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t Aurel Vlaicu. 
A trebuit să treacă multe clipe de cumplite zbu

CÎumari sufleteşti, ca să ne putem reculer;e pe un mo
ment din piroteala ce ne-a produs-o catastrofa zgudui
toare, care ne-a izbit ca {ulgerul, pentruca să putem 
judeca limpede şi să simtim aevea haosul enorm ce l-a 
fdsat in jurul nostru ilustru/ dispărut, cumpănind calm 
trista realitate şi cruda ironie a sorţii. Şi, în aceste 
momente de supremă încercare pentru neamul nostru, 
când prin văzduh fâlfăie triumfător duhul mortii, când 
inimile noastre sunt adânc rănite, când se freamătă de 
durere frunza cadrului, când plânge şi (ărâna ce o 
călcăm sub picioare şi când lacrimile noastre se prefac 
in picături de sânge, - mintea seninătoare se zbate 
biata neputincioasă şi zădarnic - ca o pasere cu aripa 
Jrdntă - in căutarea acestei taine vecinic ne deslegate. 

Restă/măcind in mod raţionalist dezastrul fără pă
reche ce ne-a ajuns, ar trebui în mod involuntar să 
cădem în mregile celui mai crud fatalizm, care a cu
prins cdndva omenimea, o imprejurare, care ar putea 
uşor să întunece Ufla dintre cele mai splendide. calităţi 
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ale neamului nostru: de a rămânea idealist, intre toate 
împrejurările. Deoarece in cazul dat, ascultând mai 
mult de raţiune., ar trebui să ne incruntăm in faţa de
zastrului şi să ne Întrebăm brusc: Cum? n'a dat Încă 
aestule probe de foc neamul acesta nenorocit ca să-şi 
legitimeze dreptul la existenţa sa? N'a jost de ajuns 
sângele ce s'a vărsat şiroaie şi a roşit de atâteaori 
talanurile apelor săltăreţe de munte? N'au fost d~ ajuns 
nici schiungiuirile de tot felul, ce ne-au venit cu nemi
luită de atâtea-orl deasupra cavulul in decursul vea
curilor de urgie, pentru credinţa noastră? A trebuit 
acum, ca cel mai genial fiu al neamului să se jert
fească şi să pecetluiască cu sângele propriu opera sa de 
cucerire a ştiinţei? Şi câte alte întrebări, care de cari 
mai legitime şi mai revoltătoare, n'ar putea să-şi pună 
omul, contemplând tragedia zguduitoare sub acest ra
port de gândire! 

Norocul, că minţii neputincioase, care se sbate ză
darnic În deslegarea acestor misteruri, îi vine Într' ajutor 
inima, încălziM de, preceptele vecinice ale credinţei creş
tineştl, cu împărăţia ei de visuri şi idealuri. Şi cu inima 
aprovizionată cu astfel de idei, vedem cum din haosul 
fără margini, incepe tot mai multă lumină să se facă. 
Vedem anume, că aceeace mintea n'a fost in stare să 
deslege, inima deslea{:;ă cu cea mai mare uşurinţă, şi 
că acolo unde mintea n' a putut aftiI legitimare, inima 
află cea mai imperioasă necesitate. În aceasta ordine 
de idei, misterul catastrofei, care ne-a lovit atât de 
crud, se pare aproape de deslega re. În moartea tra
gică a acestui mucenic, nu putem să privim decât o 
nouă jertfă pe alturul neamului. S'a jertfit şi acest mu
cenic pentru neamul său, precum s'a jertjit şi fiul lui 
Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc. Se 
putea oare, că aceeace aveam mai ales, mai curat, mai 
senin, vulturul din zbor, să nu cadă cu aripile frânte 
pe jertfelnicul neamului? Fatal, dar aceasta este soarta 
oamenilor mari, să moară cei mai mulţi de-o moarte 
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năpraznică, în mod brusc, par'că dinadins, ca sufletele 
Jor mari - paseri măestre - inchise i'n cătuşele ţă
rÎnei să se elibereze cât mai curâd şi să-şi ia falnic 
zborul cătră zările albastre... De această moarte a 
murit cei mai multi eroi ai neamului şi-a omenimei, 
intre cari vulturul nostru săgetat şi-a câştigat loc 
de glorie. 

Sub acest raport de gândire trebue căutat miste
riul morţii celui mai mare erou al nostru căzut pe 
câmplll de luptă. Cu el s'a inmultit jertjele revindecă
riior noastre, cari vor cere odată dreaptă resplătire. Şi, 
cu cât neamul acesta va fi în stare să jertfească cât 
mai multi astjel de eroi, cu atât şi izbânda noastră e 
mai sigură şi mai apropiată. 

Deaceea În faţa mormântului proaspăt, care În
chide brusc În sinul său trupul unui uriaş al zilelor 
noastre, trebue să ne resemnăm şi să nu privim În cel 
dispărllf dintre noi un înfrânt, ci solul care prccipiteazd 
să ne vedem cu un moment mai grabnic visurile şi as
pira/lunile i'n trup ate. 

Adunarea generală din Şiria. 
"Invăţătorul este o lumină care consumându-se pe sine, lumi

nează şi dupd ce a încetat din vieaţă", - zicea nemuritoruJ losi! 
Vulcan; iar Iuminatul referent şcolar de pe acele timpuri Dr. 
Qheorghe Popa, conşiiu de importanta misiunei învătătoreşti, a 
salutat învăţătorii întrunili la o adunare generală cu mult pronun-
1ătoarele două cuvinte: "Aprindeţi lumintle /" 

240 luminiţe de aceste întrunite În adunarea generală din 
Şiria, în învălmăşeala .timpurilor vifoToase prin cari trecem, au 
rămas aproape neobservate. Chiar şi organul nostru naţional de 
altcum reprezentat la aceea adunare generală şi împărtăşit de toată 
atenţiunea învăţătorilor, preferind alte chestii, abia la o săptămână 
:şi-a adus aminte şi de re Jniunea .învăţătorilorJ .care este şcoala 
şcoaleJ.Qr. 
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Lumea de azi, adăpostită la lumÎna răspândită de antece
sorii noştri, se vede a nu-şi sparge capul cu Întunerecul de mâne. 
Nu vede greul cu care se IU!Jtă învăţătorimea şi multele restric
ţiuni ce Il-se pun În calea propăşirii. Nu vede cum se stâng 
rând pe rând lumilliţele neamului şi cum se topesc abia licănnd 
şi cele mai strălucitoare, sub puterea viscolului, ce clatină din ră
dăcini chiar şi stejarii seculari, instituţiunile noastre culturale. 

Se poate inchipui o chestie mai importantă ca aceasta În 
timpurile prin cari străbatem? 

Imprejurările reclamă mai mult interes şi mai mare precau
tiune, pentru că: Doamne ce va fi de urmaşii noştri rămaşi În 
întunereC? 

Preîngrijitul şi de Dumnezeu binecuvânMul nostru Mitropolit 
Ioan Meţianu zice într'o scriere 8. sa: "Dacă între astfel de Îm
prejurări bisericile române n'aI ingr ji ele de crt'şterea fiilor lor 
prin şcoale confesionale .. , Nu va trebui vre-o calculaţiune grea, 
ea să afle cineva în cât timp vor rămânea ambele noastre bise
rici fitră credincioşi, numai z duri pustii, şi deci insaşi români
mea, o legendă tristă pe pământul străbun·'. 

Va să zică: Şcoala inainte de toate Domnilvr, pentrucă prin
fr'ânsa vom recâştigu tot ce am neglijat ori pierdut in tfecut, dar 
daca nu vom ingrijI şi vom pierde şcoala am pierdut totul, chiar 
şi vieala. . 

Dar să ne intoarcem privirea la aceia cari şi În tmpr(>jură
riie date se mai ştiu însufleţi de şcoală şi reprezentanţii ei, la 
bravii şirieni şi cele petrecute în mijlocul lor, cari vor fi aşteptat 
poate cu mai multă nerăbdare apreţterea faptelor pentru cari dânşii 
au adus jertfe de timp şi bani. 

Sâmbătă in 31 August (13 Septemvrie), In aceasta prea fru
moa~ă zi de toamnă, când nimic nu conturba linişh-a văzduhului· 
şi razele de soare ce răspândeau cereasca binecuvântare peste bo
gatul promontor, în piaţa Şiriei împodobită de haine~e sărbăto
reşti ale încă neprihănitului popor rO"1lân din aceasta fruntaşe 
comună, în frunte cu d-nul protopop Mihaiu Lucuţa şi pretuita 
sa familie, corpul invătătoresc cu elevii şcoalelor române, multime 
de popor şi o frumoasă cunună de dame au întimpmat modesteJe 
luminute ale neamului, pe dascălii români sosiţi cu trenurJle şi 
motoarele electrice dinsprl:' Arad, Radna, Chişineu şi Hălmaglu. 
Doamne, şi cine ar fi crezut că in acest moment când, la f u
moasa intimpinare a dlui protopop şi răspunsu invatAtorilor dat 
prin prezidentul Iosif Moldovan, răsuna văzduhul de însufleţitoa
rele aclamări ale bravi lor Şlrieni, când bineconnusul cor al tină
ruJui, dar mult promitătorul învăţător MihaIU Pleş din Siria, săr-
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bătoria pe reprezentanţii şcoalei române În frumoase şi armonioase 
cântări, chiar atunci să di,pară din lume cel mai genial fiu al 
neamului, adoratul dascăliJor Aurel V/aiea. 

0, voi imprejurdri fatale, cari u1lpleţi de suferinţe şi lacrămi 
şi cele mai alese clipite ale daseâlilf}r români, LÎlduraţi-vă barem 
de aceia cari se ştiu Însufletl de ei şi şcoala română, i'n timpinân
du-i cu atâta dragoste ne/atarită! 

După primire şi încvarFrare, învăţătorii insuiiţi de fruntaşii 
Şiriei in frunte cu dl protopop Mihaiu Lucu/a, se întrunesc la 
dnă şi s~rată de cunoştinţă În osoătăria ,.Regele M'l.tia·' unde, 
după atâtea momente de ispită intimpinate în vieată, c1ipitele 
dulcei şi frăteştii revederi ii rei n până pe la 11 nOlptea. 

Duminec:· des de dimineaţă nu mai încăpea; în biserica în
·des,uă de JU'1le. După sfta Litu'ghie, pnntificată de Înşuşi d-nul 
protopop Mihaiu Lucuţa cu asistenta incărunţitului par0h din loc 
Vasiliu Popovici şi a vice-prezidentuJui reuniunei Alexiu Doboş, 
preoţit chiar În zilele acelea de capelan protopop~sc in Radna 
după un serviciu ÎnvăţătAesc de peste 30 de ani; pt' când con-

• farm tradiţiunilor strămoşeşti da.,călii adurlaţl asistau la chemarea 
Duhului sfânt, se iveşte redactorul "Românului" dl Constantin 
SllVU şi cu el deodată, ca fulgerul se răspândeşte vestea, că ..lurel 
V/aieu, cu şoimul ce a adus atâta cinste neamului sau, căzui din 
văzduh, a rămas mori pe Joc. 

Ca trăzniti, dascălii priviau unul la altul cu ochii plini de 
lacrămi şi cu cântecele amuţite pe buze. 

Prezidentul dă ordin a se suscepe marele mort al nelmului 
fn pomelnicul rpununei şi a se pomeni la părastasul ce avea să 
:se serbeze numai decAt, iar dascălii, adunaţi în jurul preoţilor 
pontJficatori, îi cânta cu ochii scăldaţi în lacrămi: "In veci po
,menirea". 

A urmat apoi adunarea generală ce avea să însufleţească pe 
membrii reuniunei în munca grea ce au să o săvârş~ască în a~es'e 
timpuri grele pentru luminarea neamului, iar pe oaspeţi pentru 
sprijinirea cauzelor şcolare, şi acest rost s'a săvârşit de astădată 

f 'Sub amara impresiune cauzată prin incidentul fatal şi zdrobitor. 

