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Heuniunea noastră Învătatorească, ş'a tinut estimp 
adunarea sa generala în fruntaşa comuna Pe('iNI, Jlercmi 
şi .Joi 16i:?U şi 17iHO Aug. a. c., de~faşlUând şi aici cu 
demnitate mfmdml şi pretiosul ei steag. 

Plecarea spre Pecica s'a facut dlll Arad, ,Marţi l:'J ~8 
Allg. a. c., rn ziua de Sfânla i\lal'ie mare, cu trenul de 
4 oare p. m" in frunte cu comitetul şi cu neobosilnl nostru 
pre:;;edinte Iosif Moldovan. Primirea, ce bravii Pecicani au 
ştiut face reuniunii noastre, le-a asigurat dreptul la cillstea 
şi recunoştinta tol omului de bine. Ca în totdeauna, aşa 

şi de as1<1.dată, bravul popor pecican. în rl'llllte cu preoţii 
şi invaţatorii lor, a fost la culmea chemarii sale. Ajunşi 

în gara din Pecica, ne aşteptA aproape tol salul, care 
rntre bubuitul treascurllor şi acordUl'ilor dulci a-le muzicei, 
eşita cu mic cu mare, pentru-ca să dee cinste acelora, 
cari cu cinste au venit in mijlocul 101'; să dee cinste' 
acelor modeşti fii ai neamului, cari sau angagiat la luptă 

serioasă şi muncă stăruitoare pentru un nobil şi sfânt 
ideal: idealul bUfUlsfârii şi jUuj)(lfirii În cultudi a popo
rul ui J'01ilfÎ ne.w:. 

Dpscalecând, in fruntea convoilliui păseşte părin
tele: Dr. Dimitrie Barbu, care in frumoase şi bine simţite 
cuvinte salută rellniunea în numele Peclcanilor, la ce pre
şedintele los~f J[o{(lovan, raspunde tot atât de frumos, 
dând expresiune bucuriei şi multumitei cOlvului învătă.
tOl'esc întmnit în reuniune, pentru entuziasta şi neaştep
tata primire. 

După aceste salutaţiuni cordiale, (',m întrat cu toţii 
in comuna., într'un lung, foarte lung şir de trăsuri, încun-
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giuraţi de dragostea şi iubirea poporului, având in frunte 
o multime de călăreţi, îmbrăcaţi in frumoase costume na
ţionale de căluşeri. Ajungând la şcoală, neobosiţii nostrii 
colegi, în frunte cu şi mai neobositul nostru frate: Stefan 
Hojrl, ne-au incvartirat pe toţi într'o ordine exemplară. 
Ne-a încântat şi aici cuminţenia şi ospitalitatea poporului 
nostru în frunte cu badea 01'qa, care nu s'au mişcat din 
loc, până nu şa primit fiecare pe oaspele său. 

La 7 oare seara, comitetul reuniunii s'a intrunit în 
şedinţă, pentru rezolvarea afacerilor curente, iar la 8 oare 
ne-am intrunit cu toţii în ospătăria «Heller» din loc 
la «seara de cunoştinţă». Şi Doamne, ce mai «sară de 
cunoştinţă» colea! Spatioasele tncapel'Î de astădată sau 
dovedit prea mici, pentru a cuprinde intreg publicul adunat. 
Astfel în cea mai bună dispoziţie, am petrecut toţi îm
preună până noaptea târziu. 

In ziua următoat'e, l\Iercuri dimineaţa la 8 oare, 
am luat parte toti la sfânta liturgie, impretloată cu che
marea Duhului Sfânt. Au slugit preotii: Dt. Dimitrie Barbu, 
şi Sa/la Tâmăşdan din Pecica şi Simeon Cornea din Bă
tania. Răspunsurile liturgice le-a cântat corul învăţătorilor. 

După terminarea sfintei Liturgii a urmat deschiderea 
adunării generale. 

Toate lucrările adunării generale, precum şi discu
ţiunile ce au urmat, au fost la nivelul cuvenit. Membrii 
reuniuni! au dovedit în lucrările lor şi de astădata: mult 
tact, multă prudenţă şi profunda. cunoştintă faţă de cauzele 
~colare. 

Pe IAnga. multele lucrări de valoare ale adunării 
generale din sesiunea actuala, să remarcă tot mai mult şi 
sentimentul de stimă şi de gratitndine a membrilor reuni
unii faţa. de binevoitorii şi spriginitorii lor. 

In această adunare generala., adecă, după cum hine 
accentuează un vrednic coleg de al nostru într'un raport 
ce-] face la o foae despre lucrările - noastre: «Adunarea 
generală, la propunerea comitetului, intr'un elan de insu
fleţire alege de primul membru de. onoare, pe Încărunţitul 
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în mU/lcă cinstitrl şi dascâl al da8dililor: Teodor Ceontea, 
jost profesor pJ'epamndial şi urzitor al acestei falnice ?'eU

niuni; pe acela, pe cm'e vi! reya soarfe p1'ea de timpuriu 
şi încă riu la luat din fruntea reuniunii şi care del(t În
temeierea ei şi pâuâ t/l timpul abia trecut, a condus-o cu 
destoinicie uimituan~, spre progres». 

Bravi membrii, frumoase rezultate! 
Din incidentul ad. generale, comitetul araogiator din 

Pecica, a arangiat in onoarea oaspeţilor, in ziua primă 
după terminarea şedinţei întâiu, şi un prea succes banchet, 
dela care n'au lipsit nici toastele obicinuite. Preşedintele 
Iosif Moldovan toasleaza pentru J\L Sa Regele; Secretarul 
general Dimitrie Popovici pentra J. P. S. Sa bunul nostru 
Episcop; Prota5ie Givule:jcu, pentru pl'e:şedintele Iosif 
.Moldovan; Cassarul general IuliU Grofsorean pentru inspec
ţi unea şcolara; Nicolae Bo~caiu pentru representanţa 
forurilor civile; Ioan Vancu pentru conducatorii din 
Pecica, preoţi, invaţi'Hori, fruntaşi; Dimitrie Boariu, pentru 
oaspeţi şi Pavel Dirlea, pentru dame. Au mai vorbit 
profesorii pl'eparandiali: Sever Secula şi Ioan Costa, 
apoi preoţii Dr. Dimitne Barbu şi Moisă Babescu; Dimitrie 
BLl'ăuţiu, Nicolae Ştef şi inteligentul ţăran - fruntaş din 
loc Teodor Orga. Seara tinerelul din Pecica, sub condu
cerea tânarului invaţa.tor Ştefan şter, a arangiat în onoarea 
şi În favorul reuniunii. un COncert bine succes. în deosebi 
a surprins publicul tânarul student Olm-iu" care a cântat 
la cimbală cu multa preciziune. După concert a urmat 
joc până dimineată. 

Rezultatul material al concertului, după cum suntem 
informaţi, este de 112'30 cor., venit curat in favorul reuniunii. 

La revedere in Arad, şi cu Dzeu tot înainte. 

Dimitrie Popoviciu. 
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Cuvânt de deschidere 
'fostit de Iosif JIuldovaJl, v.-preşprliJitele HeuJliullei ltll'iiţr'i

ton'tOl' din dipceza Arar/ului, cu ocazlIl}/pa arlll/l((l'ei gene
mIe a Înrelt/itorilor (It l'eciea. , 

Onol'afi't (ul'u,nal'c generalli! 

întruniţi în a xn-a adunare generală a Reuniunei noastre 
Invăţătoreşti, Ralut de binevenire pe fraţii învătători - membrii 

• 

ordinari - şi pe toţi aceia cari ascultând glasul şcoalei au venit . .('-. 
ca prin prezenţa lor să contribue la promovarea culturei nea- • 
mului românesc. 

Doamnelor ,~i Domnilor! 

De câte ori văd illvăţătorii romani adunati la un loc, imi 
aduc aminte de soart('a şi viitorul poporului român, pentrucă ştiu, 
că aceste sunt puse in mânile lor, ştiu, că tot ce are omenirea, 
are dela şcoală, dela invăţător. 

Şcoala este magazinul bogăţiilor lumeşti, iar invăţiHorul 
împărţitorul acelora, 

Ce ironie a sorţii! Invăţătorul - acela dintre muritori 
I 

carele mai puţin se împărtăşeşte de bunurile lumii, - el e che-
mat să fmpartă oamenilor comorile, cu cari a inzestrat şi impo
dobit Dumnezeu lumea, 

Omul când vine in lume, vine gol, fără averi materiale 
sau sufleteşti, aduce cu sine numai corpul, care este din pământ 
şi iarăşi acolo se va Intoarce, 

A veri le şi bogăţiile nu se. nasc cu omul, acele trebuesc 
căştigate din greu aici pe pământ. 

Ori credeţi, că ceice moştenesc dela părinţi bogăţii, sunt 
stăpâni peste acele între ori ce imprejurări? Ce s'ar alege de 
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acei' oameni şi de bog:lţiile lor~ dacă p~lrillţii nu s'ar ingriji şi de 
creştpre, de edncaţiunea lor potrivitft'2 Avel'ile şi bogţtţiile in 
lipsa de chiverni8eală raţională s'ar mistui singure, şi aceia ar 
răma.nea iarăşi goi cum au venit p{~ lume! Şcoala trebue să vină 
in ajutorul lor, pentru ea "ă poată pi'lstra averile moştenite şi 

tol şcoala trebue să vină in ajutorul celor ce voiesc să cii.ţ:lige averi. 
Omul c<lnd vine in lume, nu aduce cu sine a\'ere, dar 

nici intelepciune, Aceste le câştigă cu incetul in viaţă. Dacă el 
vede la alţii lucruri bune, doreşte şi el a le avea, Dacă vede si 
aude lueruri rele, face şi dansul a!'emenea. Va se zică: impre
siunile din afară, din jurul si'm, influinţează asupra sutletului şi-i 
croeşte soar'lea. Şi cum ar fi aceasta, dadl şroala nu al' veni 
să promoveze impresiunile hune şi să stâr'pească pe cele rele? 

Cred, că in fata atator p:'Iihologi e de prisos sa mai lămu
resc afacerea, pentrueă fiecare om cu judeeata nepreocupată ştie, 
că invăţătorul este chemat a inJluinţ,l asupl'a sulletelor omeneşti 
el a chemat a îndrepta moravurile şi pl'in urmare, el poate ferici 
ori neferici pe om. 

Invă.ţ{ltOl'Ului li este Incredinţata educaţi unea tjl'erimei, iar 
tineri mea este speranţa viitorului. 

