CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA ACŢIUNILOR DE
CONSTITUIRE A DESPARŢAMîNTULUI DIN TINCA
AL „ASTREI" ŞI A PRIMELOR DEMERSURI PENTRU
INFIINŢAREA CELOR DIN SALONTA ŞI VAŞCĂU (1912-1914)
de
VIOREL FAUR

La începutul celui de al doilea deceniu al veacului noslru s-a înbihorene ale Astrei, crescînd influenţc1
societăţii în aceste părţi locuite de români şi obţinîndu-se noi realizări
în domeniul culturalizării populaţiei rurale. După înfiinţarea despărţă
mintelor din Beiuş 1 (1898), Oradea:? (1900), Ceica:i şi Marghita' (1910),
s-a procedat la organizarea altora, cu scopul de a se asigura o mai mare
eficienţă activităţii de ridicare culturală a locuitorilor, precum şi celei
de educare în spiritul ideii de unitate naţio1rnlă. Este vorba, în primul
rînd, de demersurile făcute pentru constituirea despărtăminlelor din
Tinca, Salonta şi Vaşcău ale Astrei, în legătură cu care vom prezenta
mărturiile documentare descoperite cu prilejul unor recente cerc2tări
în arhivele din ţară.
în sfera de cuprindere culturală a despărţămîntului din Tinca al
Astrei, înfiinţat la 28 februarie 1912 - prin strădania avocatului Andrei
Ilie, care a fost ales directorul acestuia'' - , au intrat 59 de aşezărir, din
mulţit numărul despărţămintelor

1

Vi ore I Faur, .,Astm " în Bihor, în Familia, IQ73, nr. 3, p. 23; Idem, 75 c/C'
generală
a „Astrei" clesfăşurntă Jo Beiuş, în Crisia, I Q73,
p. 305-316; Idem, fatoricul constituirii clespăr/ămîntu/ui beiuşean al „Astrei", în
Crisia, IQ77, p. 389-41fl.
2
Idem, Despăr/ămîntu/ orădean al „Astrei" (IQ00-IQl8), în Crisia,
lfl75,
p. 279-285; Titus Ro ş u, Din activitatea „Astrei orădene, în Pomi/ia, 1971,
nr. 9, p. 17.
J Idem, lnliin/area .5i acitvitatea ciespăr/ămîntului clin Ceica al „Astrei" între anii
1910--1914, în Crisia, 1976, p. 265-275.
1
Idem, Activitatea dcspăr/ămîntului clin fvlnrghita al „Astrei" (1910-1914), în
Crisia, 1977, p. 481-490.
:, Transilvania, 1912, p. 165.
6
Considerăm utilă consemnarea lor: Ateaş, Batăr, Berechiu, Bicaciu, Căuşacl, Ciumeghiu, Creslur, Fonău, Cepiş, Gurbecliu, Ianoşda, Homoroq, Husasău, Mărţihaz, Măclă
ras, Micherechiu, Oşancl, Ripa, Tinca, Tulea, Aqriş, Archiş, Beliu, Beneşli, Bochia, Bolfei,
Borz, Călacea, Căpîlna, Cărăsău, Cheşa, Chişlaca, Ciuntahaza, Cărancl, Cociuba,
Coroiu, Craiova, Cumăneşti, Giriş, Groşi, Hăşmaş, Hoclişel, Mărăuş, Mocirla, Nemeş,
Olcea, Petici, Rogoz, Rohani, Socaci, Şiacl, Stoeneşti, Suplac, Suşaq, Tăgiiclău, Tăul,
Ucuriş, Ursacl şi Seie (Arhivele Statului Sibiu, fond „Astra", dos. 425, act 178/1914).
nni de la adunarea
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Fig. 1. Lista prelegerilor susţinute de membrii despărţămîntului din
Tinc,1 al „Astrei" în anul 1912 (extrasă din Raportul de activitate al
acesteia pe 1912)
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împrejurimile Beliului. Salontei şi Tincăi. Comitetul ele conducere a fost
aprobat în şedinţa din 16 mai 1912 a membrilor clespărţămîntului 7 • Ca
atare, din primăvara anului respectiv a început să existe şi activeze o
nouă filială bihoreană a societăţii Astra. Ne vom referi la eforturile
meritorii ale celor mai destoinici membri ai acesteia, făcînd apel la
datele arhivistice depistate, ce vor fi desigur completc1te ele investigaţiile viitoare. în anul 1912 s-au înscris 27 membri ai Astrei ( din care
3 pe viaţă 8 ) în cadrul despărţămîntului tincan. Demnă de interes a fost
preocuparea pentru organizarea agenturilor (în număr de 7: la Batăr,
Căpîlna, Cociuba, Giriş, Husasău,
Tăut şi TuJcafl)
şi bibliotecilor
,,poporale" (în Batăr, Căpîlna, Cociuba, I-Iusc1s[m şi Tulcc1 10 ). Conducerea centrală a Astrei a pus gratuit la dispoziţia clespfirţumîntului 70 de
broşuri 11 editate la Sibiu, pentru a fi împărţite ţiiranilor cu occ1zia unor
manifestări culturale. Dintre acestea sînt de menţiotldt „serata artistică" din Husasău, la reuşita căreia şi-au adus contribuţia Eugen Sihiian
(din partea despă[lămîntului), învăţătorul Florian Cărbunm şi Teodor
Ristin. A fost interpretată, de către tineri, piesa de teatru ln sat la
Tîngueşte. Tinerii din localitate au „învăţat" Bătuta, Călu.5cuii şi „alte
jocuri naţionale". în program a figurat şi corul „ele ţărani", instruit de
dr. Teodor Ristin. Venitul „seratei" a fost destinat completării cu cărţi
a bibliotecii „poporale" din Husa său 1~. Acestei reuşite acţiuni i se
adaugă, în mod firesc, susţinerea de 19 prelegeri în 6 aşezări din apropierea Tincăi 13 • ,,Poporul arată interes fată de toate prelegerile ce i se
ţin", constata dr. Andrei Ille în partea finală a raportului despre c1ctivitatea despărţămîntului pe anul 1912 14 • De altfel, toate prelegerile din
Batăr, Căpîlna, Cociuba, Husasău, Tulea şi Ucuriş ( audiate de 4.800 să
teni) au urmărit să răspundă unor cerinţe imediate ale locuitorilor,
două dintre ele, fiind completate cu diapozitive, pentru aceasta utilizîndu-se schiopticonul, primul aparat de proiecţie introdus în actiYitatea
de răspîndire a cunoştinţelor încă din 1908. Cel folosit acum aparţinea
despărţămîntului orădean. De remarcat faptul că prelegerile au avut
o problematică diversă, de la „îndrumări economice", propuganclc1 în
7

