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11 Un lnc~put pr1m~jdi()s 
de 

rasilie (;o/diş". 

Acest titlu înfiorător din fruntea primarticolului publicat în 
Nr. 46 al organului oficios al diecezei noastre "Biserica şi Şcoala", 
în primul moment ma umplut de groază. Mă gândeam la câte toate, 
la ruinarea materială a credincioşilor şi emigrările în America; la 
slăhirea credinţei şi trecerea la secte; la perderea şcoalelor con
fesionale, toate, toate îmi trecură prin minte şi în conştiinţa da
toriei, gata de a sări în calea primejdiei ce ne ameninţă, imi a
dunai toate forţele istovite de morbul în urmarea căruia eram su
pus unei cu re medicale, să cetesc, să văd şi să cunosc primejdia 
asupra căreia ni se atrage atenţi unea de cătră primul funcţionar 
al diecezei. 

Şi cetind, involuntar mi se reînprospetează în memorie 
"Controla" din Timişoara. Deprins fiind a scoate din "Biserica şi 
Şcoala" învăţături şi poveţe bazate pe virtuţile creştineşti, nu-mi 
venea să cred ochilor că aş cetl această foaie bisericească. Intor
să-i din nou pagina, ca să văd încă odată titlul foii. - Şi convin
gându-mă că intru adevăr "Biserieu şi Şcoala" o am în mână, fără 
voiă esclamai: Acesta intru adevăr este un Început prmejdios de 
Vasitie Ooldiş ! ... 

Dar să uu aducem În încurcătură pe cetitori. Dl secretar 
conzistorial, nu în stilul prin care s'a profonat "Biserica şi Şcoala. 
şi În care se atentează la cinstea unor învăţători cari În decurs de 
un pătrar de secol au făcut serviţii bune bisericii şi neamului; nu 
În aruncarea cuvintelor ofensătoare: prost, obrăznicie, minciună, 
veninos, intrigă etc., vede începutul primejdios, ci într'un articol 
nevinovat' apărut în Nr. 5 al organului reuniunii noastre învăţă
toreşti sub titlul "Desconziderarea corpului ÎTlvăţatoresc", în care nu 
să atentează la cinstea nimănui, ci se arată unele defecte din viaţa 
noastră constituţională. 
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Dar OI secretar nIcI nu avea Întenţiunea de a ne convinge 
despre netemeinicia defectelor afirmate În sus amintitul articol şi 
despre credinţa greşită a autorului aceluia, el să nizueşte cu ori-ce 
preţ a arâtă. de primejdios organul reuniunii şi pe redactorul său, 
spre care scop scoate şi aduce in legătură pasage de natură cu 
totului contrare, ba chiar şi afaceri ce nu stau În nici o legătură 
cu articlul incriminat de O-sa. 

E foarte evident, nu dragostea cea foarte apostrofată, 
nici interesul ce-I poartă fată de soartea şcoalelor noastre, la
Îndemnat pe dl Goldiş a face alarmul de primejdie, ci - cre
zând de binevenit momentul dorul de răzbunare la scos din 
vizuină. 

Ni se pare că se caută nod în papură şi papura de astă 
dată suntem noi şi organul reuniunii. 

Dacă organul reuniunii invoalvă în sine primejdie, Vene
rabilul Conzistotiu, la o simplă propunere a O-lui secretar, poate 
opti editarea şi a Încetat primejdia. Aceasta o ştia şi dl Goldiş. 
La ce a trebuit dară alarmul de primejdie în foaia oficioasă. Şi 
iată ghiarele din sac: Trebue depopularizat cel-ce stă În fruntea 
organului şi mai bine zis În fruntea reuniunii. 

Apoi tot atâta rău să ne dee bunul Dumnezeu! 
Dar să trecem acum la analiza speţială a articolului de alarm. 
"Lucrurile bune numai prin bUlla înţelegere sa pot face, zi-

zania, cearta surpa nu zideşte să zice în primul pasagiu al artico
lului de sub întrebare. Suntem de acord şi liniştiţi în conştiinţă 
că nu am făcut şi nu am intenţionat cearta, Îndrăsnim a În
trebă pe dl Goldiş, că oare O-sa, cu cuvinte scoase din fundul 
dicţionarului său, doreşte să facă lucru bun? 

"Trecem prin timpuri grele" ... zice mai departe dl Goldiş, 
"om cu minte sanatoasa trebue sa inţeleagă ca în astfel de timpuri 
toţi fiii buni ai bisericii şi neamului nostru nu cearta, nu neinţele
gerea, ci buna Înţelegere trebue să o caute". - Oare dl Goldiş nu vede 
că în acest pasagiu -îşi contrazice? Bună înţelegerea o caută Osa, 
atunci când în ton atât de josnic vorbeşte cu învăţătorii poporului 
român, sau chiar şi numai cu o parte din ei, fie aceia chiar şi 
greşiţi. Biserica, a cărei foaie s'a profanat prin cuvintele adresate 
corpv.1ui învăţătoresc, ne învaţă, să străduim a mântui din rătă
cire pe fratele nostru greşit, iar O-sa folosindu-se de scutul ce 
îl are dela biserică, vine să împrăştie turma şi să propage ură 
contra fratelui, - care după credinţa O-Sale a greşit, făcând un 
început primejdios. . 

"Ca nu este timpul acum pentru vanitati şi deşertăciuni şi 
ambiţiuni, ci este timpul care reclama cea mai seriwsa şi cea mai 
armonioasă conlucrare". 
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Dar când s'au făcut candidările la Congres, de ce nu a-ţi 
chemat şi pe învăţători la înţelegere şi la conlucrare serioasă şi 
armonioasă. Ori aceştia au numai să urmeze orbişi dorinţelor 
D-voaştră şi atunci când să văd delăturaţi şi desconzideraţi? 

De altcum 0-1 Oodliş zice că e minciună neîndreptăţirea 
şi dcsconziderarea corpului învăţătoresc. Apoi procedura de a con
zulta asupra dreptului - care este şi al nostru - fără noi, nu 
denota neîndreptaţire şi desconizderare? Apoi întreg articolul de 
sub întrebare şi tonul folosit în el, nu comentează punctul nostru 
de vedere? 

Şi apoi ce curent primejdios vedeţi O-voastră În împreju
rarea că învaţătorii pe căi constituţionale se încearcă aşi elupta· 
drebturile lor? la arătaţi-ne un singur caz, În care ne-am fi folosit 
de mijloace neiertate, sau măcar şi numai de o procedură sâlnică 
şi de un ton ca alO-voastră. Să nu să creadă însă că retirăm de 
intimidarea ce voiţi să ne-o faceţi prin scrieri de asemenea natură, 
nu! ci după zisele sfintei scripturi: vom bate, plÎna ni se va des
chide, şi dacă nu va putea Întra învaţătorimea în sinoade şi con
grese azi, cu concursul O-voastră, va întra în viitorul apropiat 
contra voinţei O-voastră, în urmarea dreptului ce şi-I vor elupta 
pe căi constituţionale, cinstite, de cari să vede dl Ooldiş poartă 
atâta groază, în 'cât vede llll inceput primejdios. Noi însă zicem că 
este folositor, pentrucă om cu minte sănătoasă, nu poate presu
pune că învăţătorii, cari până aci numai cinste au făcut bisericii 
şi neamului, vor fi spre răul şi primejdia bisericii şi şcoalei în Congres. 

Vezi dară d-Ie Ooldiş, că curentul pornit din partea noastră 
nu este primejdios bunei înţelegeri, dacă nu se vor afla oameni, 
cari buna întelegere o fac pendentă dela împrejurarea că îi vom 
lăsa să graseze chiar şi pe conta neîndreptaţirii noastre, adecă 
numai dacă îi vom alege tot pe ei, iar noi să fim modeşti şi fără 
ambiţiune. Dar să ferească O-zeu dascălii neamului românesc de 
asemenea recetă, pentrucă atunci când nu ne vom şti ambiţiona de 
chemarea noastră, numai de desconziderarea lumii vom fi demni. 

