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Cam ce e pricina raportului 
încordat intre preot şi învăţător. 

Acest titlu din fruntea utlui articlu publicat în nu
mărul trecut al preţuitului nustru organ, m'a impresionat 
în mod deosebit. 

Presupun că tot asemenea a atras atenţi unea tu
turor' cetitorilor, pentrucă nu cred să existe om şi român, 
care să nu dorească armonia deplină între aceşti doi 
factori importanţi, puşi În fruntea instituţiunilor noastre 
culturale. 

Cu dorul de a cunoaşte pricina răului ce zădăr
niceşte propăşirea noastră culturală, pcnetra-i ideile des
făşurate, dar în locul celor sperate şi promise În titl u 

;. am afat o diagnoză nebazată, falză. 
Am rămas desiluzionat. 
Scrutătorul neputându-se desbrăca de haina preo· 

cupaţiunei, n'a putut prezenta cetitorilor ceia ce a promis 
În titlul lucrării sale, ba şi presupunerile şi le-a bazat 
pe principiu fals. 

Nu presupun rea voinţă, pentrucă tendinta celor 
ce se ocupă cu deslegarea cestiunilor de asemenea na-

- tură nu poate fi alta decât aflarea mijloacelor de sanare. 
Şi dacă 'mi permit a reflecta, o fac pentru lămurirea 
chesţiunei şi a-şi dori să se ocupe cât mai mulţi de ia, 
fiind de o importanţă deosebită. r 

[n deslegarea acestei teme s'a folosit de bază si-
militudinea chemării preotului şi Învăţătoriului şi cu aban- , 
donarea principiului de drept s'a afirmat: ca preotul nu ii 
este superiorul Învăţătorului, ambii sunt coordinaţi intre 
sine. Nu-i vorbă dacă priveşti chesţiunea din acest punct 
de vedere e aşa. Preotul are să lumineze din altar, iar 
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Înv~lţătortil după catedră. Misiunile lor pot fi sÎmile şi 
coordinate, dar raportul de demnitate nu, pentrucă: 

Preotul este preşedintele celei mai mari corpora
tiuni din comuna bisericească, a sinodului parohial, şi 
ca atare reprezentantul sau capul întregei comune, iar 
Învăţătorul numai conducătoriul unei instituţiuni susţinute 
de comuna bisericească şi ca atare stă sub dispoziţiunea 
corporaţiunilor parohiale. în fruntea cărora este preotul. 

Raportul de demnitate Între aceşti factori e deci 
evident. Preotul e capul întregei comune şi prin urmare 
şi superiorul şcoalei şi a Îm"ăţătorului. 

Acesta e adevărul legal, care nu poate supăra 
pe nime. 

Şi dacă totuşi de aici se naşte supărarea, apoi 
nu raportul de demnitate care exictă şi trebue să fie 
între biserica mamă şi fica ei şcoala confesională şi prin 
urmare intre reprezentanţii acestora preot şi învăţător 
sunt pricina, ci slăbiciunile omeneşti a celor ce poartă 
aceste demn ităţi. 

Aşa dar repetez, nu raportul de demnitate dintre 
preot şi învăţător, ci nevrednicia unuia sau altuia, ori a 
amâdurora, este pricina răului ce ne mistue. 

Sunt învăţători, cari încrezuti În trecerea ce o au 
la popor, ca fii născuţi în aceia comună; ori de trecerea 
ce o au la organele comunale pentru anumite serviţii; 
ori prea Încrezuti în prestaţîunile lor, fără aşi da seamă 
de adevărata lor chemare, fumeghează pe preot şi-I des
consideră, neluând sfaturile şi de multe ori bunele lui 
voinţe în nici o seamă, iar în cazul când acesta foloseşte 
contra lui dispoziţiunile legii, să aliază, de multe ori şi 
cu duşmanii neamului, numai să-I facă pe preot imposibil. 

Sunt apoi şi preoţi, cari abuzând de poziţia lor 
consideră pe învăţători de servitori şi aşteaptă dela ei 
supunere necondiţionată întru toate, ba uneori şi serviţii 

~militoa!e .şi. de!o~itoa~e: .să-i dycă 'păIă~i~ şi ~a~ton.ulla 
1I1mormantan, sa-1 aprinda foc 111 cadel11lţa, sa-1 sarute 
mâna etc. - Mai sunt şi oameni fără inimă cari pretind 
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dela învăţători scrviţii grătuite la funcţiuni dela cari dânşii 
trag stole grase. Unii apoi nu se sfiesc a trage la răs
pundere pe învăţători cu vină şi fără vină În prezenta 
poporenilor, ba de multe ori şi înaintea şcolarilor, fără 
a-şi da seama de răul cel mare ce-I cauzează prin ni
micirea autorităţii oficiale a învăţătorilor. 

De nCÎmplinirea datorinţelor în privinţa catichi
zării, de nespriginirea intereselor învăţătoreşti, de neîn
dreptăţi rea şi ignorarea învăţătorilor chiar contra dispo
ziţiunilor legali, nici nu mai pomenesc, pentrucă toate 
aceste sunt -slăbiciuni omeneşti nepotrivite cu demnitatea 
de preot şi învăţător. 

Sunt aşa dar şi între învăţători şi între preoţi oa
meni cu slăbiciuni, inconştii de chemare şi nedemni de 
încredinţarea lor şi aceste însuşiri sunt pricina răului ce 
împedecă propăşirea noastră, iar nu raportul de demni
tate ce există Între preot şi învăţător. 

Când preoţii şi lllVăţătorii se vor desbrăca de slăbi
ciunile şi patimile amintite, când toţi preoţii şi învăţătorii 
vor fi conştii de chemarea lor subli mă şi când se vor 
şti spriginii unii pe alţii imprumutat: va Înceta pricina 
raportului incordat, şi armonia mult dorită va Încununa 
cu succes misiunea culturală a preotului şi Îm"ăţăto-. 
rului român. 

Cei ce mai au În inima lor o schinteie de dra
goste catră biserică si neam, să conlucre la realizarea 
acestui scump ideal. 

J/ngisfrul. 

--. ...-----
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JuElll ftnlDs 
Amintirea marilor bărbaţi cari prin ideile lor mari 

şi hotărâtoare au produs transformări epocale În viaţa 
culturală a popoarălor, după un timp îngelungat de de
cenii şi secole cu Încetul să păleşte. Valurile vremii 
vecinic curgătoare şi nebiruite de oameni să închid asupra 
faptelor lor măreţe, şi ameninţă acţiunile lor pornite în 
direcţiune estetică şi plină de conyingeri determinate, de 
a-le scufunda în noaptea uitării. Insă noi, generaţiunea 
care tindem în toate acţiunile· noastre cătră scopuri sfinte, 
datorinţă sfântă ne împlinim atunci, când putem şi ştim 
apreţia personagele Înse:-;Jnate ale desvoItării culturale a 
omenimei, de a nu ne Închide în nepăsare, de a săr
bători memoria acelor mari bărbaţi ai timpurilor, cari 
insufleţiţi de ccle mai sublime sentimente umane şi-au 
jertfit viaţa pentru binele comun, ci cu gratitudine fiiască 
să ne aducem aminte de ei, mai ales la ocaziuni festive 
cum e ziua de azi, când ni dat de a fi adunaţi mai 
mulţi la olaltă, în ale căror inimi pulsează aceleaşi sen
timente şi aspiraţiuni, căci mult au lucrat, şi deşi tera
peul nu şi-a desvălit toate tainele sale scrutării lor, totuşi 
trebue veneraţi. 

Unul dintre acei bărbaţi, carele bazat pe cele trei 
principii ale creştinislllului, credinţă, dragoste, nădejde, a 
scos la iveală esenţa noului adevăr, de a scoate ome-

*) Dis('rlatill11" rebut in adunarea gt'rll'ralil a RplInÎllniî InYil.ţiilorÎlor 
romani d!'la ~~oald!' poporall' cunfesionalt> ortodoxe di n prolopopialp\e ara· 
dant' l~YIl, \Iflulii in l'l'cica. la 1(; 29 ~l li ,lO August 3. C, 
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nimea oropsită din lanţurile ce o cutropeau, luminând 
întunerecul ce ar fi dominat misteriosul viitor, carele a 
brăzdat noua brasdă în viaţa culturală a omenimei, carele 
cu o putere uimitoare pătrunde cele mai adânci probleme 
ale secolului său în ogorul educaţîunii, carele păşeşte 
mai departe cătră adevăr şi dragoste,arătând lumii su
fleteasca sa credintă despre mersul reglliat şi natural În 
misiunea şi în mijlocul de a forma oameni în înţelesul 
cel mai compleet al cuvântuilli este: marele pedagog din 
secolul al XVI! Ioan Amos Comellius, a cărui nume 
pururea va străluci cu glorie În istoria pedagogiei. 

Referitor la. biografie foarte 11 i merit zice savantul 
praf. rom. Iorga "In timpurile noastre cea mai bogată 
biografie o au aventurierii şi aceia dintre oameni aşa 
numiţi politici, cari samănă cu dânşii u • Restul material 
al unei vieţi Înseml1ate se închee în puţine cuvinte. 

