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Discurs de deschidere 
rostit la adunarea învăţătorilor din Arad, de prezidentul 

reuniunii d. Iosif lIlo1dovan.*) 

Nil pot exprima prin cuvinte ceeace se zămi:sleş!e 
în ini ma noastră la acest moment înălţător, văzând co
borit in mijlocul nostl'u pe bunnl :şi gl'aţiosul părinte 
episcop. inaltul oostl'll patron. 

Phicut surprinşi, aducem omagiile noastre de supu
nere şi alipil'e, şi mulţarnind pentru părinteasca atentiune} 
rug,lrn pe Duomezeu să ne invrednicească al vedea mulţi 
ani în fruntea organi:smului social al Românilor din patrie~ 
spre bi nele bisericÎ i noastre stră bune şi prosperarea ficei 
ei, şcoala confe:sionaIă, de care e strâns legală soartea şi 
viitorul neamului nostru. , 

Luptând şi noi pentru acest mare ideal, ne-am intrunit 
de astădată în focularul de cultură din care am pornit 
spre sublima noastră încredinţare. 

InsufletHi pâna. Ia fanatism de cauza culturală a nea
mului românesc, a cărei reprezentanţi suntem, năzuim 
spr.e o perfecţiune tot mai desăvârşilă întru implinirea 
,datorinţelor noastre de învăţători români confesionali, chiar 

*) Adnex la protocol sub A). 
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cu desconsiderarea intereselor noastre materiale pâna la o 
abnegaţiune de admirat. Şi in scopul acesta parăsind 
vetrele noastre familiare, in cele mai finlte cazuri cu jertfe 
materiale din neinsemnata noastră relributiune, cutrieram 
satele şi oraşele din va.;;lul teritor pf.'ste care ni-se estinde 
activitatea ~i popo$ind dm şcoală în şcoala, ca mica şi 
diligenta albină din tioare Îll' tloare, nmplem celulele mintii 
noastre cu mierea cea dătatoare de viaţa pentru mult obi-! 
ditul nostru neam, 

În organismul nostru scoial mulţi s'au însulletit de 
insuneţirea noastra. şi admira aceste virtuţi a dascalitor 4 
confesionali, sunt mândri de armonica lor impreuna lucrare 
şi ~n intârzie a pune in serviciul cauzei tot sprijinul lor ; 
dar durere sunt şi de aceia, cari nu Cll~OSC! sau nu vreau sa. r 
cunoască adevărata importanţa a reuniunei şi nu dau în
văţătorilor concursul datorit, indispunându i, descurajându-i 
şi desambiţionându-i, chiar în cele mai grele timpuri din 
viaţa şcoalei române confesionale, 

Activitatea noastră" in reuniune e.3te o carte de5chisă, 
din carea se pol ceti cugetele şi dorinţele noa5tl'e, se pot 
vedea curatele intenţiuni cari ne conduc spre marele nostru 
ideal: an/eZicarea noaslnl fi prin noi arădicm'pa popontlui 
l'omân din Unyarja, pr'in cultudt, b(tzată pe morala creşti
neascil, la bum18tare şi fericire. 

Din mişcările ce le producem prin întruniri în adu
nări generale şi conferinţe, se pot distinge precis chiar !?i 
căile sau direcţiunile ce le urmăm: 

Pelfeefiolla?'ea' llll'ăf(HurilQf pe teren didactic şi social; 
C1'eearea mUloacelor inomise spre ajungetea acestiti scop; 
Cultivarea sentimentului de recunoştinţă lŞi adâncl'i 

veneratÎ/tne căttă superiotii şi binefăcâtorii nostri şi a 
şcoale'i şi 

Câşt/:garea increderii popontlui susţinător de şcoale şi 
a obştei 1'omâneşti peste tot, 

'finuta tot mai deamnă a învăţătorilor noştri in şcoaHI. 
~i societate; păşirea tot mai pronunţată. pe teren publi
cistic literar, modernizarea şcoalelor prin răspândirea şi 
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aplicarea celor mal noi şi mai practice metoade; imbu
năblţit'ea înv,lţămânlului prin introducerea uDiformităţii ·şi 
a direcţiunei practice, înmulţirea cetitorilor de cărti şi 
ziare pe la sate, aplicarea ti'lerelului la meserii şi comerciu, 
constatări le măglllitoare chiar şi a inşpectorilor regeşti, şi 

trecerea şcoalelor noastre - fără o sguduitură mai mare 
peste ·cele mai critice timpuri de existentă, ne arata deja 
rezultate destul de pronunţate, în ceeace prive:;le perfec
ţionarea noastra. pe teren didactic şi social. 

Rezultatele materiale sunt mai modeste, precum sunt 
şi izvoarele lor de augmentare, cu toate aceste azi ne 
putem mândri cu un deposit de 4342'55 cor. o biblioteca. 
In valoare de 1256'10 cor. plus cu un organ oficios, tot 
mai bine redigiat, care în privinta timpului de apariţiune 
ocupa. locul al doilea între organele române de specialitate 
pedagogica. în intreagă tara. 

In ceeace Niveşte cultivarea sentimenlului de recu
Doştinţ<l faţa. de superiorii şi binefăcătorii noşlrii se vor 
putea constata frumoase şi impunătoare cazuri, chiar şi în 
adunarea generala. actuala.. 

rn sfârşit cu [Jrivire la câştigarea încrederei, fie-Ile 
permis a ne provoca la insufletirea ce a arătat-o poporul 
român pentru şcoala noastra. confesionala., când din pro
priul sau indemn, s'a declarat pentru susţinerea ei cu 
colosale jertfe din mijloace proprii; apoi la tonul tot mai 
măgulitor al organele noastre de publicitate, cari incep a 
eonslata lipsa, noastră în corporaţiunile chemate a da o 
viaţa. mai pronunţata. şi o direcţiune mai practiCă invaţa.-
mânlului. ~ 

Tot asemenea putem se ne mândrim în aceastapri
vinţa. cu interesul tot mai mare ce-l arata. publicul fată cu 
.adunările noastre generale, cari au devenit adevărate praz
nice pentru locul şi ţinutul în cari le ţinem. In acelea şi 
la festivităţile împretmate cu ele se aduna. toate pa.tul'ile 
societMii din mari depărlări. 

Aceste sunt lucrurile vizibile in cartea cea deschisa. 
a reuniunii noastre, ca rezultate -a activităţii de până aci; 
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aceste am allat de bine să le scot la iveală, \spre a con
stata importanţa cea mare a reuniunii noastre invătatoreşti, 
mai vârtos în aceste timpuri, când şcoala română are să 
facă mari asalturi spre· a se putea achita cu demnitate de 
chemarea ce o are în viata noastră culturala, iar dascălul 
româu să săvârşeasCă o muncă supranaturala, spre a o 
putea desvolta conform recerinţelor timpului şi spre a o 
putea pastra cu cinste pentru posteritate. 

Sunt modeste in sine aceste rezultate, dar fiind izvo~ 
rite nu din datorinţă impusă, ci din curată insufleţire, 
au mare importanta, pentrucă dovedesc că reuniunea în
vaţatorilor este tID corp viu, capace de o viaţa culturala 
şi mai pronunţata, dacă binecuvântătoarele raze ale focu
larnlui central din 0rganismul nO::ilru social, nu vor în
târzia a potenta caldura şi a răspândi lumina peste roadele 
deja f'ăsărite şi mult promiţătoare din solul destul de mo
dest al învăţatorimei noastre. 

Binevoilorul sprijin al societătii şi pa.rintescul îndemn 
. al superiorităţii ar fi pentru ace!:ite, ce este căldnra şi 

lumina soarelui pentru pl'oductele pământului, sub in[Juinţa 

lor ar cf'e:şle, s'ar des\'olta şi ar imbogăti neamul ai cărui 
muncitori suntem. 

Ba incă şi mai mult, indemnul superiorita.ţii şi spri
jinul obştei, ca agf>nţi de vegetaţiune culturală, lif îmbo
găţi mode~jtul sol al ace::5tui corp, prin chemarea la viată 

a bogatuilli lui subsol şi atunci puterea productiVă a acestei 
reuniuni s'ar mari in mod considerabil şi ar deveni ade
vărat Canaan pentru poporul nOfltl'U român. 

Şi sa. nu uitam, Că precum s'ar nimici viaţa organică 

de pe pământ in lipsa intlllinţei binecuvânlătoarelor raze 
solari , pe lânga toată caldura ce isvoreşte din internI 
selu, întocmai aşa s'ar veslf'jl şi abia răsăritele roade ale 
muncei noastre fa.ră ajutorul şi indemnul organismului so
cial, din care facem parte, pe lân:lă toată insufleţirea ce 
isvoreşte din Căldura inimii noastre. Şi apoi: precum soa
rele cu puternicele lui raze nu poate produce viaţă orga
nică pe suprafaţa unui corp din internul căruia a dispărut 

, 
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-căldura, intocmai aşa n'ar PUlea produce viaţă culturală 
un orgilni::llU social - fie cât de puternic - dacă din 
inima da:scălilor lui s'a stins fnsulleţirea. 

In cea mai bună speranta ca aceşti doi fa'clori prin~ 
cipali în organismul nostru social, dascalji CII îndemnul şi 
.îmmUeţirea, iar superiorioritatea şi publicul cu sprijinul, 
vor 'contribul în măsură tot mai mare la prosperarea 
şcoalei şi prin ia fa aradicill'ea neamului la o stare mai 
buna şi mai fericită, cerând inalta binecuvântare a 1. P. 
S. Voastre, şi expl'imând cea mai ferbinte mulţămită şi 
recunoşlinţă binevoitorilor protectori şi sprijinîtori penfru 
indemnul ce ni-I dau prin prezenta lor la modestele noastre 
lucrări, dupăce salut de binevenire în mijlocul nostru pe 
Inaltul nostrn patron 1. P. S. D. Episcop Ioan I. Papp; 
pe P. Ono Domn protopop referent şcolar dr. Georgiu 
Cinhandu, în reprezentanţa Ven. COllsistor; pe domnii 
Lucuta şi Andron, reprezentantii reuniunilor surori; pe' P. 
Cuvioşia Sa dl protosincel şi director seminarial şi întreg 
corpnl profesoral dela institutul din care am pornit spre 
încredinţarea noa,.,tră şi io care am fost primiţi cu braţe 
deschise şi în acest moment, şi pe toţi ceilalţi oaspeţi 
dame şi domni, precum şi pe voi iubiţi colegi şi fraţi în~ 

văţători, declar adunarea generală deschisil. 