Prezidentul, sub impresiunea momentului, asemănând situatia 
de azi cu cea de Înainte cu JO ani, când învăţătorii cu ochii plini 
de lacrămi şi inimile ~ângerânde pentru pierderea valorosului pre
zident Teodot Ceontea, au venit cu adunarea generală în Şiria, ca 
din însufleţirea acestui brav popor român să aprindă nouă în.;u
fleţire pentru cauza ce au să o servească şi atribuind acelei feri
.cite ocaziuni tgate rezultatele prestate În cursul unui deceniu, Îşi 
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exprimă speranţă, că deşi cu ochii plini de lacrămi stau iarăşi ÎIl' 
faţ bravîlor Şirieni, româneasca lor purtare şi însufletire va aveA! 
asemenea influinta asupra dascălilor români, cari nu-i permis să
desnădăjduiască şi să despereze sub sarcina muncii supraomeneşti 
ce i-se reclamă în aceste vremi şi loviturile sorţii ce le Îndură. 
Apoi deschizând adunarea generală salută intre distinşii oaspeţi, 
pe M. ono d. protopop Mihaiu Luruţa ca reprezentantul Ven. Con
sistor, pe ono domn inspector regesc Kehrer Kdroly, În reprezen
tanta comunei bisericeşti pe dl Axentiu Secula, prezidentul comi
tetului parohial, în reprezentanta Asociaţiunii arădane pe mult ono 
domn advocat Monta, iar în reprezentanta reuniunei surori Timi
şorene pe vrednicul vice-prezident al aceleia dl lulian Luel/fa, în-' 
văţător în Szt. Andras, cari însinuându-se la cuvânt salută adu
narea in numele corporaţiunilor ce i-a exmis. 

Dupăce la propuJerea prezidiului se decide a se trimite r. 
Sale Dlui Episcop Ioan Papp o telegramă de omagiu) iar părin
ţilor marelui mort al neamului o telegramă de condolentă, se: 
prezintă rapoartele despre activitatea biroului şi a comitetului, ra
poartele de cassă şi bibliotpcă şi se esmit . comisiunile încredin
ţate cu cenzurarea lor. 

Urmează apoi vasta şi importanta prelegere a dlu! profesor· 
preparandial Dr . ...J.vram Sădean, despre marele dascăl al neamului 
Gheorghe Lazar. Datele încă necunoscute despre vieaţa şi suferin
ţele acestui nemuritor dascăI, adunate de' dl profesor şi prezentate' 
în aceea prelegere, au făcut bune impresii asupra învăţătorimei .. 
intărindu-o În fata primejdiilor ce întimpină zi de zi. 

După a,easta şedinţă învăţătorii s'au adunat la banchet in 
sala mare a ospăfăriei )l Hegele Matia", onorati fiind şi de pre- . 
zenta susamintiţilor delegaţi şi a inspectorului regcsc Kehrer' 
Karoly. 

In decursul prânzului prezidentul scotând la iveală virtuţile' 
strămoşilor, fntre cari dinasticismul tradiţional, a toastat pentru În
delunga vieaţă şi sănătate a Majestăţii Sale gloriosului nostrU' 
rege Francisc Iosif 1. iar învăţătorii i-au cântat "Mulţi ani". Se
cretarul reuniunei Nîc. Cristea a toastat pentru sănătatea II. Sale' 
Dlui Episcop Ioan 1. Papp şi distin~ul său reprezentant protopopu] 
Mihai Lucuta. Stefan Roja, învăţător în Pecica a ţinul un prea
nimerit toast În sănătatea noului inspector şcolar dl Kehrer J(d
roly, cerându-i într'a Itele să fie protector şi judecător imparţial al 
dascăli/or după cum a fost şi vrednicul său antecesor Varjassy 
Arpdd. DI protopop răspunzâ'ld secretarului, asigură Invăţătorimea 
de sprijinul superiori lor 'şi închină În sănătatea prezidentuJui Iosif 
MoJdovan, care de 10 ani conduce Reuniunea pe u.rmele distin-
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sului său antecesor Teodor Ceontea şi li doreşte să-I poată bine
venta în aceasta calitate şi la iubileul de 25 ani ca prezident. OI 
inspector închină în sănătatea inv.ăţătorimel române, asigurându-o
despre sprijinul său, accentuiază îndeosebi că în misiunea sa împre
nată cu multă răspundere va fi foarte riguros fată cu neglijenta 
obselvată, dar În aceea măsură va proteja şi spnjini apoi zelul şi 

r munca desinteresată. A mai toastat Iuliu Om/şorean înv în Galşa 
pentru reprezentantii Asociatiunii şi a reuniunei Timişorene, Alexiu 
Doboş pentru reprezentanţii autorităţilor politice, Dimit. Boar pentru 
oaspeţi, Mihai Vidu pentru poporul român scotând la iveală vir
tuţile bravllor şirieni, Nicolau Hoşcaiu pentru dl Const. Savu re
prezentantul jurnalisticei române, Vasiliu lIiş pentru vrednicii co
legi din Şiria: lJoboş, Pleş, Hui şi Crişan a căror jertfe şi osteneli 
cu primirea reuniunei nu se pot răsplăti şi Traian Tabie pentru 
femeia română şi frumoasa cunună de dame prezente. 

In şedinţa a doua, ţinută la orele 3-6 p. m, s'au ascultat 
interesantele şi foarte instructivele disertaţiuni: 

"Care e cauza de institutele pedagogice nu sunt cf'rcetate de 
mai mulţi elevi ... " de Petru Vancu şi "Influenta familiei în edu
catiune" de Mih. Vidu, cari au fost ascultate cu multă litenţiune. 
provocând intereFante discutiuni. Indeosebi în jurul celei dintâi 
s'au scos la iveală lucruri demne de remarcat, şi anume: una din 
cauzele că tinerimea nu îmbrăţişează cariera Învăţatorească ar fi 
situaţia critică creată prin legea scolară din 190 1, Îr.. urmarea că
reia învăţătorii au să sufere multe neajunsuri, neputând satisface 
recerinţelor exagerate. In ce priveşte partea financiară a lucrului 
adunarea generală a luat cu plăcere la cunoşti nţă informaţiunile 
prezidiali, că în urmarea economiei rationale ce se face din partea 
direcţiunei institutului, fiind primiţi la întreţinere gratuită mai mulţ. 
tineri, în anul acesta în cursul 1 s'a înscris peste 25 elevi. 

Seara era df'stinată Thaliei române Împrejurările nu ne-fiU 
permis a abzice de aceasta ocaziune în semn de doliu pentru 
martirul ştiinţei, pe care·1 dpplângeam În sufletele noastre. 

Nu-i cuprindea sala "Casei naţionale" din Siria, pe cei ve
niţi chiar şi din mari depărtări la aceasta festivitate dă5călească 
ce a rezultat Reuniunei peste ~OO cor. afară de câ~tigul moral al 
piesei "Fântâna fermecată" compusă de Învăţătoarea Maria Doboş. 
soţia vrednicului nostru v.-prezident Alexiu Doboş şi iucată cu 
mu Ită preciziune de vrednicii diletanţi, aleşi foarte nimerit. Ar fi 
fost un păcat a lipSI atâta lume adunată de frumoasa învăţătură 
rezultată din aceasta piesă, ea Românii să nu se pismuiasl'ă unul 
pe altul, să nu deseonsidere cel bogat pe cel sărac, cel mare pe eel 
mic, că va veni timpul când vom fi avizati la sprijin reciproc. 
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Rolul boierului Costache reprezentat prin dl T. Debeleac şi 
a fiului s~u Vintilă prin dl inv. T. Selegean, de-o seriozitate d>a
ll1atică, nu puteau fi m ai perfect execut de nici de actori de pro
fesiune. Leontina, o ac!rilă galantă din Paris ajunsă de soţia a 
doua a boierului, a fOst asemenea bine predată de d-ra A. 
lJebeleac. 

Foarte natural succese a fost rolurile dlor 1: Petica ţăran 
avut şi a d-şoarei E. Doboş căreia i· a succes a caracterizâ per
fect modestia fiice; de tăran, amorezată de un fecior de boier 

Rolurile comice: Tincuţa, camerista boierului predat de d-ra 
M. Doboş; M frache, servitorul boierului pretjat de T. Becan şi 
Mura, tiganca de curte ~redat de d-ş lara A. Brăde;ln, au pe~trecut 
toale aşteptările. Tincuta şi Mura s'au achlt"t perfect, iar tinărul 
T. Becan a d'lt dovezi de aptitudini ŞI vocatiune deosebită 

MeritUl principal i-se cuvine de sine înţeles d-nei autoare 
Maria Doboş Cilre a 5tiut să personifice atât de natural rolurile 
piesei d-sale, deamnă şi de bina te~trelor celor mai alese. 

După reprezentaţie, În semn de doliu, multi s'au depărtat, dar 
şi din cei rămaşi, au petrecut re-tul nopţii mai mult În 
priveghiarea mareluI mort, discutând in jur de mese măretele lui 
sboruri şi fatalul incident 

in ziua următoare la 8 ore dascălii erau deja adunaţi la a 
treia şedinţă. S'a cetit disertaţiunile: 

., Chestii şi probltme ce ne privesc" de Petru Roşu Înv. în' 
Nadab; 

"Un confort al manualelor şcolare de limba maghiară" prin 
Ioan Crişan, inv. in Socodor şi 

"Puterea educativă a şcoalei" pri rl Teodor Cherechean Învă
ţător În Galşa. 

S'au ascultat rapoartele comhiunilor cenzurătoare şi s'au 
votat absolutoarele înddtinate. 

S'a discutat şi primit cu unanimitate propunerea de a se in
trevenr prin Ven Co sistor la Jocurile compeknte pentru modifi
carea legii şcolare din 190/. 

Spre lauda invăţălorimei şi desteritafea conducătorilor fie zis, 
adunarea generală şi de a,tădată a decurs în cea mai perfectă 
ordine -

Prezidentul Iosif Moldovan. prin cuvântul său de încheiere 
caută a Însufleţi şi încuraja invăţătorimea pentru muncă tot mai 
deamnă şi inăllătoare şi apoi mulţămind încă odată. P. on. domn 
protopop Mihai Lucufa pentru deosl'bifa interesare şi atenţiune 
dată invăţătorimei, dorind plăcută revedere colegilor la anul viitor 
În Arad, ridică şedinţa. 
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Cuvintele sincere rostite de dl protopop şi cu aceas1a oca
ziune şi peste tot deosebitul tact manifestat În tot decursul pe
trecerii noastre in Şiria a deobligat învăţătorimea. 

Magistrul. 

In chestia comisariatelor de examene. 
E un pl'oces natural, ca orice activitate, orice idee -

fie aceea bună, rea, trebue să tl'eaca prin anumite faze, prin 
anumite modificări până ce ajunge a se putea aplica tn 
serviciul unui bun comuo, respective până când poate fi 
folo:sitoare societaţii. 

Multe acţiuni şi idei nici 011 apuca a se desvolta până 
când se nimicesc de sine, ca nefiind naturale neputându-se 
folosi spre binele societaţii în serviciul caruia stau. Altele, 
cari promit mult la inceput, se desvoalta până la o vreme, 
şi dacă ar fi bine apreciate, blOe înţelese de acei cart 
voesc să şi-le aservească apoi ar produce mult bine so
cietatii. Cu acestea însa se întâmpla adeseori, că sllnt con
duse şi dirigeate de oameni, cari prea puţin îşi dau seamă 
de caile celea mai potrivite cari ar facilita desvoltarea lor 
~i cari ar putea duce mai iute şi mai uşor la scopul bine 
priceput de iniţiatorii ei. 

Conducatorii şcoalei au trecut prin multe faze, prin 
mulle sbucillmari până câlld a ajuns sa aducă şcoala in 
stadiul in care se afla azi, când am putea zice, că acea.sta 
incepe a se apropia mereu de scopul bine priceput. 

ZIC începe a se apropia, pentrucă nici la jumatate 
cale nu e acolo unde ar trebul să fie. Cauza se poate 
atribuI tn cea mai mare parte vr.emilor vitrege prin cari 
a trebuit sa. treaca şcoala româna, având ea a se lupta cu 
duşmanii de o parte şi cu prietinii de alta parle. Ca.ci 
prietin adevarat numai acela e, care ti face bine din sen
timent altruist, iar nu egoist. Mulţi vor fI de aceia, cari 
sunt de buna credinţa când fac ceva peotfil ~coala, dar 
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neavând dexteritatea recerută, cunoştinţele necesare şi 
energia trebuincioasă apoi mai mult strică de cât tocmesc. 
Aşa d. e. unii cred a uşura mersul şcoalei prin control 
sever~ altii prin a cere dela învăţători lucruri administra
tive minuţioase, altora le trebuesc lucruri domestice cât 
de multe. Alţii cred că fac bine când pun limite învătă- ., 
torului la clasificarea elevilor, şi de după' aceasta judecă 
munca invaţătorului. 

Toţi fnsă sunt de buna credinţă, toţi voesc se uşu
reze munca învăţatorului, toţi se provoacă la cunoştinţele 
şi experienţa lor - şi prin urmare cred că ideile lor sunt 
salvatoare. Urmarea e, că uniformitate in învăţământ nu 
se va ajunge nici odată, pentrucă căile arătate de acei 
cari sunt puşi se conducă nu sunt naturale, nu sunt luate 
din însăşi fiinţa elevilor şi nu sunt in concordanţă cu mij
loacele de trai a elevului şi a invăţătorului. Principiul: 
.nu multe, ci mult" - e prea putin băgat în seama, şi 
astfel adeva.ratul scop e lăsat pe al doilea plan. De cauze 
mici, cari insă produc efecte mari, e bine să nici nu mai 
vorbim. Ideea comisa~iatebr şi revisorului şcolar era mult 
promiţătoare, mult s;or luptat oamenii de şcoală până 
când şi-or vazut visul cu ochii şi n'a fost un singur băr
bat care să ziCă, ca aceasta idee n'ar fi salutară. 

