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Cea mai succeasă adunare generală. 
«Gra,tu.liim la cea mai succeasă adunare genetală) " 
Cu aceste cuvinte s'au despărţit învăţătorii de prezi

dentul lor, după. adunarea generală ţinută în anul acesta 
în Arad. - A~a este. Lucrurile au fost puse la cale cu 
lngrigire, învMătorii s'au prezentat în număr aproape com
plet şi publicul - tndeosebi bărbaţii conducători - au 
arătat interes deosebit. 

Impresiunea bună asupra membrilor a produs-o - în 
mare parte - atenţi unea de care au fost împărtăşiţi - de 
astădată - învăţătorii poporului român, trecuţi ŞI ex
puşi la grele încercări. 

Dacă ne vom reimprospăta însă in memorie adună
rile generale din trecut s. e. cea din Ha.lmagiu, Şiria şi 
Pecica, despre cari la timpul sllu ne-am pronnnţat tot 
asemenea, cu bucurie putem constata, că activitatea des-
vollalll de noi in reuniune este în creşlere. :;z=c 

Mândrii de aceste constatări, în interesul activităţii 
noastre viitoare, ar fi de dorit, să se intrebe pe sine fie
care membru al reuniunei: că om'e cu ce a contribuit din 
partea sa la rezultatele ajunse? Cum şi-a achitat data
?·inta sa j·afă de ,·elmillne în trecut? Si ce ar (we(l, să jilCă , , , 
în viitor pentru prosperat"ea ,·euniunei? 

... . . . . . ... . .. . . . .. . . . 
Suntem siguri că puţini se vor afla de aceia, cari cu 

conştiinţa liniştită vor pute~. zice: eu am jl'icut tot ce să 
poate ce1'e dela mine şi tihnic mai mult n'aş puiea Jate . .. 
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Să punem toţi câte o petrică la aceasta clădire, care 
este proprietatea noastră comună, să înfrumseţil.m cu toţii 

acest monument, cQemat a eternisa memoria dascălului 
român c )nfesional pentru limpuri viitoare îndepărtate, se 
facem din reuniune o corporaţiune de model, căci 
dela aceasta depinde cinstea, autoritatea şi reputaţiunea 
noastră! 

Protocolul 
adunării generale a XVII. a reuniunii învăţătorilor dela şcoa/ele po
porale confesionale ortodoxe române din protoprezbiteratele: Arad, 
Chişineu, Boroşineu, Şiria, Buteni, Radna şi Halmagiu, care s'a ţinut 

În A rad I Joi şi Vineri, la 16.29 şi 17;30 Augus 1907. 

Şedinţa 1. 
Tinută Joi, la 16/20 August, orele 10-1 a. m. 

Prezident: Iosif J.lfoldovan. 
Notar: Dimitrie PopolJiciu. 

1. 

Conform programei publicată în organul Reuniunei 
la 7 ore a. m., membrii reuniunii în frunte cu prezidentul 
şi cu comitetul precum şi aHi mulţi onoraţiori, azisUtnd 
mai întâi în biserica catedrală la' sfânta liturgie impreu
nată cu chemarea Duhului Sfânt, silvârşitil prin P. O. D. 
protoprezb.: VasUie Beleş, preoţii: Andrei Văfan, Traian 
Vlifan, Gavril Bodea şi diaconul Dr. Tp:odor lJotiş, şi la 
parastasul ţinut de reuniune in memoria regretatului pro-
fesor Tl',odol' Ceontea, fost prezident şi prim membru de 
onoare al ei, la care, pe lângă cei amintiţi mai sus, au 
slugit: P. C. Sa protosinceluI Romfln R. Ciofog(triu, di
rector seminarial, preotul Constantin lWilmlin şi diaconul 
Cornel Lazar, fiind de faţă şi familia răposatului, la 10 
ore a. m., să întrunesc in sala mare a seminarului die-
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cezan, unde prezidentul Iosif Moldovan, având la dreapta 
sa pe Mag. Sa dl deputat dietal Vasilie Goldiş, secretar 
asesor conzistorial, ca reprezentant al Ven. Conzistor, iar 
la stânga sa pe St. Domn Lâng Jlihdly, directorul prepa
randiei de stat din Arad, ca reprezentant al Mag, Sale 
dlui Varjassy Ărpâd, conzilier regesc :şi ispector de şco ale, 
incunjurat ~i de Întreg comitetul :şi onoraţiorii prezenţi, 
ocupând locul prezidial, deschide adunarea generală prin 
un discurs frumos, în care arată într'un mod foarte po
trivit noua situaţie a !şcoalelor noastre şi - greutăţile cele 
mari, cu cari va avea să lupte învăţătorimea română 
în vIitor. 

Frumosul cuvânt de deschidere prezidial este ascultat cu mare 
plăcere şi ln urmă acoperit de aplauze insulleţite. Adnex sub A). 

II. 

La invitarea presidiului, secretarul general, Dimitrie 
Popoviciu, ceteşte rescriptul Ven. Conzistor de dUo 9/22 
August a. c. Nr. 4655/1!:}07 şi rescriptul inspectorului re
eesc de dtto 24 August n. a. c. Nr. 0008/1907 prin care 
să notifică, că in legătură cu îm'ilările reuniunii dela 3/16 
August a. c. Nr. 127/1!:}07 şi 6;19 Augus a. c. Nr. 130/907 
Ven. Conzislor a denumit ca re'prezentant al sau la adu
garea generală din acest an pe Mag. Sa dl deputat dietal, 
Vasile Gol~liş, secretar asesor conzistorial, iar :\lag. Sa dl 
Varjassy Arpeid, conzilier regesc şi inspector de şcoale a 
esmis ca delegat al său pe St. domn Lrillg Mihâly, direc
torul preparandiei de stat din Arad, după cari prezidiul 
saluta. în numele reuniunii atât pe reprezentantul Ven. 
Conzistor, cât şi pe delegatul Mag. Sale dlai inspector re
gesc de şcoale, rugându-i totodată, a fi, la timpul său, in
terpreţi fideli ai sentimentelor de omagii ale învăţătorilor 

pe lângă I. P. S. Sa Dl Episcop şi Ven. Conzistor şi pe 
lângă Mag. Sa dl inşpector regesc de şcoale. 

Rescriptul Ven. Conzistor şi al Mag. Sale dlui inşpector re
gesc de şcoale, adnexate la acest protocol sub 13) şi C) să iau 
la cunoştinţă cu plăcere şi aclamări entuziaste, 

la* 

--

:.j 
,1 

,,' 

, ! 

, I , 



192 

"-
III. 

Magnifieienţa Sa dJ deputat dietal Vas;lie Goldiş, se~ 
eretar asesor-conzistorial, fnsinuându-se la cuvânt, multu
meşle În numele Ven. Conzistor pentru salutaţiunea facută 
de prezidiu, dorind adunării generale succes in lucrările 
sale, apoi continuă: 

«Ca membru in conzistor am avut ocaziune nu odată 
să mă conving şi constat, că fnvăţătorimea din zi in zi 
îşi împlineşte tot mai mult datorinţa. Nivelul intelectual şi 
moral al invăţătorilor nORtri creşte din an in an şi astăzi 
corpul nostru invăţ,Uoresc cu nimic nu stă în dărăplul 

altora, ceiace e cu atât mai mult de l!ludat, cu cât, să 
ştie, noi am avut să luptăm cu multe greutăţi, noi n'am 
avut mijloacele pe cari le~au avut învaţătorii celorlalte 
neaml1ri şi confesiuni. Preingl'igirile dlui prezident al 
D-Voastră arătate în cuvântul său de deschidere, faţă Cll 

noile împrejurări în cari întră şcoala noastră, sunt adevă
rate şi la loc, dar locmai în aceasta zace meritul cel mare 
al dascălului român, de a şti răzbi şi prin astfel de situa
ţie grea. Pornind din aceasta, salut cu bucurie aceia dis
poziţie din legea cea nouă, unde e vorba de amelio,rarea 
salareler Învăţa.loreşti şi nu sunt contra nici chiar ajutorului 
de stat, pentrUCă zic dacă ni-!Se dă, din buzunarul nOHtru 
să dă. Veneralul Conzistor să va şi îngriji, ca să satisfacă 
acestora. Ne jigneşte însă, -- zice Mag. Sa, - dispoziţia privi
toare la invătatori. La timpul său am intreprins tot ce s'a 
putut in frunte cu I. P, Sa Metropolitul bisericei noastre, 
dar nepulând împedeca acele dispoziţii jignitoare, acum, 
dupăce proectul e lege, noi, ca oameni de ordine, avem 
să ne supunem şi ne şi supunem legii. Cât pentru viitor, 
când vorba e de implinirea datorinţelor, nimic să nu ni-se 
pară prea greu pentru a ne împedeca şi nimic prea uşor 
pentru a ne face să negligăm Implinirea datorinţelor. Cul
tivarea şi ridicarea poporului nostru să ne fie deviza! Şi 
in scopul acesta învăţătorii, vor stărui din toate pu
terile pentru Ia.tirea cunoştinţii de carte 1n cercuri tot mai 
largi, să combată şi alcoolismu!, alungând astfel şi sărăcia 
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din mijlocul poporului, pentrucă un popor luminat şi cu 
stare, lipsit ~i de vini, cu siguranţă dă inainte». 

Frumoasele cuvinte ajunse din inimă la inimi, au fost ascul
late cu plăcere, producând aplauze generale. 

IV. 
Prezidentul propune a să trimite P. S. Sale Olui 

Episcop diecezan, aflator de prezinte în Sibiin, la şedin
ţele fllndaţillnÎi Gozsdu, urmatoarea telegramă omagială; 

eînvaţatorii, întruniţi în adunare? generală, salută, cu 
dragoste fiiască pe pal'intele şi patronul lor». 

SA primeşte cu însufleţire. 

v. 
S1. Domn Ling Mihaly reprezentantul Mag. Sale dlui 

inspector rege se de şcoale, insinuând Il-se la cuvânt, în 
cuvinte calde şi binechibzllite răspunde la salutul prezi
dentului, vorbind despre misiunea ideală a invaţatorului 
şi mulţumeşte în numele :Mag. Sale pentru atenţiullea de 
care s'a împarlăşit. 

Aplauze zgomotoase acopăr cuvintele reprezentantului Mag. 
Sale Dlui inşpector regesc de şcoale. 

VI. 
Secretarul general aduce la cunoştinţa adunări gene.- -

rale, că eAsociaţiunea aradamh tncă este reprezentată prin 
P. C. Sa Roman R. Ciorogariu, protosincel, director semi
narial, apoi ceteşte rescriptul de dUo. 11/24 Allg. a. c., 
Nr. 79/1907, al ·reuniunii surori dela Oradea-mare, prin 
care sa esmite ca delegat al său la adunarea generala pre
zintă dl Petru Cipou, învăţator în Luncşoara. 

Să ia Ia cunoştinţă între aclarnări furtunoase. Adnex. sub D)· 

VII. 
Prezidiul ţine o caldă vorbire de mulţumire la adresa 

P. C. Sale Dlui Roman R. Ciol'ogariu, protosincel, director 
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seminarial, ca reprezentant al «Asociaţiunii aradane. şi la 
adresa delegaLulUl reuniunii surori dela Oradea mare, Petru 
GipotJ. 

Cu\'intele presidiuluÎ sunt acoperite de aplauze frenetice. 

VIII. 
, 

în firul salulaţiunilor, presidiul salută. in ,mijlocul adu
nării generale pe urmatorii oaspeţi: I. P. Sa Augustin 
Hamsea, archimandrit, egumen al mănăstirii Hodoş-Bodrog; 
P. O. D. George Popoviciu, ref. bis. în Arad; P. O. D. 
Vasile Beleş, protopop Arad; P. O. D. Mihail Lucuţa, 
prot. în ŞirIa; Gavril Bodea, preot În Arad; Filip Leuca, 
preot in Pâncota; Constantin l\'Iihulin, preot în Gicir; Fa
britiu 1\lanuila, preot in Sâmbăteni; Alexiu Vesalon, preot 
in Arad; Dr. Teodor Botiş, Of. Petru Pipoş şi Ioan Costa, 
prof. pr~p. in Arad; OI'. George Ciuhandu, ref. şcolar în 
Arad; Vasile Olariu, ref. in Arad; Ioan Hussu-Şirianu şi 
Sever Bocu, red. Arad; Grigorie Balici şi N. Onae, învăţ. 
din dieceza Caransebeşului. 

Adunarea generală fncă să alăturA acestor salutaţii rntre 
urări călduroase la adresa oa~peţilor. 

IX. 

Sa. insinuă la cuvânt P. G. Sa Roman R. Ciorogar'Îu, 
protosincel, director semimrial. Mllltumeşte în termini cal
dUl'oşi p"ntru salutul ce i-s'a adus. Spune, ca dupa stat 
biserica noastră naţională. ortodoxă româna este cea dintăi 
sustinătoare de şcoale. Ea aduce cele mai mari jertfe pentru 
luminarea cetăţenilor. în numele cAsociaţiunei aradane:. 
aduce salutul cel mai căldmos reuniunii şi sfârşeşte cu 
cuvintele: Asociaţillnea aradană vă tntinde mana pentru 
conltlcrarea impreulla CI] O-Voastră pe teren cultural. 

. Aplauze indelungate acopăr covintele P. Cuviosului părinte 
Cioro,gariu, 

- - ~-------~ -,,-=---,-:==--

u 

r 
t , 



r 

r 
t ; 
[ 
i 
I , 

\ . 

195 

X. 
Urmează 1. P. C. Sa Augustin Hamsea, archimandrit, 

care in cuvinte alese rllspunzând la salutul prezidentului, 
încurajază invăţătorimea şi făcând aluzie la cuvântul de 
deschidere prezidial, zice: că nu trebue judecat a~a pe
simist situaţia. Când Dumnezeu e cu noi, cine poate fi în 
contra noastră? Trebue numai să creştem poporul in legea 
lui slrămoşască, in dragostea şi alipirea lui faţă de aşeză
mintele sale culturale şi atunci nu trebue să ne fie frică 
de nimic. 

tncurajatoarele cuvinte ale 1. P. C. Sale sunt acoperite de 
aplauze insufleţite. 

Xl. 

Să insinuă la cl1vânt delegatul reuniunii surori dela 
Oradea-mare. dl Petru Cipou, Şi în cuvinlecalde, fl'ăteşti, 
răspunzând la salutul prezidial, aduce ad. generale salutul 
frăţesc al colegilor bihoreni. 

Aplauze insufleţite acopăr cuvintele iubitului delegat. 

XII. 

(1 Prezidiul anunţă trecerea din viaţă a zeloşilor membii : 
I JyeQdQr Ceontea, profesor preparandial in Arad, fost pre-

l
' II zidentŞrprim membru de onoare al reuniunii; George 

Petrescu, invăţ. În Apateu; George Grozav invaţător în 
Bonţeşti; Ioan Ardelean şi Iosif Iasa, învătători in Pecica; 
Vasile Oarcea, înVăţător in IosMel şi Simeon Albu, învăţ. 
penzionat tn CermelU. 

Adunarea generală dă. espresiune durerii sale asupra acestor 
mult simţite perderi prin scu\are şi "Dumnezeu să-i odihnească"l 

XII. 

Prezidiul propune, iar adunarea generală aclamă: 

1. De membrii ordinari: Uroş Pintea, invăţ. in Şeilin; 
Emilia Sugarin, Invaţătoare in Pedea şi Ioan Cadar, invăţ. tn 
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Dumbră viţa. 2. De membrii fllndatori. Dr. George Popa, ad,'ocat 
In Ruteni; Titu Guleş, proprietar în Semlac; Augustin Releş, 
preot in Şimand şi Dr. Teodor Papp, advocat In Hălmagiu. 3. De 
memhrii (~jut;ttori: Traian Mager, preot in SaturAu-ZeJdiş şi Blasia 
Codrean, învăţ. pensionat in M. Radna . 

. XIV. 
Conform punctului 4 din 

nominal şi sl1 constată, că din 
zenţi 207, lipsesc 33. 

programil, să face apelul 
240 memrii, sunt pre-

Adunarea generala să declară capabilă de a putea aduce 
decisi uni valide. 

XV. 

Prezidiul prezinta.: raportul genel'al despre activitatea 
biroului, a comitetului şi desp. protopopeşli; raportul de 
casă şi bibliotecd şi roagă adunarea generala. a exmite 
pentru cenzurarea lor următoarele comisiuni: 

t. Pentru cenzurarea raportului general: Ioan Costa, Dimi
trie Olariu, Iosif Stanca, George Petrovieiu, si Traian Tabie. 

