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Reuniunea învăIălorilor , 
români 

dela şeoalele poporale confesionale ortodoese 
dÎn prD!Dpresblleralele 

Arad, Ghişineu, Siria, Boroşineu, Buteni. Radna şi 
Hălmagiu. 

Organ periodic oficios 
redactat 

din încredinţarea comitetului reuniunii de 

Iosif Moldovart 
vice-preşedinte. 

Ediţiunea Heuniunei. 

Abonamntul 5 (oroan p(an. 

Apare odată pe Jună. . 

Arad, 1906. 
Tiparul tipograftei diecesane greco-orientale române. 



"t~euniUIlea în\'ilţcltorilor" 
Orr)HIl oficios 

!'" 

apare oda.ta. in fiecace lună 

Abonamentul anual e 5 (or. 

se :solyeşte anticipatiye la adre:sa cassarului reuniunei Iuliu 
(;I'ol~ol'''all învaţător in Gaha p. u. J7hi!/Vs. 

lttauus(riphlc 
sunt a :se adresa tedactol'ulni Iusif ~l[(jldu/"Wt director şco

lar in Arad Piaţa Tuko!y NI' 8. 

~ugăIIt pC tot româtud de ÎlIimă, a sprigiui acut organ al 
~coaldor romiu. 

O/atele nulrinimoase, pentru fondul de editare al of"ganului 
nostm, sunt a-se trimite la adl'e~a cassal'ului reuniunii. 

Ouoratele redact'ulti sunt ntgate (, ne trimite foile în schimb. 
Foile primite le plistdim pentru biblioteca reuniunii. 

Anunturi se fac în mod foarle răslrâns şi să pliHesc anti
cipative: şirul 50 fil.. Jumatate pagina: 12 cor. O pagină 

intreagă: 20 cor. 



Biserica tnetropoliei. 
Zile mari, zile de bucmie sau revărBat preste noi 

În acpst an, când vedem realizate dorinţe vechi şi nîzuinte 
nobile de ale istoricilor hărbaţi ai neamului românesc. 

Spiritul marelui metropolit Am/rei Raron de Şa

.IJIlIUf planează asupra noastră în aceste zile de redeştep
tare. in cari se Încununează. operele altui mare metl'O
polit cu un monumental Sion, care are să vestească în 
secoti mândria noas11'ă natională. 

Dorinţa reîntemeietorului metropoliei române din 
Ungaria, prin nobila stăruinţă a neintrecutului actual me
tropolit Ioan MeHan, trup s'a făcuL 

Dllminecă in 30 Apl'il (13 Mai) s'au sfmtit catedrala 
pompoasă a metropoliE'i noastre ortodoxe române din Sibiiu. 

Acest uriaş edificiu monumental lung de 53, lat de 
25 şi tnalt de 24 metrii, cu o cupolă de 15 metrii în 
diametru şi ;l4 metrii in inălţime, cu două tmnuri mă
re~e Inalte de '1·5 metrii şi cu mai multe turnuri şi cupole 
mai mici, şi care cuprinde în sine 2500 oameni de odată, 
este gata şi dat destinatiunei. . 

Edificarea s'au Inceput în 5 Angust 1902 şi s'au ter
minat in 30 Novembl'e 1904, când au fost sfinţite cele 4 
clopote a caror sunet formează o armonie de o frumseţă 
impunătoare. Clopotul cp[ mai mare aş~zat în turnul din 
dreapta este de 1343 klg. Celelalte trei clopote aşezate în 
turnul din stânga sunt de 7UO, 4~3 şi 168 klgr, 

Spesele impreunate cu arădicarea acestei biserici,· 
trec peste suma de 610.000 de coroane, 

Biserica se luminează cu electricitate şi are o picturii. 
orientală adevărat cap de operă. 
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Spesele de edificare s'au acoperit din darul de 
1000 de galbeni al Majestăţii Sale gloriosului nostru 
rege Francisc Iosif 1, din dăruirile credincÎoşilor carÎ 
se urcă la suma de 320000 coroane şi din fondul inte
meiat spre acest scop de nemuritorlll mare metropolit 
Andrei Bat'on de Şayuna, 

Actul sfinţi rei l'au săvârşit ~:xelenna Sa metropolitlll 
Ioan Me!irln cu concursul llustrităţii Sale Episcopului nos
tru Io(w 1. Papp, în fruntea unui impozant număr de 
protopopi, preoţi şi diaconi. 