Transilvania, 1U12, p. 291.
Arhivele Statului Sibiu, Ionel „Aslra", dos. 425, act 503/IQ13.
0
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem; Vi ore I Faur, Preocupările muzicale ale clcspăr/iiminlelor bihorene ale „Aslrei", în Reuniunea ele cintări „Hi/aria" din Ornclea. 1875-1975, Editura
8

Comitetului de cultură şi educatie socialistă al judeţului Bihor, Oradea,
1975,
p. 168-176.
13 Anexe documentare, Nr. I.
11
Arhivele Statului Sibiu, Jonci „Aslra", dos. 425, act 503/1913. ln acelaşi document afliim informaţii despre două „societă\i de consum": TZ1ut (înfiinţată în 1910
de către învăţt"1torul V. Teuca; avea un număr de 245 membri) şi Giriş (întemeiat[1 în
\912 de invă\ă.torul Gavril Dudulescu; cu 165 membri).
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favoarea constituirii de „tovărăşii", combaterea superstiţiilor, conculiinajului (atît de larg răspîndit), a consecinţelor consumării abuzive .i
alcoolului şi pînă la realizarea valorii sociale a muncii şi hărniciei.
Nu a fost ignorată nici relevarea rolului „iubirii de neam şi limbă" în
acea vreme de restrişte. Erau, deci, vizate realităţi de un cert interes
pentru ascultători1 5 •
Este evidentă împrejurarea că s-a pus accent deosebit pe accasli:\
formă de culturalizare a populatici rurale. Acest adevăr rezultă nu
numai din progresul înregistrat în anul 1913, ci şi dintr-o mărturisire cJ
directorului despărţămîntului, pe care o reactualizăm: .,Dorinţa noastr~i
m fi ca peste tot intelectualii să dee un ajutor mai mare şi dezinteresat la ţinerea prelegerilor poporale, cari s-ar do\·edi de nepreţuite
pentru popor, formînd mijlocul cel mai potrivit pentru a trezi în popor
dragostea fată de cultura românească" 16 (subl. ns.). Ca atare, în anul