Suntem acuzaţi că cu intenţie vădită, cu sistem începem 
a agita învăţătorimea, şi ni se proroceşte că scopul final nu poate 
fi sprc binele şcoalei confesionale şi a învăţătorilor săi, pentrucă 
aceasta nu să poate ajunge prin aţârări, prin ceartă şi neînţelegeri. 
Oar cine aţâţă? Acela care prin abnegaţiune, desconziderând inte
resele sale personale să supune dorinţei generale şi râvneşte a 
câştiga cinste corporaţiunei din care face parte, ori cel-ce într'un 
moo atât de vădit voieşte se răsvrătească ceata dascălilor români, 
aţâţând pe unul contra altuia?! Cine voeşte ceartă şi neînţelegeri? 
Noi cari pe cale cinstită voiam a atrage atenţiunea societăţii a
supra noastră şi asupra nedreptăţilor ce ni se fac - cu scop de 
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a să sana râul şi asista nemulţămirea, ori aceia cari ţipă ca din 
gura şerpelui, pentru-că Îndrăznim a spune pe faţă ce ne doare? 

Oameni cu bună-voinţă taţă de învăţători şi şcoala română, 
să bucurau văzând că li se dă ocaziune a cunoaşte durerile cor
pului învăţătoresc Î1l aceste timpuri de grea Încercare pentru şcoala 
confesionala şi cunoscând rana să nizuiau a o lecuI În interesul 
cel mare a neamului românesc. 

Dar DI Goldiş, în dragostea lui cea mare şi nefăţărită faţă 
de dascălii români, face ca mama cea rea, care să supără pe fiul 
său pentrucă îndrăzneşte a plânge când îl doare ceva. Apoi aceasta 
nu-e dragoste D-Ie Goldiş! 

Rea voinţă să vede şi din Împrejurarea când se aduce în 
legătură cu articolul despre desconziderarea corpului invăţătoresc, 
o ştire senzaţională scoasă dela tinea foii noastre din rubrica "In
formaţiuni", unde e vorba de arădicarea salarelor învăţătoreşti la 
şcoalele confesionale din Neoplanta. Această ştire am scoso din 
"Tribunau

, dar de altcum am cetit'o În aproape toate foile din 
patrie şi fiindcă ne priveşte şi pe noi, am publicat-o şi În organul 
nostru. Zice OI Goldiş că ştirea şi articolul despre neîndreptătirea 
învăţătorilor stau în strânsă legătură. Noi mergem mai departe şi 
zicem că toate cele publicate în organul nostru stau În strânsă le
gătură, precum şi trebue să stee Într'un organ de specialitate bine 
redigiat, căci doară au să formeze baza unei clădiri spirituale la 
care ţintim cu editarea organului, un monument care să facă fală 
neamului românesc. 

Dar să nu fim acuzaţi iarăşi de imm:Jdestie, încetăm cu de 
aceste şi trecem la firul întrerupt. Te doare Ole Goldiş că am 
apostrofat la sfârşit: "Când vom avea şi noi atari bărbaţi în cor
poraţiunile noastre bisericeşti!" E drept că aceasta este spusă cam 
în general, cu toate aceste noi am crezut că vor simţi-o numai 
cei cu musca pe căciulă. 51 poate că am greşit, pentru ce cerem 
scuzele dela toţi cei neîndreptăţiţi. 

Ar face bine Însă OI Goldiş, să nu ne certe, ci să ne nu
mească bărbaţii, fie chiar dela introducerea constituţiei noastre bi
sericeşti şi până azi, cari au arădicat cuvântul În cutare corpora
ţiune bisericească să propună arădicarea salarelor invaţătoreşti, 
sau să facă vre-o propunere cu privire la aflarea unui mijloc 
pentru îmbunătăţirea sorţii învăţătorilor şi dacă cu bunăvoinţă ni 
se va prezenta asemenea muritori, revocând cele susţinute, vom 
Îndumnezeii pe marii nostrii protectori. 

Înţelegem şi cunoaştem noi situaţiunea şi ştim ca Câca
raul, Mineadul, Nadalbeştul şi alte asemenea comune, nici pe lânga 
cea mai mare bunăvoinţă nu vor putea arădica salarele învăţăto
rilor peste minimalul de 600 coroane, şi nici nu pretindem impo-
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sihilităţi. Dar când Pedca, Nădlacul, Şeitinul etc. etc. comune 
cari nici nu au arunc cultual, fără piedecă reduc salarele învăţă
torilor dela 1800-2000 la 600 -800 coroane, trebue sa vedem 
neîndreptăţire. Şi apoi dacă şi aceasta s'ar fi făcut cu intenţiunea 
de a înmulţI, din saI arul redus, nnmărul şcoalelor şi s'ar fi inten
tionat uşurarea sarcinei învăţătorilor, am mai zice; dar când ve
dem şi azi în şcoala unui învăţător salarizat su 600 -700 coroane 
100-140 elevi, trebue să susţinem şi să vedem neîndreptăţirea 
noastră. 

Apoi sărind ca ţarca din p.lr în par, să apucă OI Ooldiş 
de adevărata cauză ce la înţăpat şi zice, că articolul despre des
conziderare s'a scris din incidentul, că un învăţător a candidat 
într'un cerC electoral din dieceza Aradului la deputăţia În Con
gresul naţional-bisericesc şi n'a reuşit. Aceasta a nimerit-o, pen
trucă această ocaziune am aflat-o de mai potrivită pentru a arăta 
lumii marea neindreptăţire ce se face corpului învăţătoresc. Să O 

ştie Însă DI OOldiş, că reşpectivul candidat a reprezentat dorinţa 
învăţătorilor din acel cerc, şi că acela, pentrucă a Împlinit dorinţa 
tovarăşilor săi de muncă, a trebuit şi trebue încă şi azi să Întim
pine înfruntări nedemne, ba chiar şi ameninţări de estârpire, iar 
aceasta încă nu este altc;;!va de cât desconziderarea corpului În
văţătoresc. 

Să mai încearcă OI Ooldiş s'i ne ironizeze, arătându·ne 
cum ne-am făcut de râs, susţinând că de aceia nu au dascălii ro
mâni salar de 1630 coroane, fiindcă nu sunt reprezentati în cor
poraţiunile noastre bisericeşti, şi că nu am băgat de seamă că cei 
ce au arădicat salarele din Neoplanta au fost advocaţi. Ba da Ole 
Goldiş, cu toate că D· Ta în marea iubire şi dragoste ce o ai faţă 
de noi, precum şi în intere3ul armoniei şi bunei înţelegeri, voieşti 
a ne arăta lumii cât se poate de monstruoşi şi inperfecţi; noi am 
ştiut-o, dar O-Ta nu voieşti să inţelegi, că numiţi advocaţi sunt 
oameni cari ştiu preţui şcoala şi pe în văţători, şă ştiu însufleţi de 
neamul lor, ştiu că aridicând pe învăţători, contribuesc la arădi
carea neamului. O-Ta nu vezi întrânşii corbi albi pe cari îi admiră 
lumea În toate organele de publicitate şi i-am admirat cu tot 
dreptul şi noi. Şi dacă prin notiţa redacţiunii i-am adus în legă
tură cu bărbaţii din corporaţiunile noastre biseriCeşti, nu am făcut-o 
cu intenţiunea de a ofenza, ci pentru ai ambiţiona pentru aseme
nea fapte şi pe ai noştrii, ştiind că Între Împrej.,riurările de azi, 
viaţa - mai vârtos pe la oraşe -- unde chiar şi oficianţii cei cu 
sala re şi venite de 4000 5000 cor. cer şi îşi votează adause grase 
pentru asigurarea subzistinţei, şi ştiind şi aceia că nu poti aştepta 
spor dela un Învăţător care din cauza salarului mizer nu-şi poate 
susţinea familia. 
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E caracteristică împrejurarea cum să fortează a se arăta, 
că redacţiunea organului nostru vrea să infiltreze în învăţători mea 
noastră convingerea, "ca aceasta învdţdtorime este desconzideratG 
şi ca interesele ei sunt puse în mânile astolfel de bârbaţi cari fiU 
au pricepere, nici tragere de inima pentru binele învâ(dtorului con
fesional"; apoi "ca afirmarea despre descol1ziderare precum şi fiecare 
cuvâ!lt al articolului este minciună". 

