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J) t Dr. Avram Sădean. 
Cuprinşi de adâncă durere aducem la cunoştinţa 

învăţători mei noastre vestea tristă că mult preţuitul şi 

valorosul nostru profesor, unul dintre cei mai activi si 
mult promiţători membri ai reuniunei noastre, membru 
de comitet şi membru al comitetului nostru redacţional 

Dr. Avram Sădeau 
profesor de limba şi literatura romAnă al institutului nostru preparan

dia] din Arad, locotenent in regimentul 8 al honvezimei rege şti 

a căzut jertfă pentru patrie, murind moarte de erou, pe 
câmpul . de luptă din Galiţia lângă Medyca, duminecă în 
18 oct. a. c. în al 34 an al vieţii sale, după o activitate 
rodnică şi mult promiţătoare ca profesor de 7 ani şi 
abia în a doaua lună de fericită căsătorie, lăsând în 
a~ânc doliu pe tinera sa soţie, pe adoraţii săi părinţi 

şi socrii. 

In veci să-i fie binecuvântată memoria • 

. I 
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t Dr. Avram Sădean. 
Deodată cu căderea frunzelor atinse de brumă, deo

dată cu glasul duios al cocorilor cari aleargă zoriţi spre 
ţările cele calde, ne-a venit o veste sguduitoare: că tine
rul şi talentatul profesor dela pedagogia din Arad a căzut 
mort pe câmpul de luptă, săgetat în pept de 3 gloanţe 
duşmane. 

Profesorul Sădean, - ori cât de finer ar fi fost
În urma firii sale vizionare face parte din seria marilor 
dascali, cari şi-au format din frageda tinereţe o tradiţie. 
Ear tradiţia aceasta încetul cu încetul s'a consolidat 
într'un ideal al timităţii noastre etnice de limbă, lege şi 
moşie, pe cari le-a urmărit cu o asiduitate vrednicd de 
admirat până la moartea lui atât de regretată şi atât de 
prematură. 

Dro[!ostea de limbă îl face de finer să îmbrăţişeze 
cu că/dura şi cu râvna adevărată de savant limba şi 
literatUla naţională, cari formează cele mai scumpe măr
găn/are ale neamului nostru, desgropând de prin vechile 
arhive şi de prin hârtiile prăfuite multe licăriri de lumină 
nouă, devenind astfel şi el o catenă În şirul lung al 
vrednictlor săi înaintaşi şi apologeţi. 

Cunoscător adânc al istoriei ş'a legilor eterne d-zeeşti, 
dragostea de legea sa românească l-a făcut evlavios ca 
pe un copil, dar totodată aceasta religiositate simplă şi 
nefăfarita l-a facut mândru, l-a înaltat şi l-a făcut tri
umfator în cărănle năpraznice ale vieţii. Prevăzător adânc 

, al lucrurilor şi întocmirilor omeneşti. a crezut cu îndă
rătnicie Într'un viitor falnic a acestui neam înviforat, pe 
care el l-a adorat ca pe o divinitate în viaţa sa scurtă 
şi fără de prihană. 

Coborîtor din vita noastră ţărănească din Ardeal, 
leagimul sfintelor noastre tradiţiuni şi aspirafiuni nationale, 
crescut în cea mai curată dragoste a moşiei strămoşeşti 
evocătoare de fapte nobile, cuvântul patriei pentru el era 
un lucru sfânt, şi avea un timbru deosebit pe care îl 
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rostea cu o adevărată evlavie şi care i-a Încremenit pe 
buze când s'a luptat cu vitejia patriotului luminat, con ştiu 
de datorinţa sfântă ce o are când patria fi chiamă sub 
drapel, despre a cărui fapte şi gesturi nobile istoria sbu
ciumări/or noastre mai recente va însemna un capitol 
strălucit cu litere de aur. 

Peste tot om mai bun şi mai curat, minte mai lu
minată, fire mai entuziasta, suflet mai armonie şi mai 
echilibrat de mult n'a mai înghiţit pamântu/ ca pe viteazul 
nostru profesor-erou, care îşi doarme somnul vecinic pe 
pămant duşman, sfinţit cu sângele sau în luptele crâncene 
dela Przemysl. De aceea e sburiumul nostru fără margini, 
durerea noastră - învijorată şi lacrimile noastre nesecate. 
Cu prăbuşirea profesorului Sădean noi am perdut nu 
numai un erou, ci am perdut un om întreg, am putea 
zice un sfânt.! 

Pe cât de mare şi ireparabilă ni-e jalea şi durerea, 
pe atât de mare e şi mângdierea noastră. Cu profesorul 
Sădean se înmulţeşte şi se pecetlueşte jertje/nicul revin
decărilar noastre, care ne va aduce dreapta ,resplatire. 

Să fi trăit profesorul Sădean un veac de-arândul, 
să fi muncit peste firea omenească, prin munca sa n'ar 
fi putut să ne procure atâta glorie, câtă ne-a procurat 
prin moartea sa eroică. De aceea din corpul sau strivit 
de gloantele duşmanului, din sângele său neprihănit va 
creşte cea mai frumoasă floare ce a impodobit _şi va 
Împodobi neamul românesc: floarea cea mai scumpă a 
jertjirii de patrie. 1. s . .J, h{ (~ 

Elevii despre prof. Dr. A. Sădean. 
Jalea fără margini ce a cuprins suflt>tele candide a linerimei 

noastre şcolare dela pedagogia din Arad pentru perdrrea irrpa
rabilă a iubitului lor profesor SI" resfrange din rânduriie duioasa 
dela vale, cernite cu lacrimile acelora, cari atat de mult l-au iu
bit până ce a fost fn viaţă ~i vor ridica tol ata lea monumente 
neperitoare In sufletele lor: 

18* 



264 

t Dr. Avram Sădean. 
Doamne, pânăcând? 
Ni-s'au stins cele mai nobile vieţi, cari ne puteau da 

din belşug rodul sufletului lor mare; s'au depărtat dintre 
noi, cari toată fiinta lor şi-au jertfit-o pentru noi şi ne-au 
părăsit ceice ne erau alât de iubiţi! , 

Cine ar fi gândit, că salutul prietenos al elevilor ve
seli, să fie un salut de adio, cine ar fi aşteptat, ca fiinţa 
atât de iubită de noi să ne părăsească atât de curând şi 
să tntre în mormânt? Şi totuşi salutul de dragoste al ele
vilor le-a rămas ca ultima amintire, cari le vor stoarce 
lacrimi din ochi şi lnzădar aşteaptă elevii şi şcoala pe 
alesul lor. 

Doamne, in ce chip ti vei mângăia pe toţi?! 
Sunt atât de triste veştile din nord 1 Acolo mii de 

trupuri se svârcolesc in spasmuri şi dureri, ochii stinşi se 
roagă, udând cu lacrimi pământul; se 'nmoaie bulgării de 
sângele vărsat. ,/ 

Toate-s pentru Tine, oh Patrie! 
Cât dor necnprins, câtă jale şi durere nepătrunsă şi 

gemete aduce crivăţul de miazănoapte ... 

* * ... 
Ne răsuna 'n minte graiul, care se frământa, curge 

fără sfârşit, tndemnându-ne la muncă, ni-se incălzesc ini
mile de glasul părintelui cel bun, care-şi îndeamnă fiii 
spre ţinte mai nobile şi tinerii emoţionaţi ascultă sfântul 
glas al apostolului, care-i îndeamnă la cea mai sacră iu
bire de neam şi jertfă, care să pună temelia unei noi 
vieţi, mai generoasă şi mai ideală. Şi curge vorba bunului 
pastoţ, ce stăpâneşte sufletele şi acolo e cu ei în tol Locu', 
străbate in satele româneşti, descoperind poporului trecutul, 
vărsând primavara unei noi vieţi. 

Insutleţirea lui cea mare ne-o dovedeşte scrierile dis
tinse, ca • Apostolatul primilor profesori ai preparandiel 
noastre«, .Date nouă despre Gheorghe Lazăre. Unde nu_ 
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mai se cere, varsă insufleţire în inimi, desghieţându-Ie, 
dând impulz spre lucrare. 

* * * 
Dar fierbe lumea şi tună de vifore 'ncărcată ŞI mu 

de mii de cete aleargă de-aval ma să se 'nvingă şi nu ră
mâne un braţ intreg in ţară ... 

Din mijlocul elevilor e răpit entuziastul dascăI şi pe 
cât de distins a fost ca apostol al culturii şi al idealului 
neamului sau, pe atât de aprig luptător a fosţ ca ostaş al 
patriei sale, admirat de conducatorii armatei şi iubit de 
soldaţii sai, pe cari ii insufleti· A luptat in cetatea Przemysl. 
Cetatea a scapat, - o8taşul a cazut rn lu~til. ... 

Noi fiii, ramaşi azi stingheri, in lacrimi şi dureri! Spre 
noi se 'ndre 'pta glasul stins al celuice a udat cu sângele 
său pământul sterp al Galiţiei; celce a vărsat cea mai 
sacră iubire de neam in inimile noastre şi a fost atât de 
aproape de sufletul nostru, zicându-ne: :.Drmaţi cu sfinţe-
nie cele spuse de miue!« .. 

Şi acum indreptându-ne cugetul spre celce şi-a vărsat 
sângele pe câmpul de onoare şi şi-a implinit atât de bine 
misiunea pe acest pământ; să ne fie neştearsă amintirea 
lui din sufletele noastre zicând: »In veci pomenirea luil« 

Crivăţul de miazănoapte flutură frunzele veştejite ale 
arborilor prin văzduh, cari se deslipesc de tulpină, precum 
-se desface de om ce are mai drag mai scump pe -lume. 
- melancolia aceasta Iţi stoarce lacrimi din ochi, adu· 
·cându-ţi aminte de cel depărtat, care in pământ strein s'a 
aşezat pentru vecie, departe de inimile sângerânde, cari 
ziua şi noaptea îşi ineacă in lacrimi şI suspine durerea, 
ce le stapâneşte sufletul. 

Aşa privi a cu o duioşie nespusă regretatul - nu prea 
de mult - in grădina seminarială, care se intindea înaintea 
geamului, incunjurată de palate: o privelişte magică, ase~ 
mănătnare celor din pOVE'şti; şi privind-o acum pe urma 
Lui, pe obiectele văzute de el, îmi vine să m'ascund, să-mi 
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vărs in lacrimi durerea pentru celce ne-a stingherit...
iar elevii invaţă in cor, cântarile - funebrale pentru cel dus. 
E atâta armonie şi atâta jale intre cânlarile funebrale ale 
elevilor şi natura tristă dinafară, încât fară să-mi dau seama. 
Imi simt ochii inunda ţi, iar gândul sboară spre cel depărtat. 

