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Teodor Ceontea. 

Şcoala rOlllână e în doliu 1 
Dascall români, îmbl'i\caţi haine de jale, căci 

izvorul luminei voastre s'a stins. Urzitorul feri
cirei voastre a încetat. Cel ce a înfHtral în voi 
dragostea de nram !şi biserică, a apus pentru 
vecie. 

PI'ofesoI'ul distins al pl'eparandiei române 
ort. din Arad, dascălul dascălilor, tatal invătăto
rilol' români. Cel dinlâi nlembru de onoare al 
Heuniunei noastre înva~ătOl'eşti, o inteliginţa mare, 
o inimă caldă şi iubitoare, o energie de fier, lu
crătorul cel mai neobosit, exemplul viu al în
văţălorilol' l'omâni Teodor Ceontea, jerlfa 
sfintei ~ale misiuni a păl'a~it altarul cnlturei, ca
tedra profesorala şi onorilicul fotoliu prezidial al 
Heunillnei, I.a cari cu mare abnegatiune, multă 
rutină şi str~lucile St1CCl'~e a servit aproape a 
decenii. 

S'a născut in comuna Deda din Transilvania 
la 10 Aug. 18/~6, din părinţi ţărani. 

După ce a terminat in mod distins gim
naziul din Blaj, marele mitropolit Şagll1l11, apre
tiând deosebitul lui talenl, l-a ttimifi la filosofia 
din Graz, apoi la Viena, La anul 1876 la expresa 
invital'e a Excelenţiei Sale actualului mitropolit 
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/,)(11/ .lIpi ill II II , a of:npat ealedra prol'e:-;c)l'l'IlrI la 
institulul pedagogic diu Arad, pe cat'f'le impr'ellnă 
cu mult iubitul s,ln f'olt'g fel'l('II111 OI', lJlrzill" 
1)l'fro/;if'i, - primindu-l dela rmhMl'ânitii prof'c;..;ol'i 
Alexandr'\l Gavra, Dr. S{mdor şi Ioan Hus:;u,-
l-au reorganizat conform recf'rinţelol' moderne, 
dând nf'amului şi bisericii ÎllV<ltătol'i, cari inzes
trati cn frumoase pregătiri, poartă cu demnitate 
jugul greu al apostoliei, în aceste timpuri grele. 

1'podol' C'eontea s'a distins În viata şi ca 
scrielor, colaborând la epocala opera 'il 1';1/('/'('/0-
pf'dirt rOIJlIÎnlif. şi aproape la toate jurnalele ro
mâneşti contimporane. Dintre scrierile lui şpetiale 
amintim aci: ~Cre(/ţillllP(l şi dpsro!tr(/'f'a spirit/{o/â I 
pl'tmitirâ rt oli/euimei. Arad ll-li7'«. - Plul'o//-
talNl lllmi/or I()clfiff.. Arad lSHÎ«" -- CUIIIJI('ndiu 
de Geol/1'a/Îa unire/sală. Arad 181-1.'-1. f'(1.I/l.l"':;~j«. 
- »Al'ifmefica. Arad 1884«, 

In viata socială bisericeasc<l încă au plll'lat 
roluri însemnate, fiind ales În decursul mai multor 
pCI'ioade de deputat ~inocial eparhial şi la J\lrtritul 
congres naţional bisericesc, 

Iubirea faţă de chemare, nu l-a despărţit 
de elevii săi nici dUpă ce aceia an părăSIt insti
tutul şi au întrat în viată. Unde numai era vorba 
de şcoală şi învătători, acolo Teodnl' ()(>ullipa era 
inlre primii luptălori, cu fapta şi cu cuvântul. 
luptând cu însu[\eţire pentru drepturile acestora 
şi pentru arădicarpa lor la locul ce le compete 
In viaţa.. Reuniunea. învătătorilor Îlllemeiata pe 
la anul 187a sub prezidiul Magniflcenţei Sale 
Dlui J'icPl1tilt Babe." in anul 188,~ l-a ales de 
al li-lea, iar în 188i de primul v.-preşedinte, 



dândn-i teren mai \'asl intru de:svollarea progra
mului sfln de munca. 

In allul 18VO, etnancipâlldll-~e învăţălOl'imea 
de :'4ub lanturile nmilitoare ale trecutului, l:ie 01'

ganize!:lz(l din nou, alcgand de preşedinte pe 
TfOrlnl' C'eonfpa, 

In aceaslll calitate, În prima adnnare generala 
pl'ezidala. de dânsul în anul18Hl, pnne în des
batere Hff//(/illIlPnfu! iI(! o)'qani.zare din care ş'a 

desvollat mai lârziu »Stalutele aprobate de Ven. 
Conf:listol' şi Pl'ovazute la anul 1897 ~i cu clau
zula de aprobare a Inaltului Guvern, 

Muncit de dorul de a vedea înll'Upată şi în 
invătători immşil'ea cea Blai aleasă cel car'acte
riza »iubirea de neam şi biserică«, introdu-se 
uzul de a Ke prezenta membrii Reuniunei în· 
nainte de deschiderea adunării generale la chemarea 
Duhului sfânt in biserică. 

Spre ai dC'prinde la activitate şi pr'ln aceasta 
la câşligal'ea destoiniciei in înmanuarea meto
dului, an împărţit matel'ialul de tnvăţăm!tnt în 
7 grupe, după cele 7 despăr~ăminte protopopeşti, 

... ~~ şi fiecare gl'llpă În prelegeri, preocupând toţi 

membrii Heuniunei şi ţinându-i in continuă acti
vitate, 

10 urmarea acestora i-a succes a promova 
cunoştinţele speciale ale învaţătorilor, ai deprinde 
şi indemna la continua activitate, a potenţa in
teresul lor faţă de chemare şi in sfâTIŞit a-şi 
câştiga adoraţiunea acestora, 

DU9a o acti vitate de 27 ani, munca Spl1'l
tuală prea incordată ia zdruncinat sănătatea in 
aşa măsura, încât in anul 1903 au fost silit a 
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!-'e retrage de pe câmpia va!:"lâ. a activitatii -sale, 
iar acum spre cea mai mare dUl'er'e a lloa!-'Irâ. 
şi a adol'atei:->ale familii - rincl'i În 15;28 
Decembre !-'eara la 10 oare a adormit îl! Domnul. 

lnmormântarea s'a făcut Dnminecă in 17/;30 
Decembre 2 ore p. m. 

La actul funebral, in :semn de recunoştinţă 
şi adâncă Veneraţiune sa prezentat şi S, Sa prea 
bunul nostru Episcop diecezan lu(VI 1. Pap. 

Prohodul săvârşit in capela seminarială a 
fost pontificat de intimul său amic şi fo~t director 
L P. Cuv, Domn arhimandrit "ii egumen al 
mănilstirei Hodoş-Rodrog, Augustlll Hamsea, in
!-'oţit de actualul director seminarial P. Cuv. Sa 
protosincelul Romlfl/ H. Ci()fO,ljl1r, protopopul V. 
Beleş, preotii: Gavril Bodea şi N. Vesalon, apoi 
diaconii profesori: OI'. lustin Suciu, Dr. Teodor 
Botiş şi Nicolau :\Iihulin .. 

Dupa terminarea pl'ohodnlui, pontificantele 
Arhimanddl Angu:-\tin lfam~('a, adânc lmpre:;ionat, 
a rostit o cuvântal'e, in care a de:->crÎ!' laborioasa 
viata. a scumpul ni defunct, apostrofând toate 
momentele mai Însemnale ~i calităţile lui ale~e 
În raport cu biserica, neamul, reuniunea invăţa
torilor şi familia sa pre carea o recomândil în
grijirei şi grafiei bunului părinte episcop. 

În poarta mare a ;-;eminariului, ş'a luat deja 
dân;-;ul I'ama:s bun, in numele corpului profe:soral 
DI pJ'ofesor Nicolau Mihulin, iar în fa~a mo'l'
mântnlui Ja parental în numele Heuniunei noastre 
învăţatoJ'eşti Dlmitriu Popovici ÎlIv,lţaţor şi director 
şcolar În CuYÎn. 
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Conducil11 [nnebral la deschis linerim!'a io
stilntnlu; pedagogico-teologic suh tiam ura neagr'ă~ 
urmată de impozaoltd cor seminarial :-;nb con
ducerea plofesorului Tl'il'u Logojao . 

. \.u l1I'rnat preoţimea locuojurală de şcolarii 
ministranţi, apoi lrăsura cu cununile, şi caml 
mortuar, dupa care veoiau membrii familiei, 
C()I'plil itlvatălorcsc ~i l1umăI'osnl public io sânlll 
camia am văzut rcrrezentantii bi~el'icilor şi al1to
ritfltilor ~i aproape intreaga inteligenţă română, 
io frunle cu domnii deputati Ya:-iliu Goldiş şi 
Stefan C. Pop, cari spre Cf>a mai mare recuno
ştinţa a noastră, an petrecut pe marele nO:5l'U 
profesor -- pedestru - pllml la mormânt. 

Dintl'e învăţătorii pl'ezenti În frunte cu pre
zidentul Hmll1iunei J(/s~f J/o/du/'all, invatator 
dil'eelol' şcolar ŞI ase:-;or conzistOI'ial amintim 
aici pe domnii: Xicolau Ştef, Iuliu (;l'ofşof(~an, 

Dimilrie Popovici, Augu:o;tin Hotoc, Pavel Boţeo, 
Ioan Simu, Liviu Papp, Georgill PopovÎeÎ, Dimi
trie Olariu , Tel'ehent, Dimitrin Uiş, I. Hoşu, Cociu, 
Pavel Dădea, Inlill Puliei (Lipova), L Neamţu 
(8. :\IicUtuşul mic) Solomon Jurcoane, Vasiliu 
Zab, Stefan Şlef, Nlculau Cri;..;lea, Savu Mihuţa, 
Ca ba, Pleş elc. elc, 

Spre a completa ,'aportul şi a informa cât 
mai esacl cetitorii organ111ui nostru, cari din cauza 
depărtarii n'au pulut participa, la acest act pe 
cât de tri::;t tot atât de smnt penl1'u noi, de în
eheiare facem amintire şi de cllnunÎle puse pe 
tiicriul scutopului nostru deftJi)ct: 

» .Idurafului şi ÎII veci 1U'lIifatului meu sote . 
.J al nica :-;0 ţie. 
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1> Celui mai bun tatii« 
Emil, Minerva şi Felicia. 

"Primului IWimbru ulturll)' şi valu)'o1:iu!ui J))'e~l'd;lIfe" 
Reumunea fnv .... ppopiatele aradane I-VII. 

»Jumtlttile tale imi roi pune.'1If;tlctulmcu«. P:-;. ~O. 5. 
Colegului Teodor Ceontea. Corpul pl'Ofet5oral ... 

1> Distinsului pl'ufesol'« 
Tinerimea institutului teologico-pedagogic. 

I>Iubitului CUIJ/llld« 

Familia Bocşan. 

