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t Dr. Petru Pipoş." 
Şcoala româneaseă de pe aceste plaiuri nefelicite 

îmbracă de nou vestmânt de doliu, deoarece unul dintre 
cei mai de frunte stegari ai ei cade înfrânt de sageata 
veninoasa a morfii, nu de povara bătrâneţii, precum mor 
cei mulfi, ci precum se cade unui vrednic ostaş, în focul 
mistuitor al luptei, de munca uriaşă şi istovitoare ce a 
desvoltat-o pe altarul neamului, - o albină, care se 
mistuie zi de zi, ceas de ceas, prin propria sa hărnicie. 

Figura ilustrului nostru dispărut va rămânea ne
ştearsă din sufletele noastre, a acelor cari am avut no
rocul, de a gusta din nectarul ştiintei, pe care o vestea 
de pe catedra cu atâta elocventă şi în care ştia să picure 
atâta însufleţire şi atâta dulceafa, cu ajutorul calitaţilor 
sale eminente de dascal înnăscut. 

Generafiile de dascăli săteşti cari au ieşit de sub 
mâna lui vor şti să vestească cu însufleţire de entuzias
mul, de erudifiunea şi sârguinţa acelui dascăI aproape 
fară de păreche, care a ştiut captiva tinerimea pentru 
ştiinţă şi care din modesta sa catedră a unei şcoale 
normale a ştiut făuri un titlu de glorie, iar din numele 
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său O figură legendară, care va trăi, cât va trăi şi 
ştiinţa şi cultura neamului ramânesc, ai căror vrednic şi 
devotat cultivator a fost. 

Când jif[ura marelui dascal se strecura fără sgomof 
printre cei vii, cei mai mulţi nici nu banuiau macar, ce 
comori de mare preţ ascunde mâna de (ărână, care a 
adăpostit În vieata asta scurtă spiritul genial al acelui 
ce se numia Dr. Pipoş. Abia acum simţim cu toţii haosul 
enorm ce se deschide în jurul nostru şi cum rămânem 
lipsiţi tot mai mult de sprijin şi de- povata înţeleaptd. 

. in aceste zile de urgie pentru neamul nostru spiritul 
mare a lui Pipo$ va plana ca un înger pazitor deasupra 
noa-stră, iar silueta lui gingaşe cu linii fine şi expresive, 
cioplită În marmoră va cadra atât de bine fafă în faţă 
cu a vrednicului 'său tovar~ş de muncă _. T. Ceontea
care, credem că-i va ridicez generatiile de dascăli, .loşti 
elevi iubiti ai magistrului, ca simbol al dragostei şi a 
gratitudinii pentru auzul gândirii primit în acel sanctuar, 
unde a semanat cu mânile amândouă şi ca un fericit 
memento totodată pentru generaţiile viitoare, cari vor 
avea înainte pildă vie: cum să-şi arate recunoştinţa faţă 
de cei mai mari şi mai sinceri binefăcători ai lor. 

-'A murit Dr. Petru Pipoş. 
Personalitatea sa. - Amintiri. - Cauzele morţii. - Un 

monument. 

Duminecă, 12 Octomvrie 8. C., intr'o dimineaţă po
somorîtă de toamnă, se stingea la Arad, nebanuit de ni
meni, cel mai mare dascăI românesc din oropsitul Ardeal. 
O sguduitoare tragedie îşi ajllnsese desnodamânlul fatal; 
iubitul nostru profesor nu mai era in şirul celor vii. Ne-a 
părăsit nemângaiaţi, s'a scurs iu veşnicie, acolo în sarile 
eternului repaos, unde liniştea de veci tronează. 

Un erou şi martir al ştiinţei in cel mai riguros in
ţeles al cuvântului, a fost eL Deşi, In dosul unei munci 
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gigantice, extraordinar de modest şi sfios ca o fecioară: a 
trait şi se stinge într'un complet incognito. Caci filosoful 
erudit, ml~tertosul sihastru dm tacuta uliţă a lui Csemo
ViCiu, s'a furişat neobservat prin lume. Ave~l cea mai mare 
oroare de reclama îo astă lume a reclamagiilor. O vieată 
litliştita, - alternativ în odaita sa de burlac de o sim
plitate şi curatenie pedanta, ori &alele de prelegeri ale in
stitutnlui pedagogic - a petrecut ca mai bine trei decenii 
de cel mai ideal apostolat. 

Specialist În disciplinele pedagogice, ce era să inceapa. 
un popor român acum 32 ani? Abia cale o slabuţa în
cercare rasleata pe acest teren. Aşa s'a aşternut el pe 
muncă grea Cunoscator a mai multor limbi europene -
afara de francezi - l-a cucerit de graba serÎosilalea şi 
disciplina severa a pedagogilor germani. întreaga lui viaţa 
a fost un fervent adereut a lui Rein. 

îngropat in mormânl de carti, străin de IUllli"a~"1 / 
fincunj IHa; s'a lipSit de plar.erile comune ale murîtorilor 
de rând şi tot mai afnnrf s'a cufundat în labirintul ade
varurilor ştiinţ,fic~. Astfel ne-am ales noi cu un ru...oJ~§JU 
i~ şi cu o Illnga sefle de manuale şcolare pentru uzul 
-pedagogiilor. Ml1lla migaleală şi minuţioaşă munca: intreg 
sufletul- şi l-a depus Dr. PIPOŞ in acelea opere. Mozaicuri 
fie o claritate extraordinara, poLs~ ~_ea piept cu simila· 
rele Qrodllct~ ale Oricarei naţiuni multe din Europa. De 
.zeci de ani, aceste căr-tl servesc educaţia corpului didactic 
.al .întregul ui neam 1"0 mânesc, ce se bucură de scoală ro
mâneasca. A ";ia, că.: hceputul pedagogiei la Români este 
strâns legat de apostolatul D·rului PlPOŞ şi pe lângă marii 
.tntemeietorl; dilnsul e::lte organizatorul intern al şco alei 
noastre-dJL azi. o-

în decursul alor 32 ani de profesură, sule de das
-caii liU fost creaţi io cele pedagogice exclusiv de propria 
sa mana ; căci siogllr propunea toate studiile de speciali
tate. TImbra indiVIdualitatii sale puternice şi·a inliparit-o 
adânc in inimile devotaţllor sai ucenici. Sugestionaţi prin 
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captivantele-i prelegeri, -după zeci de ani mai poţi desluşl 
urme din impresiile primite dela bunul măiestru . 

• 
Pierdut cu desăvârşire fn contemplări ştiinţifiee, de

venise o personalitate cu totului deosebită. Afară de orele 
oficioase nu comunica cu nimeni; pentru dânsul întreaga 
astă marE! societate se reducea la douil persoane: bătrâna 
sa mamă vă.duvil şi o sora. nemăritatil. 

Asemilniltor lui Hajdeu, pare-mi-se, se ocupa în timpul 
din urmă şi cu problema spiritismului. Cu câtă stricteta 
îşi urma. el cursurile şi nu se abă.tea dela obiect. Odata 
nu ştiu cum, s'a dat învins la întrebarea unui elev, să le
explice ceva în jurul spiritului. Spune-se, a vorbit foarte 
insufleţit despre anumite forţe necunoscute in că criteriului 
omenesc, ce ar fi, indeplinind o legăturil îndefinit de fina.. 
şi exactă totre spirile. L-am întrebat odată şi noi in curs
- prin un gest insă - că nu-l putem urmarI, ne-a 
amintit numai in treacăt, că mai există fncă forţe de-ale 
firei nedescoperite Incă. Nu şi-a deslilinuit însă nimărui 
părerile; astfel comoara de gânduri subite, s'a prăbuşit 
deodată cu cea dintâi deschilibrare a trudiţilor săi nervi. 

Cât se feria el de aplauzele publicului, ne-o dove
deşte următorul caz. Foştii săi elevi, adoratori a marelui 
lor dascăI, tntruniţi la şedinţa unei adunări generale; l-au: 
ales membru onorar ăI Reuniunii, designându-se şi o de
putaţie, care să-i transmita. vestea la locuintiL In prag le
apare blândul apostol şi foarte încurcat, cu lacrimi in ochi 
le mulţumeşte pentru atentiune, IăsâQdu-i totuşi să înţe- 1 
leagă, cât de_mult il derangiază, iar atari distincţii. 

In vara anului 1910, a cercetat ultima oară Germa- r' 
nia, participând la cursurile ped. din Jena. Anul următor 
a ţinut apoi in şedinţa adunării generale a Reuniunii în
văţătoreşti o conferinţă de 1naltă valoare, tratând despre-
W. Rein şi activitatea sa pedagogică. Tot acolo a vorbit' 
in 1912, despre 1. J. Rousseau, ideile sale pedagogice şi.; 
critica acestora. Ambele conferinţe s'au tipărit In broşuri,. 
desvoltând mare interes in cercurile pedagogice. 
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A colaborat la »Ed ucatorul« din Bucureşti !?i »Bise
"ica ~i Şcoala« din Arad. 

Neperitoare merite îşi are la alcătuirea enciclopediei 
române; precum şi la stabilirea prin AcademIe a actua
lului sistem ortografic. 

Astfel moartea D·rului Pipo!? este o pierdere n'} nu
mai a pedagogiei din Arad; ci a culturii româneşti intregi. 

* 
Om încă in plină putere de viata, în vârstă abia de 

54 ani, a fost lovit de cruda soarte aproape a tuturor 
geniilor. Boala lui Eminescu l-a rapus şi pe dânsul. Cree
rul său, areea minunata' şi enorma construcţie de idei, a 
abzis de a mai funcţiona normal; dovedind încă odată 

cât de neînsemnată este distanţa dela geniu până la 
nebunie. 