Ca Arhimede, care pe un punct fix afară de lumea 
aceasta ar fi intemeiat o lume nouă, aşa idealistul profesor 
voia sa intemeieze o alta. lume, mai ideală şi mai gene
roasa. şi acel punct era pentru el inimile elevilor. Şi acestui 
ideal sublim şi-a jertfit toată viaţa. Oh 1 daca. vedea, că 
prind radăcini vorbele sale sfinte, desigur ar fi suferit cele 
mai crude torturi, ar fi zimbit in fata morţii cu cea mai 
mare nepăsare, dacă sămânţa lui ar fi ajuns in pământ bun. 

Caci avea planuri mari f 
Nu odată zicea cătră noi, de am ieşI câţi mai multi 

de sub mâna lui, ca să-şi poată desfasura mai cu temeri
tate planuril'e sale de viitor în interesul neamnlui său,. 
căci ştia, că cei cari au ieşit odată de sub mâna sa, nu 
puteau să nu-I urmeze. Acest scop al său nu putea să 

prindă aripi, căci, Doamne, ce puţin a trăit: când voia 
să dea sbor aripilor sale, fu răpit pe vecie. Scurtă viaţă, 
dar cât a adunat în sine in vieaţa-i scurtă, e nespus de 
mult! Avea multe proiecte de activitate, pentru cari n'avea 
vreme să le pună pe hârtie de ocupaţiile numeroase, ce 
le luase asupră-şi şi nu odata. se plânse, că prea i-e scurt 
timpul şi nu poate lucra. E de admirat, cum a scris şi 
atât, fiind ocupat cu orele de catedră şi afară de acestea 
atâtea Insărcinari ,din toate părtile, căci nu era instituţie 
românească în Arad, unde să nu fie fost dorit şi primit 
cu inimile deschise. Şi acesta era streinul, care - cum 
ne~a spus - când a venit mai intâiu aci, a fost primit cu 
răceală şi neîncredere. Şi in tot locul unde figura, se oste~ 
nea, să câştige cât mai mult favor şi trecere elevilor săit 
carora şi~a dedicat intreaga sa vieaţa. 1) 

1) Ca la grandioasele baluri ale .Reuniunei femeilor roma.ne din Arad 
ei provincie~ unde era. secretar şi clubul sportiv "Gloria" din Arad ş. a. 
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Când avea numai o clipă liberă, se păzea, ca nu 
cumva să o pearda fara lucru. Ca o albină neobosită aduna 
material peste material ~i n'a perdut nimic din vedere, ce 
putea fi folositor pentru elevi. A celit mult, foarle mult, 
mai ales in tinerete, caci ca profesor n'a mai avut timp 
sa ceteasca, ci numai îşi Insemna şi adunâod materialul 
abia când şi când eda in broşuri din ceeace-i umplea 
sufletul şi simţea trebuinta sl1-şi verse sufletul incarcat in 
scrieri, pe cari, ca să le răspândească in paturi tot mai 
largi, le trimetea fiecarui învăţător şi preot sa le cunoască, 
să se însufleţească şi să propage mai departe ideile din 
ele. De câte ori ne zicea: ~ Oare cum pot strabate broşu
rile maghiare atât de mult in păturile poporului? De ce 
n'am putea face şi noi acelaş lucru?c Şi această sarcină 
gre.i o luă asupra-şi. Trimetea broşurile fiecărui ostaş al 
crucii şi al ştiinţei, iar pe venitul lor se îndreapta spre 
arhivele mari din Viena, sa ne faca cunoscute actele va
loroase din trecut, sa şteargă colbul de pe ele, să le scoata 
la noua lumină şi să le însufleţeasca. 

Şi cum se insufletea de ele! 
Nu vorbiâ in stil înalt, era contra frazeologiei inutile, 

ci comunica simplu, corn nu se poate mai simplu şi la 
inimă. Nu lasa un cuvânt să treacă neinţeles, dar se oprea 
la el o oră intreagă şi se inalţa la cele mai inalte sfere 
ale cugetării - caci era un adânc cugetAtor - te facea să 
intelegi multa, nu numai cuvântul neînţeles, ci şi mai mult: 
iubire de neam. E de necrezut, cum sufletul său. era alât 

- de cuprins de însufleţire, într'atâta semăna întreaga lui 
fiinţă cu un cuptor încalzit in extrem de focul sacru al 
iubirii de neam, incât oTlce faptă şi orice cuvânt il aducea 
în legătura cu iubirea de neam. 

Şi ~ cuvânlul da celui care-l stapâneşte o incredere 
nesdruncinată« . 

In cazuri de acestea elevii ascultau cu o oarecare 
suprindere neplacută signalul, ce le anunta sfârşitul orei, 
căci vedeau, că daSCălul lor mai avea multe de spus şi 
Doamne, ce scurt e timpul, incât n'are. omul timp să se 
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exprime asupra unei idei în cadrul celor 45 minute. Şi 
ideile se repeţeau în fiecare ora. fara. sfârşit, întotdeauna 
Într'o forma. noua, mai strălucita. şi ochii nu odata ne 
luceau in lacrimi - ,cum lua. Şmcai batul pribegiei şi 
straiţa ... « şi nu ne trebuia mai mult, caci intelegeam pe 
deplin şi fară cuvinte, caci bunul nostru profesor (mai 
mult: parinte) îşi răzima. fruntea pe braţ ... urma o tăcere, 
care ne spunea mai mult ca zeci, ca sute de cuvinte şi 
la finea prelegerii nu a fost chip să ne exprimam mulţu~ 
mirile acestui om ideal, fara. doar aplauzele frenetice, cari 
urmau necontenit, cu toate ca. el a fost deja departe ... 

Nu-i peana sa descrie InsuflPtirea ce o simtiam atunci! 
Şi acesta era scopul său. Ce folos vom avea de toate 
cunoştinţele, daca nu le vom şll folosI În interesul popo~ 
ruJui, care ne va fi încredmtat cu cel mai sublim scop, 
de a-l înainta, de a-i fi parinte, de a pune temelia unei 
vieţi nobile. Nu de aceea a propus cele mai mici detalii 
ale ortografiei, stilistice-i, elc., ca sa. le ştie elevul rumega 
şi preda inaintea examenului, (caci ,acesta-I afla de prisos 
şi de liman celor slabi), ci invaţa sa scrie şi acela era 
preţuit, care lucra. Era pe deplin convins ca »ştiinţa mă~ 

reşte pe om, înarmându-l în faţa destinului «. Nu era un 
singur elev, pentru care sa nu fi avut vorbe de imbarbatare, 
folosindu-se de cuvintele marel:~i tnaintemergător, Constantin 
Diaconovici-Loga, ca prin conlucrarea tuturora se zideşte 
altarul neamului. 

Dar cât era de insufleţit pentru bărbaţii entuziaşti 
din trecut! 

Atâta insufletire, câia. era tntrupată in sufletul acestui 
bărbat, nici că-mi puteam închipuI, o insufleţire suprao
meneasca. cum numai rari simt, şi-fi vorbia cu duioşie, 
de te facea să Iăcrimezi. Cât avânt, câta dragoste de neam 
era în pieptul său, fncât putea să-ti vorbească ore intregi, 
făra. să fi" contenit. A ales persoanele marete din trecut, 
fiindca. numai daca. ne vom şti insufletI şi vom şti inţelege 
faptele şi l:dealul acestora, numai aşa ne va putea da per
sonalitatea puternică acestor oameni mari impulz spre a 
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lucra pentru neam, a pus degetele pe această parte a inimii, 
care e cea mai nobilă parte din fiinţa omeneasc~. 

Cu acest scop a plecat (şi ar fi voit să plece decâ
leori!) in salele româneşti. Mi-aduc aminte de prelegerea 
din C... N'a fost doar decât o simplă lectiune de şcoala, 
pe care o ştiam alât de bine şi cu câta draglJste ascultau 
sătenii! Aşa ceva ei n'au mai auzit! Ce exemplu puternic 
pentru ceice se raspândesc in satele noastre. Din aceasta 
se vede -' precum s'a exprimat de multeori - ca poporul 
ne primeşte şi ne asculta bucuros. deci nu ne rămâne 
decât sa ne înarmăm şi noi cu arma inimii, cu cartea. 
Câte ştim şi cu câte ieşim din şcoală si totuşL cât de 
putin folos ar~o poporul de ele. Iata, că regretatul ne-a 
aratat cum am putea împrăştia ca şi dânsul, primăvara 
unei noi vieti. 

A invătat mult şi s'a interesat de toate. Mi-aduc cu 
dragoste aminte, cum a asistat la o oră de mineralogie, 
cum ascultA şi se interesa, încât dupace se depa.rtă, dl 
profesor de chemie zice: 'fi Placut om e dl prof Sadean! / 
Cum se interesează de lucruri străine pentru d-Iui!« Prin 
aceasta ne îndeamnă şi pe noi la asemenea faptă, caci 
,.învăţil.tura prin exemplu e singura care atrage, pentrucă 

exemplul e vieaţa în loc de a fi lectia« (E. Mirbeau). 

A pierdut mult neamul nostru prin decedarea profe
sorului Dr. Avram Sădean, căci şi-a pierdut pe cel mai 
însufletit lumimHor, catedra pe cel mai tnvăpăiat profesor 
şi mai mult a pierdut Societatea de lectura a elevilor sai, 
fiindcă şi-a pierdut mai mult decât profesorul conducător: 
şi-a pierdut sufletul, rămâind stingherită. Da, fiindcă toată 
speranta şi-a pus-o reposatul tn ea .• Care lucra în Socie
tate, sunt convins, că va lucra şi in vieată! Il ziceA întot
deauna. Asemăna activitatea dascăllllui cu o corabie ce 
se luptă cu valurile intunericului. Iar şcoala, unde fiecare 
fiitor capitan al acestei corăbii îşi însuşeşte independent 
însuşirile de bun comandant e Sociatatea de lectură, unde 
se pune baza şi seintareşte sentimentul naţional. .. 
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Sunt multe amintiri, pe cari peana nu le poate scrie, 
dar le păstrează cu sfintenie in taina ei: inima .. , 

* * * In învălmăşala luptei popoarelor a fost chiemal dela 
catedra entuziastul profesor! A fost distins ca barbat al 
ştiinţei şi cât de stingheră a rămas şcoala, numai gândi se 
poate, căci pier'derea e ireparabila. 

