
Anul VI. . Arad, august 1909. Nr, 8 

Reuniunea învătătorilor 
Apare odată În lună. 

Proprietar cdi tor: 

Rauniunea [nv~ţatorilor romani 
~ela şcoalele popor. conF. ort din 
protopopiatele ar3dane 1-VII. 

Comitetul de redacţie: 

HEllACTOH: 

PETRU VANeu 
ln.,\\ă!or. 

ManuSCril}IOlo şi corespondenta 
se va trimite rodae!. in lI1a~l'a
râd. iar abonamentolc .·a""a1U
lui 1. ('rrof~oroan In Oalsa-Vilâqos 

lo,;f MolJ.ovan, Iuliu Grof~orcan, 1)imitrie POI}ovieiu. Ni •. olac 
~!cf. Ioan Cri~,n', şi Io.if "!anca, Im·iLlilloti. "C'--'-'~70-C7~~C' 

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

CI11Jrin!'lul ur. 8: Baportul 'Im4?ral al comitetului central clltrll 
adunarea g-l'upmli'L -- Haportlll cassarlllui. ~- Raportul bihliolecarului, -
"-'Hul plan de jllvilţilrn,llJl de: 1'. I'/I/ICII. _. ~[oda tn ~coalll de: (;-11. - In 
clH'~tia .;omisarilor de: Ioan /(o~ll. - Informatillni. 

C()DVOcare. 
in semml ~-lui 11 din stalute şi bazaţi pe conc1nr.ele 

adunării grllerale trecute, prin aceasta convodim pe toti 
membrii "Up/flliunii 'inl'â(MoriIM' dela şr:oalele poporalf' 
('r!1!/f>RÎol/nle rOli/fine ortol/o,re din J>l'ofopopiafele aradanf! 
J- 1'11" I precum şi pe toţi binevoitorii !',li sprijinitorii 
calv:elor noastre culturale la a 

XIX-a ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ, 
N/re se va {inN{ îu Curticitt, dumin"df, la lG 29 şi luni, 

la 1780 august a, c. pe lunga unm'itom'ea 

PROGRAMĂ: 

Şedinţa 1. (Duminecă dimineaţa). 

1. Asistare în cOI'pare la serviciul Dumnezeesc în 
biserica rom.-Ol"t. din loc. 

16 
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2, La 10 ore deschiderea adunării genel'ale. 
3. Bine\fenlal'ea oaspenlor. 
4. Pre7entarea rap'oartelor şi exmitel'ea comisiunilol' 

ceuzllrătoal'e. 

5. Pel'll'aclarea întrebărilor puse de Ven. Consi::-;lor 
pl'in înaltlll său re::->cripl dela 27 aprilie v. a. c" nt'. 

2H8790H, pe baza lucrarilor înaintale în ('he~lie, de: Iosif 
Slallca, invăt.Hor în Hoşia şi Ioan Cr'işan ÎtlVcttator În 
Socodor. 

Şedinţa II. (Duminecă după am razi). 

6. »0 sClll'l.l reprivil'e asupra inaintarii În Cllilurii a 
omenimll In raport cu edtlcaţinnea generală a popoarelol'«, 
disertatiune, predală liber, de: Pavel Dâl'lea, ÎnvAţator în 
Boroşineu. 

7. »Cartea«, prelegere practică din limba maghiară, 
de: Ioan BeJle, învăţător În ~icHiu. 

8. »Prdagogia veche În raporl cu cea noauii«, diser
lHţiune, de: Ioan Ardelean, învăţălor la şcoala de apli
catie in Arad. 

H. »Linia cprcmt1.\«, p]'plegel'e pradicfl din geometrie, 
Je: PellU COItăll, invătălur În Mândruloc. 

Şedinţa III. (Luni dilOinea!a). 

10. Hpfel'ada comisiunilor. 
11. Propuneri şi intcl'pel<ll'i. 
J:t Fixarea timpului !?i locului pentru adunarea ge-

neJ'al:l. proximă. 
1;3, Exmilerea comisiuuii aulenticătoare. 
14. Restaurarea pe nonl period dela 1909-1912. 
15. încheierea adunării generale. 
Arad, din şedinţa ordinara. a comitetului central, 

tinulă la 9 august 27 iulie 1909. 

Iosif Moldovan, Dimitrie Popoviciu, 
prczident. secretar general. 
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Spre orientare: 

Comitelul reuniunii va pleca spre Ctll'tieiu din Arad: 
Sâmbată, 1528 august a. e., În ziua de slta Mărie-mare, 
cu trenul de 5 ore p. m. în Curliciu va sosi la orele G. 

Dupa sosire, oaspetii se vor conduce la cvartire, iar 
seara la orele 8 se vor întâlni cu toţii În ospahlria: l>Mladin c , 

la seraIa de cunoşlinţă. 

Duminecă, după şedinţa primă, va fi prânz comun, 
iar seara la 8 ore concert şi pefrece1'e C/.t joc. 

Programa pentru concert !şi petrecere se va publica 
mai ti\rziu. 

ÎnsiJlur(l'ile pntfru cl'f1rtil'e ,~i la )Jl'ânzul comun 81; se 
adrf'seze dlui,' il1iltail Dragoş, îlliJiiţâtor î'l etl1'tieiu, 
('el mult 1Jf1 JI fi .Joi, 1821i au!!".'!f a. ('. 

• I 

Nr. :132-1908/9, eseb. 

Raport general. 
despre activitatea reuniunii învăţătorilor români, dela şcoa
lele poporale ortodoxe confesionale din protopopiatele ara

dane 1-VII., pe anul 1908/9. 

Ono mUi Adunare ,qenemlă! 
A vem onoare a· Vă prezenta aici urmatorul raport 

general de::;pre acltvilatea reuniunii noastre invăţătoreşti 
pp. anul HJ08 --9. 

A 

In general. 
Trăim intr'o vreme de cea mai mare durere pentru 

viiLorul şcoalei noastre româneşti. Vânturi reci şi furtuni 
vehemenle ameninta aceasta p.'eţioasil. reduta. între astrel 

IH· 
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de îrnprejunlri şi activitatea reuniunii noastre, dacă n'a 
indurat Vl'e-o stagnare în avântul luat, dar, in comparaţle 
cu trecutul, pe lângă toală truda şi munca depusa, nu să· 
poate mândrl cu acele rezultate, pe cari şi ia singură 

le-a dorit. 
Timpul de astazi a hărăzit statului îovaţil.toresc o 

inallă şi grea menire în vieata poporului nostru. 
Pentru a pulea noi corespunde tol mai mult acestei 

grele şi inalte meniri, să cere, ca să ne grl1p3rn tot mai 
Illlllt şi tot mai sincer în jurul acestei insLitutiuni. 

Între impf·ejurarile nespus de grele prin cari trece 
astăzi şcoala românească, reuniunile invăţătoreşLi sunt de 
cea mai mare însilmnătate pentru noi, învăţatorii. 

Chemarea lor este, a uşol'a şi ajuta munca învăţăto
rului, atât in şcoală, cât şi afară de şcoală . 

.... 
In special. 

1. Activitatea biroului şi a comitetului. 

A) Agendele biroului central. 

1!! decursul anului 1908-9, biroul cenlral a 1'('zol
vatlBO esebite. 

B) Agendele comitetului central. 

Pentru executarea concluzelor adunăriI generale, re
zolvarea afacerilor curente, pl'ecum şi pentru luarea de 
nouă dispozi~ii intru promovarea afacerilor reuniunii, co
mi1elul central a ţinut 3 şedinţe şi anume: 2 ordmare 
şi 1 extraordinară (Eseb. mii: 15, 20, 21, 50, 61, 120, 
132 şi 133), ' 

Pe temeiul şi in legătllră cu concluzele adllse de co
mitet În aceste şedinţe, preocupările de căpetenie ale re
uniunii in acest an an fost: 

1. Adunal'ea datelor penll'u istol'ia şcoalelor şi cursu
rile de scris-cetit Cl1 analfabetii. 
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Pentm adunarea malel'ialului relativ la istol'ia şcoa
lelor noa::-;LI'e, aUI compus şi di:;jribllit tuturor Îllvatalorilor 
coaie anumite, cu tntl'ebc'l.ri asupra tuturor împrejurarilol' 
ce ni-::-;aII pill'uL a fi de iO:'iămnălale peolru şcoală. 

Unii dintre învaţălori ne-au şi l'c'l.::ipun::i deja; cei mai 
mulţ[ În,:,;). nu. 

Fiind deci afacerea În·curgere, propunere concl'ela in 
cauză. vom face numai după-ce 101 materialul de lipsa. il 
vom avea adunat. (Eseb. nI'. 22 şi 71). 

Ce priveşte afacerea cu imslructia analfabeţi,lOl', Incă 
de timpuriu am lansat circular căll'ă loaie despadaminlele 
proLopopeşli ale l'ellniunii 1 precum şi cftLră toO invaţalorii, 
servindu-Ie CI1 inviaţiuni în cauza, în cal'e am ordonat 111-

cepet'ea acelora, în fie-care comună, la 15 noemvl'e .nlos. 
Hapoarle despre aceste cU1'8U1'i n'am primit decât numai 
dela Arad şi Pecica. Pe cale [Jr'i\'ală insa avem cllno:ştinţa, 
că s'au mai ţinut atari cursml şi in alte comune, 

în Arad, tcmltătol'lll Nicolae Ştefll, a in:-ilruaL 2H de 
analfabeti. Cur::iul s'a inceput la 1 (14) decemvl'e UIOS 
şi a durat !Jână la il aprlle 1009. Instrucţia a fo:;t 3 !:ilHi 
la săpUtmâwl. Elevi[ a fost impi'lf"~i'i in 2 grupe: Î/u'l<jJIl

torl Şl inaintati, iolrucât din cei 28 de ('levi: 17 !:iau 
înscris la inceputul cursului, ial' 11 numai la 11 larlU
arie lUOB. 

Cu incepătorii s'a termillat intreg • Abecedal'lll< ia]' 
cu cei inaintati şi »Carlea de cetire«. 

b:xamenul s'a ţinut în Sâmbăta flor-iilor, la 3 aprilie 
lU09, sub prezidiul an. D. Traian Vatan, preot in Arad, 
ase::ior consistol'ial, fiind pre7.enţi 9 elevi, prodllcând ditl 
::scriere şi cetil'e, rezultat »deplin multumilol'«. ' 

în Pecica, învătătorul Petru Rusu, a im,lruaL 30 de 
analfabeti. Prelegerile le-a incepul la 2 (15) l10emvre 1 !J08 
şi 5au tinut sară de sară, dar după un timp de 3 sftplă
măni, »urândulise ascultătorilor«, Clll'sui s'a si:stal. 

" Lworul de bum\late şi fericil'e, astăzi, şi cu atât mai 
vârlos În viitor, avem să-l cautăm în şcoală şi numai in 
şcoală. 
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Precum în războia. numai o armată hine instruată 
şi bine disciplinată poate fi sigură de învingere, a:stfel şi 

poporul nostm, numai atunci va pulea fi sigur de viitor, 
dacă va fi provăzut in deajuns cu arma, CaI'e astazi este 
arma cea mai puternică: cu şcoală, cu carle} cu Învăţătură. 

în puterea slovei deci să căutăm tot mai mull in 
viitor tăria poporului nostru 1 (Eseb. mii: 22, 78 şi 7g). 

2. Cu scopul de a face, ca cursurile cu analfabeţl i 
să fie mai interesanteşisede\'inămaiatrăgătoare, am 
di:::;pus, ca acestea cursuri să fie îmbinate cu prelegeri 
inslructive şi moralizatoal'e, prin cari să se deie poporului 
nu numai instrucţiuni folositoare din sfem economiei, ci 
prin acele să se combată şi alte patimi încuibate la po
po)'ul nostru, ca: beţia, luxul, lenea, ele. 

Cu bucurie anun~am, că în aceasta lucrare a noastră, 
am fost ajutaţi şi incurajaţi şi de cătră "Asociaţiunea na
ţională aradană pentru cultura poporului român" .. 