Dacă am scruta cu stăruinţă cauzele accelerării ne
miloasei sale boale, în ultima analiză, trebuie să ajungem 
la conclllzia, că adânci amăraciuni l·au cercat cu deose
bire in ultimii ani. Ca un adevărat pedagog şi înflacărat 
apostol al celor mai noni biruinţe ale pedagogiei mo
derne; trebuie să-I fi mâhnit mult halul. tici!.los in care 
·se sbate şcoala noastră de azi - fatt11 'sau desmierdat.
Mut de-durere,a trebuit el să privească cum-...aceasLa..sll.
~limjl jnsti1uţie, pentru care şi-a jertfit el intreagă puterea 
tinereţii şi care sub neobosita lui ingrijire luase un avânt 
1mbucurător spre idealele culmi ale libertăţii; d_e_~g~ 
acuI!!...cu_repezlclune in cele mai _abierte caţl!şi ale_abso
lutismu)ui tiranic. In faţa forţei brute, el nu a avut nici 
macar cuvinte de aparare. Ştia, că sunt zadarnice. Forţei 
brute, forţa. bruta. şi dânsul era reprezentantul celei mai 
avanzate cugetari omeneşti. Aşa i-s'a intunecat conştiinţa 
i;li boala pagână tn scurt timp ni l·a rapus. 

* 
Intre primele monumente româneşti din Ardeal~ cine 

.ar crede, că modeştii dascali au premers cu exemplul, 
ridicând intre cei dintăi preţioasa. statuie de marmoră 
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unui adorat al lor? fn grtldina seminarialil din Arad, de
pe un soclu înalt de granit, priveşte senin chipul profe
sorului Ceonlea, camaradul defunctului de acum. 

L-am revAzut mai zilele trecute, într'un amurg tom
natic de grava. melancolie. Credincioase veghe - robu:;;lii 
sai castani ce-l rrnprejmllesc in pllnil agonie. Foi late, 
galbene, vestejite de sufletul gheţo8ulLli Brllmar, flLlturau 
cu duiumul prin ai el'tl 1 rece al inserarii, aşternâodn se 
normal in jurul piedestalultli. Atâta risipa. de viata zacea 
doborUA la pământ! Mă gândeam la trecutul ace::>lui om, 
nimicinicia lumii ăştia şi in bataia privirilor sale reci, am 
simtit aGânc fiorul morţii. 

M'am departat apoi, lc1sându-1 singur acolo a~teplân
du-şi, par'că, colegul Întârziat. 

~ascalli români, plămădiH din sunetul marilor apo
stoli, vor înţelege aceea dorinţl mută şi ca mân~ privirile
Jar de ghiata ale celor, doi apostoli, se vor întâlni din 
nou, acolo, in umbra zidUl'ilor, deasupra carora planează 
încă duhul inţelepciunii Jar. -

Tl'. llJagel'. 

;,Biserica ~i ~cOHI~" ~~s~re ~r. Petru .Pi~o~. 
Şcoala românească a îmbrăcat doliu, distinsul pro

fesor dela catedra pedagogică a preparandiei noastre a 
trecut la cele eterne Duminecă in 29 Septemvrie (12 Oct.) 
la orele dimineţii 8 în casa proprie din Arad, ducând 
cu sine în mormânt o comoara de cunoştinte, stima ge
nerală şi iubirea nemărginită a colegilor şi invăţăceilor 
săi. A murit prea de timpuriu, abia de 54 ani, când f 
şcoala românească aştepta mai mult încoronarea operelor 
sale. Preparandia din Arad a avut onoarea de a-şi îm-
pOdobi catedra cu acest consumat pedagog care ar ff 
făcut onoare oricărei catedre universitare. 

Când a venit la Arad era abia de 22 ani cu o· în
făţişare delicală de copil modest care însă pe· catedră 
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avea siguranţa cârmaciului dibaciu plin de energie. Con
trastul acesta de înfăţişare pe catedră şi afară de catedră 
a rămas nota lui caracteristică până la moarte. 

La începutul carierei sale mai era scos din camera 
sa de studiu în vârtejul vieţii de colegii lui tineri şi ei~ 
dar plini de vieaţă, dar numai până la mişcările literare 
de pe acele vremuri în cari el luase parte ca bUli con
ferenţiar în ciclurile conferenţelor aranjate pe acele vre
muri de călră profesorii instltutu:ui nostru pedagogic
teologic. După ce s'a curmat şirul acelor conferinţe nu 
s'a mai arătat în public decât iarăş ca cOl1ferenţiar în 
adunările generale ale Reuniunei învăţ.toreşti. Intr'o vreme 
îl alesese Excelenta Sa fostul episcop Ioan Meţianu de 
membru În consistor, dar nu mult,t vreme a rămas în 
consistor; căci rugase pe Excelenţa Sa să nu-l mai rea
·leagă. Pentru dânsul era timp pierd'lt tot ce era afară de 
şcoală şi camera lui de studiu şi supărăcioasă partici
parea la viaţa publică. Pe lângă el au trecut toate eve
nimentele sguduitoare din Arad ca un potop de care s'a 
ferit, el n'a ştiut să fie decât numai dascăI. 

Dr. Pipoş era pregătit pentru catedra de matema
tică, dar catedra de matematică fiind ocupată pe acele 
vremuri de regretatul profesor Teodor Ceontea, a ocupat 
catedra de pedagogie şi limba maghiară, J ămânând mai 
târziu numai la pedagogie. 

,In pedagogie a urmat la început întru toate pe 
Herbart, er~ şi o înrudire sufletească, pentrucă şi Dr. 
Pipoş era matematic şi muzical ca şi Herbart, şi mate
maticianismul lui i-a facilitat mult înţelegerea lui Herbart 
condus de principiile matematice în sistemul său filosofic. 

Mai târziu l-a atras Wundt profesorul din Lipsca. 
Intr'o conferinţă ţinută în o adunare generală a reuniunei 
învăţătoreşti din Arad, mă pomenesc că studiul profund 
ce-I făcuse în scrierile lui Wundt, despre cari adeseori 
discutam cu dânsul şi-I· vedeam că e mai versat în ele 
decât mine care şi ascultasem prelegerile lui Wundt, l-a 
condus la adoptarea psiho-fizicei lui Wundt, ca un punct 
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mai avansat în pedagogie. După terminarea conferenţei 
îi zisei, dar cum stăm acum cu Herbart? îl completăm 
fu răspunsul, psiho-fizica lui Wundt e un progres care 
deschide noui sistemuri în pedagogie. 

Intre aceste Rhein devine tot mai luminos cu Învă
tământul lui istoric critic. Pipoş cu lăcomia lui de studiu 
absorbe tot ce scrie Rhein şi omul atât de greu mişcat 
din camera sa de sludiu ia hotărîrea eroică pentru dânsul 
să meargă la Jena să cunoască nemijlocit pe Rhein. Pe 
vremea aceea dl Victor Stanciu actualul director al şcoalei 
noastre civile de fete din Arad îşi făcea anul de practică 
profesorală prescris de lege În seminarul nostru din 
Arad. Dânsul se hotărîse să meargă la cursurile de vară 
din Iena, într'o zi îmi spune radios: vine şi Pipoş. Vai 
de lume să mai văd şi aceasta, zisei. şi într'adevăr cu 
oarecare elevaţie sufletească îmi spuse şi el, că da merge 
să asculte pe Rhein la cursurile de vară din Jena. Aşa 
plecară din Arad, Stanciu piper de grije pe lângă difi
cilul Pipoş. RezuHatul acestui curs de vară l-a cuprins 
în clasicul studiu asupra lui Rhein debitat în adunarea 
generală a reuniunii învăţătoreşti din Arad. 

Iată profesorul care progresează, cu ştiinţa ca şcoala 
lui să fie actuală, să fie expresia progresului ştiinţific, 
ca elevul să înţeleagă lumea nouă a progresului ce-l în
tâmpină în vieaţă. Era un profund cunoscător al tuturor 
problemelor pedagogice, o bibliotecă viie pedagogică. 
Cercetările lui ştiinţifice erau inspirate de purul interes 
ştiinţific. Cartea avea o putere magnetică asupra dân
sului. De întra undeva, fie birou, fie casă privată şi în 
casă vlădicească şi vedea carte pe masă de loc îşi ţintea 
ochii la ea şi apoi se trăgea tiptil până când ajungea 
]a ea, cu lăcomia omului serios o deschidea şi frunzărea, 
cu cartea în mână nu-i mai păsa ce se petrece în 
jurul lui. 

OI Titu Maiorescu profesorul de filosofie la univer
sitatea din Bucureşti, actualminte ministru prezident, 
atras de primele lui lucrări pedagogice, cari vedeau stu-
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diul lui aprofundat l-a chemat la Bucureşti să-i facă 
rost de un CPfC de activitate mai larg decât modesta 
catedră din Arad, dânsul Însă nu s'a despărţit de catedra 
lui pe care a lărgit-o de vestea ei a trecut hotarele 
ţării. Cărţile pedagogice ale lui Pipoş a fost introduse 
şi în şcoalele pedagogice din România. 

In anii din urmă evita cu desăvârşire oamenii, nici 
între colegi nu venea ci sta pe undeva singur Între ore, 
când îl intrebam, că de ce nu vine, mi-se scuza, că 
toate îl iritează, are nevoe de completă izolare de oa
meni. Retragerea aceasta a avut dezastruoase u.rmări 
pentru dânsul, i-a produs o sensibilitate bolnavă. Ingri
jorarea de mama sa slăbită ge inaintata ei vârstă de 78 
ani l-a adus la desperare. In desperarea aceasta şi-a 
pierdut echilibrul, zadarnică a fost sforţarea lui desnă
dăjduită de a mai face examenele finale din Iunie, cruda 
boală nu l-a lăsat şi În scurtă vreme l-a răpus. 