Să nu ne folosim de alesele cuvinte a-le 01ui Goldiş, noi 
vom zice .. că intenţiunea ce ni se atribue este" scornitură neba
zată, pentrucă în întreg articolul de sub· întrebare nu s'a atil mat 
aşa ceva. Nu ne-am esprimat neîncrederea fată de bărbaţii aleşi ai 
naţiunei pe cari O-Sa intenţionează ai înstrăina faţă de noi şi de 
cauza pe care o servim şi aceasta nici nu am putea să-o suslinem, 
pentrucă aceia nu ne neindreptăţesc; ci am înţeles pe aceia cari 
la alegeri mişcau toate petrile, ca dascălii, respective candidatul lor 
să nu poată ajunge ales; şi cu deosebire contra acelora, cari au 
Îndrăzneala a ne descvalifica şi a ne trage la indoială chiar şi 
iubirea de neam; apoi faţă de cari în fata noastră zi de zi inzultă 
pe mai mari şi binefăcătorii nostrii, şi în sfârşit faţă de aceia cari 
să trudesc cu orice ocaziune a detrage câte ceva din îndreptăţirea 
noastră şi din motive de asemenea natură ne adresează şi să 
trudesc a ne Înzestra cu epitete şi atribute de cari este împodo
bită şi această scriere la adresa noastră. 

OI Ooldiş să trudeşte a combate ideia despre neîndrep
tăţirea noastră prin o citaţiune a stilului înfrumseţat din repre
zentatiunea Episcopatului bisericii gr.-ort. române adresată Minis
trului în afacerea legii Berzeviţiane, În care la punctul privitor la 
salarizarea învăţătorilor se zice: "cu bucurie sa/utârn nobila nizu
Înfa a Exce/en(ei voastre ca sa se imbundtâ(eascci starea Îlwli(âtorilor, 
pe cari cu drept cuvânt îi putem numi cei mai mari binefăcători ai 
omenimei.-Prin aceasta Însă nu sau combătut vederile privitoare 
la neindreptăţire, ci sa arătat numai, cum se cuvine şi cum află de 
bine Episcopatul a vorbi la adresa învăţătorilor săi, mai vârtos în 
fata unui Ministru. Apoi tot prin aceasta se combat cei ce au cu
tezat a trage la îndoială capacitatea învătătorilor, ba chiar şi iu
birea lor de neam, şi să dovedeşte şi mai tare neîndreptâţirea prin 
aceea, că cei mai mari binevoitori ai omenimei nu sunt În Congres 
unde ar trebui să albă şi ei loc. Şi dacă nu sunt învredniciţi de 
atentiune În această privinţă, sigur sunt desconsideratL 

Stând lucrul astfel, putem fi siguri că marele Şaguna, 
dacă ar fi ştiut, ai cei mai mari bim1âcdtori ai olllcllimei nu vor 
încape în Congrese şi Sinoade, în iubirea lui cea mare fată de 
neamul său, sigur ar fi lăsat pentru ei o uşită deschisă, pe care 
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să nu o poată închide înaintea lor, cei ce atâta dragoste nefăţărită 
le arată. 

Ne mai arată OI Goldiş că: 
"De ani de zile sa lucreaza la Conzistorul din Arad cu fe

brilă inzistenţă pentru imbllnatciţirea sortii invaţâtorilor şi a şcoalei 
confesionale peste tot etc. etc. şi că pentru sit!laţillTlea grea şi soartea 
trista a şcoJ.lei şi Învatdtorilor nostrii confesiorwli, TlU corporatiunile 
noastre bisericeşti poarta vina", iar pentru dovedirea acestora să pro-
voacă la i'llwi,ţarorii de omenie. . , 

Credem şi cunoaştem ce sa făcut la Venerabilul nostru 
Consistor pentru şcoale şi învăţători, încă de pe când nu era D-sa 
pe aici şi faţă de cei ce au făcut bine şcoalei şi învăţătorilor, am 
fost şi vom fi pururea cu recunoştinţă, şi despre aceasta s'arputut 
convinge şi DI Goldiş. Dar noi nici nu am afirmat că am fi ne· 
indreptăţiţi din partea Ven. Consistoriu, şi mai vârtos de când În 
fruntea I,ui să află un adevărat şi imparţial părinte sufletesc. 

In ce priveşte însă insinuaţiunea necuviincioasă a D-Iui 
Goldiş, o respingem cu indignare, cu atât mai vârtos, că noi cu 
l10aştem Între învăţători numai oameni de omenie. 

Că În sinodul eparhial am fi reprezentati prin trei Învăţă
tori, o ştim, dar ştim şi aceia, că Oânşii Încă nu din conzidera
ţi unea faţă de noi şi chemarea noastră, ci pe motive cu totului 
contrare sau Învrednicit de acele locuri. Doară nu cumva vei 
cuteza a afirma D-Ie Goldiş, că cercul Lipovei ni l-ai cedat nouă 
Învăţătorilor În conziderarea recunoştinţei ce ne-a păstrezi!? 

Că agitaţiunea s'a făcut pe motivul "cei e prost planul de 
lÎlVdfamlÎllt pentru şcoaleie poporale". Aceasta o zici D-Ta, pentrucă 
noi nu ne am esprimlt cu asemenea termini, nici despre ordul 
oarelor făcut de D-Ta înainte de aceasta cu 4-5 ani, din care ai 
lăsat afară studii prescrise de plan, aşa că învăţătorii nu ştiau ce 
să facă, să se ţină de planul de învăţământ, ori de ordul de oare 
făcut de D-Ta. 

Şi dacă vom fi zis undeva că planul nu corespunde aş
teptărilor noastre, aceasta o susţinem din punctul nostru de vedere, 
tinându-ne şi comp:;tenţi în materie de asemenea natură, şi despre 
aceasta la locul şi timpul său vom dl samă, dacă ni se va cere. 
Ştim şi aceia, cine a făcut numitul pla 1. Că D-I Goldiş este străin 
În aceasta chestiune, nu trebue Sl o comentăm noi, că silit de Îm
prejurări In Nr. 47 al "Bişericei şi Şcoalei" a trebuit însuşi să 
revoace ceea-:::e a susţinut şi mi te am 1, să nu mai păţască şi de 
aci Înainte asem :!nel citEte. Şi ca de încheiere în chestiunea 
planului, susţin, că el nu este fătul învăţătorilor practici. 

"Că de afli de zile numai Îllvăţatori sd Tlumesc comisari la 
czamene" şi apostrofczi "ca comisdrii sau chemat şi Îfl aflul trecut in 
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două rânduri la conferinte pe spese/e diecezei spre a discutâ ches
tiuni pedagogice şi metodice şi a da directive organelor administra
tive ale diecezei", este adevăr, dar aceasta împrejurare nu combate 
afirmaţiunea că la străini organismul de controlă se compune din 
cei mai esperti învăţători, pentrucă organismul de controlă nu 
constă numai din comisarii de examene, acolo sunt încă scaunele 
şcolare În cari învăţătorii resp. directorii sunt membrii naturali, 
di reetori şcolari sunt numai învăţători, inspectori dar cu deosebire 

.. subinspectori numai învăţători, dar de altcum aceasta sau speci
ficat destul de lămurit În articolul de sub întrebare şi nu mai e 
necesitate de lămurire. Susţinem punctul nostru de vedere şi în
cunoştiinţăm pe OI secretar conzistorial, că la noi, privitor la această 
afacere, dispoziţiunile Regulamentului pentru organizarea invăţămân
tului din Metropolie, cu toate că s'a votat de înalt. Congr. acelaşi Încă 
în ]895 nici acum nu sunt puse pretutindenea în aplicare. în cât 
pentru spesele diecezei nici nu mai reflectăm, că aici ni se pare 
prea dureroasă apostrofarea, nu să prea vede consimţământul O-lui 
secretar în această afacere. De alfcum poate se va nimeri o oca
ziune potrivită pentru tranşarea ei conform dorintei. 

Privitor la trimiterea comisari lor la ezamene, este un bine, 
pentru care, pe lângă diurna redusă la ] fI., nu credem să se afle 
om mai potrivit, care să poată reprezenta cu demnitate Vener. COI1-
zistoriu. 

în ce priveşte persoana P. S. Sale Dlui Episcop, ţinem 
de necuviinţă a se face nici măcar provocare ÎI1 articoli 
de asemenea natură. Noi ştim şi suntem tari în credinta ca 
lIustritatea Sa este si părintele nostru şi că îl doare şi de noi ca 
şi de ceiaIalţi fii ai bisericei. EI însă nu este pus să protegeze in 
viaţa noastră constituţională pe unii dintre fii săi contra intere
selor celorlalţi, după cum am auzit Iăudându-se unii la diferite 
ocaziuni şi după cum faci şi D-Ta provocare la D-sa cu această 
ocaziune cu un scop de al câştiga pe partea D-Tale În aceasta 
afacere, voind a arăta, că noi cu păşi rea noastră am fi tras la În
doială buna sa intentiune fată de noi şi faţă de cauza noastră. 