2. Pentru c~nzurarea raportului de bibliotecă: Petru Perva, 
Simeon Albu şi Maria Precupaş. 

4. Pentru inscrierea de membrii noi: .Nicolae Mihulin, IOiln 
Vancu şi George Popoviciu. 

XVI. 

Prezidiul prezintă; eHeguiamentlll general» intern pre
gătit in urma insl1rcimlrii din ad. generală trecută şi 
«proedul de buget, pe anul 1907-8. 

Să predau comisiei organizătoare. 

XVII. 

Prezidiul prezintă următoarele scuze pentru neparti
cipare la adunarea generală prezentl1: Ioan Ţucra, Ioan 
Toc,Oniţă, George Iancu şi Teodosiu Hafila. 

Să predau comişiei organizătoare. 
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XVIII. 

"Conform punctului 6 din programă, Dr. Pelru Pipoş, 
profesor preparandial în Arad, dizerlează despre: (Princi
piile supreme ale didaclicei din punct de vedere istorico
critic:.. Adnex sub E). 

Adunarea generală primeşte lucrarea cu ovaţiuni f1utunoase, 
iar dlserlanlelui li votează mulţumită protocolară. 

XIX. 

Să celesc urmatoarele telegrame şi adrese sosite la 
presidiu: 

1. • Salutând cordial întrunirea reuniunei in rnăreţul 
scop cultural, implor şi eu binecuvântarea cerului asupra 
lucrărilor saleJl>. - Sibiiu (Nagyszeben). 

ilJeţianu, 
mitropolit. 

2. (Salul reuniunea inlrllnită în adunaraa generala. 
Implorăm darul şi binecllvântarea cerească aSllpra lucră
rilor ei, menite a promova cultura neamului nostru,. 

Sibiiu (N agyszeben). 

Episcopul: Ioan. 

3. «Reuniunea învăţătorilor români din dieceza Ca
ransebeşului trimite sincerile sale felicitări colegilor invă
tători intqlOiţi azi in adunare generală a reuniunii surori 
aradane, urându-le progres întru desvoltarea şcoalei ro
mâne». 

Bocşa-montană (Nemetbogsan). 

ioan .ilfarCli, 
prezidentul reuniunii. 

4. Ono rată adunare genpmlă! 

clnvăţătorii din despărţamânlu\ Belinţ, ai Reuniurii 
tnvăţătoreşti din stânga Muraşului, intruniţi astazi în şe-
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dinţă, trimit salutul lor călduros surorel Reuniuni ara
dane. Să vieze mulţi ani!» 

ChizeLău, 11/24 Aug, 1907. 

5. Domnului 

Simion Faur, m. p. 
prezident. 

Iosif ~tIoldovan, 

prezidentul Reuniunii învăţătorilor Români in A rad. 

«Cu' dragă inimă mi-ar fi plăcut să particip ~i eu la 
adunarea DVoastră generală, dar pe lângă toată bunăvoinţa 
mea, mi-e absolut peste putinţă Să lipsesc măcar şi pe un 
moment numai dela institut. 

Astfel fiind starea lucrurilor, Va. rog pe O-Voastră 
Domnule Prezident, să binevoiţj a fi interpretul meu faţa 
de Onorata aduaare generală a invătătorilor nostrii, do
rindu-i din adâncui inimei mele atât eu personal, cât şi 
fn reprezentanţa comitetului nostru parohial, cele mai SIn

cere urări de bine şi deplină prosperare. 
Ca şi până acuma, astfel şi în viitor totdeauna mă 

veţi găsI gata, ca d~pă modestele mele puteri sa promo
vez interesele DVoastră, cari hnd la deşteptarea şi creiarea 
upui viitor mai bun pe sama poporului nostru . .. 

Vă rog Domnule Pl'ezident, să primiţi espresiunea 
sUmei şi conzideraţiei, ce vi-o păstrez •. 

Arad, 29 Aug. n. 1907. 
Saoa Raicu, m. p. 

Telegramele precum şi adresele cetile, să iau la cunostinta 
fntre aclamări lnsulleţite. 

xx. 
înlrândll-să iarăşi In ordinea de zi, urmează: «PJ'Oect 

de procedură la propunerea desemnului în şcoala poporalh 
de Iosif Moldovan, învăţ. dirigent în Arad. 
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Fiind presidiul astfel ocupat, scaunul prezidial îl ţine 
vice-preşedintele reuniunii: Protasie Uivulescu 

Interesanta lucrare a produs vii discusiuni in sânul 
membrilor, la care au luat parte: Iuliu Grofşorean şi Iosif 
Moldovan. 

Adunarea generi'tlă ia I ~crarea la cunoştinţă cu ovaţiuni, 
iar dizerlantelui ti votează mulţumită protocolară. Adnex sub P). 

XXI. 

Conmembrul Ioan Vancu propune. iar adunarea gene
rală prime~te: 

Cuvântul de deschidere prezidial s1\ se treacă în inlregime 
la protocol. 

Fiind programa ~edinţei prime exaurială, prezidiul 
ridică. ~edinţa ~i anunţa. începerea şedinţei a do aua, in 

ziua următoare, la 9 ore a. m. 

Ius~l Mo!dol1an, 
prezident. 

D. c. m. s. 

Şedinţa IL 

Dimitrie Pupol~iciu, 
secrelar general. 

Tin u. tii Vinpl'i, ln 17/80 AI(,l/W,t oret" 9-1:2 a. m. 

Prezident: Ios~l JIu/doran. 
Noiar: Dimitrie POjlOvie;u. 

XXII. 

După de:schiderea şedinţei prezidiul da. ceLire urmă
toarei telegrame: 

«Salutam lbuniunea sora dorind prosperare~. 

Timişoara (Temesvar). 

Să ia la cunoştinţă fntre apla.uze 

Dt. Puticiu, 
prezidenl. 
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XXIII. 

Urmează la ordinea zilei: «Elemente străine în limba 
româtlch dizertaţiune de Ioan Costa, profesor preparandial 
în Arad. 

Adunarea generală primeşte lucrarea cu aplauze, iar dizer
tantelui li votează mulţumită protocolară. Adnex sub a). 

XXIV. 

Conform punctului 9 din programă urmează: «Despre 
pedepse., dizertaţie de Petru Binchicm, inv. în IIteu. 

Bine lucrata dizertaţie a produs vii discuţi uni În sânul 
membrilor, la cari au luat parte: Iuliu Grof~orean, Petru 
Vancu şi reprezentantul Ven. Consistor, Mag. Sa dl depu
tat, Vasile Goldiş, secretar asesor conzistorial. în urma.: 

Lucrarea sa ia la cunoştinţă cu plăcere, votându-se dizer
tantului mulţumită protocolară. Adnex sub O). 

XXV. 
D.şoara elena Murgu, învăţătoare în Chitighaz, ceteşle 

prelegerea: «Cornelia mama Grachilor •. 
După o discutie vie, la carea iau parte: Iuliu Grof

, şorean, Petru Vancu şi Dimitriu Popoviciu : 
Prelegerea să ia la cunoştinf,ă cu mulţumită. Adnex sub Il). 

XXVI. 
Conrorm punctului 11 din pl'Ogl'ama. urmează cetirea 

rapoartelor şi referada comisiunilor. In conziderarea însă, 
că rapoartele s'au publicat mai înainte in organul oficios 
al Reuniunii, la propunerea commembl'ului Dimitrie Po
poviciu, aceste nu să mai cetesc, Ci in general să iau la 
cunoştinţă, trecându-se la desbat€'rea lor specială: 

1. Privitor la raportul general cu adnexele sale: 
Adunarea generală pe baza raportului comisiei organizatoare 

cetit prin referentul: Traian rabie, adnexat sub 1). aduce con
cluzele: 

a) Raportul general să ia ia cunoştinţă şi tn special, votân
du-se "mulţumită şi recunoştinţă comitetului şi Indeosebi prezi-
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dentului şi prim secretarului, cari şi tn anul acesta s'au achitat 
cu demnitate de indatoririle impuse". 

b) Primeşte propunerile comisiunei organizătoRre privitoare 
la organ, cu excepţia părţii relative la remunerarea redactorului 
aceluia, faţă de care se ridică. In valoare propunerea prezidiu!ui, 
de a se lăsa comitetului şi pentru mai departe mână liberă 
in chestie. 

s 
c) Să ia la cunoştinţă propunerea privitoare la ridicarea 

monumenlului Teodor Ceontea, decretându se afacerea aceailta de 
chestie a Reuniunii. 

d) Tol asemenea să primeşte propunerea comisiei şi pri
vitor la membrii absenţi. 

e) Nu să :tncuviinţează propunerea comisiei organiz!Hoare 
privitor la afacerea planului de lnvăţăma.nt, ci la propunerea 
corn membrului Dimitrie Popoviciu, chestia să releagă comitetului 
central, care singur va avea să designeze din sa.nul să.u comisia 
din intrebare. 

f) "Regulamentul general intern U să introduce rn ~ mod pro
vizor. Adnex sub L). 

g) Bugetul IReuniunii pe anul 1907/8 să slaloreşle tn suma 
de 1075 cor. spese. Adnex sub M). 

2. Privitor la rapoartele de cassă, bibliotecă şi con
trolă : 

Adunarea generală pe baza rapoartelor comisiunilor insăr
cinate cu cenzurarea lor şi cetite prin referenţii: Ioan Cri~an şi 
Simeon Allm, aflând toale In ordine, ia la cunoştinţă şi ace!'>le 
rapoarte. 

1n special constată şi decide: 

1. Privitor la cassă: 

a) Cassa reuniunii cu finea anului 1906 a avut următoarea. 
stare: 

Avere activă 
Din aceasta: 

bani gata 
la "Victoria" 
restanţe 

39·f)3 cor. 
1766'63 n 

2643·30 Il 

4449'46 cor 

Suma; 4449'46 cor. 

1: 
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b) Fondul pentru ridicarea unui monument regretatului 
Teodor Ceontea stă: 

Din colecte . . 3tH··i2 cor. 
Interese dela" Victoria" după acestea 48'83 " 

Suma: 433':2;) cor. 

e) fn legătură să decide a să publica in organ numele tu
taror restanţierilor impreună 'cu sumele lor restante spre ştire şi 
acomodarea celor interesaţi. 

II. Privitor la bibliotecă. 

a) Bihlioteca reuniunii cu finea anului 1906 numără: 

In centru 283 opuri tn 3~)9 volume 
In desp. prot. ~j5 " "8ţ9 " 

De tot: 1098 opuri in 1;!4~ volume 

b) Să Jncuviinţează propunerea comisiunei de a să reduce 
preţul opului: "Pentru ţărani" donat de autor In 100 exemplare 
spre scopurile reuniunei dela 1 cor. la 50 fileri şi de a să pro
cura un sicriu pentru bibliotecă. 

în fine atât cas3arului bibliotecarului, cât şi contro
'lorului general, să votează, pe lângă mulţumită protocolară, ab
solutorul indalinal. Adnexe sub X) şi O). 

XXVII. 

Comisiunea însărcinaLă cu Înscrierea de membrii noi, 
prin raportorul Ioan Vancu, propune, iar adunarea gene-
rală aclama.: ~ . 

1. De membru (}rdinar: George Imbroane, inv. in V9,lea
mare. 2. ne membru fllndafor: P. O. D. Vasilie Beleş, protopop, 
In Arad. 3. De memlJru ajuft'Uor: Georgiu Popoviciu, ref. bis. lu 
Arad. 

XXVIlI. 

N einsinnându-se ni me - cu vre-o propunere ori vre-o 
interpelare, conform punctului 12 din programă, urmează 
fixarea timpului şi a locului pentru adunarea generală. 
proximă,' 
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Privitor la loc să ivesc doauă propuneri: una pentru 
Atad, sustinuta. de Ioan Vancu Şl alta pentru M.-Radna, 
susţinuta. de Blasiu Codrean. 

Punându-se chestia la vot: 
Adunarea generala cu 33 de voturi contra 28, optează pentru 

M.-Rltdna, iar privitor la timp, afacerea să incredinţează comi
tetului central. 

XXIX. 
La apelul nominal făcui la fine: 
Răspund 114 membrii, lipsesc 126. 

XXX. 
AutenLicarea protocolului: 
S.ă Incredmţiază membrilor din Cuvin şi Covăsa,nţ. 

XXXI. 
ExauriaUi. fiind programa aduna.rii generale, prezidentul 

Iosir moldovan, mulţumind tuLuror pentru sucursul bine
voitor întru ducerea la bun sfârşit a lucrărilor reuniunii şi 
dorin du-le întoarcere fericită la ale lor, declara. adunarra 
generală a XVII de închisă: 

Intre aclamările călduroase ale membrilor, 

XXXII. 
Conmembrul Blasiu Codrean, mulţume~te in numele 

adunării generale prezidentului, Iosif Moldovao, pentru în
ţăleapta şi buna conducere a agendelor reuniunii, dorindu-i 
viaţă lungă şi fericită. 

Aclamări frenetice acopăr cuvintele confratelui Codrean, 

A rad, dat ca mai sus. 
Iosif Moldovan, Dimitrie Popoviciu, 

prezident. secretar general. 

Acest protocol s'a cetit şi autenticat. 
Cuvin şi Covăsânţ, la 1/14 Septembre 1907. 

Dimitrie Olariu. Romul L. Papp. 
En;ilia Ştef. . 

Vasilie D. llifu Alexandru Terebenţ. 
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Cuvânt de deschidere. *) 

Rostit de Iosif Moldovan. 

Domnilo,. şi fratilm' ! 

Şcoala confeslonala ai cărei l'eprezentanţi fireşti suntem 
şi noi cei Intruniti in acelsta impozantă adunare generală, 
trece prin imprejurări extraordinare, 

Această şcoală, care ne-a creat şi ne-a pus în ser
viciul patriei bisericii şi neamului; aceea şcoală care a dat 
bisericii şi neamului o multime de bărbaţi binemeritaţi; 
şcoala care ne-a creat conziderabila poziţie ce o avem în 
concertul popoarelor conlocuitoare, şi a arădicat literatura 
ramână la sbrea rf"spectabilă de azi: ni-se pare a trece 
in domeniul istoriei, iar noi in neputinţele noastre şi in 
urmarea tmprejurărilor vitrege, cu frunţIle Încreţi le de 
griji, stăm rn fata unui tainic viitor. 

Întrăm in eră nouă~ Calea ce avem să o percurgem 
este n~unoscută şi 1n această cale singurul prietin cre
dincios ne va fi conştiinţa. Ea ne va povăţui în impli
nirea datorinţelor impreunate cu sfânta noastră misiune şi 
tot ea ne va mângăia tn neajnnsnrile ce le vom intimpina. 

Până aci, razemul cel mai puternic ne-a fost expe
rienţa, pe care clădind, an de an am ajuns rezultate lot 
mai spornice, asigurându-ne încrederea poporului şi recu
noştinţa superioriIor. Experienţa trecutului ne·a luminat 
calea viitorului. Experienţa trecutului ne-a uşurat sarcina 
şi ne-a făcut să prevedem în viitor. 

Acom însă viitorul ni-se pare aşa de trainic, aşa de 
ascuns nu ştim întrucât vom putea satisface noauelor rece
rinţe legali, nu ştim şi nu provedem nici măcar aproxi
mativ rezultatul muncei noastre, nu ştim şi nici măcar nu 
ne putem forma idee despre modul cum ni-să va lua in 
seamă rodul muncii şi de ce conzideraţie vom fi împăr
tăşiţi. Şi in sfârşit, nu ştim dacă vom fi înşine mulţumiţi 
cu rezultatele, spre liniştea conştiinţei, a acestui scum p 
prietin, fără de care nu putem trăi. 

Adnexat la protot. adun. gener. sub A). 
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Nu ştim şi nu prevedem nimic. Iată de" ce stăm aşa 
de ingrijaţi în faţa viitorului. 

Până aci ne-am văzut incunjuraţi de poporeni cu iu
bire şi încredere. Noi am fost interpretorii dorinţelor şi 
durerilor lor. La nunţi, la botezuri. la inmormântă.ri şi la 
pomeni, în tot locul şi pretutindenea in elementul nostru 
recreetor pentru sufletele lor. 

Trăiam cu poporul şi dela popor, iar poporul era 
avizat la sfaturile şi poveţele npastre. Aveam lipsă de po
por şi poporul de noi. 

