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iubite amice, 

Incîit nu dore:3c, să ramâni nedumerit de ta.cerea 
mea, a~llpra tntrebarii tale, în cauza propunerii limbii 
maghiare În şcoalele poporale, caut - deşi sum ocupat 
peste mitsur<1 - a-ţi rilspunde În urmitloarele: 

Nu voitI stărui intru nimic asupra metodului de pro
punere al acestui studiu, dar nici asupra posibiliHqii de 
tnvăţare al materialului, cuprins În el, caci deHpre aceasta. 
s'a vorbit şi scris indeajuns. De astadală fn:sa. imi voin 
spune numai parerea. în ce direcţiune să se propuna. limba 
maghiara. in şcoala poporala ? 

E ştiut, că ori ce Iucl'are îşi are scopul său. Şi 
dacă cineva îşi dă silinţa, a fi in curat cu scopul lu
crării, atunci însuşi scopul ti arată calea, pe care trebuie 
să purceada.. Şi care poate fi scopul Învăţa.rii unei limbi? 
Nimic altul, de~ât a ne comunica cuget~le noastre altora, 

4c. 
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ori spusele lor a le înţelege prin mijlocirea limbii. Va să 
zică, limba e un mijloc de comunicaţie al cugetelor noa
stre, cu cei ce venim zilnic in coatingere. Şi dacă acesta 
e scopul, atunci, se inţelege de sine, că nici materialul 
acestei limbi nu poate fi decât necesarul, cu care ne pu
tem realiza scopul. Alte cunoştinţe, ce cad afară de cercul 
tn care se învârte şi trăieşte individul, sunt nişte cuno
ştinţe fără nici un folos practic; iar învăţarea lor numai 
o pierdere de timp. De aceea eu am fost din capul locu
lui de părerea, că materialul din limba maghiară, să se 
intocmească numai pe baze reale. Căci ce rost practic au 
cunoştinţele din Geografie, Istorie etc.? Las, că baieţii nu 
le înţeleg, ceaace produce tâmpirea minţii, dar e mai 
tncopciat şi cu o pierdere de timp necalculabilă. Că sun· 
tem siliţi să facem şi aceasta, e altă chestie. Vorba e 
numai, că nu întotdeauna, ce Sit impune, poate fi şi bun 
şi practic. 

Mai grea, ca aceasta afacere, e răspunsul, ce·1 ceri la 
întrebarea: :t Ce e cauza, că elevii eşiti chiar şi din şco
liJe cele mai bune, n'au nici pe departe purtarea, ce se 
aşteaptă dela ei«? Intr'adevăr, că mă aduci de multeori 
în ispită cu întrebările tale. Ţin însă sa-ţi spun, că cau
zele pot fi multe şi diferite, şi ca atare şi părerile oame
nilor pot fi de asemenea natură. Şi, fiindcă stărui, caută, 
sa-ţi spun părerile mele. Eu cred că însaşi cultura, ori 
mai bine zis cunoştinţele câştigate în şcoală, contribuesc 
mult la ţinuta lor intru săvâr:şirea răului, Spre rău? -
vei zice tu. Da, repet, spre rau. Pentrucă e lucru ştiut, 
că cultura e cel mai puternic mijloc, de a desvolta şi întări 
sîmburele de libertate şi de iudependenţă individuală. Ea 
este motorul, care pune în mişcare dorul de a lucra omul 
după propria sa judecată, privindu-se pe sine de o fiiinţă 

liberă, ce doreşte, a se conduce pe sine independent. Iar 
aceasta e efluxul culturii cllştigate. 

Libertatea e cel mai scump tezaur al individului; 
tezaur, pentru care îşi jertfeşte omul viaţa. De cât că în 
acest mare bine, se află ascuns şi un rău. Libertatea fo-
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IosiUl in directiune 'gr·eşita., e mai periculoasa pentru om, 
ca lipsa de această libertate. O operaţie, facuta corect 
asnpra unui melobru din corpul omenesc, e salutara; e 
viata însa~i. (111' o opf'taţie greşita, e dezastl'Oasa. Aşa 
stam şi cu libertatea omului. E buna, când se savârşeşte 
binele şi la din conlră. Şi poate e o nefericire. ca aceasta 
libertale se desvoalta la baieţi tocmai În tllnplll cel mai 
periculos; în timpul pubertaţii, când inclmăriie ~lJre des? 
merdare sunt foarte pronuntale. In acest lnnp ruCI vorba 
e, ca raţiunea să sW.pâneasca sentimentele; şi Ull, mai 
ales la Jineretul dela sate, unde ramân fara niCI o con· 
trolă, dupăce parasesc paretii şcoalei. De aici şi savârşu'ea 
faptelor lor, cari pe noi nU ne muHamesc .de loc; IlU 

numai că nu ne mulţi1mesc, dar sunt chiar dezastroase 
pentru ei şi pentru societatea, in cal'e traesc. 

In etatea puberf.ăţii, sentimentele dominează raţiunea; 
ele sunt, cari conduc pe individ la savârşirea faptelor. 
Ele, şi nu raţiunea diriga voinţa. De aici se impune ne
cesilatea, ca sa se împiedece savâl'şirea faptelor rele, luân
du-se terer..ul priincios, pentru savâr-;;irea lor. Iar aceasta 
se poate face în două direcţiuni: prin familie, dar mai 
ales prin organele adminil.'itl'alive ale slall1lui. 

E ştiut, ca într'un picur de apa se desvoalta in timp 
priincio8 şi într'un' teren a(:omur](d o mulţime de bacdU, 
cari seceră vieaţa oamenilor. Şi nefericita. va fi aceea co
mnnă, un'de lipsesc îngrijitorii, de a delatura terenul des
voltarii acelor fiinţe veninoase Şi tot nefericita va fi şi 
aceea comună, unde cei chemaţi nu vor starui întru de
Jaturarea terenului, care e prielnic tineretului nostru intru 
Ravâr~îrea faptelor celor rele. Şi tnmiit de nefericita. va fi 
aceea comuna., Wlde cei chemati, a împiedeca ace!:)t rău, 
il alimenteaza prin ţinula lor. Şi spre cea mai mare ne
fericire, nu mic este numarul acelor comune! 

Cei mai mulţi părinţi nu se interesează de ajuns, de 
ţinuta şi purtarea fiilor lor. Las, că in cele mai multe 
cazuri, pasul lor rămâne fară rezultat. Mai cu efect ar 
lucra organele administrative din comuna, Şi efectul ace-

~. 



sta se şi observă acolo, unde în fruntea comunei se află 
indivizi, conduşi de ideea binelni. Aici ritul nu se iveşte, 
temându-se, a se lovi şi sfarâma de ideea binelui. Iar 
aceasta temere atrage tineretul dela săvârşirea faptelor 
rele, dând o aHă direcţiune modului lor de gândire. Pen-

- trucă să nn se uite: »ocaziunea face pe om lâlhar«, Şi 
iarăşi: »împrejurările fac pe om« ! De aici şi însemnătatea 

cea mare, ce o au persoanele, cal'i se află în fruntea co
munei. Conducători buni, locuitori vrednici şi la din contra. 
Primii sfarâmă capul satanei, iar ceialalţi îl alirpenteaza. 
Cei din urmă însă sunt in majoritate. Deci să nu sm
prindă pe nimenea, dacă zic: ma mir, ca nu stăm mai 
răU, după cum stam! 

fl-n. 

Epilogul . 
unei discuţii. 

- Notă critică. -

Doi membrii distinşi ai renniunii noastre - cred -
presupunerea peste tot nu ma înşala - au abordat o 
chestie de o importantă mare. . 

Persoanele nu ne privesc, pentruce numele nici nil 
le voiu aminti, ci voiu urmări tirul şi analiza în mod 
obiectiv felul şi ideile lor, puse în discuţiune aproape de 
un an. 