Magn. Sa dl deputat dieta' şi secretar consistorial: 
rasile Ouldiş, prim directorul Asociatiunii. prin hâl'lia sa 
dela 13 sept. (31 aug.) 1908, din incredin!al'ea comile
tului Asociaţiunii, ne·a avizat, că în scopul de a ţinea 
ţinea poporului prelegel'Î antialcoholice, ne p~ne la dispo
zitie nu numai »Proeclografulc Asociatiunii, precum şi o 
prelegere foarte instructivă În aceasta materie, ci la caz 
de lipsă, Asociatiunea este gata a da, celor cari vor cere, 1"' 
şi instrucţia necesară în manllal'ea li) proectografului«. f 

Primind noi cu mnltă placere ofertul A'lociatiunii, am 
rugat pe Magn. Sa dl Vasile Goldiş, ca sit binevoiască a 
ne pune la dispoziţie şi un individ, care să poată da în
văţătorimii instrucţia necesara in manual'ea » proectografu
luic. Pentru tinerea acestei instructiuni, am ales ziua de 
;j noemvrie (23 oct) 1908: avizând despre aceasta, prin 
act oficios, pre toţi prezidenţii despărtămintelor noastre 
protopope:;;ti, iar prin zi,are şi pe toţi ceialalţi învăţători, 
tnvitându-i, ca să ieie parte la oara de instrucţie. r 

La aceasta J\'lagn. Sa dl deputat dielal şi secretar f 
consistorial: Vasile Goldiş, prim directorul Asociaţiunii, I 
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prin hâl'tia sa dela 12 deecmvl'e 1908, ne-a J'ă~pun:s, ca 
comitetul AS0ciatiunii aradane nu numai că a lual CII 

bucurie la cunoştinţă aogajallwnlul reuniunii, de a Onea, 
prin membrii săi, În legatl1I'ă cu CIHclurile de sCl'iti-ce(it cu 
analfabetii, prelegeri publice poporului, pentrn combat0['f'a 
alcoholismuilli, cu ajutorul [)l'oectografuilli, şi ne-a desig
nal de instructor fn manllarca acestuia pe Ono D. Nil'()/IIf! 
Jlihuliu, profe~or prepal'andlal la seminarul die('ezan dill 
Arad, ci, în leg::Uură cu aceasta, în şpdinţa sa dela 2;) no
cmvre (8 dccemvre) 1908 a holdl'âl, a pune la dbpo;dtia 
comitelultli 'reuninnii noastre suma de 200 eOI'., cu ::;co
pul, ca să spl'iginea:scă şi din parlea sa niznin!('le COI'[Hl

lui învă!ăloJ't'sc întru combalerea analfabeli':iml1l11i, adelll
gând, ca. aceasta sumă o putem ridica ori cflJld. 

La inslruatia tinută Ia 5 noemvre (2B oct.) 1 BOS, pe 
lângă un număr roade frumo::; de invatatori din toale 
părple, a luat pal'le şi lVlagn. Sa dl Vasile Goldiş, imbar
bătând şi însulleţind invc'tţatol'imea şi CII acea:;la ocaziune 
a merge tol inainte pe calea incrpulă. 

Atât pentl'U aceasta, cât şi pentru ajutol'ul de 200 
cor" n'am inlrelăsat a mulţumi la timpul sau: atât A~o
cialiunii şi l\ragn. Sale dlni deplltat şi secretar cOllsi:slorial : 
Va::;de Goldiş, pl'imului director, precum şi Ono D. Nico
lae Mihulin, profesor preparandial. 

Din rapoartele primite, constatăm, că asemenea pre
legeri sau ţinut de c~ltră mai multi învăţători, in mal 
multe comune şi annme: 

La 5 şi 6 noemvre, tnvă~ătorul Traian FIidrich din 
I\Hniş, a preles în ~lfiJliş, în prezenţa alol' pesle 300 po· 
poreni, in frunte cu preotul: Petru Pelle din loc. ToL În

văţătorul, Traian Fridrich, din Miniş, a mai tinul tnc~l 
două prelegeri şi în comuna J>auli.~, la 7 şi 8 noernvre, 
fiind şi aici de fata cam 100-150 de poporeni, În frunte 
cu preoţii: Cornel Popescu şi Zamfir Conopan, precum şi 
învăţătorul: George Stoian şi aHi onoraţiori de acolo. 

De aici "proedografulU s'a trimis prezidentulni desp. 
prot. Buteni: Nicolae Boscaiu, învlltiltor in Bode:şti. Acesta 
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a început seria prelegerilor cu ocaziunea conferinţei de 
toamnă a desp. prot. tinuta în Boroşebeş, la 1 (1·'1-) no
emvre 1908. Conlinuând, a mai tinut prelegeri şi popo
rului din Boroşebeş şi Bodeşti. Imbolnăvindu-se greu însă, 
.proectograful« a fost trimis apoi prezidentului desp. prot. 
Chişineu: Dimitrie Boariu, Învătator in Nadab. care a cu
trierat cu el toate satele de prin prejur, ţinând o serie 
lunga de prelegeri şi anume: la 1 şi 2 dec. în Nădab, la 
4 dec. în Chişineu, la 5 dec. fn Cinteu, la 7 dec. în Şu
mand şi la 10 dec. în Socodor. Prezenti la aceste prelegeri 
bine succese au fost: în Nădab, la prelegerea primă. 2BO 
de 'parochieni, . iar la prelegel'ea a doua 16B; în Chişineu 
] 42; 1n Cinteiu 81 bărbaţi şi 62 elevi de şcoală; în Şll-
mand 158 şi in Socodol 184. i 

Dintre inteligenţa şi fruntaşii vieţii noastre publice din 
acele părţi au luat parte la acestea prelegeri domnii: 
George Crainic, Dimitrie Mllscan şi L'lurentiu roader, preoţi 
in Nădab; Gavl'Îl Popluca, preot în Cinteiu; Ştefan Leucuţa, 
preot în Şumand; Aurel Varga, preot în Socodor; apoi 
invătătorii: loan Caba din Chişineu; Ioan Popoviciu din 
Cinteiu; Pavel Stana şi Ioan Tocănită din Şumand; 
Ioan Crişan, :\loÎsă Mariş şi Iulian Paguba din Socodor. 

Pe lângă aceştia ne-a surprins in mod foarle plăcut 
şi prezenţa valorosului fruntaş, membl'u fundator al reuni
unii nocstre, a dlui Mi/mil Vii/ieiu, ad\Tocat in Chişineu, 
care şi prin aceasta ne-a servit de exemplu, că adevăratul 
român este şi trebuie să fie În tot locul, unde e vorba 
de binele şi fericirea neamului său. 

între momentele mai io:-;ămnate obsel'vate cu ocazi
unea acestor prelegeri. remarcăm: Elevii şcoalelor din 
Nădab, sub impresiunea celor auzite şi văzute, au făcut 
promisiunea solemnă, că nu vor bea beuturi spirluoase 
in vieaţa Jor. 

Cu deosebit interes au fost ascultate datele statistice 
despre nefericirile produse prin conzumal'ea beutllrilor 
alcoholice. 

I 
I 
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În Chişinen, veslHi de conzLII11ători, batrănii n'au fost 
mişcaţi; tinerii Însel aLI promisI că nu să vor mai da. 
beulurii. 

ln Cinlciu, poporul a dat mare atentiune pr'elegel'ilor, 
dai' câţiva din ant:slia cQll1unală, la îndemnul nolarullJi şi 
scriitorului comunal, ironizau pe prelegălol'. 

în ~nmand şi Socodor, dlJpă prelegeri, oamenii s'au 
pus să discute cele auzite şi văzute, aducând înşişi ase
menea exemple din vieala he~i\·ilor. Discusiunea lor se
rioasa, comentează în deajuns inllLlinţa prelegel'ilol' ţinute 
de vrednicul dascăI: Dimitrie Boariu, Cdl'e şi în aceasta 
privi n (.ă a excela l între colegii săi. 

l)Proectograful« s'a mai tl'imia apoi şi învăţătorului: 
Petru Lupaş din Sâmbăteni şi era angajal şi de învăţatorii: 
l\iloisi1 Mariş din Ternova, Pavel Dădea din BOI'oşineu, 

LVlihail Vidu din IIălmagiu şi George Pelrovicin din Nadlac, 
dar în timp aparatul de luminat s'a l'uinat şi astfel până 
la reparal'ea lui, prelegerile s'au sislal, având a fi conli
nuale la iama viitoare. (Eseb, mii: 12, 25, 2G, 56, 6li, 
67, BR, 72). 

3, între preocupaţiunile de căpetenie ale reuniunii a 
fo:)t eslimp şi l'egularea afacerilor sale financiare. 

în trei adunari generale s'a ad:l~ concJuznl, prin care 
comitetul cenlral a f05t instll'cinat, ca sa ieie di5pozi ~iile 
cele mai energice pentru Încassarea restauţelor. 

Comitetul central insa, inainte de a purcede cu ri
goarea impusil de atâteaori, cu unanimitate, de adunarea 
genel'a!ă, a Căutat, ca sa rezoalve aceasta afacere gingaşe 

cu frumosul, pe cale pacinică, intrepl'inzând, de trei ani 
de zile, tot ce a :ştIUt penlra a putea convinge pe cei ClI 
restanţelR, cel este şi in interesul lor aşi face datorinta !şi 
a-se achita de datorie. 

în sfârşit, dupăce tuale solicitarile noastre pe această 
cale s'au lovit de nepăsarea oamenilor, ce era alta de 
facut decât, ca, confol'm concJnzelor aduse, comitellli să 
ieie in considerare şi ultimul ,'efugiu, adecă să Încasseze 
justele pl'etenziul1i ale reuniunii prin judecătorie,cu advo-
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cat. .Judecătoria s'a pronunţat. Rămâne numai, ca să ce
rem şi executarea sentinţei. ~ 

între astfel rle imprejurari, supunem din nou aceasta 
afacere apreciarii Ono Adunari generale, cerând noaua în-
demnizare in cauză. • 

4. Sub l1I'. eseb. 35 am apelat la reuniunile surori 
dela Caransebeş, Timi~oara şi Oradea-mare, l'ugându-Ie, ca 
ele Înci!. S(l urmeze munca noastră intru tinerea de pre
]egeri instructive şi moralizătoare poporului şi în deosebi 
intru combaterea alcoholului şi pentru adunarea materia
lului relativ la istoria şcoalelor noastre. 

Dintre loate insă ne-a asigurat de împreună conlu-' 
crare numai reuniunea sora dela Caransebeş. (l~seb. nr. (05). 

5. Privitor la biblioteci, am dispus tuturor despăr'ţa
mintelor protopopeşti, ca în viitor, în regil:itrul bibliotece
lor, pe lângă titlul şi autorul Cărţilor, să se susceapă şi 
valoarea. Aceasta am cerul-o pentru motivul, ca la caz 
dacă vre-o carte s'ar pierde, să putem fi totdeauna în po
sibilitatea de a şll, ce valoare putem s'au avem dt'ept să 
încassăm pentru acele dela cei responzabili in chestie. 

Totodată am cerut pl'ezidenţilol' desp. prol.,ca să 
erueze şi asupra cărţilor înstrăinate ori pierdute, staruind 
a incassa dela cei vinovaţi valoarea acelora, iar încât ar 
intimpina greulăţi;să ne raporteze, pentruca să îolrevenirn 
noi, de aici, in meritul afacerii la Ven. Consistor. (Eseb. 
nr. 22). 
6. Bazaţi pe condllznl adunarii generale de an, am supus 
spre apreţiare desi>. prot. dizertatiunile: 

1) J[etodltl direct la prupunerea li:mbpj ma/Jhiare" de: 
Dimitrie Boariu şi "Hl1'fwi despre eel/tea/ilule. " de: 
Pavel F. Dârlea. 

Din rapoartele primite] privitor la limba maghiară! 
constatăm: despărtamintele protopopeşti în maioritate sunt 
pe lângă metod ul iltdirect la propunerea limbei maghiare 
În şcoalele noastre. Nu detrag insă nici din valoarea aşa 
numitului metod direct. Cer numai, ca acesta să ~e aplice 
nu la predare, unrle nu poate obţinea rezultatul dorit în 
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şcoalele cu Ilmha de propunere n~maghiară,ci mai târziu, 
dupăce elevii suut deja in pO:-lesiunea malerii Imclale. ~i 
aceasta numai ca di:scusiulle şi aprofnndare mai deaproape 
in limbă a acelor propuse şi învaţate; ca exerciţii, ca de
prindere în limbă. 

Ce priveşte lucrarea lL1i Pavel F. Dârlea Însel, să 
laudă zelul dlui dixel'tante, iar vederile lui să răcomâlldă 

în alenţiunea membrilor. (J~seb. mii: 2~, 98, JOI, 106, 
109, 115, lH)). 

7. în che:slia organului noslm de al preface in organ 
al tuturor reuniunilor noa~tre înv.Hălore.şti din dieceza 
Aradului, conform dorin~ei exprimate de reuniunea soră 
dela Tlmişoal'a: suntem de părerea, că aeeasla, din punct 
de vedere adminislrativ, este uo lllcm foarle g,·ell. Şi este 
lucru greu, pentrncă o astfel de administrare al' produce 
multe neajunsuri şi neplăceri, după cum vedem că să 
întâmplă şi obvin ace:-;le chiar şi numai in "aionul reuni
unii noastre. Ce va fi însă atunci,' când toale reuniunile 
conternplate ar fi proprietare a ol'ganultli ~i abonamentele 
ar trebui !:lă se îllcasseze prin toale trei reuniunile? 

împ"ejmarea aceasta în:-;ă nu împedecă, ca membrii 
celorlalte doauă reuniuni suro"i: dela Timi!şoara şi Oradea
mare, !:lă aboneze cu toţii organul nostru l rămânâud 8!:llfel 
reuniunea noastră singura proprietară, iar noi, ii asiguram, 
că vom tracta toate chesLiile şi şi afacerile lor intocmai 
ca pe ale noastre. 

Iată deci modalitatea, prin care orgaDul nostru tolu!7i 
ar putea fi organul tuluror reuniunilor noastre învăţato· 
reşti din dieceza Aradului, conform dorjn~ei exprimate de 
reuniunea soră dela Timişoara. 

Ce priveşte insă chesita de revizuire a legii de pen
ziune in V'ăţ,Horească, afacere venHă iarăşi tot dela reu
niunea soră dela Timişoara, suntem de părerea, ca şi noi 
să ne adre::;i1m inaltului guvern în chestie, arătând, prin
tr'un memorand, justele noastre dorinte şi pretenziuni. 