Este adevărat că in ceeace priveşte retributiunea 
pentru multele binefaceri, nu eram inteleşi şi soartea noastră 
nu era de invidiat. Este adevărat că poporul nu s'a achitat 

·pe deplin fată de noi pentru multele şi bunele noastre 
servicii, dar nu În tot locul şi in toate cazurile putem să 
invinovăţim poporul pentru aceasta, căci el pentru invă
ţători şi pentru şcoală, a riscat mult in raport cu alte po
poare din palrie, iar celui ce s'a interesat de el şi soarlea 
Jui, i-ar fi dat şi sufletul. Este adevărat ca. de multe ori şi 
in multe cazuri am \ fost avizaţi la sapă şi coasă, spre a 
ne căştiga plusul trebuinţelor pentru susţinerea familiilor 
noastre, dar o făceam şi din distracţie şi din plă.cere, pen
trucă cunoscând viaţa grea şi amă.râtă a poporului, in 
dragostea ce i-o păstrăm şi în idealizmlll nostru intrupat, 
nu căutăm in toale cazurile răsplată materială şi traiu 
tmbelşugat, eram multumiţi şi mai cu puţin~ duceam viRţA 
şi traiu modest, hrănindu-ne mai mult cu gloria rezulta
telor morale, cu dragostea şi încrederea generala. şi cu po
ziţia aleasă ce o aveam în comună. 

Eram mândrii de rezultatele Hl'lncii noastre. Şcolarii 
nostri după terminarea examenelor se împrăşliau cu vitele 
şi pela lucrurile câmpului, delectând pe părinţii lor gârbo
viţi sub sarcina muncei, cu interesante clevetiri şi frumoase 
Învăţă.turi, culese dela noi şi prin noi din cartea şcoalei; 

iar lunci le şi livezile răsunau de senlimentalele cAntece, 
doine şi legende glorifica.toare de virtuţi strămoşeşti. 

Aşa a fost în trecuL 
14' 
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Trăim timpuri grele. Anii sunt slabi. Poporul prea 
insărcinat şi desmldăjduit. 

între asemenea imprejurari, nu e mirare, dacă cuprinşi 
de groază privim soartea ~i viitorul şcoalei confesionale, a 
căreia susţinere integră ni-se pare imposibilă; nu e mi
rare, dacă cu fruntea increţitel de griji privim în tainicnl 
viitor al activităţii noaslre. 

în faţa si tuaţiunei cred că nu trebue să vă demustru, 
iubiţitor colegi, ce rol însemnat are Reuniunea noastră tn
văţătorească. 

E vorba de soaJ'tea şi viitorul şcoalei confesionale şi 
prin-tr'ânsa de soartea şi viitorul neamului în a cărui ser
viciu ne-am angajat şi pentru luminarea căruia am fost aleşi. 

Sunt lucruri mari acestea, şi lucrurile mari reclamă 
înţelepciune şi putere. 

Dar uode-i uoul nu-i putere, 
Unde-s doi puterea creşte. 

Numai cu puteri unite, consolidati într'un corp tare 
şi resistibil, vom fi în stare să impunem elementelor şi 
să trecem şcoala confesională, aceasta barcă a existenţei 
noastre, peste valurile ce o ameninţă cu distrugere. 

De aceea mă adresez cătră voi dela acest loc fraţilor 
cu cuvintele poetului: 

"Uniţi-vă tn cuget", 
"Uniţi-vă 'n simţiri" ! 

Organele superioare, impreună cu fruntaşii neamului, 
cupriJJşi de nobile tendinţe caută şi sperăm că vor afla 
modul de scăpare din greaua situatiune, în ceea-ce pri
veşte îmbunaUl.ţirea sorţii, ca şcoala şi dascălul confesional 
să poată satisface neîmpedecat sfintei sale misiuni, să. poată 
răspândi lumina cunoştinţei şi pentru mai departe, conform 
legii fire~ti, in dulcea limbă maternă. 

în cât ne prive~te pe noi şi reuniunea noastră, vom 
pune in cum9ănă toate calitatile, cunoştinţele şi nizuinţele 
noastre, spre a ne oteU puterile; ca fără greutate să putem 
satisface tuturor indatoririlor ce ni-se impun. Vom indrepta 
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paşii nostrii cu inţelepciune, ca nu cumva prin ţinuta 
noastra. nesocotita, sa. primejduim existenţa şcoalei confe
sionale. Ne vom strânge rândurile încunjurând contactul 
cu oamenii cari, neştiind aprecia afacerile din punctul nostru 
de vedere, ar exphca fals tendinţele şi nizuinţele noastre. 
Vom purcede solidari în toate acţiunile, spre a ne intari 
poziţia, cu scop de a putea aradica şcoala confesionala 
acolo unde i-se cade a sta, ca sa poata împartaşl pe cât 
mai mulţi fii ai neamului nostru de razele binecuvânta.· 
toare ale invaţaturei, spre binele bisericei noastre strabune 
şi a patriei mult IUbite. 

tn speranţa aceasta, salulându-va de binevenire fraţilor 
învăţători, apostoli dela margini, adunaţi aici pentru pro
movarea cauzelor culturale ale neamului, declar adunarea 
generala de deschisă. 

Nr. 4665/907. 

J~fult onorate D011znule! 1) 

în legătură cu raportul Nr. 127/906-7, prin aceasta sa. 
raspunde, că Conzistorul să va reprezenta la adunarea ge
nerala. din acest an a Reuniunei inv. de sub conducerea 
M. O. D.-Tale, prin secretarul asesor conzistorial rrasilie 
Goldiş. 

Arad, la 9/22 August 1907. 

Ioan 1. Papp, 
Episcop. 

Mult Onoratului Domn Iosif .. lloldovan, p1'ezidentul Reun. ît'v. 

în 

Loc. 

1) Adnex la protocolul adun. generale sub B). 
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3008/1907 tf. sz. Arad varmegye kir. tanfelugyelf5jet!fI. 
Tekintetes 

Jlfold OVcln Jozsej zÎrnak, 1) 
a gU1', kel. român felel~ezeti ta"if,6k egyesiUetenek elniJke, 

Aradon. 
Tisztelettel ertesitem, hogy a Tekintetesseged eln()klete 

alaU aIl6 egyesiiletnek f. evi augusztus ha 29-en es 30-{1I1 
htrtand6 iilesen szemelyescn meg nem jelenhetven, tekintetes 
Lâng 11ihaly urat, az aradi allami tanit6kepz6 intezet igaz
gat6jat kertem fel, hagy hivatalom ncveben (îz ilIeseken ft!szt 
venni sziveskedjek. 

Tisztelettel, 
Aradon, 1907 evi augusztus h6 24-en. 

ad 79/1907. 

D-Sale D-l!ti 

"'arjassy Arpâd, 
kir. lanacsos, lanfeliigyeJli. 

Petru Cipou, 2) 
Înv., leol. (Ibs., 1nlmbru al Re/mi/mei înp. bihoreni, 

LunCşoa1·a. 
Prin aceasta primeşti însărcinarea, ca în numele Reu

ni unei noaslre, pe carea eşti poftit a o reprezenta, să duci 
fratilor învăţători, membrii ai Reuniunii înv. dela şcoalele 
poporale confesionale române din protop. Aradane I-Vn, 
intruniţi in a XVrI-a adunare generală ordinară, dragostea 
inimilor noastre şi salulul meu cordial. 

Adunarea va fi Joi şi Vineri, în 10/29 şi 17/30 Aug. 
1907, în Arad. 

Despre decursul adunării vei raporta detailat. 
M.-Telegd, 11/24 August 1907. 

binevoitor: 
Alexalldru ltluntean, 

protoprezbiterul l'c>~teşului. 
prezidentul re:.:n. tnv. orl. rum. bihorc>ni. 

1) Adnex la protocolul adun. generale sub Bt 
2) Adnex la prulonJlul adun. generale sub D). 
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Principiile supreme ale Didacticei din punct de vedere 
istorico- critic. 1) 

A) Partea istorică. 

1. Introducere. 
Ideile şi principiile cari au puterea de a revărsa 

nouă lumină în sfera unei ştiinţe, nU se nasc dintr'odală, 
ci se plăzmuesc şi se desvoltă treptat, încetul cu incetul 
în decurs de indelungate vremuri. Precum în lumea ma
teriala, aşa şi pe terenul ştiinţelor pretutindenea se vali
ditează legea cea vecinic(l a evoiufiuilei gradate şi cOi/tinue. 
Şi istoria culturei ne dovedeşte pas de pas, că toate ideile 
şi principiile mari şi reformătoare îşi anunţă apariţia lor 
de regulă cu mult mai nainte de a fi ajuns la strălucirea 
lor deplină, intomai precum soarele ceresc îşi prevesteşte 

răsăritul sau falnic prin raze de lumină trimise înainte pe 
orizont în zorii zilei. 

Şi adesea au să se perondeze mai multe generaţiuni, 
muncind pentru reformarea unei anumite sfere de gândire, 
până când se ivesc spirite, ..cari concenlrând în sine ideile 
şi aspiraţiunile din fazele de desvoltare precedente . ale 
ştiinţei, cu vigoarea şi sagacitatea proprie geniului, concep 
şi enunţă un nou principiu, care luminează, pe decenii 
înainte, calea cea nouă a ştiinţei. O nouă formă de con
cepţie se iveşte în ştiinţă, concepţie, care dă siynatura 
fazelor de 'evoluţiune ulterioare. Astfel se inaugurează o 
1l0Uel epodi. 

Dacă acest mers evolutiv se poate observa pe toate 
terenele vieţii intelectuale, atunci acela cu atât mai tare 
se poate constata în procesul de desvoltare al ştiinţei pe
dagogice, ştiinţă, a cărei problemă prin excelenţa este: de 
a studia şi a stabilt legile şi regulele, dnpă cari avem să 
perfecţionăm organizmul psihofizic al omului, fiinţa cea 
mai capabilă de evoluţiune, atât ca individ, cât şi ca co
lectivitate socială. 

1) Adnex la protocolul adun. generale sub 1<;). 
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Şi deoarece întreaga Pedagogie nu e decât o Psiho
logie aplicatll, un sistem de principii, regule f;ii dispozi
ţiuni, cari, dupăcum nimerit zicea Pestalozzi, toate au de 
scop de a tinde natu1'ei mână de ajutat" in nizuinţa sa 
impetuoasă de a desvoIta sufletul omenesc: în prima linie 
acei oameni luminati au izbutit de a produce reforme sa
lutare pe terenul educaţi unei f;ii invătllmântuJui, cari au 
ştiut să străbată mai adânc în cunoaşterea legilor de des
voltue ale vietii psihice şi, prin urmare de a aşeza ştiinţa 
Psihologiei pe temelii mai bune. 

2. Principiul suprem al Oidacticei vechi: "Învă1ământul are să fie 
natural H. Dela Ratich până la Herbart. 

Rafich, didactician din şcoala realistă a secol. XVII, 
în opera sa eNoul metod» (1620), a enunţat principiul: 
«Toate (lucrările tnvăţămitntului) să se facă in deplina con
formitate cu natura!» Ineepând dela Ratich, cinozura pe
dagogilor din secol. XVIL şi XVIII. a devenit aceasta: «Edu
caţiunea, in toate procedările sale, are să urmeze calea naturei li>. 

Comenius luceafărul pedagogic al secol. XVII., împrumută acest 
principiu dela Ratich, f;ii in celebra sa operă; «Didactica 
magurn îl erige în principiu Suprem a tot tnvăţămdntuz... 
Iată ce zice Comenins: «Stricta ordme şcolară să se îm
prmflute dela natură, şi într'adevăr o astfel de ordine, pe 
care să n'o poată împedeca nici un obstacol». Metodul 
învăţ. are să se construiască pe natun(" ca pe stâncă sta
bilă şi necclintită; căci arta nu poate nimic, decât a imita 
natura,. 

Din acest principiu cardinal, Comenius derivă: a) 
principiile, cum se poate preda şi învăţa cu uşurinţă, b) 
cum se poate preda învăţământul în mod temeinic f;ii c) în 
mod scurt şi repede. De ex. «natura incepe Cll depărtarea 
a tot, ce nu e bun şi curat»; «natllra pregăteşte materia 
aşa, incât s('l-i poală da formă»; «natura e atentă aSllpra 
timplliui potrivit«; »natura nu-şi pierde cumpătul în acţiu
nile salee; «natura nu scoate nimic la iveală cu forţa, ci 
numai aceea, ce este complect format înlăuntru şi tinde 
sa jasa la iveala dela şiue« 1 şcl. şeI. . 
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Englezul Lucke învaţă principiul procedării naturale 
din operele lui ComenÎus ~i în »Cugetările sale asupra edu
caţiunei« (1693) îl urmează fidel. 

Marele cugetător dela Geneva, Rousseau Imprumută 
principiul procedăn:i natu.rale dela Locke, ~i mergând in a
plicaţiunile acestui principiu, am putea zice, până la extrem, 
prin cart~a Ba întitulată .Emilc, sau despre educatiune, carte 
pe care Guethe o uume~te :.evangelia educaţiunei nalurale«, 
iar Pestalozzi o conzideră numai de »0 carte de visuri 
asupra educaţiunei e , inaugureaza. o nouă epocă: epoca nd
turalizmului peda,gogic. RO/lsseau, zicea: »Nu e altă carle, 
decât natura; nici un alt învMălor, decât faptele înse~i« 
~cl. Apoi aderenţii şcoalei filantropiniste, epigonii lui Rousseau 
s'au nizult de a traduce in practica învăţământului prin
cipiul natura1istic, propOvăduit cu atâta vervă de marele 
lor magistru. 

Tot a~a a procedat ~i Pestalozzi, urzitorul metorlu.ltti 
elementar ~i dascălul Europei la Iverdnn (1805-1825). 
Iată cum se exprimă el, în opera sa »Cum învaţă Ger
truda copiii săie (1801): 'IJ.iJ,fersul naturei în dezvoltarea 
neamului omenesc este nestrămulabil. Nu există, ~i nici nu 
pot să existe, în această privinţă, nici măcar două metode 
bune, ci numai unul singtw poate fi bun,' ~i anume acela, 
care în toate se bazează pe legae verinice ale naturei. însă 
metode gre~ite exista. nenumărate de multe, şi greşala fie
cilrui metod creşte tn milsura, tn care acesta se depărtează 
dela legile naturei, ~cl. Şi apoi Pestalozzi încheie opera sa 
cu următoarea enunciaţiune: ~Eu am stabilit principiul 
suprem a tot învătământul prin recunoaşterea intuiţiunei, 
ca baza. absolută a toată cuno~tinţa, Şi înlăturând toate în
văţăturile (regulele) particulare, m'am nizuit să aflu fiinţa 
doctrinei însăşi ~i forma primordială, prin care~desvoltarea 
geniului omenesc este determinată de cătră natura însaşi, şeI. 

Tot aşa ~i Frobel, care zice: 'IJ Până când nu se va 
proceda conform naturei, până atunci toate reformele şco
lare vor "rămânea zidite pe nisip«, şcl. şcI. în fine, pe 
calea brăzdată de Pesfalozzi păşeşte Diesterll'eg. însufleţitul 
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luptător pentru libel'tatea fnvăţamântului şi întemeietorul 
.Metodicei şcoaJei elem. 

In rezumat: Principiul naturalislic al Didacticei vechi 
ne învaţă, că: 1) deoarece natura ne oferă mai Înlâi cu
noştinţe formate prin SPlIzuh:, din cari mintea noastră al
cătueşle idei ab:sll'acte, tot aşa şi la, lUVrl!((fjull1t vom avpii 
sa. plocedâm dela inlui(iuni la absfrar{iuni (Ia formarea de 
noţiuni logice); 2. şi deoarece primele idei prin limba ma
ternâ {a elevului), ca mijloc de comunicaţie spirituală, se 
pot da în formă mai naturală, in mod mai uşor, Jimpede 
şi sigur: începutul a tot înv~ţăm:1ntul va avea să se efec
tuiascll in Jimba maternă a elevului. Prin enunţarea acestor 
poslulate, reforma didactică, inaugurată de aderentii prin
cipiului nalUl'alistic, solicilând cunoaşterea obiectelor şi fe
nomenelor in realitatea lor senzibilă, prin activitatea per
sonală, din partea elevului, tnlăturând memorizarea cuvin
telor şi revendicând limbei materne drppturiJe sale date 
de natura însaş, a tran,!/ormat şcoalele latine din secol. 
XVI. În ~'coale lIoţionale. ' 

Insă principiul, care cel'e, ca în toate lucrările învă

tămânlului sil imităm moduriJe de procedare ale nafurei 
e.cferl1e, nu poate să fie acceptat ca principiul suprem al 
unei Didactice adevărate, pentrucă obiectul, asupra căruia 
se tndreplează toate acele lucrări, nu este natura externă 
cu procesele ei mehanice, ci este sl~jletul (elevului) cu le
gile m'qanite ale vieţii psihice. Aşa se vede, că Rousseau 
şi mai ales Pestalozzi, sunt con5tienţi de acest fapt, cilci 
tntradevilr principiile şi părerile lor, relative Ia întocmir~a 
învăţămânlu[ui, reprezintă În mod destul de marcat, tran
ziţiunea dela »Didactica natural istică« a Jui Roticlt şi Co
menius la »Didactica psihologică« a lui liprbart şi a 
şcoalei sale. 

