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În jurul prelegerilor practice. 
lVIomentele cele mai importante ale reuniuni lor noa

stre învăţătoreşti, sunt fară îndoială: prelegefile practice. 
Scopul acestor prelegeri este în deobşte recuno~cut: 

de a-ne cultiNt În (wta metodidi. 
Dat. fiind acest scop, să vedem cum s'a îtldatinat 

dascălimea noa:-;lră, să ajungă la aceste rezlllLaie practice. 
în tratatul de fată ne vom ocupa: 1. de fenomenele 

observate la inv<'!ţă1.or, 2. de fenomenele observate la elevi, 
3. vom stabili adevărurile aflate şi 4. vom stabili regulele 
de urmat la ţillerea prelegerilor practice: -

1) Să vedem fenomenele ce se observă la învMător. 
Fiind prelegerile publice, înainte de toate să desig

neaza învăţătorul, care să ţină prelegerea practică; aceasta 
cu intenţiunea vădită, casă aibă timp necesar pentru 
pregătiri şi să nu să compromită. învăţa.torul designat apoi 
se pune pe muncă serioasă: conzultă o mulţime de iz
voare, ce se referesc la tema data.. Procedura aceasta ar 
fi un lucru lalldabil, dacă am putea purcede în toate ca
zurile date, astfel. Esperin~a de toate zilele însă ne de
monstra, că aceasta e un lux, pe care nu'l putem satis-
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face numai arareori şi totdeauna în dPirimentltl altor di:?
cipline, ori altor materii. Prin procedura aceasta putem da 
anzl1 şi la presupunerea, cll vrem să impunem cu ştiinta 
noastra, devenind astfel aro.ljanţi; o tmmşire, care nu să 
potriveşte de loc cu firea unui ed ucator adevărat. Iată 
deci cea dintâi eroare fundamentala săvârşita din partea 
tnvăţatorului, prin inconsecvenţa faptelor şi prin maniere 
de aroganţă. 

2) Să vedem acum fenomenele ce se observă la elevi. 
La tratarea preJegerilot practice, de regulă, elevii sunt 

aşa de familiarizaţi cu prelegerea, încât toată tratarea se 
pare numai un lux, dacă nu IlO lucru de prisos. N'am 
terminat bine cu întrebarea, şi elevul ne şi năpadeşte deja 
cu răspunsurile, cu o grabă fenomenală, sub care nu se 
poate presupune asimilarea cunoştinţelor. La învăţător fe
nomenul nu e aşa băLălor la ochi, deoarece acesta dedat 
cu rafinăria, simllleadi ca şi când materia s'ar preda pen
tru primaoal'ă. La elevi insa, fenomenul să obsearvă ime
diat. Acestia dela începul nu au nici un interes pentru 
materie, deoarece aceasta nn deşteaptă tn spiritele lor far
mecul '1lOutr1tii. Ei urmăresc lecţiunea dela început până 
la sfârşit cu apatia, care este caracteristica fn astfel de 
calmi. ~i, mulţămită simţului de predare al elevilor, care 
ii fiice, ca in faţa unui public select, să se poarte cuviin
cios şi să le fie tntrucâtva încordată atentia, ca prelegerea 
să nu să sfârşească cu un adevărat - fiiasco. - lată a 
doua eroare fundamentală săvârşita din partea învăţătoru
lui, prin dedarea la superficialitate a elevilor şi prin ten
<l.inţa de a duce în ispită pe tovarăşii săi de muncă. 

3) Să vedem ce adevaruri puţem estrage din feno
menele descrise. 

a) Esperinţa de toate zilele ne arată, că la orice 
prelegere~ fie cât de uşoară şi fie cât de bine rrătată, la 
prima ei înfăţişare Î-ntimpind.m o multime de greutăt':. Şi 
aceasta greutate nu. provine de acolo, că tema ar fi bună
oară prea abstractă, ci de acolo, fă elevii lflt sunt dedaţi 
Cl~ sistemizarea cu noş.tin{p-lo r. Şi unde .nll să observă aceste 
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obstacole fireşti, este evident, ca. acolo elevii sunt pregă
tiţi de mai nainte în materie. 

b) Tot esperinţa de toate zilele ne arată, că cu tema 
cea mai neînsemnata, la prima ei predare, încă vom putea 
produce în spiritele elevilor oaruare interes pe când cu o temă, 
fie ea dealtmintrea cât de bună dar pl'edată de mai inaite, la o 
nouă predare vom produce /oal'le s{(/b interes. Aşa se esplică 
lipsa de iuteres şi apatia elevilor Iaţa. de materiile tratate 
ori repetate de mai multeori. 

4) După constatarea acestor adeVăruri, putem stabili 
anumite regule pentru ţinerea prelegerilor practice. 

Prelegel'ile practice, ori unde s'ar ţinea, nu este iertat 
să. se ţină sub alte condiţiuni, decât sub acele, sub cari 
le ţine fiecare învăţător in şcoala sa proprie, adecă elevii 
la nici un caz să nu fie pregtdifi de Ulai nainte. La pre
dare să urmărim pas de pas, cu atentiune încordată, atât 
pe elevi, cât şi pe învăţălor, sâ-i vedem prin clÎfe greutăţi 
tru 1J{Înă la asimilarea noilor c/UlO8tinfe. Căile vietii sunt . , ' 

presărate mai mult cu spini, decât cu Hori, !;ii elevul să 
Înţelea~ă Ce grele sunt aCl-!ste de strâ/ultllt şi să simţă, ca. 
ori-ce bun, fie material, fie intelectual, să poate câştigil 
numai prin muncă asiduâ, adecă să-I ferim de superflcia
litatea caracteri:-;lică firii copilăreşti. Esle şi ridicol, că la 

/' anumite ocaziuni să ne desbrăcăm de individualitatea 
noastră şi să ne inpunem anumite forme de pornnceală, 

cari on cât ne-am căzni, nu ni să potrivesc. învăţătorul 
nu să poate degrada la rolul de comediant, ca sa. joace pe 
placul p:ecă1"uÎa; iar elevii nu pot fi pâpu~i, cari să se 
supună orbe~te capriţurilor învăţătorului. 

Nimbul moral al învăţătorului scade pe măsura cu 
care acesta voeşte să urce scara nemuririi. Când la sfâr
şitul prelegerii, colegii îl aplaudează frenetic, el, şiretul, 
zâmbeşte sub mustaţă,. desigur raţionează aşa: Sermanii 
de voi, de a-ţi şti câte seri de neodihnă, câte neplăceri, 
cât zbucium în şcoală cu bieţii copilaşi, pentru o plăcere 
de scurtă durată .... Necondiţionat, ca tot astfel vor ra-
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ţiona şi ceialalti colegi, dar din complezantil, ori din alte 
rezoane mai inalte, sa trece uşor la ordinea zilei. 

Ce ar fi mai frumos :şi tolodatit mai atrăgător pentru 
noi, decât sa aj ungem fiecare la acelaşi rezultat (fireşte 
numai formal), la care ajunge preleg.Horul, ca În o singură 
prelegere ne infăţişeaz<l atâta spor, cât noi sermanii muri
tori de rând, abia putem realiza in zec.e prelegeri, 

între astfel de imprejurări Însa, avem de aface cu o 
însuşire U['âtă, cu jarizeismul, Şi în cazurile date, nu ştim 
cine e' mai de condamnat: el - prelegătorul, care poate, 
fara. nici o rea voinţă, sa nizueşte să ne prezinte o bucală 
bine pregătită, ori noi cei mulţi, cal'i ti dăm teren sol ne 
ducă şi pe noi ş.i pe sine in rătrzclre, Ori cum am lua 
lucrurile, o doză buna de farizeism este la ro ijloc, iar 
aceasta e o b,u'uiană, care nu este iertat să prinda radă
cini între noi! 