Dr. W. Rein 
şi activitatea sa pedagogică. 

(Cu ocaziunea iubi leului său serbat în august 1911. ") 

Introducere. 
Pe la începutul lunii august a anului curent, când 

sute de pedagog! (profesori şi învăţători) se adună la 
Jena (Germania), ca să participe la renumitele cursuri 
Ieria/e, s'a serbat jubileul activităţii de un -sfert de secol 

") Discrtaţiune ţinută în adunarea generală din Arad de Dr. Petru 
Pipoş, profesor preparandial. Adncx la protocol sub 8.) , 
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a lui Df. W. Rein. celebrul profesor de ştiinţele peda
gogice dela universitatea din Jena, unul din cei mai pro
funzi şi originali cugetători. Se ştie din istoria şcolilor 
moderne, că Dr. Rein încă pela 1886, imediat după ocu
parea catedrei sale universitare, a ridicat la Jena un 
seminar pedagogic universitar împreunat cu o şcoală de. 
aplicatiune. Această excelentă instituţiune, cu toate rezul
tatele 'şi efectele ei salutare, este creaţiunea lui Dr. W. 
Rein. Şi dânsul cu tot dreptul ţine mult la seminarul 
reÎntemeiat şi atât de frumos desvoltat sub influenţa şi 
prin activitatea sa conştientă şi stăruitoare. 

Tocmai deaceea, la dorinţa expresă a lui Dr. Rein, 
şi serbarea iubiiară din vara acestui an a fost nu atât o 
serbatorire a persoanei sale, ci a seminarului pedagogic 
universitar, dela redeschiderea căruia s'a împlinit dea
semenea tocmai acum un sfert de secol. 

Considerând faptul, că activitatea pedagogică a lui 
Dr. Rein, şi anume nu numai cea universitară, ci şi cea 
desvoltată în afară de această peste tot, precum şi acti
vitatea seminarului său pedagogic, activitate, pe care lumea 
pedagogică, ii avut ocaziunea de a-o cunoaşte şi a-o a
preţia in cursul celor trei decenii din urmă, este de o 
însemnătate aşa zicând epocală: am aflat de potrivit, ca 
şi Reuniunea noastră să.;. şi aducă în oarecare chip pri
nosul recunoştinţii faţă cu meritele neperitoare ale acestui 
ilustru pedagog, pe care, mai mult ori mai puţin, îl 
urmează astăzi aproapf toţi aceia, cari se ocupă serios cu 
educaţiunea tinerimii. Intr'adevăr, înî ntreaga direcţie peda
gogică şi didactică din timpul de faţă se simte de-a binele 
influenţa lui Dr. Rein. Şi apoi forma cea mai deamnă 
de a-ne aduce aminte de acest om epocal şi a-ne mani
festa sentimentele de preţuire şi gralitudine faţă de el, nu 
poate fi altă decât faptul. că în această adunare impo
porată a invăţătorimiinoastre, adunare, care se ţine ne
mijlocit după iubileul lui Dr. Rein, să facem cunoştinţă 
mai apropiată cu activitatea sa, cu ideile şi principiile 
sale conducătoare, idei, principii şi acţiuni, cari au avut 
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şi au influenţă decizivă asupra progresului şi celui mai 
nou al ştiinţei pedagogice, idei, cari au contribuit în mă
sură însemnată la desvoltarea, răspândirea şi flplicarea 
practică a pedagogiei şi didacticei Aerbart-Ziller, in con
formitate cu cuvintele vietii culturale moderne, 

Astăzi ideile regenărătoare ale lui Dr. Rein trebuie să-le 
cunoască chiar şi elevii preparandiali, dacă e, ca să aibă 
puncte de orientare sigure pentru activitatea lor în viaţa şco
lară practică. Tocmai deaceea în Anuarul din an. şco!. expirat 
(1910/11), în legătură cu un tratat de al meu asupra 
cursurilor din Jena, am schiţat pe scurt, numai în Iinia
mente de tot generale şi sistemul lui Dr. Rein. Insă ca
drele înguste ale unui Anuar, destinat mai mult pentru 
elevi, nu mi-au permis, ca să-mi extind expunerile în aşa 
măsură, precum ar fi reclamat-o aceasta importanţa sub
iectulUI. Dreptaceea mi-am luat voie de a uza de acea
stă ocaziune binevenită, unde fiind în poziţia de a-mă 
adresa cătră tot atâţia oameni de şcoală, înzestraţi cu 
experienţe şi cunoştinţe frumoase, - cari sânt sigur, că 
mă vor înţelege pe deplin - mi-se oferă posibilitatea de 
a expune mai pe larg ceeace trebuie să se ştie despre 
Dr. Rein, ba voiu întra chiar ş! în amănunte şi voiu 
explică. câteva probleme mai nouă din sistemul pedag. 
întemeiat pe rezoane nerăsturnabile, al acestui mare 
savant. 

Urmărind cu atenţiune activit3tea pedagogică literară 
a lui Dr. Rein, şi în deosebi oferindu-mi-se, în deceniul 
din urmă, plăcu'a ocaziune de a studia şi a aprofunda 
operele cele mai nouă ale marelui peddgog, anume: "Ma
nualul enciclopedic al pedagogiei". (Encyklopădisches 
Handbuch der Pădagogik) şi JtPedagogia în expunere 
sistematică" (Pădagogik in systematischer Darstellung). 
apărute între 1902-1908, opere clasice, (pe cari le po
sedăm şi in biblioteca institutului nostru pedag.), cari 
reprezintă un progres foarte mare în literatura pedag,)gică 
modernă, - am ajuns la convingerea, că ştiinţa lui Dr. 
Rein nu e conzervativă sau chiar staţionară, ci din po-



336 

trivă se află în O stare de evoluţiune continuă, evoluţiune 
îndreptată spre idei şi principii din ce în ce mai desă
vârşite şi mai adaptate cerinţelor vieţii culturale moderne. 
Acest fapt excita În sufletul meu tot mai mult dorinţa de 
a cunoaşte vederile şi procedările pedagogice şi didactice 
cele mai nouă ale lui Dr. Rem deadreptul din prelege
rile sale luminoase şi convingătoare, în sediul activităţii 
sale, unde, în şcoala de aplicaţiune a seminarului pedag. 
universitar, se oferă destulă ocaziune de a cunoaşte şi a 
apreţia ş: întrebuinţarea şi verificarea practică a acelor 
idei şi procedări, cari sânt chiemate de a da şcolilor 
din secolul Xx. direcţiuni de desvoltare spre o perfec
ţiune tot mai mare şi mai corespunzătoare cu spiritul 
vremii. Altă împrejurare, care mă îndemna să caut de a 
studia vederile şi modurile de proceda re cele mai nouă 
ale lui Dr. Rein, este faptul, că în deceniul din urmă, 
atât în Germania, cât şi în alte ţeri culte, a început a 
se desvolta o direcţiune pedag. de tot nouă, numită: 
pedagogia şi didactica experimentală, care reprezentată 
(în Germania) de Meumann, Lay, W. Stern, Messmer, şc1., 
tinde de a aşeza întreaga ştiinţă pedagogică pe obser
vaţiuni şi experimente, făcute asupra indivizilor (elevilor) 
singulari şi asupra grupurilor de indivizi, ştiinţă, care în 
multe privinţe se abate dela doctrinele lui Herbarl-ZiJler
Rein. Mi-se părea foarte interesant şi instructiv de a cu
noaşte atitudinea lui Dr. Rein faţă cu această nouă direcţie 
ştienţifică, care, deşi va avea viitor frumos, până acum 
nu posedă încă un sistem bine lnchiegat, precum este 
-cel al pedagogiei Herbart-Ziller. Insuş E. Meumann, un 
reprezentant de căpetenie al pedagogiei şi didacticei ex
perimentale, *) mărturiseşte: "Pentru întemeierea didacticei 
experimentale până acum avem numai un număr oare
care de cercetări singuratice, cari .încă nu sunt aduse în 
legătură organică unele cu altele. Nu posedam încă o 
bază generală şi sistematică, bază, pe care să putem 

'") In opui său: Vorlesungen liber experimentalle Pădagoglk, voi. 11., 
pag. 155. 
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aşeza didactica noastră cu ajutorul observatiucrilor şi ex
perinrentelor indeplinite după un plan bine determinat." 