Apoi să se ştie, că chiar cunoscând noi calităţile pă
rinteşti, imparţialitatea şi simţul de dreptate cel caracterizează pe 
actualul nostru părinte epis:::op, am aflat timpul de oportun a eşi 
din rezervele noastre de până aci şi a ne elupta Îndreptăţirea de,,
conziderată de aceia cărora până aci numai serviţii bune le-am făcut. 

lronize-zi Dle Goldiş şi afacerea cu anuarul şcolar. Zici că 
pentru că am rubricat un anuar şcolar cerut de învăţători, mi s'a 
dat din fondurile diecezane un honorariu cum nu să poate mai 
splendid de 600 coroane. Că să dovedesc câtă rCJ.Voinţă ai faţă 
de mine în speţiaI, voi descrie faptul adevărat. 

un 
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Nu e adevărat că am Iiniat anuarul cerut de invătători, 
precum nici aceia că pentru un asemenea anuar am primit din 
fondurile diecezane un honorar de 600 coroane!l 

Adevărul e, că eu am compus pe baza cunoştinţelor şi 
esperinţelor mele un anuar şcolar, pe care 'I-am Înaintat Venera
bilului Conzistor spre aprobare. Anuarul compus de mine Venera
bilul COllzistoriu aflandu-I intru toate de corăspunzător, l-a apro
bat, şi făra a mai fi întrebat, l-a editat şi introdus În şcoalele 
de pe teritorul diecezei. Această lucrare a mea, pentru care al11 
fost imbiat cu suma de 1000 coroane din partea unui librar străin 
din Arad, a adus tipDgrafiei diecezane în prima ediţiune (într'un 
an) suma de peste 1200 coroane venit curat şi din această sumă 
rezultată din lucrarea mea - nu din fondurile diecezane - am 
fost recompenzat, odată pentru totdeauna, cu suma de 600 coroane. 

Acesta e adevărul Ole Goldiş, am fost recompenzat pentru 
o lucrare a mea -- fie cat de modestă - dar care aduce folos 
material de 1000-1200 coroane tipografiei noastre diecezane 
an de an. 

Tot în formă de batjocură zice dl Golpiş că retrage În 
publicitate întreg articlul său şi se roagă de iertare, dacă autorul, 
care după D-sa a ostrăvit "OIxallul periodic oficios" al învăţători
lor, cu "desconziderarea corpului învăţătoresc", va dovedi într'un 
singur caz rea voinţă din partea organelor oficioase, cari sunt 
puse pentru apărarea intereselor şcoalei noastre confesionale. 

La această provocare răspund cu m uită bunăvoinţă O-lui 
Goldiş, să cetească de două ori, ceia ce nu a Înteles odată şi se 
va putea convinge, că În desamintitul a1'ticlu, nici măcar într'un loc, 
nu ne plângem de reaua voinţă a organelor oficioase. Numitul 
articlu constată răul desconziderării învăţătorilor În societatea noa
stră zicând: "precum În toate, aşa şi aici suntem impractici" etc. 
etc ..... apoi: "că noi sigur n'am recuneaşte indreptăţirea lor (pre
otilor) şi n'am alege pe nici unul, ci am face şi cu afacerile bi
sericeşti ca şi cu cele şcolare". După cum se vede dară nu este 
vorbă de organele oficioase, ci de o greşală a noastră a tuturora. 
Dar totuşi ca să satisfac şi dorinţei speciale a Olui Goldiş, nu
mai pentruca să vedem ţine-se de cuvânt, deculllva nu s'a con
vins de reaua voinţă a D-sale din cele de până aici, îi mai amin
tesc un caz: zici O-le Goldiş că fiind şi O-Ta dascAl un şir lung 
de ani, nu ai În lumea aceasta oameni mai dragi ca pe dascălii 
români, şi folosindu-te de această declaraţiune amoroasă, În loc 
să-i sfătueşti spre bine şi să-i convingi despre paşul greşit ce 
l-a făcut, îi intrigi contra colegului lor carele a avut curagiul 
să pună clopot la mată. Ori este aceasta bunăvoinţa dela un 
membru al organismului nostru diecezan? .. Dacă mai voieşti D-Ie 
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Goldiş, mai avem la răvaş altele şi mai eclatante, pe cari de astă 
dată în interesul bunei intelegeri ce trebue să ne predomnească, 
le retAcem. ;. 

Prin răspunsul de faţă, ori cum ni se vor comenta inten
tiunile, am avut de scop a convinge lumea alarmată despre ne
existenţa primjdeiei şi a scoate la iveală adevăratele intenţiuni a-le 
O-lui secretar. In cât primejdia ar fi totuşi organul nostru, 
O-lui secretlr - după cum am arâtat mai sus - îi stă În pu
tin,a a o sistl la mom~nt, prin oprirea edării organului nostru. 
Cel puţin ni se va da ocaziune a cunoaşte În raport cu Întemeiă
torul şi pe nimicitorul organului cu mari şi frumoase intenţiuni. 

Şi acum ca de încheiere, din parte-ne declarăm chestiu
nea de Încheiată de cumva nu vom fi din nou siliti a eşi din re
zerve. Pentrucă dorim să se ştie: ne lăsăm cu plăcere capacitati, 
dar ferorizmul il respingem cu toate armele ce ne stau la dispo
ziţie, pentrucă numai frică nu purtăm de cauza dreaptă ce o re
prezentăm. Şi aceasta a trebuit să o ob3erve OI Ooldiş şi din le
gătura ce constată a fi întră articlii org<lnului no3tru, În care în
tr'un lo\: potrivit se zice de cătră un vrednic Învăţător: "Dar noi 
nu sunte~n oam :ni de rdnJ, si de3curajem, noi suntem idealişti! 
Noi avem un ide31, pentru care vom lupta CCl fruntea ridicată până 
la moarte! De se va cere pentru acest ideal cruce, - cruce vom 
lua! De-', vor răstigni pe unul dintre noi pentru acest ideal, cu 
Mii într'un glas vom striga: aduceti piroane şi pentru noi !. .. 

Iosif JIoldo'lJun. 

---_ ... , •. ~ ... ---

cu 
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.:\I nueu şi rtl~plata ... 

~Ale tale dintru ale lalu. 

S'a in1â,mplal 'că cu ocaziuoea alegenlor de depu
taH ai congre::lUllli national hitiericesc din anul ace~la, un 
detiLoinic şi harnic coleg, s~ fie adus în combinaţie, fa.~ 
cânduse şi oarecare incercare de reuşită, in favorul ale
gerii sale de deputat congI'esua\. 

Am fost dedaţi pâna aci, să fim numai speclacoli 
la toate cele ce se I"ăceau in numele ~coalei, pentru noi 
- fără noi, 

A"a sa zice, - şi o ştie toata. lllmea~ ca. in con
grese se des bat şi fauresc condiţiunde şi mijloacele de viaţa. 
şi existinţă ale şcoalei noastre. 

Cine oare sa fie mai competent a lucra şi a purta 
steagul afacerilor şcolare, de cât chiar sufletul aceleia? 
Cine oare, dacă nu învatatorul? 

A fost destul, o incercar~ modestă, ca şarpele să-şi, 
verse veninul! A fost destul ca sa ni sa spună c"alifica
tivul şi necompetinţa, de oarece numai )capete luminate, 
c&.rte multă şi mare iubire de neamc (auzim, auzim) au 
loc acolo, iar toate aceste însuşiri, de unde la dăscălime? 
şi receta: .. se iasă dintre' noi<. (Nici mai mult, nici mat 
puţin.) Cine? De ce?? Ba, da. sa. iasă farizeii şi linguşi
torii , .. 0, suflet milostiv! Cine a~tfel scrie ŞI grăieşte e 
farizeu intrupat? [)'apoi ce? Dăseălimea şă nu fie tnzes
trată de Dumnezeu şi lege, cu acele drepturi, calit;)ţi ~i 

put&re de muncă, de a putea fi însuşi faurul mijloacelor 
şi condiţiunilor de viaţă, inaintare şi salvare a atelierului 
sau? Nu?? Oară nu ~ ~ Ba chiar, are şi chemare şi dato· 
rinţă! Doar raptele vorbesc! ~vedia, exemplu viul Ei 
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acolo? Acolo se poate, la noi? Ce? Deputat cong .. e~ual ?! 
Aut? Aut? Celui ce astfel cugetă şi scrie, in politica i-sar 
zice -condeiu !'âmbriaş«, 

Sa f1m Iăsati in pace, barf'Ol fntr'ale noastre, să 
ne vedem de n<1cazurile proprii, dacă nu cerem sprijin. 