8. Privitor la augmental'ea fondului »Teodor Ceontea«, 
am apelat din nou in chestie la toaie desp. proL, susţi-

- I 
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nând şi mai departe chestie deschi5ă această afacere, Ru
găm deci şi cu această ocaziune Loate inimile romaneţ;ti, 
ca să doneze câte ceva in favorul acestui fond, menit a 
ridica monument unuia dintre cei mai mari dascăli al 
neamului românesc din această tară, dar care - durere 
- prea de timpuriu a trebuit să cadă jel'tfă sfintei şi 

grdei sale misiuni, (Eseb. nr. 22). 
9, Cu scopul de a putea stabili şi decreta în mod 

definitiv regulamentele: afacerilor interne, de cassă şi bi
bliotecă, am atras din nou atelJţiunea desp, pl'OL asupra 
lor, cerându-le a-ne comunica eventulllele lor obsărvări 
spre a-le putea lua În conzidel'are fnainte de a propune 
ad. generale decretarea lor In mod definitiv. (Eseb, nr. 22). 

10. Sub m. eseb. B2, am adus lacunoştinta mem· 
brilor: Savu Bugariu din Micălaca şi Elena Bugarin din 
Pecica, concluzlli adunării generale privitor la neinteresul 
novedit faţă de chestiile încredin~ate lor spre rezolvare 
din partea desp. prolopopesc la care aparţin, 

11. Sub nI'. eseb. 2B, am avizat pe toţi membrii fllnda
tori despre susceperea lor de atari, prin adunarea gene
rală anterioară, şi i-am provăzut pe toti cu diplomă. 

12. Din incidentul morPi P. S. Sale Dlui Episcop: 
Nicolae Popea dela Camnsebeş, am adresat Ven. Con:sistol' 
de acolo, in numele reuniunii noastre, o adresă de con
dolenţă, la care Ven. acelaş prin hârlia sa dela 4 august 
1908, nr. 4855-908, I'ăspunde mulţumind f'eunil'lnii pen
tru doliul exprimat, (Eseb. nr. 1 şi 10). 

13. Venerabilul Consistor prin inaltul său rescript 
dela 27 apdle v. a. C., nr. 2987- 909J »cu scopul de a da 
membrilor reuniunii prilej de a-să orienla pe deplin şi de 
a-să clarifica temeinic în privinţa trebuinţelor celor mai 
arzânde de azi a şcoalei noastre poporate şi pentru a 
putea cunoa<şte şi a aprecia bine greutăţile corpului în vă
ţăloresc deopat·te, iar pe de altă parte, penlruca experin
tele şi diseusiunile aceslllia să le poală concretiza şi sub
sterne P. Ven. Consistor metropolitan, peutm valorare Ia 
redactarea noului ~Plan de înv,lţământ c , pentfl1 şcoalele 
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noastre poporale, a ('ecel'cat reuniunea cu mai mlllte in
trebari, împărţite in doua. grupe, cu insărcinarea, de ale 
incredinţa unor membrii distinşi, cari până la adunal'P-a 
generală să le prelucre intrun elaborat obiectiv şi bine
concentrat, in care să se al'ate, cum s'ar putea pllne tn 
lucrare ideia conducătoare a temei, având apoi ca aceste 
elaborat-: să se discute serios şi amănunţit şi în şedinţele 
adunării generale, iar despre rezultat să se raporteze Ven, 
Consistor. 

ln special să se arate: 
a) Întmcât adunarea generală cade de acord cu di

zertantul ? 
b) întrucât îl completează ori il rectifică in partea 

propunerilor de realizare a idei ei ? 
Stâo(l în faţa acestui ordin, pentru a-ne putea achita 

cu demnitate de aceasta însărcinare, am incredinţat aceste 
întrebări, conform dorintei exprimate şi de Ven. Consistol', 
mai multor membrii harnici ai reuniunii, cari în parte 
şi-au şi făcut datorinţa. , 

Dupăce insă afacerea aceasta va avea să fie tradată, 
pe baza lucrărilor incurse, şi de adunarea generală, 
pentru ol'jenlal'ea membrilor, lăsăm să urm!:'ze aci şi 
acele întrebări, aşa, după cnm ni-s'au prezentat. Atragem 
deci atenţi unea fiecărui membru asupra lor, cu însărci
narea, ca până la adunarea generală să le aprofundeze, 
ca astfel cu ocaziunea aceleia, fiecare mem'bru să poata. 
lua cuvântul şi sa discute asupra lor tn deplină cunoştinţă 
de cauză. 

Grupa J., a) Cum s'ar putea, ca invăţătorimea noa
stră se lucre mai intenziv şi se realizeze scopul formal al 
invăţământului nostl'll in cadrele de ar!. lege xxvn. 
din 1907? 

b) Ce modalităti ar pntea servi pentru ajllngcl'ea -
acestui scop pe lângă o anumită reducere a materialului 
didactic? 

c) In ce al' consta acele modalităţi, iar reducerea 
materialului la cari obiecte de învăţământ şi in ce mă-
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sura s'ar pulea face, fară a sdruncina unitatea, complec
titatea mult-puţină şi scopul invăţamântului confesional? 

d) Dupi'i experinta de până aci, poate-să nădăjdui, ca 
invătătorimea noastră să poată salisface nu numai prescri
selor planului de invliţamânt pentru limba maghiară, ca 
şi scopului religios-moral ~i cultural urmarit de biserici 
prin şcoala noastră confesională? 

Gn(pa 11., a) Prin ce mijloace speciale din cuprinsul 
activităţii învăţătorului s'ar putea face, ca înYă!clmânlul 
nostru confesional să devină mai lesnicios in plac1ica :=-a 
şi mai cu rezultat in faza, În care a ajuns şcoala noastră 
poporală? 

b) Care ar fi procedura cea mai scurta, pentruca în 
vreme ce s'ar satisface cerinţelor legii în -priviota P10PU

nerii limbii maghiare, să se realizeze lot atunci şi rezul
tat pe deplin mlll!umifor cu deosebire din religiune, scris
cetiiul românesc, cfmtarea biselieească şi in privinla des
voltării gustului de cetit În limba malern,t? 

c) Prin ce mijldace s'ar puteă sporI isvo<lrele pentru 
augmenlarea bibliotecelor parohiale dispuse prin concluzul 
cOllgl'{lsual nI'. 142 1 HOt) ? 

d) Cari opuri ar fi celq mai de folog pentru a-sa 
spl"iginl arâtatlll scop al în\'ă~;lfTlânllllui confesional? 

e) Cum s'<Jr putea angajâ însăşi Îllv,H;Horimea la 
Cfearf'a acestei literature pentru popor, menil& a sprigini 
şi a fructifica aclivi/atea invaţatorului începută in şcoala? 
(Eseb. mii: 9B, 104). 

14. Prin hârlia dela 13 (26) august 1 U08, nI'. 54-{19 
din 1908, Ven. Consistor a supus spre apreliare reuniunii 
noastre invaţătoreşli tabelele de cetire, lucrale de Inliu 

. Vuia, învă(ator·director în Comlouşul-mare, pe baza melo
dului sunetelor vij de Gabel. 

Pentru a pulea da Ven. Consislor un răspuns po
trivit ce vederile- tuturor invaţă[ol'ilor ce compun aceasla 
reuniune, am supus şi noi la rândul nostru aceste tabele 
aprecierii desp. noastre prolopopeşti. 
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După-ce insă Ven. ConslsLor şi pâ.uă ce desp. noastre 
protopopeşti s'ar fi pronuntat în cauza, a urgetat răspunsul 
nostru, ne-am aflat indemnati a răspunde Ven. Consistor 
în merit, combătând acel melod nepotrivit penlru şcoală: 
atâ.t din punct de vedere pedagogic cât şi psihologic, 
ceeace ulterior s'a întărit şi pl in vederile despăI'ţămintelor 
proL, cari încă au fost şi sunt conduse de asemenea ve~ 
deri în aceasta chestie. (Eseb. nr. H, 24, 43, 44, 4H şi 51). 

15. Pentru a ţimenta tot mai mult legăturile dintre 
reuniunile surori, reuniunea noastră şi estimp, fiind învi~ 
tată, s'a reprezentat atât la adunarea generală a reuniunii 
su rori dela Caransebes, ţinută în Carausebeş, cât şi la cea 
dela Timişoara, ţinută in Lipolla. în ambele locuri repre
zentarea s'a facut prin secretarul nostru general: Dimitrie 
Popovidu şi anume la Caransebeş singur, iar la Lipova 
încunjurat de un număr impozant de membrii apal'ţinători 

reuniunii noastre. (Eseb. nr. 13,16,17,45,110,117 şi 123). 
16. Tinem să amintim acl şi aceea tristă imprejurare, 

că dela ultima adunare genenerală, reuniunea noastră a 
indurat simţite pierderi în urma trecerii la cele vecinice 
a fostilor săi membrii: 01'. Ioan Trailescu, pl'otopresbiter 
in Chişineu, membru fundator; Traian lVlagiel', prol. in Bu
leni, membru ajutc1tor; Ioan Micol'oiu, învătător În Che· 
rechiu; Porlirie Popescu, învăţător penzionat in Covă~ân~ 
şi Mihail Leucuţa, învaţiilor în Somosche~ membrii ordinari. 

La toate aceste triste momente reuniunea noastră a 
ţinut să fie reprezentată prin esmişi speciali şi anume: la 
inmormântarea mult regretatului OI'. Ioan Trailescu, a re
prezentat reuniunea însuşi prezidentul nostru general: Iosif 
Moldovao, încunjurat de o mare mulţime de tnva,ţa.lori. 
La groapă a vorbit conmembrul şi prezidentul desp, prot. 
Chişineu: Dimitrie Boadu, învăţător în Nădab. Tot ase~ 
menea Ia tom )rmântarea lui Traian Magier, reprezentarea 
reuniunii a făcut-o prezidentul desp. prot. Buteni: Nicolae 
Boşcaiu, tnvăţc1tor in Bodeşti; la ţnmormântarea lui Ioan 
Micoroiu, cassarul nOl'llru general: Iuliu Grofşorean, inva
ţator tn Galşa, care la şi parentat la gr'oapă in numele 
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reuniunii; la înrnormânlarea lui POl'firie Popescu, reuniunea 
noastră a fost reprezentată prin o mulţime de invAtatori 
în frunte Cll secretarul noslru general: Dimitrie Popo
viciu. La groapă a vorbit in numele reuniunii: Iuliu Grof
şoreau şi prezidentul desp. prot. Şiria: Alexiu Doboş, in 
numele invătatorilor din tract şi a foştilor săi elevi, iar la 
inmormânlarea lui Mihaiu Leucllta, a reprezentat reuniunea: 
Simeon Albu, invata tor în Cermeiu şi Vasile Vlădica, În
văţător 1n lermala. 

17. Venerabillli Consistor prin înaltul să u rescri pt drla 
30 decemvrie 1908 (12 ianuarie 190H), ne-a avizat, că În 
urma hotărîrii Ven. sinod eparhial de sub nr. 42/908, a 
dispus ţinerea de conferinte tractuale învlIţ;lloreşli, pres
crise prin § 130 din statutul organic al bisericii noastre, 
la cari sunt deobligaţi a lua parte toţi învăţă-torii. (Eseb. 
nI'. 83). 

18. în vederea faptului, că în anul acesta expiră 
mandatul de trei ani pentru funcţionarii reuniunii, încă- de 
timplll'iu am ordonat desp. noastre protopopeşti luarea 
dispoziţiilor pentru restaurarea pe noul period dela 190B
J U 12, rămânând, ca in centru, restaurarea sa se fac:'! 
cu ocaziunea prezentei adunări generale. (E-5eb. Of. 76). 

1 U_ Ven. Consistor, prin inaltnl sau rescript dela 20 
nov. (3 dec.) 1908, nI'. 5H70 908, răspunzând raportului 
nostru dela 720 august 1908, nr. 6902-B, privitor la 
adunarea generala treculă, ia la cunoştinţă. ct'le raportate, 
iar activitatea reuniunii e apreciază după merit. (Eseb. 
Ul'. 4(i). . 

~O. Cu bucurie relatam şi aceea împrejurare, că deşi 
vremunle suut grele şi deşi invătatorimea I'Omârlă în con
siderarea acestor vremtlt'j grele este atât de mult angajata, 
totuşi şi în anul acesta, mai mulţi inşi, ne-au prezentat 
mai multe lucră-ri de valoare pedagogică-melodică-didactică. 
Dintre acaste unele le-am şi sllscepul in programa fesli
vită~ii noastre de astă-zi. Daca nu le-am susceput pe toate, 
deşI toale ar fi meritat, aceasta s'a făcut numai, pentrucă 
din cauza timpului şi a spaţiului nu s'a pulut. Vom căuta 
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insă, că la timp potrivit, să le publicăm in ol'ganul reu
niUllii. 

21. Proiectul de buget al reuniunii pe anul 1909.910 
tI prezentăm in sumă de 1530 cor. (Eseb. nr. 125). 

22. în fine, pentru adunarea generală prezentă, incă 
de timpUl'iu s'au făcut toate pregătirile de lipsă, între ve
nind în chestie la toţi factorii chemaţi. (Eseb. mii il8, 
39, 40 şi 41). 

