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Onofafă adunare generală! 

Domnilor .<:i F~ratilM" r J • 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată am ajuns şi a XX-a 
adunare generală a rellniunei noaslre învăţa.toreşti! 

A trecut două decenii, de când, sub legătura drago
stei, uniţi în aceasta reuniune, nizuim a promova - prin 
luminarea noastră şi prin perfectionarea şcoalelor confe
sionale gl'.-ort. rom. - starea cuUurală a poporului român 
din Ungaria. 

Multe pedeci am intimpinat în calea aclivităţii noastre 
până la acest timp, multe şi neprevăzute sunt greutătile 
ce ne mai aşteaptă, pentrucă mic este incă numărul ace
lora, cari cunosc adevărata insemnătate şi chemare a reu
niunei noastre învăţătoreşti. Mulţi cred, încă şi până in 
zilele aceste, că noi prin reuni une urmărim scopuri as
cunse şi ciI. am fi conduşi de tendinţe separatistice, că 
formăm stat iu stat şi pentru a preveni desastrelor, ce 

.) Adnex la protocol sub A). 
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s' ar putea naşte din aceste, pun pedeci în calea desvoltării 
reuniunei. 

Dar orizontul începe a se însenina. Buna inţelegere 
dintre noi, zelul şi insufleţirea de cauză, munca serioasă 
ce am dezvoltat şi rezultatele ajunse: a atras atenţi unea 
lumii din afară şi an de an să sporeşte numărul celor ce 
încep a recunoaşte în reuniune un puternic mijloc de re
generare culturală. Poftim a privi în lista membrilor şi 
veţi af1a Jnrolaţi în şirul apostolilor culturii neamului ro
mânesc floarea inteligenţei din ţinuturile cutrierate: pro
topopi, preoţi, advocaţi, medici, ba ce-i şi mai frumos, 
dame din cea mai aleasă societate, ba chiar şi fruntaşi 
dintre plugari, cari conduşi de dorul de a conlucra cu 

. dascălii împreună la opera măreaţă a regenerării neamului 
românesc, prin cultură, s'au înscris de membrii şi unii 
iau chiar şi parte activă la mnnca ce o desvoltam. 

Comunele fruntaşe ne invită şi iată-ne primiţi şi azi 
cu deosebită bucurie şi însufleţire de inteligenţa şi popo
rul dornic de progres şi înaintare, din comuna Nadlac, a 
cărei instituţiuni culturale sunt fără păreche în dieceză. 

Toate aceste dovedesc, că - încetul cu încetul -
intenţiunile şi scopul întrunirilor noastre devin înţelese şi 

sprijinite de toţi ceice doresc binele bisericii, neamului şi 
a patriei. 

tn faţa acestor constatări, cuprins de o deosebită 
dispoziţie sufletească, salut cu bucurie pe toţi cei adunaţi 
in numele cult urei la aceasta adunare generală şi aradi
când sus flamura reuniunii noastre in va ţă.toreşti, le strig 
cu insufleţire: înainte! 

tnainte! domnilor şi fraţilor, lăsând· la o parte toate 
nedumeririle şi consideratiunile de interese personale, sau 
de orice altă natura. înainte! - căci sub aceasta flamură 
a însoţirilor pentru promovarea culturii, ş'au eluptat toate 
ţările şi popoarele existente pe rotogolul pământului pu
terea şi mărirea de cari dispun. 

Patria noastră Ungaria şi toate popoarele ei, intre 
cari ~i poporul român, numai prin cultura.. îşi pot crea 
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o stare de independentă materială ~i morală in concertul 
altor ţări şi popoare. 

Biserica mamă, carea a conservat neatinse comorile 
noastre sufleteşti, moştenite dela strămoşi, numai prin cul
tură ne va pute ocroti şi mai. departe, căci cei întunecaţi, 
nepulând înţelege glasul ei, vor căde tn ispitele timpului 
şi vor rătăci. Numai prin cultivarea noastră ne vom putea 
apropia de idealul ei, după învăţătura D-Iui ~i M!lntuito
rului nostru Isus Hristos: )} Fiţi prefecţi, precum tatăl 
vostru din ceriu prefect este!« 

Iată deviza mai cei noastre biserici, din carea s'a ză
mislit fica ei şcoala ·confesională ! 

Că întrucât e conştie şi pătrllnsă de aceasta deviză. 
biserica noaRtnl cea vie, poporul, dovadă. eclatantă este . 
încercarea ce s'a făcut tn anii din urmă, fiind vorba de 
susţinerea şi mai departe a şcoalei confesionale. 

Noi, cari cunoaştem poporul ~i ispitele prin cari a 
trecut, cunoaştem starea lui materială şi greutăţile tra
iului, cunoaştem jertfele aduse pentru modesta sa şcoală 
din trecut şi sarcinile ce i-se impun pentru sustinerea ei 
în viitor: trebuie să admirăm atâta dragoste şi insufleţire 
la un popor afla.tor abia în leagănul de desvoltare cul
turală. 

Şi dacă acest popor să ştie însufleţl în aşa mă.sură 
de şcoala sa confesională, ce datorinţă ne aşteaptă pe noi, 
reprezentanţii acestei ~coale? ' 

Răspunsul Vă r6g să-I căutaţi in scopul pentru care 
ne intrunim în conferinţele şi adunările generale ale reu
niunii noastre învăţătore~ti. ~ înmulţirea cnnoştinţelor con
tribuitoare la promovarea educaţiunii ~i instrucţiunii şco

lare, discutarea metodulni de propunere a acelora şi lă
ţirea ambelor intre invăţători. « Va să zică: ne intrunim 
ca să ne inmulţim unul dela aUul cunoştinţele, să ne per
fecţionăm aptitudinile metodice, pentru-ca să: putem ajunge 
rezultale mai perfecte in creşterea religioasă.-moraIă a 
poporului, demn şi dornic de o cultură şi stare mai bună. 
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Şi aceasta o vom pulea· ajunge, O-lor şi fraţilor 1n
văţălori, numai dacă ne vom şti însuHeţl şi noi de aceasta 
şcoala a noastră, de reuniunea învăţătoreatică, carea este 
şcoala şcoalelor, precum s'a ştiut însufleţi poporul de 
şcoala sa confesională. 

Prin însnfleţirea noastră se va potenţa insufletirea 
poporului şi din ambele să zămisleşte adevărata fică a 
sfintei noastre biserici, şcoala confesionala a viitorului, 
carea nu va mai orbecă. în întunerec, misluind fără re
zultat jerlfele enorme puse de fiii ei pe a\lal'U1 culturei, 
ci va raspândi »lumina cea adevărată, carea \·uminează pe 
tot omul ce vine in lume«. 

DomnilM' şi fratilor! 