Indemnat de acestea aspiraţiuni, şi totodată şi de 
intenţia de a suscepe şi a introduce din ideile cele mai 
nouă ale lui Dr. Rein, cel puţin câte ceva mai important, 
şi in cadrele învăţământului din institutul nostru peda
gogic, cu deosebire în didactică, unde Dr. Rein îi întrece 
pe toţi pedagogii: în anul 1909 mi-s'au realizat dorinţele 
de mult nutrite de a face calea până la Jena, locul de 
pelerinaj al pedagogilor din toate ţările culte. Am parti
cipat cu sârguinţa şi conştientiozitatea unui credincios 
discipol în prima linie la cursurile lui Dr. Rein, care a 
predat despre: "Bazele principale ale pedagogiei şi di
da cticei " , subiect de o importanţă capitală, deamnă de 
prelegător, căci cuprinde în sine aproape toate proble
mele pedag. şi didact. de interes actual. Am mai audiat 
şi alte cursuri excelente de ştiinţe filozof.-pedagogice, ca 
de ex. pedagogia în raport cu curentele filozofice din 
secol. XX., psihologia-fiziologică, şcl. Apoi am azistat cu 

I multă desfătare şi Ia lecţiunile predate de către un în
văţător excelent în şcoala de aplicaţie a seminarului ped. 
universitar. În fine confrontând toate observaţi unile şi ex
perienţele câştigate la Jena cu ideile deja cunoscute din 
operele cele mai nouă ale lui Dr. Rein, precum şi cu 
experienţele mele proprii, mi-am construit o serie de 
adevăruri respective convingeri peQ,e.gogice şi didactice, 
pe cari cu ocaziunea aceasta festivă, doresc fi Vi-le. îm
părtăşi şi Olar-voastre, iubiţilor fraţi învăţători. Cu atât 
mai vârtos e necesar să-o fac aceasta, căci despre Dr. 
Rein şi pedagogia sa, pân'acum, în româneşte încă nu 
s'a publicat, decât foarte puţin. Dar înainte de a trece 
]a tratarea subiectul ui propriu al prelegerii mele de astăzi, 
daţi-mi voie, ca să amintesc pe scurt ceva despre vieaţa 
şi operele pedagogice ale lui Dr. Rein, moment, care de 
sigur va contribui la înţelegerea mai deplină a modului 
de· cugetare si activitate a celui mai mare pedagog con
temporan. 



Din biografia lui Dr. Rein. *) 
Dr. Wilhelm Rein este descendentul unei familii de 

preoţi şi învăţători, în care iubirea faţă de şti.inţe, patrio
tismul ~i religiozitatea adevărată au fost ereditare. S'a 
născut la 1847 în Eisenach (ducat. Saxa-Weimar), unde 
tatăl-său, un arheolog mult apreţiat, era profesor Iiceal. 
Ca june şi-a făcut s udiile superioare la unÎversitatea din 
Jena, unde a devenit discipolul ilustrului Stay, care a 
făcut foarte mult pentru' aşezarea pedagogiei pe baze 
ştienţifice. Apoi în 1861 şi-a continuat studiile la uni
versitatea din Lipsca, unde a ajuns sub povăţuirea ma
relui Zilier. De aici înainte insufleţit de ideile lui Zilier, 
Dr. Rein s'a consctcrat cu totul ştiinţei pedagogice şi 
chiemării învăţătoreşti. Acu m junele Rein se aprofu-ndează 
cu tot zelul în doctrinele filozofice şi pedagogice ale lui 
Habart, doctrine, pe cari Stay şi Zilier au căutat să-le 
ridice iarăş la valoarea lor adevărată şi apoi sub con
ducerea conştientă şi energisă a lui ZIlier, Rein încearcă 
să-le pună şi în practică. In 1871 a fost promovat de 
poctor în pedagug;e şi filozofie la unÎversitatea din Lipsea. 
In 1872 este numit de profesor la seminarul pedag. din 
Weimar, iar în 1876 este chiemat de director la semi
narul pedag. din Eisenach, locul său natal, unde timp de 
10 ani desvoaltă o activitate foarte zeloasă şi rodnică, supuind 
seminarul pedagogic unei reforme temeinice, anume prin 
înmulţirea claselor şi prin distingerea proiJunţată a culturii 
generale de cultura pedagogică de specialitate. Insă mo
mentul principal al reformelor sale a conzistat mai ales 
în acţiunea unificată a celor trei profesori seminariali: 
Rein, Pickel şi Schelfer. Cu ajutorul acestor trei distinşi 
colegi ai săi a Încercat Rein pentru primaoară, de a pune 
în practică în şcoala de aplicaţie principiile concepute de 
Zilier şi desvoltate mat departe' de el însuş, anume: prin
cipiul treptelor istorico-culturale, al concentraţiunii şi al 

*) Izvor: E. Seholtz: "Pro!essor Dr. W. Rein, eine kurzgcjasste Dar
S!elluflg und Wilrdlgung seines Lebells und Strcbens" I Berlin, 1907. 
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treptelor formale, Aci îşi întemeiază renumele de pedagog. 
Apoi în 1886 Dr. Rein este invitat de profesor la uni
versitatea din Jena, în locul decedatului Siay. Aici ajutat 
de guvern, înfiinţează un seminar pedag, Împreunat cu 
şcoala de aplicaţiune, unde prin in\'ăţători distinşi, pune 
în practică principiile didactice ale şcoalei herbart-zille
riane. Prelegerile excelente ale lui Dr. Rein, din diferitele 
ramuri ale ştiinţelor pedagogice, au atras şi atrag mereu 
la Jena discipoli din toate ţările. Mai departe Dt. Rein 
desvoaltă o activitate foarte efectivă şi pe terenul aso
ciaţiunilor pedagogice, precum e de ex. "Asociaţiunea 
amicjlor pedagogiei herbartiene", întemeiată de el însuş 
scl. In 1889, asociat cu distinsul naturalist Dr. Detmer, 
inaugurează cursurile jeriale sau de perfecţionare, cari 
azi cuprind vre-o 60 de ramuri de studii, predate de 
cătră vre-o 40 docenţi cu 600-700 auditori. Rein esle 
adesea invitat de cătră oamenii de şcoală ai diferitelor 
ţeri culte, pentruca să ţină conferpnţe publice din sfera 
ştiinţei pedagogice, aşa de ex. în Anglia, Svedia, Dane
marca, Franţa, Aust, ia, America, şei. Cu deosebire splen
didă a fost primirea lui Dr: Rein în 1904 la Manchester 
(Anglia), unde înainte de a începe conferinţele sale, can
celarul Alfred Hopkinson, în numele universităţii, i-a 
conferit diploma de "doctor de onoare'~, numindu-I în
văţătorul învăţătorilor învăţătolilor". In noemvrie 19 10, 
învitat de asociaţiunea feminÎstelor ungare, a venit şi la 
Budapesta, unde a ţinut O frumoasă conferenţă asupra 
coeducaţiunei. Şi este de observat, că Dr. Rein satisface 
cu prevenire învitărilor onOrIfice în străinătate, fiindcă le 
conzideră ca nişte momente efective de-a contribui la 
bunăînţelegerea. Ia preţuirea reciprocă şi la conlucrarea 
culturală armonică şi solidară a diferitelor naţiuni civi
lizate. In timpul mai nou (1910) Dr. Rein a fost decorat 
din partea regelui Carol 1. cu ordinul "Coroana Româ
niei" clasa 1., o distincţie meritată, căci sub mâna lui 
Dr. Rein sau format mulţi peddgogi de valoare ai Ţerii 
Româneş:i. Căsătorit în 1877 cu Marianna Heerwart, fiica 
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unui Înalt funcţionar din Weimar, Dr. Rein are trei fii şi 
două fiice, pe cari ajutat de soţia sa, o femeie cultă şi 
de inimă, i-a educat În mod exemplar. Astăzi (1911) Dr. 
Rein, în etate de 65 ani e încă în deplină vigoare 
corporală şi sufletească şi lucrează cu aceeaş energie şi 
însufleţire, ca în tinereţă, la progresul ştiinţei pedagogice 
şi la realizarea reformelor moderne ale şcolilor. 

fletiuitatea literară a lui Dr. Rein. 
Dr. Rein a scris foarte mult, aşa încât se poate 

numara între cei mai fructiferi autori. In privinta pro
ductivităţii s'ar putea asemăna cu Wundt, celebrul pro
fesor de filozofie din Lipsea. Şi precum predările sale 
cu graiul viu se c?lracterizează prin claritate, sistem bine 
precizat şi formă elegantă, aşa şi operele sale, atât În 
privinta formei, cât şi a conţinutului se înalţă până la 
nivelul c1asicităţii. .. Cea mai veche oppră a lui Dr. Rein 
este: "Primul an de şcoală" (Das erste Schuljahr, Eisenach, 
1878). un excelent plan de învăţărnânt cu instrucţiuni 
foarte bune, publiCit în colaborare cu profesorii: Pickel 
şi Sche/ler, destinat pentru şcoala popor. germană cu 8 
clase, operă, din care pe rând a apărut câte un volum 
pentru fiecare an de şcoală. In 18YO Dr. Rein publică: 
"Elementele pedagog/ei" (Piidagogik im Grundriss), o 
carte mică şi ieftină, apărută în ediţiunea: Găschen
Leipzig, care În O formă fOarte rezumată şi totuş uşoară 
de reprivit, conţine toate ideile conducătoare ale pedago
gîei Herbart-Ziller, alcătuită în scopul de a răspândi aceste 
idei în cercuri cât se poate de largi. Din această scriere 
folositoare au apărut multe traduceri, precum în limba 
engleză, svediană, ba chiar şi în cea japoneză, şcl. Pen
tru a putea răspândi toate ideile şi principiile pedagogiei 
moderne în o formă mai completă şi vastă, se mani
festa tot mai mult necesitatea unei opere enciclopedice. 
Din acest motiv, Dr. Rein, încă între anii 1895-99, în 

coiaborare cu specialişti din toate ţerile, a împodobit I 
t 
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literatura pedag. cu vasta operă: "J.lfanualul enciclopedic 
al pedagogiei'" (Encyklopăd. Handbuch der Pădagogik), 
din care între anii 1904-8 a trebuit să scoată editia I[-a. 
Această lucrare monumentală, În vre-o 16 volume mari, 
de câte 400-500 pag., conţine toate chestiunile I peda
gogice şi didactice, tratate în articoli excelenţi, aranjaţi 
în ordine alfabetică. Taina succesului strălucit al acestei 
voJuminoase lucrări este faptul, că Dr. Rein pentru ela
borarea fiecărui tratat a ştiut alege şi angaja pe cei mai 
distinşi specialişti, Fireşte, articolii scrişi de Însuş Or. 
Rein, sunt de cea mai mare frumseţă. In legătură strânsă 
cu: "Manualul enciclopedic" stă o altă operă şi mai 
nouă a lui Dr. Rein: "Pedagof[ia in expunere sistematica" 
(Piidagogik in systematischer -Darstellung) , din care în 
] 902 a apărut volumul L. iar in 1906 volumul II. In a-