Şi groaznica fu vestea morţii sale in institut, care 
lăsă sa cadă intr'ânsul o tacere sinistră, când nici dure
rea nu-şi poate da glasul, ci numai gândul priveşte in 
urma lui cu o adâncă mâhnire in trecut şi cu desnadejde 
In viitor.~ 

Dar in laturi cu desnădejdea, vie sp'eranta! 
Oare să credem, că suntem părăsi ti ? Doar el smgur 

ne-a zi~, ca ~ 'fi drindeal trăieşte!« Şi el să nu traiască? 
Da, trăieşte şi nu vom lăsa să se stingă candelabrele din 
altarul lUI zidit in inimile noastre. Până când vom fi fiii 
acestei glii, pentru care şi-a vărsat scumpul sau sânge, 
până când institutul va rămânea şi până va fi o singură 
suflare românească numele lui Dr. Avram Sadean va fi cu 
sfinţenie păstrat de fiecare Român. El şi-a dat sângele pe 
câmpul de onoare pentru patrie !;li sufletul pentru neam, 
iar Atotputernicul nu poate lasa atâta jertfa inzadar. 

Ori vântul turbat nu frânge stejarul? Dar rămâne să
mânţa şi incepe o nouă vieaţa: stejarul hU piere. 

Sa. ne punem speranţa intr'un viitor mai bun, sfintit 
cu sânge de martir şi dacă totuşi va fi, ca să nu razbim: 
1n frigurosul nord, in pământ ,strein, cu fratii nostri lao
laltă e un suflet pribeag: Va întoarceţi inimile într'acolo, 
ştergeţi-vă lacrimile, că veţi că pata o nouă putere •.. 

Veşnică-i fie pomenirea ~ 
Aurel Con/rea 

elev. 

Dr. Avram Sadean. 
E toamnă târzie. Abătut, privesc prin geam, cum se 

leagănă o frunză galbină pe ramură, apoi cade Incetişor, 
intre celelalte veştede şi uscate. Un fior mă cutremură şi 
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Inchid ochii. Gândul meu intr'o clipită face ocolul inco
mensurabilului nostru pământ ~i cum ti cuprind cu o 
privire, îl văd arzând, aprins de pisma subversiva a nea· 
murilor ce se bat pe el. Văd până şi îndepărtatul azuriu 
al mărilor şi pe suprafaţa lor stâlpul gigantic de foc, a 
cărui para. roşie se ridica uriaşe, Învăluită [n fum. 

Ascult şi aud pretutindeni durduit şi troznet crâncen 
de arme, clocotul bubuilului de tun urlă groaznic prin văi. 
Prin duiumul oştilor noastre caut un om şi-l văd, în mij
locul vâlva.tailor, cu spada 'n vânt, se repede şi s'asvârle 
zorind spre şanţurile vraşmaşilor şi strigă: .Ura!< .Inaintetc 
Il urmăresc. E crunt; ochii lui schinteiază şi-l aud cum 
îşi indeamnă flăcăii la luptă vajnică, crâncenă şi turbată, 
din frământarea căreia, ori ies Învingători, ori mor cu toţii, 
pâna la unul. Dar, vai. .. Ce văj? EI, eroul, scapă sabia, 
dă să cadă, e in agonie... moare... Doi flacăi il iau pe 
brate şi 11 scot din învălmăşeală - rănit in trei locuri -
şi când mă uit mai stăruitor la el: privirile mi-se intunecă, 
In jurul meu toate se invArt şi când aiurit, mă deştept 
din acest vis ingrozitor, buzele-mi şoptesc numele lui sfânt: 
Dr. Avram Sădean. 

A murit. Ce jalnic, ce sinistru sună ingemănarea acestor 
două vorbe şi ce întristare şi mâhnire adâncă te cuprinde 
gAndindn-te, că sunt adevărate, sunt realitatea crudă, În
spăimântătoare. 

N'am să-I uit niciodată. Un om bun cu toată lumea. 
Uu om cmstit; un entuziast. Un gla.s puternic şi imperios, 
-ce ne chema la înţelegerea cea dreaptă şi bărbătească a 
vieţii«. Intr'o zi - când slujea fncă altarul şcolii noastre 
seculare - ne-a venit cu o carte la şcoală. Era preafru
moasa carte şi plină de învăţături folositoare a d-lui Vla
hută: »La gura sobei«. Ne-a spus, că nu-i demult apărută 
şi că-Î mult instructivă şi bună. S'a pus la masă şi ne-a 
cetit, rar şi limpede, povestea atât de minunată a genera
lului Noghi şi dela o vreme, bunul nostru profesor, citeşte 
mai blând cu intreruperi, plângând. S'a strâdiat să ne-o 
citească până la sfârşit. Incercare făcută inzadar, căci el 
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nu putea in culmea efervescentei. A inchis cartea şi a ieşit 
afara.. Iar noi am ramas, rataciti cu gândul şi nu ştiu, 
zau, in ochii cui n'au mijit atuuci lacrimi şi cine, sub 
presiunea acelei clipe nu şi-a simţit sufletul inalţat. Şi nu 
nu numai odata am trăit. asemenea clipe. 

, Acum, când Îmi trimit sufletul - prin pustiile me
leaguri ale Galiţiei - să se Închine mormânlului lui de 
erou, imi pare, ca. simt pogorirea duhului· lui, din albastrul 
ceri uri lor, apropiindu-se de mine şi şoptindu-mi dulce, 
domol, evlavios, ca o rugaciune: »Nu te tângul, eu nu 
v'am părasit. Eu de-arururea sunt cu VOI«. 

Iar eu, adânc pătruns de ce mi-a şoptit el mie, Vă 
rog: .iubiţii lui şcolari veniţi sa juram, ca. numai iotru de
viza lui vom lupta şi ooi şi uniţi Într'un ·gând sa zicem 
cu smerenie: 

::t [n veci pomenirea lui!« GeorrlP- Alexă 
elev. 

Presa despre Dr. Avram Sădean. 
t Dr. Avram Sădean. 

10 anul trecut s'a stins ca o lumină lina marele nostru 
pedagog Dr. Petru Pipoş. Cine ar fi crezut atunci, că 
tocmai la implinirea anului morţii regretatului nostru coleg. 
va fi mort colegul cel mai vânjos dintre noi, caruia ti 
suridea un frumos viitor? Şi iata. s'a întâmplat. Răsboiul 
a distrus şi acest lăcaş al luminei care lumina tuturor 
calea spre un ideal. Hainul rasboiu par'că~şi alege victimile 
din floarea tinerei generaţii de profesori, În interval de 
două zile pe doi, pe Dr. Avram Sădean şi Dr. Alexandru 
Bogdan. I 

Dr. Avram Sădean fiul de ţăran din Rahău, comitatul 
Sibiiului, a adus cu sine magazinul cunoştinţelor sale bo
gate, o putere viguroasa de munca şi un suflet deschis 
pentru idealuri. 

Cu calităţile acestea şi-a inceput activitatea şcolară şi 
in curând a cuprins toată marimea misiunei ce o împlineşte 
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aceasta şcoală şi toată satisfacţia sufletească de a servi 
aceasta marime. Am învăţat mult de când sunt aici, imi 
spunea, aici am cunoscut ce este dascalul român. 

Cu aceasta conştiinţa de dascal român a inceput cer
cetările asupra trecutului preparandiei noastre ca sa scrie 
monografia institutului nostru pe serbarea centemua din 
anul 1912. Cercetările aceste facute tn arhivele de aici, 
şi în arhIva imperială din Viena, au luat prororţii cu mult 
mai mari decât să' poata fi gata monografia pe terminul 
iubilar şi aceste cercetări au avut inflUlnţa unei revelaţii 
asupra sufletului lui. Statea fascinat înaintea centrului cul~ 
tural ce s'a format acum sunt 100 de ani in Arad prin 
netnchipuita tnsufl~ţire a înaintaşilor nostri dela acest 
institut şi din tinarul bătrân s'a facut batrânul entusiat t 

la acest punct ne-am întâlnit şi ne-am înţeles şi când nu 
ne înţelegeam tn altele. 

Lucrarea aceasta este acum intrerupta. Şi-a pierdut 
firul chiar când era sa fie încoronată opera mareaţa a 
trecutului nostru. Dar ce a lucrat el nu este perdut, mâni 
Ingfljitoare vor termina opera şi se va simţI din ea sufletul 
lui Dr. Avram Sadean inalţat la idealul pentru care au 
traIt şi murit apostolii culturei româneşti din aceste parţi 
ale Româlllsmului. 

Idealizarea acestui om prin cultura românească l'a 
făcut un visător. In iulie a incheiat casatoria ideala. cu 
dulcea lui Aurora, fica preotului Petru Clmponeriu din 
Vinga şi a plecat cu dânsa in voiagiu de nuntă La două 
săptamâni după căsatorie ti ajunge mobilizarea In Viena şi 
e silit a-şi lasa cuibul fermecator familiar ce şi-l'a tnchipuit 
c~şi-I'a întemeiat prin fericita casatorie. Cu sufletul ridicat 
ca sa nu simtă tinera femeie Intreg tragicul acestei desparţiri. 

Eu ii cunoşteam sentimentul de datorie, ştiam că are 
sa moara. Multa. vreme n'am primit dela el vr'o veste şi 
eram neliniştit, suparat chiar că de ce nu scrie. Insfârşit 
primesc in 6/19 oct. deodată una datată din 6 sept. şi 
alta din 21 seplemvrie. In prima imi scrie: .Yn saptamâna 
viitoare vom avea lupta decisi vă după care aşteptăm pacea 

II I I 
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judecâod dupa împrE'jura.ri, ca sa ne incepem iaraş munca 
de acasac. Iar a doua în care se reoglindează sufletul lui 
coherent cu şcoala, sufletul care şi în gura morţii simte 
bucurie vie când aude dt şcoala lui că merge înainte şi 
devine melancolic că nu poate fi la altarul sufletului lui, 
la catedră. Aceasta o dau în intregime. 

21/IX. 914. 
lJ-le Director! 

