adnexe suh L), M) şi N}. 

XXIV. Ioan Vancu, raportom! comisiei insarcinale 
cu illscl'ierea de membrii noi, raportează in această 
chestia şi pe baza acestui raport, prezidentul, Iosif Moldo
van, prezintă, iar la dorinţa unauima şi Îmmfleţita. a adu
nării generale 

proclamă: 

1. /}e mem/n'ii /lIwll,tori: Constantin Don, epitrop prim in 
Arad, Ik Cornel Iancu, advocat in Arad, Dr. lustin Marşieu, 
advocat în A rad, Tt'aian V ăţ.ianu, preot In Arad, Dr. Sever 
Ispravnic, advocat In Arad, Sava Raicu, director de bancă in 
Arad, Pavel Dobrău, proprietar in Arad, Dr. (oan N(~met, advocat 
in Arad, Dr. Homul Velicin, advocat \n Arad) Dr. Dimitrie Popa, 
medic \n Arad, Dimit,ie Bozian, invăţălor În Cenadul-sarbesc ~i 
Gherasîm Serh, referent consislorial in Arad. 

2. De memllrii ordinari: Eugen Spin<inţ, învăţător tn 80-
borşin şi Silviu Beşan, profesor preparandial in Arad. 

3. De memhrii ajuM.tori: Gavril Bodea, preot în Arad. 

XXV. P. C. Sa parintele Roman R. Ciorogariu, pro
tosincel, director seminarial, face un apel inva.tălorilor, ca 
sa adune pe seama muzeului dela seminar colecţii de mo
nede şi alte obiecte din anticitate, ce s'ar afla prin locu
rile unde locuiesc şi apoi, pe spesele dsale, să le trimită 
institutului. 

Să ia la cunoştinţă. 
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XXVI. Să face apdnl nominal conform §-lui 25 din 
Regulament, şi 

să constată, că din 231 membrii ordinari sunt de faţă 
184, lipsesc 47. 

XXVII. La punctul 17 din programa -adunării gene
rale, prezidentul, Iosif Moldovan, prezântă dimisia din pos
turile onorifice ce a ocupat în sânul Reuniunii, atât în 
numele său cât şi a secretarului general, Dimitrie Popo
viciu; în legătură cu aceasta anunţă dimisia din posturile 
lor onorifice şi a vice-prezidentului şi a notarului Reuni
unii şi roagă adunarea generală, ca luând la cunoştinţă 
aceste abziceri, să binevoiască a intregi biroul pe restul 
periodului prin alte persoane. 

Adunarea generală în unanimitate nu primeşte abzi
cerile insinuate şi face oficialilor demisionati ovaţiuni 

sgolIlotoase. 
în timpul acesta întra. în sala adunării Mag. Sa OI 

Dr. Teodor Mihali, prezidentul clubului parlamentar al 
deputaţilor româm naţionalişti şi vice p('ezidentul partidu
lui national român, însoţit de DI 01'. Ioan Suciu, advocat 
în Arad şi membru ajutator al Reuniunii noaslre. 

între astfel de imprejurări, emoţionat până la lacrămi 
de aceasta coincidenţă şi vazând atâta manifestaţie de în
credere şi dragoste unanimă din partea adunării generale, 
prezidentul, Iosif Moldovan, declară, că toţi cei demisio
nati rămân şi mai departe la posturile lor foarte onorifice 
dar grele. 

Declaraţia prezidentului [0sif Moldovan este primita de adu
narea generala. in unanimitate cu indoite ovaţii şi prelungi aplauze. 

XXVIII. în firul acestora, prezidentul, Iosif Moldovan, adânc 
emoţionat, saluta. în mijlocul adunării generale, in cuvinte 
frumoase şi bine simţiţe, pe Mag. Sa Dl prezident al clu
bului parlamentar OI'. Teodor MihaIl, vice prezidentul par
tidului naţional român, şi pe însoţitorul său Dl Dr. Ioan 
Suciu, asigurându-i de dragostea şi profunda stimă a 
invăţa.torimii. 