S'a născut în Nivnitz 1592, unde odinioară Russ 
predica doctrinele sale pentru ajungerea la mântuire, iar 
astăzi creşte aceea generaţie de oameni, cari joacă tombola 
politicei, la cari mai nainte parlamentul austriac în semn 
de dispreţ să uita de peste umeri, iar astăzi ascultă cu 
toată bunăvoinţa vorbirile chilometrice răsărite din o ade
vărată iubire de limbă şi naţiune. Studiază filozofia şi 
teologia la universitatea protestantă din Heilbron sub re
numitul Aldstedt. Dar nu peste mult, un timp dureros 
pentru el şi coreligionarii săi, incepe activitatea violentă. 
Ordinul imperial expulzează din imperiul austriac pe toţi 
cei ce vor cuteza să imiteze pe Aedrach, Misach şi 
Aodenago. Doauă cărţi de cuprins religios datează din 
acel timp de tristetă al sau "Labirintul lumii" şi "Para
disul inimii", ca unele dintre cele mai frumoase dintre 
scrierile lor În proză. Luând drumul pribegiei ajunge 
desnădăjduit la Lissa, unde urmăritor al binelui suprem 
nu îşi găseşte Capua odihnii. Dedicându-se instrucţiunii 
tinerimii şi scrierilor didactice, Întră în relaţiuni cu cei 
mai renumiţi bMbaţi de şcoală din Europa, public,1nd 
scrierea sa "lallua linquaru111 reserata" carc-i face mare 
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renume şi care după sfânta scriptură era cartea cea mai 
răspândită între popoarele orientului. Când renumitul 
Cancelar al Svediei Oseentierna luând esemplul Engli
terei voeşte să reformeze întreaga stare a şcoalelor, el 
nu putea decât în rândul prim să pronunţe Comenius 
muncă, p(care a şi îndeplinit-o cu mare ardoare, arullcând 
jos mistria măestrului şi apucând iarăşi cu jertfire de 
sine sapa muncitorului înţelept şi neobosit ce caută mar.:. 
mora. Intorcându-se la Lissa, scoate la lumină din bo
găţiile de ştiinţă ce îngrămădise opera sa neperitoare 
"Didactica magna", care e un strălucit monument de 
marmoră În armonioasa desfăşurare a căreia s'a vădit un 
mare artist şi pe urma căreia tînărul şi vânjosullup
tător şi-a luat locul lângă marii răsboinici din toate tim
purile, cari povestesc şi cântă, unul în auzul altuia, faptele 
mari cari le-au săvârşit În viaţă, pentru ridicarea ume
nimei pe pedestalul Canaanului de fericire (1.) Dar su
fletul său de urmăritor al adevărului şi lauda întregii 
lumi, nu trezi nici o mândrie moleşitoare în el, care n'a 
vânat triumful, ci a iubit lupta, a iubit-o fără de mar
gini şi înainte de toate, înţelegând că ea este pentru viaţa 
morală, ceia ce este tragerea aerului viu în plumâni 
pentru viaţa fizică (1.). Războinicul cu arma totdeauna 
gata, asaltatorul idealului, râvnitorul faptelor, nu al vi
selor, vine În 1650 în Ungaria, pentru a pune şcoalelor 
din Sarospatak o nouă bază de organisare, edând spre 
acest scop cartea "Orbis sensu alini pictus" prin care 
Comenius devine părintele învăţământului intuitiv, utili
sându-se până în jumătatea secolului trecut şi despre 
care Goethe zice: că în copilărie n'a avut alta carte de 
joc, iar Kerder constată că deşi e scrisă În timpuri de
părtate, totuşi nu e ÎntreCl..Ită de nici o carte de acest fel. 
Patriei noastre nu i-a fost dat să guste mult din faptele 
măreţe ale acestui revoluţionar al şcoalelor, căci moartea 
timpurie alui Rakoczy (S.) îl face să o părăsească, şi în 
urma devastării oraşului Lisa de cătră Poloni să stabi
leşte în oraşul Amsterdam, unde edă toate scrierile sale. 

= Lut.' 
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Moare in oraşul Noarden 1671. Aceasta este pe scurt 
viaţa lui Comenius, iar cât priveşte valoarea operelor sale 
ele au fost, sunt şi vor fi adevărate relicvii sufeteşti, tin
zând cătră înfrăţirea tuturor inimilor pe baza sfintei scrip
turi şi a raţiunii cătră cari aleargă toate idealele Înalte 
ale oI11eniI11~i. A fost o voinţă stăruitoare spre fapte 
bune, cari purcedeau din adevăr, bine şi frumos. De aceea 
şi reformele sale începute, nu le-a dus în palatele boga
ţilor şi fruntaşilor, ci celora a căror păhal' de nOroc a 
fost gul; săracilor şi oamenilor de rând! flămânzilor şi 
sctoşilor, d.1pă tot ce leagă pe om de ziditorul lui. A 
fust un mare vorhitor al vremii sale, care prin cuvinte 
oracu/are sfinţite orin buchetul Înţelepciunii a spus, că 
nu e problema omenirii de a se împărţi în secte oarbe, 
În aprindere de rug, În blăsteme reciproce, ci în cunoa
şterea cât mai exactă a Înaltelor porunci Dumnezeeşti 
cari cârmuesc lumea, şi cari i-au fost lumina cea mai curată 
şi căIăuzul cel mai chemat. S'a stins ca oricare altul, 
pentrucă tot ce se naşte trebue să moară, ca destinul 

".. să se împlinească. 
.... Să intrăm În material ca să vedem principiile lui 
Comenius referitoare la educaţiune, depuse în opera sa 
"Didactica magna", sau după cum o numeşte el "Bunes 
ol11nia docendi artificium". 

A-ti intoarce faţa de lumină, e a-ţi lăsa sufletulu 
În Întunerec, şi întunerecu~ este neliniştea. Astfel dar cu 
mânile Întinse căutăm scăparea pe dibuite zice Timon 
cătră Caius (Lienkievicz). Convingerea despre toate de
fectele ce dominau În şcoalele contimporane, face pe 
Comenius de a rupe cu trecutul, Încă nedevenit la sine, 
arătându-se cu mult mai nemulţămit decât fiinţele supra
naturale a căror pasiuni şi regrete le-a descris Dante, 
şi prin o metodă aleasă, după un plan bine determinat, 
cere promovarea instrucţiunii tinerimii, ţinând cont de 
perfecţiunea intelectuală şi religioasă morală. Iar ca să 
devină membri folositori societăţii, inaintea cărora să lu
mineze idealul personalităţii, care nu este altceva decât 
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tocmai ceea ce numim noi caracter moral, cere un Învă
ţământ concentrat, plăcut şi temeinic, fiindcă un asemenea 
învăţământ va înfă:işa mai multă lumină, ordine, pace şi 
linişte. După ce filologiază asupra cuvântuluÎ "didacticall 

arta de a învăţa pe toţi toate, arată o mare nemu/ţămire 
şi mâhnire sufletească cătră acei bărbaţi, cari credeau că 
în şcoale să bate apa în piuă. Alcătuind manuale pentru 
a învăţa maÎ iute şi mai sigur cutare limbă, spuindu-Ie 
că aceste abateri sunt nişte efecte fără preţ adunate din 
o practică superficială. Comenius promite o Didactică 
mare de a învăţa pe toţi toate, cu scopul de a dobândi 
O cultură ştiinţifică adevărată, moravuri curate şi religio
sitate adevărată. O artă generală pentru întemeiarea 
şcoale)or şi conducerea lor, încredinţând lucrarea sa 
păstrării şi cercetării acelora, cari sunt capabili a o ju
deca. Iar dacă cine\'a ştie mai bine sau a găsit ceva mai 
bun, espună-şi părerile, ca astfel pentru ascunderea talan
tului să nu fie acuzat de OI, carele voeşte ca fiecare din 
servii săi să fie slugă bună şi credincioasă. 

Voind a documenta cetitorilor că lucrarea sa nu 
este numai o carte de visuri, să nu fanatizeze asupra ei, 
dinainte, ci să judece numai dupăce a cetit-o, începe 
c~eria principiilor sale cu compararea celor două opere 
mari ale creaţi unei "Paradisul şi omul" şi citând pe 
Moise zice: Dumnezeu a aşezat în paradis pe 0111 nu 
numai spre a-I păzi ci a fi şi el Îl1SUŞ o grădină aleasă 
pentru Dumnezeul său, căci precum paradisul era cea 
mai frumoasă parte a lumii, aşa şi omul e creatura cea 
mai aleasă, cea mai delicată În a cărui inimă se revarsă 
cele mai felurite daruri ale sfântului Duch, ear din corpul 
său curg râuri de apă vie. Prin dominarea poftelor lipsit 
a fost omul de graţia lui Dumnezeu, astfel trupul şi su
fletul său dat ostenelelor şi mizeriei. "Dar eu te sădisem 
viţă aleasă, cum de te-ai făcut o coardă de viţă sălbatică" 
se tângue Domnul, carele văzând că prin gustare din 
pomul cel de demult în Edem ne-am făcut ca un deşert 
şi ca o mare Qustie. Domnul tăind cu ferestrăul legii 
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sale ărborele uscat al inimilor, răsădeşte din uou altoi 
din paradisul ceresc. Dar durere. Nici acum nu este 
nimenea carele să facă bunătate, nu este, până la unul. 
Şi după perderea şi a acestui dar ceresc, Domnul pre
pară aleşilor săi un paradis etern. Acolo a intrat Hristos 
dupăce s'a depărtat de corp, acolo a fost condus Pavel 
ear Ioan privea splendoarea sa. Şi cel mai eficace mijloc 
de a rec'tabili paradisul perdut şi de a câştiga pe cel 
etern, e buna şi adevărata creştere a tineri mei. Hristos 
ca să pună capăt fărădelegilor încuibate în poporul său 
cel ales, care cu răstignire l-a răsplătit, arată că copiii 
nu sunt numai obiectul adevăratei innoiri, ci de-asemenea 
şi modelul aceleia. De-aceea le zice: Adevăr grăesc 
voauă; de nu vă veţi Întoarce şi nu vă veţi face ca 
pruncii, nu veţi întra În Împărăţia lui Dumnezeu, căci a 
lor e Hristos, a lor e sfinţenia, a lor e graţia lui D-zeu, 
ear faptele lor trebue să ne fie de model. Dumnezeu 
iubeşte aşa mult pe copii, pentrucă 18. ei totul e mai 
accesibil de a lua Îndurarea cea biruitoare a lui O-zeu, 
ear fructul unei bune educaţiuni a lor e distrugerea sa
tanei. Deci scoate sabia tu cel ce eşti Încins cu ea şi 
conlucră la esterminarea babilonului desfrânărilor, ca 
Domnul să te miluiască şi Duh drept să înnoiască Întru 
cele din lăuntru ale tale. Pentru a putea sădi În sufletul 
micilor copilaşi altoiul înţelepciunii, moralităţii şi religio
sităţii, instrucţiunea lor trebue să se Înceapă cât mai de 
timpuriu, căci e proprietate naturală, a tuturor creaturilor 
organice, că ele cât timp sunt fragede să Încovoaie şi 
iau mai uşor o formă oarecare, Întărite însă nu să mai 
pleacă. Tocmai aşa e şi Olllul. Pentru a se putea instrui 
~i ridica la demnitatea de 0111, ia dat Dumnezeu anii 
tinereţii, căci atunci dorinţa e mare şi ardinte, spiritul 
ager, car memoria credincioasă. Şi sigure sunt numai 
impresiunile câştigatc în etate fragedă, şi e o minune a 
lui Dumnezeu dacă se pot schimba. A se îngriji de buna 
cducatiune a copiilor cade in sarcina părinţilor, ca unii! 
cari fiind cauza viieţii acelora, sunt însărcinaţi a fî şi 