Cu aceasta ocaziune Vă scriu urmatoarele: Sotia imi 
comunică intr"o scrisoare Ieri primita, că prelegerile se 
incep in 16 sept. O bucurIe vie am simţit, când am cetit 
aceasta ştire, dar încurând devenii melancolic, când mă 
gilodii la ab~enţa mea del1 catedra, care întotdeauna mi-a 
fost o ocupatie placuta. In sfâf:;;it vrând-nevrând trebue să 
ma impac cu situaţia atât de rnaştera. Aproape 4 saptă

milni am avut continue cloclJiri cu ruşii spre nOl'd lŞi vest 
dela Lemberg; deşi ei ne intreceau cu numa.rul, totulŞi 
aratam rezultate neaşteptate, se 'nţelege cu pierderi ln
semnate. Aseara am SOSit in Pr, emlsl, unde să ne recreăm 
de oboseala de noi tnca necunoscuta, Ni-se rupse vest
mintele şi barboşi, cum eram, ni era ruşine, sa. ne arătăm 
In oraş, deşi ne corala maţele de foame. Adevaraţi salba
tici 1 Bag-ieama aşa e în rAsboiu, n'ai ce face. Acum ne-a 
ajuns soartea, nu ştiu spre folosul, ori neoorocul nostru, 
sa ramanem în cetatea renumIta a oraşului amintit, să-I 

aparam. Destul ca am ajnns sub acoperiş, de care pân' aci 
n'am avut parte, ratacind prin pa.duri seculare, şi ne bu
curam nespus de mnlt, când se deschidea vre-o câmpie 
înaintea noastra, unde surprinderile nu puteau fi aşa dese. 
- Focul tunnrilor e grozav, ScJlet de om nu se poate 
obişnul cu el. Focul de pu.,că ti luam în râs, când scapam 
de tunuri Artlleria ruseasca e la culmea chemarii ei, in
colo suntem noi mai buni. - Cadavrele te mişcă adânc; 
vaetele mai ales seara, dupace se linişteşte focul, te ing ro
zesc daadreptul. Seara, dupace te mai păraselŞte agitaţia 
răsboi ului, ajungi, să mai simteşti milă fată de raniti; ziua 
n'ai ragaz pentru aşa ceva. Am fost destinat de acasă 
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pentru prima Jinie de foc, cu toale acestea am scăpat 

teafar pana azi; pot multam] numai şi numai lui D·zeu. 
Toti sunt in rasboiu patrunşi de o deosebită religiosilate; 
atât ea cruci şi atâta evlavie, amestecata cu vitejie. V'aşi 
putea scrie incă multe, dar mai las şi pentru altădată. 
Sunt foarte ocupat. La companIe am fost 4- oficeri, de 
prezent mai sunt singur şi toate se razÎma in mine. Cred. 
ca colegii sunt toţi la locul lor. Ii invidlPz deadreptul. Vă 
rog, sa le comunicati şi lor continutul scrisorii. Ct'le mai 
călduroase salutari la adresa tuturora! Complimente! 

Dr. Sârleanc. 

La două zile dupa aceasta epistola scrie corpului 
profeso"ral: 

Ono Cm'p profesoral sem. 
Arad. 

23/fX. 1914. 

Va trimit ce) mai cald salut din cetatea eliberată 

Przemysl. Am trait zile grele şi traim în mulle npcazllri. 
Mie mi-a ajutat bunul O-zeu, ca dupa lu'pte înverşunate 

să Va pot scrie 3ceste rânduri, trecând prin oraş cu trupa 
şi auzind că umbla iarăş posta. 

Scrieţi şi voi bietului Abraham! 
Servus 

Dr. 8âdntrlc. 

Ca un trăsnet primesc apoi o carta postală de urmă
torul cuprIns: 

Oct. 19. 
Prea Cuvioase lJărinte! 

Cu mare durere Vă aduc la cunoştinţă, că bietul nlf'U 

prietin, Or. Avram Sactean, profesorul inst. de sub condu
cerea Prea Cuvioşiel Voastre in luptă nesperata de 4 zile, 
lovit de 3 gl Jante de mi trailera., in 18 oct. a repausat in 
Domnul. Repausatul s'a purtat cu bravură deosebită şi a 
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avut stima' şi dragostea colegilor şi soldaţilor conduşi 
de dânsul*). 

Al Prea Cuvioşiei Voastre 
devotat fiu 

G. R. 
preot militar. 

Simţiam că mi se rupe o parLe din sufletul meu 
dăscălesc la cetirea acestor grozave şire şi a început plân
setul dela mic cu mare in institut. In curând a urmat şi 
confirmarea oflcioasă cerută dela regiment. In 21 octomvrie 
(11 noemvrie) după confirmarea oficioasă l-am parentat în 
sala festivă seminarială. Mai grea parentare n'am avuL Pe 
lânga tragicul sfârşit a colegului iubit in acei aş zi murise 
şi juvaerul de elev din cursul al III-lea pedagogic Gheorghe 
Bozgan, l-am cuprins şi pe el in parentare, am făcut ca 
o înmormântare a unui fiu lângă părintele său. Şi la acest 
mormânt sufletesc glasul meu duios s'a înecat in plânsetui 
colegilor şi elevilor. Numai eu n'am plâns dar simţesc că 
şi acum plânge sufletul tn mine. Şi acest plânset ti port 
cu mine. Mult vom mai avea să plângem noi in acest an 
al lacrămilor, când avem să ne fnmormântăm floarea nea
mului nostru. 

"Biserica fi Şcoala". Il. Ciorogat·iu. 

-) Dela un rânit din re/limentul 1. de vânâlori din Viena afllHor rn 
spitalul militar instalat In alumneul nostru diecezan am aflat, cA rn 17 ocl. 
la eşlrea din Przemlsel regimentul lui avea oontact cu regimentul 8 de honvezi 
şi tmpreunâ cu acesta şi cu regimentul 3 şi o de honvezi au dat asalt asupra 
Ru<ilor. In acest asalt deodatA cu dansul a cAzdt şi un oficer dela regimentui 
8 de honvezi cu care a fost dus tntr'un spital din Pn.emisl Oficerul era cam 
de 30 de anI cu muqta\e englezeşte tunse, pArul casta.niu, de staturA tnaltă, 
cu un piept puternic şi o m'lsculaturll de atlet. Avea. trei rane de glon~ de 
mitrailere: unul In coşul pieptului trecând prin plumâni, al doilea sub mimll 
poate chiar a atins corzile inimei şi al treilea in pântece. La vizitarea me
dicală am auzit pe un oficer spunând un nume strllin pentru mine, de care 
nu-mi aduc aminte, că e profesor 1n Arad Ifi cu compătimire spunând că a
de curand cAslltorit. Nu murise, dar llfi pierduse con~tiin\a, care nu i-a mai 
revenit. (n 18 octomvrie la am iaz a murit 1n spital. Anunţul oficios dela 
comandA IncA spune că 1n 17 octomvrie a cll.zul. Rănilul esplicll dar leglHura 
lntre ziua cAderii din şirul de combatanţi din 4;17 octomvrie ,i ziua mor\ii 
urmati In 0/18 octomvrie, despre care scrie ,i preotul militar. Pusei un 
tablou In care era fotografat corpul profesoral cu absolvenţii anului trecut şi 
a recunoscut pe profesorul Dr. Sădean. Acesta pare a fi, spunea, dar fireşte, 
tn răsboiu li crescuse barba, insll pe trll.surile fetei tI recunosc. 



277 

t Dr. Avram Sădean. -
Nu cunosc în amănunt datele bIOgrafice, dar în acest 

moment pare ca ele nici nu au nici o însemnatate. Date 
şi hiografie se tiparesc celor despre Ciiri putem scrie cu 
obiectivItate, despre cari putem vorhl fară sa Iacrimăm. 
Aici nu e locul datelor exacte pe zile şi Ct'iiSuri. .. 

A fost cam de treizeci de ani şi ca 'oricer in rezervil 
a plecat şi el la glasul de clwmare al împăratului, şi isbit 
de 3 gloante dl1şmane, el nu !'e va mai Întoiifce la catedra, 
la care in timp de pace impartia lumina din i:-:pirilul tiaU d;Hnic. 

Moartea ChWf erOIca, tl/tll~i ne este du~mana. când ne 
fură pe cel care-l iubim; chliir când suntem cOllvinşi ca a 
murit penlJ'll noi toţi, ca de::;pre totI cari ciid în lupta, tot 
vom zice: pentru noi el trebllla sa traiasca! Locul lui va 
fi umplut cu greu şi va trece multa vreme pâna când nu 
vom mai simn golul, ce s'a produs prin moartea lui. 

A venit in Arad dela universitaiea din Cluj cu 6 ani 
mai înainte şi a fost ales profesor la seminarul din Arad, 
numai pe baza alestatelor sale, caci nime nu-I cunoştea. 

Ahia venit aici a experiat cât e de mare lumea necu
noscutului, care nu a incaput în lectIIle IIniversitare şi s'a 
pus pe mlJncă. Aici a cetit, dincolo a Însemnat ŞI a pre
gatit lectiIle tlfUP de 6 ani de zile. NI(;i nn-l mai cunoşteai 
pe omul dela inceput când vedf'ai însufleţirea şi verva 
lecţiilor ce le ţInea acum în urma. 

- :.Ce fericire - imi zicea într'o zi - să fi ~rofesor 
de limba şi literatura româneasca! Poţi sa retraieşti tot ce 
a trait neamul tau sufleteşte. Imi vi ne a crede pentru noi 
profesorii şi li m ba şi piesele li tera re îşi formeaza. un gust 
deosebit ca sa ne dea la fiecare cetire câte ceva nou şi 
încânta tor. Piesele, ceiri le-am cetit ani dearândul cu alte 
şi alte rânduri de baieti, deşi erau aceleaşi, pare ca se 
schimba şi ele deodata. cu cei cari le asculta. Dar şti! Eu 
nu las sa le ceteasca decât acei cari le ştiu bine cetI, şi 
daca. nu le cetesc bine, le cetesc eu; e asta o sca.dere, 
ştiu, dar lucrurile cu cari te nacajeşti, nu le poţi indragl, 
şi ori cum, literatura, ca sa o şti, trebue mai întâiu să o 

19 
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indrageşti. PiefTj orele cu cetitul, dar dacă nu-l faci, pierzi 
anul, ca nu se alege nici pulbere din regulele gramaticale 
şi formele stilistice prescrise de planul de illvaţamânt«. 

Sa traieşti sllflete~le tot ce a trait neamul tau, aceasta 
era o lege sfânta a sufletului lui, şi când i-s'a dat posibi
litatea sa studieze istoria şi cronica zilelor prin care a trecut 
altarul de cultura la care a servit şi el, nu s'a margimt 
la suprafata fnlâmplanlor, nu s'a mulţămit sa răscoleasca 
colbul arhivei ce'-i venl3. mai întâiu în mână, ci ştiind ca 
nu sunt vremurile sub cârma omului, ci bietul om sub 
vremuri, a plecat acolo unde se parea ca. s'au făcut vre
mUrile, acolo unde s'au filurit planurile cari au mişcat 
intreaga ţara In cur~ul veacurilor, a plecat şi a rascolit 
arhivele Vienei. - Ce a adus acasa de acolo, cu toata. 
sârguinta unui suflet de albina, cu toata Însufleţirea care 
a înşirat in salba documentele marganlare, prinse în nole 
fugare, zace a~tazi in pulpltul mesei de scrii:!, note risipite 
cari aşteaptă sa fie din nou prinse in salba. Dar de nnde 
vo m mal lua Îusufl ~ţl rea, i:! ull ~t Ili in treg, care le-ar fi pu tut 
reda slrâlllcirea lor de ffiărgaI'ltare verJtabde? A disparut. 
In sertarele mesei de scns vor za.cea rISIpite margarllarele 
culese de el, şi CUle ştie' le va putea cineva şterge dă praf 
şi înşlra iaraş în salba. Acel care cule>ge, alege tot ce i-se 
pare de preţ. şi sfarmatllrJie au valoare numai daca. au 
putut reconstrui iaraş figura a carei dovada sunt. Cine ştie 
sa desgroape, pOdte să şi aranjeze si ac:-e7.e sfarrnalurile 
altfel, fimdcă înaintea ochilor lui suflete~tt sunt pe lângă 
sfarmătllri şi terenul din care au fost scoase. 