Până n'a existat reuniunea; şcoala nu s'a putut 
mândri cu· rezultate practice şi reale, Avem şcoale de pe 
timpul glorioasei regine Maria Terezia, avem pl'eparandie 
de 100 de ani şi cu toate aceste incă şi azi, noi, ro
mânii, dăm contingentul cel mai mare de analfabeti, al
coolişti, rătăciţi şi deţinuţi. Şi cauza acestei stări 1riste 
nu este poporul, care a jertfit din greu pentru susţinerea 
şcoalei; nu sunt nici învăţatorii, că ei s'au trudit şi să 
trudesc şi acum a emula. in rezultate, ci a fost şi este 
imperfecta organizaţie a şcoalei, 

învatatorii, în lipsa de sprijin şi poveţe, fiind avizati 
numai la cuno!ştintele câştigate în preparandie şi la expe
rienţele proprii, până erau tineri, nu-şi puteau valora cu
noştinţele in lipsa de experinte; iar dupăce îmbălrâneau, 
nu-şi puteau valora experinţele in lipsa de cunoştinţe. Se 
înţelege, pentru nesuccese cei tinări erau scuzati cu tinere
tele, iar bălrânii cu bătrâneţele. Nesuccesele disgustau pe 
şcolari şi pe părinţi, nu veneau şi nu trimeteau bucuros 
copiii să-şi peardă vremea în şcoală. Şi de aici provine 
starea noastră inapoiată. 

De când .există VIsa. reuniunea, dispare deosebirea 
între invăţătorii tineri şi bătrâni. în şcoala bătrânului afli 
acelaşi metod, acelaşi material, aceiaşi disciplină Şl ace~ 
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'laşi rezultat, ca in şcoala linerului ; iar in şcoala tinerului ace
iaşi experintă, ca in şcoala bătrânului. Va se zică în reuniunea 
noastră Învătătorească, bătrânul Intinăreşte în cunoştinţe, ' 
iar tinărul imbătrâneşle în experinte şi de aici provine 
uniformitatea invaţământului şi generalizarea rezultatului. 

Aduceţi-vă aminte, voi bălrânilor, câţi ani v'aţi chi
nuit în şcoală cu az buchi până aţi ştiut ceH şi scrle? 
Şcolarii de azi învată. scris cetltlll 1n 2-3 luni! 

De când există reuniunea, de când tnvaţa.torimea 
este organizatil în aceasta şcoalA. a şcoalelor, să inmu\.ţesc 
cllrlurarii în popor, să înmulţesc căl'ţile şi revistele, incep 
a se infiinta şi înmulţi bibliotecile. 

Şi lucru ciudat! De atunci şi pamânturile par'că 
sunt mai cu preţ, mai căutate şi mai roditoare! 

Da I pentrucil nici plugarul nu mai poate tră1 numai 
cu ceeace a învăţat şi ştie dela moşi. Pămânlul nUI11~ cu 
atâta nu rodeşte, sau că nu rodeşte destul. Dar dacă mai 
ceteşti cum trebuie lucrat, cum trebuie gunoit, învrâstat 
şi samănat, ca să aducă rod mai bun; dacă mai vezi azi 
dela un vecin, care a cetit; mâne dela altul, care a paţit: 
te tncuminteşti, faci mai bine şi produci mai mult. 

Aşi putea să mai înşir mulţime de exemple spre a 
ilLlsira folosul cel mare şi avântul îmbucurător ce l-au 
luat toate ramurile de ocupaţiuni omeneşti de când să 
perfectionează tnvăţătorimea în reuniuni, dar spre a nu 
abuza prea mult de pacienţa Dvoastră, ca de încheiere, 
Vă atrag atenţiunea asupra popoarelor conlocuiioare, cari 
ne-au întrecut, pentrucă invătătorimea lor este mai demult 
organizată fn asemenea reuniuni, mai au apoi şi o mulţime~ 
de organe de specialitate, cari toate contribuesc la pro
movarea invăţământului. 

Reuniunile învăţătorilor maghiari, spriginite de inteli
genţa lor bogată, începând dela Ministru până la cel din 
urma funcţionar, acum îşi serbează iubileele de 40-50 
ani de existenţă, pa.nă ca.nd la noi, reuniunea noastră, 
care este una dinlre cele mai vechi în dieceză, abia ve
geiează de 20 ani, susţ.inându-se din laxa de 2 cor., ce 
o plătesc cei mai insufleţiţi dintre membrii. . 
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Dar s[ nu disperăm fraţilor învătători, ci, după zisa. 
sfintei scripturi: să batem, pâna ni-se va deschide; să 
cerem, până ni-se va da şi în speranţa, că încurând vom 
fi in ţel eşi de toată suflarea; încurajându-ne unul pe altul 
cu fapta şi cu cuvântul, să mergem înainte, să facem cât 
putem din propria noastră însufleţire. Când va sosi apoi 
acel fericit timp, să ne putem mândri în reuniune cu su
flete de Stroeşti, ca să putem prinde in serviciul şcoalei 
noastre şi experinţe dela şcoalele şi învătătorii altor po
poal'ă mai înaintate, vom face şi mai mult întru promo
varea stării culturale a iubitei noastre patrii, a sfintei 
noastrB biserici şi a adoratului nostru neam românesc. 

Şi cu asemenea intentiuni, purcezând la desfaşurarea 
programei noastre de muncă, sub binecuvântarea bisericii 
şi scutul patriei, cerând şi ajutorul lui Dumnezeu, dechiar 
a XX-a adun. generală de deschisă. 

Nr. 4,4,73/1910. 

O-sale 

Iosif JlIoldOlmn, 
prezident 

Iosif Moldovan *) 
prezidentul Reuniunii tnvăţătorilor 

Arad. 
La raportul Nr. 141(1909-10 se răspunde, că termi

nul de 15(28 şi 16/29 august a. c. pentru întrunirea 
adunării generale a Reuninnei de sub conducerea d-tale 
il luăm la cunoştinţă, cu acel adaus, ca pe viitor terminul 
întrunirii să nu mai fie fixat pe zi de prasnic împărătesc, 
ca nu cumva învăţătorii noştri să fie subtraşi dela oficiul 
cantoral la atari prasnice. 

La adunarea generală Consistorul nostru < va fi repre
... prezentat prin dl protopop al Radnei, Procopie Givulescu. 

Arad, la 11(24 august 1910. 

Ioan I. Papp, episcop. 

*) AdIlex la protocol sub B) 
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Nr. 53/1910. 
O-sale d-Iui 

Iosif Moldovan *) 
prezidentul Reuniunii tnv1l.\. aradani 

Arad. 
Ca delegaţi ai Reuniunei noastre la adunarea gene

rală ce o veţi ţinea la Nădlac, in 15/28 şi lG/29 augUl:it 
a. C" am trimis pe învăţătorii Mihaiu Crăciun şi Petru Savi. 

Totodată 1nvităm şi Reuniunea d-voastre la adunarea 
noastra generală ce o vom ţine la Panciova, in 29 august 
(U septemvre) a. c. 

Oraviţa, 5/18 august 1910. 

Gheorghe Jianu, prezident. 

Nr. 120.1910. 

Mult stimatului domn 

Iosif Moldovan *) 
praz. reun. tnvll.ţ. aradani 

Arad. 
Veţi şti, că toată lumea pedagogică e preocupată de 

cea mai actuală chestiune: chestiunea inactivării revizora-
telor şcolare. 