Fer'ieirea, ori nefericirea singul'aticilor şi a întregei ome
niri depinde deci dela şcoal:t, dela conştienţiozitatea activi taţii 
învăţătorilor, 

Invăţ~\tol'ul cOl1ştiu poate da direcţiune, bună iar cel uşu
ratic poate periclib\ dezvoltarea omului. Invltţalorul conşliu în
zestrează societatea cu moravuri bune, cari duc la bună stare; 
iar' nepăsătorll[ promovea~ă patimile, cari pricinuesc ruinarea. IrI vă
ţătorul imparte comorile sufleteşti şi pI'in acestea pe cele materiale. 

Dacă marele general Moltke a atribuit yictor'ia armelor 
germane contra Franeezilor dascăli lor germani; şi dacă biruinţa 

Japonezilor asupra colosal ului impel'iu rusesc se atribue şcoalei 
japoneze - care in ullimele decenii a făcut progrese uimitoare 
- atunci soartea actuală a poporului român, bună ori rea cum 
e, cui altuia i se poate impune decât şcoalei române şi invăţă

torilor săi? 
Şi daeă este aceasta aşa, oaI'e ce datorinţe avem noi 

unul fieşle carele in parle, jar mai v<l.l'tos corporaţiunile, respec-
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tive Întrunirile noastre, cum este şi cea prezentă? Putem noi să. 

ne mândrim de starea actuală? - Destul este ce am făcut şi nu 
ar trebui să mai fncercăm nimic pentru viitorul neamului nostru? 

Eu cred, ca da! Scopul intrunirilor noastre nici nu poate 
fi altul, decât analizarea st[trii poporului şi aflarea mijloacelor 
pentru promovarea intereselor aceluia. 

Să ne ocupăm aşa dar de starea actuală a neamului din 
care ne-am născut, să o supunem aprecierii noastre, spre a afla 
restricţiunile ce stau In calea propăşirii şi spre a afla mijloacelp. 
prin cari am putea da dil'ecţiune uniformă activităţii noastre cu 
privire la datorinţele ce ni se impun în viilor, pentru ca popo
rul român să apuce pe calea binelui şi să poată ocupa loc mai 
demn rn concertul omenimei. 

Se asămănăm poporul român cu alte popoară din patrie, 
cari trăesc cam sub aceleaşi condiţiuni de viaţă, spre exemplu 
cu poporul german, agricultor ca şi poporul nostru. Să privim de 
odată la casa românului şi a germanultii, să asemanăm holdele 
lor cu holdele noastre, vitele lor cu vitele noastre, portul lor cu 
al nostru şi vom vedea sarăcia şi necumpătui, vom vedea c[t 
poporul nostru e sărac şi foarte necumpătat. 

Am putea merge mai departe cu scrutarea, 1ntrand prin 
bisericile şi şcoalele lor pline şi bogat inzesh'ate şi asemanându-Ie 
cu ale noastre goale şi lipsite, am scoate la iveală nep[tsarea şi 

necredinţa noastră, tot at~1.tea rele cari stau In calea propăşirii 

neamului românesc. 

Dar să nu intrăm aşa afund fn ~facere, pentrucă ni s'ar 
prea tncurca iţele. 

Să stăm deocamdată la sărăcia poporului roman şi şa 

scrutăm după cauză. 

Poporul român e mai sărac de cât poporul german. 
Oare pentru-ce? 

Doară Germanul s'a născut mai bogat, ori cu însuşiri 
mai bune? 

Nu 1 Şi unul şi altul au venit fn lume in acelaş vesmant, 
cu asemenea calitati 1 

Se poate că Dumnezeu iubeşte mai mult pe German 
de cat pe Român? 

I 
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Credinţa noastră ne inyaţă însă, că Dumnezeu esle prea 
hun părinte, carele iubeşte pe toţi fiii săi deopotrivă. El nu im
parte averile şi bogăţiile lumei ca graţie, ci pămânlul şi apa, 
soarele, luna şi stelele, munţii şi râurile, animalele şi plantele, 
toate, toaLe le-a pus la dispoziţia omu lui. Toate li stau de-a gata 
fiecărui om, numai să ştie să se folosească de ele. 

Stri'tinii zic că popOl'ul German e popor lucrător de aceia 
e bogat; iar Românul e lenos şi incurgiUl'ă lucru\. 

E adevărat că lucrul este izvorul bogăţiei, dar că popo
rul roman să fie lenos, să incungiure lucrul, nu-mi vine să cred. 

Să aruncăm privirea noastră asupra întinselor câmpii ale 
l'ngariei, să intrăm chiar şi prin desişul munţilor, şi in desul 
furnicar al locuitorilor, vom vedea pe Homiln tol cu sarcina 
in spate. 

Rom~lnul la plug, Românul la sapă, la seceră, la coasă; 
Românul tărşeşte păduril~, el coboară plutele pe râuri, el intră 
in adâncimea băi lor etc. etc. - Se poate ca acest popor, a elirui 
viată dela naşte.'e pilnă la moarte, dela leagăn pâni\ la cosliug , 
e o mnncă continuă, să fie sărac din cauza nelllcrării, din 
cauza lenei? 

Nu este adevărat! Calumnie! Atribulul de lenos se dă 
pe lIedrept poporului rom !in, carele s'a purtat vitejeşte in războaie 
şi a dat patriei sale pe cei mai vestiţi eroi. 

Nu lenea este cauza sărădei poporului rom un, dar din 
cauza sărăciei e!Sle desconzideral şi trebue să infrunte nedreptăţi 
şi să poarte atributti! de lenos. 

Străinii cari se folosesc de puterea şi braţele noastre, din 
motive ascunse IlU voiesc să ['ecunoască şi să premărească hăr

nicia noastră; dar noi datorinţă avem să ne trezim, să descope
rim in noi aceasta putere de viaţă şi să o exploatăm in favorul 
nostru. 

Şi acum după ce am descoperit acest talent la poporul 
nostru, după ce am constatat că popoml rom,ln nu este întrecut 
in harnicie de popoarele conlocuitore, ba le premerge, să con
tinu[tm scrutarea noastră ca să aflăm cauza sărăciei. 

Cine lucra, căştigă. Oar oare unde o fi câştigul Românu
lui după lucrul cel mult şi greu '? 
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Românul saracul lueră şi eăştigă, dar căştigul nu este, 
nu corăspunde :-:areinei CI' o poartă, pentrucă el nu ştie preţui 

la fel IUCI'nl cu osteneala sa. Romilnul lucra şi c{ll;itigi't, dar 
nu stie preţui eăştigul MIU. Romanul nu ştie "ă p,'iveaseă şi să 

apl'eţi(~ze viitOl·ul. H.onulnul nu se ştie cumpăta. Romanul nu ştie 
şi nu cunoaşte natura şi nu ştie "alora productele ei tn favorul "rtu. 

Nu ştie ~ Nu ştie; ~ată ce se aude din cele SLl'i în:;;il'ate. 
Românul nu ştie, aueca Hnrll<'tllul nu are ştiinţă, IIl\'ăţ,ttură, in 
raport cu celelalte popoară conlocuitoare şi ele neştiinţa lui se 
folosesc alţii, exploalalldu-l il\ folosul lor. 

Ke~tiinta e.~te izroru! tllftwor re/elllr, ~i (ece-astlt .~f('i În w!e.ct 
jI"ojl(ţ\~i)'l-r nemnufui 1':.:m,itle~c. 

Lumea ci\'ilizal~l, omul cu carte ştie, că baza bună.-:tării 

este nu lucru ci ştiinţa. De lucrat lucra şi boul, lucra şi anima
lele, elar raţional, cu intelepeiune şi in favorul,.ău, poate sa hwre 
numai omul invăţat, omul cu carte. 

Non-egicnii - cat'i toţi ştiu ceti şi sCI'ie - tr[lesc pe 
ţărmurii oc(~anulni printre :-;tttllci pleşuge, mai bine decât noi iil 

canaanul Emopei. 

Englezii prin ştiinţa şi il1\'ăţ(ltllra lor strtp,lnesc preste 
tări şi popoarrl mai mari şi mai număroase dec,U ei; iar H.usia 
cea făra marJ..:ini, in lipsa de cultura potrivită, e silita să ingenun
cheze inaintea piticilor Japonezi. 

Povorul român e Sal'aC, pentru că nu are cultura rece
ruta, nu are carle. Poporul român e descollzid(~rat şi batjocorit 
pentrucă n'are inv;ltftturâ. y 

~ Cauza acestor slări cJp lucruri este şcoala. Şcoala română 
cal"e, cu tot devotamentul dascălilor săi, n'a putul şi nu poate 
arăta aceleaşi rczultate in rapot'l cu şcoala poporala germană. 

Poporul rOIll<.ln a a\'ut şi are şi ali şcoale puţine În ra
port cu numărul indiviZilor. Şcoala romană a fost şi este şi azi 
nepotrivit organizată faţă cu organizmul modern al şeoalelor 

germane. Şcoala română e săracă şi nu dispune nici de cele 
mai elementare recvizite. 

lnvăţătorlll gcrman, care este mai asigurat contra grijilor 
lumeşti, propune la llna~ cel mult două clase şi la 30 mult 40 

• 

j 

" 

i 



elevi, p~lnă mind dascălul romtln are RO-1OO ŞI mai mulţi elevi 
şi propune in şase clase deodată. 

Inlre astfel de împrejurări numai puţini elf'vi pot trece 
prin cele ti clase spre a-şi ln';llşii cele mai neC8::;are cunoştinţe 

elementare pentru viată. 

Apoi c.lţi l{om~iniJ din cauza lleilllt'l'(,5Ului p.1rinţilol', nici 
nu ajung la şcoală! Gel'llJanul tmnite copiii la şcoa1:\ din con
vingere, pentrucă cunoaşte folosul cel mal'C ce I'ezultll din şeoală; 
ial' Hom~lnul dacă-I şi trimite, apoi numai de frica pedepsei 
il tI'imite. 

Aceasta c ::;tarea poporului roman In raport eu poporul 
german IHor şi fraţilor, iar pentl'll ,'jilo!' cu toţii ~liţj ce-I aşteaptă 
pe tol llotminul eare nu va şti eat'le, OJllul f{Lni cade -va n dat 
la o par'le, desconziderat şi lipsit de toate dreptul'ile omeneşti şi 

nu va prf'ţul nici c<U o vită bună de lu('.I'u. Asemenea soarte il 
aşteaptă şi pe popol'Ul inapoiat in ClilturCl. Popol'ul incult va fi 
supus şi contopit, sau cum am zice inghiţit, de popoal'ele cari prin 
cultură şi avel'e şi-au eaştigat poziţie mai bună şi mai respecta
bilă in concertul omenimei. 

lJacll poporul romall e indiU'llptul altor popoară din pall'ie, 
vina o (Joal'tă antecesol'ii nostri, pentrudi n'au jll'c,'ăzut pericolul 
şi la timpul sau n'au dat alclltiunea e~venjta şcoalei. Dar păealul 
aeesta fie va usca pc noi fraţilor', daeă nici in ceasul al unspre
zecelea nu ne vom tl'ezi şi nu vom inhUura per'ieolul. 