. ceastă operă vastă şi clasică, despre care se poate zice, 
că este un adevărat juvaer al literaturii pedagogice din 
secolul nostru, Dr. Re/n, deşi pleacă dela principiile fun
damentale ale lui Herbart-ZiIler, totuş desfăşură ideile 
sale într'o formă originală şi liberă, manifestând în 
toate un simţ foarte fin, când e vorbă de a ţinea seamă 
de exigenţele vietii culturale moderne. Volumul prim 
tratează pe larg despre organizatiunea institutelor de 
educatiune, istorică şi actuală, (sub titlul de: "Das Bildungs
wesen"), iar al doilea conţine pedagogia şi didactica pro
prie, sub numele de "Die Bildungsarbeit", cu o mulţime 
de excelente indigetări practice şi îndemnuri nobile şi 
corespunzătoare cu spiritul timpului, iar stilul cărţiî e 
admirabil de limpede şi atrăgător. Cea mai nouă operă 
a lui Dr. Rein este: "Educatilinea' şcolară germană" 
(Deutsche Schuleerziehung) , 1907. Ideea conducătoare a 
acestei lucrări, Întemeiată pe o vastă experienţă, este de 
a arăta:· "Cum trebuie să fie organizate şcoalele În vii
iorul cel mai apropiat, pentruca ele să poată contribui 
Încă şi mai mult, decât până aci, la educafiunea natio
nala şi patriotică a tinerimii?" Şcoala modernă, zice Dr. 
Rein, n'are să educe generaţii de visători, ci generaţiuni 
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viguroase de oameni cugetători, capete productive, cetă
ţeni harnici de muncă asiduă J deplin conştienţi de dato
rinţele lor naţionale, generaţiuni J cari să se ştie validita 
în mijlocul celorlalte neamt,;tri civilizate J ba dacă trebuie, 
chiar şi incontra acestora. In timpul cel din urmă, cuge
tarea cea profundă a lui Dr. Rein este inspirată şi stă
pânită de direcţiunea naţională şi patriotică a educaţiunii, 
ceeace desigur e fluxul convingerilor sale politice, foarte 
luminate şi liberale. 

Oin 8ist~mul pB~agogic al lui Dr. W. Rein. *) , 
Importanţa decizivă a educaţiunii in viaţa statelor şi 

popoarelor. 

Viitorul oricărui popor atârnă în prima linie dela desvol
tarea şi Întărirea forţei de muncăJ pe care o posedă acel 
papaL Această forţă este capitalul, pe care se razirnă 
desvoltarea şi independenţa politică şi economică, precum şi 
întreaga cultură internă mai superioară a popoarelor. Din 
acest motiv, toţi acei factori, cărora le zace la inimă bi
nele şi progresarea poporului, trebuie să se nizuie de a 
înmulţi şi a fortifica cel mai preţios capital naţional: forţa 
de muncc{ (puterea de lucru) in massa cea largă a po
porului. Insă capitalul forţei de muncă cuprinde în sine 
atât elementele materiale, cât şi ideale J căci aceea forţă 
a unui popor pedeoparte se manifestă în promovarea co
morilor spirituale, precum sunt ştiinţa, arta J moralitatea 
şi religiozitatea, pedealtă parte În sporirea bunurilor ma
teriale, pe terenul economic, industrial şi comercial. Statele 
civilizate se îngrijesc de prosperarea bunurilor materiale 
prin: politica lor economică, iar de cele ideale: prin 
infiinţarea şi susţinerea institutelor de educatiune şi de in
văţământ. Amândouă aceste momente, îngrijirea şi aug-

.) Substratul acestor expuneri sunt: prelegerile lui Dr. Rein, ţinute la 
cursurile din Jena 1n 1909, completate cu adaosuri împrumutate din operele 
lui: "PlYdagogik in systematiseher Darstellung" (1906), Ptidagogik im Grund
riss" (1001:) şi .Encykiopădisches Handbuch der Piidagogik" (1902-1904). 
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mentarea bunurilor exterioare şi a celor interioare, stau 
în legătura necesară unele cu altele. Insă atât istoria cât 
şi experienţa ne dovedeşte, că între acele două feluri de 
elemente nu există un raport de dependenţă deplină. 
Dacă omul n'ar fj altceva. decât numai un product al 
referinţelor economice, atunci statele n'aI' avea de a se 
îngriji de altă, decât numIi de a creia şi aşeza c·mdi
ţiuni economice uniform de favorabile pentru toţi cetăţenii 
lor, şi apoi atunci pfJn această Întocmire ar fi asigurată 
9dată pentru totdeauna Aşi progresarea bunurilor iJeale. 
Insă lucrul nu stă aşa. In multe cazuri experienta a do
vedit, că tocmai dela relaţiunile economice favorabile au 
putut să provină cele mai grave pericole, cari au împie
decat progresa rea normală a adevăratei culturi interioare 
a popoarelor. Deci se recere, ca tocmlÎ elementele ideale 
ale vieţii poporului să se împărtăşească de îngrijire deo
sebită. 

Întregul curs al desvoltării istorice a omemmll, ne 
înfăţişează un proces continuu şi neîntrerupt al eliberării 
spiritului omenesc din cătuşiIe bazei materiale, râvnire 
înteţită spre independenţă succesivă tot mai mare a po
tentelor ideale de sub presiunea condiţiunilor economice. 
Şi apoi bine să ne însemnăm, că acest proces niciodată 
nu duce la eliberarea totală a elementelor ideale de că
tră cele reale, însă conduce viaţa omenimii la o astfel 
de consolidare a potenţelor morale şi religioase, încât a
cestea vor ajunge de a avea influenţă hotărîtoare asupra 
desvoltării relaţiunilor economice. Guvernatorii statelor 
vor avea să se îngrijească cât mai mult, ca desvoltarea 
bunurilor materiale ale popoarelor să stea şi să progre
seze totdeauna În armonie şi în echilibru cu bunurile 
ideale, şi încă aşa încât acestea din urmă să ajungă de 
a avea influenţă hotărârea în viaţ1 acelor popoare. Per
turbaţiunile mai mici ori mai mari a echilibrului dintre 
potenţele materiale şi cele spirituale vor putea să pro
ducă foarte uşor decadenţa şi chiar disolvarea statelor. 
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De aci reiese însemnătatea capitală a acelor aşeză
minte, cărora le este încredinţată păstrarea, îngrijirea, pro
pagarea şi desvoltarea bunurilor ideale, înţelegem: şcoala 
şi biserica-

Ştiinta pedagog iei ŞI tnsemnătatea ei. 
Precum economia naţională ne dă sfaturi şi ne con

duce pe calea cea corectă,. când e vorbă de organizarea 
şi administrarea înţeleaptă a bunurilor materiale: tocmai 
aşa pedagogia ne dă mână de ajutor şi ne povăţueşte la 
îngrijirea şi promovarea bunurilor ideale_ Pedagogia vrea 
să arate cârmuitoriIor popoarelor căi sigure pentru des:
voltarea morală, intelectuală şi fizică corectă a genera
ţiuniJor, cari formează viitorul statelor. Ea devine astfel 
o ştiinţă normativă şi se poate zice, că este o parte din 
politica internă. Deaceea pedagogiei trebuie să i-se 
dea un rol conducător în viaţa culturală a stateior mo
derne peste tot. 

Deosebim: 1) pedagogie sistematică şi 2) pedagogie 
istorică. Cea dintâiu se poate diviza: a) în pedagogia 
practică şi b) pedagogia teoretică. Partea practică tra
tează: 1) despre jormde educaţtunii: educaţia familiară, 
cea din alumnate şi cea şcolară; 2) despre administrarea 
institutelor de cultivare. Partea teoretică cuprinde: 1) în
văţătura despre scopul edllcatiunii: teJeologia pedagogică 
şi 2) învăţătura despre mijloacele educaţiunii: metodolo-
gia pedagogică. Aceasta din urmă (metodelogia) iarăşi tI 

se poate împărţi: 1) În teoria invăfământului: didactica 
generală şi specială şi 2) teoria conducerii, care ne dă I 
îndrumări relative la: guvernarea elevilor, la disciplină şi ) 
]a educaţia fizică: odegetica. Pedagogia "istorică" este I 
coordonată pedagogiei ., sistematice", pe când însă acea- I 

sta din urmă are în vedere stările actuale ale educaţiunei, i 
pe atunci cea dintâiu expune fazele de evoluţie, prin cari 
a trecut educaţi unea dela începutul civilizaţlUnii până a-
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stăzi. Pedagogia istorică numai aşa va putea avea va
loare, dacă în toate cercetările sale se va întemeia pe 
documente autentice, precum sunt "Monumenta Germa
niae paedagogica", o colecţie de documente foarte pre
ţioa~ă ce apare în Berlin. 