1913 au fost ţinute 47 de prelegeri în 13 localităţi (Batăr, Beliu, Că.pîlna,
Cociuba, Coroiu, Gepiş, I-Iusasău, Şiad, Giriş, Tinca, Tulea, Gurbediu
şi Ucuriş 17 ), fiind prezenţi 4.050 de ţărani. Prelegerile se referă, de data
aceasta, şi la alle chestiuni de interes prioritar, cum ar fi, de pildă.
îndemnurile la citit (pentru a pune în valoare bibliotecile agenturilor),
prezentarea istoricului şi scopurilor Astrei, evidenţierea frumuseţii „portului românesc" şi a rentabilităţii unor îndeletniciri precum „meseriile şi
negoţul" 18 • De notat aportul lui Aurel Cosciuc, conferenţiarul trimis de
comitetul central din Sibiu, la lărgirea problematicii acestor prelegeri.
Astfel, el a folosit schiopticonul pentru a face expuneri model în lc;1ă
tură cu „lucrarea" pămîntului, .,prăşirea" vitelor, pomăritul şi stupăritul.
Ocupaţiunile respective au beneficiat de o prezentare ştiinţifică, dar
totodată şi accesibilă. Se încerca, prin intermediul unei asemenea acţiuni,
să se ofere agricultorilor criterii mai eficiente de îmbunătăţire a solului, creşterea şi îngrijirea vitelor. Concomitent, Aurel Cosciuc a vorbii.
avînd în sprijin diapozitive, despre itinerarul De la Sibiu la Rîmnicu-\' îlcea. S-a insistat asupra unităţii culturii populare româneşti, ceea ce
a stîrnit minia autorităţilor 19 , ca şi subtextul acestei manifestări culturale.
Orientarea prelegerilor spre problemele cele mai acute ale sătenilor,
precum şi sporirea considerabilă a numărului lor, atr~stă faptul Cei a
existat o preocupare serioasă în această direcţie, rezultatele fiind promiţătoare. N-am putut însă, din lipsă de documente, să stabilim care
i:, S-au remarco!: dr. Andrei Ilie (avocat in Tinca), dr. A. Pin\ia (a,·ocat în
Tinca), Euqen Sibiian (casier la banca din Tinca), Romul Barbu (la fel) şi inv.'itZ1torul
pensionar Gavril Dudulescu.
rn Arhivele Sliitului Sibiu, Ionel Astra", dos. 425, act 178/1D14.
17
Anexe clocumcn/are, Nr. 2.
is 1/Jiclcm.
rn Vin re I Fu II r, /rrwgini din războiul ele incil•pencfen/ă proiectate în 1913, în
Fumi/ic1, 1977, nr. 3, p. 5.

Dcsnărtămîntul

5

G17

din Tinrn ni „i\.~trd"

Raport
· 1;··~1

li --p.:'tq,11i1 ·n1nll'1

in rur5n~ a1rnlui IQIJ.

~-~

.,
(~<>~'!luna•·,

-.-~ ,
:

;

tc;(1N.U✓

I

cr&,~

--I.

e- ·/

.1

~~t.<t.

J)_

ţ.

'1~~-,'Ă•,t

/4

/("-

.,... c/9
c,.~..f:J-L-i.-1

,p /
, J.i.JL-C~f

(,

c~~~-·

•-;

t

.f

C~?.a

IC,,

til,,,,,e~,,_,,,

Io

I .,,_~><•,., .,.,,,..L,.·_,

.... t--,t:l'.,tb.,
q;
..... ~:,,>-J..U&..

1,,

~~

I

/' f

/j

11/

[f;a,,.p

CltuM,L, <1

--

{H !1ţ

➔-'"'

i,.r

..f,./'

g

.U·
I,,~

,I,•

Jo

;,ţ

'"

,ÎO

/,''\

o1-~

-1&-

,..,

,.J-P

.u.

i

i

-. j

.1.