Aplauze prelungite şi ovaţii sgomotoase acopăr caldele cu
vinte ale prezidentului, Iosif Moldovan. 
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XXIX. Mag, Sa Dl Dr, Teudol' Mihali, placut surprins 
de aceasta primire, raspunde călduroaselor cuvinte de in
timpinare ale prezidentului, Iosif Moldovan, cSJ.rn prin ur
mătoarele frumoase cuvinte: 

Iubiţi frati! 

Când ma ridic in mijlocul O-Voastre, ca sa Vă mul
ţamesc pentru ovatiile maguHtoal'e, ce mi-ati facut, mie şi 
cole~ilor mei deputaţi români naţionalişti, alung din gândul 
meu orice tendinţă politica, şi mă adresez D-Voastre absolut 
numai tn numele culturei naţionale româneşti. Nu vorbesc 
deci ca politician, ci ca bărbatul convins, că izbânda de
săvârşită a oricarei naţiuni, numai prin armele civilizaţiunii 
să poate ajunge. 

Va promit, că atât eu, cât şi deputaţii români, Vă 
vom de mână de ajutor la munca D-Voastra naţională, 

Să nu să uile, domnilor, că în viitor noi vom fi răs
punzălol'i, dacă poporul nostru nu sa va putea ridica la 
acel grad de cult ma, ca să se poata afirma. E adeVărat, ca 
exista un fel de apatie a poporului nostru faţa de şcoală, 
dar noi, deputaţii români, la toate ocaziunile îl îndemnăm 
sa tndragiasca ş.coala şi dască.lul român, 

.. Să ne iubim unii pe altii, ca intr'un gând sa mar· 
turisim 1 ~ 

Când toţi: preot, învă~ător şi noi toţi vom lucra îm
preună, alunci neamul nostru va fi puternic ~i mare, asi
gUl'ându-i astfel locul potrivit în lŞirul celorlalte naţiuni. 

Eu, care alerg dela un colţ al ţării la altul, propovăduind 
printre fraţii români iubirea lŞi dragostea de neam, totdea
una le zic, aceia ce şi O-Voastre voiesc să vă zic: JIo sa ne 
iubi m unii pe altii, ca intr' un gând să mărturisim .. ! ~ 

Adunarea g<:nerală a răsplătit cu aplauze frenetice şi Inde
lung repetate ovaţii, cuvintele calde şi sincere ale prezidentului 
clubului parl!l.mentar al deputaţilor români naţionalişti şi vice 
prezident al partidului naţional român, ale Mag. Sale Dlui Dr. 
Teodor Mihali. 
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xxx. Locul pentru adunarea generală viitoare 
să hotăreşle oraşul Arad, iar privitor la timp, afdcerea să 

tncredinţaza preziJiului, spre a lu<\ dispoziţii, de a-3ă pulea con
voca deodată cu serbarea cenlenarului preparandiei din Arad. 

XXXl. Autenticarea protocolului 
să eoucre.Je membrilor din Arad. 

XXXII. Prezidentul Iosif Moldovan, după ce constată, 
că programa adunării generale a XXI e::5te exaurială in
treagă; dupa ce în cuvinte foarte frumoase mulţumeşte 
membrilor pentru incredere fŞi pentru ţinuta deamna şi 
corecta, observată de toţi, in decursul adunării generale; 
după ce mulţumeşle, pentru ostenelele aduse P. O. Domn 
protopop Dr. Gheorghe Ciuhandn referent şcolar, .epre
zentantul Ven. Consistor la adunare, pe carele îl roaga, ca 
să binevoia5că a fi, la timpul său, interpret fidel al munci i 
şi sentimentelor de înaltă stimă şi alipire· fiiascil a invă

tătorimii fată de Ven. noastre supel'ioritaţi; după ce mul
ţumeşle şi P. C. Sale parintelni Roman H. Ciorogariu, 
prolosincel director seminarial, pentl'Ucă a binevoit a primi 
Reuniunea intr'e zidurile seminarului, precum şi Corpului 
profesoral, delegaţllor Heuninnilor surori, Mag. Sale Dlui 
Or. Teodor Mihali şi tuturor oaspeţilor, cari Îu aceste vre
muri grele au binevoit a onora iovatălol'imea prin pre
zenţa lor - declară a XXI adunare generala. de incheiată. 