Roşia, Decemvre 1908. 
Iosif Stanca. 

Maria Terezia. 
LecţIe practică din Istoria Patriei. 

/. Anunţarea (intei. - Astăzi vom învăţa despre 
Mafia Terezia. Despre cine vom învăţa? 

2. Analisa. Cine a domnit inainte de Maria Terezia 
pe tronul' Habsburgilor? (Carol. III.) Ce invoială a făcut 
Carol III. cu naţiunea maghiară? (Naţiunea s'a învoit, ca 
de aci tnainte să se' esUndi'i moştenirea tronului şi la 
partea femeiască a familiei domnitoare). - Şi cum s'a 
numit legea adusă in privinţa aceasta? (»Sanctiunea pl'ag
matică«), Aşadar Maria Terezia pe baza Sancţiunei prag
matice a devedit regele Ungariei. 

3. Sinteza. Fiţi atente! - După. moartea lui Carol 
al III-lea, tn întălesul sancţiunei pragmatice, a paşit pe tron 
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fica sa Maria Terezia. - toca. la incepulul domniei sale 
s'au resculal in contra ei duşmanii, cari voiau să-i ia ţerile. 

Vazând aceasta regina cu copilul pe braţe s'a înfăţi

şat in dieta dela Pozsony, rugând naţiunea să-i apere 
tronul. - La acestea cuvinte, domnii întruniţi au strigat 
cu mare insufleţire: »Vieata şi sângele noslru, pentru re
gele nostm Maria Terezia«. 

Naţiunea, conform promisi unei date, i-au asigurat tro
nul faţă de toţi duşmanii. Tocmai pentru, aceia, ea a 
iubit foarte mult poporul Ungariei. - Fiind înţeleaptă şi 
bună, incnrând toală ţara a simţit bunătatea ei. --'- A in
treprins o mulţime de luctnri bune, aşa oraşul Fiume 
la aScociat Ungariei; iar oraşele din partea nordică a Un
gariei, zălogite de Sigismund, le-a luat îndăr<lpt. Soartea 
iobagilor a uşurat'o, iar pentru copii lor a infiinţat şco ale 
poporale în toate comunele. Universitatea înfiinţată pe 
timpul lui Pazm{tny in Nagyszombat a stramulat'o la Buda. 
- În Sehnecz a înfiinţat o şcoală de păd urit baieş:t. -
Din tinerii maghiari a formal gardă; iar palatul regal din 
Buda la zidit din nou. Pentm tinerii nobili a înfiinţat o 
şcoală. cu numele Terezianum. 

Reproducerea. Despre cine am învăţat astăzi? (Des
pre Maria Terezia). Dupa. moartea lui Carol al III-lea cine 
a păşit pe tronul Ungariei? (După moartea l!..li Earol lll. 
În înţălesul sancţ. pl'agm. fica sa l\Iaria Terezia, a păşit 
pe tronul Ungariei). Ce s'a întâmplat la începutul domniei 
ei? Spune-mi D. (S'au resculat în contra ei duşmanii, cari 
voiau ai lua ţerile). 

Văzând aceasta regina ce a făcut? (Cu copilul pe 
braţe s'a înfaţişat tn dieta din Pozsony, şi a rugat naţiu
nea să-i apere tronul). Ce a răspuns domnii întruniţi A? 
(:t Vieaţa şi sângele nostru, pentru regele nostru Maria 
Terezia f.) 

S'a ţinut naţiunea de promisiunea dată? (Naţiunea, 
conform promisiunei i-a asigurat tronul faţă de toţi duş

manii.) Pentru aceasta faptă, iubila ea poporul Ungariei? 
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Ce domnitoare a fost .Maria Tereda? Spune-mi C.? (Maria 
Tere;da a fost o domnitoare fnţăleaplă ~i bună şi tncu
rând întreagă ţara a simţit bunătatea ei). Ce a întreprins 
Maria Tel'ezia? 

V.? (O multime de lucruri bune.) 
Cu ce a mărit ea terilorul Ungariei M.? (Cu oraşul 

Fiume, pe care l'a asociat şi oraşele din partea nordică. 
a Ungariei, zălogite de Sigismund, pe care le-a ocupat din 
nou). - îngriji tu-sa de poporul sărac O.? (Da, soartea 
jobagilor a uşurat'o, iar pentru copii lor a infiinţat şcoale 
poporale în toate comunele). Ce a mai făcut M. Terezia P.? 

~ (Universitatea din Nagyszombat înfiintată dp, Pâzmăny a 
strămutat'o la Buda). Ce a înfiinţat tn Selmecz? Spune-mi 
A:? (în S. a înfiinţat o ~coală. de păd urit şi de băieşi t). 
Ce a format din tinerii ·nobili maghiari? (gardă). Ce a fă
cut cu palatul din Buda? (L'a edificat din nou). Cum s'a 
numit şcoala infiinţată pentru tinerii nobili L.? (s'a numit 
Tert'zianum). 

Sinteza (părţii a doaua) Maria Terezia a fost totdea
una recunoscătoare faţă. de poporul credincios al Ungariei, 
dar sfelnicii ei adeseori au violat legile. - Dieta ţerii s'a 
ţinut rar. Ţara nu s'a guvernat după. legi, ci numai cu 
ordinaţiuni. - Domnii, în Viena, şi-au uitat limba patriei 
şi s'au făcut străini faţă de ţară. - Libertatea religionară 
încă. n'a fost respectati\.. - Cu toate acestea fnsă, rlomnia 
Mariei Terezia a adus binecuvântare asupra patriei noastre, 
că bunăstarea şi economia s'a ra.spândit in toate părtile. 
Industria şi comerciul s'a ridicat, ba chiar şi literatura 
naţională. sub marea regină prin membrii gardei infiinţate 
de dânsa a inflorit. . 

Reproducerea (părtii a doaua) Cum a fost Maria Te
rezia faţă de poporul credincios al Ungariei D.? (Maria 
Tel'ezia a fost totdeauna recunoscătoare. - Dar pe lânga. 
toale dispozitiile bune aduse sub domnia M. T., nu' ş' 
făcut nimic în paguba ţării? (Ba da, că sfetnicii reginei 
adeseori violau legile.) Ce violări s'au întâmplat? Spune 
M. D.I! (Dieta ţer'ii s'a ţinut rar. Tara nu s'a guverna t 
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după legi, ci mai mult cu ordinaţiuni). Ce s'a tntâmplat 
cu domnii cari au petrecut la curte? Libertatea religionară 
fost-a respectstă? Cu toate acestea însă ce putem zice 
despre domnia Mariei Terezia? (Că a adus binecuvântare 
asupra patriei noastre.) Ce s'a ră:spândit? (în toale părtile 
s'a răspândit bunăstare şi economia) Ce s'a mai ridicat 
încă? Spune-mi H. (indm;tria şi comerciul). Ce a înflorit 
prin membrii gardei înfiinţate de dânsa '? N. (A mai tnt10rit 
şi literatura nationala). 