Când l'am cercetat în preseara morţii sale abia mi-a 
mai putut spune, că este cuprins de o stare de nepu
tinţă, apoi cu o privire lungă îndurerată îmi cerea să-I 
ajutor. Dar nu eu sunt slăpân peste moarte, nu l-am 
putut ajuta, aşa s'a stins fără luptă cu moartea ca o lu
mină lină, cum i-a fost vieaţa. 

La vestea morţii lui elevii au inceput să plângă în 
hohote împreună cu colegii lui cari au pierdut pe un 
vrednic precursor al lor, care a trăit numai- pentru 
şcoală. 

Prin pierderea lui am rămas ultimul la ca.tedră din 
a treia generaţie a profesorilor dela institutul nostru ped. 
teol. şi mă gândesc la tragicul sorţii lui Ţichindeal, după 
care a urmat seninătatea vieţilor lungi profesorale până 
la a treia generaţie bântuită de trl.lgice sfârşituri, din 
cari desprind gândul că nu omul este stăpân peste vre
muri ci vremurile peste om. Doamne trimite asupra ce
lor ce astăzi îşi pun sufletul pentru şcoala confesională 
română, alte vremuri stăpânitoare mai bune. 

* R. Ciorogariu. 
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Viaţa lui Petru Pipoş. 
Or. Petru Pipoş, a văzut lumina zilei la 29 August 

n. anul 1859 în Alba-Iulia, comitatul Albei-Inferioare. 
Studiile primare le-a făcut În locul natal, primadată 

În limba maternă apoi in cea maghiară, pe lângă care 
o educaţiune şi instrucţiune bine Îngrijită În cercul fa
miliar, îi puse temelii solide pentru cultura morală şi 
intelectuală, al căror dar l-a simţit pururea sub decursul 
desvoltării sal~ spirituale. 

In anul 1867 a intrat În gimnaz ul piarist din Clujr 
unde a terminat fiecare clasă cu prestaţillne eminentă. 
Zelul şi simţul său spre studiu, _.- sub influinţa unor 
profesori eminenti, se făcu Într'o adevărată pasiune pentru 
toate ramurile cunoştinţelor. Avea un profesor de mate
matică bun despre care spunea că i-a făcUl matematica 
studiu de predilecţiune. 

După terminarea liceului şi după obţinerea exame
nului de maturitate - cu succes strălucit. - se înscrie 
la facultatea filozofică a universităţii regeşti din Cluj, 
unde Încă ca ascultător de anul 1. - după un examen 
prestat cu mult succes, În concurs cu numeroşii sât co
legi neromâni, - i-se conferi stipendiul de stat. menit 
elevilor eminenţi. Nici o singură dată nu s'a mărginit ia 
îngustul cerc al prelegerilor profesorale, ci pururea căuta 
- din diferite opuri - a-şi extinde cercul cunoştin
ţelor sale. 

Ca cetăţean universitar, in trei ·rânduri, a fost pre
miat de către senatul universităţii. pen1ru operate şi di
sertaţiuni ştiinţifice de valoare. In fiecare an rectorul 
magnific avea să-I cetească intre cei premiaţi, ba odată, 
spre uimirea tuturor, s'a întâmplat, că Pipoş, ca ascul
tător de anul 1, a câştigat premiu şi lauda· faţă de un 
filozsf absolvent şi profe"or diplomat, care concursese la 
aceeaş temă. 

In anul 1880 a depus cenzura de profesor, iar în 
20 Septemvrie a anului 1881 a fost numit profesor al 
preparandiei pedagogice din Arad. Şi, tot în acel an fu .. , 

I 
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promovat Dr. În filozofie la universitatea din Cluj. Dela 
1881 a servit neîntrerupt la preparandia din Arad până 
la moarte. 

Lucrările lui. 
Dr. P. Pipoş a scris: Metodica, Didactica, Istoria 

pedagogiei, Psichologia, a tradus Organizaţia şcolară. 
Prima conferinţă i-a fost despre "Flamarion" după cari 
a urmat .,Feml-ia", "Şcoala". ş. a. mai în urmă şi mai 
de valoare conferif1ţele "Or. W. Rein" şi ,,1. 1. Rousseau" 
ţinute in adun. generale ale reuniunei noastre, prin cari 
a câştigat nu mtn1dÎ admiraţiunea învăţători mei şi a în
tregei lumi româneşti. A mai colaborat la "Educatorul" 
din Bucureşti şi la "Biserica şi Şcoala" din Arad. 

Funerariile. 
Marţi în 1/14 Oct. a fost ziua de dureroasă amin

tire, când corpul nesuferit al mult regretatului profesor 
Dr. Petru Pîpoş a fost dat în grija braţelor reci ale 
mormântului. 

Era o vreme plângătoare. Plnaia cernea agale, timpul 
acesta posomorît apăsa şi mai tare durerea în sufletele 
mulţimei ce se strânse-se în mare număr, aradani şi din 
provincie, ca să dea ultimul onor neuitatului dispărut. 
Au venit În număr frumos dascăli din provincie, foştii 
săi elevi să-I mai revadă ultima dată pe vrednicul lor 
profesor, care le":a fost atâţia ani pildă vie de muncă 
desinteresată şi modestie. Au venit să lacrimeze la mOf

mântuI proaspăt al acelui om, care cu toată munca lui 
extraordinară n'a râvnit după măririle deşerte ale vieţii 
pământeşti. Munca şi modestia au fost unicii tovarăşi 
simpatici cari l-au însoţit în toată vieaţa sa. 

Strada din faţa . locuinţei decedatului profesor era 
plină când au sosit preoţii la orele 3 fără un sfert: 1. 
P. C. Sa arhimandritul Augustin Hamsea, P. C. S. pro
tosinghelul Roman R. Ciorogariu, directorul seminarului, 
M. ono d-ni protopopul Vasile Eeleş, Dr. Teodor Botiş. 
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Dr. Iustin Sudu şi Dr. Lazar Iacob, profe50ri semina
riali, Traian Va ţia n , Gavril Bodea parohi şi diacor:uI 
d. Cornel Lazar; elcvele şcoalei civile apoi elevii insti
tutului teologic-pedagogic şi corul seminarial. 

La orele 3 se începe prohodul oficiat de cătră 1. P. 
C. Sa arhimandritul Augustin Hamsea, asistat de preoţii 
amintiţi. Răspunsurile le-a dat cu multă duioşie corul 
seminarial sub conducerea profesorului d. Trifu Lugo
janu. Gupă terminarea prohodului coşciugul a fost scos 
pe braţe de foştii elevi ai defunctului şi aşezat pe dricul 
mortuar încărcat de mulţimea de cununi ce purtau ur
mătoarele inscripţiuni: 

1. (Pantlică neagră). Mult iubitului şi neuitatului 
nostru Petru, Te-ai dus şi ne-ai lăsat nemângăiate: 

. Îndurerata mamă şi soră. 
2. În semn de dragoste şi recunoştinţă ce ţi-a vom 

păstra: Lutu şi familia. 
3. (Pantlică neagră). NeuitatuJui nostru coleg Dr. 

Petru Pipoş, profesor: Curpul profesoral dela institutul 
pedagogic-teologic gr. or. rom. din Arad. 

4. (Pantlică albastră). Distinsului membru de onoare 
Dr. Petru Pipoş, profesor: Reuniunea învăţătorilor români 
dela şcoalele poporale conf. gr. aL· din protopopiatele 
aradane 1-VII. . 

5. (Pantlică aIbă). Iubitului nostru profesor Dr. 
Petru Pipoş. Elevii institutului pedagogic. 

6. Fostului director: Şcoala de fete. 
7. (Pantlică Jila). [n semn de veche amiciţie: 

Familia Pop Cluj. 

Aici In faţa locuinţei înainte de a pleca cortegiul 
funebru, se rosteşte prima vorbire d.e d. Iuliu Vuia, în
văţător penzionat În Caransebeş. 

Adânc înduioşat cu ochii păiengeniţi de durere 
aduce tributuI bănăţenilor prin următoarele: 

i 

1 
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Preacuvioşilor Părinţi! 
Jalnici ascultători! 

"Starea Dvoastră sufletească, vădită prin expresia 
feţii, arată în deajuns cum durerea crâncenă a brăzdat 
urme adânci în inimile Dvoastră. Si este legitimă dure
rea noastră, căci dacă deplângem frumuseţile aduse ale 
naturei, cu atât mai mult trebuie să deplângem pierderea 
unui fiu distins al neamului, mândria şcoalei româneşti. 

Şi cum nu vom lacrima când ştim că eri era încă 
al neamului, ieri încă Dr Petru Pipoş, acela care a .@s-_ 
pândit ştiinţa pedagQgieL nwderne la Români dela Nistru 
pân la T!ş~l· şi-azi' e o lumină stânsă, locuitor al scriu-
lui mitC-

Şi nu au fost destul o Doamne! ca şcoala română 
... să fie atât de crud lovită de mâna sacrilegă a omului, 
i ai venit o Doamne, ca în nemărginita Ta înţelepciune 

să o cerţi şi tu, să ne laşi orfani, răpindu-ne pe' acela 
care a foslJumina minţii noastr_~ şi care a fost astrul 
stră/udior, care a luminat minţile noastre şi ni-a încăTm 
inimile pentru nădejdea zilii de mâne. 

Suntem mai puţini cu unul nu ca cifră, ci cu unul 
carele a fost întreg şi deplin. 

Oh apostol nobil! Venit-am în numele Reuniunii 
învăţătorilor bănăţeni, ca în aceste clipe de dureroasă 
despărţire, să-ţi aducem prinosul recunoştinţei noastre 
şi al dragostei neţărmurite ce-ţi păstrăm, să grăim cu~ 
vânt solemn, aici lângă scumpele tale rămăşiţe că vom 
lupta pentru aceleaşi măreţe idealuri, pentru cari tu suflet 
nobil ai luat cruceSLcelui mai crud martiriu al apostoliei 

f româneşti. -- -

4 

1 

Vecinică fie amintirea lui". 