3. Herbart si discipolii săi. 

în jumătatea primă a secol. XIX. se începe ejJOca de 
formatiune a Didacticei moderne. Este de observat, anume 
Că toate principiile Didacticei vechi erau întemeiate şi con-
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slrnite pe teoria aşa numitelor »faculta.ti spirituale«, sau 
cel puţin aduse în legatură cu aceasta. teorie, care pe cât 
timp a servit Didacticei ca baza, aceasta n'a putut să se 
inalte la îndr~ptări clare, temeinice şi fecunde. Jlerb(wt (t 
1841) este acela, care a răslumat ~i a inlăturat acea teorie 
falză şi sterilă, a plazmuit un nou sistem psihologic şi ast
fel a pus şi DidacLicei o baza mai solida. 

lIerbart a demonstrat, ca. :. facult;\ţi psihice« dinstincle 
tHt există, că teoria faculla.tilor, Il<1scocita de Aristotel, esle 
n\lmai un bazm (el îi zice: »mit psihic«). Mai departe 
însă afirma, că: »Elementele primal'e ale vieţii psihice sunt 
reprezentlln(i/lnile, din cari sub anumite condiţii se produc 
sentimentele şi tcndenţele, numai ('fl nişte morl~tiriiri ale re
prCOl;entaţiunilor. Sau cu alte cnvinte: Toale fenomenele 
psih. se deri/lă din reprezentaţiuni (inteleclualizm). Ceeace 
în limbajul de toate zilele se numeşte memorie, fantazie, 
plăcere, dorinţa şcl., nu sunt decât momente de relaţiune 
sau de acţiune in o anumită massa de reprezeotaţiuoi, şeI. 
De la natură toate sufletele sunt omo.gene, şi numai dela 
incorporarea lor şi dela primele impresiuni alârnă indioi
duahtatert.. Pe acea~tă noua. P.:iihologie, IIl'J'b:ut intemeiază 
şi edifica întreg sistemul sau pedag, iar io fl'llotea Didac
ticei sale pune prlllcipiui suprem: :. Tut lncâţ/imânful are 
slî fie edu,clliio!« Şi într'adevăr acest principiu cardinal, după 
cum vom arăta mai jos, rezultă, ca o consecvenţă natu
rală, d:n teoria sa psihol. intelectnali::51ă, teorie după care 
sentimentele şi volitiunile (tendenţele) nu există şi nu pot 
exista independente, ci numai ca deri vatele· reprezenta
ţiunilor. 

Dişcipolii lui Herbart, şi anume dintre cei vechi Stuy 
şi Zilier, iar dintre cei noi cu deosebire D/'. TJr. Hein au 
dezvoltat, complectat resp. îndreptat teoriile marelui lor 
magistru. Indeosebi Zille)' a publicat monumentala operă: 
»lntemeiarea doctrinei învaţamânlului educativ.. (Grund
legung zur Lehre vom erziehenden Unterri'cht). EI a adău-' 
gat la teoria did. a lui Herba1'l mai ales doua principii 
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mari, :şi anume principiul coneentrijÎcăl'ii 1"iyuroase şi pe 
acela al t1'eptelor istorice-culturale. 

In fine Dr. W". Re/n, cel mai disLin:5 reprezenlar.t ac
tual al şcoalei herbartiane, a perfecţionat mai departe Di
dactica lui Herbart. In deosebi dela el avem o determi
nare mai corectă şi preciza. a treptelO1' formale, fapt de 
mare însemnătaLe pentru invătămănllll elern. Dintre operele 
de mare valoare ale lui 01'. Rein amintim la acest loc pe 
cele două mai vasle, anume: .Manualul enciclopedic al 
Pedagogiei« (Encyklop~Îfiisches Lehrbuch der Padagogik), (in 
8 volume), care incep din 1905 se publica. in ediţiune nouă 
:şi »Pedagogia in expunere sistematica« (Padagogik in Syste
matischer Oarstelung) (2 voL). din care volumul al doilea 
apare tocmai acum (1907). 

Prin provocarea la aceste izvoare celebre de Pe('a
gogie actuală, izvoare fearte respectate în lumea pedag., 
am fi întrat în curentul Didadicei herbart , până la punctul 
de dezvoltare, unde ea se află astăzi. Acum deci am putea 
trece la tratarea proprie a subiectului nostru, spre a de
termina fiinta :şi scopul Învăţămdntulrti edt.cativ,; insă in
nainte de a o face aceasta, fie-mi permis de a arunca o 
ochire retrospectivă, spre a arăta, că principiul învii(ă
mtwtului e(lucativ, nu e de tot non, ci in o formă mai 
mult ori mai puţin implicită, deja se cuprinde în părerile 

. pedagogilor din secolii precedenti, anume a fost prfwestit 
de cătz'ă pedagogii realişti: Mont(tigne şi Coinenius, apoi de 
Rousseau şi Pestalozzi. 

4, ,Prevestitorii invă1ământului educativ. 

Montaigne în .lncercărilec: sale (1580) zice: ,In ziua 
de azi (secol. XVL) părinţii nu se îngrijesc de alta, decât 
dea umplea capul copiilor lor cu cât mai multe cuno
ştinţe; de raţiune :şi de Vi1'fute nici vorbă nu e. Scopul tn
văţământului are să fie, de a face, ca elevul să devină mai 
inteligent şi mai bun. Elevul meu n'are numai să reci teze 
lecţiunea, ci mai mult să o deprinz::t: o va repeta în lu
cr~rile sale; in intreprinderile sale se va vedea, dacă este 
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mai inţelept; În purtarea sa, dacc'i e bun fi drept; in coo
versaţi unea sa, dacă are judecată şi gust; in lucrurile $ale, 
dacă iubeşte ordinea, în pornirile Rale, d{tcă e cumpătat şel. 

Mai departe Comenius în Didactica sa (1657) defige 
şcoalei următorul scop: ,Şcoala are sa tinza la tot aceea, 
ce face tultura întregului om, anume: să se cultive apti
tudin:le elevului (prin ştiinţe, arte şi limbi), îndeosebi mo
ravurile să se desvofllte în virfuti şi iniuut sli adore pe 
Dumnezeu. 

Rousseau in .Emilnl« său (1762) zice, ca.: .Pe mine 
nu mă impoartă, dacă elevul meu are să se facă soldat, 
advocat, şeI., ci eşind de sub mânile mele va fi tnta,i şI 

întâi O1!~<L~~ă: 7> tot aceea re treime să fie un om«, om 
r ~"-----~---- - __ ~-~- --~~---'- -~ __ ----

cu sufletul intreg şi sanătos, inzestr'at cu o cultură umană 
genetală, fără privire la cutare specialitate, şei. Aşadar intru 
urm(\rirea scopului cultivării, elnnentul educativ, va trebul 
să aibă precadere fată de toale celelalte scopuri. v 

Apoi Pestalozzi, in oper'a sa inţeleaptă şi adâncă 
»Orele de seara. ale unui sihaslru« (1780), determină scopul 
şcoalei astfel: «Desvoltarea generală a tuturor puterilor in
terioare ale naturei omeneşti, spre adeviimta înţ,depchme 
omenească, desvoltare in conformitate cu legile inherente 
ale acestei naturi, in lol cuprinsul fiinţei, raporturilor şi 
lucrărilor sale. Exerciţiul ~i aplicarea puterilor şi inţelep
ciunei sale în sitnatiunile şi imprejurarile deosebite ale 
vieţii omene!şLi, este educaţiune dp. speeialitafe. Insa. aceasta 
din urmă in totdeauna are să se subordoneze celei dintâ1:, 
Celce nu este om deplin Cltltivat, acelui(~ îi lipseşte bl1z((' 

pentru, c/tltum chemârii sale mai apl'opiate şi a pozifiultei 
sale speciale, 

in fine Diestenoeg, marele discipol a lui Pestalozzi, 
relevează puterea educativă a tnvi1.tAmântului prin urma.
toarea sentenţa. lapidară: ,Oocfrina este cea mai bună dis
ciplină', adecă: iovăţământul bine întocmit este mijlocul 
cel mai efectiv al educaţi unei morale. 

Din toate aceste enunciaţiuni reiese învederat, că mulţi 
didactici ani de valoare, chiar anteriori lui herbart şi şcofl.lei 
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sale, au recunoscut, ap,'eciat şi cerut conziderarea elemen
tului educatii' în hw/i(rlnulnt; la toţi cultura umanl1 gene
rall1 este supraordonată celei de specialitate; scopul învă-
ţământului coincide cu cela al ed ucaţiunei; şi în fine, pu- ! 
terea moralizătoare a invăţământului nici unul nu o pierde 'f ' 
din vedere. Însa la nici un pedagog înainte de· llerbart 
cultivarea VOhl{fi morale prin Învă{timâut nu a fost accen-
tuatl1 şi solicitata cu atâta aplomb şi perspicuitate, după 
cum a făcut-o aceasta lIerbm'f şi marii săi discipoli în Ju-
mătatea a doua a secolului XIX. 

B) Partea didactică proprie*). ! 

Principiul Învăţământului educativ În Înţelesul Psihologiei şi 

Didacticei herbartiane. 

L Fiinla înt'l1lărnfintului educativ. , , 
Ilerbarl et 1841), unul din intemeietorii Oidacticei 

ştienţifice şi din cei mai valoroşi pedagogi ai tnturor tim
pnrilor', este acela, care a conceput şi determinat ideea 
inviifă!Jlânfului educativ cu toalol preciziunea. EI anume 
zice: »lnvătământul va avea să formeze mai deaproape 
cercul al'! gândire al elpl'ului,iar educaţiunea: camctel'Ul. 
însă cea din urmă, (educaţiunea) nu e nimica fară cel din
tâi (fara. învăţământ). in ace.<:;t principiu suprem se "pzumă 
eSf'lI(a pedago!liei mele. 

Mărturisesc, că nu-mi pot face idee despre educaţiune 
fără invăţământ, precum viceversa 1l1t recunosc de bun acel 
î/ll'li(ămânf cm'e mt educă. Pentru adevăratul educator este 
indiferent, col ce fel de cunoştinţe sau dexterităţi tehn. în-
vaţă elevul, cu scop de a trage folos din ele rn viaţa 

practică, în sfera cuhlrei chiemări speciale; pe când din 
contră, chestiunea, că: tn ce chip ~e ddennină cerc/fi de 
cUi/dare al eletlllui, este pentru educător 7> tote, caci din 
idei şi cugetări se derivă toate sentimentele, tendinţele, 

*) hvoare: DI', W. Reba: ,.Encyklopildischer Handbuch der P~idagogib 
II. Aufl .. 903-7. 

D/". W. Rein: ~P1tdag-ogik in systematischer Darstellungc, 1906. 
P. lYatol'jl: .AlIgemeine Plidagogik., 1905 . 
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toate deciziunile voinţei şi modalităţile de acţiune ale in~ 
dividuluic. Educătorul numai ahtnci va putea să aibă in
treaga (>ducaHune în puterea sa, dacă va fi ştiut să intro
ducă şi să stabilească in sut1etul elevlliui său un cerc de 
cugetare vast, bine organizat şi concentrat, un cerc de cu
getare, prin care elevul să devină capabil de a rezista tu 
conlra influenţelor nefavorabile, provenite dela mediul social 
care-l împresoară, ba chiar de a-se şi lupta in contra. in
fluentelor nefavorabile, provenite dela mediul social, care-l 
îrnpl'esoară, ba chiar de a-se şi lupta în contra acelora,' 
iar pe cele favorabile de a-le primi şi a-le asimila cu con
ţinutul lumei sale interioare. 

Didactica hel'bart. face dinstincţiune preciză între »in
văţământul needucative şi »invăţamântul educative şi 
anume: învăţământul needucativ sau »de specialitate«, tinde 
numai de a pregăti pe elev pentru cutare chiemare spe
cială, pentru cutare profesiune, şeI. Aci elevul învaţă în 
vederea eâştigului material, pe care il va putea avea din 
cunoştinţele invaţate, cu scop de a-şi asigura subsistenţa. 
La acest fel de învăţamânt, nu se cauta, dacă individul a 
devenit eticeşte mai bun sau mai rău, deşi nu se poate 
nega, că pregătirile serioase şi temeinice, fie pentru orice 
chiemare din viitor, îl [nalta pe om, mai mult ori mai pu
ţin, şi în privin~a morală. Insă pentru învăţamântul de 
specialitate tu tuş nit acesta este scopul principal. 

De tot altcum sta lucrul la invăţământul educativ, căci 
aClcunoştinţele, cari se dau elevului, nu apar ca scop 
propriu, ci mai presus de toale se intrebuinţează ca nişte 
mijloace, prin cari (formând cercul de gândire al elevului) 
căutam de a i1~jtuinta asupra vuintei sale (momle). Până 
când pentru învăţământul de specialitate cerinţa principală 
e: de a da elevului anumite cunoştinţe şi dexterilăţi ne
cesare şi utile: până alunci pentru învăţământul educativ 
lucrul cel mai de căpetenie este: de a pl'oduce ln elev o 
anumită activitate personală inte1'ioară (spi1<ituală), de a' 
nubitiUt şi a augment(l aceastl1 (u~tivitate h~ sen'iciul cultu"ei 
umane generale. Mai departe învăţăm. educativ are în ve-
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dere nu numai cultum intelectuală, ci în primul plan: no
bilitarea ?'nimei şi tndrepta1'ea statornică a voinţei spre bine. 
Deci învăţăm. educativ are in vedere întâi şi întâi: /0-1'
marea cameterului moral, pe când învăţăm. educativ lasă 
această problemă inalta tn sarcina nizuinţelor şi lucrării 
individuale, în valurile şi curentul vieţii. Pe când invaţăm. 
needucativ se restrânge la cerinţele unei culturi speciale: 
pe atunci învăţăm. educativ tinde de a dezvolta şi a sta
bili în elev o astfel de cultură umană generală, in al cărei 
centru să stea şi sa domineze idealul virtuţii. 

2. Determinarea mai preciz(1 a scopului învăţământului 
educativ. 

Invaţamântul educativ in opoziţiune cu cel de spe
cialitate, are sa tinză spre scopul general al educaţiunei. 
Deci scopul învăţăm. educativ. este de a-se deduce din 
însuşi scopul educaţiunei. Se ştie insa, că scopul suprem a 
toată educaţi unea este: formarea ca'l'acte"ului moml. Prin 
urmare, toate cunoştinţele şi dexterităţile, pe cari şi-le in
suşeşte elevul prin învăţamântul educativ, au să set've în 
prima linie la formarea caracterului moral, aşa îocât învă
ţăm. educativ, în mod jndirect, se pune în serviciul edu,ca
ţiunei morale şi se împreună cu disciplina pedag., care la 
râodul sau cauta. să transformeze în obiceiuri (datine) mor. 
dispoziţiunile, pe cari le-a produs înviiţământul. 