4. Asociarea. Despre cine am învătat noi azi? Ce 
credeti VOI ce regină a fost Maria Terezia? (Maria Terezia 
a fost o regină inţeleaptă. milostivă, bună şi dreaptă), 
Numeşte-mi N. lucruri pe cari le-a tnfiinfat l\1. : Terezia ? 
(NI. T. a marit teritorul Ungariei, a înfiinţat şcoale de toate 
gradele, conlribullld astfel la luminarea poporului sărac, 
ba ce e mai mult s'a îngrijit, că domnii să nu asuprească 
poporul sărac (iobagi). Ce a mai inaintat :sub domnia M, 
Terezia? (economia, industria, comerciul şi literatura na
ţională). Dintre câţi regi am învăţat noi nu mi-ati şti spune 
vre-unul, care încă a înfiinţat şcoale şi a avut în vedere 
luminarea, bunastarea şi îndestulil'ea popornlui sărac? 
Spune C.! (Matei Corvin de Huniade scl. - Unde vedeti 
însă greşală tn domnia M. Terezia? (În imprejurarea, că 
a ascultat prea mult de sfetnicii ţării, cari îi dadeau sfa
turi rele, violând legile ţării), 

5. ~)lstemizarea. Maria Terezia a domnit 4~0 de ani, 
(1740-1780). În acest timp ea a purtat războiu contra 
celoralalţi domnitori ai Europei, căci aceştia voiau să-i ia 
ţerile. - Oraşul Fiume l"a asociat, iar oraşele din partea 
nordică a Ungal'iei (Szepes), zălogite de Sigisffiun, dle-a luat 
îndărăpL A uşurat soarlea iobagi lor, a întemeiat şcoale de 
toate gr'adele, a înfiin~at garda regală. Reşedinta din Buda 
a ediflcal'o din nou. Şi în fine ştiinţele, economia, indu
stria şi comel'ciul au Înflorit sub domnia ei. 

6. Aplicarea. Cât timp a domnit Maria Terezia? Ce 
s'a întâmplat cu urcarea ei pe tron? (Duşmanii s'au res
eulat asupra ei). Ce a facut Maria Terezia? (A cerut aju-
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tor dela maghiari şi cu ajutorul Ungariei au învins duş
manii). Era de lipsă, ca ~i IVI. T. sa se scoale? (Da, că 
altcum îi răpeau ţer·ile). Şi a lasat Maria T. să le răpească? 
eNu). Pentru-ce? (Penlru-că şi-a iubit ţerile). Oare noi 
iubim ţara noastra? (Da, avem datorintă sl1 o iubim şi 
s'o apărăm cu toată cin~tea, puterea) ba daca e lipsă şi 
vieata sl1-o jertfim pentru ea). 

Pentru-ce a întemeiat Maria Terezia şcoli? (Pentru-că 
nei şi întreg poporul să lnvatăm carte). Ce a dorit ea prin 
aceasla? (Ca oamenii să se lumineze). Cum să numesc 
oamenii luminaţi? (Oameni cu înv<\ţillura). Cum le merge 
oamenilor cu lnvătutură? (Le merge bine, ducând la sfar
şit bun toate îr:treprinderile 101'). 

Pe cine a părtinit Maria Terezia? Ce putem zice dar 
despre ea? (Că a iubit poporul sarac, făcâ.ndu-le dreptate 
şi întemeiodu-le şcoli, ca să se lumineze). Ce putem invaţa 
noi dela Maria Terezia? (Sa fim milostivi cu cei săraci, 
să ne iubim ţara, f;>tiintele şi dreptatea). 

Nota: Dacă ele\'ele au manuale, atunci inv, va pune copiii 
să ceteasca matel'ia tractală din acelea, esplicându-le numai cu
vintele neinţalese de ei. 

H:,rf;i!ia Cădariu. 
". . 

Şcoala şi îndreptarea răului social. 
Contra vederilor mele despre puterea ce exercită 

~coala intru indreptarea societăţii pe calea cea bună, dl 
coleg g-n, în răspunsul său, apărut În organul nostru, sub 
titlul: 7>Aci ar fi Joc de meditat<{ arată cum aceasU. putere 
a şcoalei e de tot mărginită Arata cll şcoala nu poate 
pune stavilă putemicelor curenle bolnave ale societăţii, că 
acelea să pot opri numai cu mijloace de asemellea natură, 
cari adeca se pun fanş contra curentelor. Caci - zice 
O-sa - adevărat, ca vieata aceasta e o luplă pentru exis
tenţă, decât ca. aceastll lupta. nu poate culmina tn săvâr
şirea faptelor bune, ci tocmai ea il face pe om lacom, 
mânios, invidios etc.,' dând astfel naşlere la acele curente 
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bolnave, pentru a ca"or oprire e neapărat de lipstl justitia 
şi puterea armata.; aşa că indreptarea răului se poate nu
mai de sus in jos şi nici decât de jos în sus. 

Adevărat, că la prima vedere lucrurile ni-se par a sta 
astfel. Medilând însă mai mull asupra 101", alta ne va fi 
convingerea. 

Orice idee, care are a reforma modul de vieaţă al 
popoarelor, nu se poate întrupa, nu-şi poate ad~ce ade
vă.ratele sale roade până atunci, până când răspândindu-se 
printre masele poporului, nu s'a copt pe deplin. Pornită 
această idee dela oricine: dela cap încoronat 01'1 dela cel 
din mmă pescar, ea trr:bue să cucerească întâi terenul. 
Nu va putea trăi această idee însă, ci ea va fi condam
nată să moară în faşii atunci, când ea nu-şi va alla hrana 
sa în modul de .iudecată al maselor, prin urmare in ideea 
ce acelea o au despre yieaţă. 

Iar dacă totuş, ideea de care vorbim a o astfel de 
idee, care se poate numi cu drept cuvânt mare, adecă cu 
tendinţe de a atrage omenimea pe calea adevărului, deşi 
pare a fi aruncată inainte de timpul potrivit, mai bine zis 
în teren nepregatit, ea nu va peri, ci va sta sămanată 

pAl1ă atunci, până când ideea despre vieată a maselor nu-i 
va da sucul, lumina şi căldura de lipsă spre a incolU, 
răsări şi creşte. Pentru-că puterea de a trăi a acestei idei, 
vieata, ca o atare a ei, ea şi-o suge din însăş firea şi În
tocmirea oamenilor, prin care întocmire, este determinată 
calea, sau modul de a trăi al acestei fiinţe. 

Ideea, cucerind teren, produce curentul social, care 
va tfirl cu sine întreagă societatea, măturând toate obsto
colele şi pedecile din cale şi tăindu-şi estfel drumul sau 
albia sa. Nu se va opri acest curent nici în faţa legilor şi 
aşezemintelor, cari formează cetate de apărare modului 
.de vieaţa de până aci; şi cu atât mai puţin va retera 
aceasta în fata opintil'ilor celor puternici, cari cu fer ~i 
foc voesc să puna capa.t curentului. 

Aşa bunăoară inva.ţăturile creştineşti, dUpă ce au fost 
trimbiţate de acela, pe care contimporanii - ~i anume 
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aceia, cari sub scutul legilor şi aşezemintel JT de până aci 
se înălţau pe sine, umilind pe alţiI - vilzându-se pericli
taţi prin aceasta trimbiţare În vaza şi cinslea lor, l'au 
răstignit - zic aceste Învăţături au cucerit teren, produ
când puternicul curent al creştinismului, pe care nu l-au 
putut op)'l putemicii imparaţi romani, cu toate, că în· 
treaga forţa şi-au sacrificat'o spre acest scop, punând la 
cale nemai pomenitele goane impotriva creştinilor, din
pl'eună cu inferoalele chinuri şi torturi ale acelora. Cu
rentul tree:ea inainte, tăindu-şi calea şi tâl'â-nd cu sine tot 
ce odală i-se împotrivia, Puterea i-se potenţa tocmai prin 
fapt!]l, că ceea-ce odinioară i-a slat in cale ca pedeca, 
fiind acum cuprinsa şi târâlă de curent, tocmai aceasta 
se isbia in noile pedeci ce obveneall, spre a fi. acelea ni
micite cu alât mai uşor. Aşa plllerea imparaţilor - pe
deca cea mai msre a c.reş1insmului -- a servit de aseme
nea mijloc atunci, când Constantin cel mare a decrelat 
legea creştină de lege a statului, oprind sub pedeapsă pe 
tot cine ar îndrăsoi să-şi ridice mâna şi gura înpotl'iva 
acelei legi. Koile învătaturi creştineşti arătau calea adeva
rului, aceea cale, care îi este data omului de a-o urma 
dela însăş firea şi constructia sa; şi pentru aceea aceste 
învăIături, idei marete, deşi s'au aruncat in teren nepre~ 
gătit, totuşi ele au putut aduce cu timpul rod tmbelşugat. 