./ 

Tinta educatiunii. 
j • 

În ceeace priveşte ţinta (scopul final) al educaţiunii, 
DT. Rein zice: "Dacă la determinarea ţintei educaţiunii 
am voi :::ă ne orientăm numai după istoria pedagogiei, 
uşor am putea luneca pe căi rătăcite". De ex. Locke (în 
"Cugetă ri asupra educaţiunii" , 1693) cere, ca să ed ucăm 
pe elev pentru viaţă, pentru lumea mare, aşâ încât el să 
ştie trage ~foJDs cât mai mult" din cultura sa (utilitaria· 
nism). Dar atunci unde rămâne direcţia ideală a sufle
tului omenesc 7 Şi oare uneori nu e chiar necesitate im
perioasă de a feri pe elev de influenţele lumii? Ori poate 
să urmăm sfatul lui Rouseau (în "Emil", 1762), care zice, 
că în mijlocul sgcietăţii civilizate, să formăm din elev un 
"om natural". In cazul acesta ar trebui să percurgem 
toate greutăţile, peste cari a trecut omenimea începând 
deja starea sa primitivă până în ziua de astăz. Adevărat, 
că Pestalozzi (În "GaTele de seara ale unui sihastru", 
1780) ne pune în vedere un "scop ideal", anume: "des
voltarea arfllonică a tuturor puterilor inherente ale naturii 
omeneşti". Insă Pesfa{ozzi nu ne spune, cari "sunt toat~ 
acele puteri" şi cum! e de a se înţelege "armonia lor?" 
Tot aşa de vage şi necorespunzătoare sunt "scopurile 
formale" recomandate de pedagogii practici, ca de ex. 
"Educă pe elevul tău aşa, încât să ajungă de a fi inde-· 
pendenf în cugetare şi lucrare"; sau: "Educă-l aşa, ca 
să devină capabil de a se educa el pe sine însuşu; sau: 
"Educă pe elev astfel, ca să devină mai bun, decât edu
cătorul său" şeI. O divertitate de ţinte, dintre cari educă-

21 
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torii îşi pot alege după plac. însă tocmai alegerea ţintei 
celei mai potrivite este greutatea cea mai mare. Doară 
am putea să reuşim mai bine, dacă am combina toate 
ţintele, pe cari ni-le recomândă pedagogii diferitelor epoce 
şi apoi din aCdasta combinare să scoatem ce e mai bun. 
Deci să împrumutăm de ex. dela Locke şi Basedow di
recţia practică şi utilitaristă, de a-I face pe elev capabil 
să se ştie învârti în societate şi să stie trage folos cât 
mai mare pentru sine, din toate împrejurările vieţii; sau 
să împrumutăm dela Rousseau direcţia spre tot ce este na_

c 

tural şi nemăiestrii; sau să-ne alegem calea indicată de 
Pestalozzi, îndreptând desvoltarea elevului spre "adevă
rata umanitate"; ori poate ar fi mai conzult de a urma 
principiul raţionaliştilor, cari pun luminarea minţii mai 
pre sus de ţoate şcl. Nici una din aceşte maxime nu-ne 
satisface, căci toate sunt de caracter formal, pecând a
devărata ţintă'a educaţiunii trecuie să fie de natură obiec-
tivă, adecă ea are să exprime o determinGle preciză 
a conţinutului desvoltării spirituale, produsă prin educa-
ţiunea întreagă. Şi trebuie să-ne însemnăm bine, că nu 
bunurile materiale, nu cunoştinţele ca atari, nu acţiunile 
omeneşti în sine posed valoarea cea mai mare, ci valoa-
rea absolută, atât din punctul de vedere al fericirii indi
viduale, cât- şi sociale, are mai pe sus de toate: voinţa 
îndrep'tată în mod statornic spre calea moralităţii. Prin 
urmare etica relativistă, care ţine seamă numai de anu-
mite interese, care e gata a negocia cu împrejurările 
întâmplătoare, nu poate determina adevărata ţintă a edu
caţiunii, ci numai etica absolută o poate face aceasta. 
Această etică ne învaţă, că ţinta supremă a educaţi unii 
are să fie: jirmitatea caracterului moral, adecă: voinţa 
constantă şi conzecventă în cţiuni conforme legilor veci- 1'! 

nice ale moralei. Iar această direcţie a voinţei va emană. ' i 
din înţelegerea deplină a idealelor morale şi din convin-
gerea, că numai aceste ideale pot asigura atât fericirea 
individutui singular, cât şi a colectivităti/or sociale. Etica 
lui Herbar!' ne pune în vedere, ca bază a moralităţii, 

I 
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următoarele cinci idei: ideea bunei voinţe 1), a dreptului 2J 
a ee/zUdlii 3), a lib_'rtăţii interioare 4) şi a perfecţiunii "j. 
Dacă aceste ideale în sufletul cutărui individ sunt înte
meiate în mod conştient, dac.ă se străbat reciproc 
şi dominează peste toate cugetele şi faptele lui, atunci 
acelui individ i-se poate atribui cel l1}ai înalt calificativ 
etic: (irmi/atea caracterului moral 6). In viaţa întreagă a 
unei astfel de persoane înzestrată cu caracter moral ele
mentul logic (adevarul), cel estetic (frumosul) şi cel etic 
(binele moral) vor stăpâni şi vor triumfa asupra actelor 
mehanice ale sufletului şi se va revela cel mai Înalt grad 
al culturii omeneşti. 

(Va urma). 

NI'. 12/911-12. 

Gircular 
cătră toate despărtămintele şi toti membrii Reuniunei. 

iubite Domuule Prezident! 
Pmtilof lnvăfâtori! , , 

Frunzărind cu atentiune or'ganele de publicitate, cu 
multă satisfactiune putem constata, că în anul curinte, 
dintre toate întreprinderile culturale, poate numai Asocia
ţiunea Tl'ansilyană, cu adunarea ei iubilară, - la care au 
participat întreg corpul episcopesc, în frunle cu mitropo
liţii ambelor biserici româneşti, marele aviator Vlaicu, ,cu 
pa::;<1rea lui cea maiaslră, ce l-a aradicat la 700 m. in zbor, 
peste câmpul libertaţii plin de popor şi toţi aleşii neamului, 
- a produs mai multă mândrie şi mângăiere poporului 
român din Ungaria. 

1) Participarea desinteresată la fericirea şi durerea altora. 
2) Culminează În postulatul de a evita discordia. 
3) Şe referă la aplanarea justă a binelui şi a răului. 
4) Insemnează consonanta Între voinţă şi judecată practică. 
") Cerc, ca voinţa şă fie multilaterală, energică, concentrată şi progresivă. 
~) Aceste 5 idei unite între sine constituesc: idealul personalităţii 

omuLui. 

I 
! 
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Urmele ce le-a lăsat după sine imposanla noastră: 
adun. generală, VOT vesU pentru vecie vrednicia dascălilor 
români din aceste timpuri istorice, iar rezultatele consta
tate şi frumos apreciate de cei mai competenţi bărbaţi ai 
societatii, din care facem parte, vor asigura Reuniunei şi 
membrilor ei un viitor mai bun, o soarte mai l'espectată 
şi deamnă de un corp matur, capace de rezultate atât de 
impunătoare. 

Cinste şi recunoşlinţa se cuvine voauâ fraţilor, dela 
cel dintlliu pllnă la cel din urmă, pentru aceste succese' 
strălucite. 

Dar să nu uitaţi, că precum ne ajunge acum cinstea, 
pe toţi făra deosebire, întocmai aşa ne-ar ajunge, iarăş pe' 
toţi :şi ocara de nesuccese . 

. Fratilor! 

Suntem organele unui şi aceluiaş corp. 
Acest corp va fi tare şi respectat, numai până când 

organele lui vor desvolta o muncă ar'monică şi în con
glăsuire cu intenţiunile sufletului care le uneşte şi conduce, 
căruia îi revine datorinţa de a se ingriji de îotregitatea şi 
sănătatea corpului. 

O răna cât de mică, fie isbucnită din internul cor
pului, ori primită din afară prin infiţial'e, zgarietură sau 
sub oricare alta influinţă, nu numai împiedecă activitatea 
organulni atacat, dar poate cangrena întreg corpul, dacă 
IIU căutăm sa o vindecăm la timp. Dmerea, ce o cau-
::;ează o asemenea vu)nerare, organele mai .îndepărtate nu 1 

o simţesc, o simte insă sufletul, care are dalorinţa a face 
diagnoza răului !şi a întreprinde cu precugetare, în caz de 
lipsă, chiar şi cele mai radicale mijloace, întru slâl'pirea 
răului incă în germene, până nu s'a estins :şi asupra altor 
organe, eventual asupra! intregului corp. 

lată pentru ce am atlat de bine a întreprinde mij
loacele radicale din timpul mai nou :şi pentru ce ne-am 
silI1ţit îndemnaţi a Va. atrage atenţiunea asupra durerilor 
ce ni-s'au cauzat din partea organelor, a căror activitate 
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I[lU era in conglăsuire cu intenţiunile sufletului nostru, când 
'În rapoartele şi circularele noastre generale, pe lângă darea 
de seamă şi prescrierfa cercului de activitate, ne-am per
mis a face diagnoza relelor constatate: şi a vă da inviaţiuni 
·cu privire la modul de vindecare. 

Procedura noastră sinceră, dar poate prea radicală, 
a produs o reactiune, carea a făcut pretngrijiri multora 
dintre membrii Reuniunei, efectul fnsă - după cum au 

- ,con~tatat cei mai chemaţi bărbaţi din societatea noastră -
- a fost salutar, prezentândll-ne lumii ca corp bine in-
·chegat, în starea cea mai perfectă şi raportând cele mai 
perfecte şi strălucite rezultate. 

Aceasta imprejurare trebuie să ne îmbucure pe toţi, 

chiar şi pe aceia, cari au trebuit se rndure efectul curei 
.noastre 'prea radicale, convingându-se, că am fost conduşi 
de cea mai mare bunăvoinţă. 

Atât pentru trecut şi acum să vedem pentru viitor. 

Ft'afilor! , 
Stăm în fata unor evenimente extraordinare: 
Centenarul institutului preparandial. 
Înaugurarea monumentului Teodor Ceontea. 
Hestaurarea pe noul period de trei ani. 
Tqate aceste vor atrage la proxima adunare gener. 

"in măsmă şi mai mare atenţiunea lumii şi a celor ce pri· 
vesc cu ochi de .Argos« munca şi toate mişCările noastre. 

E pus in perspectivă un congres al tuturor tnvătilto

rilor din diecezil, o expozitie şcolară etc. şi nu ar fi bLne, 
ca aceste momente extraordinare, să ne surprindă ne
pregătiţi. 

Fra ti lot' , , . 
Ca odinioară poporul cel ales alui Dumnezeu - din 

robia Egipetului - aspirăm la o soarle mai bună şi 

o stare mai reşpectată. după chemarea ce o avem şi 
munca ce o prestăm. C3.naanul dorinţelor noastre trebuie 
însă eluptat şi lupta ce o ducem şi ceea ce ne aşteaptă, 
.nu este uşoară .... 