.,,,. I

,.,,

,1

#,o

•r··

'I 1u.,.....

1

.2,...

I
.l l-

._,"' ,.

ţp,-'.,

\

.,-,; '
~

/,:,

.f'<>

(

.r; „d

.t

v".J,

I

~ ;

Y•

.J/

,te.?

fc'.wl biNit•~M-i

.,.., l

12.

2r
(,,r

\Jls~,ţt,,lut-.

Cntr,una

" l

,jO

!

f.11,H :allt t,Jhl.tiftri pt 44:rUr,ri.l

t"1,pa,lamiri1111<1l

'li
4 ~ i'

y„

\--J

Ji

1.!ţ t

. =--

' {I,;

I

/17

ft_,,.

-4

Fig. 2. Pagina întii din Raportul pe anul 1913 al despărţămin
tului din Tinca al „Astrei", în care sînt menţionate bibliotecile
poporale înfiinţate
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a fost situaţia în anii din timpul primului război mondial. Oricum, este
de presupus că despărtămîntul şi-a restrîns, din motive obiective, activitatea.
în anul 1913 au mai luat fiinţă agenturi şi biblioteci poporale în
Bcliu, Coroiu, Gepiş, Oşand, Şiad, Tinca şi Ucuriş. Astfel. pe teritoriul
despărţămîntului se aflau, la 28 februarie 1914, un număr de 14 bibliote:ci poporale, care dispunea de 611 volume şi broşuri, majoritatea provenite de la Sibiu " 20 • Au fost, de asemenea, primite gratuit 262 broşuri
din Biblioteca „Asociatiunii" (serie de cărţi pentru popor), din care s-au
împărţit ţăranilor 215 21 • Despărţămîntul tincan avea 78 membri. din care
2 pe viaţă, 30 ordinari şi 46 ajutători2 2 •
Conducerea centrală a transmis comitetului despi1rţămînlului suma
de 50 coroane (pentru „aranjarea de prelegeri poporale" 23 ) şi cîteva
Abecedare 2 ~ (de I. Bota), adresîndu-i totodată rugămintea de a desfăşura
o activitate „cit mai intensivă" 2 5, pe direcţiile stabilite deja, care sînt în
consens cu programul Astrei.
în primii doi ani de existenţă a despărţămîntului tincan se constată
o temeinică angajare în opera de educaţie naţională şi de pregătire a
momentului unirii de la 1 Decembrie 1918. Comitetul despărţămîntului
şi-a îndeplinit, cu multă energie şi dăruire patriotică, misiunea încredinţată de fruntaşii culturali ai Astrei, înscriind noi pagini în istoria tradiţiilor progresiste ale culturii bihorene.
*
*

*

Iniţiativa orgamzarn dcspărţămîntului
ţinut comitetului despărţămîntului tincan,

din Salonta al Astrei a aparcare - în şedinţa sa din 28
iulie 1913 - aprobă propunerea unuia dintre membri, însărcinîndu-1 cu
înfiinţarea noii filiale pe avocatul Moise Coş, care urma să stabilească
şi data cînd va avea loc adunarea de constituire 26 • Prin adresct din
25 august 1913 a comitetului central al Astrei este confirmat demersul
respectiv, precizîndu-se că în componenţa administrativă a despărţămîn
tului salontan vor intra aşezările din cercurile Salonta şi Cefa 27 • Datorită interesului documentar pe care-l prezintă această corespondenţă,
reproducem partea sa incipientă: ,.Comitetul nostru central a (ljuns la
convingerea,

că

o

propagandă culturală

w Anexe documc11IC1rc, Nr. 3. Sint

cu efect se poate

menţionali

săvîni

numai

360 ele cititori.

21

Ibidem.

~~

Arhivele Statului Sibiu, fond „Astra", dos. 425, <1cl 178/l!H4.
Transi/vcrnia, 1914, p. 120.
Arhivele Statului Sibiu, land „Astm", rlos. 3()9, act 553/1914. Acestea a11 fost

~

3

21

trimise pentru „instruirea analfabeţilor".
25
Ibidem, act 555/1n14.
26 Ibidem, dos. 39D, act 1415/1913.
27
Ibidem; Trnnsi/\'crnia, 1914, p. 280.
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dacă despărţămîntele „Asociaţiunii"

se vor compune din un

(jl!}

număr

nu

prea mare de comune"~ 8 (subl. ns.).