»lubitului CU1II1lat şi un('/,iu« 
V. Paguba, Dr. V. Paguba şi familia. 

»labitului unc/iiu4. 
Dr. Ciordaş şi familia. 

Dormi în pace l'uflet nobil, fie-ţi amintirea 
vecinică. Iar scumpilol tăi rămaşi aici recuno
ştinţa noastra şi hunătatea lui Dumnezeu :-;ă le 
tindă mângaere. 

-*-

I 
I 
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cJ1foarfea lui ~plum.*) 
(lO,JI), 

.~i /II wfa nenyn'i-It J/lII,ţii ~e lntye 1)/711,('/1. I',~{e, 
_-:'i I'arl! CO{O'II Jl(!,~te/'i ill (,llilml deslinat: 
('/ir'i {tUIIt'fI CItI' de t'tI:e Î,~i fw~e IlInqlt cale 
/Je Imita cea a,z/tnL /Irill (te)' }lIw/unmt, 

X~/i~lll fHn7 {ihn' /leclar dlJl jlilrhele, 
.-:'i zÎJQ(~ri'i CII 1I1fÎ/t,Jrie pe-a 'Ti/lilol' "/J~!lr; 
J(o/iim Îl/llJarfe fisllri .~/I'lIllifl' ('1( plrl('ere, 
.-:'i d(I In toţi Ilii fll/ste tlilt duh:!'le l/"hm', 

OJItI/In ('el Il/H'e tare, /le hntţe de âOltre, 
('oI li sub eel'lI' 'iher ('roil',~fe pl (tilliri uHwi; 
p~ fruntea {ui sit .~r:1I1'qe o I'Ide de .~/ldoare, • 
C',/(:i rtel nmi vi ne zi lin' .~(i sti !/Il pe lmrlJal'i, 

Jlnzrd pe-m~(t Of-tire Înl'/:/t,<ă fIJllt/i'n, /(drt, 
Sir-i crea Cit ,~(l nwi iJlie de cel ce {'It trudal; 
iiiYIi·r et'i Nl ('/lll'ye fOl'fHlIHt !rjulI/fntii 
Şi /leat de feridre (tdoarme dp,~men/at, 

lJ/tr, " tab/Îl'rt dll10lwWJ ('Olltifl./W medite(~ztt 
L(J mo!lru{ nun I~illta de moar!f /li-ar sall:(t; 
'J'irmwl Îndî (leme, SIISjiitU'i, liieril/leaul, 
(',ki fapta (ui miÎl',:(U(t mO/'II/tlntul i-a slip r" , 

Un vis de aII/' t'ede .tiin!ft it/ferI/aUi., 
.-:'i 'ndrtf(I ... Plin/st"ie p;tlltrlil lui M')J/ell; 
SWlYw( rel'lIi1rl rromlilt spre 'repede rUlr'ldr'i, 
Cjnad .~e pune')! frunte Cit /leyt'u planul ,~(/II, 

{'/IIII {)/!l!l!ie IHtll/ni CIÎurl e /"dunii m(tn" 
('!Înd "'I~tfii UI'ItYIlIII' }lrin cor/rii ,~i l'tÎllljJii: 

A~1t de el'lId t'eSII Il ii fl'ombetele In Ityhil"'e, 
Cil/wt pc'i:<e,~te fuI ni,' cu o(wc-nUe mii. 

*) Prima 11lcc·rcar,· Cii cal'!' uuLurul p~l~c'~t.. III JlLlhlicitah'. 
Re<l. > l-'amilil'i< 1870, 



Şi caii lor lIedtir~ză, şi spllmt'"i de tll'rlmre, 
Şi ~/M'(~ par//wutUI se umple de .fiori; 
O$tirw romtÎ,ua;lcă 1'epaos dulce (tre, 
Şi 'n braţul fericirii a~fe(lpt(l d'ltfbe zori, 

'~llqe(lta (/UHlt/fH!()(lSii Î~i ,~pldii-a ei rl/!fi/lll 
fn s(Îtll/ele t'erllinte (, r'riton'a /tonului; 
Un IJlI~t 8/iNI sil 'I/altit IJrin ,~fel'(t (urină, 
Upfmn P"OVO(~c(1 brruii SII fnÎII!fil pe dll,~Ii/(t;li. 

:;ii btjJ!u e#e (,1'llntii .. , dizl,oiul rai! ,~iide~te 
Câmpi(t ren bri 1 ru.i ii ('/1 oase de eroi; 
Vioara 'lIyhife sOllye, .. ieu' Tim ,~e t'()1'e~tp. 
:)1: Domnul :lJul'ilşltnei se {~tlii ';1 mari necoi, 

A lui oştire 'Jr{tn'i devine 'n COt~rll:i/lnr', 
Clici fulflerul trwliÎl'ii adrÎiI!' O-Il ,~iiydllf; 
Voinicii md În sânge.,. e mare peru'lUlie ... 
Oimul! G;nctrl! Pril'eşle la negr/ll fiiu pămt! 

Luna pe fuţii-rei trw{e o il/anfr't fllnehndri, 
Şi-lin lIor Înciuye-azIl1'/d CIl fulyer JH'Ol'ltzut; 
UptUln lovit În frunte de mrÎWt erim;wtlt'i, 
Ah: ':!ttc1-1 cade'lt ,~âtJge ... sii face tin,', .. , lut! 

'Torenţii cei de stÎnye :/ac !l;f(le spumeyolt,~e 
.~i crini, rÎoare 'neal'ii, O! r'f! ,)/((cel Iarha!! 
ClÎl/lpic~ cea siiditii Cit ro~e .'I/"a(Îoase 
Devine iJ,ce!ln trisfti SI/fi cerlll '~Ij//lh(lr!tt, 

Cum zac p"in codrii frunze lovite de on)('ele, 
A$a .~c('ild(lti În 8(Înge U(ml/Înii zac striviti; 
.':Ii alor ,'pirite pie, jlfirjltÎnrl/'" tinerele, 
1'1'1'(' r(Înl ncmurÎrii Ilt c,t'inii h!f/flriţi, 

Cetatea JJ/lr;,~(PI/i. Î~i JI!rde-n ei nro/lire 
Prill mâna lrădătoare hoteltză-zii dp /l1J1I .. , 
Preotul cllyefiirii ne '~IJ/(ne l;u-/llI/i{il'~ 
Aceasllt scenă tristă, aasi falal tablou. 



----"------

La mormântullui Teodor Ceontea. 
()I/om ti Domn i ! 
.lalniel ascuftdt/)/'i! 

~ Fericiţi sunt acei oameni, cari ll'aiud, an şliut sa. 
se pregătească ~ penll'U ora cea tainica. a sfal':;,ilnlui, fn 
cat'e sullelul se înalţa spre sferele cele necuno:scllle a-le 
veciniciei, lăsând celor ce ramân, amintirea faptelor 101" 
8i'\. vârşite«. 

Ol/ofali DOli/lli! , 
Jalnici ascutliitor/! 

Ne-am intrunit a~tăzi alCI, pentn1ca cuprin:-si de 
adâncă stima şi veneraţiune, să dtlm Ll'ibutlll nosim de 
recunoştintă unuia dintre cei mai distinşi şi mai bine 
meriiati fii ai bisericei şi a neamului nostru, Ne-am întrunit 
astăzi aici, pentruca să dăm tribuLui nostru de stimă şi de 
recllnoştinţa aceluia, care cât timp dat i-a fost de pro
vedinţ& ca sa pelreaeă intre noi, aici pe pământ, a fost 
fala şi mândria şcoalei române. Ne-am adunat noi dascălii 
l'omâni din aceasta mândră dieceză, şi prin noi H.euniunea 
noastră fnvăţatOl"ească din protopopiatele amdane I-VIl, 
a cărei prezident şi membru de onoare a fost raposatul 
în Domnul, pentl'llca cuprinşi de adânc doliu, să depunem 
lacrami sinceri de dUI'f'l'e pe momânllll dasc&lului da!-lca
tilo!", pe mormânlnl fo:stnlui prer.ident şi membru de onoare 
a Heuniunii noastre învatatoreşti, parinlelui ~i profeso
rului iubit. 

Ono Domni! 
.fa ln/â (lI,CU tt(lIuri .' 

Teodor Ceontea, acest prototip al muncei şi inteliginţei, 
nu mai există aslă·zi intre cei vii. Stejal'Ul i"alnic de odi-
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nioară a cazut astăzi la pamâtU, slt'ivil şi rapll!:i de tirana 
şi nemiloasa moar'le, sub povar'a unei mnnci cinstite şi 
laborioase. 

Plângi dar şcoala l'omâm\! Lacrăma-ti voi dascăli 
ai neamului. Da, să plângem cu toţii, şil'oae calde de 
lacrămi să varsam ! 

Sa varsilm şiroae calde de lacremi pe mormânlul 
iubitului şi neUllallllui profesor Teodo/' Ceontea, pentrucă 
grele timpuri străbatem. Actualitatea ni-e martol'e. Ea e 
dovada vie şi pipaita, că într'adevăr grele şi pline de 
sllfet'inte timpllri ll'ăim. Şi după semnele r.e se arată, v'or 
urma timpuri şi mai grele şi numai atunci vom sunt! şi 
mai mult golul. ce la lasat ilustrul nostru pl'Ofesor Teodor 
Ceonlea. De aceia am şi venit astăzi aici la mormântul 
lui, pelltru-ca pe lângă presental'ea sUmei muHumitei şi 
a respectului nO:;II'u, aducândll-ne aminte de mUllca lui 
cinstită, de truda lui, de suferinţele lui, şi de victoria lui, 
aici in fata mormantl1lui, sa ne plll'ificăm inimile, să ne 
Întărim sufletele şi să ne oţelim voinţele, :-;ă luăm duh de 
viata datător! 

Ou, Domui! 
Jalnici ascultiilol'i! 