In faţa aceslOl' cons\atăl'i liecare Homan adevărat, cu atât 
mai VăI'los noi inv[lţătorii avem sfântă datorinţi"t, să stăruim 

eu indoit zel şi cu mai mut Iă conştientiozitate la promovarea 

culturei neamului l'omanese. ~i aceasta o "om putea face cu 
rezultat, dacă şi ca singuraliei şi ca corporaţiune, vom indl'epta 
alenţiunea poporului at'upra şcoalei şi asupra folosului celui mare 
ce l'ezultă din ea. Să-I facem a-şi trimite copii la şcoală, nu de 
frica pedepsei, ci din cOIl\'ingel'e; apoi sti nu l'elaeem şi ascundem 
lipsele şcoalei, ei să indernnam pe mic şi mare, ca fara eonzide
rare la jertfe, sll sttnue la inmulţil'ea şcoalelor, şi provederea a
celol'a cu Invăţittol'i buni Şl bine salarizaţi. 

Să organizam şcoalele noastre cu precumpeneală şi să le 
inze51răm cu rec\'izrtele eele mai corăspunziHoare. 
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Sa ne organizăm şi' constituim tn reuniune cu intelep
ciune, ca glasul nostru, in interesul culturei neamului, să străbată 
in sus până. la cele mai inalte pături ale societăţii, iar in jos 
până la cel din urmă Român. 

Şi făcând astfel, ne vom convinge in curând, că: 

şcoala bună este magazinul averilor pământeşti şi Î!1Y[iţătorul 

zelos strângator de comori pentru neamul său; iar reuniunea in
văţătorilor bine organizata este cea mai puternică cetate, chemat1\ 
a promova interesele culturale dela cari depinde soartea şi vii
torul poporului romtln. 

Cuprins de asemenea vederi, in speranta că ele vor fi 
Impărtăşite de cuvenită atentiune in cursul lucrărilor noastre, 
declar adunarea generala a XVI a Reuniunii noastre invăţiUo

I'eşti de deschis,l. 



Discurs 
rostit de P. OII. DOIl/JI proto/)(}}J al Araduhei Vas/IiI( }jelP.~ 
În calitate de comisnr cons/stol'ial la aduJ1a(w [/f'Jluo/(i 

din lh~':r:a. 

Prut .~timlt(il()r Domni $i FmU în nil(t'itori! 

La intimpinarea elogioa,;ă (~e mi-o faceţi din incidentul 
prezentării mele de comisar eonsistorial, vin din adâncul inimii şi 
cu dragoste frăteasc{l a Yă multămi, dară având eu noro
cirea a fi invitat şi din parlea biroului reuniunii ca şi protopopnl 
tractului, la eare aparţine şi rmntaşa comună Pecica, unde suntem 
inlruniţi, aşa vin a da răSLluet Intimpinării In urmrltoarele cuvinte: 

Ştim toţi aeeea, că omul dela momentul naşterii sale are 
necesitate de ajutorul străin, căci faculb"tţile lui fizice !;li spirituale 
fiind întunecate şi debile, trehuesc să se dezvoalte şi să se per
fecţioneze, ca se poată ajnnge pe o cale dreaptă la o viaţă mai 
fericitA; - însă aceasta perfecţiune a omului, numai prin edu
caţiune se roate câştig.!, căci numai printl'ansa se nobilitează 

sufletul şi mintea omului, dacă se cunoaşte pe sine, chemarea şi 
datorinţele sale, - şi din aceasta cauzA toate naţiunile numai 
prin o educaţiune potrivită au devenit şi pot deveni la o stare 
mai imbucuratoare a inainWrii şi la ajungerea scopului dorit al 
fericirei sale. Deci, cu cat este mijlocul acela mai mare, prin cllt'e 
omul şi o naţiune îşi poate lntenwia progresul InaintArii şi feri
cirei sale, cu atâta şi conducătorii aceluiaşi mijloc de educaţiune 
trebue sA fie bărbaţi inzestraţi cu ştiinţele necesare, bărbaţi pă

trunşi de mltrimea chemării lor, cari au primil-o pe ei, bărbaţi 

activi, devotaţi şi abţi pentru această misiune grea, dar totodată 
frumoasâ, inaltă şi sacră, şi dacă cineva a primit aceasta misiune 
pe sine, să caute a o implini cu toată scumpătatea, căci altmin
trelea silinţele lui răman zadarnice şi fără rezultat. - Cine pri
meşte pe sine această sacră şi delicată misiune, de a cultivâ ti-
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nerimea şi nu corăspunde chemării sale, acela comite o crim[t 
inaintea lui Dumnezeu, inll:intea stăpllnirii şi comunii, care l-a 
ales de crescător şi pov:lţuitor pruncilor săi, 

De aici se vede, că misiunea învăţătorilor e înaltă şi 

problema lor măreată, căci prin creşterea şi instruirea pruncilor 
se pune un fundament tare şi necl:"ttit la un viitor mai înfJoritOl' 
şi fericit a posteritătii şi natiunii, şi ca să poată ajunge acest 
scop, trebue ca invăţătorii să fie spre aeeea deplin cvalificati, 
cal'e cvalificaţiune mai uşor şi-o pot căştig,,\ prin conzu!t{lri re
ciproce in adunările de reuniuni, unde nizuindu-se a· se a.îut;\ 
unul pe altul prin comuni('aţiunea câştigatelor experienţe pe 
vastul câmp al in"'"lFlmantului, la o mai mare şi Înaltă perfec
ţiune pot ajunge, - de unde să vede, cât de necesal'ii sunt reu
niunile invătătoreşti; - insă ca acestea l'euniuni să poată aduce 
folo~ul dorit, şi să poală Il pentru fiiecarele nu numai o propu
nere sacă, ci o bază, spre care dansul întru toale propunerile, 
sale, S~l se poată răzima, - după a mea pricepere ar fi de lipsă 
pentru fiecarele, ca cele propuse in adunăl'ile noastre să le stu
dieze din fundament şi sa le priceapă, iar nu numai superficial 
căci altmintrelHa reuniunile nu-şi pot ajunge scopul, pentru care 
s'au infiinţat, ci vor rămanea ca n,şte sămanţe aruncate într'un 
p[lmânt nepregMit pentru aducere rodL1lui dorit, şi aşa numai 
putin rod ori fruct va r[lsări, iară partea cea mai mare din S[l

manţa al'uncată, r{lm,lne fără rod şi se \'a nimici, - şi aşa să

rnănătol'ul foarte puţin folos va c,lştiga din ostenelele sale, -
cilci dacă numai puţini vor studia şi şti cele propuse in aceste 
adunări, il1r cei mai mulţi nu, ce folos de reuniuni? - unii cari 
au invătat şi priceput cele propuse, iar ceialalti, cari n'au cu
prjn~ celea propuse, răman f,lră de nici un folos, şi toate călă

toriile, ostenelile şi spesele pe ai cea făcute raman zadarnice şi 

ca in vânt sullate, - şi aşa dorinţa noastră comună e, ca după 
ahlta osteneal{l, spese şi călătorii, să putem od'ltă eşi cu cauza 
noastră şcolastic{l din labirintul neştiinţei şi din stagnarea .letal'
gică la limanul dezvoltării şi a propăşirii, intru acest modl nici 
odală nu o vom putea ajunge. 

E grandios edificiul, care avem al zidi, adecă edificiul 
culturei ~i al civilizatiunei, cari facultăţi formează fundamentul 
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fericirei genemtiu nei noastre şi a naţiunei intregi, la perfecţi o -
narca cărui edificiu pană la terminare, trebue să avem lucrălOl'l 

dintre cei mai cvalificati, activi şi devotaţi, (Iacă dorim, ca acest 
edificiu să fie paladiul ştiinţelor şi al fericirei noaslre naţionale, 
iar nu numai o ruină, - dară durere, cu nişte măestrii necva
lificaţi, neaclivi şi nede"teri misiunei lor, oare putea-vom noi 
astfel de edificiu şi grandios op al duce tn sf,lrşit '~ Eu socot că nu. 

Inainte deci D-Ior învăţatori cu perfectiunea, inainte cu 
des"oltarea, inainte cu sarguinţa pe acest câmp larg al Im'ăţă

mântului, să ne sârguim fieşte care după putinta a adauge câte 
o petricicrt la acest grandios ediliciu naţional, pe bollilurile ini
milor fieşlec{lruia trebue să stea inscl'iptiunea, - deşteptarea şi. 

inaintarea poporului rom~ln, aceasta o pretinde dela noi oficiul, 
o pretinde circumstăl'ile înlJ'e cari ne aHrtm, şi mai pe urmă pre
tinde şi naţiunea a căn~ia Iii suntem. Datorinţa noastră dar este 
a ne îngriji de biserici şi şcoale bune, de preoţi şi învăţători abti, 
fără de cari naţiunea romrmă nu poate f'xisla lnlt'e naţiunile cele 
culte ale Europei - ca naţinne; - fără de care suntem numai 
umbră aparenl:l, şi asigu!'al'ea noastră despre un viitor mai bun 
e expusă la mare pericJu. 

Să conlucl'ăm clară cu toţii la ajungerea acestui scop, să. 
conlucrăm la plantarea sImţului moral şi religios in inimile po
pOl'enilor şi tineretului, cari sunt concrezuţi conducerii noastre, 
că aşa pUnind chemarea noastră cu toată conştienţiozitatea, să 

merităm recll110ştinţa contimporanilor, mulţlimirea postel'itâţi şi 

binecuvântarea lui Dumnezeu. 



NI', 1/1906-7. 

Protocolul 
Muncl/'ii ,fJmerale a X VI, a «renI/iuliei tl/vcitMorilol' dfla 
§coalele poporale confesionale ododoJ'e ,'omâne din ptoto
prezviteratele Arad, Chişinpn, Boroşineu, Şiria, ButflJd. 
Radna şi Hălm(tgiu~, care s'a (inut În Pecica • .Me/'cllri )~i 

Joi În 1 G/29 şi l1 j 30 A/I!/Wit l!J()(), 

Se.linta 1. , . 
1" IV II" . 1(j'')(l A 1 1() 1 ,mu,a .. :Lercun, ./",,1 /leg. ol'e.e . - a. m. 