Cortegiul porneşte cu paşi domoli. Nainte fetiţele 
şcoalei civile, elevii preparandiei şi int. teologic, carul 
cu coroanele de flori, corul seminarial, învăţătorii veniţi 
din mai multe părţi, preoţii celebranţi, apoi carul mor-
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tuar urmat de mama, sora, fratele şi rudeniile mai de 
aproape ale defunctului precum şi un public imens. 

Inaintea porţii seminariale carul mortuar se opreşte. 
Aici urmează scena înduioşătoare până la extrem când 
directorul seminarial P. C. Sa Roman R. Ciorogariu vor
beşte În numele institutului, profesorilor şi elevilor. 

Numai cu câteva luni nainte se strecura pe neob
servate 1n paşi domoli pe această poartă - acum cer
nită în negru - profesorul Dr. Petru Pipoş. 

Acum îşi face ultimul drum în faţa institutului pen
tru care s'a jertfit 32 de ani. Mişcătoare şcenă: ogorul 
muncit şi muncitorul istovit stau faţă În faţă unul cu altul. 

Sub poarta îmbrăcată în draperii negre ia loc di
rectorul instilutu/ui P. C. Sa R. Ciorogariu şi îi adre
sează cu multă durere ultimele cuvinte de despărţire. 

"lată şcoala unde Tu bunule profesor Dr. Petru 
Pipoş ţi-ai pus tot sufletul tău îşi pleacă steagul ceroit 
În faţa cosciugului care ascunde pe veci osemintele unuia 
dintre cei mai de seamă profesori ai ei. 

Iată, şcoala aceasta, pentru onoarea căreia 32 de 
ani i-ai făcut faţă desgropând comorile sufleteşti, îţi răs-
plăteşte cu onorurile îngropării tale. . 

Acesta este tragicul omenesc în soarta ta. 
Dar, tu n'ai murit pentru noi. Comoara sufletului 

tău. rămas depusă în scrierile tale şi În sufletele colegi
lor şi învăţăceilor tăi pljn cari se sădeşte în sufletul neamu
lui românesc. Comoara aceea va rămânea ca o traditie~ 
că nu s'a curmat şiruJ dascăiilor mari ai acestei şcoli. 
Au fost şi vor fi mari dascăli români, pentrucă neamul 
românesc e destinat să fie. 

Tu ţi-ai înăltat prin munca ta stăruitoare piedestalul 
de pe care înfruntând peirea morţii stai ca o statuă ne
peritoare a tipului de dascăI român, ca un simbol al cul
tului şcoalei româneşti. Astăzi este invălită în haina cer
nită a durerii aceasta statuă, ca mâne să fie desvălită 
în toată splendoarea ei şi Înaintea întreg neamului ro-

I 

1 
! 
: 
I 
I 
I 
I 

, 1 
i 

i 



r 

259 

mânesc, pentrucă ca(teatL)l'~ fost n unl ai cartea acestei 
şcoli, ci ~artea tutu'rar ~cnlilor pedagogice româneşti, car-
tea neamului ro-rilâ-nesc:---· \.-' 

Ca o-moştenire sfântă primesc în numele colegilor 
mei şi a învăţăcei lor noştri comoara sufletească ce ne-ai 
lăsat, ca din acest isvor dătător de viaţă să se continue 
tradiţiile· idealurilor ce au creiat şi însufleţit o sută de 
ani această şcoală. 

E grea despărţirea colegilor şi a învăţăcei lor tăi, 
îndoit de grea însă este a mea, care in tine Înmormân
tez pe ultimul coleg rămas la catedră din generaţia cu 
care mi-am început eu caTiera dăscălească şi astăzi am 
rămas ca un solitar al vremurilor trecute. Cu această 
Înduită durere mă despart de tine, iubite tovarăş de 
muncă În decurs de 32 de ani. 

Binecuvântată să fie calea ta spre impărăţia unde 
nădăjduim revedere. Amin". 

Cortegiul funebru ajunge la catedrală aici, coşciugul 
este ridicat pe braţe şi aşezat pe calafalcul ridicat in 
naia catedralei de învăţători, foştii săi elevi. Intrarea în 
biserică s'a făcut cu multă greutate, biserica fiind tixită 
de public. 

În catedrală, cosciugul este intimpinat de cătră P. S. 
Sa bynul său episcop Ioan 1. Papp îmbrăcat în sf. odăjdii. 

In catedrală îmbracă sf. odăjdij şi rev. d. referent 
şcolar d. Dr. Gheorghe Ciuhandu. 

Aici începe prohodul mare pontificat de Însuş P. S. 
Sa d. episcop [oan 1. Pap. Răspunsurile le-a dat corul 
seminarial. 

Au cântat cu multă duioşie şi invăţătorii Atanasiu 
Lipovan şi Traian Tabic. 

După sărutarea sf. cruci a urcat amvonul J. P. C. 
Sa arhimandritul Augustin Hamsea, rostind o lungă şi 
adânc simţită cuvântare în care 1. P. C. Sa a făcut bio
grafia defunctului şi a arătat multele şi nepreţuitele ser
vicii ce le-a adus şcoalei şi prin ea neamului românesc. 
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In cuvinte alese a arătat numeroase fapte din viaţa 
defunctului, despre talentu: extraordinar al profesorului 
Dr. Pipoş, care a fost fala şcoalei noastre naţionale. 

Regretăm că nu putem da în întregime acest frumos 
panegiric al 1. P. C. Sale. 

Urmează o nouă scenă mişcătoare, P. S. Sa OI 
Episcop cu voce vibrândă ceteşte deslegarea obicinuită, 
care înmoaie şi cea mai inpetrită inimă şi involuntar îţi 
escită gândul asupra nimiciniciei acestei vieţii pământeşti. 
Astăzi eşti, mâne dispari şi rămâne în urma ta numai 
faptele. Fericit acela om care poate lăsa numai fapte bune 
în urAma sa cum a fost şi regretatul profesor Dr. Pipoş. 

In numeroasa asistenţă din catedrală am remarcat, 
în fuga privirei următoarele 'persoane: Dr. Ştefan C. Pop, 
deputat dieta!; Sava Raieu, directorul "Victoriei"; Vasilie 
Goldiş, secretar consistorial; Dr. Laurenţiu Luca, proto
pop gr.-cat. Stanco Zupanski protopopul sârbesc; Dr. 
Onisifor Ohibu, referent şcolar În Sibiiu; Romul Frateş, 
rezizor şcolar; Victor Standu, directorul şcoalei civile 
române de fete din Arad; Dimitrie Muscan, cassar con
sistorial Arad; preoţii Nicolae Vulpe ]adapni, ]ustin Monţia 
Şicula, Ioan Popescu, Pecica română; Dr. Ioan Felea, 
noul ales preot în Pecica română; Mihai Carolini, direc
torul preparandiei de stat din Arad in fruntea întreg cor
pului profesoral al acelui institut, directorul şi mulţi 
dintre profesorii şcoalei reale şi gimn,asiale şi alţi foarte 
n um~roşi fruntaşi din Joc şi provinţă. 

Invăţătorii s'au prezentat în număr frumos: 
Iosif Moldovan, Gheorghe Popoviciu, Dimitrie Po

poviciu, Vasilie Zabu, Mări oara Precupaş, Mărioara Stoicu, 
Nicolae Ştefu şi Ioan Si mu Arad, Atanasie Lipovan Sânt
Nicolaul mare, Ioan Cioară şi Elvira Cioară Curtiei, Ni
colae Cristea şi Petru Colţău Mândruloc, Savu Mihuţa şi 
Savu Bugariu Micălaca, Ştefan Roja, Efrem Moldovan, 
Petru Rusu şi Efrem Hedeşan Pecica, Ioan Ghebeleş 
Şeitin, Virgil Lugojan Sân-Nieolaul mic, Trăian Tabie 
Chitighaz, [uliu Vuia Caransebeş, Dimitrie Boar Nădab, Ioan 
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Lucuţa Sânt andraş, Ioan Popoviciu Cinteiu, Gheorghe 
A. Muntean Musca, Gheorghe Mihuţa Ghioroc, Nicolae. 
Nicorescu Timişoara, Traian Fridrich Miniş, Trăian Givule
scu M. Radna, Dimitrie Olar Covăsinţ, Aurel Drăgan Cicir. 

După terminarea prohodului mare, În pragul bisericei 
d. Dr. Onisifor Ghibu a rostit în numele "Asociaţiunei" 
nrmătoarea cuvântare: 

Jalnica adunare! 

"în numele secţiei şcolare a "Asociatiunii pentru 
Jiteratura ro:nână şi cultura poporului român" din Sibiu, 
al cărei membru corespondent a fost iubitul nostru ră
posat, vin şi eu a-mi depune omagiul de recunoştinţă 
înaintea rămăşiţelor pământeşti ale acestui scump defunct. 

L-am cunoscut pe regretatul Dr. P. Pipoş în~ nişte 
momente din cele mai caracteristice ale vietii sale. Impli
nise 28 de ani de muncă la catedra de pedagogie a se
minarului de aici, când, în vacanţa anului 1909, se ho
tărî să se ducă la Jena, în Germania, ca să asculte acolo 
cursurile de vară ale celui mai vestit profesor de peda
gogie de astăzi, Dr. W. Rein. Drumul cel lung până Ia 
Jena, l-a făcut fparte uşor, - el, care se deplasa atât 
de cu anevoie. Il ducea doar interesul, care face să amu
ţească toate neajunsurile unui fizic puţin rezistent. 