I 
( 

" , 
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Cel ce ne-a trecut peste Marea roşie şi ne-a câştigat 
tablele legii, nu mai este înlre noi, nu ne mai scoate apă 
din stâncă şi mană din ceriu, prin cuvântările şi poveţele 
lui cele înţelepte, iar noi, de multeori răsfrătiţi in urmarea 
slăbiciunilor noastre şi a neajunsurilor ce întimpinăm, stăm 
în fata eventualWl.nlor, răzimaţi numai pe puterile proprii. 

Cu toate acestea, precumpenind paşii noştri, prin re
zultatele de până aci şi îndeosebi prin succesele strălucite 
dela ultima adunare generala, trecurăm Iordanul, dar slăm -
în fata Ierichonului, o altă greutate şi mai mare. . 

În aceasta poziţie fraţilor, bine şi cu .precauţiune să 
cumpenîm trimbiţele noastre, ca la ocaziunea dată, disar
monia lor sa nu tradeze slăbiciunea, incapacitatea şi ne
vrednicia noastra, dacă voim sa trecem cu succes şi cin
stHi şi peste aceasta probă, în drumul nostru călră mult 
doritul pământ al făgelduinţei. 

Ţinuta voastra deamnă dela ultima noastră adunare 
generală, dragostea şi încrederea de care ne-aţi împărtăşit, 

ne întăresc în credintă, că Ve-ti da ascultare şi acum po
veţelor noastre, spre a putea raporta în anul viitor o vic
torie şi mai strălucită, prin carea să câşligam scopului şi 
pe cei ce stau încă cu porţile închise în calea propăşirii 
noastre~ convingându-i despre bunele şi curatele intenţiuni 
ce le avem, ca. nu prin for~ă brută, ci prin forţe spirituali 
voim să cucerim indreptăţirea noastră, la aceea ce ne este 
dat de provedinţa., nu tn detrimentul, ci spre cinstea nu
melui lor şi al nostru. 

Toate acestea le vom putea ajunge fraţilor, numai 
prin acţiune solidara. hinecumpenită. şi bazata. pe încredere 
~i dragoste frăţeaSCă. Numai uniti în cuget şi simţiti, in
chegaţi într'un corp tare şi impunator, vom pulea pune 
în respect, pe cei ce cauta. a zădărnici nobilele noastre 

. intenţiuni, de a asigura învăţatorilor o soarte mai tihnita.~ 
o poziţie mai respectală şi posibilitatea de a raporta re
zultate tot mai tmbucuratoare. 

în scopul acesta aflăm de bine, a Va. comunica in 
cele ce urmează, proiectul planului de acţiune comună pe 
anul 1911/12 şi anume: 

-' 

1 
; 
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1. Cu prIvIre la ţinerea conferintelor, vom urma.. 
uzul de pâna aici, bazat pe dispozitiunile slatutelor ţii re
gulamentelor în vigoare. La acest punct ţinem se accen
luăm şi de astădata: Conferinta să fie convocată la'vreme. 
Pe lângă membrii ordinari, fllndatori şi ajutatori să fie 
avizati şi invitaţi: prezidiul central; protopopul inspector 
şcolar; oficiul parohial, preoţii, comitetul parohial, even
tual alte corporatiuni şi fruntaşi, din comuna în care se 
ţine conferinţa, despre cari ştim, că se interesează şi pot 
face servi~ii bune cauzei şcolare. Conferinţei să-i pre
meargă - necondiţionat - chemarea Duhului sfânt: ba 
ar fi foarte de recomandat, ca la fÎecare ocaziune, să ne 
aducem aminte şi de răposaţii noştri colegi şi binefacători, 
prin celebrarea unui părastas, unde li-s'ar deschide inva
ţatorilor ocaziunea de a aprecia faptele acelora in public, 
prin câte o cuvântare. menită şi pentru a ne deprinde cu 
ora10ria. . 

2. Dupa serviciul divin, primul lucru să ne fie vi
zitarea şcoalei şi ascultarea prelegerii ordinare; nu pentru 
a Cl'itiza munca învătătorului, ci pentru ai arădica vaza 
şi autoritatea. De acea prezidentul, ori alt membru înde
mânatic, designat de el, va căuta se aprecieze cele con
statate într'o cuvântare adresândă cătrăşcolari şi parinţi, 

în care arătând avantageJe învaţăturii, să-i indemne a spri· 
ginl munca invatatorului. - Numai după aceste vom trece 
la deschiderea conferintei, bineventarea oaspeţilor, pertrac
tarea şi deliberarea afacerilor conform programel. 

3. Privitor la circularul general accentuam, că ac-ela, 
ca act sosit dela superioritate, nu poate forma obiect de 
discuţiune în conferinte. Dispuseţiunile cuprinse, să le 
executăm - punct de punct - cu cea mai mare promp
titndine, pentruCă numai aşa asiguram bunul mers al afa
cerilor, in Înteresul cauzei pe care o servim. 

5 Ca afaceri emanate dela adunarea generală, vom 
suscepe in programa de muncă anuală şi vom spllne a
pretierii membrilor în eonferinţe, vederile cuprinse in di
sertaţiunile: 
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"Disciplina şcolară" de Dimitriu Boariu. 
"lnsemnătatea jocurilor de copii .. " de Ioan Caba. 
"Liga de temperanţă între şcolari" de Ioan Belle. 
Dişertaţiunile vor fi publicate în organul Reuniunii. 

Ştudiarea lor o încredinţam comisiuoilor literare înca 
în prima conferinţa. Vederile comisiunei, pe baza rapoar
telor întrate, le supullem apreţierii membrilor in confe
rinta a doua, iar conclusele luate le comunicăm prezi
diului central. 

"Regulamentul consistorial pentru cenzurarea 
manualelor şcolare", tot din încredinţarea adun. gene
rale, încă va fi obiect de preocupaţiune in anul cUl'inte. 
Acest regulament va fi pns la di~pozitia desparţamintelor 
sau în broşuri 8peciale ~au 'in organul Beuniun1Î. Confe
rirJţele de toamna vor îngriji, ca studial'ea sa se incredin
ţeze unui membru, care ~e vină cu raport la a doua con-
ferinţa. când se va puee in desbatere şi se va delibel'a 
merllorial. iar rezultatul se va comunica prezidiului cenlral. 

"Planul de învăţământ", pentru elaborarea caruia 
am luat angajament dll1 adun. generali trecute, incă sil-ne 
preocnpe serios, cu toale că în anlll cnrinte s'a pus în 
aplicare un nou plan de tovatamânt; pentruca intenţiunea 
angajamentului luat de noi este: a putea prezenta - la 
timpul său - maritului congres spre incuviintare, un pro
iect de plan mai real, conmpus de invatatori, cari, cuno
scând îrnprf'jurarile, sunt mai competenţi în c11estie dea
semenea natura. Pentru anul cllrinte e pusă În lucrare 
partea privitoare la "Gl'oqrIlJie«. Se nu inlrelase deci llICI 

un despăl'ţământ a se ocupa şi de aceastli chestiune, în
cl'edinţându-o celor mai chemaţi membri din sânul lor, 
spre a putea pune in discuţiune în conferinţa . a doaua, 
un proiect bine chibzuit şi in aceasta materie. 

5. Pl'elegeri practice ~i disertaţiuni, avem sperantă 
că se vor prezenta, ţfntea şi ceU şi în anul curinte. Con
ziderând imprejurarile extraordinare dela proxima adun. 
generală, avem dalorinţa a ne îngliÎji de tllnpul'iu de apro
fundarea lor, spre pulea alege din cele bune, pe cele mai 
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chemate să ne facă cinste in programa adun. generale, de 
aceea credem de bin~ a cere, ca disertaţiunile destinate 
acestui scop, să ni-se trimită fără întârzieze şi cu apre
ciere bine motivata. 

6. Una dintre cele mai umbroase laturi a Reuniunii 
noastre a fost întotdeauna chestiunea lncassării restantelor. 
Aceasta ne-a cauzat până. aci cele mai muite suparari. 
Cass3rul general dl Iuliu Grofşorean, este aulorisat a pro
voca in scris pe fiecare reslanţier, iar fată de cei ce nu 
ar satisface încă. în decursul acestui an şcolar, sa se fo
lose~scă de cele mai radicale mijloace legali. Sperăm, că 
nu se vor ana între noi şi de aceia, cari se ne silească 

a aranja afacerile Reuniunei cu ajutor strain. - În cât 
priveşte taxele curente. ca<:3suii despărţaminteler, în sen
zul dispozitinnii §-lui 23, alineatul 3 din statutele Heu
niunii, sa-şi tină de datorinţă a purta evidenţa exacta şi 

a nu lăsa, să se adune restanţe dllpa un an pe altul. Sun
tem tari in credinţa, ba avem chiar experinte, ca unde 
cassarii despărţămintelor ştiu face chesti,me de ambiţiune 
din aceasta datorinţa a lor, acolo nu sunt re;-51anţe. 

7. Asemenea greutăţi am intimpinat în trecut şi in 
ceea ce priveşte biblioteca Reuninnii. NicI când n'am pu
tut prezenla ariun. generale raport exact, pentruca biblio
tecarii despărţa.rnintelor, la compunerea rapoartelor, n'au ţi

nut cont de starea din anul trecut şi nu ne-au comunicat 
cauza din care a scazut ori crescnt numarnl cărtllor, iar 
valoarea lor n'au snscepni-o in registre, cu toate conclu
sele adunării generale şi ordinatiunile prezidiali. Sa facem 
lumina. perfecta şi'n aceasta chestiune. FIecare desparţă
mânt să facă. dispoziţii de urgenţă, ca registrul Cărţilor 

aflatoare în biblioteca sa se comunice tn duplicat, de loc 
dUpă prima conferintă, prezidiultJi central şi incât starea 
actuala nn corespunde cu cea arătata. de noi în raportul' 
general, prezentat adu.l1. generale ;;i pllblicat în organul 
Reuniunii, să se arete de unde provine diferinţa. far de I 

aici încolo prezidemtiÎ despartătnintplor să tină. evidenţa. 
exactă şi să ne aviseze după fiecare conferinţa despre do-
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naţiunile facute bibliotecii, eventual despre scoaterea din 
regisLI'U' - cii consensul conferinţei -- a vreunui op de
venit infolosibil şi fara valoare. 