1. La 9 ore a m., membrii reuniunii în frunie cu 
prezidentul şi cu comitetul, precum şi cu toţi onoraţiorîi 
reuniunii au luat parte la Sfânta Liturgîe impreunata. cu 
chemarea Duhului Sfânt, conform programei alăturata. la 
protocol sub A). 

II. După săvârşirea serviciului divin, prezidentul 
IOSt!, JIuldovan, viceprezident, având la dreapta pe P. O. 
Domn VasWe Bpleş, protoprezviter, ca reprezentant al Ven. 
Conzistor şi pe St. Domn Florian _Momac, notar comunal, 
ca reprezentant al Mag. Sale Dlui Varjassy Arpad, con
silier regesc şi inspector de şcoale, fncungiurat de întreg 
comitetul reuniunii, să postează la masa prezidială, aşe
zată In mijlocul sfintei biserici şi prin un cuvânt de des
chidere foarte instructiv, dechiară adunarea generala. a 
XVI. de deschisă. 

lnslructivul cuvânt de deschidere prezidial este ascultat 
cu mare atenţiune şi acoperit de aplauze lnsufleţite. 

III. Conform punctului 3 din programa aduna.rii 
generale, să face constatarea pl'ezenţilor şi rezultatul e: 

, j 



15 

din 285 de membrii ordinari, fundaLori şi ajulători sunt 
prezenţi 183 lipsesc 102. 

Adunarea generală se declară capabilă pentru de a putea 
aduce concluzc valide. 

IV. Se dă cetire actului oficios al Ven. COllzblor 
din Arad de dUo 12/25 Aug. a. c. Nr. 4976/906, prin 
care să notifiea, ca. luându-se la cunoştintă invitarea reu
niunii de dUo 4/17 Aug. a. c" Nr. 125/H06, s'a denumit 
ca delegat la adullarea generala. P. O. Domn Yasilie Belef, 
protopl'ezviter. Tot asemenea se aduce prin prezidiu la 
cunoştinţă. că Mag. Sa Dl inspector de şcoale Varjassy 
Arpăd, conzilier fegese, illcă a luat la cunoştinţă invitarea 
noastră şi că a esmis ca delegat al sau pe St. Domn Florian 
Momac, notar comuÎJaI în loc, după cari prezidiul expri
mând bucuria adumll'ii generale, că poate saluta în mij
locul său atât pe delegalul Ven. Conzistor, cât şi pe de
legatul Mag. Sale Dlui inspector rege se de şcoale. îi roagă 
tot odată, ca la timpul sau, să fie interpreti fideli ai sen
timl'ntclor învăIătorimei, eescoperind P. S. Sale Dlui Episcop 
şi Ven. Consistor, precum şi J\lag. Sale Dlui inspector re
gesc de şcoale, omagiile şi recunoştinţa întregului corp 
învăţătoresc întrunit rn reuniune. 

Rezolutiunea Ven. Conzistor, adllexală la protocol sub 
B), precum şi tntimpinarea prezidiului, adunarea generală le ia la 
cunoştinţă intre aclamări entuziasle. 

V. Prezidiul salută in mijlocul adunării generale pe 
urmălorii oaspeţi: Dr. Dimitrie Barbu, Stefan Tămăşdan 
f?Î Sava Tămăşdan, preoti în Pecica; Simeon Cornea, preot 
în Bătania; Moise Babescu, preot in Fenlac; Dr. Lazar 
Ghebeleş, advocat în Pecica: Dimitrie Birăuţiu, propr. şi 
red .• Poporul Român»; Nicolae Nicorescu, învăţător în 
Timişoara; Traian Mureşan, înv. gr.-cat. din părţile Orăzii
mari; Iuliu Sifinos, învăţ. sârbesc din Pecica; Haller, dir. 
şcoalelor de stat din Peciea, precum şi o mulţime de 
ţărani fruntaşi din loc. 

Adunarea generală incă se alătura acestor salulaţiuni intre 
urări călduroase la adresa oaspeţilor. 
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VI. P. Ono Domn protoprezvitel' Va~ilie Beteş, ill
sinutmdlH..;e la cuvânt, saluta. adunarea generală in numele 
Ven. Conzi8tor printr'un discurs mai lung dC' cuprins pe
dagogic foarte frumos. 

Să ia la cunoştinţă. cu phlcere, 

VrL Conmembrul Ioan Vancu propnne, Iar aduna
rea generala primeşte, ca: 

Atat cuvântul de desehiderc prezirlial, cât şi discursul P. 
O. Domn proloprezviter Va:-:ilie Beleş, delegat conzistorial să se 
treacă in întregime la protocol. Adnexe sub C) şi lJ), 

VIII. pJ'ezidiul propune a se trimite P: S. Sale 
Dlni Episcop diecezan, aflalot' de prezinte în Sibiiu la şe
dinţele Gozsdl1, următoarea tel('gramă omagială: 

dnvatatorii români orL, intruniti in adnnare gene
rală la Pecica, asigura pe llnstl'itatea Voastră, patronul 
reuniunii, de neclintila lor supunere •. 

Să primeşte cu multă insufletir'o. 

IX. Prezidiul allunţă adunării gt'llel'ale tecerea din 
viaţă a urmatorilor zeloşi membri ai reuniunii: Ioan Vo
luntir, invaţ, in Şimand; Ioan Derna, Învăţ, in Cin!eiu şi 
Ioan DascăI, imăţător in Erdeiş. 

Adunarea generală dă expresiune condolintei sale prin 
sculare şi "Dzeu să-i odihnească ;,. 

X. Prezidiul propune, iar ad, generală aclamează: 

1. De membri or(!in(tI'i: Ioan Suciu, învăţător in Căpruţa; 
[roş Pintea, Invat, în DUfTlbrăviţa; Petru Eleneş, lm'ăţ. în Groş; 
Simeon Crăciunescu, in Şolmoş şi Nicolae l:3oticiu inv. in Almaş. 
2. de memhri,: fund(ttori: Georgiu Purcariu cassar conzislOl'ial şi 
Dimitrie Birăutiu, prop. şi rerl. "Poporului Roman". :( de membru 
ajut/dQr: Alexandru Florea, preot in Dumbrava, 

XI. Nicolae Cristea ceteşte disertatia sa: «Ioan 
Amos Comensius-,., adoexata. la protocol sub E). 

S'a luat la cunoştinţă cu mulţămită. 

XII. Conform punctului 5 din programa adunări 
generale, prezidiul prezentă: raportul general despre acti
vitatea biroului, a comitetului şi a desp. prot, precum şi 

1. 
) . 

, , 

, 
, ~ ,. 

( 
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rapoartele de cassă, rngând adunarea generala, ca sa ex
mil,l anumite comisiuni pentru cenzurarea lor. 

Adunarea generala la propunerea prezidiului esmite: 

. 1. Pentru cenzurarea raportului general: Iosif Stanca,-
Dimitrie Olar, Joan Hoşu, George Pleş ~i Elena Roja. 

2. Pentru cenzUI'area I'apoartelor de cassă, bibliotec/l şi 
contl'olă: Dimitrie Boariu, Teodor Cherechiall şi Nicolae Cristea, 

a. Pentru fncl'Îerea de membl'ii noi: Ioan Ardelean, Petru 
Hussu şi Ioan Van cu. 

XIll. Prezidiul prezenlă proiectele: :t Regulament 
general de cassă«, »regulament general de biblioteca.<, pre
galite in urmarea Însărcinării dela ad. gen. trecută şi 
» proeclul de bugel c lJe anul 1906-7. 

Să predau comisiunei organizătoare. 

XIV. Prezidiul prezentă scuzele pertm neparticipare 
la ad. generală prezinta. a următorilor membl'Îi: Cornelîa 
Moldovan, Coslanlin Lucaciu, Ioan Marta, lIie Cristea, Teo
dosiu Hafila, AnreJia Kurusladanyi, Ioan Leu şi Ioan Huştea. 

Să predau comisiei organizătoare. 

XV. Să celesc urmiHoarele telegrame şi adrese 
sosite la prezidiu: 

1. »' Împedecat a par·ticipa, implor darlll şi bine
cuvânlarea ceri ului asupra lucr;irilor reuniunii»' 

Hodoş-Bodrog (Zadorlak) Arhimandrilul: IIamsea 
2. »Sus flamura. cult urei le 

B. Comloş (Nagy Komlos) Vuia, v.-preş. reun. bănăţ. 
3. ,1n numele reuniuniunii Caransebeşene, salut 

tntrunirea tnva,ţătorilor aradani. Sus flamura reuniunii su
rori. înainte cu sfânta noastra. cauz;i culturala.! c 

Bocşa-montană (Nemetbogsan) Ioan Mm'clI . ... 
4. Onorabilă Reuniune! 
:te Dragostea, ce-o port faţă de dascălul român, 

pătruns până în adâncul sufletului de sfânta lui chemat e,. 
mi-a inspirat gândul, să intru in societatea Dvoastră, ca 
membru fundaior. 

, 
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»Dacă în urma noului oficiu ce ocup, numai SUllt 

aproape fiziceşte, cu atât mai vârlos petrec ClI inima, CII 

lot sullelnl meu, în mijlocul Dvoastl'a, sCllmpi pioneri, 
bravi apanHori ai comorilol' cere$li: limba şi legea 
românească ! ~ 

.Precum: »Pl'in credinţa ştiiola, iar făra de cre
dinţă, nu este cu putintel a plăceâ lui DlIllezeu 1(, Îlliocmai 
aşa: prin limbă maternă. pedagogie, căci făra de această 
limba, nu poate fi şcoală, pentl'llcă-i lipseşte slltl~tl1l: pe-
dagogia! . 

»Devolamânlul Dvoaslră pentru sublima chemare. 
Î-mi iesle cea mai puternică chezăşie, că viitorul este in
credintat nnor braţe de otel, cari vor infrânge cu b:lrbă
ţie toale răsboaele duhurilor nevăzute, cari au voit să 
pimicească neamul acesta românesc, menit de altfel, să 

l'eprezinte pe Tatal ceresc, aici pe pământ! ... Şi, Voit 
fraţilor, cunoaşteţi voia Lui, ... fiti 1 daI', lumina şi »înln
nerecl1l se va sparge 1« 

Birlin, 14/27 August 1906. f 

»Ceriul Vă proteagă, in pace, la mulţi ani! 
AI Dvoasll'ă sincer frate : 

A/ul1JlI/ru Muntean il lui rosili' 
jlrofo}Jo}ll/l Pe,~/I'.,~ullli. 