Intre aplauzele frenetice ale membrilor. 

XXXIII. Ioan Vancu, în cuvinte alese şi bine simtite, 
aduce laude şi mulţ<1mita. prezidentlllui, Iosif l\Ioldovan, pentru 
inteleapta şi buna conducere, iar biroului şi comitetului 
pentru munca depusa şi jertfele aduse, asigurându-i de ne
stramutata încredere a membrilor Reuniunii. 

Adunarea generală !neă se alătură intre ovatil prelungite. 
A rad, dat ca mai sus. 

Iosif Jlfoldo'lJan, Dimitrie Popo vicitl , 
prezident. secretar general. 

Acest protocol s'a cetit şi autenticat. 
A rad, la 18 sept. (1. oct.) 1911, 

Georgiu Popoviciu, Maria Prectlpaş, Ioa" flancu, 
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INFORMATIUNI. , 
]lul((lwit(r, .,I)·('(·u//o~tiHţ(l. plllJli('(l. Din încredinţarea 

com letului central, care în şedinţa ordinară, tinută în Şiria la 22 
Sept. (5 Oct. a c.) a luat act cu recunoştinţă despre deosebita 
atenţiune ce i-sa dat Reuniunei noastre învăţătoreşti în Arad, cu 
ocasiunea a un. generale ?c XXI, tinută la 4/17 şi 5/ l8 Sept. a. c, 
exprimăm profunda noastră mulţămită la toti cei ce au sărit întru 
intimpinarea şi incurajarea învăţătorilor, în special Onoratelor re
dacţ1uni a foilor din localitate pentru importantele lor serviţii şi 
tinerimei inteligt'nte în frunte cu Însufletiţii ei conducători Dr, 
Cornel Iancu şi Dr. lustin Marşeu advocati, cari n'au in1relasai a 
îndulcji inimile şi a potenta însufle1irea noastră pentru causa cul
turală a neamului, învrednicindu-ne de imposantul banchet şi ne
întrecutul concert, care, pe lângă splendidlll succes moral, a resultat 
fondului de editare al organului Reuniunii şi suma de 50 cor. 
venit curat. 

[')s~l Jlol!loC(w, prezident. lJimih'ie Popm~icill, secretar, 
'iL lJI', Pt'h'n Pipos 1Il('wf,rn de OJlO(f)'C, Duminecă în 18 

Sept (1 Oct.) a predM prezidentul reuniunei, însotit de prim secretar, 
diploma de onoare savantului nostru profesor Dr, Petru Pipoş, pe 
lângă următoarele cuvinte bine sâmţite: 

"Iubirea faţă de chemare şi însufleţirea pentru causele cul
turale manifestate cu atâta căldură de învăţători mea noastră şi în 
ultima adun. generală, În mare parte sunt lumină din lumina şi 
caldură din căldură inimii Dvoastră, tn aceasta constientă a lor, 
membrii reunillnei noastre, în parte p eponderantă elevii Dumnea
voastră, apreţiend Toditoarea şi laborioa!'a activitate desvoltată ca 
profesor şi scrietor didactic-literar, în şedinţa festivă a adunării 
generale de est timp, cu unanimitate şi rară însufleţire va proclamat 
de membru onorar al reuniunei. Când suntem fericiţi, a vă pute 
aduce aceasta la cunoştinţă, prin predarea acestei modeste diplome, 
vă rugăm, să o primiti cu dragostea din carea sa şi zămislit şi să 
Învredniciti reuniunea noastră şi de aici incolo de mult pretuita 
Dvoastră atentiune. Emoţionati până la lacrimi de acest rar ma..: 
ment, din frumosul răspuns al primului nostru membru de onoare 
- în viaţa - n'am putut eternisa de cât următoarea mult zicătoare 
construcţie:" " ... nn .~lH1t omul v(~nifiiţil()rJ n(on rUMit til/Jlr/. onoruri 
ÎI~ villţ(tmect, tim" el.fi membru onorl/r ht re/milmea lhom:tră, curea 
desvo(dtet o acfil)itr~te atat de f,'umoas(t şi cii-reia i-am servit cu 
plt'ice1'e w memht·u ordinar atl/(ia ani, 'tmi face pliicere« , .. 