Frumoasele cuvinte, cari vesteau in lume libertatea, 
egalitatea şi frc1tietatea, iarăş, n'au fost trimbiţate tn lume 
de cei puternici; dimpotriva, ele au fost· combatute de 
aceia cu toată furia desnildajduit'ii lor. Totuşi, ideile mari 
au cucerit teren tot mai mult, pl'oducând curentul, care 
a zguduit din temelii şi resturnat toaie instituţiunile ce 
apărau nedreptatea_ Pentru-Că aceste idei, erau iarăşi ra
zele de lumină. ale drumului celui adevărat, pe carele 

.1 
, 

trebue sa se scurgă vieaţa olllenească. A tr-ebuit deci sa. • 
străbată întunerecul, să iasă la suprafată, mai curând s'an 
mai târziu. 

Şi alte cazuri istorice dovedesc - încât Hi vine a 
crede că descoperirea şi lămurirea ace:stui adevăr e tocmai 
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parte din rolul istoriei - Că curentul porniL nu se poate 
opri cu forta brutala cum am zice, măcar cât de consi
derabilă ar fi aceea; iar daca totuşi, voim, ca curentului 
greşit să-i punem capăt, mai bine lis să-i schimbăm di
recţia spre bine, atunci tot modul de a judeca al societatii 
va fi clapa, care trebue apăsată. Dacă aceea - judecată 
- a ajuns la aşa grad de desvoltare, încât să poată cu
prinde ideile mari, reformatoare, atunci natoral, că aceste 
idei, aflândn-şi hrana trebuin6oasă, poate răsări, creşte şi 
a se coace; iar reforma, sau îndreptarea răului, va fi ur
marea firească. 

Numai in aşa chip e posibila reforma. Ace:-;t adevar 
nu-I poate întuneca nici opera reformatoare a unui s'au 
altni puternic conducălor. Nu, pentru-că lucrarea lor, pe 
lân;.;ă tot talentul şi energia, ar fi fost în vânt, dacă ideile 
şi principiil~ lor n'ar fi aflat hrana trehuincieasă în jude
cala patUl'ilor sociale. Aceasta iarăşi istoria ne-o demun
stră mai bine. Aşa ne aducem aminte de activitatea cea 
supel'zăloasă a lui .Matei Corvinul. E drept, că, l'azultatul 
acestei activitati, pare a fi mai mare decât al unei activi
taţi şcolare de secoli intregi 1 în realitate însă, acest re
zultat, fiind momentan s'au trecător, nici că poate fi de o 
însămnatate mai mare. :tA murit Matei, a perit dreptatoo.«, 
atâta tol. Păna când rezultatul şcoalei esle cu atât mai 
insamnat, cu cât acesta trebue să se arate tocmai iti for
marea şi desvoltarea judecăţii aşa fel, încât tntl'ânsa prin
cipiile reformatorice, să-şi poată găsi hrana treblliocioa::;ă. 

Sau ne vine în minte poate organizatia statului Ro
man? unde individul el'a considerat ca mijloc pentru stat 
- lucru, ce a avut ca urmare înflorirea statului, mai 
mult ca oricara altul? E dl'ept, dar oare aceasta. organi
zaţie s'a putut face până atunci, vână când ei, Romanii, 
luaţi ca un tntreg, n'au fost patrunşi de principiile şi ade
vărurile, pe bazele cărora s'a edificat o astfel de organi
zaţie? Eu sunt convins, că de organizaţie de natura acea
sta nu poate fi vorba la un popor, care nu e pătruns
până adânc· de adevărul: că .unde-i unul nu-i putere; 
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unde-s doi puterea cref?te«. Ei bine, poporul Roman a 
trăit în imprejurăl'Î de acelea, între cari să. poată simti 
acest adevăr. O mână de oameni, cari doreau nn traiu 
mai tignit decât al indivizilor celoralalte popoare, erau 
împinşi de a fi toţi una în cuget şi în faptă, spre a-şi 

putea astfel ţine neatârnarea ca popor, În mijlocul vecini
lor numaroşi şi puternici, cari desigur, la tot timpul săn, 
nu s'ar fi putut uitâ cu ochi preteno,î la înaintarea şi. 
independenţa acestei mâni de oameni. 

Această împrejurare este aşa zicând totul; baza solidă, 
pe carea Romulus şi-a putut uşor edifica organizaţia sia
tului său. Pornit odată curentul, adeca vieata acestui po
por pe urmele acelei ol'ganizaţii, n'a mai existat putere, 
care să-I poată opl'l în dmmul sau; căci e la mijloc şi 
legea inerţiei. Ne aducem amin1e de cercările lui Tarqu
iniu Superbul, ale lui Coriolan şi poate şi alţii, cari în 
această eră de marire au voit să ducă vieata lor nu ală
turi şi [n deplin acord cu curentul, - ei au trebuit să 
cază zdrobiţi. • 

Dar ne aducem aminte de altă parte şi de Teodosiu 
şi Conslantin cel mare, cari pe timpul decadenţii POPOfll

lui Roman şi-au sacrificat întreagă. energia şi vieata, pentru 
de- a opri poporul de pe acest povârniş. Toată truda lor 
însă a fost zlldarnică; curentu.! şi-a urmat cursul situ ne
îrn ped ecat. 

Va sa. zică, iata. slăbiciunea puternicilor conducători 
in fata îndreptării vre-unui rău: e aceaş ca şi atunci, 
când e vorba de a opri curentul spre o reformă in bine. 
Şi fntr'un caz şi într'altul, curentul e atotputernicu!. 

Iar dacl1 totuşi voim să fim stăpâni peste acest cu
rent, atunci trebue sa. mergem îndărăt, până la obârşia 
lui, pânil acolo, de unde i-şi are el începutuL Şi am văzut 
că acel inceput o se află in judecata pl1turilor sociale. Deci 
in că odata, aceasta trebue desvoltata astfel, tncât ideile 
mari sl1 poata cuceri teren. 

Că omul e egoist, şi. pentru această cauză. nu pot 
avea Joc în judecata lui - mai bine - zis acelea nu au 
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putere asupra vointei lui - ideile mari, aceasta poale fi 
aşa numai până la un loc. Ca.ci vedem câte bunuri mici 
şi trecătoare sacrifică omul în vieaţa lui, nttmai spre a 
aj unge la un bun mai statornic; aşa că putem afirma cu 
drept cuvânt, că aceasta e starea normala a vietii ome
neşti. Trebue numai să fie convins - omul- că aceasta 
cale, adeca renuntarea la aceste. bunuri trecătoare, e sin
gura cale care duce la scop. 

~i tocmai acea:-;ta e chemarea şcoalei: sll-l facă pe 
om să simţească, cum fiind egoismul său propriu o parle 
din egoismul - ca să-i zic aşa - întregei societaţi ome
neşti, interesele sale egoiste nu pot fi satisfăcute, cu ade
vărat, cu deplin succes, pe o cale care ar devia câtuş de
puţin dela calea cea dreaptă, a adevărnlui, singura pe 
care pot fi.. satisfacute cu deplin succes - făra a fi îm
pedecate unele prin altele, ci în deplină armonie - inte
resele tuturora. 

în urma celor de până aci deci, sustin şi pe mai 
departe, că atârnând îndreptarea răului ,dela modul de a 
gândi al societăţii, şcoala e singura stăpână peste aceasta 
indreptare; şi ca deci, indrepta.rea mijloacelor şi discipli
nei şcolare tn direcţia adevaratului scop, e de dorit. 