Primul, căruia-i revine meritul discuţiei 1), a luat sub 
scalpelul criticei întreagă materia de învătamânt a şcoalei 
elementare, cu care prilej, scoţind în relief lacunele, a pus 
în perspectivă augmentarea, suplinirea lor, prin o materie 
similă, dar totuşi deosebita, relativ la divizarea şi tradarea 
respective aplicarea ei în cadrul şcoalei poporale. 

1) Vezi polemica dlor: Pavel F. Dârll'a \Ii "g-n U 1n numnrele: 1, 2, 
4, 6 ,i cei următori din anlll 1908-91 
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Cii. În forma contemplată ar fi mai util şi cu efed, 
apriori nu se poate spune cu siguranţa. În acest punct, 
cumpăna adevăl'Illui pare a balansa mai mult pe partea 
contrarului său în păreri. 

Pe lângA toate acestea, felul original de argumentare 
şi expunere, merită consideraţie şi atenţillne! 

Vastitatea Şl varietatea materiei de învMământ e re
dusă de autor la o cullura cu trei remificaţii: cultura 
materială, formală şi morală. 

Şi - fiind discuţla incepută mai ales pe chestia a
cestei din urma. - in articolul de faţă nici eu nu mit 
voia extinde mai pe lal'g decât asupra părţii morale, al 
cărei semn distinctiv este elementul educativ. 

- Caracterul, moralitatea absol venţilor, cu multifarele 
lor cazuri puţin îmbucurătoare pentru singuratici şi so
cietate, relevatA 'în materia subverzanlA, la prima vedere, 
ne-ar da sA inţelegem, că şcoala e incapabilA: absolut ne
putincioasil. de a creşte astfel generaţiile, ca acestea să 
poală contrasta rAului şi valurilor ameninţătoare, ce ema
Deazil. dela mediul incllnjurălor, corupt, asupra individului. 

Nu-i vorbă: ca7.l1file de orgii şi destl'elbălare, min
ciuna, sceleratii de tot felul, defraudările sunt multe şi cu 
duiumul, dar pentru aceasta nu am ajllns la extremitale: 
n'am ajuns total in noroiu. 

Lucrul se explică de sine. 
Deviafiunile m/ilt~/(lrie dela morala public(l, cu. toate 

a(~estea nit ",.ep1·ezinfă in lumea mare decât nişte cazuri, în-
famplt'iri sau mai bine terenuri sporadice. . 

Astfel stând lncrul, se poate spera, fie chiar şi într'un 
viitor mai depărtat, cA tot numai şcoala va avea să răz
bească spre a scoate carul din nămol, căci de nu ar fi 
aşa, bezna orbitoare ne-ar fi apăsat' şi mai tare, sp['e re
giuni puţin veselitoare ..• 

Cu drept cuvilnt: » Trebuie sit recunoaştem, că sin
gură aceasta (şcoala) 2) e capabilă de a delătura răul, de 

2) A se lua tn sem; relativ, iar nu absolut. (B.). Vezi şi nota a treia! 
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a-I stârpl chiar din rădacină. Ea are m{'niţiunea de a da 
viitorului om pregatirea lrebuincioasa. pentru vieaţă. Tre
buie numai ca aceea pregatire să fie atât de puternică în 
mâna respectivului, încât acela să se poată apara cu suc
ces contra tuturor tentatiunilor provenite din partea socie
taţii cornpte şi nu numai din aceasta parte, ci şi din par
tea inclinarii sale individ uale«. 

În general, cam aceasta constatare a dat anză la dis
cuţia ce ne interesează. 

Adevărurilor expuse mai sus, ca contra-pond, al doilea 
combatand pune in perspectiva. urmatoarele: 

»Eu nu cred în atotputernicia şcoalei, nici măcar 
atunci, când atât materialul cât şi forma de p,'edare al' fi 
unele dintre celea mai potrivite: înţeleg partea educativă 
a chestiei«. 

Prezenta afirmare e sprijinită pe motivul cunoscut: 
»Influinţa societaţii şi a familiei asupra elevului e cu mult 
mai mare decât a şcolii; însaşi firea omului e mai încli
nată spre rău decât spre bine, ceeace provine şi din lupta 
pentru existenţa«. 

Iar mai la vale ca încheiere zice: 
»Judecând însă mai profund. ajungem la convingerea, 

că da 1 şcoala face mult şi în aceasta direcţie, că dacă 
aceasta n'ar lucra de loc, starea morală a omenimei ar fi 
mai tristă. Da! face mult, dar totul nicicând nu va face. 
La aceasta am ajunge numai tn cazul, când educatiunea 
s'ar tncppe maÎ mult de sus în jos, decât de jos în sus«, 

Va ~e Zică unul crede, spereazl1, În valoarea intrÎn
secă şi plltpl'ea de salvare a şcoalei pentru omenime, R

cf-slalelit dllbileilza, sa nu zÎcpm chiar, că i-o neagă. 

Să vedem! 
îo ultima analiză, care e punctul de gravitaţiune al 

meniţiunei omului? 
Negreşit - pP1/ertiunea. 
Şi apoi, facând aceasta constatare, ce are să fie co~ 

roana sau dladema acestei perfectiuni? 

ci. _.LZE. Ii - j 
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T nconteslabil - caracterul! 
Discuţie, cred nu va mai avea loc, că temelia acestora 

s:ar pune aiurea decât în şcoală, 

Aceasta e atelierul, unde pl'in o acţiune constanta şi 
frecventA asupra indivizilor, le transfoarrnă instinctele brute 
precum se câştigă şi transfoannă mişcările musculari. 

Înţeleg influenta efectivă a acestei mici instituţii cultu
rale peste tot, sau in general, făcând adecă abstracţie de1a 
cazurile singuratice şi cari ca atari nu pot cădea in cadrul 
acestei constatari. 

Pentru realizarea unei ţinte, a unui anumit scop, se im
pun mai mul.ţe 1n1)loace, cari pot diferi de olaltă, Insă oricât 
vor di ferI de olaltă, ele nu pot fi, special pentru celea din 
domeniul intelectului, decât pozitive şi prohibitive. 

Orice societate, ca şi indiVid, va căuta să pună intâiu 
in aplicare şi permanent mijloacele pozitive şi numai ex
cepţional ia refugiu şi la celea prohibi ti ve, şi nu intors. 

întocmai şi omenimea, cu branşele şi divizările sale, 
asupra şcoalei trebuie să-şi indl'epte privirea şi nu asupra 
guvernului sau )cârmii«, al cărei influinţă poate face is
pravă tn ale educaţiei, dar nu de durată lungă, căci la 
un moment dat: atunci când purificaţillnea îşi va ajunge 
maximul, va exploda cu o putere fo rmidabilă aşa fel, că . 
va şterge toate rămăsiţele. . " deoarece o atare educaţie 
nu poate rezulta decât din puner'ea in circulaţie a unui 
personal ce va opera cu puterea brută: căci eu unul, alt
cum nici nu-mi pot închipul lucrul, având de a face cu 
oameni mari, cu oameni maturi. 

Ori dacă nu, cum avem să înţelegem aceasta educaţie: 
»de sus în jos?« 

Tot in ordinea ideilor de mai inainte, urmează sem
nalarea şi a altui adevăr. 

Răul nicicând nu se poate extirpa radical prin apli
carea de mijloace drastice, silă, puterea brută, ci prin cu
noaşterea, studiarea cauzei, care a produs efectul chiar 
acolo de unde-şi are sorgintea, izvorul. 

-
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Torentului de geaba vei căuta să-i schimbi directiunea 
acolo, unde în cursul său e mai pulrrnic, ci vei merge 
ceva mai sus, călra locul unde-şi ia incepntul. 

La fel slăm şi cu educaţia de sus in jO:5. 
Statul nu poate educa şi nici nn are acea::51a chemare in 

senzul nobil al cuvânlului, sau şi dacă al' face »educaţie«, 
aceasta e numai dresal'e şi ce-j mai rău, de frică; tere
nul este deci destinat şcoalei, carea, în aceasta sânta che
mare a sa, cu tot dreptul poate conta la sprijinul socie
taţii cu mediu sănătos şi al statului 3). 