La 24 martie 1914, preşedintele (dr. 11. Puşcariu) şi secretclrul (Ocl.
Astrei îi solicitau lui Moise Coş „un raport cu privire lil
cauzele cari au zădărnicit înfiinţarea (pînă la acea dată - n.n.) acestui
despărţămînl", stăruindu-se pentru continuarea acţiunilor, în vederea obţinerii unui „rezultat favorabil" 29 • în răspunsul său, Moise Coş menţio
nează următoarele: ,,am căutat ca să-mi îndeplinesc o datorinţă şi să pot
satisface îndeajuns ... deobligămîntul ce ni se impune fiecăruia dintre
noi faţă de neamul nostru şi mai ales acolo, unde este expus mai mult
slrăinismului cotropitor" 30 • Deşi a făcut eforturi, după cum rezultă din
propria-i mărturisire, avocatul salontan „n-a putut da fiinţă despărţă
mîntului", lovindu-se şi de „ambiţiunea" protopopului Nicolae Rocsin
(din Micherechiu), care aşteptase să fie el delegatul conducerii centrale
a asociaţiei, evident pentru efectuarea pregătirilor necesare punerii
„bazei" despărtămîntului. Ca atare, Moise Coş intervine pentru a i se
încredinţa şi acestuia misiunea de a contribui la întemeierea unui nou
factor cultural românesc în aceste părţi, fapt pe care comitelul de la
Sibiu îl acceptă 31 , trimiţînclu-le celor doi organizatori exemplare din
statutele şi regulamentele societăţii. Absenţa informaţiilor (la stadiul
de acum al cercetărilor noastre) nu ne permite reconstituirea altor
aspecte referitoare la încercările făcute pentru constituirea despărţă
mîntului salontan. Ne exprimăm însă convingerea că erau destule dificultăţi care au împiedicat concretizarea acestei acute cerinţe ale emancipării sprntuale a populaţiei din satele celor două cercuri administrative.

C.

Tăslăuanu)

*

*

*

Intenţia ele a organiza un despărţămînt al Astrei în Vaşctîu este,
de asemenea, consemnată în documentele arhivistice păstrate. Ea este
anticipată de scrisoarea lui Adrian Deseanu, trimisă la 24 noiembrie
1909, secretarului „Asociaţi unii", poetul Octavian Goga, în care îi făcea
cunoscută dorinţa de a „crea o bibliotecă", pentru care fapt a depus
unele stăruinţe, mergînd chiar şi la Bucureşti, cu scopul de a obţine
cărţi „revărsătoare de lumină românească prin părţile noastre, uitate
şi în mare parte părăginite". N-a realizat însă totul cum şi-a propus
(însuşi afirmă că „rodul ... e prea modest"), ceea ce l-a îndemnat să
bată şi „la uşile Asociaţiunii noastre", în sensul de a i se transmile gra28

Ibidem.

Ibidem, act. 553/1914. Reproducem primul pasaj din adresă: ,.Dintr-un comunical al direcţiunii despărţămîntului Tinca am aflat că despărtămîntul Salonta nu s-a
putut înfiinţa, deşi se legaseră frumoase speranţe de înfiinţarea lui•.
JO Ibidem, act 980/1914.
29