P. F. DîrJea. 
---__ -:-:H .. _--

Premenire. 
Mai potrivit titlu mărturisesc nu am aflat pentru a 

earacteriza ce am de cuget a scrie de data aceasta. 
Ad rem! 
Mi-a ajuns la ureche refremul, ca ~Organul nostru« 

nu satisface dorinţa câtorva membri, ·că. vezi: » ••. nu trac
tează subiecte ... materie acomodata ... « cu un cuvânt
nefiind redactat bine, nu plăteşte nimic(?) ... 

Notez şi aceea, ca sa. se ştie, ca atari membrii au 
restanţa. destul de respectabila. atât tn taxa de membru 
cat şi pentru foaia persifi atil. 
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Deşi acestea premise ar fi suficiente spre a ajunge 
la concluzia, că nu e vreme de pierdut cu oameni can In 
indeplinirea datorintelor lasă mult de dorit - totuş vom 
întra în discutie analizilnd ceva mai radical spre a putea 
distinge şi mai bine. 

Când cineva vine să critice, ln o atare afacere, h'ebue 
să fie în curat cu doua lucruri: tntâiu să aibă mai multa 
dibăcie şi pel'spi'cacitate mentală, cu un cuvilnt să fie mai 
harnic deeiH cel criticat ori in cazul cel mai rău, să fie 
atâta cât criLicata!. 

Prima condiţiune nu o intrunesc, din nefericire pentru 
ei -- niCi bârfitorii prezentului organ şi nu o întrunesc, 
pentrucă: nu au excelat, nu s'au distins faţă cu colegii 
lor prin nimic, dar absolut prin nimic, 

Ba! ce e mai jenant şi dureros pentru aceşti makon
tenti domnişori! Ei nu s'au avântat cu spiritul nici până 
la acel nivel, la care stau semenii lor, tl'imbiţaţi de ei de 
:t nepricepuţi c în chestia redactarii acestei - foi. 

E prea evident, ca. cu fapte şi vOlbe ca celea debi
tate de câtiva colegi, nu-şi vor ridica: prestigiul dăsca.lesc, 
ci mai vârtos şi-l vor terfell, 

Ca insă totuş sa nu apar nedrept, recomand acelor 
domni, ca fără multă zabavă să se pună pe lucru: să 
scrie al'tieli pentru organ in forma şi chipul cum cred ei 
că ar fi mai ducător la scop, cu un cuvânt sa. deie 
direcţiune de premenire(!) şi dacii opinia colE'gilor celora
lalţi va aproba - însumi o să vin cu propunerea, ca să 
li-se dea Jocul de onoare. 

Dar acei »fraţi c să-şi noteze şi aceea, ca daca. ac
ţiunea semnalata. nu o vor Incepe - lucrul cel mai cu 
minte va fi, ca sa. înceteze cu ponegl'irile şi reproşurile, 
căci altcum li-se va spune in faţă adevărul cu JIocaravanac 
ce trece mai departe fară să privească in laturi. 

Bujecanul. 
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Spicuiri 
din reviste ~i ziare. 

O călătorie în Alsacia-Lorena. DI Onisifor Ghibu, 
trimis al Conzislorurlli archidiecezan din Sibiin, descrie în 
"Revista gener;ţla. a învăţa.mantului« (din Bucureşti) Nrii 
4-6, sub titlu de sus, viaţa şcoalelor din provinciîle f!'an-
cele, ocupate de Germania la 1871. Prin aceasta escursie 
şi prin descrierea impresiunilor s'a f<lcut un lucru nu se 
poate mai bun, căci puţini indivizi meni ţi de a conduce 
;;coala avem noi Homănii din Ungaria, cari să excUl'ga 
in strainatate, pentru(~a să cunoască şi studieze aşezamin
tele culturale din ţăl'tle dăruite de Dumnezeu cu mai mare 
nOl'oe şi intre popoal'a. dela cari poţi lua exemplul de 
cultura.. 

Nu ne vom ocupa în detai! cu descrieJ'ea dlni Ghibu 
- căci acele insemnari adl1~e laolaltă al' fOl'ma o singură 
cal·te pentru care - in sărăcia noastră - nici n'avem loc, 
dar nici pel'misia sa. copiem truda altuia. in reasumat Însa. 
vom extrage din puntele mai esenţiale, cari tn multe parti 
se aseamană cu ceea ce încep sa fie şcoalele noastre con
fesionale şi tnvătti.lorii români din Ungaria. 

Inainte ca sa cunoaştem intocmirea şcoalelor, dl Gh. 
ne face o icoana fidela despre viaţa locuitorilor: fraBCeZ! 
şi germani. Ceşti de pe urmă guvernanţi, cei dintiii sta
păniţi; fapt, care îi face să trăiască cu totul deosebit şi, 
să nu se vada cu ochi buni unii pe alţii. Clasă intelec
tuală superioară - alsacieni -- au foarte putină, caci ori 
au trecut în Francia ori s'au germanizat, iar ţăranii
cari de allcum materialiceşte stau destul de bine - nu-şi 
trimit copii la şco alele superioare ca ':5ă-i pregătească pen
tru vre-o carieră independentă. Mai mult, dacă ii fac preoţi 
ori învăţători, cari cu timpul ,se f[ermanizează. Cu toate 
acestea spiritul de rezistenţă fată cu germani zarea, se ma
nifestă in poporul francez şi nu arareori sunt conflicte 
între el şi germani. Unii, cu multe, iar altii cu puţine 
drepturi. 
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, Ca să se delăture astfel de neînţelegeri, stapânirea a 
ocrolit pri n legi pe supuşii francezi. ,> In şcoalele primare 
de stat - spune dl Ghibu - limba franceză e binişor 
oCJ'otita... In administraţie Umha franceză e la locul ei, 
numai limba protocolară e cea germană. Nicăirî n'am in
tâlnit - zice dl Ghibu - oficianţi, cari să bruscheze pe 
cineva pentrucă nu vorbeşte franţuzeşfe, din contră, am 
găsit. pretutindf'ni destula. bunavointă si condescenţă, alât 
pe cilile ferate unde conducătorii vorbesc cu poporul fran
tuzeşte şi nu pretind ca biletele să se ceară nemtf'şte, (ca" 
"." ................ ) iar prin vagoane toate inscripţiile sunt. 
bilingve, -. precum şi în alte afaceri unde oflcianţii de 
stat vorbesc - ori şi unde şi ori şi când tn limba in 
care pot fi infeleşi«, 

Şcoala din Alsacia-Lorena până la 1885 a fost fran
ceză, iar dupa aceea s'a inceput sistemul de germanizare. 
Astăzi şcoala alsaciană se bazeaza. pe legea din 1892, care 
pune limba germana pe planul întâiu, dând insă oarecari 
drepturi şi limbei franceze. - Şcoalele sunt îrnparţite după 
procentul locuitorilor germani, astfel: a) şcoale curat fran
ceze sau Ct1 peste 75°/0 francezi; b) şcoli cu până la 
75% germani şi c) şcoli cu peste 75°/0 germani (sau 
curat germane). Instrucţiunea, care ţine 8 ani pentru belieţi 
şi 7 pentru fete, in şcolile de categoria 1 începe in limba 
franceză, in care se propun toale obiectele până în anul al 
IV-lea, iar dela al V-lea până la fine - cu excepţia re'; 
ligiei - toate obiectele se predau în limba germană. -
In şcolile de categoria a II-a, pâna la clasa sau anul IV, 
se propune paralel (in limba germană şi franceză), iar de 
de acole, pâna la fine ca la categoria I. Dacă ,elevii tnsă 
voiesc sa inveţe franţuzeşte şi in anii ultimi, li-se da voie, 
dar pentru aceasta trudă au să solvească învăţătorului 
separat, îo şcolile de categoria nI, invilţamântul e numai 
in limba germană. 