Spre a nu fi taxaţi de indolenţi, cred, că ni-se im-
pune şi noui!. a ne pronunţa in mel"it şi invităm şi sora 
reuniune a supune chestia deliberării adunării generale ce 

aţi convocat. ' 
Comitetul nostru e de părerea, ca sub jurisdicţiunea 

ven. consistor aradan, să se creeze 3 posturi de revizori, 
unul pentru părţile bănatene şi 2 pentru cele ungurene. 

La adunarea dv. vom fi reprezentaţl prin dl Aianasie 
Lipovan dela Sân-Miclăuşul mare. 

Buziaş, 22 august 1910. 

Iuliu Vuia, prezidele reuni unei . 

• ) Adnex la protocol sub C). 
*) Adnex la protocol sub D). 



264 

Desvoltarea şi întărirea memOrIeI. 
Perfecţionarea şi poleirea acestei aptitudini a sufle

tului este atât de momentuoasă încât îndeosebi şcoala pre
zentului trebuie să-i deie importanţă cu mult mai mare 
decât oricând. 

Aceasta o inţelegem şi mai bine, dacă ne dăm searnă, 
că materia de învăţământ azi, în comparaţie cu a trecu
tului, - este destul de vastă şi nu numai în şcolile ele
mentare, ci şi în inBtitutele medii şi superioare. 

Tot de aici se explică ~i alimentarea şi dăinui rea 
detestabilului ~surmenaj«, carele mereu se iveşte la su
prafaţă. 

Aţi şti întocmI lucrul de aşa, ca să poti percepe o 
atare materie în mod consecvent şi durabil, nu condiJio
nează decât o înţelegere şi sagacitate corespunzatoare a 
minţii) a sufletului, iar mijlocul prin care putem realiza 
tn~ghiebarea şi asimilarea materiei puse în perspectivă 
este o bună memorie, o memorie tenace. 

»Numai atâta ştim, cât ţinem în memorie,< ne spune 
o veche maximă, - iar ca să ţinem minte cât mai mult, 
ni-se impune, să ţinem cont de toate acelea rezoane şi 
momente dela cari depinde desvoltarea şi întărirea me
moriei. 

Ca să evităm incurcarea, şi tncrutişarea de teorii 
psihologice, ca punct hotărâtor· al soluţiei tezei)· voiu cita 
cuvintele celebrului poet şi filozof al Germanilor, Goethe, 
anume: 

»Al nostru numai aceea e, ce inţelegem«. 
Din adevărul spus de acest mare cugetător al ome

nimei vedem, că păstrării ideilor şi cunoştinţelor in me
morie, îi premerge perceperea conştientă sau mai bine 
înţelegerea. 

Va să zică, ca să ni-se deie posibilitatea a contribui, 
prin învăţământ, cât mai mult şi nimerit la desvoltarea 
memoriei elevilor noştri, ceeace e Iln avantaj pe toată 
linia -. n'avem decât să-i facem - in Jocul prim, ca să 
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inţeleagă, priceapă, cât mai temeinic despre tot aceea ce 
le vorbim. 

Din acest punct de vedere, in conformitate cu na
tura obiectului, avem să luăm firul d'acolo, de unde se 
cuvine. 

Elevii din anul întâiu sunt, pr'ecum ştim, şi in pri
vinta memoriei cei mai debili, întrucât şi acasă, in familie, 
nu li-se dă o instrucţie, educaţie deosebita. Nu e aceasta 
însă numai cusurul românului, ci şi al altor mărite ... 
naţii, ce ne împrejmuesc, facând abstracţie deja unele ea
znri, excepţionale, provenite din cauze )} nati ve~< şi cari 
puţin au de a face cn instrucţia, ce o dă şcoala ori 
familia. 

Terenul pe eare trebue să-I utilizăm aici este - mai 
ales invătămânlul intuitiv. 

Nici când nn ne vom mulţumi cu aceea, ca elevullli 
să-i nmble numai gura, ci vom strădui, ca să penetreze 
in esenţa lucrurilor cerându -i seama. neconteni t: cn m in
ţelege? şi penlru ce? .. 

La descrierea obiectelor, amăsurat principiilor peda
gogice ti vom pnne, ca sa privească bine şi cu de-amă
nnnlui toate părţile alcatuitoa['e, cum şi raportul ce exista 
între ele, folosindu-ne În predare de nişte termini uşori,' 

prin cari să nu se ingreuneze înţelegerea acelor lucruri 
- bine ştiind, că capitalul de cunoştinţe al cOlJiilor înce
pători, mai în toale privinţele este redus la un minim 
posibil. 

lntâmplari şi naraţiuni scurte, luate in prevalenţi1 din 
vieaţa copilăreasci1, să ne îndestulim, daca ei le ştiu spune 
cu cuvintele lor" proprii, nelegându-ne tare de limbajul ci1r
llior scrise chiar acum dela inceput. 

Principalul e, că să înţeleagă cum se cade despre ce 
vorbesc. 

Aceiaş slă şi faţă de băieţii anului al doilea - fiind 
materia similă - scoţând în evidenţă inţelegerea, clari4 
tate a pe toată linia. 
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Rezonul psihilogic de aici e, că cu cât am priceput 
mai bine un lucru, cu alât şi mai bine şi mai mult îl 
putem ţinea minte. 

Nu incape indoială, că in aceâsla privinţă ne vom 
facilita mult procedura, daca ne vom nizuI, ca în elevi 
să stârnim interes pentru cunoştinţele, ce intenţionăm a le 
împărtăşi. 

Motivul e prea evident! 
Cu cât ne intereseaza. un lucru in măsură mai mare, 

cu atât ne trudim şi noi a-l cunoaşte mai exact, indrep
tându-se adecă asupra lui toată forţa facultaţii noastre 
atenţive. 

Dupăce ştim, că: »Repetiţia este mama studiului« 
neîncunjnraver vom Căuta, să repeţim cu elevii toate cu
noştinţele debândite, parte pe calea intuiţiunei, parte in 
mod abstract, căci numai astfel se vot întipări, se vor 
conserva în memorie. 

Acesta e un mijloc puternic pentru poleirea şi tn
tărirea memoriei, în urmarea căreia ne vom uşura bala
stul, munca, ce ne aşteaptă mai târziu, când extensiunea 
materiei de învăţământ are să se invârtească în cercuri 
tot mai ample. 

Acelaş mod de procedere, din punctul de vedere al 
întărirei şi perfectionarii memoriei, e a se urma şi cu 
băieţii anilor III-VI, recunoscând în acel aş timp, că ai ci 
ni-se imbie ocazie tol mai mult, ca să ciselăm aceasta 
facultate a sufletului, anume: prin diversitatea obiectelor, 
materiei şi capabilitatea mai pronunciata a copiilor. 

Cunoştinţele reale şi îndeosebi studiile istorice, unde 
se recere memorizare şi recitare mai multă ca şi la celea 
ideale, prin vastitatea lor relativă formează terenul cel mai 
priincios şi acomodat pentru exersarea memoriei. 