II. Activitatea despărţămintelor protopopeşti. 

Bazaţi pe rapoartele primite dela prezidenţii despăr
ţămintelol' protopopeşti, ne permite-mi a prezenta a~tivitatea 
acestora in următoarele: 

A) Desp. prot. Arad. 

A ţinut două adumlri: una de toamnă, în Amd-Şe,rta, 
la 1 14 noemvrie 1908 şi alta de primăvară în TOfnea, la 
22 aprilie (5 maiu) 1909. 

La adunarea de toamnă s'a ascultat prelegerea prac
tică din exerciţiile intuitive, despre: ,.Apele de pe hotar«, 
ţinută cu elevii de clasa II, de învăW.lorul: Ioan Vancu, 
Prelegerea s'a declarat: ,.bine succeasă«, Tot cu ocaziunea 
acestei conferinţe, profesoral preparandial dela institutul 
pedagogic-teologic din Arad: dl Avram Sădean, a ţinut cu 
elevii de cursul intâ.iu pedagogic o prelegere practică foarte 
bine succeasă din limba româ.nă despre noua ortografie. 
Interesul dlui profesor: Avram Sădean a produs in sânul 
Invăţiltorimii cea mai bună impresil1ne. Ar fi de dorit, ca 
acest interes tot mereu să se manifesteze din partea Ono 
corp profesoral faţă cu foştii lor elevi. Legătura dintre 
toţi factorii culturii neamului nostru românesc şi cu atâ.t 
mai mult legătura dintre părinţi şi fiii lor, niciodată nu 
s'a impus cu atâ.ta tărie, ca tocmai astăzi, în aceste vre
muri grele, 

La adunarea de primăvară s'a ascultat prelegerea 
practică din limba maghiară, despre ,. împărţirea timpului« 

17 
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tinuta cu elevii de clasa II de învăţătorl1l: Mihaiu Nicoară. 
Prelegerea aceasta incă s'a declarat: »bine succeasă«. 

Atât conferinta de toamna, cât şi cea de primăvară, 
a fost onorată prin prezenţa mai multor oaspeH din loc 
şi jur, in frunte cu protopresblterul şi inspectorul tractual 
şcolar, P. O. Domn Vasile Beleş. 

Lucrări literare şi prelegeri practice s'au cetit patru 
şi anume: 

a) »Linia cercuală«, temă din geometrie, de: Petru 
Colteu, învăţător in Mândruloc. 

b) l'Educaţiunea intelectuală şi morală« după princi
piile lui Spencer de: Nicolae Cristea, învăţător în Mân
druloc. 

r) »Câştigarea cunoştinţelor şi asimilarea lor, de: Ioan 
Ardelean« tnvăţător în Arad. 

d) .Pedagogia veche in raport cu cea nouă« de: Ioan 
Ardelean învăţator in Arad. 

e) »:3tefan cel mare şi stejaml din Borzeşli« de: 
Aurel Drăgan, învaţător în Cicir. Lucrarile cetite, au produs 
vii discursiuni in sânul membrilor. 

S'a discutat şi pertractat circulara) general al comi
tetului central nr. 22,908-9 luâodu-se dispoziţii de exe
cutare a îndrumărilor cuprinse in el. 

S'au ÎIl'3cris mai multi membrii noi. 
Cu ocaziunea adunarii de primavara, facându-se re

staurarea pe noul period de trei ani, s'a ajuns la urmatorul 
rezultat: 

Prezident: Ioan Vancu, invăţător în Arad-Şega. 
Notar: Nicolae Cristea, invaţător în Mândruloc. 
Cassar: Nicolae Mihulin, profesor preparandia) în Arad. " 
Bibliotecar: Maria Precupaş, invăţătoare în Arad. 
Controlor: Efrem Hedeşan, învăţător in Pecica. 
Comisia literară, pe lân~ă prezident şi notar: Iosif 

Moldovan, învă~ător, director şcolar in Arad, Dimitrie Micu, 
tnvăţator În Şei tin şi Ştefan Roja, învăţător în Pecica. 
(Eseb. mii 77, 92, 106). 
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B) Desp, prot. Chişineu. 

A ţinut două. adunări: una de toamnă. in SOCOd01', la 
28 octomvl'ie (1 noemvl'ie) HI08 şi alta de primăvară, in 
Şumaml, la 30 aprilie (13 maio) HJ09. 

La adunarea de toamnă. s'a ascultat prelegerea din 
Istoria naturală, despre: , Leu«, ţi nută cu elevi i de clasa V-a, 
de invăHHorul: Moisă Mariş, iar la adunarea de primă.vară 
s'a ascultat prelegerea practică. din cântare rugă.ciuoea: 

"DoamnA sfinte cătră Tine, 
Ce n'ai tnceput nici fine, 
Hugăciunea mea s'avantă, 
Tine-mă sub paza-Ti sfilnIă!" 

ţinută cu elevii de clasa III -VI, de invăţătorul: Ioan To
căoiţă, 

Ambele prelegeri au produs cea mai bună impresiuoe 
asupra auditorului, dec\arându-se , bine succese~. 

Interesul publicului faţă de aceste conferinţe incă n'a 
lipsit, fiind ele onorate prin prezenţa mai multor ono
raţiori. 

Lucrări literare ~i prelegeri practice s'au cetit trei ~i 
anume: 

a) »Parleâ educalivă şi instructivă a obiectelor de în
văţământ s'au când inslruăm şi edacăm (( de: Ioan Crişan, 
învăţător in Socodor. 

b) ,A konyv« de: Ioan Belle, învăţator in şiclau. 
c) »Invaţato-rul fn ~coala ~i aplicarea metoadelor« de: 

Dimitrie Boariu, învăţător în Nadab. 
Lucl'a.rile ~i prelegerile celile au produs vii şi animale 

discuţi uni in sânul membrilor. 
S'a discutat şi pertraclat circularul general al comi

tetnlui central nf. 22.908-9 şi s'au luat toate dispozipile 
de executare. 

Făcându-se restaurarea pe noul period de trei ani, 
cu ocaziunea adunării de primăvară, s'au ales: 

Prezident: Dimilrie Boarill, învăţător în Nădab. 
Notar: Traian· Tabie, învaţator în Chitighaz. 
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Cassar: Ioan Crişan, învă~<1tor in Socodor. 
Controlor: Teodor Lucaciu, inv<1ţ<1tor in Giula

Vârşand. 
Comisia literară, pe lângă prezident şi notar: Ioan 

Crişan, învăţător în Socodor; Ioan Belle, învăţator in 
Şiclău; Ştefan Capra, Învăţa tor în $iclăU; Ioan Caba, în
văţător in Chişineu; Mihaiu Dragoş, învăţător. in Curlicil1, 
şi Ştefan Leucuţa, preot În Şumand. în fine s'au lnat dis
pozHitlni pentru a primi reuniunea cu demnitate, care in 
anul acesta îşi ţine adunarea sa generala în una dintre 
comunele fruntaşe ale acestui desp. protopopesc. (E:seb. nI'. 
')Q '"8- Ol 11-) .... 0, ,o ,iH~, D •• 

C) Desp. prot. Şiria. 

A ţinut două adunări: una de toamnă, în Mlidel'af, 
la 720 noemvrie 1908 şi alta de primără, in CovlistÎn{, la 
4 maiu (21 aprilie) 1909. 

La adunarea de toamnă s'a ascultat prelegerea prac
tică din Geometrie, despre: ) Măsurarea trapeznlui«, ţinută 

cu elevii de clasa V şi VI, de învăţatorul: Petru Vancu, 
iar la adunarea de primăvară s'a ascultat mai multe pre
legeri practice din limba română ţinute de învăţătorul: 
Iuliu Gl'ofşorean. 

Aceste prelegeri au dat anză la sel'ioase şi mult folo
iSitoare di-scuţiuni in să.nul membrilor. 

Cu ocaziunea adunării de primăvară s'a servit şi un 
părttstas pentru odihna sl1fletului mult regretatului Învă
~ător din Cherechiu: Ioan Micoroiu. 

Atât adunarea de toamnă, cât şi cea de primăvară a 
fost onorattt de mai multi oaspeţi din loc şi jur, În frunte 
cu P. O. D. Mihail Lucl1ţa, protopresbiter şi inspector 
şcolar tractual. 

Lucrări literare s'au cetit trei şi anume: 
a) »invăţătorul şi recunoştinţa poporului« de: Dimi

trie Olariu, învăţător în Covăsânţ. 
b) »Duptt 25 de ani {{ de: Teodor Cherechian, învă

ţător În Galşa şi inca. una de Teodor Mal'iş, inva.~ător în 
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Ternova. Subiectul acesteia insîl, nu-I putem alUi din acle. 
Toate lucl'ările au fost ascultate cu viu inLeres. 

S'a discutat şi pertraclal circularul general al comi
tetului central, nr. 22908-9 şi s'a luat dispozitiile ne
cesare penÎ.ru executarea lucrărilor impuse prin acela. 

I:lestamarea pe noul period de trei alli $'a facut cu 
urmatorul rezultat: 

Prezident: . Alexiu Doboş, învăţător în :3iria. 
Notar: Teodor Cherechian, înva~ător în Gal~a. 
Cassar: Petru Vancu, îll vă ţalof în Maderal. 
Bibliotecar: 1. A .. Muntean, învăţător in Măsea. 
Controlol': Pavel Siiarlău, invăţător în Mădel'aL 
Comisia literară, pe Jâng[ prezidenl şi nolar: Ioan 

Mladin, invătator în Comloş; Ioan Funar, ÎnvătăloI' În 
Comloş; Dimitrie Simea, în\'ăţalor în Comloş; TeodOl' Lar:a, 
invaţator în CherechÎu; Petru Muntean, tllva(tUOr în Vâl'şalld; 
Ioan Halmăgian, invaţator in Pilncola şi Aurelia l1almi:lgÎau, 
invăţăloal'e în PâIlcola. (Eseb. mii 3], 4:7, ~}O, 101). 

O) Desp. prot. Boroşineu. 

A ţinut doml ad unîlri: una de toamnă, În Boru~in":lI, 
la 2B oclomvrie (5 noemvrie) HWS şi alta de prilllăvan\, 
în 8epreuş, la 22 aprilie (5 maiu) 1909. 

La adunarea de toamnă s'a ascultat prelegerea prltC
ticîl din Exerciţiile intuitive, ţillutîl cu elevii de cla~a 1, de 
invaţăloarea: Iuliana Dărlea, carea s'a declarat: »foarle 
bine succeas[«, iar la adunarea de primăvară s'a a:scllHat 
prelegerea practica. din Geografie, ţinută cu elevii de ela~a 
V-VI, declarându-se ~i aceasta de ~succeasa«. 

Lucrări literare s'au cetit una ~i anume: 
a) » O scurta. reprivire asupra inaintarii în cultmă a 

omenimii in raport cu educaţiunea generală a popoarelor« 
de: Pavel Dârlea, învăţător în Boroşineu. 

La adunarea de toamnă a ospilat ~i P. O. D. Ioan 
Georgea, protopresbiter şi inspector şcolar lractual. 

S'a discutat şi apl'ofundat circularul general at comi-
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tetului central nr. 22/908-9 şi s'au luat dispoziţiile pentm 
îndeplinirea aFacerilor atinse în acela. 

Hestaurarea, făcută cu ocaziunea adunării de primă-
vară, pe noul period de trei ani, a dat rezultatul: 

Prezident: Pavel DârJea, învăţător în Boroşineu. 
Notar: luliana Dârlea, invătătoare in Boroşineu. 
Controlor: Ioan Tau, învăţător în Somoscheş. 
Comisia literară, pe lângă prezident şi notar: Nicolae 

Petsulă, învăţător în Şicula; Pavel F. Dârlea, învătător în 
Seleuş, George Rufu, învăţător în Zarand; George Popo
viciu, învăţător in Apaleu şi Petru Zoţiu, învăţător in 
Apateu. (Eseb. nr. 27, 36, 93, 98). 

E) Desp. prot. Buteni. 

A ţinut d{)uă adunări: una de toamna, in Borossrhes, 
la 114 noemvrie 1908 şi alta de priIIlăvara, în Cii, la 
11 24 iunie 1909. 

. La adunarea de toamnă s'a ascultat prelegerile prac
tice din limba maghiară, despre: :.Grădinăc, ţinulă cu 
elevii de clasa II, de învătătorul: Palriciu Covaciu şi des
voltarea şi arătarea literii :t 1«, ţinută cu elevii de clasa 1, 
de învăţătorul: Ioan Borlea, iar la adunarea de primăvară 
s'au pertl'Rctat şi discutat mai multe chestii pedagogice şi 
administrative. 

Prelegerile s'au declarat :tbine succese«. 
Ambele adunări au fost onorate prin prezenţa multor 

inteligenti din loc şi dimprejur, în frunle cu O. D. Iuliu 
Bodea, preot ln Buteni, respective O. D. Alexandru Nica, 
preot în Almaş, esmişi protopopeşti. 

Lucrări literare s'a cetit una şi anume: 
a) '>Cultura noaslrăc, de: Liviu Dublea, învăţător în 

Şilindia, ascultată cu multă plăcere. 
S'au luat măsuri pentru executarea chestiilor impuse 

prin circul arul general al comitetului central comunicat 
sub nr. 22908-9. 

în şedinţa a doua de primavară, făcându-se restau
rarea pe noul period de trei ani, s'au ales: 
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Prezident: Nicolae Boşcaiu, învăţator in Bodeşti. 