Cum insa şcoala română dela noi din ţeara se află 
tntre Imprejurări atât de critice, ca niclliri sub soare, -
condUCătorii ei au soartea corăbieriului lipsit de busolă 
pe o noapte intunecoa~a şi viforoasă. O-zeu sfântul şi dex
teritatea manuării cârmei numai îl pot scoate la liman. A 
fi comisar de examene nu lnsamnă numai, ca acela să 
fie raportorul supl3riorita.ţii. Acela trebue să aibă o auto- .~ 

ritale pedagogiCă recunoscută inlre invMlltori, un trecut 
laborios pe terenul şcolar, om care a condus ori conduce 
toate clasele elementare, cu o bogata. experienţă şcolară. 
Ca.ci ce inţeles are a fi comisar un om care n'a condus 
nici odată clasele superioare, ori care abia funcţionează 
in şcoala de vre-o 4-5 ani? Aceştia daca sunt destul de 
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isteţi a nu se compromite în fata publicului şi a elevilor, 
apoi sigur, ca. invaţiltoruL propunător nu-i va da atenţia 
cuvenita. sfaturilor sale, deoarece dl comisar nu poate 
vorbi pe baza exoerienţii sale. Astfel se va ajunge tocmai 
contrariul dela scopul ul'milrit prin comisariatele de examen. 

Traim azi vremuri când şi cel mai· neputincios indi
vid sau popor se nizue)te a ţinea pas, daca nu sa-l în
treaca pe vecinul sau. Progres şi emulare pe toate tere
nele - începând dela celea mai de jos pâna la celea mai 
inalte perfecţiuni ale tehnicei moderne. Şi daci!. Ia toate 
patnrile sociale se vede o vie mişcare, o agilare pentru 
progres şi emulare, se poate crede, ca aceasta să nu aiba 
inlluinţa şi asupra şcoalei şi & conducatorilor ei? Se poate 
crede, ca invaţatorii să ramâna surzi şi muţi la cur{-'ntul 
timpului care-i duce vrând·nevrând tot înainte? Şi ~e poale 
crede, ca acestui curent i-se poate pune stavila? Nu. Cine 
astfel crede dovedeşte rea credmta şi ca. e stăpânit de 
idei reactionare egale Cll crima. Spiritul timpului pretinde 
imperios dela riecare individ. cu atât mai mull dela in
văţatori, ca sa mearga înainte, sa. promoveze inlere~ele 
societăţii tn serviciul caruia s'au pu:;. 

Fiindca. celea zise sunt cauze adevărate şi prin ur
mare naturale, comisarii de examen astăzi nu mai pol fi 
un stimul pentru ambiţionarea şi impintenarea tnvaţatorilor 
la mnneă, cu atât mai puţin claSificarea inv3.ţatorllor. Nu; 
pentrucă fiecare învaţator modern ~Îlnte in el atâta ambi
ţie, atât simţ şi iubire de neam, ca să faca tot posibilul. 
pentru-ca poporul ~i elevii sai să fie cât mai bine lumi
naţi şi educaţi. Excepţiuni sunt, au fost şi vor fi, ace:ştia 
tnsa. nu formeaza regula. 

Sunt irlsa mulţi, cari in zelul lor de a mulţumi pe 
toţi şi-au luat o cale de tot grea, ingreunează şcoala in 
aşa masură tncât nu mai ştiu încatrau sa dea. Altii se 
luptă. cu atâtea lipsuri, şi greutăţi materiale, atât in şcoală, 
'Cât ~i afară de şcoala, că. sunt adevaraţi martiri, astfel pe 
lângă cea mal mare bunăvoinţa. nu pot să. se dedice cu 
totu.lui carierii lor după cum s'ar recere. 
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Misiunea comisarului la cei dintAi e, a le şti arUâ 
calea cea mai u~oara., a şti îmbina practicul cu folosi Lorul, 
cu alte cuvinte a da importanţă disciplinelor şcolare după 
folosul lor practic. A şll distinge bine forma de fond. 
A cunoa7te bine referinţele în cat'j se află şi ~e desvoaltă 
şcoala respectiva. Şi dacă mersul normal al tnvăţamAnlu~ 
lui e lmpedecat, direct s'au indirect. de unele persoane 
ce stau in lega.tură cu şcoala, să insiste cu toată puterea 
pentru delaturarea acelora. Şi dacă glasul lor nu se ascultă, 
toţi au sa.~şi traga. consecventa fiindcă e ilusorie şi super~ 
fină chemarea lor. Misiunea onorifică de comisari, cred 
eu, că e coordonata. şi nici decât fîubordonată. 

Că învătătoriior le place a munel dovedeşte impre· 
jurarea, că mersul invăţă.mântului s'a ameliorat foarte mult; 

. ceia ce însă nl1 tnsamnă, ca. şcoala românească a ajnns 
la culmea perfectiunei. Iar că multora li-se pun şi pedeci 
dovedeşte desele fec!amărÎ şi plânsori contra unora cari 
stau tn legătura stranscl cu şcoala şi cu invatatorii. 

Ar fi timpul suprem cred eu, că celea expuse să fie 
bine secţionate, imtitutla comisariatelor revidiata şi reor
ganizată că.ci cu muH mai bine ar fi dacă ar fi mai pu~ 
ţini comisari dar cu autori tale şi cari pUTced uniform de
cât cum se practică azi. 

Anticip, că n'am intentia de a 
ţile nimaruia, cu atât mai puţin să 
recţie oare care. Voesc fnsa, dacă 
experif!nţă, a contribui la uşorarea 

cercată a învătătorului român. 

atinge susceptihilila.
mă ingerez in o di
pol, cu puţina mea 
chemării atât de io

Ch. 

"Non scholae, sed vitae discimus" .. 
Omul se naşte, desvoalta, îşi ajunge culmea perfec~ 

ţiunii posibile şi apoi, daca puterea de vieata nu·l pară
seşte se menţine şi pe mai departe la acel Divou, plăcut 
oamenilor şi plăcut lui Dumnezeu, care il< defipt omului 
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ca scop vieţii sale perfecţiunea, prin cuvântul fiului său 
a d-lui şi Mantuitorului nostru Isus Hristos. :. Fiţi des;l
vâr$Hi precum şi Tatăl vostru cel din ceduri desăvârşit 
esle«, aducand roade folositoare. 

Spre desavârşire se nizueşte omul sin~ular, asocia
tiuni, instituţiuni, mi.5iuni, ştiinţa etc. In ce masură ajung 
acesle:t de::iăvârşirea, ln acea masură se desvoallă şi po-
poarele in servici'~11 carora sunt puse acestea. ' 

Trăim în secolul al XX-lea numit şi al luminilor~ 
Deja a doua nu mire a veacului fn care trăim ne face să 
credem, ca omenimea, pe toale terenele a ajuns la UD 

grad de desvolLare superior v~acurilor anterioare. 

Astfel a inaintat şi ştiinţa pedagogică - care direct 
ne priveşte - inlocuind de exemplu metoadele cele isto
vitoare de suflet cu altele mai bune. Abum\oara, pân!l. 
când la predarea scris-cetitului se folosea metodul SlQV6-

nizrlrii, era minune ca cineva. sa ştie carte, azi folosin~ 
du-se metodlll sc/"iptolp..1ic, ba metodu! mai nou Ionomimir, 
baiatul de şese ani petrecându-şi, jucându-se îşi insuşeşte 

în 6-6 saptamâni scris-cetitul. Mare lumină a adus tn 
metodică şi intuiţia, folosita la predarea tuturor cunoştin
ţelor posibile, care perfectionându-se prin divizarea ei in 
doua, directa şi indirectă, face posibilă chiar si intuirea 
lucrurilor pe cari direct nu le putem intuÎ. Multe tncă alte 
imbunatatiri s'au facut tn vastul domeniu al acestei stiinţe, 
fa.ră a. se putea zice insă nici azi, in secolul luminilor. 
că şi-a ajuns culmea perfecţiunii, rămânând incă şi azi 
multe chestii, cari au lipsă de lumină şi clarificare incă 
şi cari in viilor se vor descoperI. Natural, că in ce mă
sură se va perfecţiona aceasta ştiinţa, in acea masura. va 
putea lucra şcoala spre a aduce omenimea la scopnl de
fipt de creatorul sau şi dorit de toata. lumea. - Şcoala 
lucră, bineinţeles, pentru fericirea omenimei iar aceasta 
sublimă lucrare o va putea Indeplini sigur numaI având 
o normă, o ştiinţă la culmea perfecţiunii sale. 
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Acest fapt face - cel putin ar trebui sol facă - că 
~tiinţa pedag()gica. sa fie fmbraţişată protejată de toti, cari 
direct, cari indirect, dar mai ales de cei puşi in fruntea 
popoarelor. 

Caci cine nu~şi doreşte fericirea? 
Par'că toată ştiinţa se poate desvolta cu mai multă 

inlesnire fiindcă operează cu lucruri concrete, ia cari mai 
uşor şi in timp mai scurt se poale observa, o::.ă calea apu~ 
cală e buna ori rea şi col ce defecte are şi ce înbunata
tiri reclama. 

Ştiinţa pedagogică. însă e lipsită de acest favor, pen
trucă operează cu ceva abstract (suflete) a cărui re~ullat 
insă, are să fie real. Siguranţa în aceasta l;Itiinţă pentru 
aceia e grea, caci e greu a cultiva ceia ce nu vezi, dar 
aşa ca acesta când se va pulea manifesta se aducă rezul
tate ffiulţumitoare, cari rezultate la tot cazul nu urmeaza 
imediat, ci la cât va timp dupa cultivare, când apoi gre
şala o vede ori ce laic, dar a-ţi indlcâ calea prin care 
sigur o puteai încunjura acea greşala şi pe care ajungi 
la liman nu ţi-o poate da azi nici acei, cari ar fi che
maţi la aceasta, şi nu pentruca încă n'a sosit timpul, col 
aceasta ştiinţa. sa ajunga la culmea perfecţiunii sale. Mult 
s'a framântat lumea pedagogica pentru a putea pune edu
catiunea şi instrucţirmea pe cele mai practice cai, cari sol 
ducă la perfecţionare, mulţi barbaţi luminaţi şi-au sacri
ficat viaţa Intreaga tntru cultivarea ace:stei ştiinţe şi au 
şi adus ce e drept multă lumina, dar totuşi nime nu a 
ajuns pâ.nă acolo, ca sa p()ata. zice: acea~ta e calea sigură 
pe care mergând ajungem la scopnl dorit, s'au dacă cineva 
chiar a zis·o. peste câlva timp experienta i-a descoperit 
defecte, eventual alte probleme nedf'slegate. Şi poate mult 
timp va trece pâna ce aceasta ştlinta îşi va ajunge cul
mea perfectiunii dând a~tfel şcoalelor dIrectia sigură prin 
care pot duce omenÎmea la scopul dorit. 

A mă cuge1a asupra acestui subiect· m'a făcul pro
,verbul strămoşilor no:;tri pus in eru nlea acestui. articol şi 
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auzit într'un discurs rostit la desvalirea monumentului 
profesorului de pie memorie Teodor Ceontea. Cine l'a 
rOBtit zicea că l'a auzit pe ba.ncile şcoalei ~i-l rosleam 
atunci, zicea oratorul, dar numai acum va.d că rosteam 
vorbe goale, departe de e inţelege înţelepciunea cuprinsă 

tn aceste cuvinte. Vorbele acestea a oratorului m'au sur
prins. Ca. nu-I vor înţelege acest proverb nişte studenţi, 
nu e mirare. Dar momentantan şi involuntar s'a născut 
în mine întrebarea, ca barbaţi de şcoala, începând dela 
şcoalele poporale pâna la cele mai înalte, il inţeleg corect, 
şi că oare conform adevăratului înţeles al acestui preverb 
îşi desvoalta activitatea lor şcolala? 

Cugelându-ma. asupra acestei intrebari, pe baza ex
perienţii şi a rezultatelor ~coalelor, zic, că nu e înţeles 
acest provorb corect nici pâna azi. 