Noi mem7n'ii fumlatm"i, Cu multă bucurie s'a luat act 
în şedinţa comitetului central, despre frumosul număr al membrilor 

19 

â 
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fundatori, proclamaţi cu insufleţire generală in adun. gener. din 
Arad, Însărcinându-se presidiul, a provedea, în speţial pe fiecare, 
cu diploma şi statutele Reuniunii şi anume pe Dnii: Sava Raicu, 
Dr. Saver Ispravnic, Gerasim Serb, Dr. Cornel Iancu, Dr. Iustin 
Marşeu, Traian Vaţan, Dr. Romul Veliciu, Dr. Ioan Nemet, Dr. 
Dimitriu Popa, Constantin Don, Pavel Dobrău, Dr. Lazar Ghebeles, 
Dr. Emil Monta, Axente Secula şi Dimitrie Rozian. 

Comitet'ul central al Reuniunei noastre învăţătoreşti a ţinut, 
Joi la 22 Sept. (5 Oct.) a c. În "iria (Vilâgos). o binecercetată şe
dinţă ordinară, pentru executarea şi punerea În lucrare a conclu
se or aduse de adun. generală. La aceasta şedinţă a luat parte: 
prezidentul Iosif Moldovan, secretarul Dimitre Popoviciu, notarul 

• Gheorghe Popoviciu, cassarul Iuliu Grofşorean ; prezidenţii de des
părţământ: Ioan Vancu, Alexiu DOboş, Mihaiu Vidu, Dimitriu 
Boariu, Vasiliu Ilis; membrii de comitet: Gheorghiu Petroviciu, 
Teodor Crechean şi cassarul desp. protopopesc Arad, Petru Russu. 
După terminarea afacerilor, presintii au luat parte la un prânz co
mun in ospătăria mare, iar după prânz la o frumoasă excursie 
până la frumos situata vie a Dlui Ioan Vancu. 

D}'. JV. Rein ~i actil'Îfatea .fla peda{/o{lidt, admirata 
diserlaţiune a Dlui Dr. Petru Pipoş, prin care a facut mare cinste 
şi nepreţuibile serviţii Reuniunei noastre, am primit-o, şi-i vom 
da publicare în organul Reuniunei. începând cu numărul viitor. 1n 
cât vom fi fericiti a primi consensul dlui disertant, comitetul a 
decis, a-se publica şi în broşură şpeţială. 

Solvit'en taxelfw. Or.qan: Dr. Iustin SUciU, Dimitrie Popo
viciu, Ioan Vancu. Alexiu Doboş, Gheorghe Frugea, Gheorghe Pleş, 
Teodor Lucaciu, Gherasim 8alil1t, MoisăMariş, Ioan Cadariu, Pavel 
Dîrlea, Iuliana Dîrlea, Ioan BOrlea, Mihaiu Vidu, Ştefan Roja şi 
Romul Taucean, câte 5 cor. Efrem Moldovan 25 cor. Trăian Gi
vulescu 17 cor. Vasiliu lIiş 15 cor. Nicolae Boşcai şi Ioan Tau, 
câte 10 cor. Gheorghe Petrişor 6 cor. Iosif Stanca 7 cor. 