8. Unul dintre cele mai invidiate mijloace, de cari 
dispunem întru promovarea scopurilor Reuniunii, este or
ganul oficios »Reuniunea învaţatorilor«, căruia avem să-i 
ffiu\tămim in mare parte starea autoJ'itativă şi rezultatele 
ce ne-au facut atâ.ta cinste)a ultima adunare generală. Se 
poate că va fi avut şi aces1a, ca şi toate lucrurile din 
lume, şi par~i umbroase, nu va fi satisfacut întru toate 
aşteptărilor noastre, aceasta imprejurare să o atribuJm 1n:'>ă. 

greu taţilor impreunate cu începutul şi neindestulitorolui 
nostru interes. Să. căutăm deci a-i ofeli. cu toţii serviţiile 
noastre şi ca abonenH plătitori mai regulat şi ca colabo
ratori mai diligenţi şi atunci vom fi mai zormci in pro
păşire şi mai mândri in succese. Şi apoi să nu fim prea 
pretenzivi, sa nu aşteptam dela organ şi dela cei ce 
fac serviţii gratuite cu redactarea şi administrarea lui -
imposibilitaţi! Speram că vom fi inţeleşi şi sprijiniţi În 
viitor de toţi membrii Reuniunei, cu mai multă bunavointa, 
pentrucă numai aşa vom putea satisface tuturor aşteptarilor.' 

9. Între chestiunile de rara importanţa pentru cari am 
luat angajament moral, ocupa loc de frunte şi » JIono!lmp'a 
şcoalelor noastre«. Mulţi dintre membrii Reuniuunei şau şi 
achitat cu cinste fata de aceasta indatorire, încă din anii 
trecuţi. Presidiul incă a făcut tot posibilul ioru promova
rea afacerii, impartind - la timpul său - coaie tiparite 
cu intrebari anumite. în anul curinte am publicat acele 
intrebari, pe lângă un nou apel, În Nr. 8 al organului 
Reuniunii. Membrul de comitet Dt Petru Vancu, a primit 
asupra sa colosal:'\ sarcina de a arangia întreg materialul 
şi al amplifica cu date din diferite archive. 

Cei ce n'au satisfăcut până acum, să grabească, 
pentrucă ar fi o necinste p.entl'u dânşii, daca şcoala lor ar 
lipsi dm aceasta lucrare. 

10. Cel mai bun pretin al şcoalei şi al învătătorului 
este poporul. Despre aceasta ne-am putut convinge fraţilor 

fi 
I 
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învăţători cu ocasÎunea fiecărei adunări generale, când cu 
mic cu mare, toţi au sănt întru intimpinarea noastră; am 
putut să ne convingem şi cu ocaziunea introducerii noilor 
legi şcolare, când din îndemn propriu s'a declarat - cu 
multă insufletire - pe lângă sustinerea ~coalelor, chiar cu 
jertfe cari nu stau în raport cu staff"la lui şi poate ar da 
şi ar fi dat şi mai mult peGlru imbunataţirea existentei 
noastre, dacă I-s'ar fi cerut şi dacă ar depinde numai dela 
voia lui.· 

Multă recunoştinţa ii datorim poporului pentru aceasta 
simpatie, de aceea vom pune în serviciul culturei lui 
toale puterile noastre, trupeşti şi sufleteşti, in ~î afară de 
şcoală şi vom folosi toale mijloacele morale şi ocasiunile 
binevenite pentru a ne arăta demni de increderea lui şi de 
jertfele ce le aduce pentru sllsţiperea şcoalei, cu scop de 
ai potenta însutleţirea pentru causa şcoalei a carei repre
sentanti suntem. 

Cu ocasiunea conferinţelor să nu uităm ai da toată 
atenţiunea, înrolând pe cât mai mulţi din sânul său ca membrii 
ajutători şi fundatori în legaturile Reuniunei, ca astfel cu 
concursul lor să vedem cât mai îngr~ba intrupat idealul 
impreună lucrării noastre: promovarea noastra. şi prin noi 
promovarea neamului românesc din Ungaria, prin cll ltura., 
bazată pe morala creştineasci:\, la o stare mai bună !;Ii 
mai fericita.. . 

12. Cursurile pentru, analfabeti, introduse deja de noi, 
ar fi un puternic mijloc şi o binevenin ocasiune de re
cunoştinţă, prin care am putea face cele mai reale servicii 
întru promovarea intereselor poporului în aceste timpuri. 
După informatiunile ce le avem invăţatorii altor neamuri 
din patrie, vor pnne deosebit pond pe aceste cursuri in 
lungile seri de iarnă din anul curinle. Să cautăm a anlta 
ca. şi noi ştim să ne facem datol'inta şi că intreprinderea 
noastră nu a fost foc de pae, care s'a stins aşa de grab, 
ci a fost greutatea începutului, care numai in anul acesta 
va începe a arăta roadele sale binecuvânlate. 
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Invăţătorii car; vor introduce asemenea curs in şcoala 
lor, sunt rugaţi să ne avizeze ~i despre început şi de~pre 
rezultat. 

Ne-ar plăcea ~i am fi foarle mândrii, dacă ni-s'ar da 
ocasiunea, să putem inregistra in raportul nostru ca.tnl 
adunarea generala - cu numele şi cu numa.rul celor ce 
au invatat a ceti şi scrie - pe cât mai mulţi. Ne-ar face 
deosebită cinste. 

între inva.tătorii cari vor produce mai frumoase re· 
sultate, vom decerne premiul ce ne stă la disposiţie şi 
cari vor mai întra spre acest scop. 

13. Asociaţiunea Transilvană pentru cultura poporului 
român a initiat o colectă pentru aradicarea busturi lor lui 
Bariţiu ~i Eminescu în Sibiiu. Reuniunea noastra a votat 
spre scopul acesta o suma. de 20 cor., pe care ni-se im
pune dalorinta a o mari prin colecta intreprinzânda fn 
conferinţele desparţamintelor. 

14. Cu anul acesta să încheie periodal pentru care 
am dat încredintarea noasLra celor ce stau la conducere. 
Atragem atentiueea incă de pe acum asnpra acestui fapt, 
pentru a se lua dispozitii ~i a se face preîngrijiri. ca în 
conferinta de primavara. sa se poata face reslanrarea des
părţamântului pe noul period de trei ani 1912 -1915. 

15. în sfârşit, ştiind că ordinea este mama tuturor 
lucrurilor bune, să ca.utăm ai da cuvenită importantă în 
toale lucrarile noastre. Despre ;;edinţele conferinţelor sa. 
luăm protocol amănunţit, din care să se" vada. evident 
toata activitatea, tot ce s'a întâmplat. Un exemplar din 
protocol sa se trimita numai decât prezidiului central, 
pentru afacere competentă. Sa se facă raport oficiului 
protopopesc, conform dlspoziţiuoii §-lui 23 din statute şi 

ar fi foarte con"ult dacă - prin membrii mai versati în 
arta scrisului - s'ar face rapoarte publice şi tn or~aoele 
de publicitate - organul Reuniunii necondIţionat - pentru 
a ţinea in curenţa şi publicul cu mişcarile culturale ce le 
producem. 

I 
4 
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Sa ţinem evidenţa esactă despre membrii despărţă
mintelor, despre absentii, pe cari sa. le tractăm cu deose
bită bună voinţa, şi numai in cazurile când iese la iveală 
reaua vointa să denegăm s~uzele pentfll neparticipare. 

Să nu se uite, că prezidiul central tncă are necesitate 
de lista membrilor la purtarea evidentei şi expedal'ea or
ganului, de aceia încă în prima conferintă se va rectifica şi 
astfel îndreptată cu numirea legală a comunei şi a postei 
ultime, se va trimite un exemplar şi în ,centfll. Ni-ar plăcea 
să aflăm din listă şi aceea, cari 1JU'mb'rii au şi cari mt au 
diplomâ, de aceea rugăm ca la constatarea pl'esinţîlol' se 
întrebaţi pe fiecare special 'Şi în aceasta privinţa şi se no-: 
taţi în listă. . 

Aceste toate Vă rugăm să le luaţi la cunoştinţă prin 
. cetirea circulariulni in cunferintă, ca se cunoască - şi să 

se acomodeze - fiecare I membru principiilor ce trebuie să 
le urmăm în mu'nca noastra solidară. 

Fraţilor! 

Să tinem cu sfinţenie la acest aşezământ, ce ne uneşte 
tntrun corp tare şi respectat; să ne strângem cu insune
ţil'e in jurul steagului, ce ne-a purtat până acum din in
vingere în invm~ere; să aparăm cu jaluzie de mulţi ad
mirată şi de multi . invidiata noastră Heuniune, de tot ce 
al' putea se o necinstească în fata lumii; se jertfim chiar 
interesele noastre pentru cinstea ei: căci numai aşa ne 
putem mândri şi tnvrednici de cinstea ce am câştigat-o 

prÎn trAnsa, numai prin ea ne putem al·a.dica la locul ce 
ne compete în societate de dupa. frumoasa noastra în
credinţare. 

în aceasta speranţă am ra.mas 

Arad, la 1427 Octomvrie 1911. , 

/' 

Iosif J.l1oldovan 
prezident. 