~Ca îo toate locurile unde tnva.ţămâotnl se afla pe 
astfel de baze - zice mai departe dl Gh. - el realizează 
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foarte putin din ce constitue în adevăr scopul şco alei şi 
a tnv<lţarnântului; lucru, care se ab,.,ervă foarte uşor în toate 
privinţele ... Cei opt ani, pe cari ii petrec băieţii în şcoală, 
sunt o mare perdere faţă de puţinul folos pe care-l au, 
când ies şi mai ales, târziu dupăce ies din şcoală: Invă
ţătorii se plâng că nu pot face nici o treabă, copii tân
.iese sub povara celor două limbi, iar părinţii îşi arata. tot 
mai mult nemulţumirea cu o şcoală, care nu e ce ar tre~ 
bul să fie ... 

Obligativitatea învatamântului se începe cu împlinirea a~ 
riului 6 şi ţine - cum s'a zis în alt loc - opt ani. Nimenea 
nu poate parăsl şcoala decât dupa un examen de absol~ 
vare, în care - băiatul trebuie să fîe trecut de 14 ani, iar 
fetele de 13 ani - să dea dovadă că posed cunoştinţele 
de lipsă. 

Şco alele - cu puţine excepţii - sunt de stat. Edifi
cîile sunt foarte corespunzatoare, ba chiar luxoase dar la 
cari nu contribuie statul cu nici un ban, desi sunt co
mune mici, cu câte 2 şcoli, pentru 60 -80 obligaţi. Intoc
mirea intemă nu Iasă nimic de dorit, toate sunt provăzute 
în abundanta. cu mobilele necesare şi recuizitele de lipsă, 
iar elevii primesc gratis, dela comună, toate recuisitele şi 
cărţile. - Cumpărarea acestora se face din banii pe cari 
comunele ii Încasseaza. din vânzarea poamelor ce le câ
ştiga din plantatiunile de pomi roditori de pe marginea 
drumurilor comunale şi judeţiene şi cari aduc un, mare 
venif., - un lucru care ar trebui să-I imităm şi noi ro
mânii, fiindca avem atâlea drumuri şi locuri potrivite pen
tru plantare!. .. 

lnvăţăiorii se recrutează atât dintre francezi cât şi din
tre germani, crescându-se în seminare şi preparandii, parte 
catolice, parte luterane. In ambele capata. o instrucţiune 
superioara având profesori foarte destoinici, cari dau ele~ 
vilor - pe lângă instrucţiune - şi o dozA de cultura, 
care îi pune in rând cu ori ce fel de intelectuali - dar 
mai pe sus de toate (dacă sunt francezi) li-se întrupează 
simţeminte " germanei' şi ambiţia, că sunt membrii şi au 
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sa. devina. factorii unui stat şi a unui popor puternic. Ajun
gând de fapt in viaţa practica. - acesti nevinovaţi -

'sunt tot atâţia pioneri ai culturei germane - pe care, ca 
sa. şi-o Insuşeasca. de tot, cei Alai mulţi invăţatori de ori
gine franceză, sunt aplicaţi in ţinuturi germane, unde nu 
Le trebuie mult timp ca să dispară În mare germană. 1) 
Inva.tAtorii aplicaţi in tinuturile CI1 populatie franceză - cu 
puţine excepţii - siliţi numai sa arată francezi, incolo 
sunt patrioti veritabili şi tot intr'acest spirit îşi cresc ge
neraţiile încredinţate spre a le Înstrua şi educa, ba chiar 
şi familiile lor. 

In cât privesc lega.turile de colegialitate şi voinţa de 
perfecţionare pe terenul didactic - dl Gh. ne spune, că 
- tnvătătorii alsacieni-Ioreni formează o reuniune mare, 
subdivizată în mai multe reuniuni didactice şi literal'e, 
apoi mai sunt membrii - fiecare - şi la marea reu
niune învăţ,Horească din Germania intreagă, care are peste 
120.000 membrii. - Invatatoarele. cari formează - in 
Alsacia-Lorena - aproape 50°0 (2329 faţă de 2895 în
văţători) din corpul didactic încă·şi au reuniunile 101' deo
sebite. Şedinţele sau tntrunirile lor an aspect sărbătoresc, 
iar discutiile sunt făcute cu mare obiectivitate şi cu
mintenie. 

Poate aceasta. activitate - care pe la noi nu se ob
servă numai ca o umbril ~ face ca inspectorii şcolari 
să trateze cu ÎnVăţătorii ca şi cu semenii lor, chiar şi 
atunci, când s'ar afla între ei - corbi albi - cari să fie 
cu sîmţeminle franceze şi să se oizuiască şi pentru cul
tivarea limbei natale. 

Notiţele dlui Ono Ghibu merită intru adevăr să fie 
luate în seamă, căci se pot afla mul te lucruri ce ne pri
vesc de aproape lŞi cari se potrivesc cu, imprej urările 
dela noi. P. V. 

1) Despre germanizarea repede a francezilor avem şi noi tn Ungaria 
cazuri concrete. D. e. coloniile 'franceze din eomitatu( 'rorontal (Bănat) 011-

mite: Soloturn, Sand, Hubert. Charleville, etc., in decurs de 150 ani s'a •• 
germaoizat cu desăvâr~ire şi numai fizooomia li arată că suot de alt neam, 
iar nu germani. 

J-=S 
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1 nfOrnlaţiuni. 
Adunarea generală a Asociaţiunii naţionale aradane. Joi, 25 

Ianuarie (12 Febr,) a, c" Asociaţiunea arădana pentru cultura po
porului român şi a tinut bine succeasa' sa adunarf' generală in 
sala festivă a priml'lriei din Arad, Era de faţă lume foarte multă. 
Aproape toal~ clasa noastră cultă din Arad şi jur, ba chiar şi 

din depărtări mari, ca România, şi-a ţinut de sfântă datorinţâ sii 
iea parte la această mare şi frumoasă sărbare de cultură româ
nească. Tăranimea noastră incă a fost foarle bine reprezentată, 

Tţi erâ mai mare dragul, să vezi, la un loc cu inteliginta, atâta 
tArani de ai noştrii: flănătoşi, cu feţele rumene, hnbracaţi fn 
haine de săbătoare şi dornici de cultură. Bună impresie a făcut 
şi reprezelltarea "Astrei" prin dl Emanuil Ungul'ean, advocat In 
Timişoara şi a "Societăţii pentru fond de teatru LL prin P. O. D. 
J>7'(I/;Opilt Oivulescu, protopop in Radna. 

Şedinţa s'a inceput la 10 ore a. m. 
La masa prezidială erau: P. C. Sa f{o/ntm N. Ciorogm'iu, 

protosincel, ca prezident, înlocuind pe P. S. Sa dl Episcop dle
cezan, J(}{m 1. Papp, !mpiedecat prin morb de a lua parte la 
adunare, apoi D/'. Nirolae ()*~u, Vltsile Goldiş, /)r. St. C. Pop 
şi lJ/'. fOM/, SILei/t, deputati dietali, tilwa Haicu" Sever Bocu, P. 
'['ruta, Vasile ~h('u{a; Virf/il Antonescu şi Coruel lAzar, membrii 
in birou şi comitet. 

P. C. Sa protosincplul: Hom(m R. Cim'ogariu, in milocul 
unei atel\ţiuni geMraJe, deschide adunarea, ln numele P. S. Sale 
dlui Episcop Ioan f. Pltpp, preşedintele de onoare al Asociaţiunii, 

~printr\un discurs frumos, măduos, care face adâncă impresie asu
pra auditorului. 