dătătorii unei vieţi morale şi inteligente. Căci zice 
Domnul prin gura apostolului, "şi voi părinţilor nu Întă
rîtaţi pe pruncii vostri spre mânie, ci creşteţii în Învă
ţătură şi în temerea de Domnul. 

Fiindcă partea cea mai mare dintre păriintii co
piilor nu înţeleg, ori nu au timp a se dedica instrucţiunii, 
s'au întrodus obiceiul a se încredinţa copid multora, spre 
a fi invăţati, la persoane distinse prin conştiinţa în ştiinţă 
şi seriozitate a moravurilor. Aceste persoane sunt Î1wa
ţatorii. Ba chiar de s'ar afla părinţi cari să se consacre 
creşterei copiilor, totuşi e mai bine de a se aduce Într'o <" 

adunare mai mare adecă în şcoală, unde tinerimea de 1 
ambe sexe trebue să urmeze, pentrucă toţi trebue Înze- ~ 
straţi cu perceptele adevăratei înţelepciuni, toţi sunt formaţi ! 
după chipul şi asămănarea lui Dumnezeu şi dela to~ I 
cere iubire, recunoştinţă şi laudă cărora le-a dat chipul ! 
său. In chipul acesta toţi se vor desvolta intelectualminte, f 
făcând viaţa aceasta obositoare, mai plăcută şi mai uşoară 
şi aşteptând pe cea viitoare cu mai mare demnitate şi 
speranţă. Că şcoate în cari inimile să se atragă şi să se 
umplă de iubirea divină, unde sentimentele şi ten
dinţele să se conducă spre complecta armonie a vârtuţii, 
nu există, . aduce ca probă dorinţa Luther adresată în 
1525 tuturor statelor imperiale. 1. A se înfiinţa şcoale în 
toate oraşele, târgurile şi satele, ca tinerimea de ambe 
sexe să se instrueze în aşa chip, încât şi cei ce să ocupă 
cu agricultura sal1 meseria să meargă cel puţin două ore 
la zi spre a fi instruiţi în cunoştinţe folositoare, în mo
ravuri bune şi în temerea de Dumnezeu. Il. Să se educe 
după o metodă uşoară, prin mijlocul căreia nu numai să 
nu se Î:lgrozască de învăţătură, ci din contră, să fie atraşi 
ca de nişte mâncări gustoase. Dar dorinţa nu i-s'a îm
plinit, căci chemându-i, nu a vrut să-I urmeze, pentrucă 
nu a fost duh în gura lor. Nu numai atât. Şi în şcoalele 
cari se aflau, nu s'a procedat cu seriozitate şi prudentă 
Îndcstulitoare după o metodă atrăgătoare, prin carea să 
se conducă în deprinderi bine şi să se plan teze în su-
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fletul copiilor temerea de Dumnezeu, ci totul s'a pre
zentat încurcat în formă de enigme, îndopându-se numai 
cu teorii seci, coji de cuvinte şi cu pleavă de opiniuni. 
COlllenius cere şi pretinde ca şcoalele să se aducă Într'o 
stare mai bună, în cari stricta ordine, să se Împrumute 
dela natură, căci răzi1l1aţi pe baza naturei vom innainta 
cu siguranţă, ear resultatul va fl cultură, vârtute, pietate 
adecă, cele trei isvoare din cari curg rîurile celor mai 
perfecte bucurii. 

Referitor la învăţarea limbilor, Comeniusţinând 
de principiul: "A Învăţa pe un copil mic intr'o limbă 
străină însamnă: a-I învăţa să călărească innainte de a 
şti umbla În picioare", cere însuşirea viue a libii materne 
pentru trebuinţa de toate zilele, ear dintre cele străine, 
pc cele vecine pentru relaţiunea cu vecinii, dar nu com
plect până la perfecţiune, adecă nici corect, nici profund, 
după cum se pretinde în veacul zls al luminii, ci numai 
după trebuinţă, căci cunoaşterea cOl11plectă a unei limbi 
nu e pentru nime necesară. Chiar Cicero n'a ştiut COtll

plect limba latină, deşi el a fost cel mai mare măestru 
al ei, mărturisind că espresiunile meseriaşilor îi erau ne
cunoscute. O limbă se Învaţă dacă se face binele. Pentru 
a fi copii firmi prin temperament şi flexibili prin reflecsiuni, 
cere disciplină conform legilor artei. Şcoala fără disci
plLnă e ca moara fără apă. Luâl1dll-i-~t: uneTnlori apa, 
nu mal poate funcţiona, asemenea lipsind uneL_ ŞC9li 
disciplin'!, l~tl!L~ în disordjt!~ Dar şcoafa să nu fie plină 
dc~~bătăi, ci învăţătorii cari se ocupă cu pescuirea vâr
tnşilor, înfrumseţând şcoala Cll portretele bucuriei şi ale 
veseliei să apese pe de-o parte cu severitate spre teamă 
şi umilire, ear pe de alta parte să-i îllnalţe cu amabili
tate spre iubire şi deşteptare vie. Fericiţi acei învăţători 
cari pot Ulli pe amâlldoallă. Fericită e tinerimea care se 
poate bucura de asemenea învăţători. Cuvintele mele 
cât de vii vor fi, niciodată nu vor putea să stea la în
nălţimea faptelor săvârşite de cel mai mare pedagog al 
secolului al XVIi, care În toată viaţa lui, cu mânilc în-
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tinse spre cer spre a ne da credinţii mai curate, a tintit 
la desrobirea omenimei din lanţutile ce-o cutropeau, la 
luminarea ei prin practicarea binelui, adevărului şi fru
mosului şi îmbunătăţirea ei prin pace şi bunavoire. Fă
cându-o să înţeleagă sublimitatea vârtuţii şi înţelegându-o 
să-şi scoată la lumină aptitudinile din camere obscure 
unde sunt închise, deschizându-şi ferestrile inimei cătră 
cel ce desleagă pe cei ferecaţi În obezi, pentru ca să 
trimeată asupra ei harul răscumpărării şi binecuvântarea 
Iordanului. Moartea Înamorată de trupul său chinuit de 
mizeriile vieţii, vizitând pământul ~-a răpit, pentrucă dis
părând. s-o urmeze cu sufletul care călătorind în infinit 
nu ştim unde să-I căutăm. (Y). 

Onoratd adunare generală! 

Dintre toate misiunile ce sunt date omului să le 
îndeplinească pe pămânţ nu este nici una aşa de fru
moasă, aşa de nobilă, aşa de importantă şi care să ofere 
atâta bucurie ca misiunea de Învăţător. Mânat pururea 
şi pretutindenea de a da Întunerecul înapoi, făcând loc 
unui soare biruitor, este atras de căldura multor priviri 
setoase de lumină, cari păşind în templul sfânt al artei 
cu dragoste şi umilire aşteaptă pe cel ce duce În spate 
nepăsarea autorităţilor, pe cel ce înfruntă obrăsnicia multor 
bufoni Încoronaţi cu coroane nemeritate din cari florile 
artificiale strălucesc de departe, să-i înveţe a cunnaşte 
pe cei trei prietini prin mijlocirea cărora a putut străbate 
negura vremilor. 1. Limba pentru nimicirea căreia, esacta 
murdărie de caracter şi acum pe mulţi Împinge de a 
face indiani credincioşi sau fakiri cari să renunţe de 
bună voe la folosirea unui membru pentru salvarea su
fletului. Dar inzestraţi cu armele iubirii pentrucă nu se 
vor face transfugi şi eunuci, desbrăcându-se de cui lor 
cugetător, ci răpiţi de farmecul ei, Încă o limbă şi Încă 
un ereer vor mai cere ca să cânte prin veacuri a ci 
rcinvicrc. II. Pământul pe care străbunii cu sânge cald 



l-au apărat şi pentru apărarea cartlla În rÎndulluptătoriior 
cu glorie a şi murit. 111. Legea pentru care martirii na
ţiunii suferit-au bice din partea celor ce credeau că 
Dumnezeu e adorabil numai după credinţa lor. Nimic 
mai frumos decât să lupţi pentru scoaterea neamului din 
frământările năvalnice ale neştiinţei, unde l-au Încuiat 
străinii şi l-au pecetluit ai săi, să lupţi pentru lecuircă 
boalei de care sufere, osebindu-l şi pregătindu-1 la luptă 
pentru câştigarea dreptului de viaţă, iar pentru toate 
aceste datorinţe sfinte de apostolat, să Înduri lipsa, bat
jocura şi În fine totul pentru popor pentru un ideal 
Deci înnainte! Dască/Hor, pel1tru căutarea binelui şi a 
mai binelui pe drum bun şi cu noroc. 