Cine a fo~t Teodor Cpontea? TeodoI' Ceontea a 
fost bărbatul faptelor. EI a fo~t unul dintre acei I'tui 
bărbaţi, care vecinic va stâ ca exemplu de Împlinire a 
datoriei şi de voinţa neobosită. Teotol' Ceontea a luminat 
cu făclia muncii, cu fa.clia dt'ago"tii, cu făclia datoriei şi 
~i cu fă.clia dorintei timp de peste 25 ani, şi din aceasta. 
lumină ce a l'aspândit, dl'ilgostea lui mare de bberica. şi 
neam, au născut f:tpte, cari glorie neperitoare fac şcoalei 
române. EI nici odaUl. n'a trăit pentru sine. Persoana lui 
peuLm dâm;ul nu exista. Şcoala româna, şi interesele ei 
a stat totdeauna mai preSl1S de el şi intere:-;ele lui. 1'] in 
lot timpul vietii a fo:->t ca O Inminat'(" care al'zând sa 
consumat pe sine, pentruca sa lumineze allol'a. Prelegel'ile 
sale de model vor I'amânea' vecinic îolipărite in mintea şi 
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lnllua noaslră, a foştilor săi elevi, ca tot atâtea izvoal'ă 
de viati!. intelectuală şi morală. Vorbea atât de frumos. 
cu atâta convingere şi căldura; îi şedea atât de bine 
la catedra, iar tnvăţămâiul il repl'esenla cu atâta tărie, 
putel'e ,şi demnitate; încât se vedea a fi născut de 
profesar! Dar ce vorbesc numai de ace:3tea? lală, diecesa 
întreagă şi reuniunea noastră invM~Horeasca ne sunt mărturie 
deplina. Nu este colţ in intreaga dicceza unde :-;c\ nu se 
sâmtă activitatea prea laboriosuilli, a iubitului profesor 
Teodor Ceonlea. Ne-a creat alâtia bărbaţi: preoţi, invă
ţatol'i etc., cari aslăzi în aceste limplll'i grele şi pline de 
ispile, muncesc din gl'eu, după exemplul prea demnllltl1 
lor magistru şi invatatol', la marirea şi intarirea bisericei 
şi a şcoalei noaslreşi prin ace::;te la mărirea şi intarirea 
scnmpului nostru neam, 

Reuniunea noaslra învaţc1tOl'ea~ca, ial'ă~i e ;-;ll'âus 
legată de numele lui, pentruca el li fosl intemeet01'ul) el a 
fost organizatorul, el a fost l'eorganizatorul, el a fost pre
şedintele ei. Un lucru mai de fnsămnăiate uu s'a făcul in 
reuniune, fa.ra. ca acela si!. nu aibă cupI'ins in sine nu
mele TeodoI' Ceontea. lata. dar pe scurt, cine a fost Teodo1' 
Ceoniea! 

Ou. Domui:' 
Jalnici ascultt'iiuri! 

Neamul, biserica şi şcoala noastră românească a 
ajuns a~a dar in greu doliu, pentruca prin trecerea la cele 
eterne a iubitului profesor Teodol' Cp,ontea, a perdut pe 
un fin credincios şi dil'otins, iar şcoala româna a ajuns Îu 
gren doliu, pentrucă prin trecerea la cele vecinice a iubi
tului profesor Teodor Ceontea, a pierdut pe unul dinh'e 
cei mai distinşi şi mai vrednici repI'ezenLanţl al ei, cal'e 
prin pute1'ea ::;pil'itului său ~i prin dragostea lui mare de 
munca., a cărui jertfa. a şi cazut, a ridicat mult, foarle 
mult cinstea şi vaza ei. 

, Teodor Ceonlea intru adevăl' a trăit o viaţă, incât 
cn drept cuvânt putem zice despl'e el; :. Fericiţi sunt acei 
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oameni, cari traind a ştiut să se pregateasca penLI'll oara 
cea tainică a sfâl'şitului, in care sutletul să Inalta. slyre 
sferete cele necunoscnte ale veciniciei, lasând celor ce 1'30-
man, aminti rea faptelor lor desăvâl':şi te«. 

UII. D/)lI/ill.' 

.!aluid (lsellltâfo/'/! 

Numele Teudor Ceontea, ,'a illfrumseţa cu multă 
demnitate paginile istoriei ilOastre culturale nationale. Deo
sebit va înfrumseta cu multa demnitate paginile i:5tol'iei 
institutului OO;lt'll pedagogic-teologic din Mad, unde timp 
de peste :35 de ani a muncit din gl'ell şi cn o rară abne
gaţillne şi pnnctualitate. Tot asemenea va tnfmtl1:5eta CII 

multa. demnitate şi pagioele istoriei Reuniunei noat;tre tn
văţatore"ti, undp. a facnt şi creat totnl. Iar pomenirea lui 
va fi vecinica, după zisa lui flol'atiu: »1<:1 inca in viata. 
ş'a cladit monument mai tare decât b['OnZlll şi marmora«, 

In veci amintirea lui. 

/)rmitJ'h~ J'opol'icl 
illviit:llor. prilll Sl'cn'laml H'·lIlJillllii. 



~a sz'o'/u! pro!esoru!uz' prl'Parandlltf 

-
'0(/((lr./~ 

S'a frânt ... 
O creallxa d<,s(amlă de c'ec/tea J(l trUp/tia 
P!ecase'Jl jos pe ilfuraş, ca ~mu! ce suspină 
Sa-şi aj!e-un adăpost. 

Şi s'a '1dâ!ml în ea!e e'o cea/a de coPii: 
--~;J1erJ:'i uJlde, crea}~fti dn~fii, p' spune d'ullde Vll~ 
5 ' . !I" t"l " t C{lrc-t a il?t ros· ; ... 
iVzt C1tmva cau,ti gradina fa! il1urăşu/ui ma!,J ... 
- ~ Ba, da.' Chiar !a Arad mă duce al sau z'al: 
A! vostru sunt, z'oaua-s trimis .. 
Si Tată! S/{ltlt asa mi-a ZI~I': , 1', 

.s'ă sia U Cit "Joi, sti cresc cu 1'01, 

Să fac din voi atâ!i eroi 
Pe cât iVa/umea' Ijzz'·ace1~vt. 

Şi datorinţa mi-am făcut! 

C,t slert de veac aici am stai 
La postu! meu, ca lt1t soldat! 

Voi şt4i că pentru ce-am tuptat; 
r'tJl' stz't i cu ce v' am a d,}J.at ; , , r 
Voi flt/i că creangă am sosit, 
• ...,·tejar bt.'itrâJl am '1l!oc1Iit*), 



Şi pentru tloi, })l'am mistuit.' 
~S'i mt l,'am dat ce n'am futut, 
Dar da,tllv' am lot ce-am alJut! 

.>1' niei c,lud' nu m'am od/cltm/, 
Pât/ a nU /~lCe ce-alJl dorit: 
~)'ă las iN Urmtl 1tll'a (J ceată 

De dascăH, bim-îltchit'gatc'i. 
Şi dac' (lceasta am a/lms, 
JVă duc cu fruntea 'llaită sus 
La .tatăI cd ce m'a trimis 
Să-i spun: Părinte! ce mi-ai ,'lIS 

Am împli1li/ eli scumpătate. 

Te rog, m(l iartâ de păeale. 

Adio !;,. ai mei ... 1itlbUIl rămas 

"'it :;ie la urmă - fi vă las 1.,. 
S"au dus bătrânii, merg fi eu. 
Cit 'lioi 1'lfmâne Dumnezeu 
.'-;11 vă sculească ''Il braţul său! " " 

-------



----- ----

Nuntărul "I2". 
Tractarea metodici după metodul lui Grube*). 

Anunţarea ţintei r 
lWYI/(i da .WWl/lrl! ,lsfrtZÎ rolll Î//rii(1 fiii 1/I/IIII/),I/U/ 

('(Îlf IlIn; ((l"P' fi II III! C{' vom Învi"tta astăzi ~pune tu Ardelean? 
Astazi vom invf"tţa :-;;l număl'ărn lunile anului. 
1. Pregătirea (analiza). 
Ce numar am Invaţat nOI mai pc llI'lTlă se ne spuna. 

Milrea ? .. Mai pe urma. am invaţat număl'll1 11. Xumlll'ă 

11 bile la ma:;;ina de :-;ocolit !**) Xumăra. acnm :!! 11 ( bâ
Uşoare S. ~ ... Acum scoatpţivil Iăbliţele şi faceţi pe ele» 11 (, 
puncte !. .. Apoi »11 ,{ linii ! ... Aşa eL .. Numara. tu X. dela 
1-11 !. .. Bine L .. Acum numără In Y. dela »11« Îndă
răpt ! ... Dar ce nuoH1r urmează după [) ? ... Dat' după 8 ? ... 
Ce număr se a!lă înainiea lui :->11«? ... Aşa e! ... 

2. Predarea proprie. 
Câte bile am scos eu acum afară, să ne spună X. ? 

(D-ta ai scos 11 bile afară.) Dar acum câte am scos. ACllm 
ai scos una. JmwIII!lrt!i-/,{I! 11 bile rll o jiUi fac 12 bitI'. 
Cât fac 11 hile cu o bilă ? ... 

C,lţi fileri am eu, ială îţi dau tie X. unul câte 
nnul şi tu îi numără. (lnvăţa.lorul îi dă 11 fi 1.). Câţi tII. 
ti-am dat eu acuma ? ... Dar acuma câţi ţi-am eu dat? (Jnv. 
ti Illai del unul). Aşadal'ă câţi fiI. ti-am dat? (D-la mi-ai 
dat 11 lil. şi 1 fi 1.). Cât fac dara. fiI. 11 cu 1 fil.? ... (11 cu 
1 nI. fac 12 fil.). (Tot aşa facem cu )' pnncte«, apoi cu 
»linii«). Acum băgaţi de seamă! Noi am văzut, că 11 

*) 1'1','z('niaHt a,lull. ~('ller. din Pecicn d,' Xicolall H;lnlll\, InVă\lltor 
In cinta, prolo\>o\>iatlll Hi\lma,!.!:iu. Aorwx la protocol >luL. lI. 

**) lUspullsllrih, şcolal'ilor să ~llbtlJ\"lt'g. 



bile cu o bilă fac L2 bile, 11 bât. cu 1 bâL fac 12 bât., 
11 fiI. cu 1 fiI. fac 12 fiI., 11 linii cu 1 linie fac 12 linii, 
11 puncte cu 1 pllnct fac 12 puncte; De aifi ÎJllat(lim, eri 
11 cu 1 SIIIIf d;! ... Aşa d:tr;'\ cât e 11 cu 1? Să ne mai 
spnnă încă odatA Ardelean, cât e~ 11 cu 1 ? Aşa e ~ Acum 
7.iceti cu to~ii: Il cu 1 fac:. 12«. Insemnatin{! Câti fiI. 
pun eu acum pe bancă. Să numere l\.? Bâgfl(i bine de 
,'wlJ}/(L' In loc de 1 .IiI. noi /Ilai zÎ,'em .~i o un/tate, cum 
mai putem zice '? ... Fiindcă am pus tot câte un fiI. Apoi 
câţi fiI. am pns eu pe bancă':' Aşadal'ă de câte ori am 
pus eu tot câte o unitate? Şi câte unităţi am pus? Câte 
unităţi sunt în NI'. 12? Aşa e! bine ~ 

3. Adaugerea. !iii,cJnţi de .'Iwmu'i! Câte trasuri sunt 
aici ?.. DaI' aici ?.. Cât face 1 t. cu 11 t. ? .. Câte bile 
sunt aici ? .. Dat' aici ?.. Cât fac 11 b. cu 1 bila '? .. Aşa 
e! Ascultaţi! )Tema praclica). Nicoliţă are 10 fiI. iar P. 
are 2 fiI. Câti fi\. au ei amândoi? Cât fac 10 cu ')? 

1. are dela tatăl său 8 fiI., iar dela mamasa are 4 fiI. 
Câti fiI. are el de toti. Sa ne spună I.? Cât face 8 fii. 
cu 4 fil.? Aşa e! 