Telegramele, precum şi adresa cetită, să iau la cunoştinţ!i 
intre urări furtunoase. 

XVI. Intl'ându-se în ordinea 'de zi, llrmeaz(l: )Alco
holizrlllll-, disertatie de George Petrescu. 

Bine lucrata disertaţie, sa luat la cunoştinţă cu mulţu-
milă. Adnex sub F. . 

XVII. înainte de a se ridica şedinţa, con membrul: 
Ioan Costa profesor preparandial, insinuându-se la cllvânl 
face propunerea, ca premiul de 50 cor., să nu se de
cearnă conform punctului 14 din programa adunarii, ci spre 
scopul acesta, sa se aleagă mai întâi o comisie, care să 

. studieze toate disertaţiile suscepute in pl'ogama şi numai 
pe baza propunerii acelei comisii, să tie decearnă premiul. .. 

-----------~---
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Faţii de aceasta. propunere, conmembrul Iuliu Grof
şOJ"(~an, deşI apl'oabă temeinicia motivelor invocate de 
allle-pl'opnn,llol', totuşi molivând, susţine dispozitia luata. 
in che::-;liă de comiletul l'ellnÎunii, adeea. premiul de 50 
cor., dat de un anonim, Sel se decearna. di:sertaţiei ce a 
facut mai bun efect asupra auditoritor. Chestia supunân
du-se la vol: 

Al!llnarea generală primeşte, cu 08 contra 10 voluri ve
derile lui Juliu Grofşorpan. 

Fiind timpul inaintat şi programa şedinţei prime 
exaul'iaUt, pl'ezidinl anunţa. îllceperea şedinţei a doaua, la 
4 ore p. m. 

[oNil' lJfold(U'nll 
fi ""-1'1 'l'fl'll i ilf/', 

D. c. m. s. 

~A(linta Il. , , 

ni mUrit' Popm1du 
$1'('I'~f(ll' .Clel/era (. 

Tinutli fot ÎJl aceiaşI: ZI: la m'ele 4-7 p. m. 

XVlII. Urmează la ordinea zilei, conform progl'a
mei: , Număl'll1 12., prelegere practică din Aritmetică de 
Nicolae Hărduţ: 

care, pehlngă observările făcute de conmembrii Iuliu Grof
şorean şi Petru Vancu, să ia la cunoştinţă cu plăcere, Adnel: 
sub G). 

XIX. Conform punctului 8 din programă, urmează: 
»Şcoala practica.«, disertaţie de Iosif Slanc3, adnexată la 
acesL protocol sub H). 

Lucrarea aceasla făcută cu mulla. dragoste de cauza. 
a produs vii discuţiuni în sânul adunării; discusiuni, la 
cari au luat parte: [uliu GI'ofşorean, Petrn" Vancu şi Iosif 
Moldovan. In mmil: . 

Adunarea generală o ia la cunoşliRţil cu mulţumită. 

XX. Iuliu Grofşorean ceteşte diserlaţia sa: :dn tot 
bi nele e şi ceva rău şi vice-versa". 

carp8 sa ascultat cu plăcere, adnexAndu-se la ace-st pro
tocol sub 1). 
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XXI. Dimitrie Boariu celeşte disertaţia sa: »Holul 
invăţ:Horului afară de şcoaIă«. 

Dizertantelui i-se voteaza mulţumită, iar lucrarea sa ad
nexează la protocol sub J). 

XXII. Prezidiul dă cetire urmiHoarl'lor telegrame: 
1. »Salut reuniunea întrunită în scopul !Jl'Ogl'CSL1-

lui şcolii confesionale!« 
Arad, ])1'. Ci,(/uwdu ref. şcolar. 

2. »Dumnezeu binecuvinteze mUlIca cin;-;tită a pio
ner'ilor culturei naţionale 1« 

Arad, Dt. Pop, deputat. 
Telegramele cetite, producând mare insufleţire, să i'au la 

cunoştinţă intre urări de: "Să trăiască!" 

XXIII. Prezidiul face amintire despre trecen"a la 
cele eterne a zeloasei membre: Maria Crişan. Regretă 
amintirea abia acum. Intrelasarea însă a provenit din 
imprejurarea, că reposata, foastă inviHătoare în Pecica, în 
decursul timpului a părăl:iit desp. şi astfel veslea morţii 

sale abia acum i-a venit la cunoştinţă. 
Adunarea generală dă. expresiune condolenţei sale prin 

sculare şi "Dumnezeu s'o ierte !" 

tn conziderarea timpului înaintat, la propunerea COIl

membrului Ioan Van cu, şedinţa să ridică, anuntttndu-şe 
continuarea în şedinţa a treia din ziua U1'mătoare precis 
la 8 ore a. m. 

IoMI jlloldora)l 
vice-prel~ed i nt e. 

D. c. m. s. 
J)imUl'i,e Popol'iei'n 

:-:ec1'ehtr gMle1'ftl. 

Sc< li il ta III. 
) , 

7'inufâ J()i, 17 j80 August orele H-12 a. m, 

XXIV. Redeschizându-se şedinţa, urmează la ordi
nea zilei: »Cunoaşterea individualităţii elevului« dizerlatie 
de Ioan Roşu. După ce dizertanlele el:lteconmbătut cu 
puternice arguminte de conmembrul iuliu Grofşorean, 
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lucrarea să ia la cunoştinţă, adnexănda-se la acest pro-
locol sub L). _ 

XX V. Con membrul Ioan BOl'lea, ceteşte dizertaţia 
sa: »Callze, cal'i opl'imă chemarea invăţătoruluic adnexată 
la acest protocol sub M), Lucrarea aceasta a produs o 
vie dlscll~inne în sânul membrilor, la care au luat parte: 
Petrn Vancll; Alexiu Doboş î?i Iuliu Grofşorean. In urmă: 

Sa luat la cunoştinţă cu plăcere, vohlndui-să dizerlante
lui mulţumită 

XXVI. Urmează la ordinea zilei, conform punctului 
13 din prugl'ama adunării, cetirea rapoartelor şi referada 
comisiunilol' exmise sub punctul XII, Nrii: 1, 2 şi 3. a 
protocolului de faţă, aducându-se următoarele concluze: 

1. Privitor la raportul general cu adnexele: 
.Adunarea generală, după ce ascultă raportul comisiunii 

organizăloare, cetit pl'in referentul: Dimifrie OlMilt şi pe baza 
propunerii aceleia, ia la cunoştinţă raportul atât in general cât 
şi in spetial votănd: "laudă şi mulţumită protocolară aha comi
tetului câl şi biroului şi in spetial vice-prezidentului şi secreta
rului general, pentru interesul şi zelul desvoJtat intru promoval'ea 
intereselor reuniunii", cu următoarele abateri respective, tntregiri 
relative 1[\ raportul comisiei ol'ganizăloare: 

(d Chestia privitoare la fondul de penziune invăţătoresc, 
adnexat la fondul de penziune diecezan, cu abatere dela propu' 
nerea comisiei ol'ganizatoare, pe baza motivelor invocate tie co
mitet In raportul san general, să dec1ari'i. finalizată. 

li) Helativ la subscrierea declaraţiilor pentru asigurarea 
tacselor de membrii, cu abatere dela propunerea comisiei orga
nizlUoare, să primeşte propunerea lui Iuhu Grofşorean, ca comi~ 
tetul să întrevină la Ven. Conzistor, pe langă prezentarelJ listei 
reslanţierllor, cu ruga rea, de a-se dispune incassarea acelor res
tanţe prin P. O. Domni pl'Oloprezvitel'i concel'nenţi. 

(') Privitor la editarea in viilor a organ ului reuniunii, ad. 
genm'ala, cu abatere dela pl'opunerea comisiei organizătoare, pri
meşte propnnerea lui Iuliu Grofşorean, de cuprinsul: că până la 
finea anului 1\)06 la tot cazul să se continue editarea lui, până 
atunci insă, comitetul să însărcinează a incăssa toale reslantele 
relative şi tncat va observa in aeea~ta pl'ivinţă tnbunătăţiri 
să se continue şi pe mai departe editarea, 

d) Toate celelalte punde din raporlul comisiei organizăloare 
să primesc neschimbate. 
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e) Bugetul reuniunii pe anul 1906 -7 sa sLatorit in suma 
de 915 cor. spese. Adn~exe sub N), O), P), R) şi S). 

2. Privitor la rapoartele de cassă, bibliotecă şi 
controlă. 

Adunarea generală, pe ba7..ll raportului comisiei Insărci
oale cu cezurarea lor, celit prin referenlu 1: J Jimitrie J)oltrÎIl, 

aflând ordine Intru IOllte, ia la cunoştinta şi ace~Le rapoarte. 
In special să constată: 
a) Că Cllssa reuniunii pană cu finea anului 19()i) a avut 

urmAtoarea stare: 
A fost să incurgă f>0.J2·9i) cor. 
A incurs 1090'611 " 
A rămas să incurgă • . l:I962-:!9 cor. 

care sumă să acopere: 1263'17 cor. elocati la "Victoria" şi 
2699-12 cor. reslanta la membrii. De 10L 3962'29 cor. Delrăg~ind 
speseJe a\'ute în decursul anultli 100f) de h6R'9 cor., din in
cassările de 109{)-ti6 cor., rezultă şi un I-'Iu:-; de cassă de 21'7f) cor. 

h) că biblioteca reuniunii cu finea anului H'O~) In lotal 
dispune: 1070 opuri In 1332 volume; faţă de anul trecut rezultă 
un spor de b3 opm'i in i)~ volume; dintre ace,;tea :270 opuri in 
4H7 volume să află rn biblioteca centrală şi 800 opuri in 8Hf) 
volume In bibliotecile din despăJ-ţăminte. 

. rn fine, votează ut,U cassaruluÎ şi bibJioh'carului, cât şi 
conlrolorului general. pe langă multumit,l protocolara, abSlJlulo
rul indatinat. Adnexe sub T}, lJ), V) şi Z). 