Jt

Ibidem.
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tuit cărţile editate de aceasla 32 • În răspunsul comitetului central se precizează că se vor pune la dispoziţia lui Adrian Deseanu „publicaţiunile"
Astrei numai după ce va lua fiinţă un despărţămînt al acesteia în
Vaşcău, precum şi o bibliotecăJ:i_ De altfel, acelaşi intelectual împreună cu Vasile Sala (învăţător în Vaşcău). George Bogdan (preot în
Cărpinet) şi Atanasie Toader (proprietar în Sighiştel) adresase, la
24 noiembrie 1909, secretarului Astrei rugămintea de a aproba constituirea acestui despărţărnînt, existînd deci o concordanţă de intenţii.
Interesantă este, fără îndoială, justificarea adusă de cei patru semnatdfi
ai documentului: ,,Pentru creşterea, cultivarea şi luminarea acestor mii
şi mii de suflete de români ( era vorba de 32.666 locuitori rom[rni 3 ·1 n.n.), durere, nime nu şi-a dat silinţă în trecut şi nu-şi dă nici astăzi " 3 \
cînd se face mai necesară o intensă activitate culturalizatoare, deoarece
- după cum mărturisesc autorii adresei .,timpul greu ... înăduşe
azi sufletele noastre" 36 • Ei consideră că „trezirea poporaţiunii din păr
ţile acestea se poate face numai sub aripile Asociaţi unii " 37 , prin întemeierea unui despărţămînt „cu centrala Vaşcău". În şedinţa din
9 decembrie 1909 a comitetului central al Astrei a fost luată în discuţie
solicitarea respectivă, încredinţîndu-i-se lui Adrian Deseanu lucrările
pregătitoare ale constituirii despărţămîntului din Vaşcău 38 . Comitetul
despărţămîntului beiuşean analiza, în şedinţa din 2 octombrie 191031',
împrejurarea că încercările lui Deseanu n-au ajuns la finalitatea scontată, pretinzîndu-i-se acestuia un raport 40 scris, pentru a fi stabilile
cauzele adevărate ale situaţiei ivite. Conducerea centrală a Astrei se
vedea nevoită să insiste - prin adresa din 19 decembrie 1910 11 - pe
3

~

1/Jhicrn, clos. 189, act. 1449/190\.J.

33

Ibidem.

3

Localităţile cercului au fost: Il[iiţa, Belejeni, Brădet, Briheni, Bunteşli, Droaşte,

t

Bălăleni (Băleni), Călugări, Cîmp, Cîmpanii de Jos, Cîmpanii de Sus, Cărpinet, Chiş
cău, Cociuba, Coieşti, Criştiorul de Jos, Criştioru! de Sus, Cusuiş, Căcăceni, Drăgă
neşti, Dumbr[1vani, Fîna\e, Ferice, Ghighişeni, Gurani,
Hîrseşti,
Hinchiriş,
Hotar,
Lazuri de Beiuş, Leheceni, Leleşti, Lunca, Mierag, Pietroasa, Poiana, Poenii de Jos,
Poenii de Sus, Păc[1leşti, P[intăşeşli, Petrileni, Rieni, S[11işte, Seghişte, Şebiş, Ştei,
Săud, Sohodol, Sudrigiu, Şuştiu, Sirbe~_.ti, Tl'1rcaia, Ţigăneşti, Totoreni, Vaieaneagrii
de Jos, Valeaneagrii de Sus, Vaşcău-B[1răşli, Vi'lrzarul de Jos, Vărzarul de Sus şi

Ziivoieni (Arhivele Statului Sibiu, /om/ ,,Astru", dos. 189, act. 1449/1909).
3
'' Ibidem, act. 1448/1909.
36
Ibidem, act. 1449/1909.
37
Ibidem. O altă constatilre merită atenţie: ,,Azi Vaşcău! aparţine centralei
Beiuş. Cum însă în aceste două cercuri ... pretoriale sunt aşezilte peste 100 comune,
e fără îndoială că un singur despăf1[1mînt nu poate s[1 dezvolte o activitate rodnică şi să realizeze un program, al cărui punct cardinal este de a li în contact
nemijlocit şi neîntrerupt cu poporul, pentru a cărui cultură şi-a desfăşurat stindardul".
8
"
Ibiclem, dos. 424, act 455/1910; Arhiva Liceului „Samuil Vulcan" din Beiuş,
fond A.5tra dos. 4/1907, fila 320; Trnnsilvunia, 1909, p. 447.
a9 Ibidem, dos. 189, act 1305'1910.
to Ibidem.
41