Nicolae Cristea, 
iuv,t\ăL<Jr. 



J\lcDDlismul:) 
Iubirea, ce a,n faţă de mult cercatul meu popor 

Român, dorul de a-I vedea şi pe el în şirul naţfunilor 
dătătoare de ton, vrednice de imitat, mă îndeamnă, ca În 
lucrarea de faţă, în modesta-mi disertaţiune, să mă ocup 
de cel mai mare, cel mai îngrozitor, cel mai lăţit, cel cu 
urmări mai funeste rau, din multele rele, ce bântue azi 
poporul nostru. 

Alcoolismul, sau consumarea beuturilor spirtuoase 
în măsură mare, este răul de care doresc să mă ocup, 
este insecta impertinentă, care roade la rădăcina fericirii 
genului omenesc şi care de mult a preocupat şi preocupă 
şi azi capetele cugetătoare şi pe alţi indivizi, cari au 
purtat şj poartă În inimă iubirea faţă de semenii lor. 

In zilele noastre lupta contra acestui ucigător 
duşman a devenit foarte înverşunată. Ca dovadă poate 
servi al X. congres antialcoolic-internaţional, ţinut în 
toamna trecută În capitală, la care au participat delegaţi 
nu numai din statele Europei, ci chiar şi din Azia şi în
depărtata Americă şi unde alcoolismul a fost combătut 
cu putere de pedagogi, medici, sociologi-politici şi alţi 
reprezentanţi ai ştiinţei moderne. 

Pe noi Învăătorii poporali, cari ne place a fi ono
raţi cu titlul de "luminătoriI şi conducătorii naturali ai 

*) Dis;~rta(iun,' cPtită in adun. g'I'll. din Peciea. Adnes la protoc. snh F. 

s. 
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poporul ui II - ne priveşte mai de aproape mişcarea În
cepută contra alcoolb':l11ului şi ni-se impune chiar, ca În
rolândune cu toţii sub stindardul ei, lucrând fără preget 
ziua şi noaptea să ne oferim serviciile. 

Că vom stirpi de tot acest rău nici să gândească 
cineva, căci fără beţivi nu vom rămânea nici odată, dar 
scopul va fi ajuns, dacă fi vom impuţina, ca cu timpul 
să ajungem a avea un număr aşa de mic de beţivi, încât 
să-i putem socoti, sau dacă-i vom face sa bea cumpatat, 
cu măsură. 

Istoricul. Sub alcoolism avem a înţălege pe toate 
.beuturile, ce conţin alcool. Ce e alcoolul? Alcoolul nu e 
altceva, decât zăharul productelor transformat prin fer
mentaţiune. El deci să afla, ca parte esenţială În toate 
beuturile produse prin ferbere. EI e atât de vechiu, cât 
de vechi sunt şi beuturile, dar a fost descoperit numai 
mai târziu. 

In secolul al X. un alchimist (medic)' arab cu 
numele Albucazis s'a trudit mult timp, ca să afle un 
mijloc, un medicament prin care să poată lungi scurta 
viaţă a pământenilor. Mult timp s'a ocupat el cu această 
idee. După multe Încercări ajunse la cunoştinţa unui fluid 
nou, necunoscut până aci, pe care-l estrase din trestie. 

Fluidul descoperit nu l'a mulţămit, din contră îi 
cauză cea mai cumplită supărare, căci prin probe ajunge 
la trista convingere, ca În loc să lungiască - luat În 

..- cvant mare - scurtează viaţa omului. Acest fluid în de
cursul timpului primi numele de alcool. 

Alcoolul deci fu cunoscut mai Întâiu de Arabi, 
cari apoi îl împrăştiară În toate părţile. In Europa fu cu
noscut cu mult mai târziu. 

La Început să întrebuinta numai şi numai ca me
dicină şi unicul loc unde se putea căpăta era fărmăcia. 

Din fărrnăcie fu scos în birturi numai În secol ul 
al 16, când convingându-se chem i ştii , că alcool există şi 
În vin, de unde le-a succes a-I est rage prin destilare, 
începură a-I amesteca cu apă şi această nouă beutură 
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începil a se lua ca şi celelalte beuturi existente. Iată Olor 
originea rachiei, cei făcătoare de minuni, care te face 
din om ne om. Aceasta beutură să întrebuinţa mai ales În 
războiul de 7 ani. 

Napoleon în războiul cu statele Europei - prin 
încvartirarea soldaţi!or pe la singuratice familii - Iăţi 
aşa de tare noua beutură, Încât astăzi a devenit o ade
vărată patimă, o adevărată boală epidemică. care pustieşte 
omenimea mai rău decât îngrozitoare le popoare barbare 
dela începutul evului mediu. 

Am zis, că toate t.euturile, ce conţin alcool se 
numesc beufuri alcoolice s'au În limba poporală spir
tuoase. Cele mai întrebuinţate beuturi alcoolice sunt: 
vinul, berea şi rachiu!. Vinul fu cunoscut şi întrebuinţat 
şi de tata Noe. Berea o cunoşteau Egyptenii, Germanii 
şi Romanii, dar sub alte numiri. Afară de aceste mai 
sunt o mulţime de beuturi alcoolice, cari fiind foarte 
scumpe, ţăranii nostri nu le întrebuinţează. 

Influinfa. Lungile şi temeînicile esperinţe au con
dus pe medici renumiţi la adevărul, la convingerea, că 
alcoolul e un venin. Nu e însă venin, ca veninele co
mune, întrebuinţate în medicină, care să omoare de odată, 
el omoară pe încetul prin o lucrare continuă, dar sigură. 

Toate beuturile, cari să produc prin fermentaţie 
conţin alcool, dar în nici una nu este atât alcool, ca în 
rachiu, beutura predilectă, beutura naţională a Românului. 
Pe când berea conţine 2-8°,OJ iar vinul 8-20°,'0 alcool 
curat aelyl, pe atunci rachiul conţine 45-55°/0 alcool 
putin curat numit amylum, care după cercetările celor 
mai renumiti fiziologi are în corpul nostru un efect de 
cinci ori mai mare, mai intensiv, ca alcoolul curat. Deci 
sănătatea, care e cea mai mare comoară omenească pe 
pământ, la beutor, dar cu deosebire la beutorul de ra
chiu, devine sdruncinată şi reşpectivul cu paşi repezi 
grăbeşte spre uşa mormântului. 

Orava înrâurire, ce o are alcoolul, a făcut pe re
numiţi bărbaţi învăţaţi, ba chiar şi pe cârmuitorii statelor, 

-
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să se ocupe mai mult, mai temeinic cu acest flagel a 
omenimei, să afic modul, mijloacele prin cari s'ar putea 
delătura. 

a) Urmarile. fizice. Cea dintâiu urmare să vede 
În organiztl1ul fizic. Perând la omul beţiv - începând 
Cll stomacul - devin. atacate toate organele, cari susţin 
viaţa. Să produc o mulţime de boale, cunoscute În ştiinţa 
medicală sub numirea de cataruri: de gât, de stomac, 
de plămâni, mai târziu inflamaţie de ficat, dropică sau 
boală de apă, îngrăşare de inimă şi alte boale din ce În 
ce mai periculoase, cari iuţesc peri rea omului, sau îi 
deschid uşa mOl'mântului dintr'odată. 

Nu numai internul, ci şi esternul îl transfoannă 
alcoolisl11ul. Pe beutorul pasionat il poţi cunoaşte de 
departe. Are o faţă înflăcărată, sau foarte palidă, nas 
roşu vânăţiu, îi tremură mânile şi picioarele, pc lângă 
aceste are crâncene dureri de cap. Esperinţa dovedeşte 
şi aceea, că unii beţivi cătră bătrâneţe îşi perd vederea 
şi auzul. 

Numai un medic espert ar putea spune cu de-a
mănuntul înrâurirea alcoolismului asupra fizicuilli omenesc. 

b) Intelectuale. Nu numai asupra fizicullli, ci şi 
asupra intelectului, asupra minţii înrâureşte nefavorabil 
alcoolismul. Zilnic ni-se prezintă ocasiunea să vedem, cum 
slăhesc facultăţîle intelectuale la betivi. Judecata - darul 
cel mai scump dela Dumnezeu, prin care omul se deo
sebeşte de dobitoace, prin care omul devine regele pă
mântului - să întunecă. Memoria să tâmpeşte. Fantazia 
slăbeşte. Voinţa scade şi astfel beţivul devine neenergic. 
Poftele iau un avânt aşa de mare de nu le mai poate 
stăpâni. Beţivul nu numai, că n'are spor la lucru J dar 
nici nu voieşte a lucra regulat. E nepăsător. Nimic nu-I 
interesează. Nici chiar familia sa. EI n'aude nici plânsul 
femei sale, nici vaetul copiilor. E mai rău decât fiara 
sălbatică. Conştiinţa - care ar trebui să fie judecătorul 
faptelor sale, care ar trebui să fie buzola, după care ar 
trebui să-şi îndrepte toate intenţiunile sale - la beţiv 

6 



c sguduită din fundament, e întunecată şi astfel el nc
putând face deosebire între bine şi rău, comite fapte 
neertate: Înjură, să bate, pradă, aprinde fură, jură strâmb, 
chinueşte, omoară şi alte răutăţi, pentru cari legea îl 
pedepseşte foarte aspru. 