Proverbul "Non scholae sed vitae dlscimusc s'a' in
ţeles pâna azi, că nu pentru aceia invata cineva în şcoală 
ca şcoala sa tragă folosul, ci ca acela, care invaţa., după 
ce va eşi din şcoala., sa. ia folosul celor învăţate în şcoală. 
Aşa să inţelege acest proverb, de acei cari de fapt îşi dau 
samă de însi\mnătatea şcoalei. Aşa il înţeleg unii pa.rinţi, 
cari inţeleg misiunea şcoalei. Aşa să presupunem că-I în
ţeleg studentii mai mari şi tot aşa l'au tnţele:!! şi ba.rbaţii 
de şcoală, dela institutele de diferite categorii. 

Pentru părinţi şi alţi cari aşteaptă roadele şcoalei, e 
suhcient a-l inţelege şi aşa, ba chiar e foarte bine tn p.ro
porţie cu acei, cari nu-l înţeleg de loc, ba nici nu-şi bat 
capul cu el. Bărbaţii de şcoală însă, şi 1n special invaţa.
torii, cu totul altcum au să inieleagă acest proverb, şi 
conform adevăratului inţeles al acestui proverb, să se ni
zuiasca. a educa !şi instrua. 

DUpă modesta mea părere proverbul ~ Non scholae 
sed vitae discimus c, ba.rbaţii de şcoala. au a-l inţelege co
rect aşa, că pe lângă înmulţirea cunoştinţelor necesare, 
şcoala sa. desvoalte in elevii săi plăcerea de a se ocupa 
spontan (ei singuri) înjiltrându-o aceasta în sufletul şi san-
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gele lot· aşa că ea să devie pasiune. Şi aceasta cu atât mai 
vârtos, căci scopul şcoalei este formarea de om, şi apoi 
nu acel om e fericit in viaţa., care a iovatat bine la şcoala. 
ci acela căruia ti place să se ocupe, sa muncească, tn 
lucru Să-şi afle plăcerea şi fericirea - fIe de orice natura 
acel lllCru - căci fi lod lucrul nesfâr~lÎ t, nesfarşită va fi şi 
fericirea acelora, cari fntrânsul o vor caula. 

Placerea de a se ocupa singuri, des"oltata. 1n elevi 
in şcoala. şi dusă de ei di n şcoală acasa, le va aduce fe
ricire şi mulţumire fn doua. privinţe, anume: fericire şi 

mulţumire materială, caci muncind omul îşi căŞtigă bani 
albi pentru zile negre, apoi sufletul omului camia îi place 
lucrul şi peste tot sa se ocupe, afla fotrâosul delectare, 
placere, dobândind astfel mulţumire sulleteasca, pe care 
apoi avându-o nu va mai căuta alte dislrageri uşoare nici 
chiar În timpul său liber, petrecându-l acesta cu drag În 
mijlocul familiei sale, pentru fericirea careia ştie ca traeşte. 

Şi cum e omul, când ii lipseşte plăcerea de a se 
ocupa? Sa. luăm de exemplu un invatator. Vor fi şi poale 
nici nu puţ[ni de aceia) cari au tet"minat pedagogia cu 
distins, iar devenind invaţatori nu se pot valldita de atari 
-şi nu pentrucă nu ar avea cunoştinţe - nu, ci pentl'Uca. 
cultivarea de suUete - ceia ce e atât de sublim - lui 
i-se pare o sarcina. colosal de grea, pe care ° poartă nu
mai fiind constrâns de imprejurari şi aceasta pentruca 
nu e desvoltat tn el placerea' de a se ocupa cu aceasta. 

Pla.cerea de a se ocupa. de care vorbesc, sa nu se 
confunde cu aplicările in ascute (vocatiunea) omului, căci 
acestea având o manifestaţie psihică puternică, in decursul 
anilor de şcoala uşor se poate cunoaşte şi apoi cei che
maţi îşi ştiu datorinţa de a arăta reşpectivului calea pe 
care are ::lă meargă. Iar daca. lotuşi unul ca acesta şi-a 
greşit cariera, la tot cazul va desvolla mai multa activi
tate spre ceia ce are aplicare innăscută, dar demnitatea 
sa şi plăcerea lui de lucru nu-I vor lăsa să-şi neglige total 
cariera ocupată, ci in mod cel puţin suficient va lucra şi 
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pentru aceabta. Desvoltarea plăcerii de lucru, de care vor
besc eu, se refere la acei indivizi, caşi cari sunt mai mulţi 
în lume, făra. a avea aplicari înnăscute în grad 
mai mare în o directie oare care. In aceştia şcoala 
poporală şi peste tot şcoalele în general având scop for
marea de om, va nizui sa facă din ei oameni fericiţi, şi 
fiindcă izvorul nesăcat al fericirii este lucrul, trebue 
să desvoalte in ei placere de lucru, plăcerea de a se ocupa 
ei singuri omnilateral. Din aceşti elevi o parte ra.mâne la 
economie, având în ei plăcerea de a se ocupa, parinţilor 
le va fi uşor a-i deda ca in. lucrul câmpllilli să.~şi afle pla
cere, altii vor merge la maestrii, unde chemarea şcolilor 
de natura aceasta e, să desvoalte în ei placere faţă de 
aceasta ocupatiune. 

Teologiile vor desvolta în elevii săi placere spre preo
ţie, medicina spre cariera de medic elco De pilda am adus 
pe un in\!:aţalor; cazuri analoage sunt însă. în toate cate
goriile societaţii omeneşti, dela celea mai bine dotate, până.. 
la zileri cei mai de jos. 

Dacă. asemenea cazuri ar fi numai intre oamenii, cari 
ocupă funcţiuni mai slab dotate, s'ar putea explica faptul 
acesta prin mizeria, în care eventual să. află şi care ne
condiţionat are inf]uinţă. asupra omului, dar nu e singurul 
motiv, că.ci in cele mai multe cazuri e însoţită şi de dis
plăcerea de lucru, şi apoi aceste două însu~iri sunt in 
strânsă legătură. una cu alta f?i se promovează de minune 
reciproc. Displacerea de lucru aduce necondiţionat mize
rie. Mizeria mareşte displăcerea de lucru. Ce sa zicem 
Însa. atunci, când vedem displacere de lucru la atari per
soane, cari ocupă posturi gras dotate? Aici nu poate fi 
vorba. de mizerie, ci numai aceia e cauza, că. în respec
tivul individ nu e desvoltată placerea de a se ocupa. 

La aceasta va voi poate cineva sa. răspundă, că. omul 
din fire nu e mulţumit cu sO!lrtea, ci din ce are, ar dori 
tot mai mult să. aibă. Aceasta sentinţa. asupra omenimei 
să spune in vieaţa de toate zilele, dar numai de acel 

16 
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oameni, cari judecă numai după efecte, fară a scruta ce 
cauză a adus efectul respectiv, iar cauza care produce 
greutate, sarcină omului întru împlinirea chemarii sale, 
chia.r ~i ca,nd lipsa placerii de lucru, care lipsindu-i îl face 
nefericit, caci neaf1ând re~pecti vul fericire ~i placere în 
ocupaţi unea sa, va cauta altă fericire, alte placeri, cari 
sunt mai costisitoare şi pe cari în definitiv nici când nu le 
va afla, dar căuta,ndu-le aj unge la j'uină materială pelângă 
toata dotaţia sa cea buna. Iată deci, că pe cum mizeria 
poate aduce displăcere de lucru, displăcerea de lucru la 
tot cazul şi sigur aduce numai şi numai nefericil'e asupra 
omenimei. 

Şi acum după acestea, intreb, ~u atari indivizi folos 
de cele ce au invMat in ~coală câ.nd in vieaţă iată la ce 
sunt expuşi? Curnea. sunt nenumărate, aceste cazuri, cred, 
că nime nu va trage la indoiala, ci din contră vor con
simţi cu mine când zic, că cele învăţate în şcoală fie cât 
de bine, tl fac pe om fericit numai in şcoală, dacă in in
divid nu se desvoalta plăce1'ea de a se ocupa singu,r. 

Prin urmare, cred, a-mi fi succes a documenta că 
proverbul ~ Nou scholae sed vitae discimus« în senzul 
cum s'a inţeles pa,nă acum, dedus pe baza rezultatelor 
reale nu e Inţeles corect uiei azi, iar de aici rezulta, că 
desvoltarea plăcfJrii ,în elevi de a se ocupa singuri este o 
problemă pe care ştiinţa pedagogică va avea sa. o deslege 
de acum. 

Poate, că aceasta lipsă a ~coalei nu s'a simţit pAnă 
acum, când omenimea era mulţumită, văzând că ~coala 
poate împărtăşi omenimea de cunoştinţele absolut nece
sare, pe cari ~coala depărtată a trecutului nu le putea 
realiza tn forma' lor de azi, iar aceia ce facea, facea cu 
mari sfortări şi In timp îndelungat. 

Azi in secolul luminilor insă, când vedem cu câtă 
{iibăcie se dreseazit animalele chiar, punându-ne in uimire 
prin inţelegerea vorbei, ba chiar a intenţiunei dresătorului 
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lor, nu poate fi suficient pentru om cu suflet dumnezeesc 
numai însuşirea cunoştinţelor pe motivul, ca. acestea au 
să-I fericească in viaţă, căci pe cum vă/ur8.rn aceste sin
gure nu-I pot ierici dacă şcoala n)a infiltrat fn elevii 8;1,i 

plăcerea de a se ocupa singuri, caci cunoştinţele să uită 
repede, dar plăcerea de lucru infiltrată de şcoal8. in su
fletul şi sângele elevului in aşa mod, -că aceasta sa. de
vină pasiune pentru el nu-l va para.si nici odat8., ci Il 
va duce sigur la perfe-cţiune in ocupaţia sa şi fericire, do
rinţa tuturor oamenilor şi scopul vieţii omene:şti deflpt de 
~nsuşi creatorul sau. 

Atunci cu drept cuvânt am putea zice: 

.Non scholae, sed vitae discimus«, 

* 
Prin tradarea subiectului de faţă am voit a scoate 

in relief problema cea Illai de valoare dlll eventuale alte 
probleme asupra cărora pedagogia va avea misiune a le 
deslega in viitor. 

Aceasta problemă are mare lipsă de deslegare fiindcă 
numai având şcoala poporală aceasta bună armă in mâna 
va putea face din elevii sa.i oameni, care e scopul tuturor 
şcoalelor şi cu atât mai vârtos a şcoalei poporale, cu a 
cărei singură educaţie rămân cei mai mulţi oameni. 

Când vom avea noi românii astfel de bărbaţi? Doara. 
.este aceasta imposibilitate? Nu, de loc nu! 

Prin trimiterea învăţătorilor pe cari superioritatea îi 
află demni pentru aşa ceva în străinătate' sau chiar in 
patrie la diferite şcoli bune, pentru studiu, aceştia reÎn
torşi acasă cele aflate de bune le vor practica în şcolile 
ior şi dovedindu-se de corespunzătoare inlprejllrarilor noa
:stre le vo'r expune învăţătorilor tn conferinţe eventual alte , 
Intruniri anume convocate pentru scopul acesta SaU prin 
scris, astfel s'ar generaliza mai grabnic in -cercurile illva
tătorimei noastre cunoştinţe pedagogice didactice moder-ue. 

lG' 
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cari ar fi tot atât ea mijloace mentru perfecţionarea lor in 
binepriceputul interes al şcoalelor şi a poporului pe care 
are chemarea a-Ilumina şi apwpia de idealul pentru care 
Dumnezeu a creat omul. 

Va zice poate cineva: Sunt cărţi, reviste, de unde 
să . pot culege atari cunoştinţe; aceasta e drept, dar şi 
aceia e drept, că nu toţi dispunem de mijloace materiale 
pentru a procura aceste cărţi şi reviste pe deoparte, iar' 
pe de altă parte nu toţi posedem limba in cari să seriu 
acestea. 

Şi iată-le deci pentru noi ca neexistenie. 
Pân/l când aceste ajung a fi scrise şi tn limba noa

stră şi pân/l când mijloacele materiale ne permit a le pro
cura, timpul trece, lumea inainteaza, iar noi stam pe loc 
decumva nu degenerî1m recilând mereu versul: 

Vai de biet romitn saracul 
lnapoi tot dă ca racul. 

Giula 'In luna iunie 1913. 

Şcoala activă 
(Pilde.) 

- Urmarea l-a. -

Pildele urmr'itoare snM scoase din p//l;;Ucaţilk1J.~(J "Die Praxis: 
derArbeitsschule", redactată de Oswald Warmuth (Miinchen). Apare 
lunar în ediţia lui C. A. /jeyfried (Mii,·nehen). Gostă. anual ei~.d 
It'anei. "Die del1tsche Schule", org(mul conducător al dă8călimi~ 
german', a ruunoscut (vol. XIV, p. 197) c" WarmutJi face opedl 
'Utilă publicând rlwÎsta sa. 

CLASA I-a PRIMARĂ. 