Abstracţiunea. Bii,qa(i de seou/((! Noi am zis: 
11 cu 1 fac 12, 10 cu 2 fac 12, 8 cu 4 fac 12. Acum 
eu va scriu aceasta aici pe tabla iac'aşa: 11 ('U 1 jile 12, 
Celeşte 1u A. ce am scris eu pe tablă? Al'ultl 1llseuma! ivâ 
In'ne! /-:/1 În loc de CUI'. 'CU« roi/( ]Jllne un semn Jlf' (~a1'e 
de câte ori îl reti redpa fotdpalllw sâ-i ziceti »CU ({, semnul 
acesta pste o :.+< drPrtpfd. Aşa ! ... Cum trebue să ziceţi 
semnului acestuia ? .. ~lcttm bâgaţi de seaml1! Eu wiu scrif' 
aceasta acum aşa, că l'oiu pUl/e semnul acesta >+« in loc 
ele cucdntul )}cU«. iar semnul :.=« În loc de C/l/l. fac, şi 
atunci pom cen a.~a: »11+1=12«. Cum vom ceti? .. Ce 
am zis noi, cât fa:c 10 cu 2 sa ne spuna X ? .. Acum vină 
tu la tablă Y. şi scrie aceasta cu semnele cu care le-am 
învăţat 1. •• Aşa e1... Bine eL .. 

Subtragerea. Bagati de seamă! - Câte puncte 
am făcut eu acum pe tablă? Să ne spună Y . .. O-ta 
ai făcut 12 puncte... (Invătătorul şterge un punct). 

-



105 

Câle puncte am şters acum? Să ne spună X... Şi 
câte puncte an mai ramas? " Dacă din 12 puncte 
ştergem unul câle mai rAmân ?.. Aşadară. câte ne mai 
rămâne dacă din 12 luăm unul?.. N umară tu B. câle 
bile scot eu afara acum? (D-Ia ai scos 12 bile). Câte am 
scos ? ... lMgo(i de semml.' Acum din acestea 12 bile pun 
2 bile la o parte. Câte bile am pus la o parte ?... Câte 
bile au mai ramas aici? Să le numere Y. ?... Aşa dară 
dacă din douasprezece bile luAm 2 bile câte mai rămân? 
Apoi dacă din 12 luam 2 cat mai rămân X. r... Băgaţi 
rlp semnâ! Am zis ca daca luam 1 din 12, ne mai ramân 
11 ; dupa aceea am zis, ca. dacI' luăm 2 din 12, ne mai 
ramân 10. ltlsmma(il'f/! l,,'ul:,( ser/It aceasta pe tablă eacă 

aşa: 1 din 12 fac 11. Ceteşle ce am scris eu acum pe 
tablă Y. ? .. Bil.IJa(i ae seanut. e/l in loc de CUI). :.dine voi 
jI/O/P lUI Sf'1un, pl? care de eate o-ri li veti vedea, totdeauna 
.<;tl-i zi('eti "din ... Semnul ((cela este o :._c. Cum trebue 
să-i ziceti ? ... l(1t' În loc de cuvântul »face voiu pune 
semnul care l-am Învii(nt 1J/râ Înainte, aderă semn/Il acesta 
.=« şi afunrea ?'Olll scrie aşa: 1-12=11. Cum vom 
scrie )'? Ce am zis: cât ne mai rămâne daca. luăm 2 din 
l2? .. , Acum să vină la tablă X. şi să ne scrie aceasta pe 
tablă. Cum vei scrie tu X. ? ... bine L .. 

Teme practice. 1. I. Are 12 fiI. din acestia 12 
fiI. cumpara. mere de 2 fiI. Cân fil. i-a mai ră.mas lui l.? 
2, ~icolae are 12 mere, din acestea dă. 4 la fratele său, 
câte m~l'e ii mai rămân ? .. 

Multiplicaţiunea. l5âga(i de seamă! Câte bile 
trag eu de pe sârmă.? Numără tu Y. ?.. Copilul numără 
unu, doi, tl·ei ... doisprezece. Câte bile trag odată? Câte o 
bila. De câte ori am tras eu dUe o bilă ?... Aşadară de 
t 2 ori tot eate o bila, câte bde fac ? .. Eu Iţi dau ţie X. 
bâticelele acestea tot câte unul... Câte bât. ţi-am dat r ... 
Câte bât. ţi-am dat odată.? De câte ori ti-am dat tot cate 
un bât ? ... Aşadară, câte băt. am dat eu lui X. ? ... Aşa
dară de 12 ori tot câte 1 b. câte bât. fac r ... 

s 
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!1IIYllti (/('/lIJ/ !Jil/I' rll' 81'1(11111,' Soi II/II ZIS, ('(/ rll' le"! 
ori ('IÎlI' () hilt'i fa(' 1:! bill', dUjJI; 1/('1'1'(( ((III/II/li zi:.;, ('1/ 

de 12 o)'': tot câte /111 /JIit, fi/I'p 1:! hfif. /)1' a ('P!'I' ÎII1'(1(lltll.' 

ca. de 12 ori 1 fac 12. 
Zice-ţi cu toţi acea~ta! Aşa e! Acum baga-ţi de 

seamă! Eu itI voiu da ţie y, lol câle 2 riI., ial' Iu 8,1 
numeri ca de câle ori iti dan eu tie câle 2 fiI. ~,.. De 
câte orI ti-am dat tot câle 2 nl.? Acum numara câti fii, 
sunt de toţi '? .. Câţi fiI. slint ?, .. Şi de câte OI'i ti-am dat 
eu ace~ti 12 fiI. ':' .. , Aşadară dU fac de fi ori tot câle 2 
fil.? Incă odata sa-ne spuna Y.1. .. Cfot aşa urmam cu ~l, 
apoI co 4 ... ). 

JnsP1nJ1uţi-IJr'i! Noi am zis d1. de 1:! ori 1 t~/(' 1:!, 
ti, (j m'i :! .ti{(~ 12. Acum eu I'l)ill sn'il( IlcPI1 ... dn liP tnlJllt, 

iacă ((şa.' de 6 ori 2 fac 12. Ce am :3CriR eu pe tablă 
A?. iNi(Iati de seamă! },'II acum în loc de ('/(1'. »ori« . , 
/loiu. pune /tu semn pp Nll'e de cIÎle ori li I'pti VP<lI'{I, tot 
deawla .wI-i zicf'ti 'it ori c. Acp/ snnft este ~ X« (o Cl'llce 
plecata.). Aşadara. ce semn voiu pune în loc de cu\'. ,ori«? 
Sa.: ne spună Y.? ... Atunci vom scrie aşa: »()X2 = 12 ~. 
Ceteşte acum ce am scris elI pe tabia? Aşa e~ ... Bine eL .. 

l'f'me practice: 1. A. ca pată dela latul său 3 fiI., 
dela mama·sa iarăşi ;3 m. şi dela unchiul :-;ău ian'\şi ;3 IiI. 
Dela câţi oameni a primit A bani? Căţi fiI. a primil dela 
unul ?, .. A~adara de câte ol'i a pl'imit el câte ;3 fil.? .. 
Că ţi m. a primit de tot? A:şadară cât e de 4 ori ;3 fi[ ?,. 
Aşa e ! ... 

2. I. capălă dela 3 oameni 12 perr., dar aşa c,i 
dela fiecar'e capată câte 4 pere? De că le ori a căpatat el 
câte 4 pere? Şi câte pere a capatat de ta!? Aşadara 
cât fac de B ori câte 4 pere? Aşa e! 

Divisiunea. Ce am eu în mâna să ne spună Y? 
(O-ta ai în mână bâlişoal'e), Câte b. am eu in mâna, să 
le numere A.? O-Ta ai în mână 1"2 bâtişoaJ'e. Acum băgaţi 
de seama! Eu voiu imparti acestea 12 b. între 12 şcolal'i, 
iată le şi dau ... Câtc b. a primit unul sa ne spllnă X,? .. 
Care are mai multe b ? ... In câte părţi am impărţit acelea 

..... 
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l2 b. ':l ... Şi ca.te sunt intr'o parte de aceasta? A;;adal'ă d.t 
face a 12 parte din 12 r 

lNi!Ja(i !lP, seamd! Eu am la mine 12 fileri. Să-i 
numere B.1... Acum aceşti 12 fil. îi împart între 6 şcolari 
iala le dau tol câle 2 fiI. Ia fiecare t Câţi fiI. am avut eu 
~a.-mi spună C. ?... In câte părţi am împărţit eu aceştia 
12 fileri? Şi câ.ţi sunt într'o parte? Aşadara. cât e a 
6 parte din 12? /1Isemu{I(i-c(i! 12 împăl'fit in 12 pdr(i, u 
parte de f/cf!f1sfa are 1. Cât are o parte ziceţi cu totiî? 
Aşa e! TaI' daca pe 12 îl împărţim rn 6 părţi, o parte de 
aceasta are 2. Cât? Ziceţi cu toţi! Aşa e 1 

IMgaN bine dp, 8ean/(l! Acum ac/'asfa o voi" scrie pe 
tablli. ((şa: 12 împărţit în 6 părţi face 2. Ce am scris 
eu pe tablă Y ? ... lnsemnaţil'ă! In toc de cuv • • impărţit 
în « /)()iu pune un 8('mn pe care de câte m'i Îl veţi vedea 
fat dea una sii-i zice-ţi »împărtit in«, iată semnul acesta 
.S«. Cum lrebue s[-i zicem ? ... sa ne spună Y.? .. Acum 
ziceţi ClI toţi ~ Alunci vom scrie aşa: 12 ; 6=2. Cum vom 
scrie? Să vină la tabla D. sa scrie şi el. Aşa e! 

Teme practice. 1. E. are 12 nuci. Acesle 12 
nuci le împarte In 6 sco]al'j; câte nuci primeşte un şcolar? 

2. F. are 12 fiI., aceşlia 12 fiL ii Imparte la 4 
copii, câţi III. primeşte unul? 

R. G. are 12 prune ;;i le imparte la 3 băeţi, câte 
prune capălă unul? 

Aplicarea. Câte bâlicele am eu în mână. Să le 
numere Y? ... D-Ta ai im mana 10 bâlicele. CâLe am mai 
pus cairă acele 10? Câtă acelea 10 ai mai pus 2. Aşa~ 
d?ra cât face 1 O cu 2? Câle bile am tras eu aicea? Din 
acestea câte am pus la loc? Câte a mai rămas? Aşadară 
câte ne mai rămâne dacă luăm 4 din 10? Câte bile am 
pllS eu aicea? De câLe ori am pus eu câte 4 b. 7 Cât fac 
de ::.;'{ ~ l'i câte 4? Câţi fiI. am eu in mână? Eu aceştia 
ti im l-'art în 3 părţi, cât să vine la o parte? (La o parte 
sa vine 3). A~adara cât e a 3 parte din 9? 



Şcoala practică.~) 

Unul dinh'e principiile cardinale ale didacticeî mo
derne este principiul: ÎnviiţămtÎllfll! are sic .tie }J/'ol'fic! 