Toate aceste fapte triste provin de acolo, că al
coolismul slăbeşte creerii şi slăbind crerii slăbesc şi pu
terile intelectuale-morale. 

Mulţi oameni deştepţi, voioşi, diligenţi, dupăce s'au 
dat beuturilor au păţit aşa. Exemple avem nenumărate) 
numai să voim a le vedea. 

c) Ereditare. Nu ar fi mare năcaz, dacă urmările 
alcoolizmului li-ar simţi şi suporta numai indivizii beţivi. 
Ele trec şi asupra fiilor ba chiar şi a nepoţiloL Espe
rinţa dovedeşte, că alcoolicii nasc copii defectuoşi sau 
aplicaţi spre boale. Ca dovadă poate servi rezultatul 
ajuns de un medic neamţ. EI fiind medic de casă la 
mai multe familii, a luat la ţântă, a făcut esperienţă cu 
zece familii alcoolice, şi zece nealcoolice. Rezultat· a 
constatat, că sterilitatea adecă lipsa de prunci la alcool ici 
e pronunţată, urmaşii lor însă sunt sau cu defecte mentali 
precum: idiofi, nauci, Jâmpi mufa/ai, sau cu defecte 
corporale, sau de scurtă viaţă şi numai o parte de tot 
mică sunt întregi, dar şi aceştia sunt aplicaţi spre boale. 

Vorbind în ţifre a constatat 70-80u;,0 urmaşi de
fectuoşi corporal minte, ori spiritualminte şi numai restul 
întregi. Pe când În urmaşii celor zece familii nealcoolice 
numai 15-20% a constatat defectuoşi. 

Sunt Însă cazuri, când din părinţi beţivi ies copii 
talentaţi, genii, aceasta se esplică aşa, că băiatul a mo
ştenit însuşirile mamei şi nu a-le tatălui. 

d) Economice. "Strânge bani albi, pentru zile 
negre", răsună o zicală din bătrâni şi Doamne, ce mare 
înţelepciune conţine. Cu durere însă trebue să mărturi
sesc, că acest proverb, de-şi din păţania Românului 
purcede, totuşi Românul nu îl ia în evidenţă. 'Suntem 
săraci, ca Vinerea Paştelui, şi cu toate aceste prădăm 



banii căştigaţi cu mult chiu şi vai, În mod lIşoratic, pe 
lucruri de nimica, pe bcuturi, cari bagă boală În corp. 
iar de hrana bună, care e necesară pentru susţinerea 
sănătăţii nici habar n'avem, nici gândim. 

Au la câţi nu vi-s'a dat ocaziune, să faceţi trista 
experinţă, că Românul nostru îşi dă bucăturiie cele bune, 
puii, oauăle, ba chiar şi grâuţul - mulţămindu-se cu 
mălaiu - pe puturoasa şi otrăvitoarea răchie, care îi 
curmă sănătatea, bunul nume şi bunăstarea. 

Românul întrebuinţează de tot des beutura, ca şi 
când fără de ca nici n'ar putea trăi. Ea nici un moment 
nu lipseşte de pe masa I~ol11âI1l"ui, decât numai dacă 

. hanii îi lipsesc, dar şi atunci bea, dacă capătă În credit. 

Românul nostru bea de bucurie, bea de supărare, 
bea de frig, bea de cald, bea de ostănit, bea de odihnit, 
bea de insomnie, bea de trezie, bea de jale, bea de voie 
bună, bea că a dat sau a scăpat de vr'o primejdie. Bea 
de orice serbare sau act familiar. La naştere rachiu, la 
hotez rachiu, la ziua numelui rachiu, la logodnă rachiu, 
la ospăţ rachiu, la pomană rachiu. .. Iti fată vaca al
dămaş, îţi fată scroafa aldămaş, îi moare viţelul sau pur
celui nu poate să-şi stâmpere tristeţa fără să-şi ude gâtuI. 
Cumpără sau vinde ceva aldămaş, dobândeşte un proces 
aldămaş, moşteneşte cera aldămaş. Orice adunare, ori-ce 
Întrunire, orice alegere nu trece ca beuturile să nu ducă 
rol principal. 

Cu un cuvânt pentru consumarea beuturilor este 
bună ocaziune ori şi când. Şi aceasta o face atât cel 
sărac, cât şi cel bogat, atât cultul, cât şi prostul, atât cei 
mici, cât şi cei mari, femeie, bărbat fără deosebire. 

La atâta beutură trebuie însă mulţi bani, căci a
răndaşul, care de regulă e jidan nu-ţi dă de pomană. 
Pentru ca să vă puteţi convinge despre enorma sumă ce 
se cheltueşte pe beuturi, las să urmeze următoarea tabelă: 
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Fără a fi nevoie de alte esplicaţii, din dab'le de 
mai sus se poate vedea conziderabila sumă, ce o chel
tueşte omul pe beutură in viaţa sa. Aceste constatări 
sunt numai şi numai pentru ţărani, cari beau cea mai 
ordinară şi cea mai ieftină beutură. 

Unde sunt acum celelalte clase? Căci nu numai 
la sate se găsesc beţivi. Cei mai crânceni beţivi sunt în 
oraşe. Esperinţa vorbeşte, că orăşenii beau mai mult, 
sunt mai alcoolitici, ca sătenii, Ei (orăşenii) beau afară 
de vin pe puţin 3-5 pocale bere, rachiu pe zi. COI11-

putând pocalul de bere cu 20 bănuţi, iar de rachiu cu 
10 bănuţi, uşor vei afla groaznica sumă, ce o cheltueşte 
orăşanul pe beturA în viaţa sa. 

Aceste ar fi În linii de tot generale consăcinţele, 
ce le trage după sine multa conzumare de alcool. Unde 
mai pui apoi celelalte rele? Unde sunt relele cauzate pe 
terenul naţional? Câţi deputaţi naţionali? Câţi slujbaşi 
cu tragere de inimă - cari ar lucra p~ntru binele amă
râtului nostru popor - am avea, dacă nu ar fi omo
ritorul alcoolism? Zic toţi! In fruntea poporului n'ar fi 
decât oamenii poporului. AtunCÎ nu se vor judeca recu
renţii după buzunar, ci după minte şi bună purtare. 

Tinând apoi cont şi de împrejurarea, că beuturi 
naturale, nefalzificate sunt foarte, zic foarte rar, (sunt 
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corbi albi), putem confirma că consecinţele sunt cu mult 
mai grele, cu mult mai mari, mai sigure, mai grabnice 
precum am arătat mai sus. 

Despre urmările provenite din Jlcoolism s'ar putea 
scrie volul1luri, cari să umplă biblioteci întregi, şi cari 
ne ar umpleJ de jale. 

Sanarea. Văzând Înfiorătoarele consecinţe cauzate 
de alcoolism, ni se impune, ca să mişcăm toate pietrile 
şi să găsim toate mijloacele potrivite prin care s'ar 
putea stârrl. 

Mijloacele: După mine ar exista două feluri de 
mijloace şi anume: 1. fizice şi 2. morale. De cele fizice 
nu putem dispune noi, cele morale ne stau la dispoziţie. 

1. Fizice. Cele fizice ar consta din aplicarea pe
depselor în bani şi închisoare asupra celor ce folosesc 
bcuturi până la Îmbătare. Pentru aceasta ar trebui să fie 
legi anume. 

Astfel de legi noi nu avem şi -doară nici n'om 
aYe3, că pe cei însărcinaţi cu crearea de legî, nu-i pri
veşte aceste, ci se ocupă cu alte prostii. 

2. Morale. Mijloacele morale sunt depuse În mâna 
oricănti binevoitor, dar cu deosebire în mâna părinţilor, 
în special a mamei, învăţătorilor poporali şi preoţilor, 
cari veghează educaţiunea oamenilor dela r..aştere până 
la moarte. 

Mama în familie, învăţătorul în şcoală, preotul În 
biserică, şi apoi aceşti doi din urmă în societate să de
clare răsboiul şi cu însufleţire să ducă lupta contra al
cuolizmului. Când toţi vor lucra în armonie şi cu putere, 
uşor şi iute vor ajunge la frumoase rezultate. 

in ce va cOllsista activitatea lor 7 
a) Mama - În familie - să ferească pe micuţi 

de a vedeil, sau de a-le da beuturi alcoolice. 
b) Să grijască, ca copiii să nu vadă oameni beţi, 

şi dacă şi văd, să-i prezinte pruncilor ca pe l1i~tc oameni 
pedepsiţi de Dumnezeu. 
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c) Invăţătorul prin sfaturi să arate elevilor înfio
rătoarele urmări ce provin din multa consumare de 
alcool. Aceasta să poate face cu succes la tractarea părţii 
din Istoria naturală, numită "Antropologie" şi la ştudiul 
"Igeniei", care ar trebui să fie studiu obligator În şcoala 
poporală. Iar pentru documentarea acestor ar trebui să 
fie în fiecare şcoală tablouri în cari să fie Înfăţiţ;at in
temui omului alcoolic, cu toate amănuntele. Să se arate 
organul respectiv în stare sănătoasă şi cum prospiţiază, 
când e atacat. 

ti) Să se ţină regulat şcoala de repetiţie. 
e) Invăţătorul să interzică elevilor, de a cerceta 

locurile publice, birturi, ospeţe etc. şi acestea să se eze
cute cu toată siguranţa. 

f) Să se -ţină conferinţe poporale cu scop de a 
. combate datina de a bea şi a Îndemna pe cei prezenţi 

a se grupa în societăţi de temperanţă. Ca aceste :con
ferinte să fie atrăgătoare în ajutorul lor trebue să vină 
schiopticoanele. 