Gât ne-ar fi putut el da din documentele aduse, ne arata 
lucrarea ce a scos-o din o mica parte a actelor referitoare 
la Gheorge Lazar, primul dascal al Românilor de pretu
tlOdeni. - Cele • Câteva date nuuic nu sunt publicarea 
câtorva documeete necunoscute, ci sunt închegarea unor 
rânduri găsite in arhiva dlO Viena în chiagul sufletesc al 
autorului. EI în Gheorghe Lazar nu vedea numai pe primul 
dascal, primul reprezentant al tagmei lui, ci şi pe ante
mergatorlll tuturor intelectualilor români, pe acela a căror 
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suferinţe ~i piedeci ce i~s'a pus in cale, l'a consacrat de 
prototipul intelectualuluI roruân, rtdlcat dm patura iudru
matoare a ogorulm :şi a carUl suferinţe ca ale ort carui 
sfânt izbăveşte pe cei cari îl cunosc. »Venlţl! Va inchmaţi 
cu tOţi memoriei sfinte a pnrnuiui dascal - zicea el in o 
conferinţa invaţatorea:-lca - caCI in favtele şi sufeflnţele 
lui Lazar veţi gasl apa vie :şi l[]tarlloare in contra tuturor 
puterilor protlvOlce ~coalel româueţ;llc. ŞI cum in:sulleţlrea, 
coarda resonaloare a sufietului lUi, nu cearca sa apro
fundeze cauzele, in 10caJizanie lUi la, timpurile de a:stazi 
chiar daCă da greş, chiar dacă adUCea acuze nedrepte,
a căror netemellJlcie a văzul-o ~i el mal lârziu - cuvintele 
lui aveau in:suşirea de a fi cugetan sincere şi spontane. 
Şi fară indoiala greţ;elile a810rrel de suflele sunt vrednice 
de iertare. EI şi in celelalte malllfestan SOCiale era profe
sorul de limba şi literatura româut'asca, care ştia Că daca 
vrei sa convingi şi sa inveti pe semeniI lai, faii tntâiu să 
iubeasca şi sa se însuHeţea:sca pentru ceea ce SpUI tu. 

Iar fitptele şi lucrarile sale el a fost :$1 a ramas acelaş om. 
Lucrarile referitoare ta mongrafia semlUarului dIU Arad 

se vor terrn10a dimpreuna cu cartea la scrien'a careia s'a 
angajat proft'sol'ul Sadean, Acei CeHI aU iOlţlat lucrarea, 
vor avea grtja ca sa se şi termine şi mai credem că lu
crările începute de el, vor fi cunoscute colegului colegiului 
colabol'ator la monografie. O tragedie cu mult mai mlşcă.
toare decât aceasta e cea farlllliara. 

Incă nu s'a scuturat petalele albe ale mirlului din 
butoniera fracutui de mire, când pamAntul pădurei din 
jurul Przemislului s'a înroşit de sânge. In luna iulie a 
an. a a-:;ezat primele ramuri ale cuioului dela care aştepta 
fericirea viitorului. Un CUib mic şi bine aranjat pe care-l 
vedea, in visurIle lui cu ochIi deschişi, incalzit şi luminat 
de gratiile alesel immei sale. »8ă Ştiţi - zicea el - că am 
să-mi sch mb toala viaţa de pAna acum. DIn proza amara 
a vieţii voi alege numai poezia. Când focul va pAl pai in 
camin, in serile lungi de iarna vom cell pe aulorii noştri 

clasici şi pe au torii străIni. Nu voi mai vrea sa ştiu ni mic 
19· 
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de lumea ce ne incunjoara; doi-trei inşi prieteni ai ace
luiaşi fel de viata va fi societatea in care doresc sa mi se 
scurga zilelec. Doria o linişte recreatoare, o lini~te pe care 
nu o are nici odată un om, care e avizat la munca lui, 
ca să se ridice şi sa ajullga unde a ajuus el. 

Doua saplamâni dupa. cununie era În )satul impăra
tului« şi aici a auzit gla:sul de chemare Ia arme. A (Jarasit 
planurile itinerarului şi s'a Întors sa incinga sabia de oficer 
şi sa plece in rândurile pmne ale »şvarmliniei«. Ştirile 

despre el soseau lot mai raI', scrise tot mai În fuga con
deiului, clar cu atât ma! mult inţeles se desluşia din cU\'inlele 
aşlernute pe carţile postale de coloarea scrisorilo!' de dra
goste. .Suntem Într'un aşa hal încât ne-a fo:-;l l'llşine să 

intram în oraş« - vorbia de un oraş ocupat de lrupa lui 
- .dar când vă va merge bine, gândi ţi-va. şi la sarmanul 
.Abraham«, care joaCă şi el cum flilera gloanţele şi obuzele«. 

ŞI ne gândiam ca jocul apesla va fi compus nnmai 
din »niederec şi manipularea )verschlussului«, când un 
rănit ne aduce vestea ca de fapt Abraham al nostru, îşi 
da toata silinţa sa îndulcea::ica viaţa celor din catacombele 
moderne şi in orele de Ilnl~te ale tarlei juca ţii instrua 
feciorii sa joace caluşeriul şi batuta. Se vede '.:a el şi aici 
era de acelaşi principiu: întâiu sa te iubească feciorii şi 

apoi sa-i conduci. 
In câmpul larg s'a sapat mormânt lângă mormânt, 

camarazi dlspareau azi unul, mâne altul, şi el sublocole
nentul a ajulls in fruntea companiei lui. In Przemysl unde 
a fost împresurat de Ruşi, se va fi adunat în ifllma lui 
atâta foc tn contra duşmanului, încât In ciocnil'ea fatală 
a armelor, el care n'a ştiut nici odata. să se crute a ramas 
in câmpul de luptă, de unde dragostea camarazilor l'a 
transportat în cetate sa.-şi deie sufletul nobil dupa 2 zile 
de agonie. 

ŞI de acum Avram Sedean nu se va mai întoarce! 
Sub glia rece a şanţurilor intarite va dormi liniştit acela, 
a carui tnsutleţire nu a avut nici odată spuză. Cuibul va 
rămânea rece şi fericirea visata. ra.mâne în domeniul visu-

, , 
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rilor. Din depărtarea în care [şi doarme somnul va aştepta 
invierea pentru care a luptat in viata lui până in ultimul 
moment, şi ranele primite de el ni le-a lăsat nouă prie
tenilor lui, elevilor l11i, soţiei, parinţilor şi fraţilor lui. In 

~ inchipuirea noastră el va bate pururea aceleaşi ca.i şi in
zadar zice comunicatul oficial, noi nu putem crede să fie 

.. 

glia J'f!CP. ·V. S. 

* 
Din prilejul morţii profesorului Dr. A. Sădean familia 

a lansat ur~mHornl anunţ funebral: 
Cu inima sfilşiata de cea mai adâncă durere, aducem 

]a cunoştinţa tuturor rud('uiilor, prietenilor şi cunoscuţilor 
că adoratul noslru soţ, fiu, frate, ginf're, nepot şi cumnat 

Dr.' Avram Sa.dean 
profesor seminarial in Arad şi sublocotenent in rezervă. Ia 
reg. 8 de honvezi din Lugoj, În 18 Oct. st. n. a murit 
moarte eroică pe câ.mpnl de luptă în Galitia, lângâ. Medyka, 
deplâns de camarazii oficeri şi iubitorii sai ostaşi. 

Fie-! somnul lin, în pământ strain! 
Fin!Ja, 11 noemvrie 1914. 
Ioan Sădean şi Maria Carpinişan. părinţi. Aurora Dr. 

Sădean n. Cimponeriu, soţie. Petru Cimponeriu şi Aurelia 
Russu, socrii. Ana m. Breascu, Marina Ill. Basca şi Maria 
m. Oancea, surori. Gherasim şi Maria Cărpenişan, Nicolae 
şi Rusalim Cll.rpinişan, unchi şi milluşe. Ioan Bl'eascu, Ioan 
BAsca, Ioan Oancea şi Aurel Cimponeriu, cumnaţi. 

* 
Iar corpul profesoral dela seminarul nostru din Arad 

a lansat urmatorul allunţ funebral: 
Cu profundă durere aducem la cunoştinţă, că neuitatul 

nostru coleg Dr. Avram ,':Nidean, profesor de limba şi lite
ratura română la Înst. pedagogic gr. or. rom. din Arad, 
sublocot. r. ung. rn reg. 8 de honvezi, a murit moarte 
eroica pe cAmpul de răsboiu din Galiţia, in al 34·1ea an 
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al etăţii şi al 7 al aclivită ţii sale rodnice in serviciu! 
şcoalei noastre. 

Binecuvântată fie memoria lui în veci! 
Arad, 28 oct. (10 nov.) 1914. 

Corpul praf. dela inst. pp.d.-teoL 
g/'.-or. rom. din Arad. 

Parastas pentru profesorul Dr. Avram Sădean. 
Duminecă, tn 22 nov. st. n. după terminarea s. lHurgii 

s'a slujit în catedrala din Arad parastasul solemn pentru 
odihna sufletului profesorului Dt. Avram Stidean, mort pe 
câmpul de luptă din Galitia. 

Parastasul a fost slujit de P. C. Sa părintele Roman 
Ciorogm'Îu, director seminarial, inconjurat de dnii preoţi 
Gavriil Bodea şi Dt. Teodot' Botiş, Dt. Iw;;tin Suciu, pro
fesori şi Traian Vaţian şi de diaconii Cornel Lazar şi D/'. 
Laza1' Iacob, profesor. Raspunsurile funebrale au, fost dale· 
cu o admirabila preciziune şi multă duioşie de cătra pu
ternicul cor seminarial - care spre nespusa bucurie a 
parohienilor azi a cântat primaoara la liturghie - sub 
maiaslra conducere a dlui profesor Trifon Lugojan. De 
faţa a fost P. S. Sa d. episcop diecezan Ioan 1. Papp,-o. 
mare parte a intelectualilor români din localitate, numeros' 
popor, şcolile cu prvfesorii şi profesoarele lor, sotia şi 
alte rude ale defunctului profesor, precum şi numeroşi
prieteni şi cunoscuţi ai defunctului. 