Notar: Ioan Bodea, învăţator in Cuedru. 
Ca:-;sar: Pa{l'icill Covacill, invăţiUor in Borossebeş, 
Bibliotecar: Petru Perva, învăţător în Btlteni. 
Controlor: Teodosiu Hafila, învăţător în Dezna. 
Comisia literară, pe lângă prezident şi notar: Ioan 

lancin Înv,:1ţălor tn Almaş; George Precupaş, invc1ţător in 
Dieci ; Mihaiu Mihuţ, Învăţător în Chisindia şi Petru Cociu, 
învăţător în Donceni. (l!:seb. mii '30, 53, 1 HI). 

F) Desp. prot. Rad"a. 

A ţinut două adunări: una de tO(jmnă, in Mil/iş, la 
922octomvrie 1908 şi alta in 13rirzavu, la 2115 maiu 1 ~I09. 

La adunarea de toamnă s'a ascultat prelegerea prac
tică din limba maghiară, despre: :t Tabi[«, ţinulă ell elevii 
de cla~a Il, după metodul direct, de: învăţătorul George Pleş. 

Fiind chestia fOlirte actuală, pl'elegerile ţinute au produs 
lungi şi vii discuţiuni in sânul membrilor. 

, Ambele adunări an fost cercetate de mai mnlţi ono
raţiol'i, în f!'Unte cu P. O. D. protopresbiter tractual şi 
inspector şcolar: Procopie Givuleccu. 

Lucrări Iitemre şi prelegeri practice s'au cetit trei şi 
anume: 

a) :tSandu«, de: Petru Binchiciu, învăţător in IIteu. 
b) :tCare poate fi cauza insuficienlului interes aratat 

de unii membrii fată de reuniunea lor ~i prin ce mijloace 
s'ar pulea ei ambiţiona pentru o lucrare mai intensivă«, 

de: Traian Fridrich, învăţător în Miniş. 
() »Cân!ecul străinaţii, prelegere practică« de: Iosif 

Stanca, invăţator in Roşia. 
S'au luat dispoziţii pentru executarea afacerilor im

puse de comitetul central prin circularal sau general nr. 
22/908- -9. 

Cu ocaziunea adunării de toamnă, s'a efeptuit restall
rarea pe noul period de trei ani. Biroul vechiu neprimind 
realegerea, în locul lui s'a ales: 
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Prezident: Traian Givule~cu, învăţător în Radna. 
Notar: Traian Givulescu, învăţător în Pauliş. 
Bibliotecar: Ersilia Stefu, învătătoare în Cuvin. 
Controlor: Traian Fridrich, învăţător în Miniş. 
Comisiunea literară, pe lângă prezident şi notar: Iosif 

Stanca, invăţător in Roşia; Simeon Neamţiu, învăţător in 
Giuliţa; Petru Binchiciu, învăţător în lIteu şi Ioan Suciu, 
învăţător în Căpruta. (Eseb. nrii 14, 75, 97, 109). 

G) Desp. prot. Hălmagiu. 

Dela acest desp. protopopesc, cu regret trebuie să o 
spunem, afară de convocările la adunările de toamnă şi 
primăvară, alta n'am primit nimic. 

Din convocări ştim, că a tinut două adunări: una de 
toamnă, in Iosaşel, la 29 decemvrie v. 1908 şi alta de 
primăvară, in Bisculita, la 9/22 iunie 1909. . 

în lipsa de rapoarte, despre acest desp. prot. mai mult 
nu putem raporta (Eseb. nr. 52 şi 105). 

III. Membrii reuniunii. 

Reuniunea noastră învătălorească are următorii membrii: 

a) In desp. prof. Arad 35 ord. 16 fund. şi 25 ajUl. 
b) » » » Chişineu 32 » 2 l> :t 5 :t 

c) , » :t ~il'ia 34 ,. l> ,. 3 ,. 
d) l> ,. » Boroşineu 24 ,. l> ,. 1 ,. 
e) l> • ,. Buteni 40 ,. 2 ,. » 7 ,. 
f) ,. ,. :t Radna 30 » 5 l> ,. 6 » 

g) » ) :t Hălmagiu 36 :t 3 l> ,. 12 ,. 
De toţi 231 ord. 28 fund. şi 59 ajut. 

(Eseb. nr. 131). 

IV. Starea cassei. 

Din raportul ca~sal'ului general se constată, că cassa 
reuniunii noastre dispune: 
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a) Bani gata . . . 26 cor . 82 fil. 
b) Depuneri . . . 2235 :t> 86 :t> 

c) Hestanţe de taxe la membrii 1536 :t> - :It 

d) Hestanţe în ahon. Ia org. reuniuni 2257 » 90 :t> 

Suma (l05() cor. 58 fii. 
(Eseb. nr. 128). 

V. Starea bibliotecii. 

Din raportul bibliotecarului general se constată, că 

biblioteca reuniunii noastre sUl: 

a) Biblioteca centrală are 284 opun 4,00 voI. 
b) » desp. Arad • 8H » H4 » 

c) :. :. t:hişineu • 140 • 140 » 

d) » :. Şiria » 31 » 31 » 

e) :. • Boroşineu » ();l » 99 :. 

f) • » Buleni li> 177 » 1 H5 ' » 

g) » » Radna li> 110 • 110 • 
h} » li> Hălmagiu li> 2iH) li> 2:1() • 

Total ore 1130 opuri 1305 voI. 
(E8eb. nr. 12B). 

VI. Propuneri. 

în legătură cu cele desfăşurate până aci, ne permi· 
le-mi a face următoarele propuneri ~ianume: "-

J. Luându-se act de raportul general, de cassă, bi
bliotecă şi controla., să se voteze absolutorul biroului lŞi 
comitetului precum şi cassal'ului, bibliotecarului şi con
trolol'lllui general pentru anul 1908-9. 

2. Sa. se deie expresiune durerii noastre pentru pier
derea reposaţilor. 

3. Să se voteze bugetul pe anul 1909 10. 
4. Să se susţină şi pe mai departe concluzele adu

nării generale din anul 1907,8, privitor la adunarea datelor 
pentl'u istoria, şcoalelor noastre, cursurile cu analfabetii şi 
în lega.tură cu aceste, prelegerile publice pentru popor. 
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5. Cele două sule de coroane votate de Asociaţiunea 
naţională aradană pentru incurajarea învătătorimii întru 
combaterea analfabetismului ~i pentru ttnerea de prelegeri 
puhlice pentru popor, Sit se votezeca premiu între ceice au 
dat dovadă de muncă pe acest teren incă cu ocaziunea 
adunarii generale prezente. :::;i aceasta penlru a încuraja 
şi mai mult in viitor munca înYăţătorimii noastre in 
aceasta dtrecţiune. . 

6) Sa. se decreteze în mod definitiv regulamentele: 
afacerilor interne, de cassă şi bibliotecă. 

7. Să se însărcineze comitetul central a adresa, prin 
Ven. Consistor, înaltului guvern un memorand in cauza 
l'evizuirii legii de penziune învăţătorească, care să cu
prindă toate gravaminele ~i dorinţele invăţălorimii. 

8. Heunrunea să primească de a sa chestia compu
nerii unui plan de învăţământ. Spre scopul acesla sa se 
ieie în programa de munca anuală viitoare: planul exer
ciţiilor intuitive, având aş extinde activilatea an de an 
asupra altui studiu, pânăcând în chipul acesta tot mate
rialul de învăţământ va fi prelucrat cu ajutorul despărţă
minlelor noastre protopope~i. 

Arad, din şedin(a ordinara. a comitetului central, 
ţinută la 9 august (27 iulie) 1909. 

Iosif, Moldovan, 
prezidcnt. 

• 

Dimitrie Popoviciu, 
secretar generaL 
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Nr. 128908-9. 
> 

Raportul cassarului. 

Onoratii Adnnare generală! 

li lucra COllst:'Hat, că orice inslituţiune, fie de orice 
natură, fară spriginul membrilor ei, existinţa acesteia de
vine problematica. Dacă insa. luăm in considerare, că re
unit:nea noastra., pe lângă scopul ei cultural, mai are şi 

o altă meni~iune: meniţiunea, de a ridica pesligiul, vaza 
şi autoritatea noastră, atunci, zic, ne suprin.de împrejurarea, 
cii. un număr mare de membrii nici pe departe nu satis
fac dalorinţelol' lor faţă de reuniune. De aici comitetul, 
Ia ordinul adunil.rii generale din anii trecuţi, a fost con
strâns, a recurge la ultimul remediu, pentru incăssarea 

taxelor şi a abonamentului la organ. Ca. cu ce rezultat se 
vor fini paşii întreprin~i in direcţia aceasta, se va putea 
raporta numai la proxima şedinţă. De asUldata. am onoare 
a inainta Raţiocinul pe anul 1908. 

în legil.tură cu aceasta am onoare a reporUl, că fon
dul menit, de a ridica monument fericitului fost profesor: 
Teodor Ceontea, in decursul anului curent s'a sporit cu' 
o sumă foarte netnsămnată. E de demnitatea învăţătorilor, 
că şi in direcţia aceasta sa. se facă mai mult. Starea fon
dului de prezinte e de 598 cor. 03 fileri. 

Galşa, la 10 Iulie 1909. 

Iuliu Grofşorean, 
cassar. 
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Raţiociniul 

reuniunii învăţătorilor rom. gr. Or. din protopopi atele I-VII. despre 

toate venitele şi spesele reuniunii, începând dela 1 Ianuarie până la 

31 Decemvrie 1908 • 

..... " " A fost II - li A ri- :' 
2 i se ii, A Descris Suma !!mas a se Supra-
!:! Numl'rea venl·telor' , IDcnrs 'solvire 
'J " incnrgl :i il incassa 

~ "C. f.:: c. 'f. C. f.C:- f: ii c. f. c. f. 

I !I Remanenţa cassei . . II 8454' H454 -, -II 8454' ._-
2 l' IIT taxă de membru. . ',298782 71692 738 - !1454 92,'",1536 -
3 i In rescumpărarea diplo- II - ii '- '_1 46 _",' 

I melor....,. ~r 46 --,1 46 -, --
4 ' In fondul de editare a " , ': 

310 

i:1 organului.... :: 23678 236 78 ~'I 236 78' - ", i 

5 , Abonament la organ .,315650 531 10 375 -II 906 ](] 2257 90 750 
6 ,1 Spese de proces. . . Ii 420 4 20 ~'-I 420: --
7 Din vinderea cărţilordo- II i I 

nate reuniunii. . . I' 840 840; -. --II' 840: - - - -
8 Din capitalul elocat la:; ':' ," " 

"Victoria" (14210, i il' . l' 'ii 'il 
13769 si 13(89) . 223586 1 - - 2235 86 

Suma . . ,~o 1627 941113- 2740 946029 76 llJ 60 
Spcse . 1601 12 

Rămâne '1' 26 82, 
II " 
1: i] 

Care sumă se află elo- il il 
cală şi anume: !: II 

a) taxe restante. . . :1536 -;1 
b) restante În abona-:' 

ment . • . . . ',22')790 
c) interesele pe a. 1908 'j 

elocat la Victoria :223.') 86: 
d) In numărar . , , ,1 2682, 

Sutl1a. ~i ';, "";), :1 
d ; l~ 

1

.602976. 

'1· il i . ii 
;. II 
! i, 

li 
li 

" I 
': 
I 

" 

" li 
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Numirea speselor 

Spese administrative 

Pentru tipărirea organului 

La "Victoria" s'a elocat 

Onorarul secretarului reuniunii 

Spese de călătorie cu ocaziunea 
reun, Înv, din Caransebeş 

adunării 

~ A" Res-
I ~ t 8'a tanţ~ in 

II 
OSl a se,ll ~1atlt 1, sarcma 
~ all I " cassel 

'1 II ! 
II' C, f.:, C, f. c.. {, 
li 320 371 32037;i 

iit4t9 HO 900--11 5191{() 

:: 300 -, 300U - ,-
1, 1', I 
1, 50 - ,1 50~" -I-

II I' 1 I I 
'1 'i 30 --1 30 - - I-

Tipărituri I 75 - 175 __ 
~~--~~~~'~~~~-I 

Suma :,2120 92,1601 12, 5191{() 

Ga]şa, la 31 Decemvrie 1908. 

Iosif Moldovan 
preşedinte. 

Ioan Vancu 
controlor. 

Iuliu Grofşorean 
cassar. 

Raportul bibliotecarului general. 
Onomtlt AduNare generală! 

Am onoare a-Vă prezenta urmatorul Raport, despre 
starea bibliotecei reuniunii noastre, a învăţătorilor orto
doxi din protopopiatele aradane 1-VIlI., pe anul admi
nistrativ 1908-9. 

Starea prezentă a bibliotecei arată următoarele date: 
a) Biblioteca centrală poşede 284 opun 400 volume. 
b) Despă(·ţământul Arad » 89 » 94 ,~ 

c) » Chişineu» 140 » 140 » 

d) » Şiria:t 31 » 31 » 

e) :t Boroşineu » 63 :t 99 » 
f) :t j Buteni :t 177 » 195 l> 

g) » Radna» 11 O » 110 :t 

h) ,. Halmagi» 236 »236 » 

Suma: 1130 opuri 11105 volume. 