Numărul' 9. 
Elevul H. M.a căpătat ca dar de Crăciun un joc de 

popice. I-se dă voie saA ad.ucă la şcoală, sa-1 aş~se pe 
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,masă. C01egii intind gâturile, şoptesc. Câtiva obraznici se 
urcă chiar pe banci. Dar dascălul îi lasl1 în pace şi se 
bucură de interesul lor. Acum el poate incepe, fierul fiind 
-cald, 

1. Intuitie. Iată ce a adus H. Al. Ce joc să fie? Să 
'ne arate el! I-a vedeti, a răsturnat o grămadă de popice. 
Ridică-le! Acum incerc eu (invatatoral). Nostim joc! Să 
~ncerce A şi B. Ce păcat ca nu avem mai multe jocuri, 
'că DU are fie care câte un joc! Stati: fiecare are voe să-şi 
facă unul. Şi pentru ca sa. ştiţi cum sa.-l faceţi, să-I pri-
viţi acum bine. _ 

Câte popice sunt? Cum sunt aşezate? Cum se nu
meşte cel dela mij loc, cel mai mare? Cu ce le da m j 08? 

Unde izbeşte bila? Din ce se fac popicele şi bilele? Cu 
ce unelte am putea face şi noi popice şi bile? 

Desemnati acum la tablă cum stau popicele pe pă
mânt! 

Astăzi după amiazi veţi lucra la şcoală popicele voa-
'Stre. Aduceţi lot ce vă trebueşte. 

Bucurie generală. 
2. LUC1'ul manual. 
Copiii vin cu tot felul de lemne, ferăstrae, cutite, 

-cleşte, pile, etc. Este fireşte îngAduit ca ei să lucreze in 
.grupe. Şi încep, şi lucrează cum ţi-e mai drag. ţ:u (das
_-Călul) mă mişc printre ei, dau sfaturi, laud, critic. După 
Q jumătate de oră întâiul joc este gala. Cine nu a ter
minat, va sfârşI acasă, P<'irinfh: şi fratii nu au voe să le 
-ajute. Să lucreze siugu'ri! 

Acasă-i joc, fil'eşte. Şi părinţii se miră că nu se mai 
face şcoală ca în vremea lor ... 

3. Aritmetică. 

»' ... şi al St. Duh Amin" . 
• Domnnle invăţător, par' că aţi zis că astăzi putem 

juca popice!« 
~ • Bravo ! Bun 1 Haideţi mă le 

Poruncesc tăcere şi se face. Elevul H. Il!, începe. 
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a) Câte popice sunt? (9). Câte a trântit H. M.? (3). 
Câte au rămas în picioare? (6). 

Spuneţi: sunt 9 popice, 3 au căzut şi 6 stau tncă 
drepte. 

Cine poate să spuie exact rezultatul unei bătăi câştigă 
dreptul să dea şi el. 

b) A a lovit 5 popice, B 8. Cine a lovit mai multe? 
Cu câle a lovit B mai. multe? Cine a răsturnat mai pu
tine? Cu câte mai putine? Etc. 

c) Un elev a izbit 4 popice, .apoi 2. Câte a lovit in 
total? Un elev a lovit 7. Câte trebue să mai lovească ca 
să le fi lovit pe toale nouă? Etc. 

d) Un elev loveşte 5. sa nu vă uitaţi într'acolo! Câte 
trebue să fie in picioare? Câte trebue să dăm jos, ca sa. 
rămâ.ie numai 2. Etc. 

e) Câte rânduri sunt aşezate? Câte popiei sunt în 
fiecare rând? De câte ori trei popice? Etc. 

f) Cift'a 9: la socoteala în scris se joacă şi mai şi. 

Eu scriu problemele: 9==8+ 1; 6+3::=, 9-4==, 7 -f- ?==9, 
9-?==1, etc: 

Acum fiecare elev elev are voie să-şi aşeze popicele
pe bancă şi să rezolve prohlemele cu ajutorul lor. In cu
rând trec apai la maşina de socotit şi la degete. 

4. Desemn.. 
Se desemnează jocul lui H. M., toate popicele stând 

una lângl1 alta, apoi egal de depărtate una de alla; egali 
de groase şi de inalte. Se desemneaza şi bila. 

5. Exerciţiu de vorbire. 
Se povesteşte incă odată jocul. Se vorbeşte şi despre' 

ce au vAzut cei ce au fost la popice cu părinţii, cum dau 
bărbatii, cum se intorc bilele inapoi, elc. 

Diu vorbire se scot propoziţii mici; bila este rotunda~ 
se rostogoleşte; eu izbesc trei popice ~ etc. 

6. Be"iert şi cetire. 
Se scot vorbe cu sunete cunoscute, se desfac tn si

labe şi sunete (analiză) şi apoi se scrIu la tablă. 
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Şi astfel mai multe zile popicele se ivesc tn lecţiile 
de intuire, aritmetică, vorbire, desemn, scriere şi celire, 
iar punctul de cristalizare al lor este lucrul. Este o învă
ţătura. ca in joc. Mâine-poimâne va veni 10 la rând şi cu 
el vor veni: lanţuri de ceasornic de gât, matanii, maşini 
de socotit făcute din mărgele şi castane trase pe fir, etc. 
In minte văd cum imi vin baietii şi < cu ei par' că VIn Şl 
nişte pedagogi 1) ! 

-
Observare: Afară de calităţile flenera[e ale fec(iunii actipe: 

contactul cu materictlul ~i crt iti.~tnonente ce-l prelucrwză $i de vi
'vaâfatea unor lucrflri care entusinsmeuul totdeallna pe copii (feră
strău, cuie,' ciocan, etc,), lecţie, se distirlye pn'ntr'url concretiHffi 
neîntrecut. Şi el este împrumutltt di" vieaţn, nu tic/llit artificial. Ihtr 
atmo.~(era jocului iri care trtte~te a,~(t de bine utilul?! Imitrtţi m/In(ti, 
ci'i multiimire vrţi (tI'ea toţi cei ce îrtcii 11U aţi fnqhe«(tt iti metodica 
~co(tlelor normale dintre Prut, Durăt'e şi Carpaţi. 

CLASA II-a PI~Il\1ARA. 

Şoarecele. 
(Lecţie întâmpl5.hx!~.!,) 

Elevii sunt Intr'o recrf>;i! 1(' L tă-i alergând: :t Domnule 
invăţa.tor. un şoarece! Aici a lutrat •. 

1. In gaurâ. 
Elevii povestesc despre şoarecii va.zuti acasă. Scurtez 

povestirile care nu s'ar mai sfârşI. Ce face, ce, ma.nâncă 
şoarece le ? Cum se prinde? Elevii ascultă ce spune şi das
ca.lul. Se explica. copiilor toate sistemele de-a prinde şoa
recii şi anume: exact. Unii elevi au facut ei inşi şi curse 
ŞI spun cum. 

2. In cursâ. 
Elevii prind acasă şoarecele şi acum îl observă: coada 

lunga, ochii mici, etc. 
Elevii îl aşază pe tocul ferestrei şi apoi il desemn"ază 

dupa. natură. De~emnul este fireşte rudimentar: şoarecele 
s'a mişcat mult, ori a scapat. Tocmai această insuficienţă 
a desemnului convinge pe elevi că trebue sa observe şi mai 

') După A. Schmeckenbecher, anul Întâiu al revistei, p. 16-20 . 

• 
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exact; acum inţeleg ei mai bine descrierea dascălului: 
urechi rotunde, mustăcioară, etc. 

Dar ei trebuie să convinga pe dascăl că au şi obser
vat mai bine şi anume nu repetind desernnul, ci modelând 
un şoarece. Intr'un sfert de oră e gata. După natură t 
Acum şoarecele cel viu poate pleca. O servitoare i-a cursa 
şi tace: elevilor nu le admite s&-I omoare ei. 

3. E:1:e1'ci/ii de limbă matună. 

a) Elevii au întâlnit până aici o sumă de cuvinte. Se 
fac serii ca: şoarece, şoricel; casă, căsută; etc. Gruparea 
br se face ca temeiu al scrierii corecte. 

b) O compunere de o juma.tate de pagină in caiet. 
Liberă, nu cu plan fixat de dascal. 

4. Pe câmp. 
Toamna, pe câm p, in excursie, îl urmărim pe şoa

rece tn toate faptele lui şi-I studiem. 

Observare: Aaasta nu-i o lecţie, de~1, aici mafet'ia este con
cenlrllM ca \~i cllm ar fi. In. $coal?i, aca.~ă, în ctlmp; 11l trei lo
curi; când se poate: lJa.~călul S(t ţie mi'lte ce are de J(lcul, ca să 
cOInplecteze Htudi"l 1n(ttet"ie;. Să se observe rolul desemnului şi mo
delajului ca control al vederii f01'melor (morfologia l~o/,re(~ellti) ~i 
excursia în dlmp de dragul biologiei $oaret:elni1). 

CLASA IV-a PRIMARA 

Plutele2
• 

1. Elevii povestesc cum au văzut plula venind pe 
apă; cum s'a oprit; cine era pe plută. 

2. Observarea terenului: ('âul, banca de nisip, digu
rile etc. 

3. Fară sa. mai aştepte ora de geografie, COplll aduc 
la şcoală plute construite acasa. Se fac câteva şi in clasă, 
ca sa. observe toţi. PIl1lei i-se întocmeşte, in cutiile de 
nisip, şi mediul ei. 

1) Din volumul 1, p. 207-213. Prescurtat! 
2) Dm voi. 1, p, 221-224-. Prescurtatl 

• 
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4. Notiuni de economie ~i comerciu intervin. Inter
vine şi problema de aritmetică. De exemplu: Dela izvor 
până la X, atâţi chilomelri; dela X încoace râul este navi
gabil; dela X până la drumul se face în atâtea ore; cât 
ţine drumul, dacă ... , etc. Sau: Pe zÎ trec cam alâtea plute; 
fiecare duce cam atâtea lemne; cât duc toate pe an? Cât 
costă transportul? Etc. 

5. Exerciţii 'de limbă maternă: cuvintele nouă, deri
vările: pluta, plutaş, etc. 

Observare. A/doriti ţine să se ştie cii prin as~fel de lecţii a 
urmi'irit agonisirea de c/moştinţe slwioa.'58, de preţ, despre patrie, nu 
rmmai aspectul simplu e.~tetic al plutirii set!t etic al luptei pll~ta
;;l4llti cu valurile. 

n Vremea nouă" C. Bogdan-Duică. 

Cuvânt de deschidere. 
1'ostit de Nicolae koşcaiu, cu ocaziunea deschid~rei arlu- \ 13 
mtrei desp. preot Bute/ti a 'rerm. lnv. ţinută în Bodeşti la 

10 Iunie 1913. 

Onoratâ Adunm'e! 

Forta unui popor nu trebue să se măsure după nu
mărul baionetelor ci după numărul şcoalelor sale. Ceea 
ce in trecut au fost fortl1reţele; bastionele, pentru apararea 
unul popor conlra inimiciloI", azi şco alele au rolul acelora. 
Şcoalele sunt totatâlea fort<1reţe de apărare conlra celui 
mai mal'e duşman al omenimei, contra întunerecului. 

Un bărbat de slat al Germaniei a zis. ca nu al os
taşilor e meritul fnvingerei inlmicului, ci al învi1ţatorilor,! 
cari au dat lumina şi au răspândit cultura 1n popor del 
au dat patriei lor a~emenea ostaşi. 

Azi când se ventileaza ideia pacii între popoare, iar 
dela invătatori s.e aşteaptă ca sa se puna in serviciul 
acestei idei spre binele omenimei, importanţa şcoalei se 
ml1r~şte. Un pedagog a zis: Daţi-mi şcoala şi voi reforma , 
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lumea«. De aci vedem ce rezultate aşteaptă omenimea 
dela şcoală. 

Eu tnci\. sustin, că in şcoali\. se faureşte soarlea unui 
popor. Dacă şcoala va funcţionă.-c-udeshili\. energie--şrne
fmpedecata. de influinţele esterne, va da sustinătorilor ei 
generaţiune deşteaptă, cu vederi largl, aptă de a lupta cu 
greul vieţii. Energia priveşte pe învăţător. InvăIătorul 

e sufletul ~coalei. Dacă sufletul şcoalei e luminat, activi
tatea sa energică, atunci şi lumina ce o răspândeşte in 
jurul sa.u e::temaiintenzivă.maiclară. iar cei ce se îm
părlăşesc de aceasla lumina. devin membri agili ai socie
tăţIi şi puternici stâlpi ai patriei. Şi care inva~lHor ou e 
ambitios pe aceea, ca să dea societAtii membri vredniCi 
şi patriei înfocati apa rători? ! Pe acel fn v;\ tator, care po
şede aceea nobilă ambiţiune, nu-l Iasă conştiinţa sa. nu 
foloseasca. timpul ce-i sta. Ia dispozitie Întru luminarea ti- . 
neri mei con crezute lui spre educare. 