Urmeaza Magn. Sa dl deputat dieta!:. Va~ile Goldiş, prim
directorul Asociaţiunii, care eleclrizează mulţImea prin'lrun discurs 
magistral, în care face o reprivire asupra nizuinţelor şi sbuciu
mărilor din trecut ale aleşilor neamului pentru promovarea cul
turei ~lOastre naţionale, concretizându·le tn societăţi cum e 
"AstraL" "Asociaţiunea aradanâ" et~., In urmă adresează mulţimei· 
adunate un apel călduros pentru a merge tot inainte pe calea 
bătută şi arătată de fericiţii nostri străbuni. 

i· 
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Terminând Magn. Sa dl deputat, se dă cuvântul dlui P;'ma
mâl Ungurean şi P. O. U. P1'ocopie Givrdl'scu, cari salută in mod 
foarte căldur03 Asociaţiunea, in numele celora ce i-au tri;nis, fiind 
viu aplaudati 

Dt JT asile }ficula, prof. preparandial, decretaral Asociaţi uniii 
ceteşte raportul general al direcţiunii asupra activităţii desvoltată 

dela ultima adunare generală până astăzi. In aeest raport, direc·· 
tiunea se ocupă de cauzele stagnării activităţii Asociaţiunii până 

in toamna anului 1907, arată activitate:~ desvollală de atunci 
până astăzi, schiţează programa de muncă viitoare şi să ocupă 

cu multă laudă şi recunostintA de activitatea culturală desvoltată 
de reuniunea noastră fnvătătorească. 

Gassarul, dl Virgil AI~tone,qcu, cetind raportul . său de cassă 
Re constată, că Asociaţiunea dispune de o avere de 19.491'08 cor. 

DI Cornel Lazar, bibliotecarul Asociaţiunii, arată în rapor
tul slu, că Asociatiune dispun~ astăzi de 690 de opuri şi face mai 
multe propuneri de ameliorare fn viitor. 

Prezidentul nostru general: dl Iosif lifoldo!Jan, in calitate 
de membru al direcţiunii şi din încredinţarea acesteia, face ta
bloul activităţiii culturale a Reuniunei noastre tnvăţătoreşti, "acti
vitate mănoasă" desvoltată In două direcţiuni şi anume: Încontra 
alcoholismulu: şi incontra analfabetismului; puncte, luate de 
Reuniunea noastră, cea dinlâ;u, intre societăţile culturale ce le 
avem, accentuând şi sprijinul valoros dat Reuniunei de Asocia
tiune tntru realizarea cu bun succes a problemelor ce şi-a 

impus. . 
Se aleg comisiile pentru inscrierea de membrii noi şi pentru 

cenzurarea rapoartelor. In prima se aleg - dnii: Dr. Ioan Suciu 
Ioan Moldovan şi Ioan \Tancu, iar In a doua dnii: Ioan Georgea, 
Iuliu Herbay, GerasÎm Sârb, Dr. Teodor Papp şi Dr. Aurel Grozda. 

Până când comisiile îşi desfăşură activitatea: 
DI Ghiţâ Pop, redactor la n Tribuna'! ceteşte conferinţa sa 

despre: "Limua literară românească în Ardeal"; conferinţa, ţinută 
tn termini aleşi şi CU multă cunoştinţă. Dl aulor arată tn lucra
rea sa desvoltarea limbei noastre literare in liniamenle generale. 
Spune, că tn Ardeal ea a rămas departe de cea din România. 
Arală cât de stricat vorbesc cărturarii nostri de aici. In urmă 

face propunerea salutară, ca tinerii nostri, tn scopul de a-şi câ-
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şlig,'t o limbă literară curată şi bogată, să cerceteze şi universi
tAtile din România. Conferinţa a făcul o plăcută impresie asupra 
publicului. . 

Urmează noua constituire. Se aleg: 
Prezident: P. S. Sa dl Episcop diecezan Io(m 1. Pupp. 
Viceprezidenţi: Roman R. Ciorogariu şi Dr. Nicolae On:!u. 
NotMi: S~ver Bocu şi Dr. Emil Monţa. 
Di rccţ;,n nea : Prim-director: Vasile GoJdiş. 
Al doilea director: Dr. St. C. Pop. 
Secretm'" Vasile Micula. 
Caflsar .. Virgil Antonescu. 
E.racfQ?·: Ioan Moldovan. 
Econom: Constantin Dan. 
Bibliolcaer: Moise Popoviciu. 

Membri in comitet: Mihail Veliciu, Dr. Ioan Suciu, Sava Haicu, 
Petru Truţa, Gheorghe Purcariu, Dr. Cornel Iancu, Dr. Laurian 
Luca, Iuliu OIariu, Iosif Moldovan, Nicolae Mihulin, Dl'. Iustin 
Suciu şi Dr. Gheorghe Ciuhandu. 

F'l:SC: Dr. IUBtin Marşieu. 

După o pau7.ă de 10 minute, raportorul comisiei pentru !n
scrierea de meu.brii noi, ~Iag. Sa dl deputat dielal Dr. Ioan Suciu 
ceteşte o lungă lista de membri fundatori, pe viaţă şi Ol'dinari. 
Prezidentul ii declară pe toţi de membri ai Asociaţiunei, intre 
C'vaţiile călduroase ale azistenţilor. 

Suma incursă in cassa Asociaţiunii cu ~ceastă ocaziune face 
peste 4460 cor. 

Pe hll1gă splendid rezultat moral, iată şi un frumos rezultat 
material! 

Urmează raportul comisiei tnsărcincte cu cenzurarea ra
poartelor. Raportorul, Dr. Teodor p(tpp, constatând serioasă muncă 
în toale, pe lângă aprobarea tuturor rapoartelor, propune mulţu
mită protocolară direcţiunii Intre aprobările prezenţilor. 

Cu scestea prezidentul, P. C. Sa protosincelul RO/n(m R. 
Ciorogariu, mulţumind tulurora pentru căldura şi interesul dove
dit faţă de lucrările Asociaţiunii, mulţumind apoi şi dlui primar 
Varjasy' Lajos, pentru bunăvoinţa ce a avut-o de a pune la dis
poziţia. Asociaţiunii localul primăriei, şedinţa se ridică la 12 ore 
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şi jumătate, dupăce mai nainte părintele, Dimitrie Popopieiu din 

Cermeiu, exprimă mulţumită direcţiunii pentru osteneala şi jert
fele aduse pe altarul culturei j·omaneşti. 

La 2 ore p. m. azistel1ţa s'a adunat la un splendid banchet 
1n sala otelului "Crucea aIbă", unde s'au rostit şi mai multe 
toaste foarte insufleţitoare, iar seara, la 9~ s'a tinut pană dimineaţa 
balul 8.sociaţiunii lot la "Cru(!ea aibă". 

Astfel s'a terminat această mândră şi însufleţitoare sărbă

toare culturală românească. Dee cerul, ca ea să fie inceputul 
unor vremuri mai bune şi mai senine pentru mult năcăjitul nb-
stru Ileam' D. P. 

, Necroloage. Duminecă, 25 Ianuarie (7 Febr.) a. c 1 a trecut 
la cele vecinice unul dintre cei mai valoroşi fii ai bisericei şi 
a neamului nostru Corioltm, BredicUlum, fost deputat dietal şi 
membru de o nepretuita valoare in toate corporaţiunil e şi la 
toate socil tăţile noaslre culturale. 

Trimitem fntristaiei familii sincerile noastre condolenţe! 
Tot in aceiaşi zi a trecut la cele' vecinice" şi 1. P. S. Sa 

Mitropolitul primat al României: lo.~~f GheorqhilM, precum şi P. 
::J. Aurelian, fost ministru, m'pmbru fruntaş al partidului liberal şi 
in urmă prezident al senatului român. 

In veci amintirea lor! 
Nou Mitropolit primat al României, Marele colegiu electoral, 

compus din episcopi şi din toţi deplltaţii şi senatorii Corpurilor 
Legiuitoare, intruniti, ieri tRil!., în sala Cameri;, au alei! de Mi
tropolit primat pe 1. P. S. 8a Aflumsie, Episcopul Râmnicului, 
iar pe 1. P. S. Sa Episcopul Pimen al Dunării de jos, Mitropolit 
ai Moldovei şi Sucevei. .. 