Aici, în aceste conferinţe este apoi locul, de a în
demna pe cei prezenţi a face promisiune: 

1. a nu bea prin birturi. 
2. a nu bea Ia cumpărări şi vinderi cunoscutul 

aldămaş. 
3. a Îndemna pe părinţi ca pruncilor până la 10 

ani a nu le da nici un fel de beutură. 
4. ai face să promită că câtă vreme vor fi beu

turile rele, nu le vor folosi. 
5. a face promisiune, că Dumineca şi în sărbători 

înainte de serviciu divin, nu vor bea şi 
6. a nu Întrebuinţa multă beutură la ospeţe, clăci, 

pomene etc. 
St. Domni! Şcoalei şi bisericii este Încredinţată 

frumoasa misiune de a chema din Întunerec la lumină, ~ 
de a innobilita şi îndulci, cu un cu\'ânt de a conduce pe 
individ cătră fericire, prin urmare dela învăţători şi preoţi 
să cere În primul rând să facă tot posibilul, să mişte toate 
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petrlle în această direcţiune, să ceară modificarea între
gului edificiu cultural-moral, cercând a da prin fapte re
cunoscute ade\'ărată soluţiune marilor chestiuni vitale, 
cari au agitat şi privesc şi azi poporul nostru. 

Iubită preoţime şi dăscălime! Să ne împlinim deci 
datorinţa, sr'i luptăm din răsputeri pentru delăturarea re
lelor, să stîrpim toţi spinii cari au crescut şi ş'all Întins 
puternic rădăcinile în straturile poporului nostru, c{l1:i 
atunci vom bincmcrita dela naţiune. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

A pat e ti, luna Maiu 1906. 

O/zeorrrl1ill Petrescu f.~ , 

tII v:\\iHur 
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Copile, fii îndurător 
Ca dătătorul de lumini, 
Ce arde-ai ignoranţei spini: 

El este învăţător! 

Porunca unui Creator 
În lume l-a trimes, 
Să-I facă voia cu 'nteles: 

Căci El e învăţător! 

Când te 'ndeamnă rugător, 
Să cinsteşti ai tăi părinţi, 
Ascultă-1 ca pe cel din sfinţi: 

Căci El e învăţător! 

Când spune 'Il graiu fermecător, 
Să fii cu milă pe pământ, 
Ascultă-1 ca pe Duhul Sfânt; 

Căci el e Învăţător! 

De-ti predică să ai amor 
De Ţcara ta, de Neamul tău, 
Ascultă-1 ca pe Dumnezeu: 

Căci El e Învăţător! 

S. Blir/ell, 
ÎlJ\',l\<lLo ... 

1 
t 
f 
f 
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o primejdie mare. 
Celui ce are inimă, ochii i-se umple de lacrimi, 

când cercetează În Dumineci şi in sărbători bisericuţele 
noastre de pe sate şi în loc ca să fie tixite cu credin
cioşi cucernici - ca pe vremuri - se trezeşte numai 
cu preotul, dascălul şi crâsnicul. Şi, şi mai mare îi creşte 
amărăciunea, când află, că acei cucernici credincioşi de 
mai nainte, nu-şi caută de ale gospodăriei, ci sunt în
fundaţi sau În crâşme, sau în casele de adunări. 

Dela beţii, desfrânări, furturi - la casa de adu
nare: iată apanajul, prin care crede poporul Întunecat la 
minte că-şi va mântui sufletul. 

Necinstirea sărbătorilor, batjocorirea sfintei cruci, 
ncpostirea, pe de o parte; explicarea falsă a textului 
biblic, îndrăgirea cultului străin, Iăpădarea de naţionali
tate, pe de altă parte, - sunt tot atâtea simptome, cari 
involuntar trebue să preocupe pe fiecare om cu mintea 
sănătoasă. Pentrucă trebue să se ştie, că acela, care s'a 
perdut din sânul turmei credincioase, s'a perdut şi ca 
naţionalitate. ' 

A fost destul o ordioaţiune din partea diregăto
riilor lumeşti pentru acei nefericiţi, ca să-şi încarce crecrii, 
altfel destu 1 de înfierbântaţi, cu Învăţături streine, şi ară
tându-şi sentimentele pe fată, că pentru ei este egal, a 
fi, ori a nu fi român. 

* * * 
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In faţa unui torent să se opună un singur om ar 
fj o nebunie. Pentru a înfrunta valurile nu e destul o 
lopată de nisip, ci trebuesc multe braţe, trebue zid solid. 
Sunt zmintiţi aceia, cari cred că prin abuzuri se vor opune 
lăţirii sectelor. Numai prin lumina mintii şi cură ten ia ca
racterului se poate Înlătura primejdia aceasta mare. Lu
mină multă să recere deja cei încredinţaţi cu păstori rea ; 
studiu îndelungat, bine chibzuit să cere dela rlerul bi
sericei noastre. Prin studiu continuu va răsări la început 
timid, mai apoi viguros cuvântul adevărului, care va fi 
mana din pustie, apă izvorâtă din peatra seacă pentru 
poporul însetat. . 

. In inima celor ce trebue să Împrăştie lumină 
trebue să se aprindă setea neastâmpărată dupa carte, 
după cultivare continuă, după hrana ce nu se poate din 
destul preţul. 

Pentru cei ce au luat jugul lui Hristos, nici o 
sarcină Însă nu este grea. Cei ce au primit darul apo
stoliei, trebue să ştie ce înseamnă: lăpădarea de sine. 

Iosif Staflca. 

-- .. ..-.-

-----
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.5('0(7/(7 de repetitie orj(fllli::mfd ill mod pradir. Inaltul 

Ministru de culte şi instrucţiune publică sub Nr. 66569/902, a 
ordinat transformarea şcoalelor de repetiţiune În şcoale economice, 
cari se provadă pe adulţi În mod practic cu cele mai necesare 
cunoştinţe de pomărit, legumărit, vierit etc. etc. de după ocupa
ţiunea principală a locuitorilor din comună, în senzul dispoziliu
nilor cuprinse in §§. 50, 55 ai articolului de lege XXXVIII din 
1868. - în aceasta afacere importantă - cu carea s'a ocupat şi 
măritul Congres - Ven. Conzistoriu a convocat pe Miercuri 1 14 
Nov. a. c. o anchetă şcolară. După deshateri îndelungate s'a luat 
hotărîrea a se face propunere Ven. Conzistoriu, ca să facă dispo
ziţiunile necesari pentru decretarea tuturor şcoalelor de repetiţie în 
şcoale de economie practică: în Arad să se înfiinţeze o şcoală 
specială agronomică, care să cuprindă toate ramurile economiei, ca 
să poată primI cunoştinţele necesare în mod practic atât elevii 
institutului pedagogic, cât şi învăţătorii. Ancheta a stabilit şi regu
lamentul necesar pentru aceste şcoale. - La anchetă au luat parte 
sub prezidiul Dlui Emanuil Ungurean, ca comisar conzistorial, 
Domnii: Or. George Ciuhandu referent şcolar; protopopii: Voicu 
Hamsea, Ioan Giorgia şi Procopiu Givulescu; preotul Nicolae 
Martinovici; învăţătorii: Iosif Moldovan, Iuliu Grofşorean, Prota3iu 
Givulescu, Nicolau Boşcai, Ioan Vancu, Ioan Ardelean, Oemian 
Sebeşan, Petru Vancu şi Georgiu Torni. 

Coujeriltfll de IOalll1ll1 Il despăr!timlillflll1t; protopo
pese Arada" s'a ţinut Mercuri în 25 Oct. v. În fruntaşa comună 

Semlac. Bravii semlecani au primit cu multă insufleţire în ospitalele 
Jor case pe învăţătorii tractului, sositi în comună încă în presara 
binesllccesei conferinte. Conferinţa, la care au luat parte aproape 
toti învăţătorii tractului şi o mulţime mare de popor din Semlac, 
s'a ţinut sub prezidiul dlui Ioan Vancu, În şcoala dlui Gregoriu 
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Roşu, seniorul învăţătorilor din tract. Prelegerea practică din gramatică 
despre partile secundare ale zicerii, tinută de dl Roşu cu şcolarii 

săi, a satisfăcut pe toţi prezenţii. Disertaţiunea oficioasă cetită de 
domnul Efrem Moldovan şi proiectul de procedură la propunerea 
desemnului în şcoala poporală, arâtat în mod practic de învăţătorul 
Iosif Moldovan, a produs deosehită plăcere nu numai învăţătorilor 

ci şi poporului laic, care s'a depărtat foarte încântat, văzând stă
ruinţele învăţătorilor privitoare la îmbunătăţirea învăţământului. Au 
şi dat expresiune surprinderii lor plăcute zicând: "Acum vedem 
noi ce e conferinţa". Ne-au şi poftit să venim mai des în comuna 
lor cam expusă. - Discuţiunile În jurul celorlalte chestiuni puse 
la ordinea zilei, Încă au fost demne de numele Învăţătorilor. Dintre 
fruntaşii Semlecani cărora li suntem mulţămitori pentru interesul 
arâtat, amintim: Titu Guleş care s'a şi făcut membru fundator al 
Reuniunii învăţătorilor, apoi preşedintele comitf>tului parochial Că
luşeri, Todor Suciu comisarul poliţial, 1. Barbosu şumar, Istil1 şi 
altii mulţi al căror nume din cauza locului puţin nu-I putem 
publica. Deosebită recunoştinţă merită şi Domnii preoţi locali Dimi
triu Ganea, care cu cuvântările sale a secerat complăcerea învăţă
torilor; dar În deosebi încărunţitul Lazar Adamovici, ca\e cu toate 
că e la 80 de ani, n'a părăsit pe dascălii adunaţi nici pe un 
moment. - Conferinţa proximă se va ţinea În Arad, cu ocaziunea 
czamenului, la şcoala de praxă dela institutul diecezan. 