Prezenţa mai ales a tinerei soţii a defunctului, in 
mare doliu, a impresionat adânc întreaga asistenţa. 

A fost un mare plâns şi o jale mare, încât mulţi abia 
işi puteau stăpânI manifestarea durerii pentru cel dispărut. 
P. S. Sa d. episcop avea ochii plânşi, dsa se silea să 
adreseze cuvinte de condoleare inconsonabilei văduvă .... 

La sfârşitul parastasului d. profesor seminarial Dt. 
Lazm' Iacob, abia slapânindu-şi emoţia a rostit următorul 
panegiric: 
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JalnicilDt· asculUitori! 

In zilele acestea a trecut un an, de când am petrecut 
la cele eteme o podoabă a şcoalei române:şti: pe profesorul 
Dr. Petru Pipoş. Atunci credeam, ca această şcoala, care 
a trecut prm alâtea sguduiri şi în timp scurt a pierdut 
atâţia rnuncitori harnici, va fi scutită timp mai lung de 
clipele unei despărtiri dureroase. Dar abia s'au uscat lacri
mile Vărsate pe mormântul acelui Inminat profesor, şcoala 
abia a desbrăcat haina de jale şi steagul cernit vesteşte o 
nouă pierdere, Glasul duios al clopotelor ne chiama. astăzi 
din non la rugaciune pentru sufletul dascălului, care ca 
bun ostaş şi-a varsat sângele pentru ţară. 

Hăsboiul crâncen, care din o parte însemnată a pă
mântului a facut o vale a plângerii. care a răpit alâţia fii 
din braţele iubitoare ale maicelor, atâţia părinţi din cercul 
iuhitor al familiei - ne-a răpit şi nouă un coleg scump: 
pe profesorul Dr. Avram Sădean. 

Urmând glasului de chemare al tării, s'a dus indata 
la inceputul răsboiului cu nadejdea, că-Î va surâde norocul 
şi se va întoarce sănătos. S'a dus cu speranţa, care picura. 
mângaiere în atât ea inimi intristate. La inceput a fost pe 
câmpul de luptă dela sud şi de acolo s'a dus la nord, in 
pământul posomorit al Galiţiei. In ţara necazurilor :şi pri
mejdiilor îl urmăriam cu ochii inimilor noastre şi ne cu
tremuram la gândul, că moartea îi urmăreşte paşii. De 
multeori a infruntat primejdia morţii, săptamâni âearândul 
a stat în focul ucigător al dllşmanuilli, dar a scăpat cu 
zile. Vestea aceasta bună o tmpărlăşia şi colegilor săi, 

ştiind că le face bucurie. Era prieten credincios şi ne da 
des semne de vieaţă. Scrisorile din urmă insa. erau tot mai 
duioa:::3e ~i vădiau un fel de presimţire a sfârşitului tragic. 
Acum ne ruga, să nu uităm de »bietul Avrame. Fiind in 
cetatea Pt'zemyslului, împresurată de duşman, n'a avut 
mângăierea să stie ceva despre ai săi. Iar noua, după puţine 
zile, ne-a fost dat să auzim vestea sguduitoare, că prie
tenul nostru ne-a trimis cel din urmă »rămas bun«. A 
căzut in luptele din jurul Przemyslului, în 18 octomvrie 
n., lovit de trei gloanţe duşmane. 
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Ca fulgerul s'a răspândit vestea aceasta in toale păr

ţile, umplând de durere inimile tuturor acelor'a, cari l·au 
. cunoscut şi l-au iubit. Plânge acnm nemânga.iata sa sotie, 
ajunsă la văduvie după o convieţniJ'e fericită abia de două 
săptămâni; plâng amar părinţii, cari l-au crescut şi le era 
scump ca Inmina ochilor; nemângăiati sunt colegii şi prie
tenii, plâng elevii, întristaţi sunt cunoscutii lui; jeleşte 
şcoala pierderea unui fiu harnic şi devotat A copleşit' 
durerea inimile tuturor, S'au implinit cuvintele prorocului 
Ieremia: ~Stricalu-s'a bucllria inimii noastre, intorsu-s'a 
întru plângere desfatarea noastră«. (Plângeri, 5, 15). Şi 
când dtlrerea a cuprins pe toti, eu am datoria grea să 
porllllcesc inimii, sa. opresc isvorul lacrimilor mele. Şi a·ş 
vrea astazi sa. răsune glasul meu mai puternic decât o 
trâmbiţă, sa. vestesc jalea noastră şi sa. cunoască toţi ce 
am pierdut. Dar rostul prietenului, covârşit de durere, 
trebue să se innece În suspine. 

Suntem trişti, pentruca am pierdut un om bun, un 
profesor harnic şi însufleţit, un cercetător diligent al tre
cutului nostru. 

Profesorul or. Avram Sădean loca. de mic a arS tat 
o sete deosebită de învăţa.tmă, şi părinţii sa.i, bunii ţă
rani din [lahău - comitatul Sibiiului - au înţeles dorinta 
lui şi l-au trimis la şcoala.. Simţil'ea româneasca, dusă din 
casa părinţilor, s'a Întărit tn şcoalele româneşti din Blaj 
şi Nasaud. Dupa. terminarea claselor gimnaziale urme(lză 
cu zel şi mai aprjns studiile la nniversitate şi dupa sfâr
şirea lor a fost numit profesor la un gimnaziu de stat 
din Budapesta. In acel aş timp a fost ales profesor şi la in
stitutul nostru pedagogic-teologic, prin unica recomandare 
ce-i dedeau atestatele. A grăbit să vină la noi, fiindcă 
şcoalei româneşti doria să aducă prinos toate cunoştinţele 
sale, zelul tnvăpaiat şi toată căldura inimii sale. . 

Au trecut şase ani de când :şi-a început chemarea de 
propova.duitor al luminii. A fost chemat să propună limba 
şi literatura române1scă, studiu care inaltă şi insufleteşte. 
Aici i s'a dat prilej să întăreescă în viitorii POVăţuitori ai 
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neamului tnsnf1eţirea pentrn graiul dulce românesc şi sa 
aprinda în suflelele lor focul iubirii de neam. ln inima 
acestui profesor era un pri::5os de insulldire, şi inufletirea 
sa dona :să o sadească şi în inimile altora. In scrisnI 
bărbatilor mari el a simtit adierea înviorătaare a suflelului 
românesc, a cunoscut acel sutIet cu toate sbuciumarile 
şi aspiratiile f:'ale şi daria ca loţi să înţeleaga suflarea lui 
de vieata. 

Cu entuzia::imul său c:ald se insoţia şi o rara putere de 
munca şi o vOinţa de fier. Curând cadrele catedrei i s'au 
p~lrnt prea inguste !;i-l vedem alergând sa desgroape scri· 

. sori vechi, cari să. faca lurnlBa în jurul bărbatilnr nostri din 
trecut. Şcoala noastra, cu treculul ei centenar, a dat bun 
prilej pentru afirmarea frurnoaselor sale call1<lţi sutlele~ti. 
La lemelitle acestei şcolI sunt sllferin(ele şi luptele celor 
dintăi profesori, cari n'all fost numai dascăli, ci au fost 
şi luptatori pentru desrooirea sutlf:'tuilli românesc. Prin 
starullltele lor, în frunte cu neobositul .Moise Nlcoara, s'a 
inceput vieaţa lJaţionala şi s'a înalţat f?pi~copie I'ornâneasca 
in Al'ad. Ca un prinos al aducerii aminte de aceşti vred
nici înaintaşi scrie: »Apostolatlll primilor profesori ai pre
parandiei noastre«. 'Lucrarea aceasta era numai un început 
pentru altele mai mari .. 

Incă in anii de pregătire pentru chemarea de profesor 
ardea de dorinta de a scoate la lumină scrisorile colbuite, 
ascunse prin arhive, cari sa. lumineze treculul nostru. Din 
dragoste pentru fnvaţatură a cerut ca anul de militie sa-I 
faca in Viena, unde În orele libere mergea la universitate, 
sa asculte lectiile profesorilor Invataţi. Acest oraş îl fermeca 
nu nnmai prin frumuseţea sa şi înaltele institutii culturale, 
ci avea putere atrăgătoare !şi prin arhivele bogate, în cari 
ştia că se ascunde o comoară nepretUltă pentfll trecutul 
neamului românesc. Dar cercetările de natura aceasta sunt 
anevoioase: cer vreme îndelungată şi rabdare. Rabdare 
era, dar lipsia vremea, deoarece catedra îi lega tot timpul. 
A invins însă greut<lţile şi aici. Din luuile de vară, aşezate 
pentru odihna, a facut zile de studiu diligent şi de scr-atare 
prin arhive. 
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A cules documente de mare preţ, a desgropal ama
mmte noua despre Gheorghe Lazar: un luminator al nea
mului şi un propovaduitor al mântuirii noastre prin şcoală. 
Dar lucrarea sa de capetenie ar fi fost: istoria (monografia) 
inslitutului pedagogic-teologic din Arad, la ca e a muncit 
mult, adunând un mare numar de documenle. La scrierea 
vieţii de o suta de ani a acestei şcoli acum nu va mai 
da concursul sau; inima calda a profesorului nu va mai 
bate, entuziastul şcoalei noastre nu va da vieata. hrisoavelor 
culese cu atâta dragoste! Documentele acestea însă nu se 
vor pierde, ci vor fi o podoaba a istoriei institutlllui. 
Documentele referitoare la Gheorghe Lazar şi cele culese 
pentru monografia şcoalei ramAn o moştenire de mare preţ 
şi când vor vedea tiparul, abia atunci ne vom putea face 
icoana. adevărata despre zelul şi activitatea profesorului 
Sadean. 

Iată, pentruce îmbracă şcoala din nou doliul! A pierdut 
un profesor insufleţit, un muncitor harnic şi neobosit. 