Şi totuşi şi azi e generală şi îndreptăţiti\. plângerea, 
că tn sinul poporului nostru sllnt mai mulţi analfabeti. 
Esperinţa ne dovedeşte, cil pe lânga toala. energia ce o
desvoltam pentru alungal'ea Întunerecului şi răspândirea 
luminei, în multe parţi vezi puţin interes la popor fdţa. de 
şcoala sa şi prin urmar~ puţin spirit de jertfa.. 

Aceste împrejurări trebue să ne preocupe şi pe noi ca 
reuniune, să eruam cauzele, cari le produc şi sa. discutam 
asupra remediiJo~ cari ar putea reduce dimenziunile lor. 

Cu chestiunea analfabetilor s'a ocupat atât societatea 
noastră culturala. ~Asociaţiunea penlru cultura şi literatura 
poporu lui român« cât şi reuniunea noastră, făcând fiecare 
apel şi propagandă între invaţ:itori pentru instruarea anal
fabeţilor în arta cetitului şi scrisului. Energia desvoltată 
de aceste corporaţiuni s'a stâns aproape in noi precum 
se vede, pentrucă prea pt1ţine rezultate am aratat. Cauza 
stângerei acestei energii insiI, mai mult zace in indolenţa 
însăşi a analfabetilor, cari nu sau prezentat ]a cursuri, 
cât şI a societatii din care fac parte, caci nu-i indeamna 
din destul să participeze la astfel de cursuri. 

CI] mult mai mare cauză ŞI mai grea de delălurat 
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'pentru reducerea numărului analfabetilor, o văd in starea 
materiala. a poporului. Unde poporul e în o stare mate
riala. favorabilă, susOne şcoale in proporţiune cu numă
rul deobligaţllor, acolo puţini rămân neimpărtăşiţi de ra
zele binefacatoare ale cullurei. In tinuturile mai puţin fa~ 
vorabile ins~, unde poporul munceşte mai din greu pen
tru existinţa, sunt multe cazurile, in cari numărul celor 
neimpărtaşiţi de binefacerile şcoalei, ecuivalează cu nu
marul frecuentanţilor. In aceste cazuri, tot interesul învă
ţ,Horului şi toată energia lui se luptă cu imposibilul. C.au
zele pentru cari poporul arată puţin interes faţă de şcoala 
sa, inca. sunt multe. Intre cari amintesc pe cele princi
pale şi cari se pot delalura. 

Poporul neştiind apreţia învăţătura şi cultura peste 
tot, da. mai mult pe formă decât pe fond. Are ideiă gre
şită despre noţiunea invăţaturei. Un tnvăţator, sA zicem 
necllalifical şi cu însuşiri nu tocmai bune, dar dotat dela 
natură cu o voce bună, valorează mai mult în ochii po
porului decât un invaţator distins, dar cărui fi lipseşte 
acest dar natural. Sau, o festivitate şcolara eu declarnari 
recitări şi cântări, valorerza mai mulL in ochii poporului 
decât un examen bun, dar cu raspunsuri întrerupte din 
partea controlului. Nu arere ori poţi auzI esciamări de 
acestea: »Ce om invăţat! cum ştie cânta de bine! < sau: 
»ce dieci învătaţi, cum ştiu cânt.ai'! 

Pentru a imprelenl deci poporul cu şcoala şi a o 
face plăcută în ochii lui, n'avem de cât să aranj<1m mai 
multe festivitaţi şcolare peste an, asemenea şi examenul 
final să fie mai mult festivitate şcolară, făcându-se con
trolul în decursul anului, după cum se exerciază şi din 
partea statului. 

* 
In lumea pedagogică se admite ca o condiţiune a 

progresului dispoziţia spirituală a învătătorului. Un invă
ţător ca să poata produce rezultate temeinice nu trebue 
să fie împovărat cu grijile susţinerei, a traiului, ci trebue 
să fie dotat cinstit, ca sa-şi poată folosI toată energia in
t'ro implinirea chiemării sale. Dotaţia cinstită s'a şi asi-
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gurat învăţătorilor prin lege, dar vai! sunt şi azi tnvăţa
tori, cari intra tn şcoala suspinând cuprin~i de grijile exis
ten ţei, şj când preti nd să li-se respecteze dreptul de exis
tenţl'î, devin odioşi fn ochii susţinatorilor de şcoala. Cu 
toale aceste, nici acestor nefericiţi pioneri ai culturei nu 
li-e permis a înLrelasa implinirea datorinţelor~ şi precum 
in rezbel, soldatii cărora de vre-o câteva zile, în lipsa, 
nu li-s'a servit hrana, se arunca şi ila.mânzi in asalt pen
tru cucerirea unei pozitii, şi dupa. victorie cu hrana de-o
data li-se recunoaşte şi binernerilarea pentru patrie, aşa 
şi acestora mai timpuriu, ori mai târziu, trebue să li-se 
apreţieze activitatea desfaşurata spre binele societăţii din 
care face parle. 

Ce e drept e foarie grea Illptă ce trebue să o poarte 
00 astfel de învMător pentru a învinge greutatile ivite tn 
urma stării materiale a poportJlui, viaţa este un sbucium, 
abnegatiunea însă şi demnitatea il face să uite toaLe ne
aj unsurile ~i dlnd trece pragul ~coalei parăseşte toate gându
riie, cari il fac a se abate dela implinirea datorinţelor. 
In sala sa de invăţămâ.nt să inchipue de un SUV€I'an, care 
imparte binefaceri in dreapta şi in stânga, 

On. ad.]nare! Nu este mai esp!Bă nici o breaslă a 
societatii la dlflcultaţi, ca invaţalorul! Sabia lui Oamocle 
nu atâ.rnă asupra capului nimărui, legată de un flricel aşa 
de subtire, ca asupra capului nostru! Aşa că pe lângă 
toată conştiinta împlinirei datorinţelor, te pomeneşti cu 
o pornire duşm<1noasă contra ta ca să te doboară la pa.
mă-nt, şi om să fii, ca să te mai poţi ridica. 

Deci şi cu aceasta ocaziune, Va. îndemn Dlor colegi, I 
ca precum toti formam un corp didactic, să fim pătrunşi , 
toţi şi de un spirit dornic de activitate şi energia in lupta I 
ce o purtăm pentru respândirea cultnrei tn poporul nos- t 
tru. Fie, ca şi întrunirea noastră de aZI sa formeze un 
pas mai mult la înăintarea invatamâ.ntuIui şi prin el a 
poporului nostru. 

Premitând acestea, Vă salut de buna venire, şi declar 
adunarea despărţămâ.ntului nostru pro-lopopesc Bateni:, de~ 

deschisă. 
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o FI GI OAS E. 
Nr. 2/913-14. 

Protocolul 
Arlll1ulrii genemle a xx iJl. a reuniunei înv. dela şcoalele 
popomle COt'fesionale 01"t. rom. dirl protopopiatele an'id,me 
1- VII. tinută În Şiriff la 1/14 şi 2/15 septemvrie 1913. 

Ziua întâiu. 
Şedinţa 1. 

ţinutâ la 1/14 septemvrie la o'-ele 10 a. m. 

Prezident: Iosif Moldovan. 
Notar: Nicolae Oristea. 

I. La orele 8 tn inţelesul programei, membrii reu
niunei iau parle la serviciul religios împreunat cu che
marea Duhului sfânt şi paraslas pentru decedaţii reuniunei 
şi Aurel Vlaicu, marele aviator român, savârşlt de P. O. 
D. protopop MIhail Lucuţa şi preoţii Va~:;jle Popovici, 
Alexiu Oobof,l f,li Aurel Ooboş. Raspunsurile liturgIce şi 
cele funebrale le-a dat cu multa. precisiune şi duioşie 

corul economilor din Şiria sub conducerea înv. Mihail Pleş. 
II. Dupa terminarea serviciului religios, membrii reu

niunei tncunjuraţi de o frumoasa asistenţa de oa::-peţi şi 

popor, s'au adunat tn casa nationala, unde preZidentul 
Iosif Moldovan ocupând locul prezidial, prin cuvinte în
sufleţitoare în cari indeamna. pe dascahi români la munca. 
asidua. f,li unire, spre a raspunde chemarii şi încrederii 
depuse inlrânşii, deschide şedmţa a XXUI. a adunarii ge
nerale. 

Adunarea generală mişcată, de sincerile şi frumoasele cu
vinte adresate din partea prezldentului răspunde cu ovaţli de "Sa 
trăiască". Adn. A. 

IIl. Deschizând f,ledin~a, prezidentul Iosif Moldovan 
saluta de binevenire tn mijlocul dasca.lilor români, spre a 
sarbatori impreuna. munca unui an de zile pe P. O. D. 
protopop rVl.1hail Lucuţa, reprezentantul Ven. Conslstor; dl 
inspector regesc Kehrer Karoly, d-nii prof.· Or. Sadeanu şi 

Sabin Evuţian, ca reprezentanţi ai institutului. pedagogic-
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teologic; dl Constantin Sa vu, redactorlll :t RomAnului«; 
Axente Secula, preşedintele comitetului parohial din Şiria; 
Iulian Lucuţa, trimisul reuniunii timişorene; Dr. Monţia, 
reprezentantul »Asociaţiuniic aradane, precum şi poporul 
adunat in număr foarte frumos. 

Adunarea generală răspunde salutului prezidial prin ovaţii: I 
"Să trăiască'". 

IV. P. O. D. protopop Mihai! Lucuţa salută pe invă
ţătorii români intruniţi în adunarea generală în numele 
Ven. Consistor aradan, asigurându-i de dragostea şi spri
jinul posibil. 

Dl inspector Kehrer Karoly, exprima. salutul său' in~ 
vătălorilor români, aducându-Ie cele mai sincere felicitari 
penlru munca ce o depun in ridicarea poporului român, 
asigllrându-i de sprijinul său in activitatea patriotica ce o 
vor desvolta fn viitor. 

DI Sabin Evuţian, prof., salută învăţătorii români in 
numele corpului profesoral dela jnstitutul pedagogic din 
Arad, de unde dascălii români au primit darul, de a purta 
lumina cărţii româneşti in toale colţurile locuite de români. 

luhan Lucuţa, vorbeşte reuniunii arădane în numele 
reuniunii timişorene, pe care o salută, ca pe o soră mai 
mare, mândră de munca ce o săvârşeşte în agrul neamu
lui românesc. 

Dr. Emii Monţia, aduce sincere felicitări dascălilor 
români în numele :. Asociaţiunei c arădane, cărora le do
reşte progres. 

OI Axenle Secula, aduce salutul său tn numele. co-
mitetului parohial din Şiria, care mândru de dascălii ro- r:, 

mâni veniţ( în comuna Joc, ii asigură de cea mai mare ~ 
dragoste şi de tot ajutorul posibil. 

Cuvintele tnsufleţitoare ale delegaţilor şi oaspeţilor, adunarea 
le intâmpină cu furtunoase aplause. Adn. B. C. D. E. F. G. 

V. Secretarul Nicolae Cristea, ceteşte următoarele 
telegrame, sosite la adresa prezidentului: 

:.întăr:ţi vă cu duhul Inţelepciunii şi cu duhul tnţel~ 
gerii, ca şcoala româna. să fie stăpânită de acel duhc. 

Ciorogar. 



GEL IIU 

235 

~Salutăm cu dragoste .reuniunea soră şi-i dorim suc
cese stralucite inlru promovarea intereselor Învaţa.toreşti şi 
tntărirea culturală a poporului român4. Roşu, preşed. 

VI. Prezidentul Iosif Moldovan, cu regret anunţă 
adunarii generale, că dela ultima intrunire pâna. astazi, 
au trecut ta cele eterne urmatorii foşti membrii ai reu
niunei: George Roman, fost inv. În Şeitin; George Petrişor, 
fost inv. în Vldra şi Nicolae Coste, fost inv. în Blchiş; 
iar in ultimul moment, - zice d-sa, - primim trista şi ~dure
roasa veste, Că Aurel Vlaicu, adoralul neamului românesc, 
printr'un accident fatal ni-a părăsit, Iăsându-ne sufletele 
îndurerate. Roagă adunarea generala. să dea expl'esiune 
durerii prin sculare in picioare şi prin cuvintele: 7> O-zea 
să-i ierte, iar indnreraţilor părinţi ai lui Vlaieu a le ex
prima eondolenţele printr'o telegramă. 

Adunarea generală dA expresiune regretului prin sculare şi 
cuvintele: "D-zeu să-i ierte", iar în ce priveşte condolonţele ex
primate părinţilor 1I1areiui A. Vlaicu, să alăturA propunerii pre· 
zidenlului. 