La aceasta mare festivitate sau reprezentat românii 
din toate părţile metropollei, ca să facă parte din marea 
Insufletire de care este cuprins neamul românesc in 
aceste zile de bucurie. 

Dacă vom conzidera şi alte rezultate ajunse pe te
renul social şi economic aici şi in toate părţile locuite de 
români, in aceste zile de mândrie naţională, cu drept putem 
considera timpul de faţă de epocal, căci anul 1906 cu e
venimentele sale, va rămânea neşters in inimile noastre şi 

scris cu litere de aur pe paginile istoriii naţionale. 



'0 FOSt ara oduGatiunoa în şGoala poporală? 
Intrebarea aceasta apare ca foarte curioasă fnaintea 

acelora l cari judecă după impresiunile, ce le-a produs 
momenlan aceasta întrebare. Şi aceasta cu atât mai vârtos, 
că Întrebări de natura aceasta nu se discută de loc. Şi 
nu se discută, pentru că scopul suprem al şcoalei e insaşi 
aducaţiunea. Şi fiind educaţiunea scopul suprem al şcoalei, 
se întreabă, ca ce rost are întrebarea de sus? 

Când caut să ră~pund la intrebarea aceasta, nu 
mă voiu avânta in straturile inalte ale idealismului, pentru
că chemarea mea nu e a motiva folosul şi însemnătatea 

educaţiunii pentru omenime, ci vOlu sta aici, în mijlocul 
lumii prosaice, căutând, până unde se estinde resultatul 
activităţii şcoalei pe terenul educaţiunii. 

Pe basa espel'inţii constatăm, că mulţi băeţi trecuţi 
prin şcoală, au lăsat în inima şi sufletul nostru convin
gerea, ca vor fi buni şi folositori membrii ai societăţii. Şi 
ca atari, am legat mari speranţe de purtarea şi activi
tatea lor. 

Şi urmarea? 
Aceştia părăsesc băncile şcoalei şi eşind din şcoală, 

întră în şcoala cea mare: în societatea omenească. Şi 
aici? - Curentul, de care e stăpânit aceasta societate, 
nu e nimic alta, de cât un vifor de ispite, care cople
şeşte şi ineacă pe toţi, căţi ajung tn braţele ei. Căci vai 
de cel ce nu voieşte a se asimila şi conforma dorinţelor 
ei. Ori se supune ori, e alungat şi huiduit din sânul ei. 
Pentru-că acesteia ii place mai mult falsitalea şi nici de 
cum sinceritatea; ure~te t'.devărul şi iubeşte minciuna; 
defăimează morala şi sprigineşte înmoralitatea. Au nu e 



196 

preţuit şi bine văzut cel ce ştie mai bine jnca pe falzul, 
iar sinceritatea e privită de prostie şi nai\'itate:; Şi în 
astfel de împrejurări ce face şcoala? -- CUpl'lnsă. de du
rere, stă neputincioasă in faţa acestei stl'icăciuni lumeşti! 

Conducerea societăţii omeneşti în cea mai mal'(' parte 
e ·concrezulă diregătorilor lumeşti şi bisericeşti. Acpia cu 
cuvântul, dar şi cu puterea brută; iar aceştia numai cu 
puterea cuvântulni. 

Şi cum se esercitează aceasta cond ucere? 
In comuna cutare e alegeJ'e de antistie cOll1unală, 

Candidat şi ales nu e omul cel mai de omenie; nu cel 
mai harnÎc şi cu tragere de inimă pentru binele comun, 
ci se sprijinesc şi impun chiar nişte oameni, cari numai 
binele şi folosul locuitorilor nu l-au la inima lor. [al' po
porul vede şi inţelege bine nedreptatea aceasta. Şi văzând 
şi inţelegând aceasta, oare ce părere îşi vor forma ei 
despre dreptatea acestor diregători? Şi ca educaţiune, ce 
[el de sentimente se 'lor imprima în inima şi sulletlll 
poporului? 