Pierderea lui o jelesc colegii, pentrucă a fost prieten 
bun şi sincer. Plâng elevii, fiindcă le-a fost mai mult 
decât profesor, le-a fost un adevărat părinte. lntr'adevar 
duioasă este amintirea legăturii suHeteşti a profesorului cu 
elevii. In fiecare lecţie a dat elevilor o parte a sufletului 
sau şi dacă ar fi putut, &.r fi ajutat pe toţi băieţii lip::liH, 
dornici de învăţatur<l. Cât de dragi şi-a avut elevii se vede 
şi de acolo, că venitele scrierii: ) Date nouă despre Ghe
orghe Lazăr« - le-a destinat pentru ajutorarea elevilor 
săraci, cari urmeaza cursurile pedagogice. Iar de pe câmpul 
de lupta, văzând că primrjdia morţii se apropie tot mai 
tare, a scris iubitei sale soţii, că de ar muri in lupta, să 
daruească biblioteca tineri mei pedagogice. Dorinţa aceasta 
s'a implinit şi de astăzi frumoasa lui bibliotecă, In numar 
de peste o mie de cărţi, va fi izvorul, la care vor merge 
elevii să scoată apa vie a invaţaturii; vor. merge cu evlavie 
şi sfială ştiind, că tn cărţile acelea a lăsat profesorul o parte 
a sufletului său. Poate să fie oare exemplu mai frumos de 
iubire şi preţuire a elevilor şi a şcoalei? 

1 
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De acum nu-I vom mai vedea? Profesorul însufleţit 
şi harnic î~i odihneşte trupul obosit în pamânt strain, 
departe de ai sai; inima calda, care batea tarE': la tot ce 
era românesc, e acoperita acum de glia rece. Ne-a parăsit, 

când aşteptam mai mult dela sufletul sau invăpaiat; l-a 
rapit moartea, când ti era mai draga viaţa, când era 
convins, că aici pe pământ şi-a atlat fericirea şi liniştea 

1n cui hul cald familiar. 
Totul se pare numai un vis greu, din care insă te 

deşteapta realitatea tristă. Nu mai este; a cazut alaturi 
de multele mii, cal'Î luptă penlm ţară. Dar din jertfele şi 
suferinţele mari ale lor: ale sutelor de mii de voinici ro
mâni, cari luptă in toale părtile, va rasari odată norocul 
nostru al tuturora. 

A murit. Cât de trist sună acest cuvânt! Moarte, cât 
de amară este pomenirea ta! Dar să se fi sfârşit oare toale? 
Sbuciumările necontenite pentru lumină, gândurile înalte !şi 
sentimentele alese sa se inchida într'un mormânt Întunecos? 
Dacă aceasta e singura noastra moştenire, atunci omul este 
fiinta cea mai nenorocita din lume. Credinta însa. ne învaţă 
altfel. Corpul se intoarce in pământ, dar sufletul t~i conti
nuă viata; ora mortii pe pământ este ora naşterii pentru 
nemurire. In lumina acestei credinţe din mormântul rece 
răsare speranta unei vieţi mai bune. 

Inbj~i1or creştini! In pamântul depărtat al Galiţiei este 
.acum cu un mormânt mai mnlt. in care zace corpul ne
insufleţit al »bictului Avram c. A fost departe de noi şi nu 
i-am putut d:-t cinstea cea de pe urma, nici flori n'am pre
sărat pe mormântul lui; alţii i-au dat cinstea, care se cuvine 
unui erou căzut în luplă; dar ne-am adunat şi noi astăzi 
tn acest loc sfânt, să inăltăm rugăciuni pentru sufletul său. 
Sufleteşte noi astăzi ti facem fnmormântarea, de aceea să 
ne rugăm bunului Dumnezeu, ca sufletul său să-I facă 
părtaş de lumina vecinică a impărăţiei cereşti! 

Scum p coleg, odihneşte în pace! Fie· ţi memoria bine
cuvântata şi în veci neşleaIsă! In veci pomenirea ta! 



-~ .. "-,,~ ,_"". ----

288 
----

• 
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Un sunet mai duios ca altădată a clopotelor din 
turnurile catedralei din Arad vestiră în săptămâna aceasta: 
că cel ce 20 de ani a înduioşat sufletele în aceasta bi
serică cu armonioasa sa cântare, nu mai este între cei vii. 

Coloane lungi de şculari în frunte cu steagurile bise
ricii, mulţimea învăţătorilor din Împrejurime şi mult popor 
înc.unjurau sicriul iubitului învăţător, tovarăş de muncă 
şi bun povăţuitor Nicolau Ştef în ultimul său drum cătră 
sfta biserică. 

"Adusumi-am aminte", cântate cu multă precisiune de 
măestrul conducător Trifu Lugojan cu corul teologilor 
şi preparanzilor săi; "Unde este desmerdăciunea cea lu
mească" vibrat tremurând de vocea cokgului Dimitrie 
Popoviciu şi "Cu sfinţii odihneşte" al preoţilor prohodi
tori Gavril Bodea, Traian Vaţan şi Dr. Lazar Iacob, 
par că de astădată au stors mai multe lacrimi din ochii 
I)ostri, pentrucă am perdut nu numai un tată a 7 copii, 
român însufleţit şi de inirrtă, dar am perdut un dascăI 
bun şi stimat, care înfruntând multe neajunsuri în viaţă, 
a servit şcoala română, neamul şi biserica sa cu credinţă 
în curs de 33 ani. 

S'a născut înainte cu 59 ani dintr'o modestă fami
lie ţărănească din comuna Cladova comit. Arad, şi prin 
propria diligenţă s'a avântat a fi dascălul celor mai de 
frunte comune bisericeşti din dieceză: Şiria, Cuvin şi 
Arad. Predilecta lui ocupaţiune afară de şcoală era mu
zica, arta teatrală şi condeiul, pe care-l înmanua cu 
multă isteţime. . 

Prin concertele şi reprezentaţiunile teatrale aranjate 
ne-a făcut multe momente de plăcută distractie sufle
tească, câştigându-şi stima şi încrederea inteligenţei din 
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împrejurime, ba chiar şi recunoştinţa renumiţilor noştri 
Porumbescu şi Vulcan, cari îl distinseră cu piese scrise 
anumit pentru corul său. 

Condeiul său, din care, contrar sufletului său sbu
ciumat de multe neajunsuri lumeşti, vărsa numai humor 
şi veselie, l-a făcut cunoscut sub numele de "Nicu Şte
jerel" şi )) Cucu" până si în cea din urmă casă ţărănească . 

A scris cărţi şcolare, cărţi de rugăciuni, de colinzi, 
a colaborat la foi, călindare, ba a compus şi o mulţime 
de po('sii dintre cari unele, precum "Limba mea" des 
deciamată cu ocaziunea festivităţi lor şcolare, ar face fală 
şi unui· poet cu renume. 

Cuprins de un morb greu, Înainte cu 5 am s'a 
pensionat fără a înceta să verse lumină din peana sa 
pentru neamul său adorat. 

Consumat trupeşte acum lşi pleacă capul spre veci
nică odihnă, Ia carea l-am petrecut Joi în 3 Decemvre 
st. n. la orele 11 a. m. 

În sfânta biserică, părintele Traian Vaţan, într'o cu
vântare lungă şi foarte înduioşetoare îi face biografia, 
luând rămas bun în numele lui dela familie, biserică, 
şcoală, elevi şi colegi; iar în faţa mormântului său, cole
gul cu care a muncit împreună o viaţă de om, îl pa
rentează cu cuvintele următoare: 

Jalnică Adunare! 
După învăţăturile sfintei noastre biserici, ştim că 

mormântul este poarta fericirii vecinice, dar noi totuşi 
plâl1gem pentrucă el ne desparte fiziceşte de cel ce ne-a 
iubit şi pre care l-am iubit. 

S-a ivit În viaţa pământească dintr'o familie modestă 
de plugar în mica şi neinsemnata comună Cladova~ 
ascunsă in valea cea mai încântătoare din promontoriul 
Aradului şi după o viaţă CI:1 multă suferinţă şi mai puţine 
bucurii, sa făcut cunoscut de întreg neamul său adorat, 
dela Nistru pân la Tisa după cum cânta el cu coru
rile sale. 
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A fost predestinat de soarte să fie unul dintre cei 
mai aleşi dascăli ai şcoalei române, pe care a servit-o 
cu credinţă 33 ani, desvoltând şi o activitate extra şco
lară foarte laborioasă. Era predispus Îndeosebi pentru 
cântare şi arta teatrală, prin cari şi-a câştigat multă 
simpatie şi admiraţiune fiind distins şi apreciat chiar şi 
de un Porumbescu şi Vulcan. 

Era şi bun scrietor. Scrierile lui au răspândit şi vor 
răspândi încă şi de acum înainte lumină, iar oraţiile, 
cânteciJe şi poesiile ce le-a compus ne vor însufleţi şi 
delecJa încă pestre multe generaţii. 

Invăţătorul f'ste o lumină care luminează şi după 
ce s'a consumat pre sine, zicea marele scrietor român 
Iosif Vulcan. 

Şi întru adevă'r Nicolae Ştef ca Învăţător s'a consu
mat trLlpeşte, dar sufletul lui va lumină între noi şi 
dLipă moarte. . 

ÎI vom ÎntâlnI în bisericile noastre în totdeauna când 
vor preamării şcolarii nostrii pre Dumnezeu prin armo
nioasa sa liturgie, arangiată pentru voci de copii. 

Prin cărţile scrise În tovărăşie cu colegii lui, va 
petrece Încă şi în şcoală şi va enara multe istorii fru
moase şcolanlor pe cari Îi adora. 

Va lua parte la toate festivităţi le şi examenele în 
cari se vor declama Înveselitoarele şi instructivele lui poesii. 

Prin voacea drăgălaşilor colindători, ne va vesti şi 
de acum Înainte naşterea lui Cristos, cu oraţiile com
puse de el. 

Va petrece în plăcuta amintire a familiei sale, mo
dest, dar bine crescute; în inimile şi sufletele mulţimei 
sale de elevi şi în inimile pretenilor săi iubitori, dintre 
cari văd o mulţime adunată la acest mormânt, care este 
poarta fericirei sale vecinice. 

11 vom vedea totdeauna şi În reuniunea noastră 
învăţătorească, pentrucă statutele Reuniunei învătătoreşti 
subscrise de el ne va reaminti partea leului avută în 
munca pentru Întemeierea aceleia. 
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Am venit şi noi să ne închinăm umbrei Tale iubite 
pretine şi să rugăm pe Dumnezeu să se îndure spre 
Tine şi să Te binecuvinte ca odinioară pe dreptul său 
Iov şi pe săracul Lazar: 

Fie-ţi ţărîna uşoară, precum îţi va fi memoria bi-
necuvântată Între noi. Colegul. 

INFORIVIATIUNI. , 
Sărbători fericite şi an nou cu bine şi bucu

rie dorim colegil,Jr învăţători şi tuturor binevoi
torilor şi spriginitorilor nostrii. 

Contele Tisza către Învăţătorii români. 

E:':te ~llnoscnt - ~i de o deosebită valoare din toate punctele 
de vpdpre - zelul corpului nostru fnvăţătoresc In colectarea de 
j!rmsrwlPllfe şi athituri pentru ajutorarea soldati lor răniţi in răsboiu. 