Şi apoi Herbart şi discipolii săi afirma, că prin for
marea cercului de cugetare al elevului, se poate influinţa 
cu efect şi cu siguranţa asupra deciziunilor voinţei sale, 
pentrucă tendinţele nu sunt nişte fenomene, ce. ar putea să 
stea fără de rep?·ezentatiuni. Izolată de idei, separată de 
legăturile sale cu judecata şi cursul logic al cugetării, 
voinţa nu e nimica. Mai departe lIerbat"fianii afirmăl că 
deşi de multeori putem afla în sufletul nostru idei de acelea 
cari nu sunt însoţite nici de sentimente, nici de voliţiuni 
(tendenţe), insă nici odată nu pot să apara sentimente sau 
tendin~e, cari să nu se derive din anumite idei} deşi, poate 
obscure. Aşadar voinţa, fn toate nuanţele, îşi are rădăci
nile sale în massele de idei şi cugetari; din ele răsare, din 
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ele se dezvoaltă, prin ele se determina. in toata. vremea. 
Apoi Didactica herbart. continuă firul rezonamentelor 

sale astfel: adeva.rat, ca. voinţa Intotdeauna t~i are rădă
cina sa în cercul de cugetare al omului, totu~ ea va putea 
să iasă la iveala. din acest eerc, numai sub anumite con
diţiuni, anume: până când cuno~tinţele elevului ra.mân un 
agreat indiferent, adecă o au mă de idei lipsite de senti
mente, până atunci ele nu vor putea să injluinfeze asupra 
voinţei lui. Prin urmare învătămăntul numai atunci va 
merita numele de invăţ. educativ, dacă ideile, cari fac con
ţinutul lui, vor fi insoţite de tonuri emoţionale, destul de 
intenzive, aşa încât deodată cu agonisirea de cunoştinţe, 
să se arate şi oarecari senthnente de plăcere p,·onun(ate. In 
cazul acesta, nu preste mult, în urma sentimentelor, se 
vor ivi astfel de tendinte, cari nu vor lăsa pe eleV' să 
rămâie pasiv, ci îl vor îndemna la oarecari deciziuni spre 
lucrare. 

Starea cea justa., în care invăţăm. educativ are sa. 
transpue pe elev, va fi deci realizată atunci, când in su
fletul aceluia se vor produce tendenţe de a lucra cu plă
cere, cu tragere de inimă, din impulziune şi iniţiativa. per
sonală proprie, şi anume aşa, încât elevul sa. nici nu fie 
dispus de a tinde sa. lucreze rn alta. direcţiune, decât nu
mai in direcţi unea binelui, frumosului şi adeva.rului. Această 
dispoziţiune psihică se zice : interes pedagogic. 

Şi dacă interesul este odată deşteptat in elev, acesta 
va fi pus pe calea sigură a adevăratului progres, căci im
pulziunea de a lucra de buna.voe va rezida permanent in 
interiorul său şi va emana din aceasta neincetat. De aci 
urmează, că scopul cel mai deaproape al invăţământului 
educativ nu poate fi altul, decât a deştepta, a dezvolta şi 
a întărl În s!{tietul elevului intere.<ml pedagogic. Dacă tovă
ţământul a făcut aceasta, atunci el a câştigat influenţă de
cizivă şi asupra voinţei elevului, in fine din aceste motive 
-rezultc1, că principiul ca1'dinal al învăţământului educativ 
este următorul: Jnstruează aşa, încât să se deştepte -in
tenJsc în elev, şi deşteaptăinte1'es pent-ruea să se formeze şi 
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re,quleze »voinfa« elevului, Iată cvintesenţa principiilot did. 
ale şcoalei herbartiane! 

Un principiu binecunoscut al Didacticei vechi zicea: 
.Instruiaza interesant«. pentruca elevul sa. înveţe ceva. Aci 
pe »învăţare« se punea tot temeiul. Acest principiu este 
falz, pentruca (zic Herbartienii), nu pe »învăţare« trebue 
sa. se pună greutatea, el pe »interes«, cunoştinţele pot se1 
dispm'ă, până când interesul perzistă in sufletul elevului 
şi dupăce el iese de sub inHuinţa educalivă a şcoalei şi 
ca un impulz succesiv crescând, îl va indemna pe acela 
de a urmări scopuri din ce în ce mai nobile. Deşteptarea 
şi întărirea interesului este şi are să fie principiul de VlrltCl 
al înnâ/ământului educativ. Şi În sfâr~it Întocmirea lIwâ
ţâmântului tn o astfel de formă, incat prin mijlocil'ea in
teresului să se dezvoalte şi În drf'p teze »~'ointa« elellulrti, nu 
poate fi Întrecută prin nici tUl alt ,mijloc pedagogic. 

3. lVoţiuuea şi speciileiuterf!sului. 
llel'bart zice: clnteres. Însemnează: îndemnare spre 

activitate spontană, din partea elevului. Cel, care păstrează 
cunoştinţele şi se nizue de-a şi-le augmenta: ăcela, se 
interesează de cunoştinţe şcl. 

Şcoala va avea sa. desvolte interesul În douâ direc
ţiuni mari, anume: inter. faf(( cu natura şi înt. faţă cu 
viaţa omeneaseel, Şi apoi aceste două derecfii principale 
se ramifică in atâtea' specii, în câte forme se manifesta. 
lucrarea spiritului omenesc în servidul binelui, adevărului 
şi frumosului. Deci Didactica herbar·tiana. cere: eInteresul 
ped. are să fie multilateral», Şi cu toate că ţinta ultimă 
a învăţăm. educativ rezidă in ideea virtuţi, (caracterul 
moral)t totuşi scopul cel mai de ap,'oapet pe care acel in. 
văţământ are să-] urmilrească, este: interesul 1nultilateml
Şi apoi, dintre diferitele specii ale interesului, celui moml
,'eliglos trebue să i-se dea întâietate, să i-se asigure inten
zitatea, trăinicia şi predominarea supremă, Dacil învăţă

mâ.ntul va urmărI cu solicitudine şi '3onzecvenţă aceste 
scopuri, atunci el se va pune in serviciul formării carac· 
tendui mOTal, ţinta supremă a toatil educaţiunea, 
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4. Gruparea mate1'iilor de învăţăm. 

In mod corăspunzător celol două mari direcţiuni ale 
interesului (<<natura:. şi «viaţa omenească»), Didactica 
herb, grupează şi materiile de învăţ. În două clase mar'i, 
făd\nd distincţie între lnvăţâmrlnt ct'ealr. şi Învc'iţământ 
eetic ... Anume invăţamântul din ştiinţele naturale şi matp.
matice, întrucât el tinde de a da elevului cunoştinţe despre 
natură, cu scop de a-i inainta cu deosebire cultm'a inte
lectuală, se zice: Învăţământ t'eal; iar întrucât invaţă
mântui din ştiinţele istorice şi limbistice îşi face de scop 
de a-l conduce pe elev la cunoaşterea raporturilor şi 
evenimentelor din viaţa omenească, pentru a-i desvolta 
cultm'(j morală, se zice Învăţâmânt etic. Şi deoarece <cul
tura moralb e de mai mare valoare, decât «cult. intec
tualb, deaceea şi Învă ţământului etic trebue să i-se dea 
ltltaietate faţli cu cel t'eal, ba, după didactica herbart" în
văţământul' etic este de a se conzidera chiar ca Şl centrul 
întl'eg învăfământului educativ. Aşa dar, după Did, her
barL, principiul de di~tincţiune al materiilor de învăţământ 
este itifluinfa ce acelea, afirmativ, o pot avea asupra cul
tU1'ei morale a eltlVului. 

,C) Partea critică. 
După ce am expus fiinţa şi scopurile învaţămâ.ntului 

educativ, a principiului suprem, in care se rezumă esenţa 
Didacticei herbart., urmează să cercetăm mai deaproape 
bazele psihol. şi conzecvenţele ped, trase din acest prin
cipiu, la lumina c?"itică a Psihologiei actuale, 

1, Reducl!1'ea tuttwor fenomenelor psih, la 1"epteZenta
ţiuni (şi îndeosebi det'ivaf'ea voinţei din inteligenţ(l) este o 
teorie falză. 

Punctul de plecare psihol. al lui Herbart, că toate fe
nomenele psih, se pot deriva din reprezentaţiuni, :şi că 
prin urmare chiar şi voinţa este numai un fenom. derivat 
din inteUgentă, este o părere absolut jalză, pentrucă cele 
trei clase de fenomene psih" (anume: ideile, sentimentele 
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şi tendinţele) nu se pot reduce unul la altul, ci toate trei 
sunt de o potrivă originale şi primordiale; aceste trei fe
luri de fenomene psih., deşI merg paralel unele lângă al
tele, nu se pot transforma unul În cetalalt,anume aşa, că 
din reprezentaţie să se facă sentiment, ba chiar voinţa şeI. 
Prin nervii senzibili se produc: toate simţirile, iar prin 
nervii motori: toate mişcările. Senzatiunile şi mişcările sunt 
două fenomene psiho- (fiziologice) fundamentale, iar rela
ţiunea dintre :tsenzaţiune« şi lI-mişcare« se arată prin 
,.tonul afectiv« (sentimentele de plăcere resp. dispIăcere). 
Din senzaţiuni se clădeşte şi se dezvoalta intregul domeniu 
al ,.fenomenelor intelectuale..: pe când pe impalzele moto
rice, se bazează toate ,. fenomenele voliţionale«. Şi precum 
li- senzaţiunea« ca atare nu se poate transformâ in inerva
ţiune motorică resp. în mişcare« : tocmai aşa nici· ,.inte
ligenţa pură« nu se poate preface tn :»voinţă propriec: sau 
chiar >v. moraIă«. »Sentimentele« şi lI-tendinţele> adevarat 
că pot să însoţească reprezentaţiunile şi pot sta în raport 
foarte· intim cu acestea, in să nici odată nu sunt şi nu pot 
fi numai modificări de ale reprezentaţiunilor. Cu o vorbă: 
incercarea lui Herbart de a reduce toate fenomenele psihice 
primordiale şi îndeosebi şi > voinţa«, numai la ,. reprezentati
une..: este tocmai aşa un bazm, precum a fost teoria facul
taţilor psihice a lui Aristotel. Aceste fapte, documentate până 
la evidenţă de cătră Psihologia actuala, sunt de o 
importanţli principială pent1'u Didactică. 

2. Cultura intelectuală singl.wă incă nu e deajuns spre 
a asigudt cultura voinţei. 

Bazată pe ipoteza, că sentimentele şi voinţa sunt nu~ 
mai nişte modificări de ale reprezentaţiunilor, ~ Didactica 
herb. f uşor ne poate induce in rătacire prin maxima gre
şită Ca lui Herbart), care zice, că: ,.In ce chip se deter
mină cercul de gândire al elevului, aceea este pentru edu
cător foi, căci din idei (cugetări) se derivă sentimentele, 
tendinţele, deciziunile şi modurile de acţiune ale individului«. 

Adevărat, că fenomenele inteligenţei cu acelea ale 
voinţei se întâlnesc rn unitatea conştiinţei, cu toate acestea: 
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voinţa nu. atarnă în mod unilateral numai dela intelect, şi 

prin urmare: nici c/dtura voil/tei nu e condiţionată excluziv 
numai de c/tltura inteligeJlţei, dtlpa. cum aflrma. Flerbart şi 
discipolii săi, ci precum inteligenţa, aşa şi VOi?lfa ifi are "ă
dăcina sa deosebită în via(fl psih., Îşi are fiinţa şi dezool
tm'ea sa proprie. Şi cu toate ca. ctlltivarea ingrijita. a inte
hgentei poate sa. promoveze în măsura. conziderabilă cul
tura voinţei, toluş cultivarea inteligenţei în sine Î1idi nu 
poate să producă şi sâ asigure în mod absolut cultura pro
prie a voinţei. 

Herbart şi discipolii săi afirmă că: :. Nu exista. edu
caţiune făra. învăţământ, şi viceversa: nu poate fi recu
noscut de bun acel învăţământ, care nu educă«. Este fru
moasă şi adevărată această enunciaţiune, însă nu în înte
lesul motivării, pe care i-o face lIerbart, că adecă: :tdin 
reprezenlaţiuni ar rezulta toate deciziunile voinţei«, moti
vare, pe care Dr, Hr

, Reiu, cel mai distins reprezentant 
actual al şcoalei herbart., o formulează în mod încă şi mai 
pregnant aşa, că: :t Deciziunile voi nţei întotdeauna se de
termină prin viaţa reprezentaţiunilor c , 

Psihologia de astAzi ra.stoarna. această aserţiune, do
vedind că numai din r·eprezentaţiuni pure nici odată nu 
va putea să rezulfe voinţa însaş, ba incă chidr nici repre
zentatiune plus sentiment nu poate da voiufă În În(elesul 
adevlirat al cuuântului, ci' "voinţa,c este fi 1'llmâne un fe
nomen psih., care aMt dupli jiiinţa cât şi dupâ natura api:;

voltârii sale, este ceva distinct de inteliqen(a proprie. 
Dacă această teorie psih. ar fi adevarată, atunci o 

inteligenţă perfecţiunată întotdeauna ne-ar conduce la o 
voinţă corectă. Aceasta însă nu se întâmplă in toate ca
zurile, căci la mulH indivizi pe lâ'ngă un intelect foarte 
cult, aflăm o voinţă defectuoasă, atât in ceeace priveşte 
energia, cât şi direcţia ei morală, 

Nu voiesc să mă estind mai departe, ta tuş ţin' să a
mintesc în treacăt, că celebrii psihologi ai timpului prezent, 
precum: lVundt în Germania, Ribot în Franţa, Sully în 
Englitera, James şi Stanley HaU in America, nu numai că 
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resping derivarea inteledualista a fenomenelor psih., ci do
cumentează, cu argumente experimentale puternice, (cu a- .. 
jutorul fiziologiei, biologi ei ~i psihologiei infantile), că fe- ' 
nomenele voliţionale sunt p1'iore celor intelectuale, ba chiar 
că cele dintâ.i produc dezvoltarea celor din urmă, rn 
legătura cu acest nou sistem psihologic (vohmtarizm) se 
desvoltă în timpul mai nou Didactiva experimentală, care 
are să fie Didactica secolului al XX. 

3. ~ Interes şi voinfăc:. Dispoziţia psih., pe care o nu
mim :tinteresc: şe deosebe~te de :tvo.inţac:. Adevărat, ca în 
interes se an11. deja iln fel de voinţă. embrională (stare la
tentă), insă cu toate acestea: nu interesul guvernează voinţa, 
precum susţine Didactica herb., ci din contra: voinţa gu
vernează interesul şi U îndreptează aCllş într' o direcţiune, 
acuş 1n alta. 

4. Valoal'ea cultivă?'ei :tinteUgenţei< şi )voinţeic:, privite 
Îndeosebi, şi raportul lor redproc. 

Ind/. ~i mai bătătoare la ochi este derailarea din 0-
gaşul corect a unor herbartieni, cari accentuâ.nd scopul 
moral al tnvăţamâ.ntului, ajung până acolo, că conzidera 
cultivarea intelectuală numai ca mijloc in serviciul cultiv(ttei 
voinţei. In acest chip, de cultivarea inteligenţei prin "'i:nva
ţămânl nici nu se poate ţinea seamă tn măsura, pe care 
o cere însemnătatea proprie a culturii intelectuale, ca atare. 
Raportul dintre )inteligenţă« şi :tvoinţăc: nu are să se iea 
af?a, că :tvoinţac: este stapâna, iar inteligenţa servitoarea ei, 
ci fiecare din aceste două manifestări psih. cardinale îşi 
are fiinţa dezvoltarea şi valoarea sa deosebita, chiat, şi indepen
dente una de alta. Prin urmare atât .int~ligenta«, cât şi :tvoin
ţaa trebnesc cultivate în confat'mitate cu natura şii mportanţa" 
lor, ce o poşed fiecare (şi independente una de alta); iar 
tn sfâ.rşit amândouă să se aducă în acord, aşa că să se 
ajutore şi completeze una pe alta imprumutat. Cei mai 
mulţi Herbartianii nu ţin seamă. de :tindependenţa relativă< 
a inteligenţei de voinţă. De altă parte însă la unii chiar 
şi independenţa voinţei rămâne scurlala, pentrucă este re
dusa de a apărea. numai ca şi o rezultantă pur mehanică 
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a mifcării 1'eprezentafiunilof. Această supozi~iune falză i-au 
condus pe Herbartieni la conci uzi unea (de valoare dubioasă) 
că in învăţământ, (care direct poate opera totuşi numai 
asupra cultivării intelectuale), s'au vârit şi elemente de 
acelea, cari în inţeles riguros pedag, nici nu aparţin acolo, 
anume: că la studiile relig.-istorico-limbistice să se pună, 

deadreptul, temeiul principal pe "excitatiunile afective« (pe 
deşteptarea de sentimente), numită .interesare« din partea 
elevului. Prin tnvaţământ de sigur trebue să se deştepte 
.interesc în elev, insă acest interes n'are să se inalţe la 
rangul de moment principal, şi să nu se introducă de din
afară, ci să se producă şi să se menţină prin ocuparea 
intenzivă, amănunţită şi aprofundată cu obiectul respectiv. 
Nu e deajuns predarea atrăgătoare, interesantă şi însufle, 
ţitoare din partea învăţătorului, ci se cere deslănţuirea pus 
tetii com"binative şi c?'eatoare a inteligenţei elevului. 