-
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în raportul din anul trecut, am rugat pe acei domni 
bibliotecari ai despărtamintelor în acăror bibliotecă s'a 
observat oareşicare diferinţă în numarul cartilor, ca să ne 
dea lămuririle necesare în aceasta privinta, dar pâna acum 
rugarea se vede, a rămas fără rezultat. 

Tot în raportul din anul trecut, am rugat, ca rapoar
lele din desparţaminte se nu cuprindă numai date gene
rale, ci se prezinte registrul intreg an de an, pentruca in 
caz, de contraverse se se poată eroa, cari cărţi lipsesc, 
că numai astfel s'ar putea aduce afacerea cu biblioteca 
in ordine. 

Aşa se vede insă, că nici acestei rugari nu j-s'a dat 
Joc, de oarece nici dela un domn bibliotecar nu am pri
mit registrul despărtămantului Dsale. 

Cartile disparute de acum câţiva ani, ca: Istoria lui 
Herodot şi incă vre-o patru, a căror revers l'am predat 
prezidentului anul trecut, nici pâna azi nu au fost reîna
poiate bibliotecei centrale. Cred, că în privinţa aceasta, 
s'au făcut paşii necesari. 

Faţa de propunerea din anul trecut a domnului con
trolor general, - în care cere să se specifice valoarea 
fiecarui op din biblioteca - raportez, ca de oarece. nici 
din desparţaminte nu am primit susamintita specificare, 
afară de aceea, tn biblioteca centrala nu s'a putut efeptul 
din cauza, ca archivul procurat, încă nu ne-a sosit, ra
mâne deci, că chestia aceasta se se efeptuiască in viitor. 

Şi cu ocaziunea aceasta, ca şi tn trecut, îm espri m 
mirarea, ca fiind a~a bine asortata. biblioteca noastră cen
trală, poşezând opuri de valoare şi de interes, totuşi ono
raţii membrii ai reuniunei, foarte puţin se folosesc .de ea, 
pe lângă toate, că am declarat, că cu cea mai mare pHt
cere, oricând le stau la dispoziţie. 

După aceste, am onoare a prezenta Onoratei Adunări 
generale raportul de fa~ă, cu rugarea! ca se binevoias::ă 
al primi cu aceia bunăvoinţă, CI] carea eu ti prezint. 

Cuvin, la 6 Augnst 1909. 
Vasile D. llisu, 

bibl. gen. • 



247 

Nr. 130/19U8~9. 

Raportul controlorului. 
Oltorat Comitet! 

Dup!!. revidiarea socoţilor reuniunii noastre învăţato
re!şti pe anul 1908, conduse de cassaml general, dl Iuliu 
GroEşorean, cu placere am constatat exacta !şi con!ştien
ţioasa manipulare a averii reuniunii noastre, care cu finea 
anului 1908 stă aşa: 
Hemanenţa cassei in bani gala . . 
în taxe anuale au incurs . . . . 

84 cor. 59 fiI. 
716 ) 92 • 

în taxe pentm diplomele membrilor au 
incurs . . . • • '. • . . . .. 46 » -» 

In fondul pentru augumenlarea organului 
reuniunii . . . . . . . 236 

în abonamentele organului. . . . . . 531 
In spese de proces . . . . . . . .. 4 
Din vinderea cărţilor . . . . . . .. 8 
în restanţe de taxe la membrii reuniunii 1536 
în resLanţe de abonamente la organul 

reuniunii . . . . . . . . . . . . 2257 
în hârtii de valoare la »Victoria« precum: 

in libelul cu nr. 14210: 1273.75 fil., 
cu Of. 13689: 73.60 fi!., cu nr. 13769: 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

78 » 

10 » 

20 , 
40 » 

- » 

90 » 

888.42 fiI. - De tot. . . . • • • 2235 » 86 , 

în total averea reuniunii noastre tnv. este 6056 cor. 58 fiI. 
Deoarece restanţele, mai vâl'tos in despărţii.mâlltul 

Hălmagiului, sunt atât de considerabile, din ce se vede 
pu~ina însut1eţlre pentru cauz!!., faţel de acei on. membri, 
cari mai vârtos in acest timp de grea încercare pentru 
dascălul român şi !şcoala româna. singuri de sine pentru 
existenţa culturii lor naţionale, nicidecât nu se ambiţio

nează la spiritul de jertfa.. ce-I reclamă cauza şi in mod 
imperativ le impune şcoala, pentrucă barem încâlva să 
poată ţinea paş cu şcoala altor neamuri, - imi permit a 
propune Ono Comitet aplicarea cel el mai riguroase proce
duri ce ne permite regulamentul Dostl'U intern; căci altcum 
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ne facem complice celui mai înverşunat dnşman al nostru 
care este: indolenţa, indiferentismul şi tn fine întunerecul. . 

Dupa revidiarea bibliotecii, unde am aflal, de după ca
talog: 1130 opuri în 1305 volume, nu pot să nu îmi 
exprim şi regretul fată de bibliotecă şi anume: Cunoscând 
care este scopul bibliotecii şi constatând chiar contrarul, 
propun Ono Comitet: ca Catalogul bibliotecii să se publice 
in organul reuniunii, că cei chiemati şi interesaţi să vadă 
şi să afle anumite opuri de a le ceU şi studia şi astfel 
biblioteca reuniunii noastre să nu fie numai un magazin 
de hârtie compactată, ci un adevărat izvor de ştiinţă şi 
învăţătnră precum şi trebuie să fie o adevărată bibliotecă. 

In fine propun atât pentru cassarul general al reuni
unii cât şi pentru bibliotecar absolutorul indatinat 

Arad, la 9 august 1909. Ioan Vancu, 
controlor. 

Noul ,1Plan de învăţământ"' 
pentru şcoalele române ortodoxe din Ungal'ia. 

Se ştie, că în urma intrării în vieaţă a "legei şcolm·e" 
din 1 H07 şi a obligităţii "planuhti ministerial de învliţămfÎnt 
pentru instruarea limbei maghiare", tot materialul de în
văţământ sufere schimbare, ceIace aduce cu sine, că şi 
"Planul de învăţământ al con/esÎullei" de până aci sa. fie 
transformat cu totul. 

Autoritclţile noastre s'au îngrijit de at:easta, căci au 
luat informaţiuni şi dintr'o parte şi dinlralta, ca planul 
de până aci, în ce formă se poate executa. Şi prin impu
nerea planului ministerial nu sufere sca.dere învaţământl1 J 

in limba materna.? Iar daca. da, cari obiecte să se re
strângă şi cari să ne propuse in estenziune mai mare? 
Răspunsurile s'or fi dat, după priceperea şi esperinţa ace
lora dela cari s'au cerut şi la tot cazul ne vine să cre
dem, că oamenii vor fi spus adevărul. 

Pentru-ca noul plan să iasă şi mai iute la lumină, 
Veneralele Consistoare au şi numit o ancheta, compusa. 
din bclrbaţi trimişi din toate trei diece7.ele (Arad, Sibiu şi 



249 

Caranşebeş), ca să studieze datele, ce sunt la dispoziţie şi 
apoi se compuna un nou plan de învaţământ caI'~, pe 
baza esperinţelor şi în consonanţa cu planul mitJi,lerial, să 
corespundă intru toate rec61'inţelor timpului, aşa: ca şi 
pl'eLenziunea legei să fie luată În vedere şi materialul în 
limba româna să nu fie negligat, dar nici prea vast, prin 
ce nu ne-am ajuns nici un scop. 

Ancheta (compusa din tO membri, dintre cari 3 inv.) 
s'a adunat la Arad, la inceputul lunei Iulie şi incâteva ztle 
au compus pl'oiectul de plan, care are sa fie datatoruI de 
vieaţă al şcoalelol' noa:3t1'e confesionale. Zic, dătător de 
vieaţă, pentrucă, lamUl'it fiind malel'ialal de tnvăţamânt, 
cât are sa se propuna şi ta.rative fiind puse părţile sau 
lacţiunile din fiecare obiect de inva.ţamânt, acestea vor fi 
propuse mai cu uşurinţa, iar propunătorul nu va simţi 
aşa mare greutate şi din contra, ingrămildindu-se in acel 
proiect o grămadă de material, fară de a fi precizat, vom 
păţi mai rău decât cu planul de pâna acum. 

Nu-l cunoaştem acel proiect, dar încât a transpirat 
in public şi dacă e adevar - apoi noi gt'e~arii - avem 
moliv să ne mAhnim, caci, zice-se: dl. pl'Oiedlll pentru 
noul plan, e cu mult mai incărcat de material imposibil 
de penetrat intre imp:'ejut'ările grele de azi. Şi apoi, nu e 
precizat nimică." Nu ştii, cât şi ce trebIle sa propnni. Ai 
liberă voie, sa ale,~i ce vreai şi cât îţi place .... Că apoi, 
la examinare, vor intreba alţii ce vor v('ea danşii şi poate' 
chiar ce n'ai propus .... Şi atunci, cum stam? FIind pla
nul obligătOl' penlru invitţător şi el neputând esauria ma
terialul precri8, sigur, că va fi tras la raspundere, pcnll'U 
neîmplinirea datorinţei. Eh} dar el şi-a implinit-o ... (?) 
caci a propus cât '3. crezul, ca e lipsă .. " dllpă cum a 
auzit, că e inţălesul planului şi a fost gândLlI celor cari 
l-aLl tâlclltt ... ; s'a gândit, să fie ~om modern«, adeca: 
tolul pentru ochii lllmei şi nimic pentru folosul real. .. , 

Fdcem dedl1cţia, ca. şi noul plan se va face numai 
pentru ochii lumei şi ... pentl'll chlllzuirea îmrăţa.torullli, 

ca să merite salam! pre5cris de lege. 
18 
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Se mai zice, că oarele sl1ptamânale de propunere vor 
fi 34-36!? Ei bine, noi şlim, că într'o săplămitnă sunt 
numai 5 zile de prelegere, căci din celea şapte una e al ni 
Dumnet:eu, iar alta o dă legea, ca resuflare şcolară. Cum 
vom face 32-36 oare în 5 zile, dat fiind, că prelegerile 
se încep la 8 ore dimineaţa şi se finesc la 11 eventual 12 
ore să încep apoi iarăşi la 2 d. a. şi se finesc la 4 evenlual 
5 ore d. a., şi aceasta în comunele organizate, uode 
obligaţii de şcoală sunt mai aproape. Ce e însă acolo, 
unde comunele se estind pe teritor de zeci de chilometri 
şi unde elevul are se meargă la şcoală cale de 1 1

/ 2 oră 
(8 chIm.), iar în timp de iarnil, din cauza zăpezi lor, nici 
nu poate merge? Şi, din Jilefericil'ea noastră, comune de 
acestea avem foarte mulle. Archidieceza, cu escepţla ora
şelor şi a comunelor din milrginime, intreagl are comune 
de acestea. în dieceza arădană şi orădanil, în părţile 
muntoase, patru-cinci comune trebue să susţină un Învă
ţător, că altcum nu sunt în stare să aibă şcoală, din ca
uza micimii satelor. Aici cum vor merge elevii din fiiii 
în centru, ca să poată fi la ora hotărât:1 penlru timpul 
prelegerii? Poate în dieceza Căransebeşului e mcti uşor, 
fiindcă acolo majoritatea covărşitoare a şcoalelor noastre 
sunt comunale eventual de stat, şi aşa la cei 160 -170 
de dascali, li-se poate impune ori şi ce lucruri, că tot 
nu-i silă mare. Nu ştim ce şă credem: Au fost membrii I 
anchetei atât de încrezuţi in puterile didactice din diece- 1 
zele respective, ca punând atâta material şi atâtea ore ,-
pe săptămână să creadă, că-I vor putea trece uşor; ori "1 

îi ştiu de nişte sclavi, cari trebue să sc1vâr.,ească orice 
fel de lucruri grele, fie acelea chiar peste puterile lor? 

Toată lumea să sileşte, să simplifice materialul de ~ 
predat în şcoalele poporale şi să fie potrivit cu gradul de 
pricepere ale micilor fiinţe; ba fn unele state - unde au 
oameni cu vederi largi - chiar şi timpul de prelegere îl 
scurtează, ca să nu ingreuneze mintea şcolarilor, pânaca.nd 
la noi: am voI să facem din capul baieţilor un magăzin 
de ştiinţă, fie În acela orice fel de vechituri, iar din şcoala 

, 
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noastră o fabrică de industrie şi DU impoartă, dacă mate
rialul prelucrat in ('a este de cea mai slaba calitate. în 
statele culte, lumea pedagogică ţinteşte, ea elevii sa nu fie 
Yngreunaţi nici cu material mult ~i nici cu timp îndelungat 
de ocupapnne spirituală, ci şi dacă timpul e ceva mai 
lung, acela se petrece Cu jocuri, ori ocupaţiuni de gl'ădi. 
nari!, cari nu-i consumă puterile spirituale şi nici nu-l fac 
pe elev să se disguste de atâta ferbel'e de cap. E ţinut 

tn vedere principiul: "nu multe ci mull", pâna. când l~ nlli 
e întors: se îngramădeşte atâta material, fară a-se mai lua 
în considerare, că îova.ţamântul se face în doaua limbi-

încât priveşte timpul de instrucţiune, suntem curioşi 
să vedem, cum vor fi împclrţite orele de prelegere? Căci 

bănuim, că pentruca să se poala împlini numărul de 
32-3(), orele de după ameazi au să tină dela 2 până la 
fi seara, iarna-vara, fan'!. de schimbare .. Iq.rna insă, noaptea 
se incepe la 4 ore, -- ba, între munţi chiar la 3 ore nu 
se mai vede - cum vor sta, prelegătol'ul ~i elevii prin 
întunerec (comunele sunt sărace şi nu pot da material 
de luminat)? Oare, cine va duce pe elevi acasă, având ei 
să meargă cale dE' şapte chilometri şi mai bine? 