În acest chip, pe lângă acuirarea unei bune memorii, 
indirect ajungem şi la o altă achiziţie - alungarea şi pa
ralizarea mechanismului, ce se mai ive:şte sporadic şi azi 
tn şcolile noastre şi de care - nu ne vom supăra - mai 
mult şi mai puţin fiecarele din noi a avut şi poate are 
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încă parte in ,.alelierul. său, dar aceea incă ne tinem de 
datorintă a spune, că ml1l~i din noi avem de inslruat nu 
câte 60-80, Cllm spune §-ul, ci câte 100-120. 

Natura 1n inexorbilul ei mers incă astfel a dispus, ca 
desvoltarea memoriei să cadă în perioda anilor dela G-14, 
adecă chiar atunci, când individul minorean are să-şi eta
leze toate facuWl.ţile sale psihice Cll supremul şi finalul 
scop de a-şi pune bază misiunei sau carierei ce îşi va 
alege-o in viaţă, după-ce odata. a părăsit băncile şcoalei. 

Omenimea eruând, a aflat anumite modalităţi mne
monice prin cari a tins la întărirea şi facilitarea memoriei. 

Aşa s'au luat de bază literile alfabetului, cum şi unele 
cuvinte abreviate *), cari, inlocuind anumite cantităţi mate
matice, au menirea a cuprinde şi păstra in memorie o 
sllmedenie diferită de numeri, indicând prind ei ani şi pe
rioade istorice, dllpă trebuinţă. 

S'a constat tnsă in fond, că atare procedură neavân
dll-şi raţiunea logică şi psihologica., ceva importanţă - din 
punctul de vedere al .uşorării ,memoriei - nu i-se pot 
da, deoarece viaţa psihiCă a omuilli, nefiind maşinărie pe 
rotile, nu poate face salturi ticlllite pe meşteşllgiri me
chanice. 

Nu e iertat a face salturi, tn edllcaţiune, precum 
ştim, nici chiar între împrejurări normale. 

Fapt şi adevăr e, că învăţătorul nu are să-şi bată 
capul cu »demersuri. de mnemotehnică intortochiate, ci 
va Căuta, s1\ ajute mersul sau cursul natural al desvollării 
memoriei elevilor săi tot mereu: treptat, aplicând toate 
mijloacele pedagogice-raţionale. 

Sunt cazuri, când clltarele ori cutarele In anumite 
sfere. .. posede o mentalitate, o memorie prodigioasă, 
extraordinară. 

Atari individualitati însă de comun ni-se prezintă 
ca filozofi şi genii. 

*) ef. Mnemotehnica de M. 1. Şapira. Ediţia U. Bucureşli. 
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Cu altă ocaziune, in cadrul unui articol, voiu releva 
câteva capete celebre prin prodigiositatea memoriei lor. 

Ioan OJ'i~laJl'l". 

Replicci la "Un răspuns". 
Sub acest titlu, colegul I. Crişan, în norul 9 al ace

stui organ, ocupandu-se cu cele 'scrise de mine, in unnl 
din numerii lot ai acestui organ, intre altele scrie: »Sunt 
o seama. de oameni, înlre ba.t·batiÎ de şcoala., -cari sub mo
tivul, ori mai bine pretextul, ca. intentioneaza şi uşurează 
simplificarea materiei de învăţăIIlânt (in şcoala) - omit, 
lasa afară şi esenţialul cutarui obiect: numai să-şi vadă 
idea concepută. 

Cum ai zice: »Dă foc' la moară, numai şoarecii siî 
piară/Il Şi iară: 

:.Şi în fine să faci bine d-Ie g-n, să-mi spuni: in 
cari şcoli, institute de învaţămânl - din Europa sau Ame
rica - căci aici e civilizaţia, cultura mai extinsă - se 
pt'opune studiul limbii materne după ptocedaHa d-tale, 
caci să ştii, dacă putem purcede tn mod arbitrar fiecarele 
_' eu îţi vin cu un melod şi mai nou la predarea limbii! It 

Tonul, in care scrie colegul, I. Crişan, m'a dispenzal, 
de a mai discuta cu d-sa chestiuni serioase. Scriu tnsă 
acestea, pentrucă On, cetitori să nu explice greşit tăcerea 
mea, Intru cât sum provocat, a răspunde. 

Nu sum în poziţia, a impune nimanui părerile mele. 
Aceasta o poate face numai individul, care, ocupând o 
pozitia înaltă, dispune cu subalternii sai. Ideile se impun 
de sine, de cumva îşi au vre-o valoare reală. în acest 
scop mi-am pus pe papir e:cpet"{ntele mele şi nu, după 
cum afirmă colegul, I. Crişan: ~ Dă foc la moară, numai 
şoarecii sa piara.!« De altcum, care s'a ocupat serios cu 
scrisele mele, de sigur, ca. altcum îşi va fi format jude
cata, ca d-l coleg, I. Crişan şi la nici un caz nu lua re-
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fugiu la ironie şi satiră, pentru a-şi arăta priceper ea ŞI 
destoinicia In materie de ştiinta şi metod. 

Afir'matia a doua apare şi mai nostima! E nostimă, 
pentwcă d·sa cere sugrumarea ori şi cărei idei, condi
ţionând sosirea ei la iveală numai tn cazul, când aceea 
idee s'ar practica, respective s'ar ivi deodată nu numai 
În capul unui individ, ci la mai multi deodată! în acest 
caz ştiinţa ar fi staţionară şi ~az, buchi« ar fi şi azi stă
pânnl in ale celilului. Ba nici măcar atât! »Az, buchi~~ 
tncă s'a plămădit În capul cutărui nechemat, fară ca alţli 
si!. fie practicat aceşti gărgăuni! Ce să zicem apoi de 
marile idei, cari îşi au izvorul t01 nu 'TIai in capul unui 
om? Şi apoi inginerul, Vlaicu, ce pacatele lui ti pune, a 
face experinţe cu lucruri pe cari America civilizată nici că 
le cunoaşte, cu atât mai putin le practică! (Se poate? Red.) 

Dar ca să nu dau ami\. d-Iui coleg, I. Crişan, a-şi 
forma iaraşi închipuiri greşite şi nebazate despre modesta 
mea persoană, ti previu, spunându-i, că nu mă asaman 
întru nimic marilor savanti şi mă simt cu mult mai in
ferior acelora, ca să mă pun alăturea cu ei. Am facut 
numai amintire despre aceşti binefacători ai omenimii, 
voind a arata nelemeinicia şi putina seriozitate, cu care 
tradează colegul) 1. Crişan, unele chestiuni de natură şcolară. 

G-n. 

Regina Elisabeta. 
(Prelegere practică din istorie). 

1. Anunfm'ea ţântei. în ora aceasta vom invăţa, despre 
fosta regină, Elisabeta. Despre cine vom învăţa? 

2. Analisa. Cum se numeşte. ţara În care locuim noi? 
( ... Ungaria). Ce este ţara noastră 7 ( ... regat). Cine stă in fruntea 
ţării? Cum se numeşte regele nostru? ( ... MajestateaSa Francisc 
IosiC 1.) Cine a fost soţia regelui nostru? (Soţia regelui nostru 
a fost regina, EliBabeta). 
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3. Sinteza. Regina Elisabeta, şi-a tras OrIgmea din 
casa domnitoare de Bavaria, născută fiind în Munchen la 
anul 1837. 