Acolo în Jena l-am cunoscut. Am urmat împreună 
cursurile de pedagogie, timp de două săptămâni el, pro
fesorul încărunţit la catedra de pedagogie şi eu tânărul, 
care petrecusem doi ani în Germania, ascultând pe marii 
profesori de pedagogie de acolo. Din capul locului m'a 
surprins orientarea largă a lui Pipoş în pedagogia mo
dernă. Deşi profesor la o modestă catedră de provincie, 
slab plătită, deşi autodidact îp_IJe(jagQgie - căci el stu
diase doar launiversffateCrnatematicele - ~lJllQştea până 
În am'll]unie nu numai ştiinţa din <:ărtile' de şCQcală, ci 
toate -problemele pedagogiCe moderne din Apus. Va să 
zică el nuveiUse1a Jena să mai înveţe lucruri nouă, ci 

17 



262 

r numai să-şi verifice cunoştinţele pe cari şi le câştigase 
j în cursul timpului prin lectura privată. Aşa profesor ... 

Pare că-1 văd şi acum in sala de cursuri, printre 
sutele de ascultători din toate părţile lumei, notându-şi 
cu o râvnă de ~tLldent tânăr toate cuvintele profesorului 
Rtin, pe cari apoi în conversaţiile noastre le ştia repro
duce neschimbat, şi aprecia după importanţa lor. 

Era, printre mulţii ascultători, aproape cel mai băt-

r 
. rân şi eu mă bucuram nespus, că puteam vedea un pro
fesor român, care urm.~l!.ţ~~.cu Jnteres ştiinţific permanent 
până la sfârşitul carierii sale marea rn'şcare pedagogică 
universală.··· ~ 

'~ta o jumătate de an după aceea mă întorcearn din 
Germania. În drum spre casă m'am oprit ia Arad ca să-I 
vizitez. Am rămas şi acum surprins de preocupările lui. 
Mă întreabă, cu curiozitatea unui copil, dacă am cetit 
lucrarea cea mai nouă ,de pedeJg'Jgie experimentală a 
francezuluLţrl,~Cjaparcde din.-Geneva, lucrarea apărută 
abia Înainte de aceea cu o lună, două, şi pe care el o 
şi cetise si stud iase. 

Mi-~m zis atunci: iată3f!.eyăratul profeşoI şi adţvă
ratul om de ştiinţă! Pentru el ştiinţa nu se n~dllce ]a 
cele câtev-a-i'Î1aiiurue după cari propune, - pentru el 
ştiinţ~,E.~t: ~lln l.ucm gata, ci un lucru viu~ care se des
voaltă zi de zi. A cunoaşte numai cutare stadiu din viaţa 
ştiinţei, a nu urmări procesul organic al desvoltării ei~ 
înseamnă a fi un biet cărpaciu, iar nu un preot convins 
al ştiinţei.- Pi poş a fo·sf şl ca- pedagog şi ca profesor un 
om convins de sublimitatea ştiinţei, pe deoparte, şi de' 
înalta misiune morală a unui profesor, pe de alta.' Ştiinţa 
a cultivat-o neîntrerupt până la sfârşitul vieţii sale cu o 
adevărată pasiune ce se întâlneşte astăzi atât de rar la 
oamenii de seama lui, iar catedra i-a fos1.cel mai sfânt 
lucru - singurul lucru pentru caretr-âlCi şfmuncea. . 
~ De aceea Dr. Pipoş va 'fărrl-ânea mare nu numai ca 
pedagog~ ci şi ca profesor şi ca om al datoriei. 

------~~ 

l 
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Fiecare profesor şi fiecare învăţător va trebui să în
veţe dela el nu numai ştiinţa, care e depusă În manua
lele publicate de el, şi care se poate găsi tot atât de uşor 
şi în alte manuale, ci şi interesul statornic pentru ştiinţa 
şi însufleţirea neştirbită pentru cariera de aducator. 
~. . Odihnească în pace şi fie-i între noi vecinică memoria P' 
<-~! După vorbirea d-Iui Ghibu a pornit cortegiul funebru 
în şir lung spre cimiter. Doi elevi preparandiali duceau 
o coroană modestă în fruntea conductului încărcată Însă 
de neţărmur ta lor dragoste, 'cu care îl înconjurau numai 
cu ca eva luni nainte pe profesorul lor în jurul catedrei. 

La cimiter o groapă proaspătă aştepta cu braţele 
deschise primÎrea cosciugului. Era însărat. După termi
narea ob:cinuilelor slujbe Dumnezeeşti nainte de Înhu
mare vorbeşte d. Iosif Moldovan directorul şcoalelor 
noastre poporale din Arad în numele învăţătorilor ara
dani. Cu glas tremurând de durere îi adresează ultimele 
cuvi nte : 

Jalnici ascultători! 

"S'a deschis întunereculpăm~ntului, ca să_Jnghită 
o lumină. ,J -"-~'" -----~-

, '~-Dar, se va închide aceasta gură rece şi Înfiorătoare 
a pământului, mulţămindu-se cu materia deja consumată a 
omului, căci adevărata lumină care a strălucit între noi 
32 ani, Dr. Pelru Pipoş, cu sufletul lui cel mare, va trăi 
şi mai departe în noi, prin opera sa răspândită în tot 
cuprinsul românesc şi va lumina încă şi generaţiile vii
toare ale neamului său mult adorat. 

Cu acest adevăr ne mângăiem în aceste momente 
sfă,Şietoare, că a spune mli multe despre un mare dască\ 
de calibrul doctorului Petru Pipoş. care zicea că nimi~ 
nu e .Il)~rii di'!sele ce le face, ci numai datorinţ(-noi 
cari l-am cunoscut şlîl1bTt,-nuneputem~'permite nici 
in faţa mormântului, care-l desparte de noi trupeşte pen
iru vecie. 

17* 
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Nu, căci sufletul lui cel mare, care este şi acum' 
/intre noi, în viaţă se indispunea in faţa omagiilor şi a 
". 1audelor, încunjurând locurile preamăririlor deşerte şi 
dispărând de acolo unde se puteau ivi momente de 

" .. aceste şi pentru el. Afară de şcoală şi familie, numai în 
. reuniunea învăţătorilor îşi mai afla loc de predilecţie su
rfletească, muncind din greu la desăvârşirea idealului 
său măreţ. 

Nu-ţi vom conturba deci liniştea vecinică nici acum 
cu lucruri nesuferite in viaţă, nu vom preamări viaţa şi 
faptele tale mare dascăI al nostru, nu, pentrucă cu cu
vinte omeneşti nici nu li-se poate reda acelora adevă
rata strălucire. 

Am venit numai, să ne dăm seamă de rostul trimi
terii şi ieşirii tale dintre noi. 

Te-ai născut, ai trăit şi ai murit pentru noi şi şcoala' 
românească. 

Te-ai născut ca să ne serveşti pilda vie a fiului 
adorator de mamă frate şi soră. 

Ai trăit, ca prin viaţa cumpătată, încununată cu cele
mai frumoase virtuţi omeneşti, înfrânare, modestie, cinste, 
diliginţă şi devotament pentru chemare, să ne arăţi mo
delul dascălului ideal. 

Şi ai "murit ca martir. al ştiinţei culese pentru nea-· 
mul tău adorat, înălţându-te până la cele mai inalte sfere" 
în cari poate pluti sufletul omenesc. ca să ne îndemni 
la asemenea abnegaţiune in misiunea sfântă ce o avem. 

1 

1 
.. l" 1 

I 
; 
i 

"'r -

Bine, te-am înţeles marele nostru, învăţător, şi am +-
venit, în numele elevilor tăi din reuniunea aradană, pe 
care mai de multeori ai distins-o cu îndemnurile şi sfa-
turile tale şi îndeosebi prin admiratele tale disertaţiuni, 
am venit să-ţi făgăduim sărbătoreşte şi aici în faţa mOT-
mântului tău deschis, că vom nizul a ne apropia de: 
idealurile pe cari le-ai infiltrat în inimile noastre şi în: 
veci nu te vom uitaI" 
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Urmează d. profesor preparandial Nicolae Mihulin 
tălmăcind durerea învăţătorilor bihoreni: 

"S'a sfârşit cel ce numai pentru bine şi frumos a 
lucrat în viaţa sa! . 

Scumpul nostru! Nu jalnicei tale familii, nici cetei 
întristate din jurul tău grăiesc, ci voiesc să-mi ridic glasul 
meu cătră sufletul tău nobd şi bun. Moartea ta sdrobi
toare ca un fulger a străbătut până în cele mai depăr
tate ţinuturi ale românismului. Astfel a ajuns şi la apo
stolii dela margini ai neamului românesc, la fiii tăi su-

. fleteşti învăţătorii din comitatul 8ihorului cari sdrobiţi de 
durere îşi reamintesc toate cele bune şi de folos învăţate 
dela tine, şi acum când tu în urma firii te desparţi pen
tru totdeauna de ei, prin mine, ca membrul Reuniunei 
inv. din corn. Bihariei, îţi trimit ultimul salut, mulţumin
du-ţi pentru toate câte le-ai făcut lor, pentru calauza, cu 
care i-ai înzestrat pe ei, ca să devină folositori neamului 
românesc. 

D-zeu să-şi reverse aureola milei sale să-şi des
·chidă cerurile şi să te aşeze unde sunt aşezaţi aceia, cari 
pe acest pământ rostul şi l-au împlinit. 

Nu te mai reţinem, pleacă în drumul pe care ai 
purces, corpul tău se va nimici, dar memoria ta prin 
cele răspândite de tine va rămânea în veci ca un tesaur 
al naţi unii române. Mergi în pace! U 

In sfârşit păşeşte sfios elevul de cursul IV prepa
randial Petru Faur şi vorbeşte cu multă durere în nu
mele elevilor preparandiali. 