A mai stăl'oi asupra fnsemnătaţii acestui principiu 
este absolut de prisos: toţi bărbaţii de şcoală îl aplicam, 
înlr'un grad mai mare sau mai mic, fiecare după parerea 
sa individuală, dupa modul :-:ău de raţionare. 

Sub notiunea ~ practicII să înţeleg atâtea lllcr11l'i 
În pedagogie, câţi pedagogi sunt; cRţi oameni atâlea pareri. 

Neconditionat că înVăţătorul, care bunaoara, va 
propune numai superficial geografia patriei şi la dincontrll 
va propune cu predilectie geogral1a ţarilor şi conhnentelor, 
- zic acel invatato!' [ncă este de credinta, că a săvâl':$it 
un lucru pl'actic. Tot aşa şi acela, care la invaţământnl 
aritmeticei sel va învârti pe lângă exemple abstracte de 
nici un folos pentru viaţă, şi va negliga exemplele J-Il'aclice. 
Şi aşa şi la limba romana acela, care va stărui mai mult 
pe lângă regllli seci şi va neglige graiul viu, compunerile 
practice etc, etc. 

* * * 
Şcoala modernă are chemarea unui bun medic, 

care inainte de a se apuca de operaţia pacientului său, 
face diagnoza morbului, şi cu cât aHa mOl'bul mai cronic, 
Cll atâta înfige mai adânc cuţitul, cu atât curăţă mai 
temeinic rana. 

Dacă vom studia temeinic întreg sistemlll noslrn 
de învăţământ, vom afla că relele, cari bântuie -''Şcoala 
modernă sunt trei: U/rdel'ii/p obstraf'te, de aici apoi ~/(rmf'
nagilfl şi sfrtrea miudi ([ Î/ll'(((ăfo1'ilor. 

*) lJisprtatiunL' cetită In adunarea ~"Ill'ral,1 din l'ecÎca el.' [,1.'1/ Stl/nm 
11l\'ăţ!ltor In Hoşia Pl'otop, HadIH'i .. \dnex, la protocol sub H). 

---....---

1 
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E':'lle tipic intreg modul de cugelare al Homânuilli 
cu privil'e la ~coala o()asll'a popol'ala. E~te proverbiala 
Î.'Illo(rW(I/, ura, adeseori chiar brllfalit/dm faţa de aceasta 
instilutlLllle aUU de binefacătoare in fond penlru el. 

Fenomennl în sine e explicabil. Vitregitatea veaCl1-
rilur, cari fin tinut pe l{omâni În lanţurile robiei şi ale 
inluncrceull1i, trecerea bruscă dela JIoazi-buchile« omoritoare 
de spil'it la slarea de sUl'luenaj, a fOtit moţive destul de 
eclatanie pentl'u poporul nostru ca sa se desgu:-ite pentru 
multa vreme de şcoală, l-a fost într'adevăr prea amară 
În*elacinne.l: fn loc sa se trezeasca cu ceva fol08 practic 
din cfltiva ani d(:' şcoahl, s'a ales adeseori cu slăbirea 
facnltfiţilol' intelectuale la elevii cei talenlaţi şi cu o mă 
neţ<ll'tnurită Iht<1 de fnvatatura la cei mai putin talentaţi. 
Din aceasta anomalie a urmat adeseOl'i alt rău: vexal'ea 
învăţatorilor, cal'ila l'and111lol' au reCtll'5 la mîjloace de »în
dt'eplal"e«, la nuiauă, De aceste dallni nu ne-am dezbrăcat 
tolal nici pâni1 astăzi, cu toată »civilizatiac. închipuită, ca!'e 
atrage dupa sine atatea dezaslroase urmări. 

Daca vom stLldi~l firea omului vom aflâ. că acealrlla 
llizneşle, ca din orice actiune sa it'aga cât mai curând 
folos practic, şi aceasta oizuinţa să observa. mai ales la 
poporul de rând, la popoml nosln1, care e copleşit de 
alMea nevoi şi nacazUI'i. NOrlllă invaţatol'ilol' oi-se da adesea 
ocaziune, sa ni-::!e amnce cele mai crude adevăruri in faţa, 
din partea poporului nostru, de multe ori fal'a :5a. ne 
gândim la ele, şi nu totdeauna pendenie de voia noastl'a, 
E ceva Incm de mirat? En om, cal'e a a invaţat numai 
»azi-buchile« pe cari le-a şi nitat in pripa şi care s'a ales 
numai cu »TalăI n08ll'U« şi ell ,CI'edeul«, sa nu se dezgu~te, 
sa nu se I'e\'oalle chial', pentru atâta hal'abăbura de inva
t/Unl'ă? Cr. legatura poate să fie intre» azi-buchi« şi între 
cursurile de :\Iaternatici, de Geografie fii chiar de Limba 
română de aztazi? Ce punte de trecere între aceste doua 
epoci antagoniste, dela starea barbal'ă la slarea grabiloal'e 
după lumina., la epoca de slll'menaj? Cum putem pretinde 
ea Romanul ::iri ~c insnlleţeasca pentrll lucl'nri J cari tiU 
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stau aasolut nici într'o legătură cu modul său de viahl? 
Pentru ce trebue, bunaoara, ca un elev din şcoala popol'ala 
să afle datul in care VOI' cădea Paştile in anul viilor? 
Poate, vrem să facem din el astronom, sau să l'edacleze 
calendare? Pentl'Uce faptele atâtor regi, fără ca sit poata. 
afla legătura dintre cauze şi efecte? Pentr'uce alalea reguli 
gramaticale? Trebue-i Homânului frază, perifrază, pe-rÎod, pe 
cari mulţi oameni cu maturitate nu le ştiu aplica? Trebne-i 
elevului tari, continente, pe cari le confundă reci p I'OC, ca 
la urma urmelor să nu ştie nimic? Timpul fizic, putel'ile 
psihice ale elevului, încărcarea materialului şi frecventiJl'ea 
neregulată nu ne earta o aprofundare mai temeinică, din 
care resare judecata clara, activitatea spontană a elevului, 
şi din aceasta anomalie indiferenta fenomenalii a parintilol' 
fata de şcoală. Ca să :3(' insufletească Românul pentru 
şcoală, trebue să o inţeleagă: iar ca să o inţeleagă, acea~ta 
trebue să se coboare la el, ca să-I înalţe la sine, 

Românul inţelege ca băiatu) lui să se roage, pentrucă 
aşa a învătat dela moşi-strămoşi, va să zica. are dispozine 
pentru aceasta, dar nu pricepe de ce s<l-i umpli capul cu 
atâtea îr.vatături, de care el nu va avea folos in viata.. 

Fără indoiala că intre epoca de indifeI'enţa totală, 
aproape barbară, de care ne desparte abia câteva decenii 
şi între epoca de surmenaj în care am ajuns la apogeu, 
trebue căutată o punte de trecere, ca sa nu facem un 

\ 

pas atât de riscat şi în fond atât de dezastros. Trebue o 
epocă de tr'auziţie in care nu atâta 1uvâ(âluJ'ă ci mai multă 
iubire, nu atâta frămâutlll"P ci mai multă prudenţă, nu 
atâta teorie ci mai multă praxă sa se facă! . 

_ Este într'adevăr ceva revoltător, că noauă Româ
nilor, un popor eminamente agricol să ne lipsiască în mod 
aşa simţitor plugarii harnici. Elevulbi În şcoala i-s'a dat 
atâta teren prin multa invăţătură, ca să i-să deschidă» noi 
orizonturi It, ca să traiasca mai pe uşor, mai pe domneşte 
ca să nu-i mai vină pofta să mai prinda de coarnele 
plugului, sau să se desguste, ca nici să nu mai audă de 
carte, Dar ca să devină mai morali, mai lilc/'âluri, mai 

--------
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rt!fpn: {fi nu'nt", şcoala nu şi-a ajuns inca pe deplin scor}U1. 
La acp~te :"lăl'i trisle contribue foade mult şi starea 

mizeră a !nvatăLorilor nostJ'i, Salaml immficienl pentru 
snbzi!:itenta unei singure persoane. solvirea nel'egulală a 
acelnia. Il conslrânge pe lllviHălor de multe ori să-şi caule 
alte ocupatillTli incompatibile, ha chiar degl'ăclătoare petru 
poziţia sft de educator, De unde deci să cauţi atâta insufleţire1 
alftta abuegaţiune la un Invatator când el sol lupta, să 
7.bllCimnll pentm cele mai modeste mijloace de bani? 
1,: un adevăr doar recunoscut de toală lumea, că unde 
tlll-i câştig, 1111-1 insutle~ire; lat' unde nu-i Insulletire1 nu-i 

propăşire, 

* * * Cnm are :-.01 fie intocmită şcoala noastră poporală 
m-o spune tot Românul când e indignat asup! a şcoalei, 
sau a:-upra noastră, de zice: ), /)((('(1 ,;~tiu ('Il 1.(Jiu .~ll fac 
popă din hiiialul 1J/f!If, !JIII,(/,ll' If fust II/(),~U, pll'rJar a fu.~t 
fl(fll, plu!/(I/' sunt PIl, şi pluf/ar o S(I ,~p şi el«_ Şi are multă 
dreptate Homânul nostru, Ceiace îns<1 pare că uită el, e 
alJ'ibutul harwic. Dar la moment il auzi complectându'şi 
I'espunsul: .. lJ(/('(l fui JUjJII ,J!u!la)' tn/psG toti domnii l .. 
Atunci numai le trezeşti că vrea să zică: Fie el numai 
om ca mine, cu casă şi cu masă; căci care nu are casă 
;li masă, acela nu e om cum să cade1 ci iac'aşa un 
vânturil-ţal'<1! în trebue un raspuu:-i mai clasic? Ce vrea 
Homânul din baiatul săn? Aceia ce e el, sau să crede a 
fi : plugor hantic. 

Sa na:;.te deci intrebarea, ce e de racut, ca şcoala 
să satisfaccl pe deplin tr'cbuinţelor' şi nevoilor popol'Ului 
nostru? llfbpllmml il ga::;im in conlraml relelor descl'ise, 
eari ballluie şcoala, anume: 8(/ dt'im llirel'fie pl'adidi Îllt~'P9 
i/wlt(fJIJI/Îllfullu:, .wt .tpl'im :rou1a tte sltpraÎllcorden'e (de 
surmena)') si Rd imuult(UI'ifim starN/' IIlIder/ltlii a ÎJll'lltâforilor. 

• t ' , 

* * * .\vând odată răspnnsul sa vedem cum am putea 
aplica mai cu succes direcţia practică la diferite obiecte 
de tnrMg rnânl. 
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La tnvăţământnl religiunei vom da importan~a cuvenita. 
rugăciunilor; vom alege subiecte din nemijlocita apropiere 
a elevilor; vom trata subiecte din a căror invăţăturtl morala 
să pot combate păcatele mai uzilate la poporul nostr'll. 