în anul 1854 a fost luată Îu căsătorie de prea gra
ţlosul monarh, de Majestatea Sa Regele, Francisc Iosif 1. 
astfel a devenit regina Ungariei. 

Venirea ei a fost binecuvântare asupra patriei noastre. 
Temniţele s'au deschis şi multi dintre suferinzi au fost 
eliberaţi. 

Reproducerea. Din ce casă şi-a tras regina Elisabeta 
originea ( ... din casa domnitoare de Bavaria). Unde s'a 
născut? ( .... MUnchen). La care an? Cum a devenit regina 
Ungariei? ( ... aşa că la anul 1854 a fost luală în căsă-
torie de .Majestatea Sa-Regele, Francisc Iosif 1.) Ce a fost 
venirea ei pentru patria noastră? ( ... binecuvânta re). Ce 
s'a deschis, când a venit regina în ţară? (.u temniţele şi 
mulţi robi au fost eliberaţi). 

Sinteza (părţii a II-a) Regina Elisabeta a fost o femeie 
religioasă şi milostivă. Ea a fost mângăerea multor fiinţe 
nenorocite, pe mulţi sărmani a ajutat; a ajutat nu numai 
pe supuşii săi, ci ~i pe străini, cu acelaş interes, cu 
aceiaş humanitale (iubire de oameni). 

Mâna ei a iniţiat o multime de intreprinderi frumoase 
şi folositoare, precum institute de învăţământ, spitale, fun
datiuni ş. a. cari toate au contribuit la îmbunătăţirea sorţii 
popoarelor, ridicarea culturei şi vazei patriei noastre. 

Reproducerea (părtii a II-a). Ce fel de femeie a fost 
regina Elisabeta? ( ... religioasă şi milostivA). Pe cine a 
mângăiat? ("0 fiinţe nenorocite). S'a ingrijit şi de oameni 
săraci? Afară. de supuşii săi pe cine a mai ajutat? (.'0 şi 
pe străini). 

Ce a initiat mâna ei? ( ... o mulţime de intreprinderi 
folositoare, precum institute de învăţământ, spitale, funda
ţiuni ~. a) La ce. au contribuit toate acestea? (Toate 
acestea au contribuit la îmbunătăţirea sorţii popoarelor, 
ridicarea culturei şi vazei patriei noastre). 
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Sinteza (partii a m-a). Regina Elisabeta a iubit foarte 
mult patria noastră, tocmai de aceea in Ungaria i-a plă.cut 
să petreadi. mai mult. Iar când se iscau neînţelegeri, numai 
decât intre'l'enea pentru stabilirea păcii. Astfel a fost un 
timp, când curtea din Viena şi regele eran suparaţi pe ţara 
noaslră şi prin urmare conlrari; atunci buna şi inteleapta 
regină. a intervenit pentru incheerea păcii intre rege ~i 

naţiunea maghiară, prin trimişii săi: Francisk Deak şi 
Andrassy. 

Pentru nemărginita bunătate şi înţelepciune şi-a atras 
admiraţiunea, stima, iubirea şi recuno~tinţa patriei intregi. 

Spre marea durere a supuşilor ei, o mână păcătoasă 
şi-a indreptat pnmnalul asupra gratioasei regine, stângân
du-i viaţa, in Geneva, la 10 sepiem vrie 1898. 

Reproducerea (părţii a III-a). Unde i-a plăcut reginei 
să locuiască mai mult? ( ... Ungaria, pentrucă a iubit 
foarte mult patria noastră). Ce făcea regina când se isca 
vre-o neînţelegere în teară? ( ... intrevenea pentru stabi
lirea păcii). 

Ce a făcut regina când curtea din Viena şi reg~le-au 
fost supăraţi pe ţara noastră? Cine a fost trimişii reginei? 

Pentru nemarginita bună.tate şi intelepciune ce şi-a 
atras? (... admiraţiunea, stima, iubirea şi recuno~tinţa 
patriei intregi). 

La care an a murit regi na Elisabela? (... 1898, 10 
septemvrie). Unde? ( ... in Geneva). Cum s'a întâmplat 
moartea reginei? ( ... aşa, că o mână păcătoasă şi-a in
dreptat pumnalul asupra graţioasei regine, stângându-i viaţa. 

Asocim·ea. Despre cine a-ţi învăţat azi? Ce putem 
zice despre regina Elisabeta? (Regina Elisabeta a fost reli
gioasă., milostivă, înţeleaptă, bună şi iubitoare de pace). 
Ce a făcut regina Elisabeta? (... a mângăiat şi ajutat pe 
cei nenorociţi şi săraci - a iniţiat o mulţime de intre
prinderi frumoase, cari au contribuit la tmbunatilţirea 
sorţii popoarelor acestei ţări şi ridicarea vazei patriei 
noastre. 
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Dacă vă mai adnceti aminte,~nu mi·ati şti spune 
despre cine am mai invatat noi, care incă a avnt În ve
dere luminarea, bunăstarea şi imbllmltăţirea sorţii popoa
relor acestei ţării? Spune-mi M.! ( .... Maria Terezia, şeI.) 

Sisttimizm·ea. Regina Elisabeta in timp de 44 ani 
(1854-1898) cât timp a stat în Ungaria, a contribuit la 
tmbum'!.tăţirea sortii şi ridicarea vazei patriei noastre, 
pep-trucă prin intervenţia ei, s'au înfiinţat o mulţime de 
inslitutiuni de tot feluL E'\ a fost mângăerea nenorociţilor. 
Tot dansa a intervenit la restabilirea păcii Între rege şi 
natiunea maghiară. 

Aplicarea. Cât timp a fost Elisabeta regina Ungariei? 
( ... 44 de ani). De-odată cu venirea ei s'a deschis temni
ţele, şi mulţi suferinzi au fost 0liberaţi, a mângăiat şi a 
ajutat pe cei nenorociţi şi pe oameni săraci. Pentruce a 
făcut ea aceasta? (... pentrucă a fost milostivă). Cari 
oameni se numesc milostivi? ( ... acei cari văzând oameni 
nenorociti, le este milă de ei şi ti ajută cum pot). 

Pentruce a intrevenit regina la intemeiarea institute
lor de invaţa.mânt? ( ... pentruca oamenii să se lumineze, 
iar invăţătura să se raspândească tot mei mult). Cum le 
merge oamenilor învăţaţi? ( ... bine). Ce a~voit regina? 
("0 că la toţi oamenii să le mearga bine şi să inainteze). 

Ce a mai iniţiat regina Elisabeta? ( ... spitale). Ce in
stitutiuni sunt spitatele? \Spilalele suot nişte institute unde 
să adăpostesc oamenii bolnavi ~i săraci. Pentruce? ( ... ca 
sa-şi recâştige sanătatea). 

Afară de acestea ce a maÎ initiat buna regină? 
( ... fundaţiuni ~. a.) Ce sunt fundaţiunile? (Un fel de in
slitutiuni pentru ajutorare). Cine primeşte ajutor? ( ... oa
menii lipsiţi şi dornici de a invăţa ceva). 