Scumpul nostru profesor! 
"Cu inimile îndurerate stăm aci în faţa mormântului 

Tău rece şi cu greu îţi putem rosti un cuvânt de adio. 
a durere adâncă simţim cu toţii noi, elevii Tăi, când 
trebuie să ne despărţim de Tine, care ne-ai fost cel mai 
bun părinte sufletesc. Cu inimile frânte de durere Te am 
petrecut în glasul jalnic al clopotelor până la acest loc 
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trist, ca să-ţi dăm cea din urmă onoare, să-ţi dăm tri
butul recunoştinţei, pietăţii şi-al devotamentului nostru. 

Ni-se sfăşie inima de durere, când ne cugetăm, că 
acum trebuie să ne despărţim de Tine, pentrucă Tu ai 
fost povăţuitorul nostru iubit, puternicul stâlp al şcoalei 
noastre. Tu ai fost lumina, din care au izvorit nenumă
rate alte lumini pentru prosperarea şcolii româneşti, 
pentru binele şi inăltarea neamului românesc. Prin zelul 
Tău, prin munca Ta continuă şi neobosită consacrată 
elevilor Tăi şi şcoalei româneşti, pentru cari Ţi-ai jertfit 
întreagă viaţa. Ţi-ai eternizat o pie memorie în sufletele 
elevilor Tăi şi Într'ale tuturor generaţiilor, cari se vor 
părâncla în şcoala noastră. Sămânţa cea curată a învăţării 
şi a luminării aruncată de Tine în decursul unei activi
tăţi rodnice în inimile noastre se va desvoltâ şi se va 
inmulti, făcând astfel, ca Tu să fii pururea între noi cu 
nobilul Tău suflet, care va fi geniul apărător al şcoalei 
noastre româneşti.r--~-~·_---- --- '--- -_.~ 

111 semn de adâncă recunoştinţă noi, elevii Tăi, 
in sufletul cărora va trăi veşnic memoria Ta, depunem 
această cunună pe scumpul tău mormânt. 

Adio, iubitul nostru profesor, adio!" 

Telegrame. 
Vestea morţii a produs regrete adânci in foate centrele noa-" 

stre şcolare. Ne-a părăsit unul dintre cei mai buni profesori ce-Î 
avem. 

Insăşi şcolile străine din Arad şi-au ţinut de frumoasă da
torinţă ~ă-şi exprime condoleanţele pentru pierderea profesorului 
Dr. Pipoş foarte mult stimat şi din partea lor. Au esmls c;î.le un 
reprezentant, au condolat chiar şi în scris, corpul profesoral dela 
gimnaziul de sfat, dela preparandia de stat, dela şcoala comer
cială superioară, asemenea şi d. insp. şcoJ. în penziune Varjassy 
Arpăd. S'au mai p~imit următoarele telegrame şi scrisori de con
doleanţe: 

Sibiiu. La deceda rea vrednicului nostru profesor seminarial 
Dr. Pipoş, primească onoratu! Corp Profesoral şi sincera mea 
condoleanţă. 

Mefian metropolit. 
* 

-.... 
1 
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Cluj. Plângem din toată inima pierderea celui mai bun fiu 
şi frate, distinsului savant, disparitia căruia Iasă un gol imens. 

familia Pop. 
* 

SOCO cio r. La moartea distinsului defunct primiti sincere con-
doleanţe. Familia i'ap . 

* 
Teaca. Plângem împreună cu voi pierderea scumpului vostru 

fiu şi frate Or. Petru Pipoş. O-zeu să vă mângăie. 
Zoc Birfololl. 

* 
H. BodroJ;. In fala pierderii bunului şi vrednicului profesor, 

rog pe O-zeu să vă mângăie. Arhimandritul Hamzea. 
* 

Oradea-mare. Moartpa colegului pretuit m'a atins dureros. 
Cu to-tă inima iau parte În nem;'nginita durere. O-zeu să vă fie 
mângăietor, iar adormilului să-i dăruiască odihnă fericită. 

Dr. Miculaş, profesor. 
* 

Oradea-mare. Primiţi adânc simtita condolentă la Încetarea 
din viată a di~hnsului pedagog şi tovarăş de muncă. 

Vicarul Mongra. 
* 

St. Nicolalll-mare Greu atinşi prin moartea scumpnlui dv. 
fiu şi frate ŞI iubitldui nostru profesor Dr. Pipoş, primiţi since
riIe noastre condolenţe. 

Dela Învaţătorii: Aurelia Pacă/an, Teodor Elleurescu, Petru 
Craiovan, Gheorghe Masa. 

* 
Oradea-mare. împărtăşim din toată inima durerea nemărgi-

nită ce va încercat. Veturia şi Nicolae Regman. 
* . 

Caransebeş. Exprimăm 8dânca noastră jale, pentru pierderea 
regretatului dascăI ai neamului nostru. . 

Corpul plofesoral seminarial. 
* 

Arad, dela preparandia de stat cu subscrierea direcforului: 
J~aroli fli. 

* 
România (Brăila). Adânc atins de pierderea lui Petru vă 

transmit sentimentele mele de condolenţă. 

Braşov. Prea Onorate Domnule Director t Rog prim;ţi în nu
mele mel;l şi al întregului n9stru corp profesor!ll sinct~rile noastre 

I 
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condoleante pentru dureroasa pierdere, ce aţi indurat prin moartea 
binemeritatului profesor Or. Petru Pipoş. Odihnească În pace. Cu 
deosebită stimă devotat: Virgil Oniţiu, dir. gimn. 

* 
Brad. Regretăm pierderea marelui nostru pfdagog Pipoş. 

Corpul profesoral. 
* 

Oradea-Mare. Adânc mişcati de pierderea Voastră şi a nea
mului întreg, prin incetarea din viată a distinsului pedagog Or. 
Petru Pi poş, 1 uăm parte la dureI ea .v oa stră. 

Corpul profesoral dela preparandia 
de Oradea-Mare. 

* 
Banat-Com/oş. Regret foarle că nu pot veni la inmormân

tare transmit sinceriIe mele condoleanţe corpului profesoral. 
Păcăţial1, protopop. 

* 
Braşov. Primiti şi exprimati şi îndureratei familii profundele 

noastre condoleanţe la pierderea distinsului coleg, 
Familia Micaia. 

* 
Bărăteaz. Jelesc pierderea distinsului profesor Or. Pipoş 

i\'itolae Crişmaria. 
* 

'l'oraclll-mare. Oeplângem moartea iubitului şi neuitatului 
nostru fost profesor Or. Pipoş. 

Jmăţătorii: Onciu, Stoianovici, Voin, Raşa. 

* 
Beiuş. Reuniunea noastră deplânge cu multă durere pier-

derea :" istmsului pedagog, profesor Pipoş şi exprimă institutului 
sincere condoleanţe. Roşu. 

Blaj. Onoratei Directiuni a institutului pe"iagogic gr. or rom. 
din Arad, Din pr lejul dureros al mortii colegului Dr Petru Pipoş, 
in urma căreia institutul O-voastră a pierdut pe unul dintre cei 
mai harnici şi devotaţi dascăli ai ştiinţei pedagogice române, pe 
un cultivator neobosit, Vă rugăm să primiţi cele mai sincere con
doleanţe. Dumnezeu să-I odihnească În lăcaşurile drepţilor. 

Ioan Negrul, director. 

Corpul profesoral dela inst. ped. teol. din Arad a hotărît să 
aşeze tabloul neuitatuJui lor coleg in sala festivă a institutului, în 
rând cu ceilalţi decedaţi dascăli ai acestui institut centenar, 

Odihn.ească in pace şifie-i memoria binecuvântată 1 
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Anunturile funebrale: 
Cu inimă adânc Îndurerată şi frântă de durere aducem la 

cunoştinţă tuturor amicilor şi cunoscutilor, că mult iubitul şi ne
uitatul nostru fiu, frate, cumnat şi unchiu Dr. Petru Pipoş, pro
fesor Ia institutul pedagogic gr. ar .. omân din Arad, membru de 
onoare al reuniunii învătătoresti aradane etc, după o vieată labo
rioasă în urma unor suferiăţi grele şi-a dat nobilul suflet În mâ
nUe Creatorului În 29 sepi. (12 act.) 1913, în etate de 64 ani. 

1nmormântarea scumpufui defunct va avea loc în 1/14 act. 
1913 la orele 1) d. a., din locuinţa de pe strada Csernovics Peter 
Nr. O. 

Tu ai fost unica mângăiere şi sprijin al nostru, ferbinţi 
lacrămi vom văr. il pe mormântul Tău scump până la revedere. 

Arad, la 29 sept. (12 oct.) HJl3. 
Văd. Zinca Pipoş n. Tatllrtzy ca mamă, Elena Pipoş ca soră, 

Gavril Pipoş ca frate, Ana Pipo$ n Eremias ca cumnată, Victor, 
Zinca, Aurora, Angela, Veturia şi Viorel ca nepoţi. 

* 
Cu suflet întristat aducem la cunoştinţă, că mult iubitul 

noslru coleg Dr. Petru Pipoş, profesor de pedagogie a adormit 
în Domnul in al 32-lea an al rodoicei sale funcţiuni. 

Rămăşiţele pământeşti ale neuitatului nostru coleg vor fi în
mormântate marţi, În 1/14 octomvre. 

Binecuvântală să fie memoria lui. 
Arad, 29 sept. (12 act) 1913. 

Corpul profesoral de/a institutul 
ped. teol. ori. român din Arad. 

* 
Adânc întristaţi a' izăm învăţători mea română că Dr. Petru 

J>jpoş, distinsul pedagog român, autorul celor mai răspândite cărţi 
pedagogice române, valorosul profesor de pedagogie al institutu
lui preparandial din Arad şi membru de onoare ale reuniunei 
noastre învăţătoreşti, azi duminecă în 29 sept. (I:! act.) la orele 
8 a, m. - după o activitate laborioa,;ă de peste 32 ani, în al 54! 
an al vietii - şi-a dat sufletul În mânile Creatorului. 

lnmormântarea marelui nostru mort se va întâmpla marţi în 
1/14 oct. a. c. Ia ora 3 p m. dela locuinţa aflătoare in strada 
Csernovici Peter Nr. O. 