E o ru~ine a veacului, când toate neamurile civi
Iizale~ invl'ednicesc ÎfJ\'a.ţ<llorimea lor de tributul cinstei ce 
i-se compete şi-i deschid teren de IlIpla şi de muncă in 
sanl1l societatii lor, bucl1rându-se invaţalorul de poziţie 
inaltă, io valul luptei de existinţli, alăturea cu preotul, 
profesorul. medicul, advocatul elco 

La noi ?,. Sarmanii de noi? îndată ce, cutare În 
va.ţa.tor ÎncearCă aşi elupta poziţia, ce i-sa cuvine ca ori 
c,lrui membru al societatii, se g<1se3C z(lloşl, cari. aridica 
cnuta de al zdrobi, ca fie hidra, in că in get'mine 1 E bine 
oare a ,a? Şi pAna când?? Când e vorbă de sal'cină şi 
lucru, cine? inv<1ţătol'ul e bun! -- Al'e toara. cvalificaţia. 
Când sa vorbeşte de plată şi cinste ? .. , ori-cine! numai el 
nu, - caci dascălul e 'lIllnat dascal şi el are să taca, 
căci -('1 e mai mic«, .el e coada societatiie.,. Oho! Aici 
stam şi noi! Trebue sa aridicam protestul nostru puternic, 
pâna ce societatea îşi va reveni odata! Si, in butul supa
rarii ori căruia, vom cere şi pretinde loc şi poziţie tn so
cietate, căci oameni suntem şi noi şi de civilizatie - nu 
Turci 1 

Nu recunoaştem nici o clasa pl'ivelegiată. in tim
pul luminilor'! Da! Plata, nime nu ştie să ne deie, aju
toare nimic, (ba ne·am indatinat a nici nu le mai cere). 
Venite, ca fn palma, drepturi ca în pustie şi nici pozitie?! 
Dar ce, la noi bună-oară, societatea e bun darnică de 
lucru şi mUllca, iar' recuno$tinţa. (dar ce zic) şi cinste nu!? 

,Cânrl să vorbeşte de noi? Când e vorbă de a să 
impărti lupta şi munca! In colo ... De ce colea la examen, 
!Să controleaz:'i tiu.m li munca fnvătatomlui, dar eri fi-Il 
jJrimil iilrlariul, nu? De ce in cazul f<'8ultalului ::.Iab (fară 
vre,:,o conziderarc, că rşi are izvorul afară de compelinta t:i 
yina invatatorulUi) să trage la răspundere inva.ţătvrul, iar 
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cel cu nepliltirea salarului, nu?? De ce? 1 apoi suntem 
buni numai de a împlini porunci, a avea însa drepturi 
nn? 1 Până când??? 

Numai noi suntem cei, cari tn~bu~ sa executam or~ 
dinele mai Înalte şi nime alţii?? Cautaţi ~colile, căutaţi-le! 
Au calihizaţie? (vor fi având) ŞÎ daca n'au, de ce? De 
ce? De ce nu se caută scăzaminlele şi lipsele colo!'ale şi 
oribile la şcolile noastre - precum şi lipsa recvizitelor 
de invăţământ, fără escepţie, mai in toata eparhia şi doar' 
Melropolia? De ce? De ce nu s'ar putea pune studiul 
Economiei ca şi calechizatia in datorinţa preotului, a le 
Vropune in şcoala, fiind tot atât de cvalificat şi competent 
ca invăţatorul, ba pentru ace.,l ram doar şi mai expert, 
având şi timp de a se perrec~iona, fiind pe lângă. fiecare 
parohie, intra\rilan, pilmânt fn abundanţa, padure etc. De 
ce? Pentrucă. doar' invaţatorii au mai mult pământ, ol'i 
- vorbind tn general, - nici o brazdă? 

Munca nobiliteaza, - să se deie deci tuturor de 
lucru ... 

Numai aşa se poate salva: neamul, şcoala şi 

biserica! , 
Mai încet deci cu greul şi mai iodătinat cu binele, 

căci prea ne fudulim! 



Gântechl dasc<llului. 

Dascălul I! ~i el rege, 

Prinf1'e regii domnitori; 
Ou. lumina el prutl!ge 

Pe poporul viitor. 

Nici o armei nu e 'n start 
sa 'Idrang!; pufe1'ea lui: 
.Alfabetul € mai tare 

De cât anna ori si cui. 
I 

In a s' (( Îm pără t ie 
E lumină tot mereu 

:;;i dp noapte tm să Ştifl, 

Nici de BOmll adrÎ,nc şi ,greu, 

la su.b scutul tc'iu, Pc'irilltf', 

Regele şi-al sâu popor, 

Şi 'n ,,'ezbo(lele lui sfinte 

Fă-l In veci învin.qător. 

Sima Bi'i'lea. 

'35". 
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Societclte<:l (le C()I1Zllll~. 
~Iotto: 111lei caUZI'l, ac"i indivizi d!\'fin 

sacrificati, cari mai eurat ~i mai 
d"sinteresat au tnţelea'o; ~i nll

mai aceia merită Intru adevlr 
ca urmAtorii sâ-Î deplângl cu 
complHlmire. 

Omul, cea mai debilă, dar ~i cea mai puternică 
fiinţă de pe pământ, dela naştere pâna la moarte e supus 
la tot felul de năcazuri si vicisitudini cari vin asupra lui, 
~i aceste năcazuri ~i vicisitudini pe und ti doboară, pe 
altul îl întăreşte sau ti oţeleşte şi mai tare, pentru de 8. 

lupta contra lor; adecă după cum să ştie folosi de ta~ 
lantul cel primit dela Dumnezeu. 

Poporul nostru român, din patria aceasta mai ales, 
este cercetat de năcazuri şi vicisitudini şi furtuni, cari 
până acum laudă Dlui, nu la doborât, deşi ţinLesc tol spre 
slăbirea lui atât tn privinţa spirituală cât şi materială. 

Stiut este, că cultura impreună cu averea, aceste 
două, sunt factorii cari ridică şi înaintează un popor, căci 
dacă este averea de lipsă, se poate câştiga şi cultură ; ase~ 
menea dacă este cultura necesară, se poate câştiga şi ayerea, 
deşi mai cu greu. 

Ca să contribuim cât de puţin şi noi cei cari 
suntem chemaţi pentru de a lumina poporul nostru, la tot 
pasul, la tot momentul binevenit şi la ridicarea stărei 
materiale a poporului nostru, trebue sa nisuim într'acolo 
da să-I dedăm la păstrare, la cruţare, Căci aceasta este 
cea mai de lipsă, pentrucă ştiut este: că e mai greu a 
pa.stra averea, de cât a o căştiga. 

Unul dintre mijloacele prin care s'ar putea de-da 
poporul nostru la pastrare şi mai buna chivernisire, fără 
îndoială este şi societatea de consum . 

. f 
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Ce e::;te societatea de cons'lm? Nu este altceva de 
cât asociarea unei grupe mai marI de oameni, ori a unei 
comune, ori a unui tinut întreg, pentru a ţinea, respec
tive a ridica o boltă sau o p,'avalie, din care fiecare mem
bru al ei se provede cu toale cele de lipsă pentru casă, 
ori economi~, oJ'i breasla S3, fără a recurge la neguţatori 
străini, cari ştiut este, că de multe ori, mai ales pe omul 
nepricepătol', fi despoaie cu preţul chiar Înzecit. 