Apoi ce a mai făcut buna regină? ( ... a intervenit la 
legarea păcii, când ţara noastră era tn duşmtlnie cu curtea 
din Viena. Pentruce? (Pentruca. a iubit ţara noastră, ~i a 
văzul, că până nu va domnI pace în ţară, popoarele nu 
pot tnainta şi prin urmare ţara nu va prospera. 

! 
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Ce putem învăta dela Hegina Elisabeta? (Să fim mi
lostivi, să iubim ţara şi ştiinţele, apoi sa. fim facători de 
pace. Cine ne mai porunceşle aceasla? (Dumnezeu). 

I[(~Î'J'~iUa Cildariu, învăţătoare. 

NOTA: Cuvîntele nelll\elese de elevi, vor fi explicate de !nvăţător. 

INFORMAŢIUNI. 
Adunarea desp. prot. Arad. Desp. praf. al Aradului şi-a tinut 

adunarea sa de toamnă, Luni, 7 Noemvre (25 Oct.) a. c, în Arad, 
la şcoal.l învăţătorului: Gheorghe Popoviciu. A premers chemarea 
Duhului sfânt, oficiată de P. O. D. paroh asesor consistorial 
Traian Vătan. După celehrarea chemării Duhului sfânt, membrii 
prezenţi s'au adunat la şcoală, unde învăţătorul, Qheorfthe Popo
viciu, a preles, cu bun rezultat, după metodul fonomimic, ele
vilor de clasa primă, toate sunetele, ca o repeţire a mate
rialului tractat, iar elevilor de clasa a doua bucata de cetire: 
"Lupul şi mielul". Terminate fiind prelegerile învăţătorului, 

Gheorghe Popoviciu, prezidentul desp. Ioan Vancu, deschide 
şedinţa print'un discurs bine simţit, inzistând îndeosebi asupra 
unei bune discipline ce trebuie să domnească între învăţătorime, 
ca propagatoarea acesteia. 

Profesorul preparandial, dl Avram Sădean, ţine liber o prele
gere foarte frumoasă şi instructivă asupra limbei şi ortografiei 
româneşti, În urmă pune Întrebarea; "E limba literară pentru 
şcoalele poporale?" şi roagă membrii, că fiind chestia de atâta însem
nătate, să iee cât mai mulţi parle la discuţie pentru clarificarea 
afacerii. 

Membrul: Iosif Moldovan, ceteşte un tractat asupra metodului 
fonomimic şi arată, prin mai multe prelegeri, aplicarea practică a 
acestui metod. 

Ambele lucrări produc vii şi întinse discutiuni În sânul 
membrilor. Atât prelegătorii cât şi cei ce au luat parte la discuţie 
se sileau, prin cuvinte serioase şi obiective, a lămuri adevărul, 

documentând prin aceasta mult interes şi multă dragoste de cauză. 

20 



,t 

'1 
i 
I 

2H 

Domnii prelegători pot fi mândrii, căci prin lucrările lor de va
loare nediscutaveră şi prin discuţiile urmate asupra acestora, s'au 
clarificat şi promovat chestii importante şi serioase. 

Membrul, Petru Lupaş, cefeşte bine suceasa sa lucrare inti
tulată: "Educaţia şcolară în raport cu familia şi societatea"', atra
gând atenţiunea învăţătorimii asupra mai multor scăderi ce obvin 
în calea instrucţ"unii şi educaţiunii. în urma discusiunilor ţinute 
în jurul acestei lucrări, să ajunge la convingerea, că pentru a 
stârpi ,multele stângăcii ale poporului, trebuie venit cu el cât mai 
des în atingere, înstruându-I şi ocupându-1. Nu e suficient a să 
constatâ numai răul, ci acela, dacă există, trebuie şi delătUlat. 

lntrându-se in pertractarea lucrărilor de natură administra
tivă, să aduc mai multe concluze pentru bunul mers al reuniunii. 

Lucrarea membrului, Nicolae Cristea, întitulată: "Un învăţător 
al neamului ;', din lipsa de timp, să ia dela ordinea zilei şi să 

pune pe şedinţa viitoare. 
Adunarea de primăvară a desp. să decide a se ţinea în frun

taşa comunăPecica, la şcoala d-nei învăţătoare Elena Bugarin. 

lată cum a decurs şi acesta modestă, dar rodnică conferinţă 
invăţătorească, despre care şi organul naţional "Tribuna" din Arad, 
în nrul 230, să pronunţă cu multă căldură. 

Ne bucurăm mult că şi la aceasta adunare am fost onoraţi 

prin prezenţa P. O. D. protopop Vasile Beleş, Gavril Bodea, 
Traian Va ţan , preoţi lJr. Petru ['ipoş şi Nicolae Mi/mlin, profesori 
preparandiali precum şi elevii institutului preparandial. 

ÎnVăţătorii şi salarele. înaltul ministru de culte şi instrucţie 
publică, cu datul 1 Oct. a. c., Nr. 107.105, a adresat tuturor 
comisiilor administrative o circulară, prin care, explicând dispo
ziţiile §. 1. art. de lege XXVII. din 1907, privitor la solvirea 
competinţelor învăţătorilor confesionali, dispune, că: "întrevenirea 
organelor administrative în afaceri referitoare la competinţele învăţă

torilor . confesionali, aparţinători unei biserici autonome, numai 
atunci are loc, dacă respectivuL învăţător a exhauriat toate remediile 
oferite de jurisdicţia bisericească it, 
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Despre aceasta a avizat toate autorităţile bisericeşti-şcolare. 

Aviz celor pe cari îi priveşte 1 
Limba maghiară În şcoalele confesionale cu limbă de propu~ 

nere nemaghiară. Inaltul ministru de culte şi instrucţie publică a 
dat În zilele-trecute o ordinaţiune, ce poartă Nr. 80.000/~91O, prin· 
care explică dispoziţia ţi-lui 20, art. de lege XXVII din 1907, 
privitor la limba maghiară în şcoalele confesionale cu Iimhă de 
propunere nemaghiară. Paragraf, interpretat greşit până acuma, 
deoarece chiar şi între învăţători erau unii de credinţa, că în 
orele de aritmetică, istorie, geografie şi constituţie românească, ma
terialul trebuie luat şi În limba maghiară şi încă În aceeaşi exien
siune. Înaltul ministru de culte şi instrucţie publică, prin ordina
ţiunea sa cu Nr. de sus însă zice: că în şcoalele confesionale 
cu limbă de propunere nemaghiară, fie acele ajutorate ori neajuto
rate de stat, din aritmetică, istorie, geografie şi constituţie să se 
iee în ungureşte numai "esenta" celor Învăţate În romtmeşte, în 
extras deci şi nu tot in aceiaş extensiune, după cum să tratează 

În limba maternă, fiind aceasta nu numai un lucru nefiresc, ci şi 

imposibil. Prelegerile în ungureşte, din aceste studii, au să consteie 
din scurte "rezumate", dar nu tot În aceiaş oară, când tratarea să 
face în limba maternă, căci În aceste ore prelegerile au să fie 
curat româneşte, ci după aceia, În orele de limba maghiară. 