Advocatul învaţă pe clientul său, să nege adevărul 
in faţa legii, ca păcătosnl să scape de pedcap:.;a ei. Şi 

aceasta o ştie păcătosul, dar o ştie şi semellPle săn .. O 
ştiu chiar toţi, pentru-că mare e nnmărul celol'-ce au 
călcat pragul advocaţilor. Şi morala? = De sigur, că pă
rerea, ce îşi va fOl'ma-o poporul despre omnl inteligent, 
nici decum nu va fi în favorul acestuia, dar nici in al 
moralităţii. , 

Cârmuitorii statelor, în lupta pentru putere, îşi atri
buesc în publicitate unii altora cele mai grosolane epitete 
şi păcate. Păcate, cari, dacă s'ar adeveri, ar atrage asupra 
lor cele mai mari penepse. 1(1,1' aceasta cp,artr1 desastruoa.wl 
şi vnmomlă, fi cel mai mare venin ~i cel mai pufernic mUlo(~ 
de demoralisare a poporului. Căci ce va gândi acesta, cfmd 
vede, ca cei chemaţi a susţinea ordinea, moralitatea şi a 
premerge cu esemplll în punctul acesta, ei, tocmai ei sunt 
timbraţi de cei. mai răutăcioşi oameni şi inmorali? Şi în 
acest cas, care va fi efectul, ce l-a produs ţinuta lor 
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asupra moralilăţ[i poporului? Şi apoi ce Sit mai zicf'm, 
când lucruri de natura aceasta se fntâmpla chiar şi inaintea 
altarului celui sfânt '! 

Şi acum pun Întrebarea: am fost ori nu indrep
tătit, a pune întrebarea din fruntea acestor şire? 

In faţa acestor fapte ni~uinţa şi activitatea şcoalei 
e pusă io ol'f'n!inţă. De III'PI'I(. ni-sit lJlwe întreharea: u'ar 
.Ii 1I/11i jJllfricit, ('Il edll('(f{iullelt sâ se tW'/lIl/iel din SWi tn 
JOs, dp('(ît de jus În SUI,? . 

l. U . 

• 



Din vretJu' patn'arhale. 

o fiinţă neluată 'n samă 
Cu fa,ta oJilztă '1/. floare, 
Cu trupul ars de suferin,te, 
Ce-abia să ,tânc pe Picioare j 
Cu Itaina toată petecită 
Gt rocul înverzit î1l spate, 
5/-' 'n casa mucedă si rece , . 
Pe multe locuri vâtttuf bate. 

Din vremuri s'a trezzl ca slugă. 
Ca să muncească fără plată 
Şi par că scris i-a fost de soarte, 
Că multe vijelii să-I bată, 
Dill 1Jumca lui cea ttm/iită t 
La praznicele cele-alese, 
Să alegea cu cât-o coaje 
Din- prisosinţa altor mese. 

Avea şi el () mâl~![ăiere 
Să clÎnlc '11 sărbători la slrallă, 

Sa 'Jtstru1U mâlldre!e podobii 
Sa Pltl1tgă moşii pe sub geană i 
Şi ctl1td ferbia dc-accmte bolla 
Atunci să apri1tdca Illai tare, 
Pe toli făcea să Iăcrime,'Jc 
Că ll'avea şcam.ă la ccîntare . 

• 
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Crescut de mic îl1- sărăcie 
Cum aler,![a la îngropare, 
Clon resuna ca din organe 
Duiosul lui glas la tropare: 
Atunci vedeai cât' o bunică 
Ca şi repusă de o jale, 
Pe fa,ta ei cea brăzduită 
Pacâlldtt-şi IclCrimite cale. 

o viea/ă-a dus-o în linişte 
Ostaş z'ubit şi cu credin,tă, 
Ce-a sămănat sămânţa bună 
.. "'i-a asudat cu prisosz1l,tă,
har când să vină secerişul 
5"' a sttÎJlS încet ca o lumhlă, 
Zădarnic a hrănit 1zddejdea 
Că şz' resPlata O să vină! 
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Prelegere practica din Exercitiile intuitive. 
- Edificiul şeoalei. -

Anuntarea ţinlei. Fiilor! astăzi vom vorbi detiprc 
casa şcoalei! . 

1. Analiza. Mi-a spus eri Floarea ... că tat,ll săn ~i 
mamă-sa s'au dus la târg şi pentru aceea ea nu a putut 
veni la şcoală nainte de ameazi. Unde a rămas Floarea. 
până au venit părinţii săii ?. Spune N ... Acasă la ei 1) ... 
Dar tu şi părinţii tăi unde locueşti?... in casă. A~a e? 

Dar noi acuma unde petrf'cern cu toţii ?,.. pelre
cem in odaia şcolii ... Acum fiţi cu băgare de seam<ll 

Voim să căutăm, ce aflăm aici fn lăuntru cu nOI, 

- şi ce ne incunjură pe noi aici in şcoală dela ce mal 
departe nu putem merge!... 