3. Comisia insărcinală cu inscrierea de membri[ 
noi, prin raportorul Ioan Vancl1, propune: iar adunarea 
generală aclamă: 

1) de memln'ii ordi,wri: Alexandru Roja, tnv. in Zirnhru; 
Emilia Bugarin, Inv. in Pecica: Ioan Andreiu, Inv. in Pl\iuşeni: 
Silviu Ganea, Inv. in Hodiş; Teodor Mariş, Inv. In l\lrnova; Di
mitrie Simea,rnv In Comlăuş; Alexandru Budoa, inv. in Croena 
Ioan Dema, I tiv. in Tomeşli şi Zenovie Ve~a, inv. in Şoimllş-Hu
cea va. 2) de membrii (Vltlălori; Alexandru Nica, pl'eot in Alrnaş. 

XXVII. Prezidiul da cetire următoarei tel~grame: 
1. »Resalutăm pioneriÎ cu IL lll'ei Îlltrnni~i în adunare 

generală pentru promovarea fnllă!llrnântnlui confesional, 
dorindu-Ie multi ani de aclivitate rodnică! « 

Sibiiu (Nagyszeben) Episcoplll: lUi fii , 
Să ia la cunoştinţă Intre aclamări puternice. 
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XXVIII. Conform punctului 14 din pl"Ograma adu
nării, urmează votarea premiului de 50 COl'. dat de un 
anonim dizertaţiei ce a făcut mai bun efect asupra audi
tOl'ilor. După ce conmembrul Iuliu Grofşorean, roagă ad. 
generală, ca la decernerea premiului să nu iee in conbi
naţie şi IUCl'a rea sa, fiind ea mai mult un comunicat din 
căliUoria sa de studiu intreprins prin Homânia, prezidiul, 
la dOl'inţa generală a membdlor, ordinează tn chestie 
votare secreta, a cărei rezultat este: san dat de tot 123 
de voturi, dintre cari lucrarea lui Nicolae Cristea a întru
nit 6 voluri; lucrarea lui George Petrescu 33 voluri; lu
cral'ea lui Iosif Stanca g voturi; lucrarea lui Dimitrie Be
ariu 2 volurÎ; lucrarea lui Ioan Borlea 3; lucrareaJui 
Ioan Boşu 65 de votul'i şi 5 bile albe, De tot 123 valuri. 

Pe baza acestui rezultat, prezidiul anunţă ca con· 
c1l1Z: pl'emiul dal de un anonim dizerlaţiei ce a făcnl 
mai bun efed asupra auditorilor, cu o maiori tate de 65 
votllri, sa decemut conmembrului Ioan Hoşu. 

Adunarea generală ia aceasta la cunoştinţă intre ada
mări frenetice la adresa lui [oan Hoşu. 

XXIX. Ioan Ho~u însinnându-se la cuvânt, dă expre
siune 1ll11lţumitei sale pentu onorarea şi dislincţia oferilă, 
rug<'md totodată prezidiul, ca la timpul său, să binevoia
scă a împăl'taşl dlui anonim mulţumila sa; în urmă de
clal'a, totl'e ovaţiunile ad. generale, că suma de 50 cor. 
primitA <ta pl'emiu, o lasă în favorul reuniunii. 

Să ia Ja cunoştinţă cu mulţumită. 

XXX, Urmează la ordinea zilei punclul propuneri
lor :;;i a intel'peIărilor: 

Il) Ioan Vancu cele:~le propunerea sa adnecsală la 
acesl protocol sub X). 

Să primeşle releg,lmlu-se comitelului central. 

XXXi. Pentru iinel'ea adunării generale a XVII. 
"ă hotareşte oraşul Arad, fixarea timpului Jnsă, să Incre

dinţează comilelului central. 

XXXII. La apelul nominal facut la fine: 
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răspund 187 membrii, lipsesc 57. 

XXXIII. Prezidentul: I08if Moldovan, vice-preşe
dinte, în numele său şi al inlregului comitet, multumind 
pentru increderea avută până acuma, depune mandalul in 
mânile adunării generale. 

Să ia la cunoştintă. 

XXXIV. Pentru conducerea actului de alew're, Ia 
propunerea con membrului Iuliu Grofţ;orean adunarea ge· 
nerală aclamă 

preşedinte: P. O. Domn Vasile Releş, proloprezviler, de
legat conzÎslorial; notar: Dimitrie Popoviciu, fost secretar gene

I rai, iar In comisiunea candidătoare pe conmembri!: Alexiu Doboş, 
Protasie Givulescu, Nicolae şi Boşcaiu. 

XXXV. Prezidentul adhoc: P. O. Domn Vatiile 
Beleş ocupând locul prezidial, după ce multumeşle ad. 
generale pentru incredere şi după ce dechiara adunarea 
generală electorală de deschisă, roagă comisiunea aleasa 
a se retrage pentru conbinal'ea listei noilor functionari şi 
membrii de comitet, iar până atunci ::-şedinţa o suspinde 
pe 5 minute. 

Să ia la cunoştinţă. 
XXXVI. Reapărând COmisIa insărcinată cu conbi· 

narea listei noilor functionari şi membrii de comitet, pre· 
şedinlele adhoc redeschide şedinta, apoi raportorul Alexill 
Doboş propune, iar adunarea generală aclamă pentru pe· 
riodul 1906/7-1908/9: 

Ojicumţl: 

Preşedinte: Iosif Moldovan. 
Vice-preşedinte: Prolasie GivulQscu. 
Secretar l. Di mitrie Popovidll. 
Secretar II. George Popoviciu. 
Cassar: Iuliu Grofşorean. 
Bibliotecar: Dimitrie lIiş. . 
Conlrolor: Ioan Vancu. 

Ioan Vancu 
Dimitrie Boariu 
Ale~iu Doboş 

Membrii În comitet: 
preş. desp. proL 

" " " 
" " " 

Arad. 
Chişineu. 
Şiria. 



Pavel Dlrlea preş. 

Nieolae Roşeaiu 
Protasie Givulescu " 
Mihail Vidu 

" 

" Ioan Roşu 
Ştefan Hoja 
Nieolae Cristea 
Petru Vaneu 
Damaschin Medrea. 

25 

desp. prot. Boroşineu. 

" " 
Buteni. 

" " 
Radna. 

'1 '1 
HAlmagiu. 

XXXVIi. Noul preşedinte: Iosif Moldovan, ocupând 
locul prezidial, mnlţumeşle ad. generale atât in numele 
silu, cât şi al biroului şi al comiletului pentru noaua 
incredere. 

Să ia la cunoştinţă inlre vii aclamări. 

XXXVllI. Cu autenlicarea protocolului: 
să IncredinteazA membrii din Arad. 

XXXIX. Exauriale fiind toate punctele din pro
grama sesiunii actuale, preşedintele Iosif Moldovan, mul
tAmind tnlnrol' membrilor pentru suclll'sui binevoitor Întru 
ducerea la bnn sfârşit a I ucrill'ilo l' noastre dascl:lleşli, mai 
apoi dorind tntror şi intoarcere fericitil la a-le lor, de
chiarA ad. generală a XVI de închisă. 

Aclamări frenetice acopăr cAlduroasele cuvinte de In
cheiere a-le preşedintelui. 

P e c i c a, dat ca mai sus. 

Imiil Jloldot·(tIt 
prlJ,~edittf.e. 

Dimitrie Pop{H'idn 
xl'etelftr getura{. 

Acest protocol s'a cetit şi antenlical. 

Arad, la 30 Angu~t (12 Sept.) HlO6. 

Xkolae ştit', 

------,'.:-... _--



1 nforln~l.ţill ni. 
DJspoziţiuni hnportante. Venerabilul Conzistor, 

In deosebita sa pl'eingrigire de creşterea şi educatiunea linerimei, 
tn timpul mai nou, a făcut esenţiale dispoziţiuni cu prh'ire la 
promovarea fnvăţământului elernentar şi anume: 

Prin circular/ti d& dHo :C7 [linia a. 'c, Sr. 2t;;lO., sub răs
pundere morală şi materială a indatorat comitetele parohîale (t 

se Îttr/I'if/i' ,[e lnmsuww # .)(J}virea refl1!/t,tti re ')(Ilm'elor Înciiţlito-

1'eil/i, lotdelilirw, pe lună i'tH~iflte. In cazuri extreme: când din ori 
ce pricină nu s'ar fi incassllt la timp aruncul, iar biserica nu ar 
pulea Imprumuta suma necesară pl~ntru acoperirea salarelor res
tante, comitetele sunt Inclatorate a contrage un imprumut spre 
aeesl scop, iar percentele sot vinde după acest imprumut se 
interzice de a-se delrage din salarul Învătătorului. 

!nvătălorilor li esle strict interzis de a încassa dela cre
dincioşi bani ori naturale in contul saJaruJui. 

în afacel'ea salarului reitant li se impune Invătătoriior a se 
adresa inspectorilor lrllctuali şi nu de-a dreptul Conzistorilllui, iar 
Inlrevenirea la organele polilice, cu Incunjurul şi desconziderarea 
Conzistorului va fi urmăritfl cu toată rigoarea. 

Al doitert ci1'cnlar cu d(ltllt de .~us, J..V1'. iU."J.Jil!l()(j face 
dispoziţii riguroase cu privire la educaţiunea religioasă morală a 
elevilor dela şcoalele noa:-;tre confesionale. Aradieand şcoala 

noastră confesională peste şcoalele de alta eategorie şi studiul 
rctigitloei pe~le toate ceiBlalte studii, Venerabilul Conzislor bazat 
pe dispoziţiunea Sinodului Eparhial din anul 1902 Nr. 1 HI, dj~

pline: CI' .~tltdil~l reliyirtnei - in primul Joc in şcoala noastră 
confesională - Ilff .~e pruplultl, prin clerul l)(trohird, a vând in";"l
tătorimca în hulul dalorinţei sale de InvaţiHori confesionali, a da 
mană de ajutor preotului In ceeace prive~te disciplina şcolară, 

ori in cazul cand din cauza ·mulţimii şcoalelor preolul nu ar 
putea catebiza In lot locul, S8 caLehizeze tnvăţlUOl'ul la şcoala 

-
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străinii pe care preotul nu o ar putea provedea cu instrucţiunea 
religioasă. Sarcina catihîzării cade asupra fnvăţălorlllui şi in pa
rohiile administrate, in cari adminisll'alOl'ul din cauza rndepărtării 
n:ar pulea satisface acestei indaloriri. Tot tnvăţătorii sunt che
maţi a se ingrigi de inslruirea canlăl'ilor ceremoniale şi rugăciu

nile prescrise. 