VII. Prezidentul Iosif Moidovan propune, iar adu
narea generala exmite urmatoarele comisiuni: 

a) tn comisia exmisă pentru cenzurarea raportului general pe 
d-nii: OI'. Avram Sadeanu, Petru f.:olţeu, Adam Dragoş, Lazar 
19rişan şi Aurelia Halmagian. 

b) In comisia pentru cenzurarea raportului general de cassă 
pe d-nii: Petru Moţocan, Gheorghe Precupaş, Petru Russu, Traian 
Givulescu, Radna şi Pavel Dirlea, Covăslnţ. . 

c) In comisia pentru cenzurarea raportului general de biblio
tecă pe d-nii: Pavel Darlea, Boroşineu; Moise Mariş, Marioara I 

Precupaş. George Pelrovici şi Nicolae Dima. 
d) tn comisia pentru inscrierea de membrii noui pe d-nii: 

Axente Secui a, Dr. Emil Monţia, Romul Bogoevici, Alexiu Doboş, 
Ioan Hui şi Savu Crişan. 

VIII. OI profesor Dr. Avram Sad~anu, ceteşte fru
moasa şi interesan ta d iserlaţle "Date noua despre Gheor
ghe Lazar" j Care prin noutatea datelor relative la vieaţa 
marelui dascM al românilor Gheorghe Lazar şi prin pre
cisiunea expunerii, a facut asupra audilorului o profundă 
şi simpatiCă impresie. 



236 

Adunarea generală prin aplauze prelungite şi c!'llduroase ova
tiuni işi exprimă mulţumirea sufletească simţită faţă de conf. 
d·lui profesor Dr. Săueanu, volandu-i multumită protocolară şi 
decizâlld, ca lucrarea să fie publicată in organul reuniunei. Adn. H. 

Fiind epuizată programa şedinţei 1., din partea pre
zidentului se anunta inceperea şedintei a Il-a la orele 
trei p. m. 

Iosif Moldovan, 
pr~1.idetlt. . 

D. c. m. s. 

Şedinţa II. 
(inutii la orele b'ei d. a. 

Nicolae Cristea, 
secretar general. 

Prezident: Iosif Moldovan. 
Notar: Nicolae Cristea. 

IX. Detjehizând şedinţa, prezidentul Iosif Moldovan 
salula. în mijlocul înva.ţătorilor români pe sub inspectorul 
regesc dl Dr. Joanovits. 

Adunarea generală li face ovatii călduroase. 

X. lntrându-se in progr'arnlll de zi, dl Petru Varicu, 
ceteşie lucrarea cu titlul: »Care e cauza de institutele 
preparandiale nu sunt cercetate de mai mulţi elevi, iar 
tân<lrii de azi nu se aplica. pe cariera tnvăţatorească?c în 
care arata cauzele, cari indeparteaza pe mu~ţi tineri ro
mâni de a tmbl'aţişa, cu multa. căldura. cariera tnvătăto
reasca., arălând tolodata. calea pe care trebuie să apuce 
8uperiorilăţile bisericeşti-~colare şi inteligenţa română, ca 
sa. atraga cât mai multi tâna.ri pe aceaslă cariera grea şi 
plina de răspundere, dar foarte frumoasă şi foarte nobila.. 

Dupll. discutii urmate intre mai mulţi membrii, adunarea ge
nerală decide a se exprima diserlantului multumită protocolară, 
iar lucrarea a se distribui desrărţamintelor protopopeşti pentru 
studiarea mai amănunţită. Adn. L 

X!. DI Mihail Vidu, cete!şte lucrarea cu titlul :.Influ
inţa familiei in educaţie •.. 

Adunarea generală de acord cu cele atinse in plăcuta şi 
interesanla disertaţie, decide a se exprima mulţumită protocolară, 
iar lucrarea să se publice In organul reuniunei. Adn. J. 
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Fiind timpul înaintat, din partea prezidenluJui se 
anunţa. conlinuarea cetirii celorlalte conferinţe expuse în 
program in şedinţa a treia, care se va ţInea in 2/15 sep
tem vrie 1913 la orele 8 a. m. 

Iosif Moldovan, 
pre-zident. 

D. c. m. s. 

Şedinţa III. 

Nicolae Cristea, 
secretar general. 

ţinutc'i la 2/15 seplemvrie 1913 la orele 8 a. m. 

Prezident: Iosif Moldovan. 
Notar: Nicolae Cristea. 

XII. Prezidentul Iosif Moldovan. deschizând şedinţa, 
aduce la cunoştinţa adunării generale, că deoarece oficiul 
telegrafic ieri fiind Duminecă nu a funcţionat, roagă adu
narea generală ca astAzi sA'şi implinească o sfântă dato
rintă faţă de protectorul şcoalei române P. S. Sa dl Episcop· 
diecezan Ioan I. Papp, expedând. atât P. Sale, cât şi in
d ureratilor pilrinti ai lui A. Vlaicu, telegrame de omagiu
respective de condolenţe, conform decizi unei din şedinţa 
primă a adunării generale. 

Adunarea generală de acord cu cele amintite de dl prezi
dent expedează următoarele telegrame: 

Ioan 1. Papp, Episcop 
Arad. 

n Ieri nu ni-a stat la dispoziţie oficiul telegrafic, de aceea' 
venim să comunicăm astăzi sentimentele de care esle cuprinsă 
inv'1tătorimea română tntrunită in adunarea generală În Şiria faţă 
cu neobositul păr'inte reIntors la rezidenţă din misiunea sa apo
stoJică mult promiţătoare. întru mulţi ani stăpâne". 

Moldovun, prezident. 

Vlaicu, 
Bintinţi. 

"tn\'ăţrttorii români intruniţi in adunarea generală la 2/15' 
seplemvrie a. c. in fruntaşa comună Şiria, deplâng impreunA cu 
adoraţii părinţi pe cel mai genial fiu al neamului românesc". 

Iosif MoldQvan, prezident. 
17. 
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XIII. Secretarul Nicolae Cristea, dă' cetire următoa
relor telegrame sosite 1a prezidiu: 

,.în luplă pentru 1umină vă dorim isbândăc. 
Cornel Laza'r, Dt. Iacob. 

"Şcoala civilă de fele din Arad vă salulă dorindu-vă 
muncă rodnică«. 

»Sorioară 1 Suflă cu putere în spuza mocinlă de pe 
vatra şcoalei confesionale, ca cenuşa ei să intre în ochii 
ignorantilor, spre a-i deştepta, primIti dulci salutări dela 
sora mai mare. Reuniunea Caransebeşană prin prezidentul 
ei Traian Henţiu«. 

Să primesc cu Insufleţite urări de "Să trăiască". 

XIV. întrându-se în ordinea de zi, membrul Petru 
Roşu ceteşte lucrarea cu titlul: ,.Chestiuni şi probleme ce 
ne privesc«, prin care pune rn evidenţă membrilor des
coperirile fa.cule pe terenul psihologiei experimentale In 
ce priveşte memorizarea şi automatismul in şcoala po-
porală. . 

Adunarea generală tn urma discuţiilor urmate Intre diferiţi 
membrii pe chestiile expuse de autor tn interesanta conferinţA. 
decide, că pentru O mai bună studiare şi apercepere a ei să se 
publice In organul reuniunei, iar autorului ti votează mulţumită 
protocolară. Adn. L. 

XV. Conferinţele' dlor Ioan Crişan ,. Un confort al 
manuale10r pentru limba maghiară c şi Teodor Cherechean 
,. Puterea educativă a şco alei prin noutatea şi aparatul 
ştiinţific«, cu care au fost lucrate şi prin normele ce indică 
pentru'o mai bună şi sigură ajungere 1a scopul dorit de 
şcoala n:Jastră confesională. 

Adunarea generală le ia cn plăcere la cunoştinţă votAndu- le 
'mulţumită protocolară, iar conferinţele a se publica In organul 
fl'euniunei. Adn. M. N. 

XVI. Comisia însărcinată cu studiarea raportului ge
'neral al biroului şi comitetului central prin referentul său 
·dl Petru Colţeu, face adunării generale următoarele pro
.puneri: 
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a) A lua la cunoştinţă atât în general, cât şi In special ra
portul biroului şi al comitetului central, volându-le mulţumită 
protocolară pentru a:ltivitatea desfăşurată tn anul de ge"tiune 
1912/913 şi pentru deamna reprezentare cu ocaziunea desvălirii 
bustului prof. T. Ceontea şi a serbărilor centenare a institutului 
pedagogic din Arad. 

b) A incuviinţa protocolul de buget pe anul 1913/914. 
c) tn chestia abzicerii vice-prezidentului Alexiu Doboş şi a 

membrului de comitet Petru Binchici, dupăce dl Alexiu Doboş la 
inlervenirea comitetului central şi-a revocat abzicerea, a nu primi 
nici pe a membrului Petru Binchici. 

d) In cbestia fondul,][ de ajutorare a tnvătlitoriior tn caz de 
morb, a da incuviinţare autorului propunerii Petru Vancu, de a 
compone un proiect de statut, care să fie distribuit despărţămân
tului spre slutliare. 

e) tn chestia culegerii de dale istorice din comunele In cari 
nu funcţionează şcoale confesionale, a plenipotenţa biroul ge
neral, ca acesta prin d-nii protopopi tractuali să intervină la 
preoţii respeelivelor comune pentru a strânge ei datele istorice 
din comunele lipsite de şcoale confesionale. 

f) In privinţa muncii extra-şcolară a tnvăţătorului, biroul 
general prin circularal său, să atragă atenţiunea membrilor asu
pra acestei activităţi, care să fie făcută conform tmprejnrărilor 
locale. 

g) In chestia istoricului reuniunii arădane, a'dă tncuviinţare 
biroului general de a strânge datele necesare. 

h) A plenipotenta biroul general de a lansă un apel Inor
ganul reuniunii indreptat cătră membrii şi oamenii de inimă, spre 
a contribui cu obolul lor la augmentarea fondului de ajutorare 
al elevilor săraci, dar buni, cari frecventează cursurile institutului 
pedagogic din Arad. 

i) A scuza absenţiIA membrilor: AureI Drăgan, Toma Sirca, 
Mihai Voluntir, Ştefan Musca, Zaharie Neamţ, Ioan Florea şi 
Vasilie Zab. 

Adunarea generală primeşte toate propunerile comisiei şi le 
aproabă din a sa parte. Adu. O. 

XVII. Comisia însărcinată cu studiarea raportului 
bibliotecarului general prin referentul său Moise Marişt 
raportează următoarele: 

a) Pentru donatiile de cărţi făcute reuniunii noastre din 
partea academiei române şi librăria C. Sfelea, Bucureşti. Adu
narea generală să exprime sincere mulţumiri donatorilor, adu
cându-li-se aceasta la cunoştinţă prin biroul general. 
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b) Pentru o mai precisă şi fidelă icoană a bibliotecilor din 
despărţământ să se indatoreze bibliotecarii despărţămintelor, ca 
1n fiecare an să compună rpgistrul tuturor cărţilor aflale In bi
blioteca re"pectivului despărţământ, care registru să conţină nu
mele opurilor, volumele, exempla:-ele, preţul, preeum şi numele 
donatorilor şi a consultaloriJor. 

c) Pfmlru activitatea desvoltată şi pentru paşii făcuţi intru 
augmenlarea bibliotecii gellerale, a votA bibliotecarului mulţumită 
protocolară. 

Adunarea generală primeşte şi aprobă aceste vederi ale co
misiei precum şi propunerea membrului Petru Vaneu, de a se 
restitul reuniunei preţul cărţilor perdute din partea membrilor. 
Adn. P. R. 

XVIII. Comisia tnsărcinată cu sludiarea raportului 
cassarului general prin referentul Gheorghe Precupa~, pre
zintă următoarele: 

a) Ono adunare generală să aprobe socotelile pe anul de 
gestiune- 1912/913 şi a votA mulţumită protocolară cassarului 
general. 

b) In considerare, că pentru acoperirea speselor administra
tive în anul trecut n'au fost suficiente venitele Intrate, ci s'a 
atacat şi capitalul elocat la institutul" Victoria" ridicându-se 700 
cor., adunarea generală sQreducă spesate adun. tractuale dela 
10 la 10 cor. 

Adunarea generală aproabă Intru toate propunerile comisiei, 
fiind făcute cu celea mai bune şi laudabile convingf'rL Adn. S. 