Dar să trec ln merit. Punem cazul: este un ţinut 
constatătoriu din 10-15, ori mai multe comune~ şi în 
oarecare comună dintre aceastea, care este mai îrnpoporată, 
sau poate mai în centru, având ş'i târgtll'i de tară şi piaţa 
săptămânahl, se incuibează, ba sau încuibat câţiva jidovaşi 
cari au venit cu sacul in spate şi cu tlueriţa in gură, şi 
apoi peste câţiva ani ti vezi numai ca Î:)i cumpără case, 
apoi îşi fac duchean, ba mai În tot anul ii vezi ca. ma
resc şi lArgesc intru imbogâţire, a~a c.'!. cu timpul, relativ 
scurt, ei să îmbogaţe:-ic a::;a, în cât îşi ingerează drept şi tn 
treburile private şi publice ale comunei, ba mereu, mereu, 
apucă în mânile lor chiar şi favoruri şi putere pe cari le 
ştiu apoi e5ploala In mod uimitor; dar mai in fiecare co
mună din acest ţinut despre care am pus cazul, mai este 
câte unu, doi sau poate şi mai mulţi neguţatori, crâşmari 

de acestia, cal'j asemenea se înavutesc, căci aceşti crâş

mari neguţatori din acel' ţinut toţi Stau in legătură de 
neam sau de sânge, aşa că 5e poate zice fară exagerare 
că ei dirigează afacerile acelui ţinut, mai :oles în re pri
veşte negoţul. 

Leac contra acestei esploatări neomenoase ln acel 
ţinut nu este altul, de cât »societalea de cor.'sum«. Adecă 
se asociază locuitoriI creştini din comuna respectiva, ori 
din două, sau mai multe comune învecinate şi dupăce 
sfătuindu·se Între sine cu conducatoriI lor fireşti, să pun 
în înţelegere cu atare alta societate de consum, care le va 
da îndrumările de lipsă, sau deadreptul cu societalea de 
consum din Budapesta aşa numită »Hangya\t, care până 
acum are de prezent 471 de societăţi în sinul ei şi altele 

~' 
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sunt pe cale de înfiintare, care societate le va da desltj
şirile de lipsil şi ajutoml pO::5ibil de a se înfiinţa; ba după 
ce vor fi io::.cl'işi alâtia membrii câţi se recel' pentru de 
a se pulea infiinţa, societatea l'e:;pectivă ~ Hangya< trimite 
pe spesele sale un concl'ezut, care venind la faţa locului 
o ol'ganizează, alegându-se dintre membrii lnscrişi o dl
recţiune coostatăloare din cinci ori şase membrii, care di
recţiune apoi i~i alege preşedinte şi cassar din sAnul său, 
iar notar alege dintre membrii ac~ionari fnşcrişi. Preşedin
tele este a intl'egei societati, asemenpa şi nolarul. 

Dupa-ce s'au încasat acţiunile, respective şumele de 
preţ a lOT, dela membrii tnsel'işi, care trebue Să fie de 
cel putin 4000 ori 5000 coroane, deja se poate lnactiva. 
Sa închiriază o localitate de duchean care apoi se 
provede cu cele de lipsa (stelaj, pulpit, poliţe etc. 
etc.). Directiunea înştiinţează pe societatea centrală din 
B,-Pesta, la care şi societatea de consum care se tnfiinţează 
se fiice membră, cu o acţiune cel putin la tnceput, iar 
mai târziu şi ClI mai multe. 

Societatea »Hangya« trimite un secretar de al sau 
fn faţa locului, care cu direcţiunea şi eventual cu mai 
mulţi membrii acţionari chibzuesc şi compun lista articlilor 
de negoţ, carI sunt mai de lipsa pentru membrii societaţii, 
căci trebue să se ştie, ca dela societatea de conzum nu
mai membrii ei pot cumpăra şi numai ei se împărtăşesc 

de favoml ce poate tinde societatea. 
După aceasta se comandează marfa, dela societatea 

centrală, care după sosire, tot prin acel secretar sau concrezut 
al centralei »Haogya«, se arangiază in bolta sau prăvălie, şi 
o predă apoi direcţiunei, care de mai nainte şi-a căutat 
prin concurs sau tocmeală şi s'a angajiat o persoană 
pricepătoare in ale negoţului. 

Această persoană nu e de lipSă se fie tocmai du
chenar cvalificat, mai ales la inceput, când soei etalea să 
luptă cu nepraxa. 

Pentru cultivarea ataror persoane, societatea ,. Han~ 
gya« incă da favor prin aceia, că pe atare persoană, care 
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VOC'ilc a· fi aplicat ca conducător de duchean, il fr'imile la 
o cutare prăvăliă a societăţii pe 4 ori fi săptămâni ca:să 
practizeze şi să-şi însl1şească conducerea şi vindPI'ea, adec!l 
ştiinţa necc3ară pentru o pravălie, suportând ea jumătale 

de spese, iar jUffi,Uate aceea per"oanit; se tntele(~e de sine, 
Că acel individ trebue mai dinainte să ştie scrie, cetl, cal
cula şi vorbi limba statului, pe lân~ă limba sa materniL 

Conducătorul prăvăliei, dnpă primirea ei dela di
rectiune, pe lângă inventar. e răspunzător pentl'll loală 
marra ce să depune acolo, cu cauţiunea ce o de
pune in mâniie directiunei, sau dea dreptul ~a oficiul de 
dare, sau la societatea centrală »Hangya« in Budapesta. 

Aşa cum e arangiată societatea, re:spective prăvălia 
societatii, casariatul îl provede In toală ziua altul şi altnl 
membru din societate, care e deobligat în toata seara a 
preda cassa la cassarul general, care se prezentează cu 
nolarul ori protocolistul ori alt membru din direcţiune ~i 
indncând în protocolul de cassă atât venitele de pc:-\le zi, 
cât şi spesele, pe lângă numele cassaruilli de zi. 

Deci, aici este şi tt'ebue să fie o controlă de tot 
severă, strictă şi sigură, căci conducălol'll1 ducheanuilli 
ori p/'ă\'ăliei, cum i-se mai zice, nil e iertat să primf'asdi 
bani in mâna lui dela cumpimUor, ci el numai umple ti
dulele aşa numite »Bone« şi le da. cumpăr<Uorului, care 
cu banii din prellnă le rreda cassaruilli de zi, iar seara 
cassariul general face bilanţul de zi, confl'ontând boneh~ 
cu banii incurşi peste zi şi aflând ceva neregularitate, de 
loc face înştiinţare la direcţiune, care apoi face paşii ne
cesari pentru aflar'ea neregularită~ii. De aici este eschi8i1 ori 
ce eroare, ori ce manipulaţie rea din partea ori cui, caci 
toţi sa controlează nnul pe altul şi unul pe toti. 

Aci am înşirat foarte in general fasele societăţii de 
conZllm, dela infiinţare şi punerea în practică} până la lu
crarea mai departe a ei. 

Acum &'1 vedem ce favor, ce uşurare ŞI ajutor deI 
societateadt~ conzum membrilor ei? 

•• 
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Primul ajutor ee dă societatea de conzam fiecărui 
membru al ei, e ca după capitalul elocat in acţia sa, fie
care membru capăLă un interes de 6%' apoi din suma 
de dobândA rămasA, jumătate se imparte intJ'e actionari 
ca dividendă şi jumătate se alatură caLră fondul de re
zervă, şi capitalul de actiune rămâne fiecărui membru in
lact. Dar cel mai mare favor pentru fiecare membru al 
societatii e, că pro"Azândn-se el cu de toate de care are 
lipsă dela prAvalia sa, totdeuna însuşi va putea controla 
măsmarea dreaptă, apoi negoţul de prima calitate, de-a 
d repluL câştigat dela fabrică sa, din intia mâna, nu din a 
1 n ~al1 a 12 mână, aşa ca ne~oţul cumparat dela negu-
1I'l10rii din comuna, care e deja tocit de atâtea mâni prin 
câte a umblat. 

Societatea de conzum e foarle folositoare pentru 
omul sărac şi pentru aceea, căci li dedă la păstrare prin 
mărginirea poftei de credit mare, apoi servindu-Î cu negoţ 
cnin şi bun de prima calitate, cea mai săracă familie care 
este membra la societate, poate zice fără esagerare, că 
pastrează 50 până la 100 romane pe an din vânzarea şi 
cumpărarea ce face la societate. Deci evident este, că so
cietăţile de conzum sunt nişte inslituţiuni binefăcătoare 
pentru poporul nostru sărac şi esploatat in cele econo
mice de negnstoraşii jidovi după placul lor, apoi mai evi
dentă e::;le bnneţa lor şi de acolo, că mai in tot locul 
ullde este societate de conzum, nu se incuibă jidovii şi 

cei deja incuibati îşi iau mereu, mereu catrafusele, se în
telege după lupte şi jertfe destul de conzidel'abile din 
partea ambelor părţi, dar fără de acestea, oare ce se poate 
in ziua de azi? 