Cursurile de analfabeţi. Pe cât de mare a fost insufleţirea 
pentru de a se ţinea cursuri cu indivizi, cari n'au avut norocul 
de a se tmpărtăşl de cunoştinţa de carte, - pe atâta e de mare 
consternaţia acum, când se ceteşte ordinul pentru opreliştea ace
lor cursuri. Jn "Tara noastră" (Nr. 2.) şi "Gazeta de Duminecă" 
(Nr. 4) s'a scris despre un ordin secret, referitor la ţinerea acelor 
cursuri, cari s'ar putea ţinea numai cu permisiunea autorităţilor. 
Preoţii şi învăţătorii, cari nu se vor supune, îşi vor pierde func
ţiunea. - Departe am ajuns! 

Monument unui Învăţător. Cetim in "Gaz. de Duminecă", că 
învăţătorii din tractul protopopesc al Reteagului au (uat frumoasa 
hotărâre de a face o colectă pentru ridicarea unui monument in 
amintirea neuitatului invăţător şi scriitor ioan Pop Reteganul. S'a 
şi adunat o sumă de 60 cor. - Laudă se cuvine lor 1 
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, 
Necrolog. Ioan ,tlieor01:u, tnvăţător tn Cherecbiu, unul dintre 

cei mai harnICi luminători ai poporului, după o funcţiune de 27 
ani - în crre timp a dovedit o activitate foarle rodnică - frânl 
de munca grea, a reposat, lăsând In urmă pe bătrânul său lată. 
V&:lcinică amintire! 

Fidanţare. Dşoara Carnelia Moldovan, fiica prezidentului no
stru general: Iosif Moldovan, Invatător, director şcolar In Arad, 
s'a fidanţat cu dl J)r. LlLZILr llt(~ob, profesor de teologie la Semi
narul nostru diecezan din Arad. 811lcere felicitări! 

Dşoara .si~via ViI"', fiica confratelui nm-llru Mihail Vldu Înv. 
în Halmagiu, s'a fidanţat cu d! Adam /)rartoş, invătAtor In Halmagiu. 

Dşoara Ana 'I'odlm din Vaşcău, s'a fidanţat cu dl 1'eodor 
Jfariş, Jnvăţător in Ternova. 

Solviri de abonmnente ,;;i fa.re. 
Abonamente au solvit: Ioan Crişan şi Stefan Ferician câte 

[) cor., iar Traian Fridrich taxa de membru 2 cor. 
Foile şi revistele de schimb ce ne vin la redacţie sunt: 

Ţara Noastră, Gazeta de Dumineca, Heuniunea culturală, Revista 
generală a invăţăm<lntului~ Pedogia experimentală şi Stăruinţa 
(org. pedag.) 

"Tribuna", Nr. 15 a. c., publică un articlu de fond, in care 
scoaLe la -iveală cuprinsul acuzei procurului din Zagreb contra 
sârbilor acuzaţi ca trădători de patrie şi care acuză e tn legă
tură cu procesul mănăstirilor din Banat reclamate de cătră ro
mâni. - Autorul arată, după spuHele procurorulni, că sarbii din 
Croaţia sunt de origine românească, ba poate chiar romani şi că 
noi, rom,lnii - de pesle tol locul, nu ne interesăm, ca să ştim 
că.· şi acum sunt fraţi de ai nostri. - Se poate. - Dar totuşi, 
unii, cari au cetit Is\oria lui Petru Maior şi Docum. istorice de 
N. Densuşan, pot să-şi aducă aminte, că acolo se spune despre 
existenţa românilor în Croaţia, .incepand cu comitatul Pojega şi 
Ver6cze, până sus pe Drava. Martori oculari, cari au trăit mai 
mult timp in CrC'aţia şi Slavonia, mărturisesc, că pe dealurile şi 
intre munţii, cari se intind paralel cu râul Drava, sunt mulţime 
de locuitori, cari se aseamănă şi la graiu şi la obicei cu românii. 
De unde au ajuns aceşti oameni pe aici,( Sunt ei rămăşiţe din 
vechii romani? Sunt continuarea Megalovlahilor din Bosnia ori 
sunt de prin părţile bănăţene Ş crişene fugiţi de urgia popoa
relor barbare? Ar fi bine să se facă cercetări, căci s'ar desco
peri date interesante. Inainte cu câţiva ani scriitorul, acestor şire a 
convenit cu un tinăr comerciant, care spunea că e din Slavonia şi 
la intrebare. a răspuns că-1 chiamă Stoian şi că sunt mulţi români 
pe lângă Drava, ba chiar şi în comilatul Baranya. Aici şi dupa. 
statistica şcolară din 1870-1876 se dovedeşte, că in câteva co-
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mune au fost copii romtlni obligaţi de şcoală. La toată întâm
plarea ar trebui să se poarte IHai mult interes despre existenţa 
romanilor - dacă nu într'alt loc, dar harem aici, in Ungaria. -.. 

Posta Retlactiunii. , 
Dlu! L C'c'ic!(}.r inv. provizor Chered~iu. Redacţia nu-ţi poate 

sislă foaia, deoarece dta, ca membru al reuniunei noastre şi al 
corpului didactic - dacă. nu eşti obligat pe baza cutărui act·
moraliceşti eşti indatorat, ca învăţător, sa sprijineşti organul reu
niunei. Că te-ai strămutat în altă staţiune nu impoartă. E vorba 
că eşti invăţător si ai speranţa să devini iarăşi definitiv şi încă 
in fruntaşa comună Cherechi. Dacă ai placere1 adreseazăte şi 
abzi prezidentului reuni unei. 

1. Cismc'$, Fer'39yhâz. Am dispus trimiterea. Abonamentul 
anual de [) cor. trimite-l cassarului 1. Grofşorean tn Gal8a -
Vilagos. Salutări! 

DIui P. S. în M. --- Ceeace ni-ai comunicat nu ne vine să 
credem, pentrucă "stipendiile" trebuie să se distribuie conform 
literilor fundaţionale. Că se preterează unii şi alţii, aceea cam 
aşa a fost totdeauna - dacă ai proptă bună şi tare, ai de ce 
te răzima - dar ca să se dea 2 stipendii grase la unicul fiu al 
unui advocat, cal'e cercetează gimnaziul din oraşul unde locuesc 
părinţii - nu ne vine să credem, căci aces~a ar fi un lucru, care 
trece peste toată echitatea şi ni-ar fac.~ să pierdem orice cre
dinţă, că mai avem câte un om, care iubeşte dreptatea ... şi -
dacă ar ieşi la lumină, cu greu s'ar mai afla cine să facă fon
daţii pentru sărăci. 

Dlui 1. Cristea, J.lHmdruloc. Conspectul celor ce au solvit 
taxele nu-I putem pnblica, deoarece nu e confirmat de cătră 
cassarul general. Sigur nu i-s'au administrat sumele lncassale şi 
de aceea nu ne-a anunţat, ca să facem cuitarea obicinuită. Re
cearcă pe cei cu pricina . 

.. Vecunoscutidui din Otlrlca. -:Am primit numărul retrimis, 
dar neavizându-ne, cum te chimă, nu şlim pe acul nume să 8i
stăm foaia, căci l-ai pus în altă tnvă1itoare, ceeace nu e corect. 
Dacă eşti Învăţător şi membru al reuniunei, ia la cunoştinţă răs
punsul dat dlui I. Că dar. In caz contrar, ne pare rău, că nu vă 
putem da lectura satisfăcătoare. Cinstea ar aduce cu sine să ne 
scrii cum te chiamă. 

Tiparul tiporafiei diecezane gr.-or. rom. Arad. 
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