(Nainte de toate învăţătorul le spune): Copiilor! 
Noi cătnl odaia şcolii zicem şi sala dp învăţământ! 

Cum zicem? .. )Apoi continuam): iară catră casa şcoli zi 
cem - edificiul şcolii !. .. 

2. Sinteza. In sala de in'vătământ sunt mai multe 
lucruri... Ce e aceasta ?. Răspunde P!.. aceasta e ma",ă! 
... Şi aceasta? .. e bancă .. scaun.. cuptor.. tablă.. cuer .. 
mapă... maşină de socoală ş. a. 

Dar aceasta ce e? N! .. e carte, tăbliţă, peaml, CC

ruză, cerneală... etc ... 
Toate acestea, unde sunt?.. Sunt în sala de Înva~ 

ţământ. (După ce învăţătorul continnă): Să-mi mai spu
neţi ce e. aceea acolo ?. (arâlând invăţatornl pe parele 
tabelele de istoria naturală)... aceea acolo, e tabela cu 
animalele: cane, porc, miltă, cal, găină etc. Pe ce e atâr
nată tabela? .. pe părete!.. Mai este şi alt părete? .. Este 
- acela L. acolo!.. acolo! Ce vedeţi voi in acpl părete 
- M? .. ferestrile! In care părete mai !1unl feretilri ';l .. 

1) Râspsun:;urile se c~r tQt Intregi! 
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(Elevul arabl) ... In acela ... ,\ral.l-rni Ll~a! [n care p[lrete :-;1" 

află u~a? .. 
S, să se intoarca cu fata catnl mine ::Ii apoi eicl-mi 

arata păretele din dreapta (Elevul ar;tlil). 
Acum cel din stânga '!.. G. InCi!. ::-iii-mi arate lot 

acesta! Apoi vecinul - său H! .. AC1lm toti! 
Atentiune! Care e dosul vostm:~ .. 
Care-fata voastnl? .. 
(Copii aratăL De(:i care va fi pilrrlclc din fa~il ~,) .. 

apoi cel din dos :J .. (CopIi asernelw<! aral;l. Ia ras de ÎIll

pedecarc conduşi de Inva(ăloL) Tol ace;:;tt'a 'Să le arătaţi 

cu toţii! .. Acum numai V! Apoi B ! .. 
Priviti aClHn aici jos, unde stau PLI cu picioarele! 
Ce sunt ace::slea '!.. sunt podelele! \'edeţi! iubiţilor 

mei, cătră acestea zicem la olaltă -- padirnent!.. CUIll 

z;cem ?. Spune tn!..:)i tu!.. Cu toti!!.. (Inv. ti \loal(' 
plIne ca cuyântul » padiment« sa-l expl'i me întâi desparţi 1 
În silabe şi numai apoi din odata). 

Cautaţi în sus! Ce va fi acela?. e podnl! .. A~a 
e copiilor, dar mai frumos noi ii vom zice de aci nainte 
- plafon! Cum zicem calnl pl)d ?. Cue e plafonul ? .. 

Să-mi spuneţi acum: Ce avem sub picioan'le noa~
tre ::l .. padimentull Şi de asupra capului nostru ?. plaronllL~ 

(Invăţatorul le poate ar'ăta podul spllnân!Îu-le, că 
ace8ta vine dela plafon in SUi'. De avem seară acomodală 
îi conducem să vadă podlIl ~ Invatatol'lll provoaca apoi 
pe elevi sil iasă afaril ... arătându-le am bitul ; le arată cl1i
Iiele învăţătorului, de cumva acestea sunt ~ub acelaş aco
peremânt... apoi camara etc. Conduce apoi lrW;Tţălorul pe 
elevii sai în curte şi le arata copenşul: intrebfmdu-i, ce-i 
acela acolo? .. asemenea le arată grădina !). 

Urmează reprodncel'ea, unde e de lipsă ... şi apoi 
recapitulare !.. Care e sala de ÎnYflţământ? Ce vedm iri 
t'ala de in"ătărnânt? .. Ce e la dreapta ~ La stânga ?. Ina
inte:"l Inapoi? .. CiUr fE'resfl'i are sala de învătamânt? Câ~i 
păreţi ::'.. Arătaţi-mi păretele din do~: din faţă ?. din 
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dreapta... din stânga?.. Arată cu degetul spre plafon, -
spre padiment L. Pe care parte e coperişul? .. 