Ai vQslrii frati: 

Dimitrie Pop0'lJiciu 
secretar generar 
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INFO RlVIA TIUNI. , 
Conferinţa de toamnă a învăţătorilor din p~otopopiatul 

Aradului s'a tinut in fruntaşa comună Bătania, Marti în 25 Oct. 
(7 Nov.) în absenta prezidentului Ioan Vancu, sub conducerea se
cretarului Georgiu popoviciu ales prezident adhoc, încredinţată fiind 
facerea protocolului tinărnlui învătător Mihaiu Nicoară din Bătania. 
Chemarea Duhului Sfânt s'a cele brat cu deosebită solemnitate de 
vrednicul paroh Simeon Cornea, participând toţi învătătorii tractului 
şi fruntaşii comunei. Stranele au fest conduse de tinerii învăţători 
din Cenadul Unguresc Ign. Raica şi Efrem Brindea, cari cu fru
moasele şi puternicele lor veci, au pus În admirare pe auditori. 
Dela frumos instalata biserică au mers toţi la şcoală, care, ca zi
dire nu prea corespund,;; recerintelor timpului, dar prelegerea din 
socoată, (cele patru operatiuni cu numărul 4 ~n clasa primă) ţinută 
de noul învăţător al acestei comune dl Mihaiu Nicoară, a. dovedit, 
că spiritul este modern În trânsa, dupăcum a constatat în cuvântul 
său de apreciare şi prezidentul conferinţei dl Georgiu Popoviciu, 
fost învăţător al acestei şcoale. Din cele petrecute remarcăm: pre
legerea ~foarte interesantă a dlui profesor Dr. Avram Sadean, care 
o oară şi jumătate, cu creta in mână a arătat învăţătorilor pe tabla 
şcoalei caracteristicile limbei române. Foarte instructivă a fost şi 

discusiunea provocată în jurul celor predate de dl disertant, deşi 

inpacienţa unora, în urmarea timpului înaintat, a provocat mici ne
înţelegeri intre membrii. Sfârşitul însă a dovedit că: ,,In foc se 
lămureşte aurul". Prelegerile oficioase, prezentate in cursul confe
rinţei de învătătorii Muciu Popescu dir. Sambăteni şi Uroş Pintea din 
Şeitin, sau încredinţat prezidiului spre studiere, cu scop de a-le 
suscepe în programa conferinţei proxime. S'a cetit şi ascultat cu 
multă atentiune binevoitoarele poveţe din circularul prezidiului cen
tral, luându-se diferite dispoziţii pe;ltru executarea concluselor ad, 
generale. S'a încassat o sumă foarte însemnată (cam 150 cor.) în 
taxe şi abonamente, şi s'a colectat o sumă frumoasă şi pentru mo
numentele lui Eminescu şi Bariţiu. După conferinţă învăţătorii sau 
prezentat în corpore la parohul locului, spre a-i aduce mulţămita 
cuvenită pentru frumoasa misă celebrată în sfânta biserică şi pen
tru interesul arătat în tot decursul conferinţei, la care a azistat 
dela început până la sfârşit; iar la 2 ore p. m. sau întrunit cu 
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toţii Ia un prânz comun În localul casinei din loc, unde au pe
trecut tot timpul. până la plecarea trenurilor, in animate conver
zajiuni, după cari, fiind petrecuţi la gară de dl paroh Simeon 
Cornea şi învăţătorul locului Mihaiu Nicoară, plecând spre casă 

cu tff'llurile dinspre Arad şi Nădlac, întâlnite in gara Bătaniei la 
ora 5 1/ 3 • sau despărţit ca adevăraţi fraţi, cu dorul de a se reve
dea sănătoşi la primăvară, În conferinţa ce se va ţinea În şcoala 

învăţătorului Iosif Moldovan din Arad centru. 
Demn de amintire aflăm şi <}ctul provocat la propunerea dlui 

paroh Simeon Cornea, întru întreprinderea paşilor de a alege de
putati congresuali şi dintre învăţători. Invăţătorii au luat cu insufle
ţire la cunoştinţă vestea adusă de dl Cornea, că preotimea priveşte 
cu mândrie la roadele muncii învăţătorilor organizati în Reuniune 
şi că dorinţa multora dintre colegii dsale, cu care a consultat a
facerea în timpul mai recent, este, ca învăţătorii să fie reprezentati 
alăturea cu preoţii în toate corporaţiuniIe bisericeşti. In urmarea 
acestora prezenţi întruniţi Într'o conferinţă intimă, înainte de ple
carea la gară, la propunerea însufleţitului învăţător Nicolau Cristea 
din Mândruloc au candidat unanim ca deputat congresual pentru 
tractul Arad pe prezidentul Reuniunii Învăţătorilor. Iosif Moldovan, 
chemat să se pronunţă şi-a exprimat bucuria, văzând că învăţă

torii prin activitatea lor au câştigat simpatia multora tlintre frun
taşii neamului preoţi şi mireni. Candidarea, crede Însă că ar fi conzult 
să se facă cu consenzul tuturor preoţilor şi a altor fruntaşi din 
trad, spre care scop să fie rugat dI Simeon Cornea ca propunator a 
face paşii de lipsă. In cât priveşte persoana dsale este de credinţa, că 
fiind unul dintre cei mai expuşi În urmarea păşirii din trecut, În 
interesul cauzei ar fi mai conzuIt să se candideze altul' dintre 
învăţători. Presinţii îl aclamă însă cu insufleţire, rugându-I, se 
primească şi se conducă flamura ce-i-o încredinţează spre binele 
bisericii şi arădicarea dascăliIor, luând cu toţii angajamentul de a 
stărui la fruntaşii şi poporul din comunele tractuluî pentru izbânda 
candidatului lor. Conducerea afacerii a primit-o asupra lor dnii 
Simion Carnea şi Nicolau Cristea. 

Dupăcum suntem informati, în protopopiatul Şiriei sa candidat 
cu asemenea însufeţire distinsul învăţător Iuliu Grofşorean. Sperăm 
că vom întruni consimţământul tuturor factorilor, pentruCă întrarea 
învăţătorilor la locul ce le compete în corporaţiunile bisericeşti' 
numai aşa ar avea însemnătate şi importanţă. 

\ 



360 

Promoţie. Harnicul profesor dela preparandia ort. română 
din Arad, dl Avram Sădean, unul dintre cei mai activi membrii ai 
Reuniunei noastre învăţătoreşti, în 21 oct. a. c. a fost promovat 
la univerzitatea din Kolozwar (Cluj) "doctor cum laude" în ştiinţele 
filozofice. Felicitările noastre sincerel ce '\. 

t Ioan Efticiu harnicul învăţător din fruntaşa comuna Peciea, 
unul dintre fruntaşii învăţători mii noastre, fost prezident al desp. 
protopopopese Arad. care după un serviciu de peste 30 de ani şi-a 
petrecut viaţa în retragere în jUrl.!1 familiei ginerelui său Kripp, 
notar public în Peciea, În 1) nov. a. C., a trecut la cele eterne în 
etate de 75 ani. Deplângem şi noi cu întristata familie moartea 
acestui vrednic învăţ2tor. Fie-i ţărâna uşoară ŞI memoria vecinică! ~ 

Conferinţele de toamnă s'au ţinut În următoarea ordine: .1.' 
In 30 oct. desparţământul protopop. Radna în comuna -Oioroe. 1 
In 7 nov. " "Şiria În " Pancota. 
In 9 " " "Chişineu" Socodor. .~ 
In 13 " " "Buteni" Bâr:'.a. 
In 17 "" Hălmagiu • Ciuciu. 

Rapoarte speciale încă n'am primit. 
Taxă: Patriciu Covaciu, Grigoriu Roşu, Pavel Lf'u, Nicolae 

Păsula, Petru Toma, Teodor Mangu. Corneliu Creţu, Ana Ignuţa, 
Erzilia Cadariu, Ioan Funar, Iuan Mladin, Petru 8alint, Dimitrie 
Olar, Ioan Crainic, Oeorge Muntean, Petru Vanc, Ioan Bogdan, 
Iuliana î\astici, Stefan Fericean, Constantin Floruţ, Petru Russu, 
Petru Col tău, Nicolae Alexa, Elena Roja, Jgnatie Raica, Stefan Ponta 
Vichentie Ouleş, Ioan Oebeleş, Oeorge Popoviciu, Dr. Avram Să
dean,lcâte 2 cor., Petru Heret şi Ţ. odor Miscoi. câte 4 cor., !oan 
Marta 10 cor, Liviu Pap, Ioan Hălmăjan şi Aurelia Hălmăjan, 
câte 6 cor., Ioan Ardelean 1'50, Dr. lulian Chiein. 20 cor. 

Organ: Patrieiu Covaciu, Origoriu ,Roşu, Pavel Leu, Con
stantin Florut, Petru Rnssu, Ignatic Raica, Stefan Panta, Petru 
Colţău, Mihai Ni~oară, Uraş Pintea, Vichentie Ouleş. Ana Sebeşan, 
Maria Precupaş, Dr. Avram Sădean, Nicolae PăsuIă, Petru Toma~ 
Teodor Mangu, Cornt-Jiu Cretu, Ana Ignuţa, Erzilia Cadariu, Ioan 
Bogdan, Ioan Funar, Ioan Mladin, Petru Balint, Dimitrie Olar. 
Ioan Crainic, Oeorge Muntean, Iuliana ~astici. Alesandru Terebenţi, 
Stefan Fericean, câte 5 cor., Teodor Mi'1coi, Teodor Lazar şi Di
mitrie Simea, câte 10 cor., Ioan Hălmăjan şi Liviu Pap, câte 15 cor., 
Ioan Marta ~5 cor., Petru Heret 7 cor. 5U fileri, Savu Bugar 2(} 
cor., Ioan Ardelean 2'00 cor., Uroş Totorean 10 cor. 

pentru diplomă: Nic. Alexa, 19n Raica şi St. Ponta câte 2 cor. 
Incunoştinţare. Cassarul Reuniunii este însărcinat a pro

voca personal pe toţi restanţierii. In avisele trimise se cuprind şi 
restantele de taxă şi cele de abonament. 

1 iparul tipografiei diecezane, Arad. 
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