La invăţământul intuitiv vom pune mare pomi pe 
uneltele, zidirile şi acţiunile econ0mice. Viaţa, care il 
aşteapta., să o descriem in colorile cele mai frumoa:;f', sa 
o idealizăm, ca să simtă elevul de mic, că acea:;I!l. e 
cea mai sfântă din lume. 

La învăţămânLul limbei materne, (gramatică) vom 
abandona regulele seci şi vom lua intr'ajutor graiul viu, 
cartea de cetire, dând importanţa cuvenită compunet'ilor 
stilistice practice. 

La învăIământul aritmeticei şi geometriei, vom ItlU 
exemple de absolută trehuinţă pentru viaţa practica, mai 
ales din domeniul economiei şi industripi, 

La inva.tămfmtul Geografiei vom trata patria noastra 
in detail, inzistând cu deosebire asupra solului, c1imei, 
productelor, a locuitorilor, a stării culturale ~i a~upra 
mijloacelor de comunicaţie) - ear ţările şi continentele 
le vom trata numai in liniamente generale. 

La invăţământul istoriei vom stărul asupra momen
telor' mai însemnate din istoria universală, scoţând fo 
relief starea socială şi culturală a fiecărei epoCi şi mal'când 
ca cu un fir roşu cauzele, cari au dat anză la diferite 
zguduiri sociale, 

La istoria naturală, voiu stărui cu deosebire aSllpra 
zoologiei, cunoaşterea defailată a animalelol' de casă, a 
acestor :.tovarăşe de muncă« a tăl'anului nostru. 

La economile ni-se impune o activitate cu mult 
mai febrilă, La plugarit, cl'eştel'ea vilelol', pomăl'il' avem 
cel mai larg teren de esploatat. Este tndeob~te cunO:5cut 
ca.t e de prost lucrat pământul la popol'lll nostru, din 
cauza uneltelor primitive. Ştim cu totii cât sunt de slabe 
vitele ţăranului nostru mai ales primăval'a, când se incepe 
lucrul câmpului. Este apoi curios că popor'nl nostJ'tl nu 
prea sădeşte pomi} cu toale că teritoriul ocupat de dânsnl 
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e foarte priincios pentru acest l'am de economie. :XOl'ocul 
că. vanllll,. sau pa~(lrile. presară. t',itnbl1l'i pC::îte pamîntt din 
cari ti ret'al' ~i Rom~tnuilli pomi, pe cari apoi ii lasa in 
voia întâmplării, fara sa-i grijască. 

La plllgărit dllt'e!'1: ,nu prra putem premerge cu 
exemple practice, rleoareee di n eauzc' )} hilleeu t1oscnle« 1)11 

prea avem nici p<\mânt, nici vite ca sa condllcem economie 
de model. ln I'aI1111ra POIlllll'itulni am puteit dezvolla o 
activitate' mai mare prin $coalele pomologiec, dar IU 
unele comune şi ace!jle sunl rit' şcoala la o distall~<l de 
câli\ a chi'lomell'i. 

La lucrul de mână vom lua acele dexlel'iLaţi; cal i 
apal'~ân mc\::5ă.ritului, deoarpce aceste cari mai ales in l'ezol'lul 
plugarului nostl'll. Nu a rare od ne lntâlnim cu tiu'ani de 
ai nostrii, cari nu ştiu sa cioplească un cuiu de lemn, 
sau sa faca o lllCUeloar€ la U'i(\ d~ll C<it'e cauza. u;a 
românului e legala cn o sfoara sall CII o frânghie de leiu, 
Nu e in. stare apoi să puna o coad;l la sapa, sau saeure, 
- lol lucruri c(lri le poate savârşi un Olll normal cu 
ajutorul unei beude, unui fil't'z, şi unui gelau. 

Ca: să nu cadem in ullele nedumeriri amintesc că 
şi <tiei Lrebue 5('\. a\'em mai mult t-icopnl in \,pdcl'€, Să nil 
creada cinc\"a ca cu de loc voesc sa-i pun hard a, fin~zul, 
sau gelaul in mâna elevului, depal'lc d(->la mine a~a ceva. 
Nu încape în cadrnl ullei dizertatiuni ca să-mi expun 
ideile pe larg referitor la acest obiecl; amintesc numai in 
tl'f'{lcăt, ca procesul are sa fie sinfP./i,:, adeea: dela simplu 
la complicat, dela '<lŞOI' la dilicil; va sa zica !;ii aici trebue 
numai direcpa daLă. 

Prin aCPste lUtl'ări pl'a<:tice nu vom allel'a, ci vom 
poLenţa scopnl multilateral al şeoalei, deoarece prin aCt~::\te 
indigiUlI'i nil vorn cl'e:;le din elev 1 ici pfU:lfll' nici .riu/iii/III)', 
nici 11/.1/:;/'1': ci vom cre-;;le inainte de toate om şi incA un 
om În din'('!ie /JI'udii'll. 

* * 
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în locul al doilea ca mijloc de lndl'eptal'e al sÎ::sle
mului de astăzi am zi::; că ar fi feri rea ~coalei de SUPl'a

incordare (surmenaj), 
Este celt ca Invăţamântul modern este o al'ta, eal' 

tnvat/Horul artist (sau ar trebui cel pllţân sa ne), Mânecând 
de aici, cine-i \'a contesta unui piclor că nu a facul bine 
când şi-a ales din natura pasajul. care i-a convenit lui şi 
nu unui laic? Cine-i va contesta asemenea poetului că nu 
a pnrces corect, când şi-a ales ilO subiect, care i-a convenit 
sufletului său distins şi nu lltlui critic-jandarm? Cine-i va 
contesta unui muzicant că nu a luel'al tnţelepţe:;;te, când 
a prins în arcuş o doină plângătoal'e şi nu o operel(l? 
C,l ce are artistul sa aleagă, depinde dela calitătile şi 
dispoziţia sulletului său distins, are libertate netarmurita. 
Nu însa tot aceia libet'tate o are învăţalol'ul. Aici raportcl 
şă schimbă: e:şti arli::;t şi nu eşti artist. Contl'aclul la noi 
e legat intre mai IUnlli! Eu - arlistul iubesc materia 
asta; inspectorul şcolar ceialatla; eal' poporul, poate, a 
tl·~ia. Eată deci c.'l arta noastră e luată la indoială, de 
unde urmeaza că nu f'şti artist, nu mai poţi al<>ge, ci 
trebne să te tii de litera moarta, Ră propllni tot, ca să 
te alegi cu puterile istovile a tale şi ale unei generatii. 

Deci penll'U delatllral'ea slll'menajlliui ar fi doua 
mijloace: sau IiIwl'frtll1rl lul'rltlifol'l/lui În rt!f'!!f'I'Pil materiilor, 
bine fn~eles, in cadrul planului de învăţământ, sau l'pi/u-
CPl'pa, aee1-;fora. 

* :+: :+: 

Ca mijloc de indreptare În locul al tl'eilea am plIS 

imbunatatirea stării matel'iale a invaţalorilol'. 
Indiscutabil că dacă învăţătorul al' fi situat mai 

bine materialiceşte) şcoala ar face pl'Ogl'ese uimitoare. 
Aluuc.i inVellatorul al' trai numai penlt'u şcoală: ocupa
~iLlnea lui ar deveni adevaral fuM, eal' inva~ătorul cu 
adev<'l.rat artist. Atunci ar putea sa fie intl'll toate de 
model. Când invMatorul ar avea o hold,l bine arată, 
:-;ărnanaUl, sapată, plivilă la timp; când ar avea o grădină 
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cu pOll\i Clll'ă(iti altui~i} cl'8scnţi frumo:5 ; când al' avea tn 

gl'ajd v;l(' bine Ingl'ijile, hl'ărlJtc, tesălate, atunci necon
diţionat că s'al' schimba radical şi afacerile economice 
din satele llOa:5tre. Când atât tânăl'a genel'aţie cât şi poporul 
ar Înv11ţâ mai mult din itll\ll~ie nemijlocită, al' valora mai 
mult dedH toala mOl'llu\njala de carle de a..;tazi. rl.eoal'ece 
vorbele al' sIa in sll'ans,l legatura. cu faptele (teoria cu 
praxă). [Jentl'll ace"t lnvatilmânt şi popol'Ul ar şti să se 
iwmfleţeasca., deoarece al' vedea că IIl\'uţa. cu adevanll 
!Wldl' Il /' i (( ((1. 

De aceea să prelinde alâl de urgent imbuealatirea 
stării materiale a illvatatol'ilol', <leoare-ce :.-5unlem cOllvinşi, 
că din bunăslar'ea noastră, va răsări bUllrl:stal'ea şi I'ericirf'u 
pop0l'ului nostrn! 

* * * Tema fiind de o deo8ebită impodanl;l, o n'cumând 
onoratei adunări gel1eralE.' spre sel'ioa:-;il dezbatere. 



In fOI" UlCl ţi \1 Iii. 
ImbuniUâţil'('(( HO'i'ţii Înt·itţâfot'ilm'. In meritul acestei 

importante afaeer'Î: Mări lui Congres naţiol1al al bisericei noastr'e 
ortodoxe rOllltllle a dispus convocarea ullei anchete, la carea Sfl 
participe IIl"ăţătorii din intreaga mitropolie pl'in un delegat din 
liecare Pl'otopopial. Prea renerabilul Con"lislor Mitropolitan a !;li 
convocat acea anchetă pe Joi ~8 DecemVl'ie st. v. {1O lan. n.). 
tn Sihiiu (seminarul "Andl'eian"), denumind de cOllli"ar eonducător 
pe P. Cu\'. S. Domnul protosincel şi dil'e(;lor OI'. Eu.~f,bil! N. 
HO$CIt, care \'a avea pe lângă sine câte doi băl'baţi de încredel'e 
nLlmiţi din partea llecârei epal·hii. Ollpă infor'maţiuniJe primite 
pân[t aici, invăFltorii intl'uniţi în confermţe tractuale şi-au ales 
de del(~gati: 
in prolopopiatul Arad pe Iosif Moldovan di!', şcol. In Amd. 
II " Rarlna " Uimit!'ie Popovici " " "Cuvin. 
'1 " ~Î!'ia " Iuliu Gl'ofşorean in\'ătiHur ., Galşa. 
,,» BOl'oşineu " Pavel Darlea' " Boroşineu 
" " Chişineu" Dimitrie Hoar ,. in J\ădab. 
" fi Suleni " :\icolau Boşcai " " Hodeşli, 
'1 !J Hălll1agiu ,. Mihai Vidu ,. I-Iălmagîu, 
" " Banat-Col1lloş " Iuliu ruia, direclOl' n Comloş. 
" " Lipo\'a Aurel Lepa, invitţMor în Fibiş. 
" " Belinţ " Simeon l'am'" "Chisetău. 
" " Tllllişora" Atanasie Baieu" " Ghiroe. 
Din t1ieceza Cal'alliebp-şului am primit ştir'e despre alegerea lui 
Ioan \'idu in protopopiatul Lugoş şi George Lipovan în PI'otopo
pialul Caranseheş, 

Fiind ,'orba de soartt>a şi \'iitol'u[ şcoalelor, ar fi ele dOl'it 
ca delegaţii să se inlruneaseă Intr'o confer'inţa prealabilă pentru 
discutarea şi pregătirea afacer'ilor, ineă Miel'eUl'i după amiaz In 
pl'cziua anchetei, :::lulllem infor'lllaţi că Sl' ~i (ae pr-egtttil'i pentl'u 
acea,,;tă conferinţă şi că invăţi\lOl'ii din pfu'tile TimişOl'ii şi a 
:~radului VOI' conveni şi plec)'. din Arad Marţi In ~6 Decemvrie 
cu trenul personal la 6 ore ;$:) min. dimineaţa. - Doamne ajută 
cauzei sllnle! 