Ibidem, dos. 1sg, act 1305/1 !HO.
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Fig. 4. A:ircsa (din 31 decembrie 1909) a conducerii centrale către Nicolae Fabian,
prin c;1rc ii comunică faptul că a fost aprobată înfiinţarea dl'spărţămintului
din Vaşcău.
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Fig. 5. Adresa C'o!nitetului central, din 14
este impulcrnicit să înfiin1ezc sept. ,101_4, 5·ăt_rc ~r. I. Ciordaş prin care
1
un dcsparţnm111t m Vaşcău.
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12

lingă

comitetul despărţămîntului beiuşean pentru ca acesta să stăruie
.,cu tot dinadinsul" în vederea înfiinţării noului despărţămînt. Chestiunea este reluată, la 14 septembrie 1914, cînd sarcina convocării adunării
de constituire este atribuită lui dr. Ioan Ciordaş. în adresa comitetului
central se afirmă că, .,după ce vom ajunge în împrejurări normale" 4~,
să se procedeze la efectuarea demersurilor în această direcţie. Normalizarea situaţiei s-a produs abia la sfîrşitul primului război mondial, cînd
masele populare au realizat ultimul pas pe calea desăvîrşirii unităţii
naţionale.

Toate acţiunile care au vizat constituirea de noi despărţăminte în
Bihor fac parte din tendinţa firească a populaţiei româneşti de a aspira
la cultură şi a-şi întemeia factori proprii de ridicare spirituală. Ele se
inte0rează tradiţiilor de luptă pentru afirmare culturală şi unitate.

¼~

Arhivele Stalului Sibiu, Jonrl „Astra", dos. 400, act 1579/Hl14.

ANEXE DOCUMENT ARE:
1
LISTA „PRELEGERILOR" SUSŢINUTE IN DESPARŢAMINTUL
DIN TINCA AL „ASTREI" (1912-1913)

Anul 1912•:

I. Cociuba:

1. Sfoluri .5i îndrumări economice' (ele dr. Andrei Ilic)
2. Despre concubina/ şi urmările sale (dr. A. Pinţia)
3. Despre tovărăşii şi foloasele Jor ([u~Jen Sibiian)
- au participat 600 locuitori -

II. Batc"1r:

4. Luxul şi beţia (de dr. Andrei Ilic, avocat)
5. Despre concubina/ şi urmările sale (dr. A. Pinţia)
6. Despre tovărăşii şi foloasele lor (Eugen Sibiian)
- au participat 800 locuitori •-

III.

Ucuriş:

7. Sfaturi şi îndrumări economice (dr. Andrei Ilie)
8. Obiceiuri rele ... (de Romul Barbu, contabil)
9. Munca, hărnicia şi creşterea (Eugen Sibiian)
- au participat 700 locuitori

10. Sfaturi cum să trăim (dr. Andrei Ilie)
11. Obiceiuri rele ... (de Romul Barbu)
15. Munca, cruţa.rea, hărnicia (E. Sibiian, cu skiopticonul)
- au purlicipal 500 locuitori
IV. Tulea:

V. Husasiiu: 13. Slat,uri şi îndrumări economice (dr. Andrei Ilie)
14. Beţia şi luxul (de R. Barbu)
15. Munca,

cruţarea, hărnicia

(E. Sibiian, cu skiopticonul)
au participat 1000 locuitori VI. Ciipîlna: 16. Iubirea de neam şi Jimbă (dr. Andrei Ilie)
17. Despre cartea funduală (dr. A. Pinţia, avocat)
18. Despre beţie (ele Gavril Dudulescu, învăţător)
-

• Datele au fost extrase din Raportul general despre activitatea despărţămîntu
Jui din Tinca al „Astrei" în cursul anului 1912 (Arhivele Statului Sibiu, fond „Astra",
dos. 425, act. 503/1913).
40 -

Crisla '78

Viorel Faur

626

19. Din

-

I. Bati\r:

1. Iubirea cititului (de dr. A. lile)
2. Despre concubinat (de dr. A Pin!ia)
3. Tovărăşiile săteştii (de E. Sibiian)

-

II. Beliu:

... (E. Sibiian, casier)
au participat 1200 locuitori

credinţele deşarte

au pc1rticipat 400 locuitori

4. Scopul Asociaţiunei (de dr. A. Ilie)

au participat 300 locuitori

III. Gipîlna:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sfaturi economice (de dr. A. Ilie)
Despre cartea Junduală (de dr. A. Pinţia)
Despre beţie (de Gavril Dudulescu)
Superstiţiuni ... (de E. Sibiian)
Lucrarea pămîntului (de Aurel Cosciuc; cu skiopticonul)
Prăşirea vilelor (la fel).