3 I ' . A-l' d ţ'? N ' .• 1socwrea. casă a VOl pe ce şe el, .•• . .. . 

Dar părinţii şi fraţii vostri ?.. Noi... şedem pe scaun .. . 
:\Jamăla pe ce pune mâncarea, când mâncati ?. pe masă. 
Ce să află dar şi acasă la voi ?. se ama scaune ... mese .. 
Şi inca ce? .. icoane, orologiu, oglindă!.. Tot acestea lu
cruri, unde le-am aflat încă? .. in sala de învăţământ! Ce 
mai ştii tu acasă la voi de acelea ce se mai află şi la 
noi în şcoală?.. Se mai află uşe, ferestri 1.. Şi încă? Ce e 
acela? (Invăţătorul arată spre plafon!) Acela e plafon ... 
Dar acesta? .. e padiment!. Ce sunl acesti a ?. (Invătăto
rul arata. spre păreti). Aceia sunt păreţii... Se află din ce
lea spuse până aci şi la voi - acasă ?. tElevul le inşîră 
pe toate după cum le-a văzut la ei acasă). 

In fine mai intrebăm copiii: Câte ferestri sunt la 
casa voastră ?. La ce ne folosesc ele?.. Dar uşa?.. Pen
truce e casa?.. Ascultal'e! 

4. Sistemizare. Sala de învăţământ sau edificiul 
şcoalei, cum am zis: are patru păreţi, unu ... doi ... trei ... 
patru ... Are apoi un plafon, padiment şi acoperiş... După 

aceea ?. Mai are un ambit şi mai multe chilii, -~ are o 
gradină şi curtea. 

Edificiul şcoalei e o casă! Casa ne scuteşte de 
ploae, de vânt, de frig, de căldura şi de oameni - răi 1. 

5. Aplicarea. Cari sunt lucrurile din faţa voastră? 
Spune I! Arata. spre dreapta) apoi spre stânga! Inşira pe 
rând toale lucrurile acelea!.. Priveşte în sus! in jos! Ce 
vezi ?. Arata-mi uşa M! Eşi afara! Arată-o! Acuma ambi
tu!. .. curtea ... grădina ele. 

La ce ne serveşte casa - şcolii r .. Dar a voastră? 
ea ne sculeşte de Căldura, ger etc. Oare pe ce loc e bine 
tia se zideatica?. Pentru ce ? .... 

--... -
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Raportul comisiunei organizătoare 
crUn'i udul'wrea genercslr7 din Giuta, (tllne.(' la protocol SII'I L) 

Comisiunea organiz!itoare pentru cenzurarea ra portului 
general, dupăce s'a constituit In şedinţă, propune ca In general 
raportul să. se ia la cunoştinţă, cu ur.llatoarele observati uni : 

Se avizează biroul comitetului ca pe viitor rapoarLele 
sale să le redacteze in formă concisă relevând numai: 

L Executarea concluzelor adunării generale anterioare. 
2. Momentele marcante şi extl'aordinat'e din gestiunea anului. 
în "pecial comitiiunea face urmatoarele propuneri: 
1. ~~aţă cu memhrii renitenţi pritl a căror procedură reu

niunea sufere at,lt materÎ;tliceşte, cat şi moraliceşte, să se inter
vină la Ven. Consislor pentru incas"area tuturor taxelor cadt>nte. 

2. H.evista reuniunii să se susţinil pe mai departe cu ex
presa dispoziţiune, câ. In decursul anului cel mult un număr să 
conţină numai partea oficioasa, iat' restul de numeri să conţină. 
puhlicaţiuni de interes pedagogic, didactic şi şcolar. 

]n ce priveşte cheşlia comitetului redacţional membrii co-
misiuneî propune ca chestia aceasta deocamdatil - să se lase 
in buna chibzuintă J. comitetului central. 

3. [n cauza Infiintf\rii bibliotecilor' parohiale, dupăce atât 
inaltul congres naţional bisericesc, cât şi Conzistorul din Arad a 
a [{leul obiect de studiu din această chestiune, comisiunea este 
de părere, că reuniunea noastră să nu anticipe nimic In această 
afacere, care este in curs de elaborare la fOl'urile comppteole. 