Al freilelt â,'erl!(tr CIt Sr. 4!):!,"I/ L!I()(" face ingrigir'c de re
gularea frecvcntaţiunei şeolarf. Aici, conform arLicolLllni de lege 
XXVIII din 1876 § 6 p. 3, se dlsiJune compuoer'ea hslei deohli
gaţilor şi pe baza acesteia se deobligă invătatorii a face şi a 
Inainta raportul despre absenţii, călră antisliilecomunale şi călră 

inspeclorii tractuali, ]'egulat şi la timpul preseris. Jnc.il anlisliile 
nu ar satisfaee la timp datorinţei 101', Invăţfltorul pr'in olieiul pa
rohial va lnlreveni la inspectol'ul nostru tractual pentru rcgula
rea aracerilor pe calea sa. 

Aceste cirClllal'e sau comunicat la toale orgl\nele biseri
ceşli şcolar'e, dispunandu-se cetirea lor' şi in şeJlI1ţcle COllllleLe
lor p,u'ohiale. Fl'aţii invăţălori le vor pute lua la cllno~til1tă in 
Intreg cuprinsul lor bogat. ConziJeni.nd importanta lor, am aflat 
de bine a le repI'oduce In e"lrase sCUI'te şi in organul nostru de 
speeialitale, ca se atragem ateotiunea invil.tiilărilol' in special 
asupra părţilor ce-i privesc pe danşii. 

Profesori 1I0i. Venerabilul Conzislor a denumit de 
profesori la institutul pedagogic-clerical din Ar'ad, pe OI Anrel 

Bmll' pentr'u provederea catedrei de ,.,Malemalică." la dcspăr'tă
rminiul pedagogic; iar pe DI Ale.riu Vell/t{on spiritual semina
rial, la incl'edmţal cu pr'opunerea "Tipieului" la ambele despăl'

ţăminle. Dorim succese stritlucite celor chemati să promoveze 
cultura neamului. 

'l'o't'ărăşii' săteşti. Cu scopul de Il promova starf'a 
maleriala eeollomieă a poporului, "Poporul Roman" din Buda
pesta anuntă pe OUlIIinecă in 30 ~eptem\'rie convocart'!l unei 
adunitri fn TimişoaraJ cu scopul de a se organiza "Tovarăşia 

agrieultol'ilor :;;i meseriaşHol' roma'oi din I!ngaria" după stalulele 

proiectate spre acest scop de Domnii: V. O:-n'adâ, 1. Craciunel 
şi lJ. Birăuţ. Să fie inlro'n ceas bun! 
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Reuniunea huAţătorilor din dieceza Ca
ransebeşului ş'a ţinut adunat'ea generală Joi şi Vineri in 6 
şi 7 Sept. n. a. c. in Băile-ErculaHe. Binemeritatul tm'ăţ.ător din 
Baeşa Imm Marcu, acum primar tot acolo, carele ca prim se~re
Iar al acestei falnice Reuniuni şi-a câşligat recunoştinWgenerală, 

acum ca preşedinte cu o destoinicie de admirat a condus adu
narea generală, săcerilnd aplauze insufleţite pentru frumoasele 
idei dezvălite in cuvântul său de deschidere. Dintre preslaţiunile 
mai importante ale Reuniunii surori eternizăm aici deslegerea 
succeasă a temelor: "Limv(ţ materfUt CII b{tz{~ înâi(iimântului ht 
~coata popol'a/r'i" , şi "ţh·oala. fi popontl" impuse de comitel, prin 

·lucrariJe zeloşilor membrii ai acestei reuniuni Georgiu Joandrea 
diacon-inv1ţător in Lugoş şi I. Craciun Invăţălor in Hodoş. An
hele lucrări, cari predate liber şi oral au legat atentiunea ascul
tătarilor secerand complăcere generală, au fost premiate de adun. 
generală cu sume conziderabile donate spre aeest scop de mem
brii fundatori: Dr. Corneliu Jurca advocat redactorul Drapelului 
şi OI'. George Dobrin advocat, preşedintele vestitului cor din 
Lugoj. Pe baza l'aportului general sa conslatat şi luat la cunoş
tinţă, că averea:l'euniunii se urcă la suma de 27797 cor W HL, 
iar hiblioLeca constă din 250 opuri in 298 tomuri. Reuniunea 
are 271 membrii ordinari, 71 ajutători şi 151 fundatori. Dintre 
concluzele mai remarcabile din şedinţa a doua amintim: infiinţa
rea unui fond de 20 mii coroane - din averea reuniunii 
pentru ajulorarea copiilor de învăţători. La invitarea judelui 
primar COI$"(mtin lJiminescu, procsima adun. generală sau decis 
a se iine în Ci(tcova. Restaurarea pe anul socielar 1906 -7 sa 
făcut cu aclamaţiune, realegându-se intreg biroui şi comitetul. 
După jncheiere~ adun. genet'ale, membrii Heuniunei, alăturandu-se 
coriştilor cari în aceia~i zi treceau pc acolo spre Bucureşti, au 
Intreprins o escurziune prin Romania. 

Festivalul corurilor la expoziţia dht Bu
cureşti. Societatea "Carmen" din Bucureşti, sub direcţi unea 
Dlui D. G. Kiriak, a arangiat Duminecă '27 şi Marţi in 29 August 
v. a. c. in arenele romane deja expozipe un [esli val impozant 
şi splendid succe!'!, la care au luat parte activa 25 coruri din Ro
mânia, Ungaria şi Bucovina cu 1700 corişLi. Corurile noaslre 

I 
I 

-



29 

spre BUl~ureşli au fost tntimpinate la toale staţiunile, de lume 
inmenză, infrunte cu reprezentanţii organelor civile f;li bisericeşli, 

intre sunetele clopetelor, bubuitul tunurilor!;ii frumoasele acor
duri a-le muzicelor militare. La sosirea in Bucurl'f;lli bucuria şi 

tnsutleţirea au a.iuns la culme, De un "Ura" 1 "Trăiască corurile 
române"! "TI'ăiască fraţii nostri"! re~.;una văzduhul. Salulele şi 

resalulele fraţilor intălniţi, au stors lacrimi de bucurie din ochii 
tntl'egei mulţimi. Aşezate corurile In ordine, au pornit impozan1ul 
cortegiu spre in1ernul oraşului, condus şi fnsotit de reprezen
tanţii autoritătilor In fruntea a lor 20-30 mii de cetăţeni ai 
Bucureşlilor, eşiti spre intimpinare şi sub sunetele alor 3 muzici 
militare. Fl'ulllea co['tegiului au ajulls In calea Victoriei şi sfâr
şitul era inră la gal'ă. In lot d(~CU1'Sul intrării, corOl'ile au fost 
primite cu uralele enluziasmate ale publicului inmens adunat pe 
troluare, balcoane ~i ferestrii, arullcând plouă de flori asupra 
o'ispeţilor a~teplaţi cu dor, Ajunşi la palatul regelui, muzicele au 
intonat imnul Regal pe care la cântat şi publicul cu capetele 
descoperite. Junii din Braşov au descărcat salve de focuri din 
pistoalele lor. Pr'În bulevardul Academiei, defilând pe dinainlea 
statuei lui Mihai Viteazul şi trecând prin strada Smardan, corte
giul ajunse la biserica Domnita Balaşa, unue sa oficiat prin vica
rul Mitropoliei Nifon Ploeşleanul un Te-Deum, la care răspunsu· 
riIe el'au date de vestitul cor al acelei biserici, sub conducerea 
Dlui D, Todorean. 

Duminecă dimineaţa, toate corurile au azislat la sfinţirea 

steagului societăţii de cântări "Carmen". La 12 ore au avut loc 
în ospătăria ţărăneaseă un banehel, Ia care au luat parte loţi 

preşedinţii şi delegaţii corurHol', In decursul Insufleţitelor toaste 
san luat hotărirea, ca corurile să se tnlălnească in fiecare an la 
Severin, Sinaia, Craiova şi Lugoj. 

După ameazi la 3 ore sau Inceput festivalul corurilor cu 
jocul ,iunilor Braşoveni. Despre decursul festivalului foile din 
patl'ie şi cele din România scriu cu multă laudă la adresa coru
rilor din Ungaria. 

Ordinea prodl1cţiunilor a fost următoarea; 



30 

1. Corul diu N/'('.iţ(: JOO per'soane sub conducerea Dlui 
fnvati'itor Iosif Velcean fiU cânlal: ~ lJ rare Homiln iei" de Coslescu 
şi .,HeSll/lf'lul Ardealului" de 1. \'idu. 

:J. UOI'/(J Hoc('./lllilw· !;Ii Bozoril~/lltÎll/r. Corul Boc:;;enilor sub 
conuucerea Ului [oan Mareu, au c:ll1lal: "Despiirfil'ca Basarabiei" 
dt> P,'riun şi "Mar~ul" de PauJiull. - Corul BozoviceniloI' sub 
conducerea Dl ui lIif> 1mbrescu preot, au execulat piezele: " Dulce 
Hucuvină" de A. Popovici, şi "t-mi place, Ilu-mi place" de 1. Vitlu 

3. Corul plllym'i/()I' din ('acONt condus de tr,vătMorul 

Traian Linta, au cutltal: "Mar'şul plugal'i1ur" de POI'umbescu şi 

"Cadrilul" de aCt~Jaş compozitor. 

4. Corul diu B/liw:; dirigiat de profesorul 1. Buşita, au 
cânta!: "Marşul HegaF' de Muzicescu şi "Două inimi" de Dima. 

5. Cornl "lhlariu" "i'l Orwhm-mm'(! condus de N. Firu 
au cânlat: "Dorul inslrăinatuJui;' de i"lechtenmacher şi "Doina" 
de Vorobchievici. 

6. Corul ditl ()o~/ei condu~ de ţăranul IosiF Micu sa pro
dus cu: "Ciasul rău·I de Vorobchievici şi "Calea măndrii" de 
Lugojan. Fiind viu aplautlaţi, au mai căntat apoi şi "Hai frati la 
năvală daţi". 

7. Corltl rli'l ONl'iţlt romiin/i,. diriglat de învăţătorul J. 
Aogdan, au executat piezele: "Cântecul Prutului" de Vorobcbievici 
şi !~Ool'ul Ardealului", 

8. Corul "Armortin" din Ticl'alliul mare, condus de invă
tălorul [uliu Birou au cânlat: ,.,Hora Coriştilor" şi "Alarma" 
ambele compoziţi uni a le tnsuşi conducătorului. 

9. Corul L1t!lo,ip;nilol', condus de cunoscutul compozitor 
Ioan Vidu fnvăţător in Lugoj, au încununat cinstea corurilor' din 
Ungaria cu plezele propl'ii a-le conducătorului; "Peste deal" şi 

"Negruţa" exzeculate, cu precizÎulle de admirat. 
fntre mult aplaudaţii conducători, Ioan Vidu au fO:'lt deo

sebit sărbătorit de urările fomensului public ce abia mai Incăpea 
In arenele romAne. 