TaJ.:a de membru: Trăian Văţan. Dr. Iustin Marşeu, Dr. 
Cornel Iancu, Sava Raicu, Dr. Sever Ispravnic, Gherasim Serb, 
Dr. Romul Veliciu, Dr. Ioan Nemet şi Dimitrie Bozian, câte 40 
cor. Ioan Vancu, Pavel Dîrlea, Iuliana Dirlea, Ioan Borlea, G. 
Petrişor, Dimitrie Popoviciu, Alexiu Doboş, Gheorghe Frugea. G. 
Pleş, Teodor Lucaciu, Gherasim Balint, Ioan Cadariu, Ioan Crişan, 
Nicolae Boşcai, Mihaiu Vidu, Ştefan Roja, Sidonia Taucean, Ro
mul Taucean, câte 5 cor. Trăian Givulescu 2 cor. 60 fileri. Efrem 
Moldovan şi Iosif Stanca câte 4 cor. 

Pentru diplomă: Gheorghe Mihuţa, Gheorghe Muntean, To
dor Mişcoin şi Dimitrie Bozian, câte 2 coroane. 



327 

P. T.J)omnHleÎlIl·fiţrltm·! tn practica carierei O-v. de 
luminători ai satelor Vă veti fi convins adeseori, că cartea de ce
tire singură nu poate fi lectură suficientă pentru şcolarii O-v. Veţi 
fi regretat atunci, că noi românii Încă n'am ajuns să punem la 
îndemâna copiilor, cari ne cercetează şcoalele, o {Iib/ioter;(t ~colă
reasefl, care să le promoveze desvoltarea intelectuală prin producte 
literare folositoare şi distractive. 

O astfel de bibliotecă pentru copii. cum au toate popoarele 
civilizate, este azi o n('cesi tate a/'z//l()(we, întocmai ca hrana tru
pească, pentrucă azi, când călătorim cu automobile, tren electric şi 
suntem in ajunul cuceririi văzduhului, întreagă civilizatia omenească 
înaintează într'un tempo tot atât de grăbit Ca să tinem cât de cât 
paş Cll progresul celorlalte neamuri, trebue negresit să gustăm şi 
asimilăm mai mult din hrana culturală, căci lectura din şcoalâ, 
chiar nici În cele mai ascunsI> cătune, nu îndestuleste trebuinţele 
şi cerinţele sufleteştI. Ceeace nu poate da şcoala, să încercăm a 
suplini prin lectură privată. 

Dar sufletul neprihănit al copilului şi intelectului lui necopt 
nu-i putem da hrana intelectuală, cu care se nutrescc oamenii 
mari. Trecue dar o seamă de cărticele întocmite anume per:tru 
şcolari, in care din m:tlţimea productelor spirituale să selecţionăm 
numai ce ei sunt în star ~ să mistue. 

O astfel de b:blio~ecă pentru şcolari am de gând să iniţiez 
cu scopul de a promova printre micutii nostri dragostea de carte, 
şi prin ea dragostea fată de literatura noastră şi de neamul din 
care facem parte, La această lucrare de importanţă educativă ne
contestată vreau să câştig interesul şi sucursul dăscălimii noastre 
in chipul următor: 

Fiecare învăţător $ă fie Întemeietor al acestei biblioteci prin 
faptul, că odată pentru totdeauna contribue cu o cvotă de 5 cor. 
care are să formeze baza capitalului social. de lipsă la acoperirea 
cheltuelilor de editură. Societarii vor desface broşurile apărute 
între şcolarii lor, iar la osteneală vor reţinea pentru ei din .preţul 
exemplarelor vândute 30% ca rabat şi interese după c.:.pitalul 
de 5 cor. 

tn chipul acesta, elevii O-v. vor ajunge la o lectură ieftină, 
sănătoasă, morală şi În spirit românesc, prin care li-se V3 oţell 
caracterul şi Îmbogăţi mintea; iar cartea rumârwască va dobândi 
un sprijin enorm, care va micşora numărul analfabetilor. 