5. Invătământ .etic« ş~ ltwăt. >realc. 
Am vă~ut, că Herbartianii f~c dinstinctiune intre "tn~ 

văţământ etic" (din cunoştinţele religioase-istorico-limbistice) 
şi "învăţăm. rectl'" (din cnnoşt. naturale şi matematice). 
Faţă cu această dinstincţiune se pot face următoarele o~ 
biecţiuni: 1. scopul principal şi propriu al tnvăţământului, 

privit după adevărata sa fiinţă, este şi trebue să fie, mai 
presus de toate, de a forma în mintea elevultâ cât mai 
multe noţiuni şi judecăţi clare şi p"ecize, iar nu nu,mai de 
a produce sentimente şi tendinţe; acesta se poate accepta 
cel mult numai ca scop secundar; 2, principiul de a distinge 
un anumit grup de cunoştinţe de toate celelalte tocmai 
prin C1'iteriul de a fi obiecte etice, ar însemna, ca. de ex. 
Istoria, ca obiect de tnva.ţ., nu poate să se numere intre 
obiectele, cari contribuesc la desvoltarea culturii intelec
tuale; sau că Matematica, - (despre care ştim, că prin 
concentrarea, aprofundarea şi conzecvenţa cugeta.rii log. 
nu numai luminează mintea, ci înta.reşte şi voinţa) -
n'ar putea avea influinţă şi asupra sentimentelor ~i ten~ 
dinţelor morale ale elevului. într'adeVăr, în această privinţă, 
chiar şi filozofii antici, ca de ex. Platon, au cuprins mai 

i 
!' 

:/, 

.1 

.1 

.1 

1 '. 

, .. 



226 

profund lucrul, când a afirmat, cil IMatematica, prin exer
citarea şi disciplinarea riguroasă a inteligenţei, contribue 
in măsuril cODziderabiiil şi la cultivarea morală a elevului şei, 

C) Rezumat. 

Din toate ideile, pe cari le-am desfăşurat în partea 
istorică, didactică şi critiCă a tratatului de faţă, putem 
trage urmatoarele concluziuni pentru Didactlca actuală: 
principiul "tnviltământului educativ" este intr'adevar un 
principiu foarte preţios, principiu, care scoţând în relief 
efectele educative-etice ale invăţământului, a revarsat nouil 
lumină în desvoltarea Didacticei; acest principiu merilă să 
fie menţinut şi pe mai departe, insa. corectat şi complectat 
cu motivările, pe cari ni-le oferă Psihologia actuala, anu
me: 1. "voinţa" nu e de a se conzidera numai ca şi un 
fenomen psih, detirat din reprezentaţiuni, şi cu atât mai 
puţin ca o rezultantă mehanică din mişcările şi ft'laţiunile 
reprezentaţiunilor, ci ea îşi are rădăcina, fiinţa şi indepen
denţa sa (relativă) de reprezentaţiuni; 2. prin urmare nici 
"cultura vointei" nu e şi nu poate fi numai un rezultat 
mehanic al culturei intelectuale", ci fiecare din aceste cul
turii" , îşi are fiinta şi valoarea sa fi deosebit!l. 

Aşadar într'adevăr edlu~ati/) va fi învllţământul, ,dacă ' 
atât «inteligenţa> cât şi <voinţa» se vor culLiva prin el 
după adevărata lor tiinţă fi putere ori!linahi re O au În 
viata psih. a omului. Şi pres te tot se poate afll'ma, că cu 
cât desvoltarea fenomenelor de cunoştinţă se va duce la 
o cultură intelectuală mai genuină şi mai inlenzi vă: cu 
atât acea cullură va contribui în masură mai mare şi la 
cultivarea voinţei. Prin o cultură intelectuală temeinica pe 
de o parte se va pune bazll tuturor virtutilor, pentrucă 
toate intenţiunile :şi faptele nobile se razimă pe chibzuială 
logiCă corectă, întemeiată pe idei clare; de altă parte insă 
această baza. intelectuala a intenţiunilor şi faptelor noastre 
ar rămânea sterilă, drtcă puterea proprie orighwlă a voinţii 
1H1- ar putpa şă del)ină stâpână presfe materiile (ideile, jude. 
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că!ile, scopurile,) pe care t-le ufc)'ă inteligenta. Mai departe, 
tocmai această putere originală şi primordială a yointei se 
va putea desvolta nwnai in legâtură intimă cu puterea 
deasemenea originală a inteligenţei. Şi e de observat, că 
această putere primordială a inteligenţei eRte ceva cu tolul 
deosebit de aceea, ce numim primirea (pasivâ) a CWWi 

ştinţelDt', în fine, pe cum bine observă Natofp, baza ul
timă a tuturor greşelelor Didacticei herbart. este, că ea 
nu ţine seamă de puterea spontanee, originală şi indepen
dentă, atât a cvoinţei», cât şi a cintelectului. (precum şi 

a fantaziei estetice»), şi, cultivarea a:eslora, (in flagrantă 
opoziţiune cu Pestalozzi) o conzideră mai mult ca o des
voltare introdusă de din afară în sufletul elevului, iar nu 
ca o desvoltare în prima linie lăuntrică. In fine şcoala, 
chiar dacă ea dă învăţământ oricâ.t de educativ, nu poate 
sâ desvualtevoinţa pe deplin, pentrucă aCE'astă desvoltare 
nu e un efect al cunoştinţe/O?' şi sentimentelor, ci e un 1'e
zulttlt al faptelor, a păfaniilor şi a luptelor, din viaţa 
fiecăruia, pentru cari şcoala, adevărat că-I pregăteşte pe 
elev, in cari însă nu-l poate introdnce direct, decât numai 
în măsură restrânsă. 

D) Incheiere. 
Marele cugetator, filozoful Km·t zice: «Este încântător 

de a ne imagina, că natura omenească, prin educaţiune, se 
va putea perfecţiona succesiv tot mai mult, şi că aceea 
incetul cu încetul, va putea fi adusă la un grad de des
voltare, care să se apropie tot mai mult de idealul ome
nimei. »' Dacă există mijloace, prin cari se poate lucra cu 
efect la înălţarea nivelului moral şi intelectual al neamului 
omenesc, mijloace prin cari popoarele să se poată apropia 
de culmile perfecţiunei visată de Kant, dintre acele mi
jloace cele mai puternice nu pot fi altele, decât şcoalele 
educative, şcoalele, in cari, în mod accesibil pentru toate 
clasele societăţii om., să vor cultiva toate manifestările 
psihice ale indivizilor în conformitate deplină cu natura 
lor originală, şi totuşi în armonie unele cu altele, aşa incât 
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mintea să caute adevărul pur, lmma să ştie preţul fru
mosul, iar voinţa să se maoifesteze prin fapte eliberate 
din Cătuşile egoismului îngust şi puse in serviciul altruis
mului nobil, fapte conforme legilor morale omeneşti şi 

divine. 
Toate puterile, prin cari ginţîle se vor putea imllta, 

vor putea străluc! şi îşi vor putea împlini misiunea lor 
istorică, se vor putea prepara mai bine In 7coale pătrunse 
de elementul edlt~ativ, in şcpale, cari vor şti sa. formeze 
inteligenţe luminate şi adet'ilrate car'actet'e, căci numai ca
racterele firme vor fi capabile de a asigura neamului lor 

. desvoltar,e şi viaţă îndelungată şi prosperă. Tocmai de aceea 
pentru toţi cei ce se nizuesc de a ferici popoarele prin 
lumina culturi~, 1principiul şcoalei educative, a şcoalei care 
fa.ră alte conzideraţiuni şi interese laterale, va forma şi va 
tntări voinţa statornică în bine în deplin acord cu judecata 
corecta a inteligenţei luminate, are să le serve ca normă 
pedagogica supremă! 

Arad, in 29 August n. 1907 .. 

Convocare. 

Dr. P. Pipoş, 
profesor, 

Despărţamântul protopopesc Radna, al reuniunii în
văţătorilor ort români din protopopiatele aradane, I-VII . 
îşi va ţine adunarea sa de toamnă In comuna Şoimoş, 
Marti, in 9/22 Octomvrie a, c., In şcoala învăţătorului 
Simeon Crăciunescu, pe lângă următoarea 

PROGRAMĂ: 

1. Chemarea Duhului sfânt. 

2. Prelegere practică cu el. VI din fizică despre 
:tFulger«. Va prelege inv<'Hătorul, care va fi sortat. 

3. Deschiderea adunării. 

I 
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4. Apelul nominal. 
5. Reflexiuni asupra prelegerii. 
6. Executarea concluzelor adunarii genera' e. 
7. Cetirea evenl ualelor operate, cari să vor înai nta 

prezidiului Cu ;} zile nainte de adunare. 
8. Propuneri şi interpelari. 
9. Defigerea locului pentru adunarea proxima. 

10. Autenticarea protocolulUI. . 
11. Încheiere. 
La aeeasta adunare sunt invitati loţi membrii des

parţAmântului, precum ~i binevoitorii şi sprijinitorii şcoalei. 

Soborşin, la 18 Septemvrie (2 Octomvl'ie) 1907 . . 
P'l'otwilie Gh"ltle.9mt, 

prezidelll. 
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1 nfornlatiu ni. , 
EpisCOpul şi şcoala. Sâmbătă la praznicul naşterii 

Născătoarei de Dumnezeu (sft. Măria mică) şi Duminecă tn ziua 
următoare, Inalt P. S. Sa prea bunul nostru episcop diecezan 
Ioan r. Htpp, fiind in vizitaţiune canonică prin fruntaşele comune 
Mândruloc, Cicir şi Sobolel, a invrednicit şcoala română şi pe 
reprezentanţii ei de atenţiune deosebită. După terminarea festivelor 
serviţii Dumnezeeşti, 1. P. S. Sa a adresat poporului - care la 
întimpinat cu multă drago!'lte - învătături foarte instructive, 
combătând cu argumente vii patimile omorftoare de corp şi suflet: 
beţia, lucsul şi necredinţa; cari sau incuibat adânc tn sinul po
porului. In firul cuvânlărilor sale, I. P. S. Sa, a scos la iveală 
importanţa cea mare a şcoalei şi rezultatul muncii dascălului 

român, recomandându-l in deosebită atenţiune poporului, zicând: 
"daţi învăţătorilor vostrii plată cuvenită, aducand jertfe cât de 
mari spre scopul acesta, ca aceia, liberi de ori ce grigi, să se 
poată dedica cu trup şi suflet sfintei lor misiuni, de a lumina 
minţile fiilor vostrii şi a promova fericirea lor". Apoi, spre a 
servi exemplu viu de reşpectarea lor şi de inleresare faţă de 
şcoală, a escurs cu suita sa la singuraticiIe şcoale, lnvrednicind 
pe invăţători de inalta şi bine voitoarea sa atenţiune in şcoală 
şi familie. Taclul exemplar al misiunei apostoleşti se carcteri
zează şi prin modul natulJll cu care sa apropiat 1. P. S. Sa de 
micii nevinovaţi, pre caPiodinioară Mântuitorul luându-i in braţele 
sale sfinte, ia adus exemplu de nevinovătie apostolilor săi. Şi 

câţi dintre cei prezenţi nu au putut Inţelege, chiar şi numai din 
ponderoasa Intrebare adresată unui şcolar: " Cunoşti tu pe epis
copul ttm?" nobila intenţiune Il bunului părinte episcop, de a ne 
cunoaşte, reşpecla şi iubi unul pe altul. Şi Doamne l... Ce bine 
ar fi să-I cunoaştem şi înţelegem cu toţii, atunci ne-am cunoaşte 
şi respecta reciproc, nu ne-am desconziderâ unul pe allul, ne-am 
stringe rândurile, grupându-ne cu dragoste frăţească in jurul bu
nului părinte, care au venit la noi in numele Domnului. Acolo, 
cu episcopul său, ar fi preotul şi învăţătorul, repreL.entanţii popo
rului; ar fi o turmă şi un păsor, o stâncă puternică care ar 
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rezista falnic valurilor ameninţatoare a le aeestei vieţi furtu
noase. - Cei ce au urechi de auzit se auză!... 

A X'lTII. adunare generală a Reuniunei noastre 
invăţatoreşti, ţinută in Arad la 16/29 şi 17/30 August a. C., -

după cum am arătat şi la alt loc ~ a succes foarte bine. Ono
raţiorii au dat expresiune despre aceasta in cuvantările şi loastele 
ţinute in decursul festivităţilor, iarJoile locale "Biserica şi Şcoala" 
şi "Tribuna", aducand rapoarte speţiale, apreţiaza activitatea 
noastră şi in articlii de fond. - Dupa ce in protocolul adunării 

generale. publicat in fruntea acestui număr al organului, speţi

ficăm amănunţit partea oficioasă, lăsăm să urmeze raport general 
şi despre cele sociale impreunate cu aduna.rea generală: După 

şedinţa festivă la ora 1 p. m., s'au ad'Jnat lnvăţătorii şi oaspeţii 

lor la masă comuna in ospătăria fraţilor Ldng, strada Foray. 
Prezenţi 250 persoane. tn fruntea mesei, la dreapta pl'ezidentului 
Ios(f Jloldollan, au ocupat loc Mag. Sa Dl arhimandril Anqu~tin 

IlnmRea şi dl deputat dietal reprez. al Ven. Consistor Va.~ilie aoldi\" 
la stânga: P. C. Sa DI director spminarial RIJII/rtn R. Ciorogaril', 
Vas ilie Bele~ protopopul Aradului, George Pvpooici referent bise·· 
ricesc al Ven. Consistor, apoi referentul şcolar lJl Dr. George 
Ciuhandu, protopopul Mihail Lnwţ" ect. - Primul toast Ia ţi,1Ul 

prezidentul, pentru Maiestatea Sa gloriosul nostru rege Francisc 
lo"jf I, arălând prin scurte dar pătrunzătoare documf>nle istorice 
virtutea dinasticismului nostru strămoşesc. Prezinţii au ascultat 
stand şi au Încununat cu vii aplauze cuvintele prezidentului, in
lonând In corpore imnul naţional. Sceretarul Dimitrie l'op()vici 
arătând sentimentele de dragoste şi supunere necondiţionată In 
toate afacerile de intere .. cu cari incungillră dascăli romani pe 
superiori lor, închină în sănelJ.tea 1. P. Sale Dlui Episcop diecezan 
IOlm l. PnpJl şi a reprezentantului sau şi a Venerabilului Con
sistor Dl VWlilie G(jldi~. Sau Hlai ţinut loasle pentru Inaltii oaspeti 
şi aceştia pl~ntru învăţatori şi Reuniune, apreţiend dibrLCia şi 

demnitatea cu carea i-şi conduc lnşişi afaeerile, sjJre mulţămire 
generală. - După banchet, urcânuu-se cu toţii pe tranvaiele ce 
9U stat la dispoziţie. au escurs 10. vestita fabrică a fraţilor i'!ieumann, 
din suburbiul Arad-Gai, unde împărţiţi tn grupe au vizitat impo
zaniele stabilimente, sub conducerea invatătorului Ioan Vancu, 
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prezidentul despărţământului Arad şi a oficianţilor puşi de direc
tiu nea fabricei la dispoziţia învăţătorilor. - Seara la 8 ore, s'a 
tntrunit invăţătorii, Insoţiţi de un număr foarte mare de oaspeţi, 
în frumoasa şi spatioasa sală a casei naţionale din suburbiul 
Perneava (Erzsebet varos), unde secţiunea meseriaşilor dela Aso
ciaţiunea naţională, sub conducerea prezidentului ei dl IMstin 
Olar şi a dirigentului de cor dl .Nicolae Şte!, a arangiat rn 
onoarea şi favoru1 Reuninii fnvăţătorilor - o bine succeasă 

petrecere de joc, tmpreunală cu concert şi reprezentaţiune tea
trală. O parte din venitul curat, in sumă de 50 cor., s'a şi admi
nistrat prezidiului Reuniunei noastre. Când eternizăm şi în or
ganul nostru, in Iiniaminte generaH, aceste festivităţi dela cari 
invAtatorii români s'au depărtat cu cele mai bune impresii, ne 
ţinem de datoriuţă a mulţăml şi pe aceasta cale tuturor acelora, 
cari prin sucurs moral şi material au contribuit la reuşita strălu

cită a adunării noastre generale. 

Instrucţiune În cauza art XVII al legii şco
lare din a. c. - In 2, 3 şi 4 Septemvrie Vener. Consistor 
Metropolitan oc.pAndu-se de aceasta ponderoasă chesţiune a luat 
următoarele dispoziţiuni: 

1. Biserica susţine şi mai departe toate şcoalele, in cât să 
poate din mijloacele proprii şi cu ajutorul credincioşilor. 