4. In ce priveşte afaeerea organizaţiunei in reuniuni a 
col<>gilor nostri din părţile Oră.zii-mat'i, dupăee organizarea unp! 
reuniuni acolo nu are perspedive, comitetul reuniunei noastre să 
a vizează sa fntrevină la Ven. ConsÎstor din Oradea marl1 să so
licite ca şi invatatorii din Bihor să se Inscrie ca membri ordinari 
ai reuniunei noastre, cu aceleaşi drepluri şi îndatoriri, ca şi 
actualii ei membrii. 

O. In ce priveşte scuzarea membrilor absenti dela adu
narea generali"l din ă8t-an, fiind in fat.a unui conclus luat de 
adunarea generală din anul trecut, in inţp,le:-:nl căruia numai acei 
memhrÎÎ se vor scuza In viitor, cari vor produce certiftcate, sau 
din partea comitetului parohial] sau din partea vreunui medic; 
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ml)mh ri i ah~llnti ne,:a ti~râc(lnd aee~tei dispoziţ i lin i: cOllli~i,mea 
organidltolU'e n u-Î poate !'ccom<lnda s;, fie sCllsa ti, 

6. H.efpritor la inliillţat'f~a gri'tdinelor de porni, comisiunea 
e de părel'e, respectiy~ pt'opune lnljjl1tarea acelora in llIodul 
următor: 

Din locul morminţilor sa se ia teritorlll in scopul aminlil, 
iat' inll'lI e,U nu s'at' pulpa duce n indeplinire, din lipsa de tc
r'llor, să se intre In perlractarp cu comunele polilice In aceaAă 
cauză, Conduci'ttorii grţulinilor do pomi au a fi tn\'ăţălorii, ('ărora 
s[t li-se fad po~ibil;l pal'li('iparea la cursurilp supletorii economice. 

7. Venindu-I\C la cunoştinţ{l h,trtia hiroului NI', lH6 de 
datul 8:!n Iulie a c., prin eare actualul controlor işi d;l dimisia, 
comi"iunea avand in vedere că motinll din care să face ace:-:I 
pas, n'a pro\'enit din neîncredere generală, comisiunea propune a 
se trece peste act la ordinea zilei, su~tin{tndu-se statul quo. 

Comisiunea de incheiPl'e apret1ind zelul şi a(,tivitatea co
mit(~tuilli şi in speeial a bil'OllllJi, propune on adunări generale a 
li să nJta lllulFt rnită protocolar':'1 pentrll ostenplelp, jprtfa şi bu
nf\\'ointa depu~ă la altarul propă~irei afacerilor noastre didactice· 
şcolar'e. 

Din şedinţa comisiunei organizăloare, 

St'l'm' 8('("nla 
prt'şl'lIillll', 

1 (}.'~il 8ffliU'rt 

raportol', 

BU('(t A. ,Ioldnt 
nwmhru. 

J{t'lwUht ('t'!drlrl-n. 
notar, 

JJimUJ'l(~ J/ku, 
membru, 
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luat ÎII sediulo ('omisi/lUpi ('I'}/SIII'Ii(Ol/rl' III' ('(ISS(( si IJildio-. , , 
tp('(l, tinuft( În (,'ill"t /0 J()i:l8 l"lip JUlltj. , , 

1. Con:-itiluindu-se cOlllisillnea, alrge de pre~;pdillle 
pe Damaschin Medrea ~i de nolar pe Todor Chel'cchean. 

Il. Luând la ce:-illl'are aclelp de 
la cassa reuni unei în decul'::iul annlui 
încurgă . . . . . 
la cari comp. supl'asol\'. 

au încurs .•.. 

ramâne a se Încassa 
din depuneri 
iar din reslantele memhl'. 
Din înlratele de . . . 
sau erogat . . . . . . 
[{esultă bani numerari 
La cari adaugându-se depunerile 

de 

cassă con:-itată c,l. 
H)~}4 a avut :-;a 
. . 51 G3'47 cor, 

17'- » 

Lol: 51 tiO-47 » 

1 H3:2-59 )} 

324,'88 » 

H18'88 )} 

2;~2B'- » 

. 1 ~1;~2,5H » 

1 H I f)'()Q }) 

lH'99 ~ 

918-88 ~ 

şi restantele de laxă în numar de , 2;~29 - :. 

Averea activă a reun. cu finea an. lH04 a fo:-;t 32G4·ti7 » 

Luând in considerare enormele spese ce le are 
reuniunea noastră, ~omisillnea face pl'Opunere că faţă rle 
restanlj{,J'j să se purceada cu toală rigorozitatea, folo::iind 
loate mijloacele posibile pentru încassarea acelora, Iar 
celea neIncasate să se şteargă. 