- Că sunt multi sperjllri, palavragii, mincinoşi - pro
vină acestea însuşiri ale lor de oriunde, dela socielâte ori 
familie - treaba lor: vor dit cu capul de gard, treznin
du-i §-ul legii şi tot vor căpăta minte pentru a se aco
moda în traiul vieţii, dacă nu de tot, baremi pe un mo
menl-doua. 

Ca răul e greu de contrabalansat, avându-şi pricina 
in lupta pentru existenta - e prea adevărat. 

Lupta pentru existf>nta e un motiv deslul de ponde
ros, deşi de doctrina darwiniană, el e luat de dl rrllectant 
dintre unul din concepţiile subverzante ale domeniului 
istoriei. 

Dar par'că chiar acest adevăr a adus' omenimea la 
rezon, facându-o mai caJml1, mai modeJ'ată. 

Pe urma acestuia, observându-se hiperzf'lul mare în 
aceasta lupta, a trpbuit să. vină ra~jllnea şi 311 faca deo
sebirea Între .al meu« şi »al teiu«. 

Cine va pulpa conte~ta, că de aici a trebuit să ră
sară, ca o necesitatI" ardenta, codexul de legi al diferitelor 
state şi naţiuni!? Nimpnea! 

Dar drE-ptul inlE'rnaţional, ~a Ull product mai nou al 
popoarelor, de unde a pru\,Pllll? 

Răspunsul nu poate fi altul decât tol cel de mai sus. 

S) Roiili cel mare al şcoalei tn . dllcaţia popoarelor, bine 1nţeles: nu 
eschide, că ea nil ar Plltea li In mersul ei ajutată de ~ocietat<l şi stat: fădnd 
educaţie tot numai de jos in sus! (H). 
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Ce va să zică. asta? Nimic alta, decât că tn lot răul 
este şi un bine. 

Iar atari dispozitii salu/firI", pndru adaptafPa modului 
devie(uire la m .. diul srll/ăfos, nu se lac cu putf'rea pamlu
"ilm' şi jnuZllnu(lri/'i. ci r:u pUlerf'rl » lumil/fi«.' ({ II/1:rl(ă
turei, ale cărei prime ra::se locuiesc Între Pârefii şcoalei. 

Tin a mai face menţiune despre un lucru. 
în firul discuţiei, nnul a zis: »Azi nu mai navălesc 

popoarele barbare ca odinioară, caci s'au clarificat tot mai 
mult asupra ideii de vieaţa.«, ci »1unul lui Krupp lŞi puşca 
cu repeliţie«. 

Argnmenlul al doilea numai atât stă. pe picioare, cât 
il priveşti pe deasupra. 

Porlughezul de pilda, nu pleaCă Cl] războia asupra ita-
lianului, de frica armelor ucigatoare ale acestuia. La apa-
rentă e aşa! Dar oare portughelul ori francezul, nn ştie 

manua tunul lui Kr\1PP şi pu;;ca cu repeti~ie intocmai ca 
şi italianal?! în urmarea acestei constatări, frica portu
ghezului devine palida, sa nu zicem chiar că dispare, iar 
malematicpşte, dacă e permis, am plltea-o tnfaţişa : 2-2=0 

De o a ha ud ooare parţiala a armelor, chiar să fie 
vorba, mlvaliri tot nu ",'ar întâmpla, deoarece există drf'ptul 
ginţllor, care reguleaza alitudinea ofen:sivă sau defensivă a 
unui stat faţă de celalcdl. 

Iar Ztl\ll$ii, (Caferii) ori Bel'herii, putem 11 siguri nu 
vor nă. văIi. 

Toale aceslea adeveresc, cel modnl de expanziune şi 
vietuire al popoarelor, in decursll1 timpului, s'a regulat in 
aşa mod, că fiecare le e fncumt cu aceea: câţi paşi poate 
face inainte şi câţi îndă răt, fara să depaşască peste con-
ceptul: "al meu« şi l>al tau«. 

laM! motive, din cauza ciirotll, eompam(ia timplJ,6lot 

1. 

apuse ,tit Se Ulili ])llfril'eşte cu edea. de azi, \ 
Sa nu se creadă apoi, ca sub raportul umanită.ţii, I . 

săgeata, paloşul, ialaganul şi pra:şchia au fost arme mai 
puţin crude şi lnfrico::;;ate pe vremuri decât tunul lui Krupp 
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ori puşca cu repetiţie; ce-i drept acestea din urmă ucid, 
iar acelea au schilodit - un fel de supliciu şau pedeapsă 
a lui Procuste. 

Concluziune. 
Ajungând la finea finii, imi permit ieşirea din rezerve 

reducându-mi reflexiuniJe mele la urmatoarele: 
Judecând din cazurile concrete: terenul de acţiune 

mai omnilateral al şcoalei elementare, modul de discuţie 
în selecţiunea materiei de învătământ - justeţa şi adevă
rul - înclină pe partea dl ui »g-n«, care constatare altmin
trelea o am accentuat şi la început. 

Partea a doua, carea cu mult e mai delicată 'şi im
portantă, adecă rolul şcoalei în îndreptarea, extirparea rău
lui în embrion, cum am zice, puterea ei de a răspândi 
lumină pentru descătuşarea sufletului şi a inimii din bezna 
ucigătoare, cu un cuvânt: ridicarea prin ea a omenimei 
la o stare mai ferice şi de emancipatie, au fost susţinute 
de dl P. F. Dârlea cu argumente puternice, demne de 
prestigiul ei (şcoalei), cu argumente inexpungnabile: cu 
argumente, cari ar face cinste şi celui mai sever critic di
dactic al nostru. 

As~ăzi, discuţii serioase şi obiective, nu pot decât să 
ridice nimbul modestului nostru »Organ« şi ceeace doresc 
e, că discuţii similare: bazate pe experinţă şi metoda 
ştiinţifică-pedagogică, să vedem cât de - multe! 

1910. Bujecanu. 

Invătătarul şi recunoştinta poporului fată de dansuL 
"Din inimile voastre să vină lumina, 

eare-a va tncălzi, unde lipseşte soarele 
din cer", 

Cannen Sylva. 

Dintre toate făpturile create de Dzeu pe 'pământ, omul 
este fiinţa cea mai aleasă; el este inzestrat cu caliUHilecele 
mai nobile, cari ti fac stapân peste toate celelalte creaturi 
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de pe aceasta lume. EI este chemat să reprezinte voia lui 
Dumnezeu pe pelmânt şi să conlucre cu puterile sale la 
edificarea tmpărătiei Lui. Şi, daca este dislins de creatorul 
sau cuacea:sla m~nitiune aleasă, pentruca să poata. co· 

t" respunde aceleia, este de lipsă, ca însuşirile sale nobile 
sa caute şi el a le perfecţiona. Sa ~i trudeşte ornenimea 
de veacuri, ca sa ajunga. la apogeul perfecţi unei ; drept 
aceea, ab:slrăgând dela lupta pentru existinla, toate pute
rile şi-le îndreaptă în aceasta direcţiune; iar azi am ajuns 
acolo, că acei strămoşi ai noştrii, cari au murit abia cu 
sute de ani în urmă, s'ar minuna, ba îngrozi chiar, dacă 
numai pe un moment ar putea privi uriaşele progrese la 
cari am ajuns. 

Dacii am incerca, să facem o comparare intre modul de 
trai şi de a gândi al antecesorilor _ noştrii şi intre noi, la 
cea dintâi privire ni-s'ar impune întrebarea, ca. ce poate 
fi canza şi prin ce mijloc au putut oamenii de a;d să se 
avânte cu celerJlate atât de uimitoare spre progres, ştiut 
fiind, că cei de azi nu se nasc cu alte, ori cu mai multe 
însuşiri nobile decât aceia şi de cât aici, ce a lipsit ace
lora de nu s'au putut bucura şi ei de astfel de rezultate? 
Hăspunsul nu e greu de allat. Singurul mijloc, prin care 
s'a putul ridica omenimea din întunerec la stadiul de cul
tură de azi, este şcoala. 