. (Dupâ "Telegraf român"). 
Călătorie cu favor pe căile ferate ale statului A vizăm ceti

torii foii noastre, că e timpul să Înainteze certificatele pentru 
călătorie cu favor, direcţiunei căilor ferate de stat, (Magyar kir. 
allamvasutak igazgat6saga, Budapest VI. ker., Andrassy-ut 73-75 
sz.) pentru a le valoriza şi pe anul 1911. Spre scopul acesta, fie
care învăţător va legalisa cererea sa, adresată cătră direcţiunea 

căilor ferate (vezi mai sus) prin inspectorul regesc şi va prove
de-o cu timbre postale de 2 cor. (nu timbre de documenţe). Spre 
a preciza şi mai bine afacerea, îl1cunoştiinţăm pe fraţii învă tători, 

că noi am înaintat certificatul nostru de călătorie cu favor fără 

legalisarea rugării prin dl inspector şi provăzând-o conform infor
maţiunilor tipărite la finea certificatului, cu timbru numai de o 
coroană. Rugarea ni-s'a restituit, să o provedem cu legalisarea 
dlui inspector şi să ma.! punem Umbră Încă de una cor. Invătă-

20* 
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torii, cari până aici n'au avut certificate pentru călătorie cu favor, 
pot recurge acum după acela, la numita direcţiune. Formularele 
de rugări le-am publicat în Nr. 6-7 a organului din a. c. Rugă

rile, atât pentru valorizare, cât şi pentru certificate noi, sunt a se 
adresa sus numitei direcţiuni, cel mult până la ~ De:. a. c. 
Rugări intrate mai târziu, nu se vor lua în com iderare. 

Convocare. Despărţământul prot. Buteni, al reuniunii învăţă

torilor români dela şcoalele conf. ort, din prot. aradane I - VII 
îşi va tinea adunarea de toamnă, Sâmbătă în 6/19 Noemvre 
a. c. În localitatea şcoalei din comuna Buteni, la care toti membrii 
şi binevoitori şcoalei sunt poftiţi a participa. Programa: l. Che
marea Duhului sfânt la orele 8 ditll. în biserica din loc. 2. Asi
stare la prelegere în şcoala învăţătorului G. Andreica. 3. Cuvânt 
de deschidere. 4. Constatarea membrilor prezenti. 5. Reflexiuni 
asupra prelegerei. 6. ,;A konyv", prelegere practică din 1. maghiară 
de M. Musca. 7. "A haza \ prelegere practică din I maghiară de 
G. Precupaş. 8. "Conştinţiozitatea fnvăţătorului ca oficiant, cantor 
şi om privat", dizertaţiune de L. Dublea. 9 Executarea concluzelor 
adunării generale. 10. Propuneri şi interpelări. 11. Fixarea proximei 
adunări. 12. Autenticarea protocolului. 13. lncheiare. 

B ode şti, 20 Octomvrie (2 Noemvrie) 1910. 

Nicolae Boscaiu, preşedinte. Ioan Bar/ea, secretar. 

Muncă cinstită încununată de succes. Sub acest titlu am pri
mit o informaţiune foarte Înveselitoare din despărţământul Buteniu. 
Binemeritatul dascăl, Nicolau Boşcai din Bodeşti, prezidentul des
părţământului Buteniu, În ziua de sf. Dimitrie şi-a sfinţit casa 
nouă, care este cea mai frumoasă din comună, arădicată din rezul
tatul muncei sale dascăIăleşti de peste l/t de secol. Pretenii, din 
toate părţile, s'a adunat să felicite pe vrednicul lor coleg şi pre
zident, în acest moment de bucurie. Felicităm şi noi pe confratele 
nostru, care după multe lovituri ale sorţii a ajuns şi o asemenea 
ziuă de bucurie. 

Conferenţă Învăţătorească şi teatru românesc În Şiria Des
părţământul protopopesc Şiria al Reuniunii învăţătorilor români 
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ort. din protopopiatele aradane I-,Vrr şi-a ţinut adunarea sa de 
toamnă Sâmbăţă, în 9/22 Octomvre a. c., în !icoala centrală 

din Şiria. 

Toate punctele din programă au fost bine desvoltate, aşa 

încât conferenţa merită în adevăr mai multă atentiune şi mai 
mult sprijin material din partea intelectualilor din Şiria şi jur, 

Adunarea a deschis-o vechiill prezident al despărţământului, 

Alexiu Doboş, prin frumoase şi calde cuvi.nte despre scopul desp, 
Reuniunii, cari au făcut o bună impresie, 

După deschiderea conferentei a urmat instructiva prelegere 
din limba română a harnicului şi neobositului dascăI, Iuliu Grof
şorean. într'o expunere vioaie şi naturală ne arată acest apostol 
plin de iniţiativă şi energie, cum predă d-sa "epistola" elevilor, 
Îmbogăţind minţile colegilor cu nouă învăţăminte pentru viitor, 

După dl Grofşorean reia firul prof. sem., Avram Sădean, 

venit şi el la conferenţă cu in:ma binevoitoare şi cu gândul de 
a ridica nimbul aceleia. Ne-a vorbit cu căldură despre sunelele 
şi litedle limbii literare rof11ân(', stabilite de Academia Română În 
ortografia sa din 1904 şi insistând pentru folosirea ei în vieaţa 

şcolară. 

Conferenta s'a terminat cu interesanta dizertaţie a zelosului 
dascăI, Ioan Cadar, despre formarea caracterului moral, la care 
după d-sa numai prin câştigarea cunoştinţelor se poate ajunge; 
mai bine zis Însă prin muncă continuă. conform legii morale. 

Prelegerile ascultate şi discutiile serioase ale membrilor au 
oferit un nou prilej celor prezenti, ca să se poată convinge despre 
munca cinstită a oropsitului dascăI românesc şi mai ales despre 
pietatea, ce o nutreşte faţă de acest aşezământ cultural (Reuniu
nea ... ), care prin stăruinţa de fier a nemuritorului dascăl al das
călilor, a găsit calea cea adevărată şi folositoare, care aduce cele 
mai rodnice servicii pentru înaintarea şi fericirea neamului nostru. 

Teatru: Pentruca ziua cnnfcrenţei să fie pentru toţi, mic şi 

mare, o adevărată sărbătoare culturală, s'a reprezentat din prilejul 
aceleia seara o piesă t\'atrală: "Priculiciul la şezătoare" 1 în sala 
casei rraţionale. 
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Această piesă poporală În 3 acte a fost compusă de d-na 
Maria Doboş, care a făcut o impresie foarte plăcută asupra publi
cului românesc. 

Piesa de faţă ca şi "Dorina" (piesă poporaIă), compusă din 
dragoste şi admiraţie pentru credinţele din popor, ne-a convins 
din nou despre talentul d-sale. 

Interpretatorii rolurilor au fost d-şoarele: L. 11 ira, A. Doboş, 
A. Debeleac, A. Iliea, M. Doboş, E. Doboş; d-nii: T. L. Debe
leac, T. Becan, P. CheŢechean, 1. Seeheşan şi D. Crişan. 