Mişcări pentru îmbunătăţirea sorţii învăţătorilor. Timpurile 
grele şi scumpetea insuportabilă au scos din răbdare şi pc in
dulgenţii idealişti ai omenimei. Mulţi adânc cugetători din socie
tatea omenească şi cu deosebire oameni cari iubesc tinerele lor 
odrasle încredinţate acestor uitaţi de lume, află de motivată şi 

justă acţiunea învăţătorilor şi-i sprijinesc. Mulţi sunt însă şi de 
aceia, cari şi de astădată, caută să-i l11olcomcască cu promisiuni 
şi să-i oprească în acţiunea începută prin provocarea sentimen
telor iubirii de neam, biserică şi patrie. Invăţătoriiur români, În 
urmarea memorandelor Înaintate la Măritul Congres, li-sa pus în 
proşpect posibila inbunătăţire, care sperăm nu se va amâna până 
după trecerea iernii. 

Reuniunea Învăţătorilor magiari din comitatul Cenad, au 
luat condus pentru convocarea unui congres al tuturor ÎllvăIăto-

----



rilor. Rcuniunea învăţiltorilor din comitatul Borşod, au recercat 
comitetul central regnicolar al Reuniunilor din patrie, se convoace 
f,'!ră am,1nare adunarea generală, căci la caz contrar se vor alătura 
partidului socialist. Societatea Învăţătorilor confesionali calvini din 
cercul Papa, a adresat circular cătră toate Reuniunile învăţătoreşti 
spre a-şi cuprinde dorintele În memonlnde adresânde cătră dicta 
ţării. Reuniunea învăţătorilor calvini din jurul Also-Szabolcs-Haidu, 
a decis, că Încât nu s'ar regula Îl1curând afacerea salarelor, să se 
organizeze pe bază socială. Invăţătorii din Ciongrad au hotărât să 

se întrevină la guvern pentru susceperca Învăţătorilpr - fără deo
sebire de calitatea şcoalei - În categoria IX, X şi XI de salare 
asigurate funcţionarilor de stat. Tot odată au decis a-se organiza 
pe bază socială, dar fără colorit politic. Invătătorii dela şcoalele 

comunale din Arad au fost mai norocoşi până aci, căci ei au cerut 
şi reprezentanţa oraşului le-au şi votat inbunătăţirea şi anume: 
salar fundamental 1400 cor., cvincvenal de câte 200 cor" pentru 
locuinţă 500 cor. Pe lângă aceasta directorilor li-sa votat compe
tinta directorală 300 cor., iar pentru locuinţă 600 cor. Comitetul 
regnicolar al învăţătorilor s'a întrunit Duminecă în Budapesta. In 
presară au ţinut o consfătuire confidentă pentru pregătirea aface
rilor pe şedinţa de Duminecă şi sau arătat foarte nemulţămiţi faţă 
cu dispoziţillnile înaltului guvertl, decherând sus şi tare că nu mai 
dau nimic pe promisiunile acestuia. Ouminecă au decis apoi con
vocarea mult doritului congres În chestiunea îmbunătăţirii sorţii 

lnvăţătorilor, După aceasta s'au prezentat În corpore la deputaţii 

adunaţi la club, rllgându-i de spriginul cuvenit şi au şi ohţinut 

promisiuni în această privinţă. Congregaţiunea comitatului Odorhei 
s'a adresat cătră toate comitatele se întrevină la dietă cu reco
mandarea de a pune pe Învăţători - fără deosebire de confesiune -
în clasa a X şi a XI de salarizare. In cursul timpului s'a lăţit 

veşti prin ziare că 1. S. OI Ministru de culte intenţionează a de
creta minimalul salarelor învătătoreşti la 2000 coroane, dar aceasta 
veste s'a desminţit prin decheraţiuni competente. Se afirmă însă, 

că în Ministerul cultelor se pregăteşte un proiect de lege privitor 
la ridicarea salarelor învăţătoreşti la minimalul de 1000 cor. salar 
fundamental, cu avansament de 400 cor. Ia primii 5 ani de serviciu 
şi cu cvincvenale de 200 coroane, aşa că după un serviciu de 
30 de ani, salarul învăţătoresc s'ar urca la 2400 cor. Vom vedea! 
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Sfinţire de biserici. 1. P. Domn Episcop diecezan Ioan 1. 
Papp a sfinţit Duminecă În 29 Octomvrie, din nou restaurata bi
serică din Şic/citl, în 5 Noemvrie hiserica din HOl11orog, iar În 8 
Noernvrie biserica din Gyiriş. Prezenţa bunului arhiereu au produs 
multumire şi multă mângăere pretutindenea. 

Adunarea generală a Reuniunei surori din Timişoara s'a 
ţinut Joi în 9 22 Novemvre În Timişoara, sub prezidiu! P. Ono D. 
protopop Dr. Traian Putici. La invitarea primită, prezidlul Reu
niunii noastre au respuns prin o adresă telegrafică. 

Corb alb. De când prin dispozitiuni regnicolare s'a stabilit 
millimalul salarului învăţătorcsc la 300 fI., rar ni s'a dat ocaziunc 
să vedem comună bisericească, care la escrierea concursului să 

nu fi redus salarul la acest minimal. În "Biserica şi Şcoala" cetim 
concursul publicat pentru staţiunea invăţătorească din Pilal mare 
cu salar de 1000 cor. bani, 10 jughere pământ estravilan, 20 COr. 
pentru conferinţe, 10 cor. scripturistică, 24 coroane pentru curatorat 
şi 10cuintă cu toate apartinentele recerute. Suntem curioşi a cunoaşte 
motivele de această mare marinirnozitate. Ni se pare că ceva favor 
speţial joacă rol şi în această afacere şi nu interesul Învăţământului. 

Mulţămită publică eyprimăm P. T. Domni: Dr. Nicolau 
Oncu pentru suma de 5 cor., Dalllaschin Medrea 3 cor. şi Vasiliu 
Tomuta 2 cor., cu cari, ca suprasolviri la petrecerea iubilară a 
confratelui nostru Nicolau Boşcai, a spriginit fondul de editare a 
organului reuniunii. 

Cununie. DI Niţă Popescu ales preot În Torac, fiul bine
meritatului nostru coleg Porfiria Popescu din Covasinf. îşi va serba 
cununia Duminecă În 18 Nov. v., cu Domnişoara ArzgelinQ Dejan 
din Toracul-mare. Gratulăm tinerei părechi şi fericitilor părinţi. 

t Iosif losa, Învăţător În Pecica, trecut acum de doi ani 
în statul de penziune, după un morb scurt de abia doauă zile a 
răposat în domnul. lnmormântarea, făcută cu mare pompă şcolară, 
la care au luat parte elevii şi Învăţătorii tuturor şcoalelor din 
Pedea - fără deosebire de confesiune -, sa făcut Marţi în 24 
Octomvrie v. Reuniunea, noastră a fost reprezentată prin Iosif 
Moldovan, Ioan Vancu şi Nicolau Ştef Învăţători în Arad. Invă-
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ţătorii prezcnţi, folosindu-se de această ocaziuIlc, Însoţiţi şi de 
Domnii preoţi Ştefan Tălllăşdan şi Dr. Dimitriu Barhu, au trecut 
şi la mormântul nu demult răposatului lor coleg Oeor:giu Ocbelcş 
spre a rosti rugăciuni şi cântări duioase şi pentru odihna sufletului 
lui. DUl11nezeu să-i odihnească În pace!! 

t Virgil Popovici fiul adorat al confratelui nostru Oeorgiu 
Popoviciu, înv;lţător În Bătania şi notar al reuniunei, a trecut la o 
altă viaţă mai hună şi mai fericită. La adul lllmormântării În
tâmplat În 25 Oct. v. a. C., - chiar In ziua conferinţei noastre 
tractuale - desparţăl11ântul s'a reprezentat prin Domnit Stefan 
Roja şi Efrem Hedeşan Învăţători în Pecica. 

Diverse. Reuniunea femeilor gr.-ort. române din Fabricul
Timişorii şi prul'inţâ, suh prczidenţa Doamnei Dr. Maria Puticiu., 
cu ocaziunea adunării generale a Reuniunii învăţătorilor au aran
giat Joi seara În 9.22 Nov. a. c. o petrecere de dans binesucceasă. 
Dt Dimitrie Popoviciu secretar general al Reuniunii noastre Învă

ţătoreşti, În 26 Oct. v. ş'a serbat ziua onomastică. Ne alăturăm 
şi noi celor ce au felicitat cu aceasta ocaziune pe zelosul nostru 
confrate, dorindu-i multă fericire 1 InspecţiltflC şcolara. OI referent 
şcolar al COllsistoruJui din Caransebeş Dr. Dimitrie Cioloca în 4 
Nov. n. a. C., a plecat să inspecţioneze şcoalele din dieceză. 