Ca de incheiere au urmat 
Corul de 800 per.~oane, compus din toate corurile de sus, 

care sub conducerea sărbătorilului Ioan Vidu. au executat foarle 
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illlPunrttori: ,.Hai fn horă" de Dima, "Imnul Hegai" dp Hiibsch 
şi "Pui de Ipi" de Vitlu cu acompaniamenlol muzicei militat'e, 

Feslivalu 1 sau ridicat cu mat'~ul "De~tea(Jt!'l-te romilne" 
Cllnlal de inlreg publicul prezent in arene, acompanial şi de mu
:.dea militară. 

In ziua urm[lloare corişlii au făcut excurziune la Sinaia 
liind Intimpinati şi sărbătoriti cu mullă insutleţire, După sosire 
au vizitat mănăslir'ca, unde sa c(~lel)l'at doxologia. Ot~ aici au plf'
cat la eastelul Peleş, prezenlandu s!~ prin o delegaţiune sub eOll

ducerea Ulor Dr, Nicol~lC Oncu. nI', St. Petrovici, COl'iolan Bl"edi
eean şi prolopopul Lugojului Dr. Georgiu Popovici in audienţă la 
M, S. Hegele Carol. Măestrtţile lor Hegele şi Hegina a distins' pe 
liecare membr'u al delcgaţiunei cu cate o inlrebal'e deilpre stările 
şi locurile de pe unde se află DupI\ recepţie au urmat delilarea 
corurilor pe dinaintea palatului, aclamand cu lllsulleţire pe Augu· 
stii Suvel'ani ai Homâniei iub.ilare. [n sfârşit corul, sub diriginţa 

Dilli Kiriac, au cântat ,.Imnul Regal" şi "Marşul unirei", 
Marti seara sa continuat festivalul, concertând corurile 

din: Selişte, Ocna Sibiiului, Orăştie, Coral motilor din Abrud, 
!Joina din Turnul Severin, Armoniu din Bârlad, Doina din Bucu
reşli, 7"'al/$i/rrmiltcor german din Bucureşti, Cond ţl(riinesc din 
Oşoi (jud. Iaşi), din Breaza (jud. Prahova), Dumhrăveni (jud. 
Botoşani), A"f~lfmirt din CernAuti, CantUm din Bucureşti, Apoi 
toate aceste coruri sub conducerea Olui Kiriak 900 cori şti au cân
lat mai multe pieze alese. 

Dare de seaolă. Cu ocaziuuea concertului araujat 
tn Pecica la 29 August n. a. c, in favorul fundului de editare al 
orgauului reuniunii, au binevoit a supr.\ solvl următor'ii Domni; 
Dr. Aurel Novac advocat in Pedca ~ cor; Dr. Nicolae Oncu dir'. 
de bancă rn Arad 5 cor; FJorian M omac 4 cor; George Petro
viei, Ioan lancin, Ioan Duma, [oan Vancu, lustin Dascăl, GeOl'giu 
Popa, Iosif Stern, 5, Mihuţa, Iuliu Vobuy şi Vasilie Ciorogar' câte 
1 COl'. Ioan Mizeş, Ioan Costa câle 40 fiI. Primească marinimoşii 
spriginitori ai cauzelor reuniunii şi pe aceasta calc mulţămita şi 
recuno~linţa noastră. In numele comilet ului aranjator. Ştefan 
Roja invăţător în Pecica. 

Incassarea tacselor. D. Iuliu Grofşorean, cassarul 
general al Reuniunii avizează, că cu oeaziunea adun. gen. din 
Pecica au ineassal următoarele tacse; 
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a) 'j'rt.1'ft rlt tnl'1//hru. Dela Domnii: George Purcal" Dimi- ~I· 
trie BirA/uţ şi .AtIU.~~>1 .Novac lr~l ta1xa Lde membl'ii

1 
fUlidvatori cale .' 

40 cor., oan n aulll n cor., t~Ol or ucaciu, Siuonia oda, Şle- . 
fan Stan şi A lexanrl'u Niea câte 4 cor, George Petl'işor, Oamal!
chin MeJrcu, VaRilie Oareea, Ioan lanein, Gel'asim Balint, Palr. 
Covacîu, Grigul'ill Roşu şi luliana ~aslici cale 2 COl', Taxele le-au 
solvit prin cas.;arul desparţâ,ullntului incâ şi Unii: Sava Tămaşdan, 
Efrem Hedeşan câle 4 cor., V. Guleş, D. Micu şi luliana Plaşa 
câtt> ~ coroane. t' 

b) Alm;umumflJ pentru o rf/(uw [ Re,miurtii pe anul e"'Jdr,~t: 
George PUI'car 6 cor., Teoaor Lucaciu, Ştefan Slan, Ioan lancin~ 
Petru Balint, Traian Givlllescu din Radna, GI'igoriu Roşu, luliana 
l\aslici câte /) COl'" Grigoriu Far'caş Z cor. şÎ SiJonia Voda 1 
cor. Abonamente au mai incurs dela Sidonia Voda ]arcoş, Ioan 
Vancu Ardd, Ioan Furrliall Leucuşeşti şr Georgiu Pelrovici Nădlac, 
câte o cor., şi dela Uroş Todorean şi V. Lupaş ellle 3 cor. 

e) 1'tt,ra pMtru diplomli dela DomnlÎ: Ioan Hui Şiria, 
Ioan Mladin Corn [ăuş şi Georgre Popa Dl'auţ câle 2 COl". 

Au mai incurs pentru fondul de editare al organului Reu
niunii, dela concertul din Pecica 112 cor. 30 fiI. şi dela OI Ioan 
Roşu fnvăţălOl' fn Buleni ca dar, DO cor. 

t Elena Faur, văduva de curând decedalului noslru 
confrate Traian Faur fost Invătător In Sobotel, de cu grabă au 
OI'mal iubitului ei soţ, lăsând după sine un drăgălaş inger acum 
Ol'fan şi de mamă. înmormântat'ea sa făcut In Pecica Sâmbă.lă 
In 2/ j f> Seplemvrie în prezenţa unui public număI'Os şi adânc 
emoţionat. Dumnezeu sl1 fie milostiv ofanului lor fiu! J 

Convocare. 
P. T, Domni membrii ai nou alesului birou şi 

comitet al Reuniuneî, sunt rugaţi a lua parte la prima 
şedinţă ordinară de comitet, pe carea, În vAl'tutea §-lui 17 
din statutele Reuniunii, o convocăm pe .Joi 4 Oclomvrie 
81. n. 10 ore a. m. in şcoala centrală din Arad. 

Obiecte: 
1. Executarea concluzelor adunării generale, 
2. Dispoziţii cu privire la cercul de activitate a 

desparţămintelor. 
3. Alte afecerÎ eventuale. 
Arad, 1/14 Septemvrie 1906. 

Iosij j.llolrJQVCW m. p. Dimitrie Poprnliriu m. p, 
ll1'f'~edillte. 8f'C"eWI' !l1'1'~!)'f11 
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5rafilor lnvăfăfori! 
Aduuarea generalii tlilt Pecica fie-aII lutlori

zat, să ÎlIcassâm resfallfele de faese şi aboll(rmclltul la 

f(Hriâ. dacă Ci' re ft'ebuiJlfa, c!tiar fi pe calea jlltle

dtforiei. 
lY't,1" serq-,j spre cillst(~a IlOtfstră aceasta pro-

cetlt/rli, tie (rceia rll.~ălII pe .fiecare membru şi lIbo

lIat, pe fiecare ÎJlq-'tiţâfor atie'l'ăraf, sti 1111 Îlltrelr'lse a 

trimite tacsele sale restante şi L'urellfe la adresa ca

ssarllllli {((·neral Iuliu Grofşorean, cel IIIult Până, 

/ll /0 Octollliwie q-,., clind se q-'a pretla lista reo$t(",

(ieri/oI' ad'l'()L'irful"i retlll itll1 ii, spre a pornI proce

tlm'a jllde(:ăforellscii i11 cOldrll c:elor ce împedecă reu-

11;,,,,ea ÎII desq-'olt(,rl'll acfÎ'l}ifiiţii sale. 

,\'pe1'iim, di 'l'a.fi foarte mic mllliiirul acelor 

membri i, ellri 'Nlr lăsa sti ajllllKii treaba /a proces, 

e.11J11I11ÎlIdu-sl' pe silll' şi Rl'1l11iuIIl'a sa la m·plilCl'ri. 

Pre::;idi III Re II II itm ei. 

, 
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BIBLIOGRAFIE. 

fn tipografia· diecezană din Arad a apărut şi se pot pro- i 
cura următoarele nanuale şcolare şi cărţi de distracţie moralizătoare: 

I 
ARC-dar wrle de cetire de IOi<if Moldovan şi consoţii 

ediţia a Va. . . . • . . • . . . . . . . 

.il lI-a tarie de cetire de Iuliu Grofşorean şi eonsoţii 

.1{) fiI. t 

ediţia a II-a.. .......... . 

A III-a carte de cetire de Nieolae Ştef şi consoţii 

ediţia L ............... . 60 " 
A 1 V-ft cm'le de cetire de Iuliu Grofşorean şi con soţii 

ediţia 1. . . . . . . . . . . . . . . . .• 60., 

Limba maghiară de Iuliu Grofşorean şi 1. Moldovan 
pentru clasa 1 ediţia 1. . . . . • . • . . 

Limba In ayhiar(l de Iuliu Grofşorean şi 1. .M oldovan 
pentru clasa 11 ediţia 1. . . . . 

Dialoaye de Iuliu GrofşOl'f'an - ediţia I . 

Scrieri pentru p()por de Iuliu Grof;;orean fntro "erie 
de 7 numeri li .'. . . . . . . 

Geograjia Ungariei de Iosif Stanca . . • 

bO 
" 

60 ~, 

60 
" 

20 
" 

30 11 

f 

1 
1 

f' Geografia, Comitafului Arad de Damaschin Medrea 60" i 

în timpul mai non au mai apărut In tipografia diecezană i 

din Arad următoarele manuale: 

Aviz 1 

Carte de (;etire pentru elevii clasei 

" .. " r " " 
" " ." " " " 

Curs practic de economie raţională 

a Il de I. Vuia 36" 
a UJ şi IV " 00., 
a V şi VI " 60" 

5fi " 

La tipografia diecezană din Arad, se află spre 
vânzare: Blanchete 1,Atestat f(·olm"· exemlarul . 4 " 
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