III. Luând sub censurare raportul bibliotecarului 
central, comisiunca constată o stare înbucuratoare. întru 
cât ş'a sporit cu li opuri. In ce priveşte cererea biblio-
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tecaruilli pentru de a i-se da spese pentru de trimite cărţi 
şi foi acelor invătatori cal'i le cer spre folosire, comlSIU
nea nu o allă de acceplabilă întrucât s'al' spori numai 
spesele reuniunii. Acei ce voie::;c să scoală carti din biblio
tecă, să trimeată şi spese de pOŞtă, 

(lillla, la 10/23 Iulie 1905. 

'1 'o f1 0-1' Cllf"t't'('JH'rt li 
nolar, 

/)awa.·wTtin lUI'tl1'e" 
pl'l'zidt·, 

1)1' III ('''''; n B()((1' iu 
lIll'llIbrll 111 comis, 
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Frati/oI' Î111'11tr1fol'i. 

Conclnzul unanim adus de voi, cu o însnf'!etire de ad
mirat, in adunarea generală din Gillla, cu privire la editarea şi 
pe mai departe a organului reuniunii, a pus pe umerii 
nostrii o sarcină pe care numai În cazul când nu ve~i în
târzia cu angajamentul de a contribui la su~ţineJ"e cu câte 
5 cor. îl (lutem suporta şi pentru mai departe, la din contIă 
cădem sub aceasta sarcină, spt'e ruşinea noastră şi a 
reuniunii. 

Am fost insărcinat[ sa desvoltam organul şi să-I 
ridicăm la o stare cât mai deamnă de noi şi reuniunea 
noastră. Ei bine! Dar aceasta nI] o putem face fară spri
ginul D-Voastră! Din vânt nil putem produce nimic. 

Nu întoarceţi spatele când vă rugăm să săriti in 
ajutorul cauzeI şi să trimiteţi de loc abonamentul de 5 
cor., ca să putem începe îmbunătăţirea şi desvoltarea foii 
cel puţin cu numărul prim din anul următor, care va apărea 
la 1/14 August a. c., pentrucă la caz de nu satişfaceţi 
datorinţei în aceasta privinţă, suntem siliţi a sista editarea, 
şi se va împlini prorocia celor ce susţin, că nu suntem 
demni de conziderarea lumii. 

Red(lcţi'ltnl~a, 



r nfo),lnH tiu] ti. , 
(.'onlisari de exalnelle. Sub N-rul 2iJ2'8.'905 Ve

nprabilul COllsislor 'au dispus ţillPrpa exalllenelor in ~{'oalple po
pOl'ale Llin ('olllunple apar'tinţttoal'e Contiislorlliui din Arad, ue
nUlllilld dt~ ['Ollli"<lri ['OIl-:istOl'iali pp urltlrtlOl'ii invrttrttori: 

in illşpl'dol"alul Arad !-le i\icolae Xi(,ol'es('u din Timişoara. 
,. Chişineu" Xicolau Boşeai .: BoLleşli 
.' ~il'ia ,,\Ta:-:iliu Bogoi l' Helolint 
,. B()l'o~ilH'U " Mihai Vidu "lIalmagiu 
•• Bul('lli llimitl'Îu !lli('u ,,~eilin 
" Ilall1lagi u " Uim ilri u Popov i(~iu " Cu\'in 
l' Hadna Petru Baran Net'ilu 
" Li pont "Iosif Moldo\"an n AI'ad 
" Belinţ,. G(~ol'ge Petrescu "Apah>u 
" Timişoara" Iuliu rUla " Comloş 
,. Corn loş " Pelru \' ancu ~ Mrtdpt'al. 
Conferinţe Î1năţătoreşti. Despărţllmânlul proto

pOpPi>C .-:-irirt ş'a tinut (~Onf(,I'illţa ue {ll'imll\'ară tn Covăşâllţ. 
Desplu'ţi'umintnl protopopl'se Hur/nu sau nll'unit in cnnfet'inţ.1 
Luni În 1/14 Mai în Tolvărlldia. Tot in aceia zi ş'a tinut confe
t'inţa de pl'imavarit :;:i ir1\';~tatol'ii din de;-;parţamanlul prolopopes~ 
BOl'o:;:ineu in comuna J'ItIIIl,~, Despfu't[tmantul prolop, JI(dm(~rliu 
;-;e \'a nll'L1nli in cllnfel'inţ;\ la 1 Î.;.\U ~Iai in Jo.<â;:ef, Conferinţa 
despărţarnalllului pl'olopopesc fiI/terti sau am'\llat. Celelalte des
p:irţfuninle se \'Ot' Intl'uni in confel'inţe eU ocaziunea examene-
101'. Hapoal'le detaiale vom publica in numărul viitor, 