2. Se va face o conscriere a salarelor de până aci şi a 
ameliorărilor ce se vor puteâ face. 

3. Comunele, cari pot, asemenează de acum salarele recerule. 
4. Comunele, cari nu pot, vor arăta de unde cred ele că 

s'ar putea ajutora. 
5. to comunele mestecate cu Români de confesiunea gr.

catolică, să se susţină numai o ~coală cu caracterul maiorităţii 

populaţiunei române. 
După ioformaţiunîle ce le avem, Ven. Consislor, după pri

mirea instrucţiunei dela Consistorul Metropolitan, va face numai 
decât dispoziţiunile de ezeculare, dar şi până atunci, aproabă 
dispoziţionile corporaţiunilor parohiali, cari vor iniţia dela sine 
aceasta afacere in Inţelesul legii. Rămâne deci ca invaţătorii, cu 
Inţelepciune cuvenită, sa. promoveze chestiunea în comună. De 
cumva tnsă cred, că nu sunt deslul de autoritativi, spre a nu 

I 
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inaspri relaţiunile, fac foarte înţelepţeşte, dacă aşteptă dispo
ziţiunile Ve ner. Consistor. 

Reuniunea învăţătorilor români din dleceza 
Caransebe:şulul. Reuniunea soră ş'a ţinut adunarea gene
rală ordinară din a. c. în fruntaş a comună Ciacova, cu abatere 
dela programa publicată !;ii în organul nostru, Sâmbătă şi Dumi
necă in 8 şi 9 Septemarie st. v, tn ziua de sftă Maria mică, 
când s'a sfinţit şi biserica zidită din nou In Ciacova. Membrii 
Reuniunii au sosit şi au fost tntimpinaţi la gara din Ciacova In 
mod festiv de tot poporul român, în frunte cu pretorele Cornel 
Pinctt, protopopul Ioan Pinciu şi prezidentul comitetului aran
giator dI advocat Dr. iulil' Coste, încă Vineri in preziua adun. 
generale. tn fruntea învăţătorilor sosiţi era binemeritatul prezi
dent invăţător penzionat şi primar in Bocşa Ioan Marcu şi P. C, 
Sa arhimandrituI, vicar esiscopesc Dl Filaret Musta esmisul 1. P. S. 
Domn episcop pentru sfinţirea bisericii. La festivilăţile din Ciacova 
a luat parte şi a concurs şi vestitul cor din Lugoj sub condu
cerea distinsului dirigent Ioan Vidu, După tntimpinările reciproce, 
sa făcut intrarea In oraş prin pomposul arc triumfal arădicat în 
cinstea oaspeţilor, care pe o parte purta inscripţia "Bine a-ţi 

I'enit", iar pe ceialaltă "Dumnezeu cu voi". După incvartirare şi 

privegberea ţinută In sfta biserică, Invăţătorii s'a lntrurit la o 
serata de cunoştinţă, unde au petrecut intre cele mai bune dis
poziţii până noaptea târziu. - tn ziua următoare Sâmbătă, după 
terminarea actului de sfinţire, la 12 ore, adunarea generală, în
trunită in sala mare dela hotelul naţional, este deschisă, fntre 
tnsuf1eţitele aclamări a-le prezinţilor, printr'un discurs foarte frumos 
al prezidentului Ioan Marcu, La adunarea invăţă.torilor s'a repre
zentat Ven. Consistor prin P. C. părintele arhimandrit şi vicar 
episcopesc, prin referentul şcolar Dl Dr. Cioloca şi prin părintele 
protopop al Ciacovei mandator consistorial Dl Ioan Pinciu; ins
pectoratul regesc de şcoale prin Dl subinspector E. Chudy; auto
ritaţile prin DI pretore Pincu şi primarul C. Diminescu; reu
niunea învăţătorilor Timişeni prin vice prezidentul Iuliu Vuia şi 

1. Popa. 
După salularea oaspeţilor şi răspunsurile delegaţilor, se pre

zintă rapoartele şi se esmit comisiunile. Se ceteşle salutarea te-

. , 
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legraficli., de următorul cuprins. a Reuniunei din protopopiatele 
aradane 1- -VII.: "Dlui Ioan JJ-arcu prezident Ciacova. - Urmă

rind din depărtare tncă destul de conziderabilă strălucita activi
tate ce pentru a neamului luminare falnic o purtaţi, vă strigăm 

cu insufleţire: fnainte! - Noi vă urmăm! Moldovan prezidellt". 
Apoi trimiţându-se telegrame de aderenţă şi salutare L P. S. Sa 
Domn Episcop Nicolae Popea in Caransebeş şi Asociaţiunei, in
trunita tn aceiaşi zi la adunare generală in Bistriţa, se rădică 
prima şedinţă, anunţandu-se şedinţa următoare pe aceiaşi zi 
după ameaz. La banchet au fost reprezentate bisericile: romano 
catolică, gr. ort. sarM, română gr. caL, apoi autorităţile civile 
administrative şi judiţiare. - fn şedinţa a ll-a ţinută după ban
chet, invăţătorii Petru Bandu din Reşiţa şi Alexandru Ona~ din Lugoj, 
au vorbit foarte ni merit, primul pentru, iar al doilea contra examene
lor finale, discutand şi modul de inspecţiune şcolară. Ambele lucrări 
reproduse liber şi foarle frumos, au fost premiate şi anume: m 
Dr. George Dobrin advocat in Lugoj şi membru fundator al 
Reuniunei, a premiat dela sine prima lucrare cu 20 cor., iar la 
propunerea, Dlui Dr. Petru Barbu, adunarea generală a votat 
aceiaşi sumă şi pentru a doaua lucrare. - Şedinţa a treia s'a 
ţinut Duminecă in ziua următoare, când s'a ezecutat afacerile 
administrative, sa prezentat şi primit rapoartele comisiunilor cen
zurătoare şi sa făcut restaurarea biroului pe anul 1907 -8. 

Se proclamă prezident adhoc Dl protopop Ioan Pinciu. S'a 
ales apoi, prin aclamare şi după oare care animate discuţiuni, 
următorul comitet: 

Preşedinte: Ioan Marcu, 
Vice preşedinte: George Jianu, 
Secretar 1: Petru Bandu, 
Secretar II: Sofronie Andriţoi, 

.Secretar III: Mihail Crăciun, 

Cassier: Patrichie Râmneanţu, 
Bibliotecar: Alexandru Onaie . 

. Membrii : 

_ Biserica albă: Ştefan Dreghici, 
Baeşa montană: Serafim Jurca, 
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Buziaş: Grigorie Pali ci, 
Caransebeş: George C1ltană, 

Ciacova : Procopie Simian, 
Făget: Ioan Caba, 
Lugoj: Dr. George Dobrin, 
Ora viţa: Aurel Popovici, 
Orşova: Traian Henţiu, 
Verşeţ: Ştefan Otonoga. 

Comisiunea literarii: 
Branişte, Vidu, Jian, 
Fiscul Reuniunei: Coriolan Brediceanu. 

După care dl Marcu, In termeni calzi, mulţumind pentru 
alegere, făgăduieşte a munci şi de aici In colo cu toate puterile " 
pentru Reuniune, ceea-ce face de alt fel de 40 ani. Mulţumeşte 

Dlui protopop şi publicului din Ciacova pentru primirea bună şi 

tncheie adunarea. 

Reuniunea Îln:ăţătorllor români din Bihor. 
Despre adunarea generală a celei mai tinere surori dintre Reu
niunile noastre lnvăţătoreşti, estragem din n Triauna" următorul 

raport: Adunarea generală a "Reuniunii învăţătorilor gr.-or: 
romani" de sub districtul Consistorului Orădan. Este tnveselitoare 
pentru neam, vestea ori-şi cărei acţiuni culturale .. Cu atat mai 
fnveselitoare insă., este vestea relnvierii Bihorului, a acestui teren 
inţelenit de nepăsarea noastră şi urgia yremilor cari ne apasă. 

Pe malurile Crişului repede, in metropola Bihorului, adunatu 
s'au luminătorii neamului, ca să chibzuiască şi să afle căi nouă 

intru ducerea la izbândă a nobilului lor scop, luminarea neamului. 

Şi când ne dăm seamă, Intre ce condiţii muncesc aceşti 

apostoli, aruncaţi prin comune, in cari doară afară de preot,' nu 
au alt inteligent cu care să schimbe un cuvânt măcar, numai 
atunci ne dăm seama,ca.t de edificătoare sunt aceste adunâri 
pentrutnvăţâtorimea noastră, care este chemată tn aste vremuri 
de ispite, sA treacă prin grele incercâri. 

lnvăţătorimea noastră orădană abia de un an e constituită 
tn reuniune sub preşedinţa inteligentului şi idealistului protopop 
al Peşteşului Alexandru Muntean. 

• 
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Activitatea de un an a acestei tinere reuniuni, este cea mai 
desilvâr~ită garanţâ., ca. aceastâ. reuniune va aduce bune servicii 
şcoalei române. 

Joi in 6/19 Septemvrie la ora IOa. m. clopotul frumoasei 
biserici "cu luna." chema invăţâ.torimea la rugăciune. 

Chemarea Duhului srănt s'a oficial prin Rev. domn protopop 
Alexandru Muntean. asistat de preoţii: Alexandru Mal'cuş, Ioan 
Botoc şi de ceteţul Petru Cipou. 

La finea serviciului, invăţătorimea şi-a arălat sentimentul 
de pietate şi recunoştintâ. faţă cu fostul lor profesor Teodor 
Ceontea, ţinând un solemn parastas Întru amintirea lui, la care 
a servit ~i P. O. D. protopop Toma Păcala. Era un moment Inal
ţator, când "Ia cu sfinţii odihneşte", întreg corpul didactic cântă 

tnduioşat jalnica căntare, carea din ochii multora a stors lacrimi. 

La orele 11 a. m. s'au intrunit invAţătorii în şcoală, unde 
mai painte s'a constatat prezenţa a 83 membri ordinari. 

Intre oaspeţi au fost d-nii OI'. Gavril Cosma din Beiuş, Dr. 
Aurel Lazar, protoprezbiterul Toma Păcala, preoţii George Papp, 
G. Pirtea, Mochiu Vancea. 

Bună impresie a făcut prezenţa preotului gr.-cat. Stanca 
din Groşi şi a tnvăţătorilor ogr.-cat. Augustin Maior şi Mihail 
SzilagyL 

Reuniunea tnvâ.tâ.torilor din stânga Murăşului era reprezen
tată prin vice preşedintele ei Iuliu Vuia, iar inspectorul reg~sc 

prin subinspectorele Kis. 
Preşedintele, având la dreapta pe vice pre~edintele N. Firu, 

iar la stâ.nga pe subin!)pectorul Kis, a deschis adunarea prin un 
avântat discurs, prin care a făcut apoteoza profesorului Teodor 
Ceontea, lncepând cu clasicile cuvinte ale acestui dascăI românesc: 
"Din biserica noastră se revarsă asupra şcoalei noastre raza 
Tatălui ceresc.. Ea dispune de o putere magică, pe care tatăl 

ceresc i-o trimite nevAzut prin firile tainice ale credinţei tnvăţă
torului român". 

Arată preotul neamului, cum dascălul neamului a ţinut 

strâns legată şcoala la sânul maicei biserici, arată dragostea, 
frumseta şi farmecul ce a ştiut să dee acel dascal prelegerilor 
sale. Arată cu câtă dragoste şi abnegaţiune a lucrat el pentru 
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luminarea f~tHol' săi elevi, tn calitate de preşedinte al rerniu
nei aradane. 

lncurajând apoi invi\ţl'itorimea tn lupta nobilă ce o poartă, 
le-a zis inimosul preşedinte: "Nu şovăiţi, staţi neclint1:ţi ca stânca 
în aceste tlr.;mi de g'f'ea cercare, căci şi dupi\ cele mai ingrozitoare 
furtuni, apare mângăitorul soare pe blAndul cer"_ 

]n fine salutând pe oaspeţi, pe subinspectorul ,Kis şi pe Dl 
Vuia delegatul reuniunei bănăţene, dechiară adunareă de deschisă. 

Supinspectorul Kis şi delegatul Vuia mulţumind salută 

adunarea. 
Urmând raportul general, cetit prin secretarul S. 'Tulvan, 

din acela se constată: că reuniunea s'a inactivat abia de un an, 
după-ce S'atl aprobat statutele; că comitetul a ţinut 3 şedinţe fn 
cari s'au luat dispoziţiuni pentru compunerea evidenţei membrilor, 
R compus anuarul reuniunei, a luat dispozitiuni pentru consti
tuirea despârţămintelor, cărora le-a staverit temele libere: 

a) Afiarea mij IORcelor pentru sta.rpirea alcoholismolui. 
b) Cum s'ar putea tmprieteni poporul cu pomi cultura ? 
c) Cum s'ar putea Infiinta coruri vocale? 
A distribnit penlru studierea despărţâmintelor planul de 

tnvăţamânt. 

A distribuit despă.rţămintelor pentru prelucral'e tot materialul 
de tnvâţăm1nt după metoda sunetelor vii, ăstmod, că adunâ.ndu-se 
holtr'un curs complet, să servească de Indreptar tnvâţătorimei. 

A decis să se susţină şi pentru viitol' usul, ca fiecare eparhie 
sil-şi aibe comisiunea sa cenzurătoare pentru manuale dtdactice. 

Reuniunea are 204 membrii ordinari şi 9 fondatori. 
Din raportul bibliotecarului Suciu se constat!!., că. reuniunea 

poşede 49 opuri. 
Special a fost bogată activitatea despărţămintelor, 1n cari 

s'au ţinnt prelegeri de model, s'a cenzurat planul de lnvăţâmant a, c. 
Din raportul verbal al cassarului P_ Cipou, care tncă nu a 

primit cRssa, se constat! că reuniunea poşede 624-96 cor. 
Urmând la ordine alegerea comisinnilor cenzurătoare s'a ales: 
a) in comisiunaa pentru cenzurarea raportului general: P. 

Bugariu, t Papp şi S. Popovici. 
16 
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b) 'n comisiunea pentru cenzurarea raportului cassarului: 
Dr. A. Lazar, G. Papp ~i I. Cigariga. 

c) In comisiunea pentru cenzurarea raportului biblioteca
rului: A. Puti ci, I. Sutiri şi V. Teuca. 

La ordine a urmat "Hunyady· Janos es a ti:ir6k6k", care 
pretindea a fi o prelegere practică, pe când de fapt a fost o 
disertaţie in limba magiară despre Huniade, cu o mulţime de 
întrebări. Brava tnvăţătorime a luat cuvântul şi tn toală. sinceri
tatea şi-a spus verdictul, că. numai prelegere practică. nu e, ba, 
că nici textul, atât ca conslrucţiune intr' un limbaj greoiu, nein
ţeles şi prea extins, nu corespunde scopului şcoalei primare. 

Prelegerea din chestiune intitulată "Hunyady Jânos es a 
t6r6k6k" a fost cetită de membrul T. 9şorhan. 

Fiind aproape orele 2 p. m. şedinţa se ridică înlrunindu-se 
mare parte a lnvăţâtorimei la 

Banchet. 
In buna dispoziţie, n'au rămas nici recerutele toaste. Pre

şedintele protopop Alexandru Muntean a toastat pentru Maiestatea 
Sa, vice-preşedintele Nicolau Firu pentru P. S. Sa Dl Episcop 
Ioan l. Papp, Vasilie Sala pentru Magnf. Sa vicarul Vasilie 
Mangra. Petru Cipou pentru subinspectorele Kis. Preotul Pirtea 
pentru delegatul reuniunii bănăţene, tnvâţătorul 1. Vuia răspun

zând In cuvinte calde a toastat pentru prosperitatea reuniunei şi 

a tnvăţătorimei, căreia ti doreşte tărie tn mijlocul cercărilor 

vremii. Dr. A. Lazar pentru bravul preşedinte A. Muntean. 

Şedinţa II. 

Redeschizându-se a urmat succeasa dizertaţie a zelosuiui 
lnvăţător Ioan Abrudan: "Cum devine copilul mincinos?" arătând 
prin acest tratat atâf izvorul acestor rele, cât şi remedijle reco
mandate de pedagogia modernă pentru Inlăturarea lor .. 

După o discuţie vie a zeloşilor membri, s'a decretat dizer
taţia de succeasă, votându-se mulţumită protocolară. 