Cu cât un popor are mai multe şcoale şi acele mai 
bi ne organ izate, cu atât este mai ioai ntat in cele culturale, 
sau cu atât mai mult acele sunt o garanţa. pentru viitorul 

. , sigur la care poate conta. Conditiunea, ca o şcoala. să fie 
bine organizată, nu conzislă În aceea, ca să fie un edificiu 
pompos, confortabil, ci in acea, ca tnvăfălorul, care este 
motorul, sufletul şcoalei, să fie conşliu de sublima sa 
chemare; mândru, cii destinul l-a invrednicit, să poarte acel 
nume, pe care şi-I-a ales chiar Fiul lui Dumnezeu pe 
pamânt. 

Fiind chemarea invatatorului atât de însemnată şi 
hotărâtoare cât priveşte viaţa unui popor, a unui stat, e lucru 
firesc, că dela individul, care se pregăteşte pentru aceasta 
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carieră, se pretinde să Întrunească în sine toate tnsu~irile, 
cari dovedesc pe învatatorul bun, model. Cuvintele sf. 
scripturi: ,.Fi-ti desavârşiţi, precum şi talal vostru din cer 
desăvârşit este«! - doar nicăiri DU se potrivesc mai 
bine, decât chiar aici. Ca invăţatorul, cel puţin sil se a
propie de desăvârşil'e, în locul prim se cere să aibă co
ca{iune. Aceasta este o pornire nobilă, Îzvorâtă din su
fletul omului, care îl predispune pentru o carieră, pentru 
un ram a·1 ştiinţei, in urma careia cu aceea se ocupă 
mai intensiv şi ii face o plăcere chiar, ocupându-se cu 
ea. Omnl fără vocaţiune, faţa de cariera sa, umblă neîn
cetat pe ~ăi laturalnice şi nebatute, poticnindu-se la fiecare 
moment. Aşa o păţeşte şi un atare invaţatof. In lungul 
şir al ocupaţiunei sale zilnice, frumoasa s'a misiune i·se 
pare un jug nesfârşit de suferinte şi va conzidera moartea 
de adevarata salvare di'n aceasta >vale a plângerilor c , 

Zisa românilor: .Pa cine Dumnezeu I·a urât, l-a facut 
pedagog« - in cazul acesta se adevereşte pe deplin. 
Până când având Învaţătorul vocatiune şi neJipsindu-i nici 
voia de lucru, nu va simti- loviturile nemiloase, ce soartea 
le croieşte nt>Încelat omului ce-şi ureşle cariera, Dacă ne 
mândrim cu frumosul nume ce purtăm l trebue să nizuim 
din toate puterile să şi coraspundem aceluia, căci numai 
atunci vom fi noi şi activitatea noastră binecu',ântată de 
Dumnezeu, iar din partea poporului ni-se va da cea mai 
prelioasă răsplată, prin carea s'ar putea rebonifica munca 
grea, ce o ducem in interesul lui, - 1'ecunoştin{a. 

Pentruca invaţiltol'ul să poata căştiga încrederea şi de 
aici ca o urmare a aceleia, recunoştinţa poporului, se cere 
dela dânsul muncă intenzivă, rodnica şi peste tot sa fie 
la culmea misiunei, cât priveşte atât activitatea sa în 
şcoală, cât şi afară de ~coala, pentrucă poporul nu di
stinge cu recunoştinţa sa pe un atare invatator, care Dll" 

mai pentru nume şi poziţie şi-a ales oficiul ce ocupă, 
făra a fi pătruns de maretia chemării lui, tot aşa nici pe 
acela, care îşi cunoaşte datoria, dar nu are vointă de fier, 
spre' a satisface aceleia, ci e cuprins de nepăsare. 
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Invăţătorul să fle artist tn ale meşteşugului selu. El 
sel fie oglinda celei mai adevelrate educatiuni. In şcoală 
trebuie să purceada fata de elevii săi cu blândeţe şi do
minându-i, sa. le demonstre prin faptele sale, că este su
perior semenilor sai. Să nu fie cu prins de afecţiuni, de 
iritapune, caci acestea inrâurează dezastruos asupra lor, 
când nu vor mai privI în dânsul pe omul model, care 
întruneşte in sine toate calitaţile dii:ilinse, cari fac pe omul 
om, ci-l vor conzidera şi pe el snpus ispitelor In cazul 
acesla toate vOl'bele fmrrloase, sfaturile şi pildele de cari 
s'ar folos) in decursul activitatii sale, fie acelea impartă
:;;ite cu cea mai mue bunăvoinţa, nil vor aduce rezultate 
mul~umitoare, cilCÎ acele vor fi trase Ja indoiala. din partea 
elevului, se va întreba adecă, că aşa să fie oare şi nu 
altcum? Când odală a ajuns elevul a medita astfel asupra 
celor zise de învăţălor, s'a ispnlvit cu autoritatea acestuia. 
Intre astfel de imprejurari, când va păşi elevul de pe pra
gul şcoalei in vieaţă, nu va simţI iubire şi dragoste, 
"ci porniri duşmănoase, cari influinţate de presiuni externe, 
se vor desvolta in urii. neîmpăcată, atât faţă de tnvăţa.tor, 
cât şi călrii. însuşi altarul cuJturei, ca.tră şcoală, Aceasta, 
precum şi superficialitatea, ori ignoranţa învăţătorului, cât 
priveşte oficiul său; să fie cauza, că unii ~folosesc învll
ţătura căştigată În şcoală, ca armă conlra invaţa.torului 
lore. Dacii. insă invăţătofnl se va nizul tntr'acolo, ca 
şcoala de sub conducerea sa, să devină un adevărat far 
luminalor, poporul ca recompenză, îi va răsplăIî prin re
cunoşti nţa sa. 

Se zice, ca. cu cât este poporul mai deştept, cu aUH 
mai multe năcazuri cauzează conducătorilor săi. Este o 
părere greşită aceasta. Nu adevărata culturcl îl face pe om 
gâlcevitOl', ci chiar lipsa ei. In şcoalel treblle ::Iă se urmă
reascii. in mod paralel atât scopul formal, cât şi cel ma
terial. Şi daca totuşi in viaţă,' elevii deveniţi oamem mari, 
fac câte odată abateri dela regulele bunei cuviinţe faţă de 
conducători, cauza e a se căuta in acea imprejurare, că 

Incă şi azi mai sUht şcoale in cari se fac altar scopului 
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material. Aceşti elevi eşind din ;;coaIă, adevărat, duc cu 
ei o cantitate respectabila de cl1no:jLinţe, le lipseşte Insă 

busola, cultlJra inimei, care sl1-i indrepte între difel'itele 
imprejurari a le vietii şi liS I f, ," (1 ile ... eo ri lij Ilng in conflict 
cu sine însuşi chiar, bla"ltlllălJd ap,)i minutul. când an 
păşit pentru primadata. pe pragul :;:coalei. lulr'adevăr, căti 
sunt de aceia, cari au ajuns nefericiţl prin ştiinţa de carte?! 
Pe atari indIvizi, atunci, când prin faptele lor se vor do
vedi ostili fata de invatator, nu-i putem' aCllza cu nere
cunoştinţa fată de acesta, ci răul are a se afla mai mult 
Între defectele şcoalei. 