Aşai, că nu s'a gândit nime la aceasta, când au pus 
atâtea ore de preles şi nu s'a judecat serios, că noi Ro
mânii - spre nefericirea noastră - trăim cu totu] în 
alte condiţii de vieată, cu totul deosebite de a altora, iar 
ceia ce se poate aplica la al ni, nu se poate face şi la noi 1 

Să ni-se scuze isbucnirea de simţeminte, dar ne doare, 
că aşa de uşor se compune masura, care e dătătoare de 
vieaţă pentru invăţământul nostru şi care - devenind 
lege pentru noi - în tot momentul poate ameninţa pe 
învăţător cu nimicire. 

Su.ntem în drept, - ca cei mai tnuliţi fii: ai nea.muJui 
- să cerem, că planltl de muncă, ce ni-se face fi după 
care avem să lucrăm tn agrul naţilmii, să .tie elat' fi lumi
nat, să nu deie ocaz~une la netn((llegeri, cari în unnâ vor 
fi dăunâioal'e şi pent,·u şcoalc'i fi pen t,·u fa .. cfori'i n. 

Pet1"u, Yemeu. 
18* 
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Modă în şcoală. 

Ştiinţa omenească a nflat :lenumarate izvoare de ve
nit pentru traiul vietii. ~i în proporţie cu trecutul, veni
tele oamenilor de azi stau inzacit şi insutit mai pe sus, 
ca a celora din vremile de demult Pentru aceia lipsele 
şi neajunsurile de azi intrec pe acelora din trecuL Iar 
cauza e luxul, de care e stăpânita omenimea şi care roade 
la exislinţa omului, ca vermole la rAdacina planlei. 

Bogatul, dispunând de mijloace materiale in abun
dantă, face păradă in mâncare şi în beutură. Saracul, 
pentru a nu rămânea în umbra aceluia, pune in serviciul 
luxului şi neinsemnatele lui izvoare de venit, ceia ce îl 
duce la ruina totală; aJunge ca broasca cu boul din fa
bulă. Căci firea omului, de a imita, nu·1 lasă, să vadă şi 
!nţăleagă, că aceasta îl duce la ruin ; nu !nţălege, că ce 
poate face bogatul, nu poate face şi el, fară a ajunge la 
ruină. Iar acest mod de gândire al omului, s'a prefăcut 
în modă, care e doamna şi stăpâna lumii. 

E şi mai dureros insă, că nefericita aceasta de modă 
n'a lăsat neatins nici măcar primul focular de cultură al 
omenimii: şcoala poporală. Şi aici, ca la bogat şi sărac, 
şcoalele, cari trăiesc în condiţiuni mai modeste, caută să 
imiteze întru toate pe acelea: cari trăiesc în nişte împre
jurări extraordinar mai avantagioase- E deosebirea intre 
ele, ca cerul de pământ. Pentm aceia, când e vorba de 
activitatea lor, nu se face nici o deosebire; ambele tre
bue sa. lucreze de o potrivă, deşi să ştie cu toată po
zitivilatea, că activitatea aceasta e cu neputinţa. Nefericita 
de modă tnsă nu Iasă, ca şcoala cu puterile modeste să 
lucre în proporţie cu aceste puteri, ci o constrânge, a-se 
pune in poziţia broaştei fată de boul din fabulă. 

Materialul de învăţământ nu se compune şi aranjază 
conform puterilor acestei şcoale, ci se imitează intru toale 
şcoalele, ce traiesc şi lucră în condiţiuni neasămănat mai 
bune, ca ale noastre. Nu se ţine în vedere, că ce e cu 
pulinţă acolo, nu e cu putinţă şi aici. Ba mai mult: nici 

1 , 

r 
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măcar acolo nu e limpezită deplin chestia, că ce anume 
e mai potrivit, cât şi în ce formă să se predeie acel ma
terial de învăţământ? 

Dacă luăm partea practică a ~coalei, părerile încă 
diferează. Unii cred, că meniţiunea şco alei ar n, de a pre
gătl pe elevi penlru cutare maiestrie, in scopul căruia cere, 
'a·se da o mai mare alentiune lucrului de mână şi desera
nului in şcoala popomla.; alţii pretind dela şcoala, a creşte 
economi, pomologi, ori stupari harnici; iar altii sunt de 
credinţă, că şcoala n'are meniţlunea, de a creşte oameni 
pentm o anumită specialitate, decât numai om. Primii cer, 
ca. in planul de învăţământ să se susceapă in estensiune 
mai mare acel material, ce crede, că conduce la scopul, 
ce-l alribue şcoalei poporale. iar ceialalţi cer, ca în plan 
să se susceapă numai acel material de înVăţământ, prin 
mijlocirea căruia sa. influinţaza. şi desvoaltă de o potrivă 

toate făcultăhle spiduali ale omului. Nu creşterea omului 
de specialitate e meniţiunea şcoalei, ci desvollarea puterii 
de judecată, pentruca să ştie deschilini binele de rău, pe 
binefa.călorul de rău făcătorul silu şi mai pe sus de toale 
a fi om moral. în ce priveşte scopul material al şcoalei, 
e de ajuns, ca cunoştinţele câştigate sil-le poatil aplica in 
vieaţa de toate zilele, nu ca om de specialitate, ci numai 
ca om, aparţină elIa ori şi care pătură a societăţii. Şcoala 
poporală are meniţiunea a pune baza, prin desvolterea 
puterii de judecatii, făcând posibilă şi cu uşurinţă aper-· 
cepiarea cunoştinţelor ulLerioare. 

E insă ştiut, că desvolLarea puterii de judecată stă 
in proporţie cu apercepiarea celor învăţate. Cu cât mate
rialul de invăţământ se restrânge în cadrul posibilităţii, de 
a putea fi apercepiat, în aceiaşi măsuril am contribuit la 
priceperea şi desterHatea elevilor. Va să ziCă, nu în vasti
talea materialului se află binele şi inaintarea şcoalei, ci in 
putinţa apercepierii lui. P,'ecum la mistui re, întărirea cor· 
pului nu provine dela mulţimea alimentelor, ce le con
sumă, ci dela părţile digerabile in stomac, aşa !şi la acti· 
vilalea spiritului: nu dela mulţimea cunoştinţelor, ci dela 
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măsura apercepierii acelora alârnă luminarea şi deştepta
rea micuţilor. 

Afurisita de modă tnsă nu ne Iasă, a-ne da samă ~i 
să vedem, că ce e şi ce nu e cu putintă. să facă ~coala 
noa:;;tră în -vremurile, tn cari trăieşte. Conduşi de gândul 
'greşit, că planul de Învăţământ al şcoalei noastre nu poate 
sta. mai pre jos decât al altor insliluţiuni de natura aceasta, 
le imităm întru toate" fară a ţinea evidenţă nici macar 
de timpul, ce se recere la predarea acelui materiaL E 
vorba numai, că prin aceasta intreagă activitate a ~coalei 
devine o simplă maşinărie, ce tinde·-la timpirea şi nu la 
desvoltarea minţii elevilor. Morbul, de a imita pe alţii 
întru toate, ne face imposibili, de a face ceva şi dela noz 
pentru noi. Să uită, că puţinul nostru poale face cu mult 
mai mult, ca multul altora, ce DU se poate valora in te
renul nostru. E deci timpul suprem, a-ne lăpăda de moda 
afurisit:!, ce aduce numai rău asupra înaintării noastre; 
asupra luminării şi desvoltării poporului nostru! 

G-n. 

A 

In chestia cOlnisarilor. *) 

In timpul din urmă ni-s'a dat mai de multe ori o ca
ziune a ceti prin diferitele organe de .publicitate cum unii 
colegi necunoscuţi, iau sub critică procedura unor comi
sari consistol'iali de examene, pentrucă aceştia intre altele 
- zice ei ar fi fost prea puţin învăţători când aufost che
mati a judeca pe îm:r7tători. Aceasta imputare mi se face 
tn special mie, in numărul din urmă a organului .,Hett
niunea învăţătorilor« din Arad. 

Nu am nici timp, nici plăcere a mă ocupa mai pe 
larg cu chestia comisal'ilor, căci, ca toate instiluţiunile, aşa 
~i aceasta îşi are şi aderenţii şi contrarii săi. Aceasta e 
în firea omului, ca să nu fie îndestulat nici cu aceea ce 
la dorinţa sa şi prin sine s'a creat. Constat numai la 
acest loc, că acei fraţi colegi, cari nu înceată a tracta ŞI 

*) Din cauza, că a sosit târziu, nu s'a putut publica la timp. R. 
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retracta fără sfârşit aceasta chestie - pe calea publicităţii·
acuzând pe unii comisari de inconştiinţă, apărând pe 
păcătoşi şi cereând a prezenta afacerea, ca şi când ar 
atinge şi interesa întreg corpu~ in"ăţatoresc (faţă de care 
apucatura, nu prea cinslită, protestez cu toata. energia) -
zic, acei fraţi colegi fac un rău serviciu celor pe cari 
voesc a-i apăra, căci pot provoca numai demascarea pă
călosilor, ceiace pAm'!. acum, cel puţin din partea mea,nu 
s'a facut şi cred nu o doresc nici domn i »apărători«, 
pentruca dacă aceasta o doresc, o pot ajunge, dar atunci 
vaetele lor nu vor fi conziderate oare drept lacrimi de 
crocodil? ! 

Admit să se discute una ori alta che~tiune, dar nu 
pot admite că e indreptătit a-o face aceasta acela, care 
nu cunoaşte nici de cât afacerea, ci - vAnând poate 
după popularilate intre colegi sau alte interese - alacă 
pe cei ce şi-au făcul numai dalol'inţa, dând pe »apăratoml« 
celor »nedreptăţit«?! Căci, să se ştie, raporlul' meu 
n'are a face absolut nimic cu corpul învăţătoresc, ci nu
mai cu nişte pen;oane singul'atice - de cal'Î chiar în acel 
numar a~ l> Reuniunei învaţătol'ilor~, să admite, Cel pot fi 
În sinul nO::5tl'u şi pe cari îi numeşte cu un termin mai 
aspru ca mine, zicându·le, uscături - la unele uscături de 
acestea să rapoal'tă toale aposlrofelrile mele; iar cel ce 
allculll interpl'eleazâ afacerea e sau un nluLelclos de prima 
specie sau e un egoist patentat, care caută a secera [auri pe 
I'n i na altora. 

Nu se poate, ca in urma raportului meu, care numai 
aminteşte pericolul ce ameninţă şcoala dar nu numeşte 
pe faptuitori, să fie f0::51 vre-un coleg aruncat cu familia 
pe strada, dar nici măcar pedepsit. Iar dacă peste lot ar 
fi fost culareva pedepsit cu ceva, aceasta s'a putut în
tâmpla numai pe baza constalărilol' de natura. didactica şi 
adrpinistraiiva facute in protocolul de examen şi pe care 
nu l'am putut nici eu - şi cred nici alţii -- intregi cu 
minciuni de cât cu date corespunzătoare stării reale. Dacă 
minciuna nu esle virtute pentru nimenea, atunci cu atât 
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mai putin să poale privi ca virtute pentru un mandatar 
oficios, fie acela chiar învăţător. Datorinţa noastra este 
a combate şi nu a cultiva aceasta datir.ă urită de a cerca 
să acoperi păcatul cuiva mtzrfll/'isind stnÎlJlb. 

Sa. incetăm dar cu incJ'imimlrile şi dacă nu e bună 
inştitlltinnea ca atare, să cerem pe calea sa cassarea ori 
schimbarea ei, iar daca nu sunt buni unii dintre comisari, 
să cerem înlocuirea lor cu altii mai vrednici şi alunci, 
sperez, vor ajunge şi domnii critici pe urmele acelor co
misari; le vor putea controla »abuzurile« şi vor putl3a 
vorM şi scrie în cU1w.~tinţ(l de cauză. Şi de vor păţi-o 
tot ca noi, le vom zice: "Fericiti sunt cei !/oniţi pentru 
dreptate . .. " 

Beiuş, la 25 iunie n. 1909. 

INFORMA ŢINNI. 

Ioan Boşu, 
învăţ:ltor. 

Şedinţă de comitet. Luni, 9 august (27 iulie) a. c., comitetul 
central al reuniunei noastre îl1văţătoreşti a ţinut, sub prezidiul 
prezidentului: Iosif Moldovan, şedinţă ordinară, în vederea adunării 
generale, care se va ţinea În Curticiu, la 16.29 şi l7, 30 allgust a. c. 

S'au pertractat: raportul prezidial asupra afacerilor curente, 
raportul general despre activitatea reuniunei în anul 19089, ra
portul de cassă, bibliotecă şi controlă. 

Au fost prezenţi; Iosif Moldovan, Dimitrie Popoviciu, Iuliu 
Grofşorean, Protasie Givulescu, Petru Vancu, [oan Vancu, George 
Popoviciu, Alexiu Doboş, Dim. Boariu, Stefan Roia, Pavel Dârlea 
Mihaiu Dragoş şi Dimitrie lIiş. 