Escllrsiune În Bucureşti. Confratele nostru COllstantln Liuba învă

ţător În Lugoş şi redactorul "Mescriaşului Român", a condus 
o escursiune la expoziţia naţională din Bucureşti. Excurzioniştii, 

cari vor lua parte şi la festivităţile de Încheiere a expoziţiei, au 
plecat din Lugoş Duminecă in 12.25 Nov. Ia 9 oare a. m. Spesele 
de călătorie sunt 16 coroane. Predarea bibliotecii noului bibliotecar 
Dimitriu lliş Învăţător În Cuvin, s'a făcut Joi în 12.25 Oct. a. c" 
în sala profesorală dela Seminariul diecezan. Aurel Bralll profesor 
preparandial în Arad, în urma unui morh grav de nervi, a fost 
dus şi aşezat în spitalul comitatenz din Arad. Dorim reînsănătoşare 
grabnică Dlui profesor de mari sperante. Desparţamântul prolo
popesc Ha/lIlagiu a Reuniunii noastre învăţătoreşti ş'a tinut con
ferinţa de toamnă Vineri la 1O./2a Nov. În Hălmagiu, sub prezidiu! 
Dlui Mihail Vidu. Învăţătorii întruniti în conferinţă, au salutat te
legrafice pe redactorn! organului în calitate de nou prezident al 
Reuniunii. 
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So!tl;rea taxelor. Cassariul Reuniunii ne avizcază că a 
primit url11"Hoareie taxe: faxa de membra: Dimitrie Boar 70 fiI.; 
George Pleş, Simeon Crăciunescu, Simeon Bârlea, Dimitrie lIiş, 

Stefan Leucuţa, N. Toconiţă şi Sidonia Voda câte 1 cor.; Ioan 
Bnrlea, Simeon Neamţu, Grigorie Farcaş, Nicodim Neagota, Ioan 
Suciu, Nica Sava, Iosif Stanca, Petru Eleneş, Solomon jurcoane, 
Dimitrie Popovici, Alexandru Tcrchenţ, Ioan Crainic, Ioan Funar, 
Petru Muntean, Ioan Marta, George SIăv, Elena Murgu, Teodor 
Câmpan, Emanuil Ardelean, Ioan Bele, Pavel Stana, Ioan Crişan, 

Ioan Caba, N. Popovici, lv\oisă Maris, Constantin Floruţ, Teodor 
Drecin, Stefan Fericean, Nicolae Botici, Cornel Novac, Ioan Roşu, Pavel 
Agell, Petru Codu, Pavel Dârlea şi Sidon ia Voda câte 2 cor.; Petru 
Balint, George Iancu, Traian Tabic, Maria Precupaş şi Dimitriu Iliş câte 
3 coroane. Rozalia Muţiu, Laurenţiu Juga, Trifon DascăI, Ioan 
Leuca, Mihai Nicoară, Blaşiu Codrean, Lucreţia Amhruş şi Petru 
Pcrva câte 4 cor.; Dr. Iustin Sudu, Emitia Ciorogar, Mihai Dragoi, 
Emilia Stefan, Corneliu Creţă, Liviu Papp, Pavel Siiartău şi Ana 
Ignuţa câte 5 cor.; Aurel Muntean, Iustin Moroşan, Laurenţiu 

Toader şi Petru Moţocan câte 7 cor.; Teodor Lazar 8 cor.; Aurelia 
Kr,rosladanyi, Enea Joldea şi Traian Magier câte 10 cor.; Aurel 
Mircu 11 cor.; Alexiu Turic 12 cor. ; şi Ilie Moţ 17 cor.: 

Abottame"te pentru 0r.t.rall: Teodor Câmpan, Ioan Crişan 
câte 2 cor. 50 fiI.; Constantin Floruţ 3 cor.; Trifon DascăI. 
Dimitriu Iliş, Demian Sebeşeanu, Emilia Ciorogar, Mihai Nicoară, 
Mihai Dragoi, Simeon Neamţu, Nicodim Neagota, George Pleş, 
Aurel Mireu, Nicolae Dima, Nica Savu, George Lupuţ, Petru 
Eleneş, Solomon Jurcoane, Constanţa Muntean. Liviu Pap, Alexandru 
Terehenţ, Ioan Crainic, Pavel Siiartău, Ana 19nuţa, Ioan Funar, 
Petru Muntean, Ioan Voluntir, Ioan Marta, Nicolae Botici, lustin 
Moroşan, Dimitrie Boar, Stefan Leucuţa, Lucreţia Ambruş, Stefan 
Capra, Pavel Stana, Alexiu Turie, Aurelia KOri)sladanyi, Corneliu 
Creţu, Stefan Fericean, Laurenţiu Toader, Ersilia Ştef, Petru Mo
ţocao, Petru Cociu, Maria Precupaş P. Dârlea şi L Vaţan câte 5 cor. 

Pel#rll diPlomli: Blaşiu Codrean şi Nicolau Botiei 
câte 2 cor. 

Aviz. Pentru membrii jlllzdatori şi spriginÎfori ahittmlm la 
acest numar asemnată posta/a, ruglÎlldu-i sa trimita abonaml'11tul 
restant la cassariul Reuniuni. 



Posta noastră • • 
{'n r1n~dil ,I,'fu ,~rlfl'. - J~pistoala pri"itoare la cele trei 

cCl'culare ,,:'ar putpit Pllbliea numai dad, al' li "llhsCl'isă, sa vadă 
înv~\tiUol'ij eine-i îndeamnă la s(wI,ginil'ea OI'ganlllui. 

1. .lI. În S. ~'am ştiut undp te ani. A(:um tî-1:lm trimis 
însă toţi 1l11mel'ii. Mai Rel'ie· llP elite ec\-a, 

1, R. Tiemn. ()ra\'i~a,-, Am disjJu,,; să se trimită cele 
c('rute. 

U, P. în H. 
a-şi fi doriL 

Fiind la con!"PI'inţft, n'am putut ra<,e cum 

r', Seei. în r~. - Am făeut tot posibiluL I'n dlll'ata mor
iflllui, de suplinil'e are ,.;ii. se lngl'ijasea comLlna bîseri,~ească 
sLlplt'nt. Nu e nici legal nici frumos a se tr'Rge penlt'[1 suplinire 
din şalarul InvăţătOl'ului morbo,.;. 

Ln mui nUllţi car'i s'au adresal la noi in acesta privinţă 
k dăm Ill'maJol'ulrăspuns: Mapa cOlIIitatuluî Arad se poate PI'O

eum dela libr[tria '['(d,N L(~j!ls Budapesta Il. Fi'; utea '2 sz. cu 
pl'eţul i COl .. pe p<Lmii G eventual 8. (:01', Tot acolo se poate 
(U'oCll1'a ;;i mapele altr)!' eomilate ele. TabeI(l!H de istoria natnralll 
şi ,'eculzite lhizieale, dHla. firma }I.'l'rI/'/!I t'" 8zall/j V Il. K;lrolr 
kii"llt g S7,. 1. emelet. Cere-ţi prin o elil'te de eorespondinţ(t eon
>'emnarea recuÎzitelor şi "ă alHgpti dupa plaI:. 

Ferm. l1Hll'râ, Noi nu avem stllpttrie. Adresează-te la 
l'l'dadia "Sz'{·tlekinto nH~l[('~sz"de aeolo primeşti OI'i ce infor
maţiune, 

XrHl, ~~. ,'cl'aniu" va aranja !'eprezentaţiani penlru şcolari 
in Arad, IneeplUld dela i De'celllbre, i'iu ştiu dacă vaescurge şi 
pl'in pr'ovinţă, Vom c:el'C int'ormabuni. 

1. .1/,n IN', - Cel ce nu ia parte la adun, gener. nu 
poate> a\'(~a ('unoşlinţr\ desl'l'e dispoziţiile luate, mai ales dacă 
nici foaia IlU o c:eteşte. - Ne pal'e I'iiu, dar' !llrHn la eunoştinţă. 

S, lJ. 10 .1. -- Am pt'jmit, la timpul său vom satisface. 
Nu le putem loaie deodata. 

D. R in K i\u jnhl.l'zÎa ca pl'elmtf(>ll. Celelalte le vom 
arangia pe calea sa. 

DH-'LOMK ('I'i [.'" IIi! snl/'it IU./Tl Ilo/tru dil'!o/l/ii dllY 

Îllcâ 1/'11.11 ,wintit-o, sil ~I' wh'!'."'::e pl'f'zidi/l{ui Jirin o ("[trtl! de 1'1)

re,~pfliule/lt('î, indic/in,l (uwl ,'li.''-'I'!Jcrii ,~(t{e tn ,~u/l1I1 relwiunii. 

, x. S. S - A:;:teptârn adieli ocazionali, prelegerl praeli(:e, 
li lJOPzii şi :;:tiri di\'el',;e pentru num;uul de Cr,"lClull, Dc,.;pre d!:'cursul 
( 

, COnfpl'inţ<ll'lr de toamnă nu ne faee llime J'aporL 



Comitetul Reuniunii este convocat pe Joi în 23 l\o\'. Y. ' 

(6 Decemvrie n.) a. c. 9 ore a. m. în localitatea. şcoalei 

cel; .... .Ie din Arad. 

OBIECTE: 

1. Raportul prezidiului despre paşii întreprinşi pentru -

încassarea taxelor curente şi restante. 

2. Raportul cassarului despre rezultatele încassărilor. 

3. Dispoziţii privitoare la editarea organului. 

-i-. Raportul bibliotecarului. 

5. Dispoziţii pentru augmentarea bibliotecii. 

6. Alte afaceri curente. 

Prezidlul. 

-~-'''''':.''--<I._--
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