Analfabetul, necunoscându-şi drepturile sale de om, 
este mai umilit, servil. 1n mişc,lt"de sale nf'hotăI'Ît, de 
aceea nici nu-şi poate singur îndeplini daraverile, ci e 
silit a reclama ajutorul altol'a, când adeseori este sedus 
şi înşelat de oameni fara inima, cari din neştiinţa lui şi-au 
croit mijloace de traiu. De aici şi cauza, că ţaranul e cu 
oare-care rezervă faţă de clasa inteligentă şi deci şi catra 
învăţător. Indată ce s'a convins însă, ca acesta e bineFa· 
catorul sau, porţile inimei i-se deschid, iubirea şi stima 
sunt tribului ?ilnic, de ::are-l face părtaş, de unde are 
să urmeze apoi şi fructul acestol'a, recunoştinţa. Cărtura
rul însa îşi îndeplineşte singur afacerile, nu e silit a face 
pocloane, iar in urma cunoştinţelor căştigate rn şcoala, e 
in stare a observa greşelele, chiar şi a condllcatorilor sai 
şi fiind independent in afacerile sale, şi simtindu-se capa
bil şi liber a-şi spune parerile, adeseori critică şi proce
dura învăţătorului, care se face culpabil, cât priveşte agen
deIe tncopciate cu oficiul său, ori chiar de fapte de ordin 
moral. Aceasta împrejurare să fie cauza, că unii prin în
naintarea poporului În ale ştiinţei de carte, nu văd decât 
o primejdie. Ei bine! Dar şcoala trebuie să tindă chiar 
într'acolo, ca dând elevilor - pe lângă cultura inimei --

" în mod enciclopedic tot felul de cunoştinţe, din ei să de
vină oameni luminaţi, cu cugetare liberă şi întru toate 
independenti şi morali. Şi oare e chestie de bun gust a 
pretinde dela un astfel de om să închida ochii în faţa 
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uneltirilor şi faptelor, cari stau sub demnitatea celor ce 
le comit? Invăţatura nu e urmată de prerogative, în urma 
cărora cel învăţat să poată să vârşi fapte, ca!'i altora le 
sunt interzise. Prin urmare acele fapte, cari nu sunt in 
concordanţă cu meniţiunea invatatorului, nu putem aştepta, 
să fie slăvite de popor, ori să fie di:::per:zate de judecata 
acestuia. 

Misiunea adevăratului învăţător nu se margineşle între 
cei patru pare~i ai şcoalei, cu executarea strictă a oraruJni~ 
ci afară de aceasta incă i-se oferă un vast teren de acti
vitate. Căci nu e permis să uite invaţătorul nici de a doua 
şcoală a sa, carea este intreagcl comuna, ci să caute a o 
aduce la inflorire prin mijloace de tot soiul, cari pe lângă 
aceea, că procură autorului lor mângăierea omului con
ştiu de fmplinir'ea datorinţei sale, aduce după sine şi re-
cunoştinţa poporului. " 

Dacă cerem, ca în afacerile de şcoală învăţătorul să 
fie neexcepţionabil, atunci imperativ trebuie să pretindem 
aceasta dela dânsul in afacerile extraşcolare. Mai presus 
de toale să fie om de caracter firm, iar faptele sale tot
deauna să fie în consonanţa. cu ceeace vorbeşte. Trebuie 
să ducă vieaţă adevărat creştinească, plină de fapte morale, 
atât el, cât şi familia, carea incă trebuie să fIe rilodel de 
fapte de laudă înaintea poporului. 

Invăţatorul intre toate împrejurările să fie pentru po
por adevărat pllrinte, care să-I îndrepte prin sfaturile sale 
pe c3.lea cea dreapta, aşa, ca nimenea sa nu rămână ne
conzola1. EI să fie depozitarul tuturor faptelor bune,' de 
unde poporul să se poală înarma cu aceste arme nebi
ruite. Să se nizue a deveni punctul de concentrare, cătră 
care sa alerge poporul cu mai mare dragoste decât la jude
catorii şi dacă voieşte sll nu-i fie lucrul numai de jumătate 
gata, e de Jipsă, sll petreacă cu atenţiunea sa :şi mai departe 
elevii,cari au gătat cursurile :şcoalei poporale. Aceştia ieşind 
în viată) la fiecare pas vor fi încercaţi de ispile, de cari 
trebuie păziţi prin aceea, că le va procura distracţii edi
ficatoare, deosebi în sarbători şi in senle lungi de iamll, 
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căci lipsa de ocupaţiune continuă, Încă este un motiv, 
care ademeneşte tineri mea spre prapastie. 

Activitatea invaţarnântului mai ales pe terenul şcolar, 
nu eE-te de atare, ca sa aducă roade momenfane; care va 
sa zică, nici recunoştillţa nu suntem îndrE'plaţiţi sa pre
tindem la moTllent. Aceasta va urma însă de sine atunci, 
când elevii, ca oameni de sine stătalol'i, vor observa fo
Josul aceleia, caci sa se ştie, că poporul este totdeauna 
recunoscator faţa de binefacătorii sai ~i ca atare şi catra 
invaţător, care nu conzidera orici!]1 num(li ca un mijloc 
de traiu. 

Importanta socială a invătatornlui şi meniţiunea lui, 
carea esle adevărat aj'ostolat, până in trecutul apropiat, 
nu erau apreciate după cuvlinţi\, chiar oe pătul'a aşa zi:.;a 
calle. E.l, care »ca o lum!nare, ce luminând alt~ra, se 
conzumă pe sine«, a avut sa. indure mulle neajunsuri, 
era fiul ma~ter al tuturora, pâna ce în urma fortei sale 
probate, a sârguinţei şi indeosebi a idealului la care tinde, l 
şi-a putut ocupa locul ce·i compete intre factorii socie- . 
tăţii, şi în acest chip a dat dovadă, că »Abecedarul său 
este mai puternic decât miile' de baionele«. De aici sa • ! 
nu ne miram de popor, care traind într'un mediu destul 
de înapoiat in cultără, ar privl şi el in a:;tfel de colori pe 
învătător. 

Dar mai presus decât orice manifeslaţiune de sim
patie vizibila. din partea poporului, servească-i ca mân
găiere ori cărui învăţător laborlo3, rezultatele propriei sale 
activitaţi. Intr'adevăr, poate fi ceva mai sublim, mai ioaJ- '" 
t~Hor, decât un tablou, ce reprezinta pe un inzaţăfor În-
cadrat in aureola meritelor, care după muncă de decenii, 
se vede incllnjurat de foştii săi elevi, cari fac fala nea-
mului căruia aparţin, iar comuna insaşi, progresează vă-
zând cu ochii? Şi când acel invăţator, gârbovit sub povara 
anilor şi din cauza multelor opintiri, cu lacrimi în ochi, 
va ptltea zice, că toate acele sunt rezultatele muncei sale, 
va fi vre-un om atât de fericit şi care să simtă atâta 
mângăiere sufletească? La sfârşitul vieţii sale un atare 

. I 
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invatator, în deplină mângâiere şi multumit cu sine tnsuşi, 
va exclama: »Acu rn slobozeşte Doamne pe robul tau, ca. 
văz ura. ochii mei fericirea tinerelor vlaslare mie încredinţate! c 

Din cele premerse rezultă, că daca. voim recunoştinţa 
poporului, trebue sa. ne facem vrednici de ea. Şi daca. cu 
toate acestea, pe Jânga toată truda şi osteneala ce o pu
nem in interesul lui, el se arată rece, nepasător, nu-I 
impre~ionează nimic, - caz de altcum sporadic, - aceasta 
să nu i-o scriem in cartea neagră, căci nu o face con
ştient, ci orbit de întunerecul neşliinlei. Termin deci cu 
cuvintele marelui bărbat Ion Kalinderu: }) Lumină dar, 
cât de mult<1 lumină poporului, spre a şll corn să trăiasca 
şi să folosească puterea şi darul ce i-a dat natura. Lumină, 
căci mai presus de robia banului şi pământului, lumea 
sufere de robia neştiintei şi numai lumina poate îmbună
taţt şi păstra cu adevarat bun<1tatea omului!« (Disc. rostit 
de preşed. »Acad. Hom.« la sesiunea dtn a. 1907.) 