Fie-i memoria vecinică! 

Arad, la 28 sept. (12 oct.) 1913. 

Nicolau Cristea, secretar. Iosif Moldovan, prezident. 
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o părere. 
:. Biserica şi Şcoala" organ oficios diecesan În N·rul 

37 din a. c., face o aspra. critică discntiilor ce an avut 
loc în adl1narea invAt:Horilol' din protopopialele I-VII, 
sulevfwdll-se întrebarea pl1s,l de Ven, Consistor reuniuni
lor invaţatoreşti ca adeea: »Care 6 causa de tinerii abso
Iuţi ai celor 4 clase medii nu se lIedică carierii învilţa.to· 

resei şi cari ar n mijloacele pentru sanarEa r<lului <1:. Şi că 

aceasta e un rau, nu poate trage nime la indoiala. 
E o practica care s'a do\'ed!l bună, că <lSllpra unei 

lucrări l'au callze să ne întrehaţi oameni de specialitate şi 
părerea acestora :<-ă ia ca nonn<l, ca punct de mânf'care 
pentru a se ajunge un scop ~an a se îndl'E'pta un rău 
oarecare .. Aşa şi de astarlatfi v<lzând Ven. Consistol" ce 
mult scade numărul petenţilor la desp. pedagogic. natural, 
ca s'a intrehat de call:-5e şi nE'fiind sigllr ~au nepulfmd afla 
cau:sa adevarala. apoi a pns fn!rf'harea Înv;lţatol'llor ca unora, 
cari Stillt direct interesaţt şi se Hne, cum am zice, de fa
chul 101'. 

îllvalalorii, de dllpă cunoscintele şi expel'in~ele câşti
gale, n'ol' pl'egelat a s!H1ne lucrurile în deplina lor nndi
l<lle. Nici prin minte nll li-a trecut în;'o;;'l, ca celE'a spuse 
cu atâta huuăvoinţa şi sinceritate are ~a supere pe cineva. 
Jnvfl!IHorii sunt dedaţi a tracia chesfiuni de nalma aceasta 
cu m~~nuşi, caci Înteleg proverbul; că »cine se frige Cli apă 

cald:l, se leme şi de cea rece«. Ce adeca a spus invata.· 
tarIi? a spus: »că ei 1H1 pot în'demna tinerii să. meargă 
pe ~(lriera iDvătatorească deoarece e foarle grea şi în 
împrejurările acluale nu poţi fi independent. nu po~i servi 
la doi domni. Apoi, că munca 101' nu e aprectată după 
meri t şi Cel mul p nechemaţi se itlgerează şi lngreunează 
mersul activitatii tnvă~lltor{]lui. 

Ei bine. nu sunt aceste lucruri drepte, trehuesc do
vedite. s'a calomniat persoane sau corpol'atil]ni ? Nu. S'a 
atins poate susceptibilitati? A:5ta se poate. Noi ni-am spus 
parerea asupra fntrebarii puse, să ni·se ierte insă, dar noi 1 

! 
1 

1 
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aşa vedem şi aşa cugetam. Raspunsul nostru se putea şU 
a priori, şi daca credea cineva, că nu va fi bine venit, 
să fi împedecat dacapo intrebarea., Să nu fi aşteptat În 
tacere ră:3pUnsul 01 astfel să aibă motiv a ne tracla peste 
umăr prin ce indirecte confirma. celea spuse de noi pl'ln 
disertaţia învăţ, P. Vancu. 

Noi, învătatol'ii - nu ştim face politică inalta, IlICI 

nu ne interesăm ce se petrece după culise. NOI . ştim, să 
fim jnşti şi echitahili, să dam fiecăruia ceia·ce i se cuvine. 
Când dăm sfat poporului sun1em îmşine palrunşi, că acela 
e bun şi e spre fericirea lui. lnvatatura noastra e dreapta, 
pornita din adevilJ'ate sentimente allruiste. Ceia ce noi nu 
simţim, nu spunem poporului, caci avem experienţa, că 
acea nu produce nici un efect şi daca nu strica dar nici 
nu tocmeşte. Trăim vremuri de prefaceri, premenil'i pe 
toate terenele - vorbe goale, promisiuni largi nu ajung 
nimic. Invaţatorii pricep astazi spiritul timpului ~i se aco
modează lui, caci ceice nu o fac aceasta sunt eXPllşi ce-
1)r mai amare decepţionări şi vor trece intre învechitmi. 

In multe ca suri şi in diferite chestii învaţălorii au fost 
consultaţi din partea forurilor superioare, dar rarc ori s'a 
întâmplat, ca părerea acestora sa. fi fcst esecutală ne
schimbată. Dupăce învăţătorii au facui atâtea experiente} 
şi-or câştigat praxa de viata, cum se poale cineva mira 
de celea petrecute in adunarea generală din ast a,n? Că 
disel'tantul nu şi-a luat informaţii dela directorul institutu
lui, ar fi o greşL~b cardinală - asta n'o putem accepta 
pe deantreglll. Nu. 'Pentrucă sunt sigur, că nu I'ar fi pu
tut convige cn expunerile O-sale, Un cas: Nici un, învă
ţiltor care sincer se, interesează de viitorul şcoalei şi mer
sul învâtământl1lui nu poate aproba initiativa luata de a 
cualifica clericii absolut[ pentru cariE'ra învăţătorească. Şi 
iată dece: Un cleric matur numai în celea mai mari crise 
ale vieţii sale se va duce pe cariera învăţatorească. Ca să 
fie cineva învăţător în inţelesul strâns al cl1vântului îi tre
bue o muncă intensivă, şi laborioasă de mai mulţi ani. 
Şi oare vor avea acei c1erici maturi pacienţa şi devola-
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menlul recerut ca să muncească pe o carieră atât de spi-' 
noasă 5-10 ani, ş'apoi să se faca preot? Oare nu se vor 
nisui ca să se scape de aceasta povară cât mai iute? 
Aceia vor fi nişte transfngi, cari in tol momentul vor fi 
gata a-şi părasi postul tn schimbul unei parochii căt de 
slabe. Şi dacă acel cleric n'are dr3gostea recerută pentru 
postul de Invaţător, cum putem crede col el va produce 
în şcoală rezultat satisfacător? E:îcepţiuni vor fi, se poate, 
dar acestea nu pot forma regula. Ca în anul curent s'a 
ameliorat starea prin contingentul celor imcrişi la peda
gogie, asia nu e urmare că aceasta stare va fi durabilă, 
dar chiar aşa să fie, nu e snficient faţă de lipsa mare de 
Învaţatori ce se simle. 

Hesignarea în gura unui invaţator ca Gwfşorean, dacă 
e nenorocoasa, e pentrucă a spns'o D-sa şi nu pentru că 
aceasta ar fi un avis de descuragial'e, caci aceasta resig
nare o simt toţi invatatorii tn urma multor experienţe triste 
căştigale în şi afară de şcoala. . 
. Asemenea parerea D lui prof Sadean, nu poate fi 

luata ca fara temei. O-:,a vede şi sirnţeşte până unde se 
estinde şi recunoscinţa ce ni-se da din partea forurilor 
confesionale. 0·1 profesor e condus de sentimente cu mult 
mai altruiste decât, ca ţinând parle Învaţălorilor, sa ur
mareasca ceva scop. Eu cred că aceasla îrl1pl'f~juraJ'e ema
nează din ::-piritul timpului, care pretinde ca şcoala şi con
ducatorii ei sa fie altcum tractaţi ca până aci. Daca diser
tantul P. Vancu a zis, ca sa. se ie stlpendiu dela elevii 
mediocrii, n'a vciit Să la pânea din gnra saracilor şi să o 
arunce căni lor, ci a vrnl, cred eu, să dea forurilor supe
rioare o idee bună, care al' fi bine când s'ar Căuta mij
loace penlru punerea ei in praxa. Şi ca sa piltem cât mai 
iute ajunge aCf'st scop şi să şi cruţarn diecesa de spese, 
apoi a propus forma aceasta. Asta tn::lă credem, că nu 
constitue o aşa greşala incât sa fie trataţi in\l(Î~atorii aşa 
peste picior - Cllm se vorbeşte despre ei în numarul 
suscitat al organnlui diecesan. A fi echitabil' în. fapte şi 
judecata, e cam greu, fară aceasta însuşire ins!!. nu se 
poate face nici un lucru bun. Podgoreanu.l. 

• i 
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Pomăritu1. 
(Lecţie practică din economie). 

Anunţarea ţâlltei: In oara aceasta vom învăţa de
spre pomarit. 

Analisa: Ce le place copiilor să mânânce toamna? 
(Mere, pere, prune, persiei, nuci !? a.). Cum le numim 
toate aceste cu un cuvânt? (Poame). Unde cresc poamele? 
(In pomi). Ce trebuie să facem cu pomii ca sa. ne dea 
poame frumoase? (Să-i cultivam). Din ce se prăsesc cei 
mai mulţi pomi? (Din sămânţe). Ascultati: . 

Sintesa 1. Stl1nânanw sămânţei. Samânarea sămânţei 
de măr şi de păr se face sau toamna sau primăvara. 
Toamna o Rămânăm îndată după cules, ear primăvara 
inainte de a o sămâna o punem 48 de oare în apă să
rată Ci:11dicică. Când vedem, că sămânţa a încolţit, atunci 
o sămânăm. 

Samânţa de prun, cireş, persec ş. a. care răsare cu 
greu, inainte de samânare trebuie pregatita. Pregatirea 
constă in aceea, că ingropam sa.mânţa în ptunant; peste 
samânţa punem puţin pamânt, ear peste acesta gunoiu de 
2-3 cm. Pe la sfârşitul lui Martie, dacă vedem, că să
mânţa e incoltită, o sămânăm. (Reprod. sint. 1). 