Va zice poate CineY3, că la noi Românii nu prea 
isbntesc întreprinderile de aşa natură, ba chiar din oameni 
cari se chiamă învăţaţi am auzit, că in noi Rom[mii nu 
este sânge de negl}ţătol'i, de oare-ce la vechii nostri stră
moşi Homani, loata neguţatoria o faceau Grecii şi sclavii, 
ahună oară ca la noi acum jido\'ii, dar aceasta Să nu ne 
descma.ieze, căci aceasta e numai a~a o frază goală, o 

11* 
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anomalie. Ori sa: poate inchipul a)R ceva, că 1n noi Ro
mânii pe lângă atâtea însuşiri şi calit<lti frurnoa~e numai 
aceasta sa. nu fie? De ce Românul să nu poată isbuli :;i 
pe calea aceasta, care duce la bunăstare şi onoar'c, cu atât 
mai vârtos, că ~i aici să recere tncă îndoită omenie, care 
la noi Românii R fost, este şi va fi, 

Deci iubiţilor colegi, faceti şi nisuiţi intr'acolo, ca 
să se infiinţeze societăţi de felul acesta pe tot Jocul unde 
numai se poate, căci pe lângă cit mareşte şi aj Il tit sta J'('a 
materială a poporului, dar pr'in închegarea şi legătura din
tre membrii unei societati, se lateşte tol mai tare Inmina 
şi cultura, ba şi armonia şi buna intelegere se va Intal·t 
in poporul acesta; deci ş! infiinţăm unde numai se poale 
societăţi de conzum şi 8;1 le conducem şi îndreptăm noi 
înşine, căci nu se recere aşa lucru mare, numai buna 
vointă şi insufletire, dar mai multă rezislenţ;\ fală de con
trarii acestei idei şi in::;tituţiuni binefAcătoare, căci de ~i 
nu vom fi răsplătiţi aici pe pămâut de cătră oameni, sa 
avem firma cl'edin~ă şi speranţă, că vom avea nlsplala 
în ceriu. 

j>ai'I';d,tt f'Ol-adu, 
in v.ltiHor. 
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In fln'lllH ţi UIl i. 

,t lJu ("tpt'[ ,~i II ft[t~!I(WW'. Suh a(~e.,t titlu In l\rti 2014, 
212 l1i ili ai ,,'l','ihl/l·'i" dllt .\r;\.1:?1 Nr. 1 ~; al .,IJop0 I"Il,'ui /{'l

m!În" din Budape,ta, ,,'a ra~tll o di,;eu"iune intCl'e"ianlă Intre eli 
profesor prepar,mdial Ioan C'Hla. şi redactorul organului nostru, 
pridtor la indrE'[lIl\ţirea lnvăţ.\torilor de a li aleşi ca deputati la 
Sinod şi Coag-res, Di" ~u,.;iunea s'a ivit din incidentul candidării 
unui invăţlUM la depulâţta congr'e:-:uala, In fa\'orul căruia s'a 
emanat apele la O-nii preoţi şi in\'ăţă.lori şi alţi fruntaşi din ll'act: 
P~nlru lă.murirea. afacerii, de,cdem aici faptnl ce a dat anză la 
di,-;cusiune. Iosif Moldovan lnvăţ-ilor in ArJ.(I, la staruinţa mai 
multor colegi şi la lndemaul unora dintre pr>eoţii lraclului - cari 
la dif,~rite oeaz;u~li ia in·lemn1.l şi asigurat de sprijin, - a emanat 
un apel ciltril. toţi inv,lţl'tll)rii tr,wtului, intrdbându-i, dacă CI'ed 
de bine a candida la deputăţia congre~uală. un Învaţă.lor şi in 
cazul ace5la. pe care ifi\'aţiUor II propun spre canJidare. La acest 
apel au ră5puns Dvmnii Învăţători: Ioan \'ancu, Nicolau Ştef, 
S:lVll Bugar, Savu Mihllţa, Nicola'l Cristea, Pefl'u Colţeu, Aurd 
Dragan, Mucius Popescu, Ştefan Hoja, E Roja, E Cadar, Georgiu 
Popovici, Ambroziu Costea, Terentie Lntai şi GCOI'giu Petroviciu 
director şcolar in numele învăţatorilor din Nădlac. Raspunsul 
parte in >lcris, parte prin gmiu "iu a fost unanim, atai pnnLru 
paşirea in acţiune cat şi pl'idtor la persoana candidatului. Iosif 
Moldovan devenit acum inlm'esJ.t personal in afacere, s'a vazul 
şilit a preda rolul conducitl0r colegilor săi din Arad, cari într'un 
nou apel au ad IS la cUl1o!:'lirlţa ill\'ăţatorill)r rezultatul şi li-au 
atras alcnţiunca a.:;upra dorinţelor ce le au faţă cu paşul intre
prins. Tol dânşii au en1'l.nat apele clHră Ihmnii preoţi şi frunlaşi 
din lracl, rllgându-i a "lpriginii şi din pal'lea lor dorinţa io"ăţ.ft
lorilor. De5pre paşii intl'eprinşi, sau făcut r.tport conferintei con
tirlenţiale ţinute in Mâo(lrllloc, la cat'C - CII excepţiunel invăţă
torilor dln Semlac şi Cen ldul ung. - au luat p:lrte toţi invAtA
torii tractu[lli, cari cu in'mt1,~ţire au luat la Cllllo;itinţa lOlle cele 
t'âuute, aclamand unani m acum cii n n'Ju de cclnrlid'lt al lor pe 
in\-ăţătorul din Ararl Iosif M )Idovan, Uol'inţa invaţă.torilor de asta 
dată nu :-;'llU '>,Mlizat, cu Leule a~aste ('~zl1ltatul acţiunel a fost 
destul de îmbucurător, de oarCGe lJlvă.ţători lor li-a succe~ Il eă.ştigl\ 
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lotalitatea voturilor in Cicir, marea majoritate in Arad, Sobotel 
şi Hatania, mulle voturi in Mândruloc şi cu e:,ceptiunea fl'untaşei 
comune Şeitin, toale cJle[alle comune au onorat In partf' cu 
Incre(\erca lor pe candidatul in"ăţătorilor, Pal'lizanii din Nădlac şi 
Micălaca s'au văzllt siliti a se abtine dela votal'e, iar Cenadul 
unguresc, prin o adresă a asigurat pe candidatul învăt~Hol'i[or de 
increderea lor. p"omiţăndu-i tot spriginul pentl'u alegeriln de de-o 
pulat sinodal. Con7.iderand gl'eutăţile inceputului, învăţătorii nici 
nu s'au putut ::l.ştepta la rezultat mai splendid. ~i acum după-ee 
credem că afacerea şi prin discusiunea publică s'a lămurit per
fed, putem spera cU siguritate~că in viitor m'ătălorii "or li 
sp'igin iţi in această dorinţa a lor de toti cei ce poartă la suflet 
cauza şcolal'ă şi se Interesează de cultura neamului românesc, 

t Ca~ de IIwm'tf'. Colegul nostru IUlm HI/$tw învăţător in 
Sucot/or, a trebuit sa îndure o grea şi ireparahil;1 loyitura a sortii. 
prin trecerea la cele etel'OC a scurnpei sale ~otii A'lisahettt BIlHfert 
nasc, .Veaflralt in etate de 4b ani şi In anul i5 al fericitei sale 
căsătorii, Iăsand in greu doliu pe nermlngăiatul său soţ cu 3 copii 
a~~lIm orfa n i de mamă. Dar DUlllnezeu eare poartă gl'ije şi de 
e('le mai neinsemnate vietftţi ale lumii, nu va uiUt nici de inlri
statul nostru coleg şi scumpii săi fii!!! 

t Iu,.~tilt Popol'id protonotar, iar in timpul Illai nou 
primar sub-;titut al oraşului OiI/tit, binevoilorul nostru po\'ăţuitor 
('U ocaziunea ş(;('nelor neplăcute di n \'al'a trecu!:\, l'oman de 
inimă şi funcţionar con~lit'ntios, a decedat In bil'Ou, la masa dt' 
scris, in decUI':ml implinirii agendelor sale oticioase. ln!'ioteasd'l-I 
In calea sa eternă :;;i simţemintelc noastre de l'ccunoştinţă. Fie-i 
tar,\na uşoară! 