CovăsâtJţ. Dimitrie Olat'iu, 
lnvi1ţâtor. --_ . . _--

Raportul comisiei organizatoare *) 
Ono Adunare generală! 

Comisia organizatoare, exmisa pentru cenzurarea »ra
portului genel'al« şi aparţimHoarrle, dupace s'a constItuit, 
alegându-:şi ·de pl'ezident pe Gheorghe PetroviclU, iar de 
nolar pe Elena Murgtl, are onoare a raporta asupra celor 
fncredinţate urmiitoarele: 

Acli~'itatea comitetului şi a biroului, tn ~eneral să ia 
la cunoştinţa. Trecând apoi in speCial se constala: 

1. în ce priveşte adunarea materialului relativ la 
istoria şcoalelol" noash'e, comisiunea propune: că aceste 
date, până la adunarea proxima de primavara, fiecare des
pilrţa.mânt protopopesc sa se oblige, prin preşedinţii res
pectivi, a le inainla biroului central. 

") Adnex la prot. !l.d. gen. de estimp sub Y). 
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2. Referitor la cursul analfabeţilor, COmlSltlDea con
stată din actele intrate ulteriol', că cele mai multe despăr
ţăminte au satisfăcut angajamentului şi acelora comisiunea 
propune a Ii-se vota mulţămită protocolară. In ce priveşte 
impartirea premiilor pentru munca aceasta, comisiunea e 
de părerea, că aceste sa nu se împarţească în anul acesta, 
până 1n viitor, când sperative vor întra din toale tl'aclele 
rapoarte în chestie. Totodată, comisiunea propune, că in 
viitor la examenele publice ce se vor ţinea cu analfabeţii, 
să aziste şi un membru din comitetul reuniunii Învăţăto
rilor şi atestatul acestuia să fie dătator de ton la even
tuala împărtire a premiilor. 

3. Tot astfel se exprimă mulţămită acelor colegi, 
cari au ţinut prelegeri cu proieclograful şi comisiunea e de 
părere, că aceasta laudabilă acţiune să se continue şi in viitor. 

4. Referitor la aranjarea afacerilor fi nanciare ale 
reuniunii, comisiunea constată cu bucurie, că aceste s'or 
regulat în cea mai mare parte pe cale pacinica şi aproabă 
toţi paşii luati in aceasta chestie de comitet: Totuşi Însă 
fată de unele cazuri, aşa zicând renitente, comi5iunea su
sţine şi pe mai departe hotarIrea adusă de adunarea ge
nerală tl'eeuta, cu atât mai vârtos, că prin subscrierea de
c1araţiunilor facute, fiecare a luat asupra sa obJigament de 
a satisface întru toate pretenzillnile acestei reuniuni faţă 
de membrii ei. Totodata eomÎsillnea îşi exprima regretele 
faţă de acei membrii, cari prin negligenţa lor, cauzeaza 
neplăceri şi eventual spese intru solicitarea implinirei da
torinţelor. 

5. în chestia org::mului nostru, de a-l preface orga
nul tuturor rellniunilor noastre învăţatoreşti din dieceza 
Aradului, comisiunea aproaba întru toate vederile comite
tului central în această chestie, 

6. în chestia fondului Teodor Ceontea, comisiunea 
e de părerea, că colecta să se lase deschisă încă un an. 
Propune, in conziderare ca toata afacerea să nu piara. de 
sine, că adunarea generală proximă să hotărască definitiv 
în chestie. 
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7. Luăm cu plelcere la cuno~tinţel răspunsul reuniunii 
surori dela Caransebe~, care ne asiguril de a conlucra cu 
noi Întru ţinerea de prelegeri instructive şi moralizatoare 
poporului, înlru combaterea alcoholului şi pentru adunarea 
dalelor referitor la istoria ~colilor noastre. 

8. Privitor la biblioteca despărtămintelor, comisiunea 
aIIa de potrivită părerea de a se arăta valoarea şi autol'uI 
cărţilor; aceasla din motivul, col au obvenit cazuri, unde 
cărţile dale spre folosire s'au pierdut. Faţă de aceste ca
ztlri comisiunea face pl'OpunJl"ea, ca să se intreprindă toţi 
paşii necesari pentru reshtui/'ea carţii sau a valoarei aceleia. 

9. In chestia metodului direct la propunerea limbei 
maghiare şi pareri despre educaţiune, comisiunea aproabă 
vederile comitetului. 

10. în sheslia de revizuire a fondului de penziune, 
din acte se constata, ca preşedintele reuniunii a lucr!lt un 
proiect de memorand, care e in conzonanţa cu interesele 
noastre şi lucrat cu deplină cunoşlinţă de cauza. " 

11, Hegulamentul penlru afacerile de cassa. şi bi
blioteca să se declare definitiv, afara. de c"el al afacerilor 
interne, din motivul, col acesta aparând cam târziu, nu 
s'a putut aprofunda in deajuns. 

12. Referitor la întrebările puse reuniunii noastre) de 
Vea. Consistor, in grupa :1. punctele a) b) c) d), comi
siunea, luând în considerare, col aceste întrebări s'au re~ 
zolvat prin discuţia adusa. in adunarea generală, in urma 
lucrărilor ce s'au cetit din partea membrilor, se alătură la 
concluzia luată de adunarea generalii. In această chestie. 

13. Heferitol' Ia metodul sunetelor vii, comisiunea 
se alatură la părerea comitetului central. 

14. în afacerea conferinţelor metodologice, comisiunea 
propune, ca aceste s1l. se ţina îmbinate cu conferinţele 
ll'actuale ordinare de primă vară. 

15. Se constată cu bucurie, col toţi membrii acestei 
reuniuni desvoalta o muncă conştiinţioasă întru promo
varea invăţământului şcoalei confesionale române. 
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Propuneri: 
1. Budgptlll se primeşte în fntregitate. 
2. Lnând in conziderare stal'pa critică în care se 

f1flil şcoala noastra rom. confesionaltl, comisÎllw'3 propnne 
- referitor la prplt1crarP fl rnaiprialllini llnui pr-oiect de 
plan - ca studiile să se impiul<l despa.rtamintplor spre a 
fi lucrare conform cerintplor 'lfnpn!ui in care tr'aim. 

3. RefprJtor la repr. 7,f'n t ;HP3 rPlwiunii noastre la fe-
. /stlvitâţile ce se vor aranja eslimp în Sibiiu, in memoria 

marelui mitropolit de pie memorie Andreiu Baron de 
Şagllna, comislUnea propune, ca aceasta afacere Să se în
credinţpze comitetului, pentrucă ace~ta la timpul său să ieie 
dispoziţie de reprezentare a reuniunii, dupacum va afla de 
bine şi conform tmprejurărilor. 

4. Pe bala adplor intrate. se scnza absenţiile invă
ţiltorilor A. Un~llrlan şi soţia, Protasie Givnlrscll. Ciobola. 
N Npagola. P. i\1llnleiHI şi Sidonia Vuda. Nu se sel1z<l 
insa ab",elJţiile lui A. Lazarov. inv. În Ţaut. Toma Şirca 
aduce ca motiv de scuza nepI'irnirea taxei de conferinta. 
în chestia aceasta comisiunea face propunerea a se aduce 
cazul la cunoştinţa VHn. Coosistor, pentru dispunere prea 
graţIOasă, ca în viitor sa se e\'ite astfel de anomalii, 

Din aceste se constată, ca in ciclul eXpIrat, biroul 
împreuna cu comitetul a desvoltat o munca laudabilă înlru 
promovarea intereselor bine pricepute inv<1ţatol'€şli, prill 
ce nimbul reuniunii şi a fnvăţatorilor ce o compun s'a 
ridicat foarte mult, dreptce comisiunea propune a Ii-se 
vota mulţamita protocolară şi a Ii-se da absoll1torul. 

Curticiu, la 16/29 august 1909. 

Gheorghe Petroviciu, 
prep. 