COltferh~e rit, toomnit: IJe,;p/ir!t'll/lftnflll j)/·ufoJ)I)J!e.qt,; 
Ii,tdntt !{a ţinut adunarpa sa de toamnft in Ht,dwt, la 9!2~ OeI. 
a. C., sub p1'85idiul ,Hui Prota"iu Givulescu, Îlwăţiitor in Soborşin, 
De faţă a 1'0:-;1 şi p, On, D. şd' tr'adual l'rocopie Gi\'uIHscu PI'O
lopl'\>,z\'ilcl'. Cu aceasta ocaziulw, tÎn[trul invăţ;i.lOl' din loc Traian 
Gindescu, a ţinut o prea sucepa,,{t prelL'gcr'e din c<llil'e cU ele\'ii 
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IIp clasa III. ll(>:;\JI'<': ,,1"I',~j(l ,~i {,ntl·,. ni~cuţillnil(' ul'lnalt' in 
jlll'ui aeeslei !JI'l'lej.(f'l'i au [o"t la nÎ\'oulr·pclamat. Ataeerile irnpll"(~ 
dp,,;p;irţăllIin\plol' prin (~il"eular'\ll l'omitptului cpntt'al, pal'te :iau 
executat, pal'le :;Ullt in luC'l'Hl'c, S'au 1I1"inual de memhri ordimll'j; 
Homul \"ătan, Petl'll Billehieill, Niea Sanl. Const~nlin Trifu şi 
J)imitl'ie Ciohot{l, iar de memhru ajutălol': Hlasin Cod!'ean, inV(l

ţllior 1n pensillllH. S'au făcut mai multe propune!'i din p:U'tea 
llIenibl'ilor penll'u promo\'nt'ea cauzelOl' ~eolare, Confel'ÎJlta de 
pl'imitvarll se va tinna în comuna ('iip/'Hţa la H.22 :\hl.l't.ie ~07. 

II. 1>e.~/)flrţ/mIlÎntld j)/'olojllJ}JPf';C illllma.l/iu ş'a tinut adllnl:ll'pa 
de 10amn1\ in J/it.lJtu'!lill, la O 23 l\'O\'. a. e., suh pl'esidiul rllui: 
Mihail Vidu, in\'ăţă.tOl' în Ilăltuagiu. La această confel'inţă a lual 
parte şi p, O. D, protoprezviter lradllal C(Jrt/el Lau,,' pr'Cellll1 şi 
alţi oaspeţi. A preles Ilie CI'istea, In\". in LUllcşoal'a, desvoltând 
cu elevii de elasa 1. sunetele "i" !;li 'lO" dLlP~l metoda sunetelor' 
\'ii şi Adam Oragoş, preparand absolut, din Al'ilmeti(:ă., despl'c 
allal'ea numito/'ului ~omun. Prelegel'ile s'au declarat bine succese, 
iar prelegălorilor lî s'a expl'imal mulţămilă protocolal'ă. S'au 
eXPcutat lucrările impuse prin circularul gPlleral al eomiletului 
centraL S'a insi lIuat de lIlelllhru fllndalol' al Reuniu nii vrednicul 
rOlmln dl OI'. Teodol' Pap, adyoeat In llalmagiu. Conferinta de 
prirnăval'ă se va ţinea in Ciltcill, la tel'minul cel va !llatori bit'oul 
de,.;păl'ţământu lui. 

111. lJe'~fl{'il't('illdintul pt()fopnpe~c BOI·o.~ineu ş'a ţinut adu
I1I:U'ea sa de toamnă In ~e'eu,~-Ciqer'el, la 26 Oct. (8 No\'.) a, C., 

sub presidiul dilli Pavel THrlea, 1l1Yl\tator In Boroşincu. Cu aeeaslâ 
ocaziune Gavril :;iaJ1f:lor Îl1\'ăt~\lOl' in loc. a preles cu deplin sucee" 
elevilor din cla~a 1. n-rul ·4 S'au executat toale lucrurile impu,;p 
prin circularul gP1Hll'al al (~omitetului central. Conferinţe pe pri
mavară se va ţinea in comuna Jlânentu, pe la mijlocul lunci 
Maiu 1907. 

IV. /)e'~JlilrtlinIlÎnfnl Pl'otOPO}M.~C U'lteni ş'a ţinut adunarea 
de toamnă in comuna ~ilindia, la 19 Oet.(1No".) 1906,it)!;lcoala 
de aeolo, condusă. de îovrtţatorul Liviu Dublea. După prelllergerea 
chemărei Duhului sfant, celebrată de P. O Domn Ionn Georgilt 
protoprezv~tel' şi im,pector traclual de şcoale, - rnemlwii I;'i 
oa:<peţii adunati s'au adunat În şeoala din loc şi au ascultat cu 
totii prelegerea lui Liviu Dublea, carele a propu,; din canlul na
ţional doina "Hit md dHc codrul rt/1itfÎrM", care a fost aseultalil 
cu plăcere şi intel'es d(~ toţi par'ticipanţii. Prelegerea a fost de
clarată de bine ,.;ucceasa, vohlndu-Î-se prelegătorului mulţămita, 
~tu(lierea şi apreciarea circ. comit central s'a Incredinţat comi
siuuei cenznrăloare, penll'u a veni la proxima şedinţil cu raport 
şi propuneri meritoriee. Dizertatiunea lui Li\'iu Dublea "Disciplina 



~i )',od OI '"r::l~ ""fftll"l'i 1'1",1' ;" "0,(1/" f"'I)I""II,;- a fo,.:' a .. cultală 
;:i primit&. cu apia']!'>!:' din pa.rtt'a Illefllhrilor, iar dizedaolului i-s'a 
votat o1ll1tiilllită, c\5"nwn p a a În ... ! a,.:cultl1la :;,î pr'imită ~i dizf>f·ta
ţiulJea lui 10ao Horh'a llt"I/~,if',rli ('1 pOlllfiritul-. La Itnea ~edintei 
P. O. [)Olllil prfllf)l'0p a tJl'el.entat şi Bet!1 - ;;PI'~ orientarea îll

vătătoriior ~ tnalt' ordinp!!· şi ,bpozitiullill" mai inalte referi
toarE> la şeoal;'t şi datorlll!elt, il1\·:'i.t~it(rrliur', Proxima şedintă se 
,·a ţiol>a în RUleni la ,,·:;oala illnitatnrulul Ioan f{o:;,u. 

O df'O"'PDila plă('ere a produs intre lIIembrii acelui des
pârţămâot imprp.lul'.Jrea. ('a eu aceaf'Iă ocaziunf' ,,'a înscris de 
memlH'u ajlllătOl' al f{punîunii biopmeritatul ;;i mull stimatul 
preot din ~aturall Traian I ~Ia~ier, "'fJl\'ind la caS":i Reuniunii 
10 cor. Cun(Jse~lI1d de,.:inlere,.;area aee~tui bra,- lJreot fată de 
--oarte-a şcoalei cOllfp~;ollalp şi a lnvăţătorilor. nu putem să nu 
exelamăm: Dă-ne Doamne cat de multi 8..:elllem'a preoti şi atunci 
poporul Rnmân fer-ieit "a fi: :Să Irăiaseă: 

\', I );'3p/jr~/i Jn" It! 11 I IJI"t)f()Jl"l'e-~/' .)iri(I Ş 'a ţiltot atlunarea 
'la de toamnă in comuna r;"{,<fl: la 13 iti Oet. a, c., iiub presidiul 
dlui Alee"iu Doboş ÎlI\-ă,ţăt"r In Şlria_ In acea,.ta adunare s'a 
a,.:cultal prelegerea practică din Aritmetică, ţinuta cu ele\'îi proprii 
de Iuliu Gr-ofşorean. tJ'aelân,j Xumarul ~l.ri_ Prele~erea acea..;,:ta 
a dat anză la discuţmni aprin"e In sânul membrilor S'au luat 
mă,.uri pentru executarf'a afacerilor din cil'cularul general al co
mitetului central. Conferinţa de primăxarâ să \'a ţinea In co
muna JJ'Î,~{'(" 

n_ lJe"J;/irţ'lllllwţul profopf)pe!<c OIÎ,<Îlttll ş-a tinut adunarea 
git de toamnă in Jl",'Pf' la 9 22 OeI. 8 c. sub prei'idÎul dluJ 
Dimitrie Roal·in. in\'ăţator in .'\adab. S'au ascultat prelegerile tn
\-;1tătorului din loc GeoN!e Iancu din ~I::xercjtjile intuilive~, "Gra
matică. şi din ,.Gf>og:-alie-. cari s'au declal"lit de ... hine succese-'_ 
S'a colectat in sânul membr,jlor ,.uma de 14 ('or_ 60 fileri, in 
fa\'orul fondului T€odor Ceontea. n-~oara Elena Murgu Im·ăţă
toare In Chilighâz a cetit o prelegere practică foarte interesantă. 
din Î,.lorie de"pre: ~Corn('lia mama Grahilor-, S'au făcut dîslJo
ziţi uni p~ntru executarea punctelor din circularul general al co
mitetului central. Conferinta de primăvară se l"a tinea In Curfichl, 
cu ocaziunea examenului finaL 

('mnUetul RplolÎuJlei s'a Intrunit in a doua şedintă 
Joi In 6 Dec. 12::1 XO\-. f a_ c_ in AI'ad_ Prezenti au fost: Iosif 
lfoldo\an_ [Jimitrîe POPO\'Ic-i. Iuliu Grof,!-orean, Stefan Roia, Petru 
'·ancu, Pan'l lJârlE>a . .\'îcolau Boşcai, Ioan '·ancu. Ioan Roşu_ 
Dimitrie Boariu. Mihai '-idu, l\icolau Cristea şi Dimitrie lIiş. Dintre 
concluzele mai importante amintim aici: s'a luat la cunoştinţă 
paşii iutreprinşÎ de prezidiu pentru incassarea taXl>\or restante şi 
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,.'a aulorizat ('ft ln(',it ";ar atla lllf'mhl'i {'ari n'n .. ~lIlÎ"ra(;e j!al,,
,'intei lur nit,j !Jalla la 1 Ft'br, 1~IU7, ~;t-j I'ri~dl'ie li.~euiul pl-'flll'U 