XIX. Raportul controlGrului Ioan Crişan, adunarea 
generală îl ia la cunoştinţă, tncredintând biroul general 
a Re acomoda intru toate vederilor cu prinse rntrâ.nsul, 
întrucât permite aceasta partea financiară. , 

XX. Comisia exmisă pentru înscrierea de membrii. 
noui, prin referentul Alexiu Doboş, ceteşte, iar adunarea 
generala. declară de membrii ai reuniunei pe următorii: 

a) Ordinari: Gregorio Ardelean, tnv. tn Pil:ll-mare; Mihai 
Pl~ş, tnv. In Şiria; Ioan Lipovan, Inv. tn Chereehi; Ioan Că
prariu, Inv. tn Boroşineu; Cornel Vodrt, tnv. in BlltenÎ; Ioan 
Bota, Inv. in Voivodeni; Ioan Valea, inv. tn Hălmăgel; Traian 
Barzu, Inv. în Petriş; Amos Oarcea, inv. in Valea-mare. 

b) Fundatori: Dr. George Popovici, advocat In Chişineu; 
Dr. Dimitrie Barbu) prot. In Chişineu; Mihail Lucuţa, prot. In 

\; 
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Şiria; Dr. Alexiu Boţoc, advocat In Şiria; Sahin Evuţian, prof. 
In Arad. 

c) AJuMtori: Aurel Pârvu, preot in GHlşa; Traian Terebenţ, 
preot In Galşa; Dimitrie Popovici, econom In Şiria; Dimitrie 
fămaş, econ. in Şiria; \lip 'Moldovan, eeon. in Şiria; Vasile Huiu, 
măsar in Şiria; Avram Avrămuţ, econ tn Şiria; Todor Lllzarescu, 
eeon. in Şi ris; Pelru Renea, eeon. in Şiria'; Gporge Opbeleac, 
eeon. in Şiria; Ioan Se('-r.şan, econ. In Şiria; Teodor Selăuşan, 
econ. In Şiria; Nicolae Lazarescu, econ. in Şiria; Dimitrie Grecu, 
econ. in Şiria; Nicolae Duma, econ. in Şiria; Ioan Tripon, propr. 
in Agriş. 

Pe baza votului adunării generale, prezidentul Iosif Moldo
van declara pe !-IUS numiţii de membrii ai reuniunii. 

Adunarea gpnerală tnlârnpină noii membrii cu aplauze "Să 
trăiască". Adn. T. 

XXI. Prezidentul Iosif Moldovan aduce la cunoştinţa 
adunarii generale, că din partea d-Iui Petru Vancu s'a 
primit opui »Istoria imparatutui Traianc, iar dela dl George 
Purcariu mai multe exemplare din brofŞura »Cauzele cari 
împedecă desvoltarea economică a taranului nostruc. 

Adunarea generalii face ovaţii călduroase la adresa dona
tarilor. 

XXII. Membrul Iuliu Grofşoreau propune, iar adu
narea generala decide, 

ca biroul general să intervină la Ven. Consistor, iar acesta 
la locurile competente pentru modificarea arl de lege XXVlI. 
din 1901 şi reducerea mat~rialului cuprins in planul de Invătă
mAnt actual, prin ce s'ar uşura in măsură mare sarcina Invăţă
torilor confesionali şi îndruma pe o cale mai raţională intregul 
învăţământ primar. 

XXIlI. Adunarea generala viitoare se va ţinea In Arad 
în timpul fixat de comitetul central. 

XXIV. La apelul nominal răspund 187 membrii, 
lipsesc 20. 

XXV. în comisia anlenticătoare adunarea generală 
exmite pe învăţătorii din Arad. 

XXVI. Fiind epuizat programul, prezidentul IO::lif Mol
dovan mulţumeşte membrilor pentru dragostea şi atentia 
manifestata faţa de chestiile înşirate la ordinea zilei, ru-
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gAndn-i, ca şi in viitor să dea tot concursul posibil celor 
incredinţaţi cu conducerea reuniuneil 

Adunarea generală face ovaţli lungi la adresa prezidenlului. 

XXVII. P. O. O. Mihail Lucuţa în numele Şirienilor 
mulţumeşte căldur-os prezidentului şi membrilor reuniunii 
pentru cinstea facută acestei comune prin ţinerea adunării 
generale În ea. 

Fagădueşte, că in raportul său cătră Ven. Consislor 
va faca o icoauă, cât mai fidelă despre desbatel'ile urmate 
asupra chestiilor, puse în discuţie, cari desbateri numai 
cinste aduc conducătorilor şi membrilor reuniunei. 

Aplauze călduroase acopăr cuvintele bravului şi tnsufletilului 
protopop Mihail Lucuţa. 

XXVIII. DJ Dimitrie Boariu fn numele invăţa.lorilor· 

români, alât P. O. U. prolopop l\'lîhail Lucuta, câl şi bra
vilor Şirieni, aduce cele mai sincere mulţumiri pentru do
vezile de simpatie arătate fată de învăţătorii celor şepte 
protopopiate aradane. 

Membrii reuniunei fac ovaţii călduroase ŞirieniloL 

XXIX. OI Illlian LuclJţa, reprezentantul reuniunii Ti
mişorene, mulţumeşte adunării generale pentru interesul 
dovfldit fată de lucrările expuse fn program. Asigură 
membrii, că duce cele mai plăcute suveniri, dela aceasta 
intrunire dascălească, care poate fi mândră de succesele 
ajunse. 

Adunarea generală intcî.mpină cuvintele frumoase ale d-Iui 
reprezentant cu aplauze călduroase. 

Şir ia" dat ca mai sus. 
Iosif Moldo1Ja1t, Nicolae Cristea~ 

prezident. secretar general. 
-

Protocolul de faţă s'a cetit şi autenticat. 
Georgiu Popoviciu, 

in vAţ!ltor, 

Mdt'ioara Precupaş, 
mvăţătoar. 

Ioan Ardelean, 
tnvAţător. 

I 
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I 
INFORMAŢIUNI. 

t Dr. Petru Pipoş. Când organul nostru era sub apariţie 
primirăm trista stire eă vrednicul profesor al preparandiei române 
din Arad. Dr. Petru Pipoş, membrul de onoare a reuniunei noa
stre invăţătoreşti, Duminecă in 29 Sept. (It Oet. a. c.) la 8 ore 
a. m după un morb greu şi îndelungat, În etate de 04 ani şi 
după un serviciu de 3t ani şi-a dat sufletul in mânile creatorului. 
Prezidiul reuniunei s'a prezentat numai decât la indurerata mamă 
in etate de pe~te 80 de ani exprimând condolenţa reuniunei, iar 
pe membrii (-a încunoştiinţat numai decât prin anunţul funebral 
edat in numele reuniunei. Inmormântarea a avut loc Marţi în ]/14 
Oct. a. c. Ia 3 ore p. m. Prohodul l-a săvârşit însuşi P. S. domn 
episcop loun 1. Papp cu azistenţă numeroasA. Corpul Învătătoresc a 
fost repreztntat in mod foarte impunător Cuvântări funebrale au ţinut 
P. C. Sa părintele arhimandrit Augustin Hamsea în biserică, Dr. 
Onisifor Ghibu la ieşirea din biserică. Iuliu Vuia, prezidentul reu
niunei timişorene la locuinţă, Iosif Moldovan prezidentul reuniunei 
noastre, Nicolau Mihulin, profesor, in reprezentanta Tt uniunei bi
horene şi unul dintre elevii institutului preparandial la mormânt. 
Raport special vom aduce în numărul următor. 

Dare de seamă şi mulţămită publică. Exprimăm mulţă
mită pe aceasta cale tuturor celor ce au ostenit şi jertfit pentru 
reuniune din prilejul adun. generale a XXIlI-a ţinută in Şilia şi 
îndeosebi aranjatorilor şi bravilor diletanţi, cari prin prestaţiunile 
lor la reprezentatia teatrală aranjată cu acea ocaziune, au câştigat 
un venit curat de 222 cor. 70 fiI.; apoi marinimoşilor sprijinitori, 
pentru suprasolvirile făcute şi anume: Sever Se6:ula, prezid. comi
tetului parohial din Şiria 10 cor., Dr. Emil Monta, adv. Şiria şi 
dl Ioan Pintta, comerciant in Arad câte 3 cor., P. ono domn pro
topop Mihai Lucuţa, Romul Tăucean, Înv. Nădlac şi Ioan Cami .. 
nită, Micălaca câte 2 cor., Ioan Binchiciu, comerciant Pâncota, 1 
cor. 50 fiI., lustin Raţ, comerciant Şiria. Simeon Albu, Efrem Ur· 
can, N. N' I Dr. Aurel Popovici medic În Şiria, G. Precupaş, Mi
hai Grecu, econom Şiria, Adrian Popescu, cand. de preot Măde
rat, Dr. Romul Laza, câte 1 cor. şi Nicolau Boşcaiu 50 fiI. 

Solvirea taxelor. 1 axă: Ioan Tau, 1 cor. Sidon ia Tăucean 

2 cor. Ioan Ardelean 1 cor. Ioan Voluntlr 3 cor. Trăi an De
beleac 8 cor. Vasiliu Augustin, lustin Moroşan, Nicolae Ştef, 
George Petrişor, Ana Sebeşan, Dimitrie Ciobotă, Petru Roşu, 
Emilian Cătana, Silvia Popovici, Ioan Halmajan, Aureliu Hălmă
jan, Ioan Crişan, câte 2 cor. Dr. Alexa Boţoc 40 cor., Ioan Tău 
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9 cor., Ioan Stirbu 5 cor. Dimitriu Popovici, comerciant în Şiri3 
Petru Benea, Gheorghe Debeleac, Teodor Seleuşan, Nicolae La
zarescu, Traian 'ferebenţ, Aurel Pârvu, Ioan Tripol1, Dimitrie 
Grecu câte 4 cor., Ioan Voluntir 3 cor., Trifon DascăI, Nicolau 
Boticiu, Efrem Brindea, Stefan Roja, Ioan Cadar, Pavel Dârlea, 
Teodor Lucaciu, Lazar Ionescu, Dimitrie Boar, Mihaiu Vidu, Ni
colae Boşcatu, Dr. Avram S~dean, Gerasim Balint, Dimitrie Olar, 
Petru Coltău, Vasiliu lIîş, Gheorghe Rufu şi Alexiu Doboş, câte 
2 cor., Ioan Ardelean 1 cor. Abonament: Ioan Tau, I 9 cor. Petru 
Eleneş 15 cor. Trăian Debeleac, 27 cor. Elvira Cioara 20 cor. 
Vasiliu Augustin, Petru Nica câte 10 cor. Iustin Moroşan 8 cor. 
Nicolae Nicorescu Silvia Popovi~i, Aurelia ]orz, Ioan Hălmăjan, 
Petru Colţeu, Elena Roja, George Petrişor, Ana Sebeşan, Dimi
trie Ciobola, Nicelae Ştef, câte 5 cor. Trăian Givulescu 3 cor. 
40 fileri. Cornel Voda a solvit 5 cor. abonament şi s'a publi
cat greşit sub numele de Cornel Novac. Trifon Dascăl 5 
cor. Ioan Voluntir 35 cor. Ioan Sirbu 15 cor., Vasiliu Oare ea 10 
cor., Trifon DascăI 9 cor., Trifon DascăI, Nicolau Boticiu, Efrem 
Brindea, Stefan Roja, Ioan Cadar, Pavel Dârlea, Teodor Lucaciu, 
Lazar Ionescu, Grigoriu Roşu, Dimitrie Boar, Mihai Vidu, Nic. 
Boşcaiu, Dr. Avram SAdean, Savu Dorca, Gherasim Balint, Dim. 
Olar, Petru Coltău, Vasiliu lIiş, Gheorghe Rufu şi Alexiu Doboş 
câte 5 cor. Din vinderea cărţilor: Ioan Neacşa 26 cor. 30 fileri. 
Petru Ugliş 38 cor. 

"Biblioteca pentru toţi". Printre scriitorii noştri de seamă, 
V. Demetrius este cel mai risipitor. In toate revistele, În ziare, 
Îşi răspândeşte nuvelele sale realiste. 

V. Demetrius este scriitorul celor obijduiţi, stejarul dreptăţii 
şi al adevărului. Era firesc deci ca o parte din nuvelele sale, 
primele ce apare fn volum, să le dea publicităţii prin Biblioteca 
pentru toţi, cea mCli răspândită. 

Volumul "Puterea Farmecelor" e menit să înmulţească nu
mărul cititorilor, prin adevărul subiectelor şi prin dibăcia tra
tarii, care culminează mai ales În trei nuvele; În ,,0 viaţă", "Dra
goste de Îllger" şi ill "Jalba Buciumenilor?? 

Preţul 30 bani a se cere la librăria Editoare Leon Alcalay 
~ Bucureşti şi Catalogul compleet al acestei Biblioteci care cu
prinde peste 800 de volume alese din Literatura Română şi streină. 

Tiparul TIpografiei Diecezane gr. ar. rom. din Arad. 
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