Elena, .Murgu, 
tlot. 

Teodol' Cherechean. Patriciu Govaciu. Stf:fan J(oja. 
membrii. 

M 

I 
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Inforrrlati llni. , 
,. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan Meţianu În Arad. 

Luni, 1/14 martie, 1. P. S. Sa dl Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan 
Meţianu, reîntorcându-se din Budapesta, dela adunările reprczen
tanţei fundatiunei Gozsdu, a petrecut În Arad împreuna cu dl 
Partenie Cosma, directorul .. Albinei·· din Sibiiu, fiind oaspeţii P. 
S. Sale dlui Episcop Ioan 1. Papp. Cu aceasta ocaziune a vizitat 
toate instifutiunile nORstre culturale de aici, precum biserica, se
minarul, tipografia, etc. şi a rămas adânc mulţumit de frumoasele 
progrese ce ci constatat în to ate Jocurile. In catedrală a ţinut 
o frumoasă vorbire poporului ad unat. Tot asemenea şi tineretului 
la seminar Cu acceleratul de 121/ 2 ore. apoi şi -a continuat călă
toria spre Sibiiu. l. P. S Sa, deşI e În vârstă de 83 ani, e Încă 
viguros şi în deplină putere. Intru mulţi afli stăpâne! 

Adunarea generală a ,.Asociaţiunei aradane". Joi şi vineri, 
18 şi 19 febr. (3 şi 4 martiel a. c., Aradul a fost din nou centrul 
unor mari şi frumoase manifestafiuni culturale-naţionale. "Asocia
ţiunea aradană" şi-a ţinut în aceste zile a doua adunare generală 
dela reactivarea sa prin neobositul său prim-director, Magn. Sa 
dl deputat dietal Vasile Goldiş, secretar consistoriaf În Arad. 

Solemnitatea serbărilor le-a ridicat foarte mult prezenţa P. 
S. Sale cllui Episcop Ioan 1. Papp, carele a şi ,prezidiat prima 
şedinţă. 

A fost de faţă IU'lle foarte multă din toate părţile. Din Ro
mânia Încă au fost reprezentanţi. Tot asemenea au fost hine repre
zentati şi deputaţii noştri, dintre cari au luat parte: dr. Teot!or 
Mihali, dr. Alexandru Vaida-Voevod, dr. Aurel Vlad, dr. Nicolae 
Şerban, Vasilie Damian, dr. Stefan C. Pop, dr. Nicolae Oncu şi 
Vasile Goldiş. Preoţimea şi învăţători mea încă a fost În mare 
număr de faţă. Din popor Însă au fost puţini. 

Prima adunare s'a finut în sala festivă dela primaria oraşului, 
iar a doua în sala cea mare dela seminarul nostru român ort. din foc. 

Serbările s'au început cu serviciul divin, oficiat În biserica 
catedrală de cătră P. S. Sa dl Episcop Ioan 1. Papp, asistat de 
P. C. Sa părintele Roman R. Ciorof[ariu, protosincel, P. O. D. 
protopop Vasile Beleş şi .de cătră alţi 10 preoţ( şi trei diaconi În 
persoanele dlor: dr. Illstin Suciu, Cornel Lazar şi dr. Gheorghe 
Ciuhandu. 
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Răspunsurile liturgice le-a dat În mod frumos şi armonios 
corul "Asociaţiei", dirigiat de dl profesor de muzică Trifon Lu
gojanu. 

La finea serviciului divin s'a ţinut un parastas pentru sufle
tele adormiţilor membrii şi billefăcători ai "Asociaţiei". 

După serviciul divin, lumea românească s'a adunat în sala 
primăriei oraşului, unde P. S. Sa dl Episcop Ioan 1. Papp, incun
jurat, la dreapta de P. C. Sa părintele Roman R. Ciorogariu, vice
preşedintele "Asociaţiei", iar la stânga de Magn. Sa dl deputat 
dietal Vasile Goldiş, directorul "Asociaţiei", precum şi de ceialalti 
membrii în birou şi comitet, - prin un discurs frumos, În care 
face istoricul şi arată împrejurările prin cari a trecut "Asociaţia" dela 
înfiinţarea ei până astăzi, deschide şedinţa, Între aplauzele sgo
motoase ale celor prezenţi. 

După deschiderea şedinţei, Magn. Sa dl deputat Vasile 00\
diş, directorul "Asociaţiei". ceteşte o prea frumoasă lucrare, În 
care arată şi accentuiază, că binele şi fericirea după care atât de 
mult ostenim, le vom putea realiza numai şi numai prin noi în
şine. In noi, În puterea noastră, rezidă acel bine, acea fericire. 
Trebuie numai să-I ştim afla, să o ştim căuta. 

Părintele protopop al Hălmagiului, P. O. D. Cornel Lazar, 
salută apoi adunarea în numele "Astrei", iar Magn. Sa dl deputat 
dr. Nicolae Oncu, directorul "Victoriei", în numele "Societăţii fon
dului de teatru". 

Aplauze indelungate acopăr cuvintele tuturor vorbitorilor. 
P. S. Sa dl Episcop, mulţumind pentru salutaţiunile aduse, 

dl· Vasile Micula, secretarul "Asociaţiei", ceteşte raportul general 
despre activitatea "Asociaţiei", din care se constată mult interes 
şi încordată muncă. 

Din raportul cassarului cetit de dl Virgil Antonescu, cassar, 
se constată, că averea ,.Asociaţiei·' e de 22.775 cor. 27 fi!., iar 
din raportul bibliotecarului Moi<e Popa viciu, bibliotecar, se con
stată, că "Asociaţia" are o frumoasă bibliotecă, dar nu e prea cetită. 

In urmă dl Ioan MontanÎ, redactor la "Tribuna", dă cetire 
unei succese lucrări despre Ioan Creagă şi cu aceste şedinţa primă 
se ridică, amintindu-se continuarea În şedinţa a doua, la orele 
10 a. m. 

La 2 ore apoi s'a început banchetul, În grădina de iarnă 
dela "Crucea albă". In decursul banchetului s'au ţinut mai multe 
toaste. Primul toast la ţinut P. S. Sa dl Episcop Ioan 1. Papp 
pentru M. Sa, P. C. Sa părintele Roman R. Ciorogariu pentru 
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P. S. Sa Episcopul. Au mai vorhif apoi dnii: dr. St. C. Pop, N. 
Mihulin, dr. Teodor Mihali, Cornel Lazar, Vasile Goldiş, Dionisie 
Stoica, dr. Alex. Vaida-Voevod şi alţii. 

Seara, la 9 ceasuri, ,.Reuniunea femeilor române" a dat un 
admirahil bal costumat. Iţi era mai mare dragul să vezi aici fru
mosul port a româncutelor noastre din toate părţile. Ar fi bine, 
când acest minunat port ar împodohi cât mai des gingaşul corp 
al româncutelor noastre şi nu numai la zile de veselie, de pe
trecere. 

Şedinţa a doua, ţinută vineri, a fost prezidată de vicepreşe
dintele P. C. Sa părintele Roman R. Ciorogariu. In această şe
dinţă s'au cetit rapoartele comisiunilor exmise în şedinţa prima şi 
s'a ales biroul şi direcţiunea pe un nou period de trei ani. 

S'au aflat toate în regulă, iar rezultatul alegerilor a fost ur
mătorul: 

1. Biroul adunării generale; 

Preşedinte: P. S. Sa dl Episcop loaTl 1. Papp. 
Vicepreşedinte: P. C. Sa părintele protosincel Roman R. 

Ciorogariu, director seminarial şi dr. Nicolae Oncu, directorul exe
cutiv al "Victoriei". 

Notari: Dr. Emil Monţa, advocat În Şiria şi Sever Bocu, re
dactor la ,~Tribuna". 

Il. Direcţiunca. 