Imprrwp"uarp, ~'a rli"plI" ~tf>!'gi'tE:'a "f'"lallţp!(Ir Iwinr'a""a\'ef'f', :-i'a 
luaI di,;pozitii ('U prl\ire la rl'rladarpa OI'![anuluÎ S'a flkul ifl
grij iri> de corn paetarea cărti lor din bl blluh,('[t ţ'i ti l,ftrirea regi,.lrlllul, 

lu IllplI(illuNI JII('udiJ"i/ln'. In ('onformilatf' ('U dl"}JfJ

zitiunilf' r-omitf'tului, ('lIp .. in"!' in info!'lllatlun/'a antPI'ioara. /'IJga!1I 

pe hec'ar'p lIlembl'u J"p"lanţier ea (Jună 1", 1 F f'},ruar'ie 1 \!!.17, ,~a 
,.:ol\'c·a5ca la ca,,~arlll }{f'U nI lJI'f'i tax..le r'(',..talltl-', pentrudi ju caz 
('oDII'ar, Yllm li .. ilqj a preda rc·"lafltpll~ "pre 1[1\' J . .., .. ar(: fi,..eulul 
prin n~ ,':ar e!t1Jza "pe"e !;'i Iwplfj(';'J'j multora, T(ll odata ~1\"idHJI 
ca la ace,.l nUIIIăr arn aJrwxi1( ~i (,ati' un f'xpwplal' Jin Hpghlrul 
cărţilor din hi!'lic,kdL )!f'!II!Jrii ('ari ar' .lori a ~f' ffJj",;;! de eutare 
CIp. să ,,(' adrest'z(> diui bil,lî(Jler:-ar IJjmittj(~ Iliş Jm'alalor In CU\'ill 
p. u. GnH"ok, trimitand ppntru expedarea opului, tiJIl!.r-a de 14) fiL 

Ol'YHuul /:enui""ii, c(trf' valla a/'i ~'au f"ditat dupf:o 
ali ul ad m Itli~tratiy. eu nu Imirul de fata îndJi"ie anul al 1l1-Jf"<i, 
iar in IanuarIe va ine('j1e un o"a an, s\'and Il "e edila d~ ai,'i 
Inainte dupa anul solar, 

/)af· ppnt"u fondul 1/.(' editm"> (f O1'!lflltlllui /{ru~ 
U;111t fi, (Jl ~ I colau ŞieI. bi n", c:unr;.;{'IJ!U: .\ ieu SIf'IăI'pl, au seo,.; 
de ~ub tipar un "p::,or tie !O\'ătaturi. flon~Ii". aneedr)tf' bine aro
roate cu (:nnos(~utul ,.au numor!;'i mpodiJldte cu ehipuri frumoase 
dnrind a d~ti'S:t m'Jm,:.nle d", plă(,f;'re - In .~erile lungi de iafn~ 
- celor ce ~ delectează cu Jedura Cărtieica. dedir:ala ţăr,wUIIJÎ 
român. poarHi tltiul _IJ~ntl'u Tărani" "1-' jJ()at~ prr)cura la aulor 
Tipogmlja dieeezană in AI'ad. !;'i la Ked~:I(;1lUnea orgalllJlul jjrJi"tl'u 
('U prf'tul df>c I cor, U'n a(·ea .. l.. eartl,·jf:a a (hllat rjJ ~ic(;lau 

~tf>t ll~l f'x'·nl\!l arr• fOlJdulUi dl' fe'rjitarf' a orglllJului HeunîuIlii, 
['f-ntru bine pr,mita J'-J'lfa Vfllllf'a"cfl dl dQUalOr -;i pe a':e8~ta 
cale muJt[jmîla n('aslră, 

Dar 1*"1'-" Jl(·u" iUIIP. in (:cJ[Jzîder'al'ea se<)!Ju I ui tlrmarit. 
direetiunea in~lJtut[]lU1 de credit !;'i (~conomij ~ I'i('/'Jri'l- dlO Arad 
a sU"(:"P'lt intrf' mullele iu .. iJtuţiulJi 1:1llturali' 'OpriglflJle an df' an 
şi K .. UIlIUJll Ulwa n(,a-:1 l'a j m'ăţătoreao.;(;a \'otandu-i Ull ajutor' de 
](1(1 (:or, care 511ma a ifi tran-pu"-O prezidiul'Ji in zJlpie a(:f';.ctJ-. 
Pen1ru frumoa"a Jertfă pu-ă şi prin aeea-ta pe a'tar'ul cultu!'ei 
noa-!t'f' nationale j>I'IIJlea,.r-ă \'enel'abda d:reetllJlle lIIult1:trmla ';'1 
r(>c:urw-;:tlma inv&if1turJ!r)r J'{Jmâni 

_lfuJttluwnl p,'o!N4fn·ului ('p.(n,t",,'(l~ JnvătiltrJl'ii adurtf>ţi 
la lumormântarf'a in \'eei n~ulţatuiui !Ol' prrAesor au JUlit hrJlâ
rârpa de a rldir:-a rfll:ltp/ui )(Jr lJlnefitdHrJr un demn rIJonurn"nt 
la ffjormant. SPff' sc'opul S('e,;.:la au dE'''i'bi-: numai de<'a.t o t(j!eetă. 
p{> care o \"Jr Înainta-() trJturor !1I\'iltal,-,rilof. jl)~tj pleyj al 
rap0,",C1\ului, 
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La ('olretă ati il\euJ'~ p.lnă aei U1'll1âloarplE> ~llnw: 
lo~if ~lnldonHl ~i Iuliu (;I'(lf~orf'an eate b cor.. Dimilriu 

Olar, Pu"pl Daf'lra, HOlJlul Papp. Iuliu Puti ci (Liponil, ioan Roşu, 
'I\'odor Cherf'ehian, Dilllitriu Popo"ici ('alI' 2 COl'. 

Hllgilln şi IW aCl'H"-la eal!' pe toţi ln"flţfttorii. illdeosebi pe 
foştii ele\'i !Ii Illal'plui pl'ofe:-:ol'. a iH~ asocia dorinte-lol" noastre şi 
a cOlltl'ihul după pulinFl. Ia ,H'pasla fl'ullloa~i'i iniţiativu, lI'imitând 
banii oferiti eass81'iului reuniunii Iuliu Grofşore>an, învăţător In 
Galşa p. u. Vilagos. 

t Ioan A ,.(/,'{('(III, invăţătol' şi director şcolar penzional 
În Peciea. membru fundator al reuniunii a rAposat La in mor
m[lIllat'ea ţi nută. Du mi neeii. in 17. nU Dec, 10 ore a, 111 Heuni unea 
sa reprezentat pl'in prezidentul despărtămantului Arad Ioan "allel!, 
în frllnlp8 invlliălorilvr din loc şi jur, Defunctul a srrvit cu 
multă dt'mnitate caledr('i timp de 4·0 ani, dând naţiunei o multime 
de ni demni, dintrE> eari unii ocupă loeuri lnsemnate in societate. 
Fie- i memoria bineeu\'ân tală ~ 

t Lmll'tmţ;u. C. 1'op nul adorat al valorosului bărbat 
al natitfnei şi deputat dlf~tal lJr. ;:)tefan C. Pup, in 24 Dec, 1906 
in vrâ"Iă de abia ti luni, cauzâl1d adâncă durere Intristaţilol' 
piil'inti şi ur'agţl.laşilor lui fraţi. Dumne7.eu se mângăe pe cei 
intl'istaţi, ial' nevinovatului s[w suflet să-i impărtăşească fericirea 
cel'iului! 

801,.;,1'('(( fff,x'elot', Tn.re de memhrii au incurs la cassa 
Heuniunii dela Domnii: VI" Teodor Pap, advocat fn Hălmagiu 
-10 coroane ca taxa de membl'u fundator, apoi !.azar Ionescu l:! 
('or., Dimitrie Micu 11 COl'., Pelru Hussu şi K Jolt1ea 10 cor., 
Elena Hoja şi GeOl'ge Slur7.a eatl~ 9 cor" Iosif Moldovan şi Iuliana 
Plaşa câte 6 COl'., Efrem Moldovan, ~avu Crişan şi Nicolae Pă
!'Iulă câte 6 cor, F,·oş Totorean şi Xicolae Şlef ,'âte 4 coc, Petru 
COl'itin, Dimitrie Olar şi Ioan Bel'al' câte 3 cor., Georgiu Petrovici, 
Romul Tlucean, Aurel Drăgan, l'l'oş Pin lea, Elena Bugariu, Paul 
Leu, Romul Perin. Mihail Oar('ea şi Stefan Heret câte 2 cor., iar 
dela Mihai Leucuţa 2 cor, 12 fiI. ca taxe de membrii ordinari. 

Ahollamenf zmttru an/alt au solvit Domnii: Florial1 Momac 
11 COl'., Dr. George Ciuhandu, Dr. Caius Hredicean, Mihai Lucuţa, 
Dimitrie Olar, George Frllgea, Mihai Oarcea. Stefan Roja, Teodor 
Lazar, Ioan Micoroi, Xicolaf' Lazareseu, \Tasiliu '\Iangl'a şi COI'nel 
Lazal" San] Crişan, Ioan Mladin câte fJ cor., Pall'ieiu Co\"aci :? COl'. 

P~rlt)'lj diplomii. Savu Crişan 2 cor. 
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Posta noastră • • 
Multrtmitâ poull'U articolii trimişi tuturor colahontorilof, 

iar pentru nepublicare tn acest număr din eauza vizibila, cerem 
s(:uze!e. 

N. 1\'. Din eauza unui eaz de moarte in familie, cu 
numărul de faţă am CUIII intât'ziat. 

1. U. in U. - Bine, aHI fflelll a~a. La SibiilJ plecăm 
Marti,dilllim~aţa cu ll'cnnl de (j ore ~4 minute. 
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B; blitJţf1'(lJil'. 

A âpărut şi se află de' ,"ânzare in tilJ~gratia 
noastră cu pretul. de 50 Olerl Rugăciunile 
şcolarilor~şi cântări bisericeşti pentru ŞCOIi

lele române alese şi in!oClIJite de ~\'icf)l(te "t~(ll, înv:l

ţător, ediţia IV, complecl1ltă,· aşa··că se poate folosi şi 

in loc de Octoich. Se extinde pe H coaIe de tipar 

format mic şi cuprinde UJ'mătoarele: Cantăr! Ia ince

perea şcoalei. RugilciuniJe. Cele 10 porunci. Porun

cile bisericeşti. Rânduiala vecerniei. RănduiaJa ulrenÎpi. 

Polieleul. PI"iceasna. Rugiiciunile mesei, Troparele săr

bătorilor. Cele 8 glasuri cu rânduiala vecerniei şi a 

utreniei. Sfetilnele şi stihirile evangelielor. Să extinde 

pe 132 pagini de tipar. 

~! s:--.. ~~7'~~ 
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