Silttesa Il. tJlgr~jirea pomiş01'ilof. După sămânare nu 
peste mult pomi~orii resar. Când e seceta, trebue udaţi 
dimineaţa şi sara. Când pomişorii au 3 -4 frunze, îi pli
vi'm de burueni, iar când sunt de 4-5 cm., îi şi săpăm. 
înainte de plivire, dacă e secetă, straturile trebuesc udate, 
ca să DU zmulgem deodată cu buruenile şi pomişorii. 
Dacă vedem, că sunt prea deşi, ti resadim tăind cam 1/3 
parte din rădăcina principală. (Reprod. sint. II) . 

Siltfesa III. Altoirea pomilor. Dupăce pomişorii sunt 
de 3 -4 ani, trebuiesc altoiţi. Altoirea e mai de multe 
feluri. Felurile cele mai uzi tate de altoi re sunt urmă.toa
rele: altoi re priG copulare, altoi re laterală., altoire sub 
coaje şi ocularea. 



Altoil'ell prin cozmlal'€. Altoirea prin copulare se face 
atund, când pomii sunt subţIri de grosimea unei sârme. 
Taiem pădureţul costiş la 5-12 cm. dela pamânl; tăiem 
toi astfel sllrcellli nobil, le potrivim bine la olaltă, le le
găm bine la olalta cu rafie şi le ungem cu ceara. 

Altoirea {aterald. Alloil'ea laterala se face la pomişorii 
mai groşi pela finea lUi Martie. Taiem pomişorul costiş cu 
fire7.ul. La marginea mai de sus cioplim cu cuţitul loclli 
unde o aşezam surcelul nobil, pe cal'e il tăiem costi;;, îl 
ungem cu ceară de altoit şi-I legăm cu rafie. 

Altoirf'a sub coaje. Altoirea sub coaje se face primă
vara lăI'zin, dupăce socul a incE'put a circula prin pom, 
Taiem pf)mişoful orizontal, de o lature crăpam coaja, pe 
care o dam in laturi, sub care inll'Oducem sllrcelul nobil, 
care e l<.1ial CO::ltiş iar în partea de sus e puţin crestat. Dngem 
apoi pomişorul cu ceară şi-I legam cu ratie. 

Ondare(1. Ocularea e cel mai bun mod de alloil'e, 
pentrucă putem altoi toală vara şi pomişol'ij se vindecă 

foarle uşor. Taiem in coaja pomişol'Ullli forma unui T, 
Luam surcelul nobil in mana stânga şi cuţitul în mâna 
dreapta; tăiem cu cutitul ochinl aşa ca să ramână coaje 
dtl 1 cm. şi deasupra şi dedesubtul ochiului. Ochiul ace:'\la 
îl întroducem în taetura, apoi il legăm cu rafie. Ochiul 
acesta nu se desvoallii. până la primaval'a viitoare, când 
pedeasupra ochiului retezăm pl1dlll'E'ţul, ca să se desvoalte 
surcelnl nobil. (Roprod. sint. 1Il). 

SiJtfesa IV. CuLtivanm tl'ullchiulu/:. Când vedem, că 

altoirea s'a prins, relezăm pedeasupra ochiului pădureţul. 
Din ochiul nobil se desvoaltă repede creanga conducă

toare, pe care e bine să o le~am de un pal" Dacă voim 
ca pOlUdl să se desvoalte în sus, tăiem crengile depe la
turi; dacă insă vedem că pomul e prea subtire, lasam 
crengi şi pe de laturi, prin cari pomul se mai îngroaşe. 

Când vedem, că pomul e destul de mare, atunci ti lasam 
coroana, a carei crengi trebue să se desvoalte în toale 
partile, ca pomul să se precumpaneasca şi să nu se rupă 
când va aduce rod. La na pom bine crescut coroana tre-
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bue ~a samene cu un feşnic, având ramuri puternice în 
toale di recţi untle. (l1epl'od. sint. IV). 
~J Silltesa V. l'railsplanfare ll pomilat. Când vedem, ca. 
pomii sunt destul de desvoltaţi, îi transplântărn la Ioel 
slabil. 

Groapa e bine săpată cu mult mai înainte de re:să.
dire, mai ales toamna. Pâmânllll deasupra să pune deo
parte, cel dedesubt de alta parLe. Când se sildeşte pomul, 
părnflntnl cel bnn se aşe~ză din jos, pe~le care se aşează 
radăcinile pomulni; peste aceste se pune pilmânt marunt 
şi gunoi putff~d, iar deasu pra se pune pământ ul cel rau ce 
eră din jos, care se dripeşte cu picioarele. După sădire dacă 
e seceta, e bine ca F pomii să fie udaţi, eal' peste groapă. 

e bine să fie presărate prune ori alte gllnoaie, ca pomul 
să-f;i retină vreme indelungată umezala. (Heprod. sint. V). 

Combinarea: Ce facem cu padureţli ca să ne dea 
poame gustoase? (Îi alloim). Ce mai altoim noi prin gl'ă
dini? (VIta de vie). Pentru ce o altoim noi şi pe acea:stlt ? 
(:5ă ne dea strngnri gllSloşi). 

Sisfemizarea.' Ce facem cu păduretii să ne dea poame 
gustoase? (li altoim). Cari sunt modlll"lle cele mai uzitate 
de altoire? (copularea, altoirea de laturi, altoirea sub coaje 
şi ocuiarea). Atenţiune! Altoirea, filndc, are de scop ca ::să 

nobilite7.e pomul, se numeşte şi naMlitl/re. 
APlicarea.' Ce facem noi cu poamele când sunt 

coapte? (le mâneăm). Ce gust an poamele când sunt coapte? 
(Gust foarte bun). PLltem noi să mâncâm toate pOi.unele ce 
le avem? (nu le putem). Cum le pastram peste iarnă? (Le 
punem În fân peste earnă, le uscam). Ce mai sloarcern 
din mere? (vin). Sunt deci de folos poamele? (Poamele 
sunt de mare folos). Ce trebuie deci să facem cu pomii ~ 
(să-i cultivăm). Cari sunt duşmanii cei mai mari a pomi
lor? (Omidele). Ce trebuie să. facem cu aceste? (Bunaoară 
până ce nu ies, să le culegem şi să le arunCăm în foc). 

Iosif ;,tanca. 
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INFORMA ŢII. 
"Monument D-rului Petru Pipoş't. 

Aceasta este parola dascălilor de azi. Reuniunea timişoreană 
a şi lansat un apel de asemenea nutura, după cum aţi putut cen' 
prin ziare. 

Bine Fraţilor! Dar Dr Petru Pipoş a fest mai mult al nostru 
decât a colegilor de peste Muraş. Pe noi ne-a distins savantul pe
dagog cu lucrările sale, cu conferenţele admirale de lume. N'a fost 
numai profesorul nostru iubitor ci şi distinsul membru de onoare 
a Reuniunei noastre. 

Ei bine Fraţilor, vă întreb, putem noi sta cu mânile în sân, 
În faţa apelului lansat de fraţii noşfrii Mnatcni? 

Comitetul nostru central ne-a şi incredintat Cit descl1iderea 
unei coleele in scopul indicat. Să vedem aşa dara alţi elevi 
recunoscatori are Dr. Petru Pipoş iiI Reuniunea noastră! 

Domnilor şi Fraţilor Colegi! De se vor aflii Între cei 250 
membrii ai Reuniunei, /lumai 100 care să dee dela sine an sa co
lecteze În comuna sa câte 20 cor, la adunarea f[enerala viitoare vom 
putea desvătl al doilea Monument ill frumoasa gradină seminariala. 

• Să vedem faţă'n faţă pe cei doi mari dascclli ai neamului, 
pe prietenii cei buni, cari mlJncind impreună, in fratească armonie, 
in decurs de un pătrar de secol. au f('gi'llerat istoricul nostru institut 
preparandial din Arad. ,,~. .--._~ .~._~.-.~- --~----

Subscrierile se pof solvi şi În rate IUflare. Banii se trimit la 
fldressa /J-lui Iuliu GroJşorean, cassarul Reuniune;, Învaţă/or in 
Galş'l p. u. Vilâgoş. 

Prezidenţii despărfămirdelor sunt rugaţi a începe coleela ined 
în prima conferinţă, eventual a trimite aoel special fiecarui membru, 
iar despre rezultat sa ne avizeze cu pOSibilă urgen/ti, 

Arad, ia 1/14 Novembrie 1913. Iosif llIoIdM)a1I, prezident. 
Sol'l,iri de taxe_ Taxa de membru: Iosif Moldovan, Trifon 

Dascal, Teodor Cherechean, câte 2 cor. Aurel Mircu, 3 cor. 
George Petrovic i, H cor. 70 fi!. Ilie Vârşândan. 6 cor. Organ: 
Ioan Ardelean, Iosif Moldovan, Teodor Cherechean, câte o cor. 
Ilie Vârsândan, iO cor. Pentru diploma: Dr. Cornel Iancu, 2 cor. 
Din vinderea Cartilof_' 38 cor. Dela Nicolae Firu, pentru monu~ 
mentul T. Ceontea 12 cor 

SUMARUL: 
Redaclion: t DT. Petru Pipoş; Traian Mager: A murit Dr. Petru Pipoş; 

nBiserica şi Şcoala" despre Dr. Petru Pipoş, Viaţa lui Dr. Petru Pipoş, Lucră
rile tui, Funerariile, Telegramele de condolentă, Anunturile funebrale; Podgo~ 
reanul: O părere; Iosif Stanca: Pomăritul (lectie practică de Economie); Biroul 
relIl/iunii: n;\lonument D-rului Petru Pipoş", Solvirca taxelor. 

Tiparul Tipografiei Diecezane gr. or. rom. din Arad. 
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