Prim-director: Vasile Goldiş, secretar consistoriaL 
AI doilea director: Dr. Stefan C. Pop, advocat. Notar: Va

sile MicuJa, profesor preparandial. Cassar: Virgil Antonescu, 
funcţionar la ." Victoria". Exactor: Ioan Moldovan, funcţionar la 
"Victoria". Econom: Iosif Moldovan, Înv.-diredor şcolar în Arad. 
Bibliotecar: Moise Popoviciu, arhivar consistorial. 

Membrii În direcţiune: Mihaiu Veliciu, Sava Raicu, dr. Ioan 
Nemet, Gheorghe Purcariu, dr. Cornel Iancu, dr. Laurian Luca, 
Iustin Olariu, Gheorge Iancoviciu, Nicolae Mihulin, dr. Iustin 
Suciu, dr. Gh. Ciuhandu şi Constantin Don. Fisc: Dr. Justin 
Marşieu. 

In fine, o mică observare: ,Tăria noastră e poporul. De aceea 
ne-am bucură mult,. când activitatea laudabilă a "Asociaţiunei" 
s'ar desfăşură cât mai mult În mijlocul lui şi nu numai în sânul 
inteligen tei. 
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Suntem un neam de oameni, din care 3 părţi sunt popnr, 
ţărani, şi abia numai o parte inteligenţi, Prin urmare toată activi
tatea noastră trebuie să tindă într'acolo, ca să ridicăm cât mai 
mult şi mai iute massa. In caz contrar, toate nizuinţele noastre 
de asemenea natură vor fi bune, dar vor rămânea un fel de lux 
numai. Deci sus inimile! 

Reprezentanta fundaţiunei GOlsdu. Sâmbătă, 27 februarie t 12 
martie) a. C., reprezentanta fundaţiunei Gozsdu şi-a terminat şe
dinţele Începute la 9 febr. (22 martie) a. c. 

Averea fundatillnii este de 6,457.606 cor. 25 fiI. (active 
6,927.606'25 - pasive 470.000) adecă un spor de 258.812'06 
cor. faţa de anul trecut. 

Venitele anuale ale fondului sunt de 345.872'74 cbr. Partea 
cea mai Însemnată a acestor venite o dau dividendele (216.000) 
şi chiria caseior (] 17.050 . 

In anul ]909 s'au dat burse În suma de 81 ()()() cor. Ia 188 
de studenţi şi rigorosanti, iar În bugetul anului HilO s'au preli
minat pentru burse 9 J .226 cor. 

Globul lui Gonczy oprit Inaltul minister reg. ung: de culte şi 
instrucţiune publică, prin actul său Nr. 129202/909, din 12 ian. 
a r. a oprit de a se mai folosi "globul" pământului, lucrat de 
,:Gonczy Pal" şi edat de "Felhl 1. es tiai". 

Dare de seamă. Cu ocaziunea aranjerii concertului, împreunat 
cu dans, din partea cOI'ului ÎJ1văţătoresc din tractul Şiriei, au in
curs 359 cor. 32 fileri, din cari s'a spesat 239 cor. 3~ fileri, şi 
anume: pentru aranjarea cOl1certului şi a salei de dans 159 cor. 
32 fileri. Membrilor corului: D. Simea 20 cor. D. Olar 20 cor. 
Teodor Laza 10 cor. Tr. Debeleac 15 cor. G. Muntean 6 cor I. 
Mladin 5 cor. O. Popa 4 cor. ca acoperire În pa ·te a speselor 
efective. A. Doboş, Ioan Hui, T. Cherechen, Alex. Terebenţi şi 
P. CoUeu au abzis de aceste spese În favoLul fonc!!llui T. Ceon-

=.feq. Rezultă deci un venit curat de 120 cor, din care s'a dat 100 
cor. pentru sporirea fondului T. Ceontea, iar 20 cor. pentru cru
cea regretatului Ioan Russu-Şirianu. 

Sllprasolviri s'au făcut din partea M St. Domni: Axente 
Secula 10 cor. Emil Monta 7 cor. Dr. Iacob Hotăran 7 car. M. 
Lucuţa 4 cor Borlea Savu 2 cor. M Benea 1· cor. G. Câmpean 
2 cor. Victor Ungurean 2 cor. N. Buda 2 cor. Gh. Grec 50 fiI. 
P. Bodea 50 fiI. P. Benea 1 cor. Silviu Pascuţ, Kis jenl), Mihai 
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Neamţ câte 2 cor. Gh. Todorescu 3 cor. C. Novac 1 cor. Steger 
Vendel 2 cor. N. Şauer 3 cor. 50 fiI. Vasile Popovici 2 cor. 10 
fiI. 1. Muntean 40 fiI. A. Sărac 2 cor. 50 fiI. Contribuiri: Liviu 
Pap 4 cor. Petru Vanc 2 c,x. Ersilia Cădar 1 cor. Ioan Crişan t 
cor. Virgil Mihulin 5 cor. Al. Doboş 5 cor. Dimitrie Olar 20 cor. 
D. Simea 5 cor. Ioan Mladin 5 cor. Oh. Muntean 5 cor. Iuliu 
Grofşore<tn 3 cor. 82 fii eri, pentru cari jertfe primească mulţălni-
riie noastre. Comitetul aranjator. 

Solviri. Otgan: Eremie Ardelean 3 cor. 
Fondul T. Ceontea: Din venitul concertului aranjat de În

văţătorii despărţământului Chişineu 54 cor. 18 fii. 

Cum S8 curăţă legătura învechită a cărţilor. Ni-se lnUlmplă 
de multeori să ne cadă în mână vre-o carle cu legătură stricată 
de vreme, urită şi murdară. 

Iată un mijloc lesnicios ca să indreptăm aceasta: 
Ştergem bine scoarţele de prav cu o !lanelă sau cu o cârpă 

nu prea aspră;' apoi luăm un burete subtire! inmuiat In spirt 
şi le ştergem încetişor. După aceea pregătim un amestec de albuş 
de ou topit în alcool de 90 de grade (spirt tal'e) şi tnmuiem tn 
aceasta un ghiomotoc de vată cu care dăm peste scoarţa spălată. 

tn chipul acesta dacă legătura nu s'a stricat prea tare ori 
nu s'a rupt pe undeva, scoarţele capătă lustru aşa de frumaa, 
încât dacă aşezi cărţile acestea vechi tn dulap, nu le mai deo
sebeşti de cele legate de curând. (Albina). 

-.--



• t 

66 

Posta Redacţiei. 

J. Si. în R. Nu ştim cine este autorul articlului " Impresii 
dela o conferinţă tractuală", publicat în Nr. 11-1909, nefiind in
duşi în secretul redacţional de pe atunci. Despre cele întâmplate 
în conferinţă, am avut însă informaţii şi dela alţi membrii demni 
de toată încrederea. Suntem de credinţa a nu mai alimentâ su
părările prin lungirea discuţiunii in acest merit; de aceea Te ru
găm să abstai dela publicarea informatiunilor trimise sub titlul 
"Care-i rătăcirea cea mai mare"? Vederile frăţiei Talc, desvoltate 
în aceea conferinţă, în jurul unei prelegeri sunt corecte şi nu se 
pot resturna cu argumente pedagogice. Incât priveşte organul 
reuniunH, începând cu Nrul viitor, vom deschide rubrică specială, 
în care vom înşira cu numele pe toţi aceia, cari nesocotesc con
duzul adunării generale, adus cu unanimitate şi cu o însufleţire 
de admirat. 

- Lucrările insinuate, te rugăm a ni-le trimite. 
Tr. Magier în Lazuri. In chestia pentru care ne ceri sucur

sul, te rugăm a te adresă cassarului nostru general. 
J. Bor/ea în Cuiediu. Planul de învăţământ, votat de Măritul 

Congres, s'a înaintat şi guvernului spre incuviintare. 
- In colectiunea despre care ne întrebi, aduni tot ce afll şi 

foloseşti ce e prescris în plan. 

- . 

Tiparul tipografiei diecezane din Arad . 
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