Fiecare număr din biblioteca proiectată va cuprinde 1 2 
coaie de tipar format mic şi se va vinde cu 6 - 12 fileri, amă
surat extensiunei tparului, aşa ca fiecare elev, chiar şi cel mai 
sărac, săşi-o poată cumpărâ. Intr'un an vor apărea 12-15 numere. 

1~ 

• 
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Cei ce vor participa Ia această intreprindere culturală (şi de 
dorit ar fi să participe toţi învăţătorii) vor reJ\iza '$i un câştig 
lateral frumos. Să presupunem, că intr'un an vor apărea din 
aceasiă bibliotecă lf> Nri il 10 fiI. şi un societar ar vinde 60 
exemplare din fiecare număr ~ ceeace ce se poate cu mare uşu
rinţă ar vinde 750 ex. = 75 cor. din care sumă rabatul de 
BO"/o în sumă de 2i cor. 50 fii. ar fi rl'/ltllllen/(ie pentru oste
neală şi interese după 5 cor. Acest venit lateral cu spor:rea nu
merilar ar spori şi el. Dar profitul moral cine ar putea să·I calculeze! 

Fac deci apel la O,v., ca pătrunzându-vă de enorma im
portanţă a acestei întreprinderi, să vă grăbiţi a htra În şirul În
temeietorilor Bil)!iotecei :fl'Oiarifor buni, trimiţâml la adresa sub
scrisului până cel mult la 1 Noemvrie a. C., taxa de fondare 5 
cor. spre a să putea face pregătirile de lipsă, ca de sf. sărbă
tori ale Naşterii Domnului să apără cei dintâi numeri. 

în speranţă, că acest apel va intimpina inimi calde şi înţe
legătoarc, semnez 

Sibiiu, Septemvrie 1911. 
cu dragoste colegială: 

Dr. Vasile Sf('l1t, 
profesor seminarial, redactorul 

"Vetrci Şcolare". 

Bibliografie. 
Şcoala română şi Învăţătorul româ" din U1l.~aria În lumină ade

văra/ă. Broşura aparută sub acest titlu în tipografia" Tribuna" din Arad, 
din peana vrednicului nostru coleg JOSI! StaI/cu din Rosia, o recomandăm 
În deosebita atentiune a Olor învăţători şi a celor ce se înkresează de soartea 
şccalelor, fiind de cuprins actual şi foarte interesant. Preţul 1 cor. 

"Planul şpecial de educaţiune şi instrucţiune" ppntru şcoalelc po
porale române, cu şi fără ajutor de stat, cu deo~ebită privire la dispozitiile 
art. de lege XXVII din 1907, lucrat de Josi! Moldovan, învăţător în Arad, 
după înviaţiunile şi proiectui pregatit de Mihail Lang dir. pn.:parandial in 
Arad. OpuI ce se va estinde pe circa 40 -30 coaie de tipar, va fi un mijloc 
de nepreţuită valoare în măna fiecărui învăţător, conţinând toale cele absolut 
indispenzabile pentru învăţător: Obiect"le de invăţamiÎnt, planul de invăţă
mânt, planuri de ore pentru şcoala dc oricc împărţire şi clasă, orduri de 
ore, planuri de procedură particulare, cu împărţirea materialului pe săptă
mâni, ore şi semi-ore, recvizitele de Învăţământ toate cu esplicaţii trebuin
cioase; importanţa cducaţiunci morale În şcoala poporală, importanţa educa
t'unei intelectuale. metoadele de propunere, prelegeri practice etc., etc. Preţul 
unui exemplar e 5 Cor. Considerănd enormele cheltuieli de editarc a unui 
asemenea op voluminos, apariţia o facem pendentă dela numarul aboncnţilor. 
Domnii invătatori, cari doresc să sprijinească şi se accelereze aparitia, sunt 
rugaţi a se Însinua ca abonenţi la adresa: Iosif Moldovan, Arad, TokOlHcr 8. 

! iparul tipografiei diecezane, Arad. 
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