Rolurile au fost bine susţinute, instruiţi fiind de autoara 
piesei cu ~tăruintă şi pricepere. 

Am admirat însă vocile minunate În cântecile poporale şi 

j acul plin de temperant ale d-şoarelor: A. Doboş, A. Debelcae, 
şi A. I1ea. Multe dintre cântece au fost repeţite, în urma aplau
zelor Îndelung repetale. 

Merită, să fie amintit şi dl 1. Secheşan "Priculiciul" şezătorii, 
pentru jocul său natural şi neforţat. - Eroul piesei însă a fost 
dl T. Becan, care a doyedit în rolul bătrânului beţiv "Lae Bor
eanu" un real talent de umorist. Intre aplauzele generale apare pe 
bină cu mişcările lui vii şi pline de temperament, producând un 
haz enorm. 

leoana naturală dela sate, ce se ascunde în piesa de faţă, a 
procurat o adevărat Înălţare sufletească publicului numeros, care 
şi-a manifestat mulţumirea prin aplauze sincere. 

După reprezentaţie a urmat dant până în zori de zi. 
a deosebită plăcere şi impresie îţi face, să vezi jucându-se 

jocurile naţionale, îndeosebi Ardeleana. 
"Trei paşi la stânga Iinişor 
Şi alţi trei paşi la dreapta lor 

Şi bat pământul tropotind 
1n tact uşor". 

Sucesul deplin al serii de Sâmbătă va chema la viitoarele 
reprezenta~iuni şi pe aceia, ee au lipsit de astădată. 

Un privitor. 
~.-. ~ Solviri: Taxă: Dr. Emil Monta, advocat În Şiria, membru 
undator 40 cor.; Artrian Ungurean 10 cor.; Or. Aurel PllPO vicÎU' 
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medic în Şiria, membru ajutător, Iustin Murăşan şi Ersilia Ştef câte 
4 cor.; Avram Nini 3 cor.; Cornel Creţu, Ştefan Fericean, Dimitrie 
Olariu, Alex. Terebenţiu, Gheorghe Muntean, Ersilia Cadariu, Ana 
Ignuţa, Ioan Cădar, Avram Sădean, Nicolae PăsuIă, Ioan Crişan, 

Simeon Popoviciu, Georgiu Mihuţa, Simeon Neamtu. Nicodim 
Neagota şi Vasile Augustin câte 2 cor. Gheorghe Pleş 1 cor. 

Organ: Adrian Ungurean 20 cor.; Ersilia Ştef 17 cor. ; Pro
copiu Givulescu 15 cor.; Petru Eleneş, Silvia Popoviciu, Ersilia 
Cadariu şi Alex. Terebenţiu câte 10 cor.; Avram Nini, Cornel 
Creţu, Ştefan Fericean, Dimitrie Olariu, Gheorghe Muntean, Petru 
Vancu, Ana Iglluţa, Avram Sădean, Ioan Crişan, Simeon Popoviciu, 
Gligoriu Farcaş, Gheorghe Pleş, Gheorghe Mihuţa, Simeon Neamţu, 
Petru Binchiu, Nicolae Păsulă Gheorghe Stoian şi Vasilie Augustin 
câte 5 cor. Alexandru Budea 3 cor.; Simeon Bârlea 1 cor. 

Aviz! Să atrage atenţiunea tuturor membrilor rămaşi În 
restanţă cu solvirea taxelor şi a abonamentului la organul reu
niunii, că toţi aceia, cari nici până la finea lunei Decembre a. c. 
nu vor grăbi a să achita de datorie, În puterea concluzelor aduse 
de adunarea generală, vor fi cu toţii numai decât împrocesuaţi. 

~ 

Aviz! In tenorul concluzului adus de adunarea generală dela 
Nădlac, avizăm pe toţi aceia cari doresc a şti, că bibliotecarul 
nostru gen( raI va fi totdeauna În Arad şi va servi publicul cu 
cărţi din biblioteca reuniunii, În următoarele zile: 17 Noemvre a. c' t 

12 Ianuarie, 16 Martie, 18 Maiu, 13 Iulie, 14 Septemvre şi 16 Nov. 
s. n. 1911. întotdeauna la orele 10-12 a. m. 

Cărţile se pot împrumuta şi cu posta, dacă se va trimite 
dlui bibliotecar general: Dimitrie OIariu, Învăt. rom. ort. În Kova
szincz, p. u. Gyorok, revers despre cartea ce se doreşte şi aconto 
speselor postali 30 fiI. În mărci postale. 

Poşta redactiei. 
I. S. tnv. R. Comitetul redacţional îl vom conchemâ pe 

unele din zilele înainte de Crăciun. 
1. B. fnv. C. Cele trimise, sosind târziu, le vom publică in 

Nrul viitor. 
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P. R. inv. P. Cu regret, dar cele trimise, în forma cum sunt 
scrise, nu să pot publica. 

M. n. inv. C. Mulţumim că ne atragi atenţiunea, dar vezi 
astfel de lucruri nu sunt pentru organul nostru. Prin publicarea 
celor relatate, ne-am atrage numai năcazuri pe cap. Iar de IIăca

zuri şi aşa e plină viaţa dascălului. Rău destul că oamenii nu 
văd, cum îşi s3pă ei înşişi mormântul. Chestia n'ar strică. a să 
aduce la cunoştinţa publicului, pe calea unui organ politic. Cearcă. 

BilJliografie. 
Cărţi aprobate de ministru. Avizăm pe domnii învăţători, că 

acum manualele şcolare de Iosif Moldovan, Iuliu Grofşorean, 
Nicolau Ştef, Nicolau Boşcai şi Petru Vancu sunt toate aprobate 
de înaltul ministeriu. 

In legătură cu ştirile apârute în foi În timpul din urmă, co
municăm că: ,.A patra carte de celire" şi "Carte de celile pentru 
elevii clasei a V- VI", ediţia 1. cari au fost - până aici - admise de 
ministru În mod interimal, cu condiţiunea ca în ediţiunea nouă 

să fie întregite cu mai mult material din geografia şi istoria Un
gariei, apărând În noua a Il. ediţie În a. c. sub Nr. 103233/1910 a 
fost aprobate de Înaltul mini~teriu, definitiv care - tot atunci - a 
oprit folosirea editillnei prime. În libr;lria Diecezană se pot căpăta 
de prezent aceste cărţi numai în ediţiunea a II-a. Preţul cărţii a 
patra 60 fiI. a celei de clasa a V-VI. 1 cor. 

* 
In librăria Ciurcu Braşov, au apârut În timpul mai nou: 

Mintea şi norocul precum şi alte 12 poveşti poporale de 
N. Rădulescu-Niger 40 bani. 

Alegătorul liber, monolog şi alte 13 monoloage de N. Rădu
lescu-Niger 50 bani. 

Rococo, comedie Într'un act de Gyp. 30 bani. 
"Ana Cosânzeana", piesă teatrală poporală în versuri întoc

mită În 3 acte de Fabiu Sânjoan, 30 bani. 

Tiparul tipografiei diecezane, Arad .. 

• 
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