11. Stupăritul (la fel)
12. De la Sibiu la Rimnicul Vî/cea (la fel)
- au participat 350 locuitori IV. Cociuba: 13. Sfaturi economice (de dr. A. Ilie)
14. lnsoţirile economice (de E. Sibiian)
15. Pomăritul (de Aurel Cosciuc, cu skiopticonul)
16. Stupăritul (la fel)
17. De la Sibiu la Rîmnicul V î/cca (la fel)
18. Despre concubinat (de dr. A. Pinţia)
- au participat 300 locuitori
V. Coroiu:
19. Scopul Asociaţiunei (de dr. A. llle)
20. Creşterea vitelor (de R. Barbu)
21. Despre higienă (de A. Doboş)
22. Datini şi obiceiuri rele (de E. Sibiian)
- au participat 200 locuitori
VI. Gepiş:
23. Scopul Asociaţiunei (de dr. A. llle)
24. Despre concubinat1 (de dr. A. Pinţia)
25. Despre beţie (de Gavril Dudulescu)
26. Despre posturi (E. Sibiian; cu skiopticonul)
- au participat 400 de locuitori
VII. Husasău:27. Sfaturi economice (de dr. A. Ille)
28. Păcate ... de R. Barbu)
29. Folosirea timpului (de E. Sibiian)
- au participat 600 locuitori VIII. Şiad:
30. Despre Asociaţiune (de dr. A. Ilie)
31. Creşterea şi îngrijirea pomilor (de R. Barbu)
32. Despre negoţ şi meserii (de E. Sibiian)
- au participat 420 locuitori

•• Arhivele Statului Sibiu, I . .,Astra", dos. 425, act. 178/1914.
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33. Prăşirea \'ilc/or (de A. Cosciuc; cu skiopliconul)
34. Stupăritul (la fel)
35. De Ia Sibiu lu Rîmnicul \'î/ccn (la fel)
- au participc1t 250 locuitori
3G. Despre portul romcincsc (de L SilJiian; cu skioplicon)
X. Tinca:
37. Creşterea \'itelor (la fel)
38. Despre beţie şi urmările ei (la fel)
- au participat 350 locuitori
39. inclemnuri economice (de ctr. A. Ille)
XI. Tulea:
40. Din păcatele noastre (de R. Barbu)
41. Munca, cruţarea .5i hărnicia (de L SilJiian; cu skiopticonul)
- au participat 280 locuitori XII. Uuiri<;;: 42. Sfaturi şi inclemnuri economice (de dr. A. llle)
43. Din păcatele noastre (de R. Barbu)
44. Munca, cru/arcu şi ilărnicia (de L Sibiian)
- au participat 280 locuitori
XIII. CurlJediu: 45. Prăşireo vitelor (de A. Cosciuc; cu skiopticonul)
46. Stupăritul (la fel)
47. De lu Sibiu Ia Rimnicul \' î/cen · (la fel)
au participat 120 locuitori

IX. Gifr;;:

2
TABEL CUPRINZÎND AGENTURILE ŞI BIBLIOTECILE INFIINŢATE (PîNA IN 1913)
IN DESPARŢAMINTUL TINCA AL „ASTREI"• ..

Nr.
crt,

Au fost organizate agenturi
şi biblioteci în localităţile:

Batăr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Beliu
Căpîlna

Cociuba
Coroiu
Gepiş
Giriş
Husasău
Oşand

Şiad
Tăul

Tinca
Tulea
Ucuriş

TOTAL

al

existente

Numllrul
cititorilor

Cite hroşuri a pri- Cite broşuri nu fost
mit <lcspănumîntul
împărţite gratuit
de la centru
ţilranilor

40
30

52
25
26
60
30

15

48
78

31
25
65

20
50

10

10

8

32

20

20

52

8
10
52
10

-

40
15
25
52
30

12
30
10
10

10
15

-

30

10

-

90
30
40

32

-

40

-

40
10
20

611

360

262

215

-

-

••• Tabelul a fost întocmit pe baza datelor existente in Raportul de activitate
Tinca pe anul 1913 (Ibidem).

despărţămintului

40°

Nurn!l.r

de volume