Deasemenea a fost succeasă prelegerea zeIosului membru 
Ioan Butiri despre "Ioan Huniade", dizertaţia membrului Meletiu 
Suciu llDisciplina în şcoală" a fost ascultută cu mult interes. \ 
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Cu deosebit interes insă a fost ascultat tratalul preşedintelui 
A. Muntean: "Cum suntem şi cum ar trebui sA. fim ?" in care 
cu multă cunoştinţă de viaţă, combate egoismul, invidia, etc. 

n Deschideţi-vă inimile, aruncaţi patimile şi fiţi tn Domnul 
fiii luminei" sunt c\asiceJe cuvin te de incheiere ale dizertantului. 

Urmând rapoartele comisiunilor, prezentate prin raportorii 
1. Papp, V. Teuca şi Petru Bugariu, acele după o discuţiune se
rioasă, se primesc. 

In ordinea propunerilor, adunarea generală, la propunerea 
membrului N. Firu ia angajamentul moral, ca pentru uniformi
tate in învăţământ, să introducă şi lăţească manualele dlui Iuliu 
Vuia, cari au obţinut aprobarea ministerială şi a Ven. Consis-
toare de Oradea,' Arad şi Caransebeş. . 

La dorinţa adunării, deşi erau orele 7 şi jum. seara,dl Vuia 
a ţinut o interesantă prelegere despre desvoltarea sunetelor i şi o 
după metoda sunetelor vii. 

Locul proximei adunări s'a fixat tn Oradea-mare 

Pentru autenticare" s'a ales lovan şi Romul Popa. 
Preşedintele in cuvinte călduroase mulţumind fnvăţătorimei 

pentru dragostea avută pentru cauzele Reuniunei, închide adunarea 
la ora 8 seara. 

Reuniunea prin rostul zelosului membru P. Cipou mulţumeşte 
preşedintelui pentru tactul şi înţelepciunea cu care a condus 
adunarea. Vertts. 

Fidanţare. - Zelosul nostru referent şcolar şi asesor 
al Consistorului diecezan din Arad OI Dr. George Cilthan(lu, 
fidantandu-se cu gentila Dşoară-directoare a şcoalei civile diece
zane din Arad, Oct(wia P. Desean, tica tiricilului advocat-fi:ic 
consistorial - Ioan P. Desean, ca rescumpărare a anunţurilor de 
fidanţare, a pus la dispoziţiunea noastră suma de 10 cor., ca dar 
pentm deva cea mai bună din şcoală. Actul fidanţări (logodnei) 
cu ocazîunea vizitaţiunei canonice In Mundruloc la 8/21 Septem
vrie a. c., s'a săvârşit prin însuşi 1. p. S. Sa Domn Episcop 
Ioa,n l. Papp, In casa distinsului paroh Iancu, Ştejănuţ cum
natul Dşoarei Desean. - Impărtăşind bine alesei părechi-urările 

noastre de felicitare, exprimăm tot odată mulţămită pentru fru-
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mosul I'lar pus pe altarul şcoalei. -- Iosif Moldovan director 
şcolar In Arad. 

Cununie. Tinerul de bunA. speranţA. tnviiţiitor in Edca 
Dl Ştefan Şt~f, SâmMUI. tn 12 Oct. n. a.) c. Ia. 4 ore p. m. şi-a 
serbat cononia, tn biserica catedrala din Arad, cu simpatica 
şi frumoasa Dşoară Emilia Bodea. - Gratulăm din inimă feri· 
citei parec hi. 

Întâmplare tristă. La culesul viei DIoi protopop Voico 
Hamsea din Lipova, ca de obicei, sau adunat şi tn anul acesta 
mulţi pretini ai familiei, Intre cari şi dl tnvăţA.tor Iuliu Putici cn 
soţia sa. Indecursul cinei, când societatea era mai animata, tntre 
bubuitele salvelor date de păzitorii viilor, ospitalul protopop,. 1n 
buna lui dispoziţie, voind se secundeze acelora, scoase dm buzDn:a~ 
revolverul, ascuns din calea servitorilor şi copiilor spre a tocun
jura orice eventualitate, şi-l desoărcă mai de multeori tn aer. -
Cum s'a tntâmplat, cum nu, simpatica Doamnă Marta Putiej, tm
puşcaU!. l.n pântece, scoţind un ţipet înfiorător, aleargă In colnă, 
unde cade fără simţiri. Să presupune că ~volverul prolopopului, 
tn momentul scoaterii din buzunar, s'a descărcat, rănind de moarte 
pe Doamna Puliei, care stătea la masă in fata Dlui protopop. 
Doamna Puliei fiind transportată in aceiaşi noapte la spitalul 
comunal a fost supusa operaţiunej, dar fără rezultat, căci a treia 
zi dimineaţa a decedat, lăsând in greu soliu pe intrista.tul său 
soţ şi trei copii orfani. Cazul trist a conşternat Intreaga societate, 
atingând foarte zguduitor pe bălrânul protopop tn a cărui vie sa 
Intamplat şi despre care se presupune a fi cauzat din tntâmplare 
nefericitâ aceasta tragedie. Dsa insă, conşliu de nevinovăţia sa, 
supoartă cu resignaţiune nemărginită durerea· sufletească, care 
esle cu aUU mai mare, fiind lnvătiitorul Putici nunumai cel mai de
votat şi preţuit tnvăţăţor al său, ci şi aproape înrudit.. - Inmor
mântarea decedatei s'a făcut Duminecă in 13 a 1. c. fn prezenta 
unui public imenz. Impărtă.şim şi noi sentimentele ct)ndolenţei 
şi compiitimirei noastre greu tncercaţilor nostrii preteni. 

Comitetul Reuniunii. Pentru eSJeiJ.tarea concluzelar 
ad.,nării gMerale a X V II. ţinută în A.rad în a. c. şi pentru de
liberQrea a/a(erilQ'"' curente, convocă~n prima şedinţă 9rdinară a 
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comitetului centml pe Joi în 18/31 Oct, a. c, 10 ()1'6 11, m, la şC()rfla 
centrală din Arad, Iosif Moldovan m. p, prezident, Dimitriu Po
povici m, p. secretar gtmeraL 

Din suferinţele noastre, Foile magiare din Arad: şi 
după ele şi altele din capitală., In coloane Intregi tractează faptele 
antipatriotice a le unui dascal român, trădători de patrie, care 
se zice a fi pretinul nostru şi secr('terul reuniunii tnvăţătoreşti, 

dl Dimitriu POPQviciu învăţător In Cuvin, Interesându-ne de afacere 
am aflat, cl faptele antipatriotice atribuite d-lui Popoviciu intr'o 
insinuare la procuratura din Arad, sunt scornituri şi mistificaţiuni 
neadevărate şi ne bazate, Se zice anume: că D-sa ar fi SCO:i din 
biserică pe şcolarii şcoalei maghiare din Gioroc, că ar fi des
brăcat de stihar şi alungat din biserică. pe un elev al acelei 
şcoale, că odată ar fi stat cu elevii săi in calea elevilor scoalei 
magiare din Gioroc, şi că ar fi Indemnat pe elevii săi să-i bată 
pe aceia cu petrii, iar dânsul se zice că ar fi strigat: "Aşa să 

păţască întreagă viţa lui Arpad". - E:,;te adevăr că Invăţătorul 
Popovici a separat In biserică elevii şcoalei magi9.re de cătră 

elevii săi, cu scop de a tine ordine, Esle adevăr şi aceia, ca D-sa 
In ziua a doua a Nruşterii Dlui, a desbrăcat de stihar pe un băiat 
care s'a îmbrăcat fărA ştirea şi nvoirca sa, delălurând pe un 
elev mnduit de el, dar că toale aceste le-ar fi comis din ură 

faţă de elevii şcoalei din Gioroc, ori faţă de magiari, este scor
nitură deamnă de c1'erii ce a zămislit'o Tot asemenea neadevAr 
şi calummniă se zice a fi ŞI scena cu baterea cu petrii elc" 
a şcolarilor dela şcoala magi arA. Noi il cunoaştem pe lnvăţătol'ul 
Popovici de român şi patriot bun, precum şi de învăţător distins 
şi poate aceste calităţi escelente vor fi ghimpi in ochii celor ce 
se trudesc ai face neplăceri. Suntem tari in credinţă, că. tribu
nalul va rehabihta ~e deplin pe distinsul nostru coleg, dar şi 

până atunci ii dorim sAnătate şi putere, ca să poată suporta. 
nedemnele barfeli şi neplăceri ce i se fac. 

Solvirea taxelor. T(zxa dt! membru: Vasiliu Beleş 

protopop Arad şi Dr. George Popa advocat Buteni câte 40 cor.; 
Stefan Roja 10 cor.; Dimitriu Boar 7'48 cor.; Geraslm Balint 
şi Petru Russu câte {) cor.; Protasiu Givulescu şi Georgiu 
Popovici ref, bis. Arad câte 4 cor. i Maria lndricau 3 cor,; [oan 
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Borlea, Silvia Nădăban, Dimitriu Olar, Pavel Leu, Pavel Slana, 
Ştefan Stan, Pavel Dârlea, Iuliana Dărlea, Nicolae Cîsmas, Teodor 
Lucaci, George Lupuţ, Ioan Borlea, Sidonia Voda, Lucreţia 

Ambt'uş, Petru Motocan, Savu Crişan, Romul Muntean, Ioan 
Mladin câte 2 cor, - Abonament: Vasiliu Beleş, Gerasim Balint, 
Dimitrie Olar, Pavel Leu, Pavel Stafia, Stefan Stan, Pavel Dărlea 
Iuliana Dârlea, Nicolae Cismaş, Teodor Lucaei, Gregoriu Roşu, 
George Lupu!, Pavel Ageu, Ipan Borlea, Lucreţia Ambruş, Da
maschin Medrea, Petru Moţooan, Petru Balint, Petru Russu, Ioan 
Mladin, Silvia Nădăban şi Simeon Faur (Kiszet6) câte 5 cor. ~ Si
donia Voda 4 cor.; lulian Vulpe Temes-Murany 1 cor. 60 fiI. 

'Monumentul "Teodor Ceontea". Pentru monu
mentul proiectat au incurs fncă următoarele sume: Nicolau Ştef 

2 cor" Savu Mihuţa 2 cor.) Georgiu Morariu 5 cor., Nicolau 
Cristea 2 cor., Avram Nini 2 cor., Iuliana Plaşa 2 cor., Uroş 

Totorean 2 cor., Dimitriu Bugariu 3 cor., Mihai Chicin 3 cor., 
Romul Tăucean [) cor., Gregoriu Roşu 2 cor., Lazar Ionescu 2 
cor., Stefan Roja 2 cor., Ffrem Hedeşan 2 cor.; Emilia .Ciorogar 
2 cor., Maria Crişan 2 cor., Iosif Iasa 1 cor., Elena Hoja 2 cor., 
Georgiu Popovici [) cor., Georgiu Petrovici 6 cor., Ambrosiu 
Coslea '2 cor., Ioan Ardelean 10 cor. Cu ocaziunea adun. gene
rale s'a mai încassat: Teoclosiu Moţ 1 cor., Constantin Putici l 
cor., Vasiliu lIiş 1 cor., Toan Birâu 40 fil., G. I1asie 40 fil., 
Avram Halic 40 fi!., Anisie H. Birău 40 ftI., Gabor Iosif 40 fil., 
Gabonas Ioan 40 fiI., Teodor Barbatei 20 fiI., Văduva lui Alex. 
Mătcău 40 fiI., Ilarie Verşigan 1 cor., din Bârsa. - Faul Leu 
1 cor., N. N. 1 cor., 1. 1. SăIăjan 1 cor" Constantin Floruţ 60 
fiI., - Georgiu Negruţ 60 fiI., soţia lui Petru }<'renţ 1 cor., din 
Talpoş. - Petru Balint Sinitea 1 cor. Baba Buda din Boroşineu 
1 cor. Ulterior· a mai incurs: Ioan Crişan Socodor 1 cor., Ioan 
Botoc preol-fnvăţător 4 cor., Petru Perva Buteni t cor. Romul 
Barbu 1 cor., Dr. [saia Ardelean 2 cor., George Achimaş 1 cor., 
Gavril Dudulescu 2 cor., N. N, 1 cor. (Tinca F. Ghiriş)., ", 
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Bibliografie. 

I. 
"OlJtoih bOfla.t'· intocmit de George Cătană invăţălor, a 

apărut ediţiune noauă tn tipografia "Poporul român" Budapesta 
(VII Istvan ut 11) Aceasta carle nelncunjurat de lipsă pl'ntru 
ori care invâţător, cuprinde tn sine: Vecernia cea mare, utrenia 
şi sfânta Iiturgie, cu psalmii şi cântări le invierii pe cele 8 glasuri, 
polileul, la riul Vavilonului, pripelele şi psalm ii aleşi dela toate 
sărbâtorîle, podobiile glasurilor, sfetilnele, ca.tavasiile, troparele, 
condacele, cherovicile, irmoasele şi pricesnele tuturor sărbătorilor, 
esplicări tipiconale, apoi prohodul la tnmormântări mari şi copii, 
tn sfârşit toate rugăciunile prescrise de biserică. - Se poate 
procura la editor: Nicolau Biri'iuţ fn Budapesta (Vn Islvan 111 11). 
Legătură simplă 2 cor. 40 fiI. 

" fn pânză cu cruce aurită 3 II 

II jumătate piele 4 II 

II in piele aurit tn cutie elegantă 7 " 

II. 
,.CantOT"ltl bk~erl(~~c" opuI Diui George Bugigan. Acest 

op foarte voluminos şi neîntrecut tn literatura. bisericească, atât 
ca cuprins, cât şi ca arangiare, ce conţine tn sine tot ce e absolut 
necesar pentru strană, se poate procura la autor tn Deliblat 
(Temes megye). 

Preţul broşat 

" legat in pânză ~i aurit. 
II legiHură de lucs . 

I 10 cor. -

12 " 
16 " 

După. comandele făcute la prezidiul Reuniuneî, OI autor a oferit 
15% pentru monumentul 'lfeodor Ceontf.a. 



Posta noastră .. • 
D. A. în L. - La festivitaţile de intimpinare a episcopului, 

cu ocaziunea vizitaţiunei canonice In Mândruloc, Cicir şi Sobotel, 
tnvliţătorimea tncă a fost reprezentată, şi dacă. In modest~a ei -
a dispărut dela locurile ce-i competeau, rilspunderei este a aran
giatorilor, cari nu ia dat atentiunea cuvenită. Cu toate aceasle noi 
ne-vom face datorinţa la asemenea oCRziunî şi in viitor. 

Palr. Rămneanţ« în!lă(litor în Cuştel. Manualele şcolare edi
tate de l. Moldovan şi consoţii sunt recomandate de Ven. Con
zistoriu şi fn anul acesta. tn decursul anului vor ft .tnaintate spre 
aprobar~ şi 'tnaltului guvern. Reclame multe nu s'au făcut fiind 
autorii de credinţa că: "cartea bună se recomandă !!ingurt~lI. Ne 
bucurăm de apre('iarea ce li-o iaci! 

N. 0_ it~ C. - "Câlâ.uzul lnvă.ţătorului'" curs metodic de 
1. Crişan lavăţător In Soco dor, se poate procura la autorul. Dacă 
noi nu l-am apreciat, cauza este, cli nici redacţiunii, nici Reu
niunti noastre nu ni-s'a trimis, de altcum din partea autorului tn 
organul nostru nioi măcar reclam nu s'a publicat. 

Jlrate Petre! - Mă bucur de spiritul viu şi interesul ce-l 
dovedeşti. Sentinţa de moarte a tăbliţei şcolare numai tn parte 
e argumenlata. Mai oeupa- te cu ideia şi când vei crede a fi de
plin justficaLă, o supunem apreţierii publice. Manualele admise 
de Consislor le poţi comanda tn tipografia diecezană.. Materialul 
prescris cL l. şi' a Il. 1l afli prelucrat tn bucaţile de cetire a ma
nualelor de 1, Moldovan şi consoţii. 

1. Butar în ;)eleu\q. Din reversul alaturat la archiv, se vede 
că D-Ta ai scos şi n'ai restituit bibliotecii Reun. următoarele 

opuri: Nr, 182. M. T. Cicero. - 192. Comens 1. C. I. Caesar. 
- 204. Ist. Românilor de T. Liviu. - 184. Istoriile lui Herodat. 
Ne rugăm a satisface numai decât. 

Tiparul tipografiei diecezane graco-orientale române din Arad_ 
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