Conf('1'ilt(e iUA·itţiitm·(>.,ti. DespăI'ţămantul protopopesc 
::;iiria a reuniunii n,!astre invfttătoJ'eşti ş'a ţinut conferinţa de 
toamnă in Comlăuş (O,-Szt -Anna) la 2;) Oct. (7 Nov.) a. c, Cu 
această oeaziune s'a ascultat prelegerea din Aritmetieă in şcoala 
rllui învăţător [O(trI Jllw/in, Dl IIl"ăţ,Uor Teodor Cherechirm din 
(f (ti:;: (, a cetit dhertaţi unea sa: .. JIII nf'l}, Î/lfl/rtl 118 om", care s' a 
lual la cunoştinţă ClI plăcere Agendele impuse de adunarea ge 
nerală toate s'au executat. Proxima conferinţă se va ţinea in 
Cni,('j,~ln( Conferinta a fost onorată de prezenţa dlui ~otopop 
inspector şcolar .JJihui Lllcuţ(t. 

DespărtllllIantul protopopesc 11/1feni, ş'a ţinut adunarea de 
toamnă in Hufeni la ~/16 Nm'. a, c, Prelegere pI'actică cu şcolarii 
fi. facut in\'ătlHorul Petru P~rl'(J,. S'au luat dispoziPi pentru exe
cularea concluzelor adunăI'ii generale şi s'au cetit şi ascultat H 
disertaţiuni interesante şi ,1I1ume: ,.Cunoa:;<tel'ca individualităţii 
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elevului ca condiţiunI' principală în eJllcaţiullc" de 'Ioan Ro;m lnv. 
Iluteni: "Cauze car'i 0pI'irm\ chemarea învăţătorului" M Ioan Borlt>a 
hl\'ăţittOl> in Cuit'Ji şi "Despre invăţitmJ.ntul scris cetilului in 
clasa primă:' de Liviu Dublna invăţ,Uor inŞiliudia. Confe-rinta 
pr'oximă se va ţinea in Jj(}(II':;:fi, Joi după Pa::;!i. 

;;ii această conferillţrt a fost Ol1ol'ată de un insemnat nu
măI' de onoraţiori in frunte cu protopopul tractual Domnul 
Ioan Giorgia. 

Apitl'(N'(>(l ti IIn'j.nI('i (~OHf,,·rt akoltolismulu.i. I na !lui 
;\nni"lel'iu de culte $1 instrucţiune publică au dat un ordin, prin 
care provoacă reuniunile tinerimii să luple cu toate mijloacele 
contra alcoholismului. Ca mijloace recomandă: luminal'ea (svă
tuirea), abstinenţa ~retinel'ea dela băutură), Îngrozirtm (arătarea 
esemplelor tragice), şi eselllplui bun. Prelegeri despre relele pro
venite din beţie, despre I'utnarea sănătăţii, pierderea avel'ii t"le. 
ar fi de dorit "ă se ţină pretutindenea ~i (J0pol'ului nostru. 

Cateldlilmu.l ;(Ieni(~ al IJNmlei. Doctorul francez Roux 
a alcătuit următorul catehism pentru sănătatea şcolarilor: .Aerul, 
lumina, curăţenia, aceste sunt doctrinele principale. Lumina este 
neapărat de li psă pentru viaţă, chiar nici piantele nu cresc Ja 
Intllnerec. Soarele e:;,te cel mai bun nimicitOJ' al microbdor. Cu
răţenia !şcoalei depinde dela curăţf'nia !şcolal'ilor. ~coladi trebue 
să se scalde c,H de des, mai ales varao l\1anil~, faţa, g.ltul, ure
chile să fie fn totdeauna curate, ial' unghiile tăiate şi părul tun". 
~colarii să nu scuipI' pe po(h·le, sA nu moaie crpoanele in gură, 
pentl'llcă prin aceasta să raspandeşte oftica. Măturatul podelelor 
să se facă cu () p.lnză udă, sau Inainte de măturat să se im· 
pr'ă$tie prin şcoală prav de Griz ud, ca să nu să poată arădica 
pulberea prin aer, căci ac('asta conţine microbi de oftică din 
scuipaţii uscaţi. ~eolarii să nu-şi schimbe prlăriile, să nu bee nici 
un fel de ~eutură spirtuoasă şi să nu fumeze, căci numai a~a 
fşi \'Or păstra sănătatea şi facultăţile intelectuale nnvătămate, 

O(~tadrtn Goga, admiratul nostru poet, a fost primit In 
audienţă de regina Romaniei, cal'e este alat de Incântată de pro
ducleJe d-lui Goga, in cât a promis că \'a traduce tnsa-~i aceste 
poezii in limba germână. Dl Goga, la ruga rea damelor rom,lne 
din cea mai înaltă societate a Bucureştilor, a tinut o confel'intă 
publică, in care a cetit mai multe din poeziile ,;ale, fiind admirat 
de auditori. VoluIllul poeziilor sale are O trecere ne mai pome
nită. Să zice că intr'o singură lună au trecut peste l!)UO exem
plare. Al" fi de dorit, ca aCf~astă carte să nu lipsească de pe masa 
nici unui tnvăţător. 
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,.lh"pJaf,nt" este titlul unei revi~le culturale, apărută 
din nou in Braşov. In Nr. :i. apărut in H/:!3 Deef>lIl\'rie, .. Drep
tate;!" intr,'ull articol tie· fond .:'Iub titlul ,,() dm'inţii jl~iitft I~ trU'I'i
ţiUorilor nl)~trii", ar'ată fo:trle lămurit indr'eptăţirelt InvăţAturiior 
de a fi aleşi In toale corporaţiu'1ile bisericeşti, dar mai vâr'los in 
senalele şcolare dela conzlstoarele diecezane. Atl'agelll alentiunea 
ln\'ăţăIOI'iloJ' nos\rii. Preţul abonamentului e fl cor. Ia an. 

"Pofti.a dlN:ezanâ", organ oficio'l al diecezei Caran
sebeş, se lrimite gratuit Reuniuuei noastre. Esprirnăm şi pe această 
cale mulţămita ~l I'ecunoşlillta noastr,'. 

Geog"'ajle 11,&1(([, de Iuliu Vuia, a apărut in editura 11-
brăriei Ciurcu din Braşov. Acest manual bogat, provăzut cu multe 
ilustraţiuni, conţine intreg materialul prescris pentru şcoalele po
porale, va face bune servicii ifi\'ăţătorilor şi şcolurilor. Preţul 70 fii. 

Solt'M'('(l Wxelol': a) Taxa de. membru al reuniunii au 
solvit-o: Ioan Borlea ;3 cor, Liviu Dublea f> COl'. Ioan Roşu 2 cor, 
Petru Cociu a cor .. Patrieiu Covaci i3 cor. b) Pentru organul 
reuniunii: Ioan Crişan 2'70 fiI. 

Apel De.spărţămitele restante. SUrit rugate a fnainta raport 
despre conferi nţa de toamnl:i, şi in speţial ne rugăm de lista de 
abonamt>tlt j ca să putem arangia meritorial - in proxima şe
dinţa de comitet - chestiunea organului reuniunii. 

A/·i?:. Diplomele sunt gala şi se pot primi la prezidiul 
reuniunii In Arad. C6'le ne arădicate per~onal, se vor;tnmallua pe 
stintele sărbători prin po~tă. 

Comitetul 'rcttu,iunll este convocat fn şedinţă extra
ordinară pe Joi in 4 Ianuarie 1906 (22 Decetm'rie 1905) tn şcoala 
centrală din Arad. Obiecte: a) 1Ji.~poziţil/tli CI( J1rÎl'ire la orgumd 
f·euniunii. b) Hescriptul Venerabilului eOflzisfo'rt'u tn chesti/mea. bi
bliotecilQr parohillle. c) Alaceri curente. IOI~II ~Ioldot'mt m. p., 
v,-preşedinte. IJl'm:i;t'rie I'opQV;'ci m. p., secretar. Jlwitări speciale 
nu .~e ,lac. 

_____ <i!I 

~ărbători şi aII nou fericit dorinl CO'" 
~-

legiloI~ şi la toţi hillevoitoI·U ~i spl'i~initorii 

ş,colllelor rOIniine!!! 
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Aprobat de \-enel'abilele Conzi"tOflre din Arad ~i Caransebeţ;, se poate 
procura dl"Ja tip()gratia dieeezană din Arad. 

Preţul 40 fiI. 
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Înll'ebuintarea de manuale diferite din acelaşi 
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