Premii pentru învăţătorii, cari au ţinut cursuri cu analfabeţii.' 
Avizăm şi pe această cale pe dnii învăţători, că Asociaţiunea na
ţională aradană, a pus la dispoziţia reuniunei noastre 200 cor. 
pentru premierea învăţătorilor, cari au ţinut cursuri cu analfabeţii. 

Aceste premii se vor decerne cu ocaziunea adunării generale, ce 
se va ţinea în Curticiu, celor ce vor dovedi cu act oficios dela 
oficiul parohial, că au ţinut asemenea curs cu rezultat îmbucurător. 



Documentele in acest merit pot fi înaintate prezidiului până in 
presara adunării generale. 

Adunarea generală a reuniunii invăţătoreşti, bănăţene, din 
dieceza Aradului. Jnvăţătorii din dieceza arădană - protopo
piatele bănăţene - s'au adunat În orăşelul Lipova, ca să ţină 

adunarea generală din acest an: Sâmbătă şi Duminecă, 18 şi ]9 
iulie vechiu. 

[ncă de Vineri după ameazi, pal'iea cea mai mare a mem
brilor, fn frunte cu preşedintele, au smlit cu trenul dela Timişoara 
si au fost primiţi cu mare dragoste de călră lipoveni. Sâmbătă 

i-a premers şedinţei chemarea Duhului Sfant, după uare apoi 
preşedintele, lulil' Vtth, deschide şedinţa printr'un discurs avântat, 
remarcând ordinea şi spiritul de care au să fie insufleţiţi învăţă

torii, in aceste zile i;rele şi de mare însemnătate pentru şcoala 

şi fnvătătorul român, care luptă sacrifi~ând tot (? N. Red.) numai 
ca să existe .... [ndramă învăţătorii spre a se culti",) ei înşişi şi 

de a da cultură fiilor neamului, care îi !illsţine. Salută apoi pe 
delegatul Vfneralului Consistor di n Arad, in persoana dlui: losU' 
J[oldlH)(m, învăţător, apoi pe: Dimitrie POjJoti(:i1. j reprezentantul 
reuniunei arăda ne-wrori, - pe adminislr. oficiului protopopesc 
şi pe reprezentanţii presei, iar la urmă pe oaspeţi, intre cari s'au 
remarcat vre-o 15 fnvăţători din reuniunea suroră. 

După obicinuitele salutări, se trece apoi la ordinea de zi, 
alegându-se notar pentru conducerea procesului verbal: Iosif Popa 
şi doi bărbaţi de încredere. Se dă apoi cetire apelului nominal, 
din care se constată, că sunt prezenţi: 129 (din 177). 

Urmeaza cetirea raportului general, din care se constată) că 
această tinără reuniune are o bibliotecă conslăIătoare din 8fJO 
opuri, apoi are l77 membri ordinari, 10 membri fundatori şi 73 
ajutători; poşede două fonduri: "Fondul special al reuniunei", 
(taxe de membri etc.) tn sumă de 2[')90 cor. 97 fiI. şi "Fondul 
conviclului" in sumă de f)378 cor. 29 fiI. - S'a votat apoi suma 
de 50 cor. pentru ridicarea monumentului reposatului profesor: 
1'. Ceontea şi se aleg membrii de onoare, doii: Dr. Petru ŞpaM 

şi Dr. Petru Pipoş, profesori, pentru meritele didactice-literare. 
Disertaţiunea dnei: Aurelia H. Plir:iiUanu InLitulată: "Cum 

s'ar putea, ca invăţătorimea noastră s~ lucreze mai intenziv şi 



să realizeze scopul formal al Învătământului in cadrul legei şco

lare din lH07?" a fost ascultată cu mare atentiune şi a dat 
anză la discuţii interesante, la cari au luat parte: Aurel Lepa, T. 
Raica, D. Suciu, apoi T. Baran şi T. Bucurescu. 

Operatul: "Fonnctrea caracferului", lucrat de un anonim şi 

intrat la concursul de premii a fost ascultat cu atentiune, dim
preună cu raportul comisiei literare, care face propunerea, ca 
anonimului să i-se voteze mulţumită protocolară. 

S'au adus apoi următoarele decisiuni: a) Fiind proiectul 
planului de învăţământ deja elaborat, măritul congres este rugat 
să-I pună provizor in practică şi să deschidă asupra lui o an
chetă mai intinsă. 

b) Să se organizeze pe temeiuri mai solide conferinţele me
todice, ca invăţătorimea să fie intr' adevăr orientată asupra tutu
ror directi \'elor rle invăţământ şi metod. 

c) Chestiunea bibliotecilor parohiale se încredinţează comi
siunei literare a reuniunei pentru a o studia şi a-i df\ o solutie 
până la viitoarea adunare generală. 

La urmă s'a făcut alegerea cassarului in persoana dlul: Petru 
Ciucur, iar de membru a fost ales: Valer Ghilezan. 

Concertul şi reprezentatiile date Sâmbătă seara, au reu~it 

peste aşteptare. 
Şedinţa a treia, care s'a ţinut Duminecă, a fost de durată 

scurtă. S'au lU3.t la cunoştinţâ şi s'au primit propunerile comi-
tetului şi a comisiilor, s'a prelungit cu un an terminul concur- . jÎ 
sului la cele trei premii ale reuniunei şi se hotăr~şte orgamzarea f\" 
unei colecte pentru monumentul regretatului profeso'rTeOOor' II 
Ceonlea. I ~' 

'---După incheierea şedinţei urmează sortarea obiectelor de 
loteria, expusă tn sala şcoalei de fete. S'au tras cu totului 150 
de câştiri, toat~ obiecte de artă. 

Reuniunea învăţătorilor români ortodoxi din dieceza Orăzii

mari. şi-a ţinut adunarea generală extraordinară la f>' august Il., 

- în cauza restaurării comitetului reuniunei - sub preşedinta 

dlui: Adrian P. lJesean, protopresbiter şi inspector şcolar. 

t . Dr. Ioan Traileseu, protopresbiteml Cbişineului, fost mai· 
mult timp profesor de teologie In Arad, a reposat Luni, In 2 au-
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gust (20 iulie), şi a foat petrecut la cele eterne de cătră o mul
ţime de popor. Intre cei ce şi-au luat rămas bun, Inv. Dimitrie 
Boar din Nadab, prin o foarte pătrunzătoare vorbire, a spus in 
numele colegilor săi, cuvântul de rămas bun. Vecinică pomenire. 

Un jubileu. Universitatea din Lipsea şi-a serbat în luna tre
cută juhileul de [jOO ani. La acest semn de cultură veche a luat 
lume multă, chiar şi regele Saxoniei, dimpreună cu moştenitorul 
trohului s\lxon precum şi prinţul moştenitor al României. 

Femei la universitate. Rectorul universilar din Rudapesta, 
faee cunoscut, că femeile, cari au maturitate şi voiesc să se în· 
scrie la universitate până la 31 iulie, au să-şi jnaintez~~ petiţiu
nea prin decanat - eălră Inaltul ministru de eulte. FemeHe, 
cari au obţin .. t mai mult de 3 suficienţl, la examenul de malLri
tate, nu vor fi admise nici ca studente extraordinare. 

Convenire colegială de 25 ani. Absolvenţii cursului IV. - din 
1884 - al institutului pedagogic roman din Arad, se Intrunesc la 
convenirea colegială, care vor ţinea-o tn Arad, la 16.:28 august, 
cu ocaziunea adunării generale a reuniunei tnvăţătoreşli. Dintre 
absolvenţii de atunci mai sunt în viaţă: Vasile Antonescu, of. de 
tren. Vasile Bălan, preot in B.-Ineu. I'\icolau Bărbuş, pre~t gr.-cat. 
in Si laş. Iulian Butar, invăţător 'n Seleuş-CigireJ, Nicolau Cam
pian, învăţător În Hususău (Bihor). Liviu Dorca, învătător in Co
şteiul-mare. Georgiu Fejer, preot în Vaţa de jos, Nicolau Micluţa, 
PIeoi in Cernetea;-,. me Motiu, inv. in Selăgeni, Ioan A. Muntean, 
tnv. in Musca, George Neagu, învăţător in B.-Lazuri, VasiIie Neagu, 
învăţător În Sârbi. Stefan Oprean, preot in Vălcani. Trifu Peteu, 
preot in Ghiroc, Paul Pop, inv. in Ciumegi, Ioan Serac, preot in 
Finiş, Geoge Torni, învăţător fn Cnveşli şi Petru Van cu, invăţă
tor in.Măderat. 

Cursuri de vară. In Vălenii de munte (Româ.nia), mai mulţi 
profesori universitari, tn frunte cu prof. Iorga, tin cursuri din 
Istorie şi alţi rami de ştiinţă celor ce voiesc să-şi Inavuţească 
cunoştinţele. 

Denunţarea pedepsită, sinceritatea remunerafă. Oficerul Va
ren nes criticase aspru pe Napoleon, in o epi stolă adres q tă unui 
amic al său. I<:pistola aceasta ajunge in mtlnile împăratului. Ace
sta. citează pe Varennes, ti arată epistola, şi-I întreabă: "Dta ai 
scris epistola aceasta?" "Da Sire". "Şi nu ţi-e ruşine de conti
nutul ei r" ,.,Nu Sire". Apoi .privind aspru la Napoleon zise: 
,.dar adresa". Atunci Napoleon cugetand puţin ii zise: "Da, ai 
dreptate. Cele afirmate au fost comunicări confidenţiale şi amicul 
dtale a jucat pe Iuda. In viitor, dacă voieşti să critici poruncile 
şi dispoziţiile mele, arată-ţi părerea unei adrese mai bune-, adecă 
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mie singur. De a",tăzi vei fi membru in conziliul meu de războiu ". 
Varennes a fost promovat, iar denunţantul transferat in provinţă, 
fntr'un oraş indepărtat. . 

Cazuri de moarte. In zilele trecute, doi dintre colegii noştri 
distinşi, au fo.·t greu atinşi de cruda şi nemlloasa moarte. Cnul: 
Pdru Colţii 11, inv}lţălor in M.lndruloc; celalalt: Ioan Jla'rt(t, in
văţător in Sepreuş. 

Cel dinti:li a perdut pe unicul şi mult drăguţul fiu, pe micul 
Ale.mndl'u" Corneliu, in vrâslă de 3 luni; al doilea pe unica şi 
iubita fică, pe mica Cornelia, totasemenea de 3 luni. 

Inmorrmlnlarea ambilor a fost ih. 8 august a. C. 

Ce cruuă e moartea! 
Odihnească in pace! lnduioşatilor părinţi le trimitem COIl

dolente si ncere. 
Solvire de taxe şi organ. Au solvit in taxe şi organ urmă

torii: Dimitrie Popo"iciu, lU cor. organ şi 2 cor. taxă, Petru 
Vancu, 2 cor. taxă. George Lipovan, 7 .cor. organ şi Dimitrie 
Maci, preot 2 cor. pentru diplomă. 

Fii precaut la vorbe. In iarna grea din 1836-37, Ludovic 
T., regele Havariei, făcea mici preumblări, in curtea palatului său 
intr'un roc ponosit şi lung până in păm,lnt. aşa, că nu-I cuno
ştea nimenea, afari\ de cei mai intimi. Intr'o zi, intre orele 1-2, 
atlă In grădină pe o banci\ un student repetând lecţiunile, la un 
frig de 12°. EI il întreabă una alta, la ce studentul li răspunde 
scurt şi răspicat: "lngheţ aici, ingheţ acasă; dacă ingheţ~ să în
gheţ la vedere şi nu in intunerec". - "Apoi de ce nu mergi la 
curtea regelui şi sit ceri ajutor?" - "0, la sgârcilul acela, la 
ce? Paguhă după hârtie 1" Hegele 1-8 mai intrebat de nume şi 
locuinţă. El era tuturor cunoscut de mare sgarcit. Mânezi la 
amiazi, cltnd studentul era la masă, iată un cărăuş, cu o episioli\ 
şi întreabă, unde să-i descarce lemnele? 

Ce să Învăţăm 7 Mulţi în "aţă multe şi adeseori tocmai de ce 
au mai mare lipsă nu ştiu. Un luntraş trecea odată peste un râu 
un filosof. Pe cale zice filozoful luntraşului: "Te pricepi ceva in 
matematică?" "Ba, despre aceea nici n'am auzit", ii zise lunlra
şul. "Ce pagubă! Un pătrar din viaţi\ l-ai pierdut înzădar [" Nu 
peste mult Il întreabă despre astronomie, mai apoi despre psiho
logie şi zice ~ că-i pal'e rău, că a perdut 2/4, mai apoi 3/4 .din 
vţaţă inzi1dar. Inlr'acestea luntrea se isbeste de o stâncă şi vă
tăm,lndu-se rău, incepu a lua apă. Acum intrebă luntraşul pe fi
lozof: "Dar dta ştii să innoţi?/1 "Ba", răspunsa filozoful perplex. 
"Atunci urcă-te in spate la mine, că-ţi sunt perdute toate patru 
pătrarele din viaţă 

Aşa dar ce să invăţăm?! 
-

Tiparul tipografiei diecezane ort. române din Arad. 
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