t )I[lrioara Boşcai, bl~lI1da şi inţ(>leapta soţie a eo
legutui nostru Nicolau Boşeai din Bodeşti a răp0:lat in Domnul. 
Iillormii.nlarea, la care au luat par-le preoţimea şi invătătorimea 
şi o multime mare de pOJloreni din Hodeşti, Almaş şi CiI, s'a 
făcut Marţi in ~'1 Aprilie, 1'ie-Î ţărina uşoan't şi memoria bine
clI\':lntata, iar intrÎstatului nostru coleg şi micilor lui orfani Dzeu 
să le dee mangă.ere, 

Solyirea tacselor. Ta(:sa de membru: Alexandru 
Florea preot in Dumbl'a\'a '1, cor, Pentru organ: Damaschin M(~
dt'ea ::5lalina, Demian Sebeşan S:kusigiu, Augustin I1amsea 80-
drog, Ioan Ardelean PeCÎ('a c:He o cor. Penll'U diploma: Alexan
dt'u Florea preot Dumbrava şi Teodosiu Halila il1\'ăţălor Dezna 
c,ite 2 cor, 

UiJlloluele sau cxpedal la toti cei ce au solvit taxa 
~i ne-au infOl'lnat despre anul suscl'perii lor in reuniune. Cei ce 
n'au primit până a(~um diploma să ne a"izeze pe o eorespodenţă, 
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POŞTA NOASTRĂ. 

P. C. în M. Suntem mândrii de asemenea eolegi. 

Inn'itr'itond. Repararea cortelului Îtl\'ătătorese cade in 
sarcina su4inatoruiuI de şcoale. 

Curios. Lucrările scripturistiee de pres te an trebue expuse 
la examen. 

J.Y. B. Nici un raport din nici o parte. fnvatatorii nu ra
portează nimic. 

D. S. În C. Gratulăm. Pentru numărul prezent a sosit 
tarziu. Vom inregistra faptul in numărul ,'iitor. 

Domni$oarei 8 ... Aeum apare legendarul pentru clasele 
superioare, este deja sub tipar. 

:.:l. H. în P. Conferinţa se va ţinea la ultimul examen in 
Arad-Gai pe la 21 luniu. Programa vom face-o după primirea 
terminelor de examene. Recearcă din nou pe cei cu disertaţiuni 
ofiicioase. In afacerea adunării generale ar fi bine să vă adunati 
şi constituiti tn comitet arangiator. 

L. D. Î-~~ :ct. Vom publica [n alt număr. 



BIBLIOGRAFIE. 

Premii IJentrll eZIlJIIl'ne. 

Din peana l'unmwutului seriitor poporal lnv;lt~tlorul Iuliu 
Grofşo/'ean din Galşa a apărut in Tipografia dieeezană din Arad 
o serie de 7 numere sub titlul de: 

Scrieri pentru popor, 
cari conţin următoarele pieze moraJiz;lloal'e şi foal'te potrivite 
pentru dezvoltarea interesului de cetit la elevii adulti: 

NI'. 1. '('itranul şi ş('oala, Fretenii ea cei mai mari năjmaşi. 
Cr'eşterea pruncilor nu e jucărie. 

NI'. 2. Beuturile. Credinţi't deşartă. Curăţenia. 

Nr. 3. Bani albi pentr·u zile negre. Luel'area ptlmantlllui. ,Tret 
să fi bogat. 

NI'. 4. Inţelepeiunea şi puterpa lui Dumnezeu. Dl'epturilf> şi da
torinţele cetăţeneşti. 

NI'. 5. Ce trebue să facă crpştinul adevărat. Omul trebue să 
fie domn preste el. Sela via. M:lestl'iile. 

Nr' 6. Inv[tţătura fără purtare bună nu mult ajunge. Concubi
natele. Socoata in ale plugăriei. [nde duce răutatea 
omului. 

NI'. 7. Crăciunu!. Dumnezeu toate le-a intoemit spre binele şi 
folosul nostm. 

Preţul UDui DUDIAr 20 fiI eri. 
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