Acest zpl se petentează astăzi, cand harnicii noştri dascăli 

colecl!>az~ pi~JitltJ"e şi }J (1 fW}"(t de lânâ pentru scutirea vitejilor 
noştri solJaţi de fl'igul greu al ie~nei, ce-I vor intir.npina pe câmpiile 
de răshoiu din Husia. 

Harnicia şi patriotismul invăţătortmei române a ajuns şi la 
~ cunoştinţa ministrului preşf'dinte, contele Ştefan Tisza, care apre

ciind această muncă nobilă a adreset dlui Ioan P. Lazar redac
torul "Gazetei InvăţAtorilor" şi preşedintele comitetului IlJertfa 
!nvăţălorilor romtlni" următoarea scrisoare de mulţumită: 

Preastimate domnule, 
Venindu-mi in Cltuo~tinţă valoroasa acţiune de colectare a 

îtlve/ţr'itorimei române şi rf.ZlIltuf1tl ei strălucit, V(~ e.rp,·im 1nulţumitit 

şi recuM~tinţa mw pnlrioticli. 
O lature îw'i/ţilfoare de sl~llete a acest Iti rt'isboi, în care snnfem 

Pl/l5i la grele îtlcercări, eete {ji aceea, că va aduce un V/:itor mai 
frumos vi mai bun pnlfrl' patrie (Ii totod(tlă va apropia inimile 

urwra de a celorl<dţi, de$chizând sl~jletele tuturor pentl'n o d"arJosle 
şi încredere reciprociî. 
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[)o1nninvoaslrii îilcă st'il'âr,~i(i (U'PW mundi nobil/i, care de"'chide 
sf!/letele şi dolJ(ÎmLe~te itlimile jJun1l1 })umfteZeU S(l J'ă hiruC/tvÎnteze 
pe toţi, p{ ntrtt acertsta faplil lmll/i ţ;i nobilii. Ştefan Tisza. 

~untem mândri de hărnicia invăţ()torllor noştri dovpditÎl in 
aceste tim puri de grea restrişte; iar scrisoarea d I ui ministru· pre
şedinte este, (!pntru noi toţi, un docunlRnt intr'adevăr pretios, şi 

vrnit lu timp, despre aet:ea, că HOlllt'tnii din ac\'a,-;tă ţUl'ă SUllt

aşa cum i-au creseu{ aceşti dascăli modl';;ti - un popr cl'edin('ios, 
1wrnit: şi vifwz, care bucuros îşi varsă sanj.wle pentru bilJele 
patriei comune in nădl'jdea unui viitor mai Jini 7tit şi indpstulit. 

"Hon/tÎIlItI". 

Fondul centenar. 
In 3/16 noemvrie 1912 prpparandia gr. ori. romilnă din AI'ad 

a avut ferIcirea se poată s~rba iubIleul de o sulă de uni de exit-itj'nţă 
şi muneă culturală, in ogorul neamului rOIll'-ln('!le din acestE' pătţi. 

Ab~olvenţii preparandiei din anul jubiiar au avut idet'u fe
ricitÎl ;;Îl conlribue la am!ntirea acelui pl'aznic şi prIn infiintarea 
unui fond, la care s'au obligat să platellsl'ă in fjpcare an, ŞI ca 
Invatalori, antlmite procente din sulart'le lor, Astfd s'a Infiintat 
"Fondul cenfenm' al ab,~olcellţil{Jr" dela preparandla Ol't. r('malll\ 
din Arad, cu menirea ca din aeesta, cu vremea, să se dpa 8ti
penJij fiilor, de invăţiltori, cad se vor pregiill pentru chemarea 
frumoa să de in văţ:Hol'i, 

:juneluI acestei mişcări a fost profpsorulDr. Am'nm ~lidean, 
mort acum ca erou pe câmpul de IU[lta Ca să dea f'xemplu bun, 
profesol'ul ~Îldean a inchinat fondului amintIt o parte a muncii 
sale intelectuale; veJliteJe scrieriI "Date nouă despre Gheorghe 
Lazăr" le li destinat pentru fondul centl-'nar, Mai multI nu putea 
să dea un profesor romanesc cu mijloace mod\-'ste de tratU. 

Deşi iniţiatorul mişcării a fost răpit dll1tre Iloi, ideea Insă 
trăieşte. "Fondul centenar" s'a Intemeiat din dragoste sincf'ră 
pentru şcoală: vit>aţa şi fpricirea unui deum, şi tocmai din acpst 
motiv credem, că nu va liJ)sl sprjjinul binevoitor al publicului 
românesc. Apelăm mai ales la InvaţMorii noştri, pentru a cÎlror 
fii s'a Intemeiat fondul, să contribue cu obolul lor la acest scop 
nobil, prin cumpărarea broşurilor răposatului profesor Dr. Avram 
Sădean. 

La ,.Librăria Diecezană" gr.-or. română din Arad se află de 
vânzare următoarele: 

Dr. Avram Sădean: Date nouă - despre Gheorghe Lazăr. 
Arad 1914. 1 cor, 

Dr. Avram Sădean: A poslolatul primilor profesori ai prepa
randit\i noastre. Arad 19 U. bO fiI. 

Prolretul lui Gheorghe Lazăr 30 fiI. 
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Sistarea prpvizorie a organ ului "Reuniunea '1 

învăţătorilor". lntimpinând multe greutăţi cu redacta- ) 
rea şi tipărirea organului din cauza împrejurări lor ab
normale prin cari trecem, apoi in lipsa de îndemnisare 
şpeţială şi buget din partea adun. gen., prezidiul se / 
află îndemnat a suspenda aparitia organului cu începere" 
dela 1 Ianuarie 1915, până la alte dispoziţjunj,-~---/ 

In ,atentiunea invătătorilor. Cetim in ;,Telegraful Român" = 

D. ministru de culte şi instrucţie publică a emis un ordin 
sub Nr. 5208 relativ la acei funcţionari publici născuţi Între anii 
1878-1890, găsiţi la timpul său neapţi pentru armată ori dimişi 
prin supravizitaţie, cari au fost obligaţi să se prezinte acum la 
noile asentări în calitate de glotaşi. In acest ordin d. ministru 
spune, că aceia dintre funcţionarii publici, cari la nouile asen
tări au fost găsiţi apţi pentru serviciul militar, pot fi scutiţi de 
a intra in armată, dacă se constată din partea autorităţii com
petente, că sunt indispellsabili În oficiul pe care-l ocupă. 

După ce învăţătorii nostri sunt funcţionari publici, ordinul 
amintit îi priveşte şi pe ei. In consecinţă, atragem atenţiunea 

acelor învăţători, cari au fost asentaţi acum, să-şi Înainteze pe
tiţiile de scutire direct la Consistorul diecezan, În cel mai 
scurt termen posibil. In petiţie se vor indica motivele, cari do
vedesc indispenzabilitatea învăţătorului. La petiţie se vor aclude 
1. Biletul de legitimare (NepfOlkelesi igazolvanyi lap) şi 2. Pro
iectul de scutire (Fellmentesi javaslat) În 2 exemplare. Formulare 
pentru acestea din urmă se găsesc la comitate, eventual la pre
turi şi primăriile comunale. 

Consistorul va transpune cererile cumulativ de-adreptul 
dlui midistru de culte şi instrucţie publică, la a cărui propunere 
va decide În merit d. ministru de honvezi. 

După ce din arhidieceza ortodoxă a Sibiiului sunt peste 
350 învăţători pe câmpul de luptă, va să zică aproape jumătate 
din numărul total al lor, este evident, că cei rămaşi acasă sunt 
indispenzabili pentru provederea instrucţiei primare. Şi noi avem 
convingerea, că d. ministru, tinând seamă de jertfa de sânge 
ce o aduce şcoala românească pe câmpiile Galiţiei şi ale Serbiei, 
precum şi de interesele mari ale educaţiei populare, va lăsa în 
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posturile lor pe acei învătători, cari la asentările din urmă alt 
fost găsiţi apţi pentru armată. 

Ţinem să accentuăm indeosebi, că întru cât cererile de 
scutire n'ar putea fi rezolvite de d. ministru până la data in
trării in serviciu militar activ, numitii învăţători se consideră 
deocamdată dispensati de armată şi rămân În funcţiunea lor 
civilă până la rezolvirea cererilor. Dr. 1. Mateiu. 

t Trifon DascăI. Din Radna ni-se scrie că colegul nostru 
Trifon Dascăl învăţător În Cladova a căzut jertfa unui incident 
tragic. S'a dus în pădure să controleze lucrătorii cari doborau 
lemne pentru şcoală. Din nefericire a stat prea aproape de un 
stejar, care - fiind tăiat În parte -, a căzut peste el şi i-a 
crepat titva, omorându-I pe loc. fnmormântarea s'a făcut Vineri 
în 14/27 noemvre a. c. prin însuşi protopopu1 tractului P. Ono 
D. Procopiu -Givulescu cu asistenta preoţilor din împrejurime: 
Alexiu Doboş, Mihaiu Jurca, Cornel Popescu, Petru Pele şi Romul 
Vaţan. Dintre învătători au luat parte: Traian Givulescu (Radna). 
Savu Mihuţa (Micălaca), George Stoian (Păuliş), George Mihuţa 
(Gioroc). La mormânt Alexiu Doboş fostul prezident al despăr

ţământului Şiria, l'a parentat În numele învăţătorilor şi a reu
niunei lor. Fie-i tărâna uşoară şi memoria vecinică. 

Masă de pat pentru bolnavi. Ni-se scrie din Tione (Ti rol) 
că colegul nostru Petru loţ fost Învăţător în Bodrogul vechiu, 
caporal in armata ces. reg. regimentul 37, a inventat o masă de 
pat pentru bolnavi, foarte practică, i-se poate mări toate dimen
siunile şi se poate aplică la orice pat. Invenţia a fost patentată 

atât în Budapesta cât şi în Berlin. Gratulăm activului şi inven
tiosului nostru coleg. 

I 
Seminarul din Arad. Institutul nostru ped.-teol. astă vară 

pe vremea feriilor a fost ocupat de militie. După aceea alum
neul vechiu, festul spital Darănyi împreună cu casa învecinată 

i din strada Daranyi a fost ocupat pentru spital militar. Acum a 
), urmat rândul şi la edificiul central seminarial şi la alumneul nou. 
~. In toate aceste edificii se adăpostesc circa 400 soldati răniţi şi 
f îngrijitorii lor. Marţi 1n 2/15 decemvre au fost dimişi elevii ca 
concediaţi, având a face examen la sfârşitul anului şcolar. 

Tiparul Tipografiei diecezane, Arad . 
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