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()rgnnizarcu lllKpreţinnei şeolare. 

OrganiL:al'ea inv<\ţ<lmântului nostru primar, conform 
cerintelor progreslste ale timpului de azi trebue să tie 
principala preocnpatiune a bărba~ilor noştri; chiernaţi să 
conduca. (tL:i destinele culturei. 

încă la annl 18D9 am sule'mi în coloanele »Foii 
pedagogice», chestiunea organizării inspecţiunei ~colăre şi--' 
Ta noi, reclamând cu im:istenţa validital'ea principiului in
specţinnei de specialitate. 

Ca veghetori ai intereselor lova.tământului, avem pe 
Prea Ono Domni pl'olopl'ezbitel'i, ca inspectori şcolari. Dar 
acumularea alâtor agende oricioase pe umerii lor, le face 
imposibil a se achita cu conştiintă curata de îndatoririle 
cari le impun interesele' !;icoalei. A uşura de o parte sar
cina cra grea a Prea Ono Domni protoprezhiieri, în aste 
vremuri de grea responzahilitate pentr1l cnltnra neamului, 
iar de altă .parte, In interesul validităl'ii şi la noi a prin
cipiuilli insp~ctillnei de specialitate, mi-am ridicat cuvântul. 
~i ast<\zi, con~tatăm cu mâng<1ere, ca nu stăm izolaţi. 

Barbati pu::;.i în fruntea bisericei, au avut sinceri
tatea şi obiectivitatea a recunoaşte, că atât pedagogia ştiin
ţi fi ea, cât ~i interesele culturei reclama imperios şi la noi 
validitarea principiului in~pec~iunei de specialitate. 

Ne este incel vie fn memorie, propunerea Prea Cu
vioşiei Sale părintelui protosincel Roman H. Ciorogariu 
carele pe când conducea resortul afacerilor şco\ll.re la con
sistor, propuse măritulni congres naţional bisericesc, ca in 
fiecare trad să se institue un referinte şcolar din sânul 
învăţeltorimei, cal'i să orienteze pe confraţii lor colegi în 
modul de predare mai raţional al matel'iei de învăţământ, 
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şi asupra direc~iei mai sănăloase, ce trebue să iee invă
ţământlll in zilele noaslre. 

Abia sunt 3---4 ani de cfmd san instituit şi la noi 
comisarii de examene, din sânul corpului didactic, şi ne 
place a crede, că toţi cei conduşi de bune intenţiuni 
pentru cullura neamullli vor recunoaşte; că de şi aceasta 
institu~i une, a fost lipsi ta de o organizare sau si stem de 
actiune, totuşi a sanat multe neajunsuri. 

Cu deplină salisfacţiune am văzut de altă parte, 
cum în sinodul eparhial de estimp, zelosul depulat Dr. 
Amel Cosma, vine prin propnnerea sa, de a se institui în 
dieceza un inspector general al invătământului, a consfinţt 
validitarea principiului inspecţlunei de specialitate. 

Apelăm la sentimentul iubirei de neam, a tuturor 
bărbaţilor nostri de bine, rugându-i a nu perde din ve
dere adevărul, ca lnvăţ::lmântului nu i se poate da o di
rectie salutară, prin dişposiţiuni neesecntale şi prin ins
pecţionări formale; ci prin o ispecţional'e şi cel'cetate pe
dagogică în toatil.. concepţiunea cuvântului. 

Veghietorul cultllrei neamului, trebue să fie acel 
apostol neobosit al progl'eslllui didactic, carele s[ poarte 
din şcoală în şcoală fitclia bunelor metoade şi înoemnul 
pentru largirea cercului de cunoştinte ale fiecărui inra
ţator. Ce avânt ar lua cultuni neamului, când Prea Ono D. 
pt'otoprezbitel'i şi Tnvil..t;:Horimea IOl'uşi submanuata, ştiind 
că sunt supuşi unui control mai înalt, al" tinde aş împlini 
mai conştiinţios şi cu zel chiemarea lor, 

Şi când ne cugetăm, ci\, pentru inspeeţionarea ca
pitalului material, dieceza a instituit} un esactor diecezan, 
iar pentru inspecp'onarea capitalului spiritual, să nu avem 
conştiinţa datoriei, de a institui o sentiJlf'hi COJ/ştif>nlrt, un 
veghietor neadormit, al intereselor culturei neamului, 
inima ni sa umple de legitimil.. durere, v;)zând atâta indi
ferentism. 

Am ridicat atâtea şcoale şi am instituit atâţi învă
ţători, dar cine sa cugetat mai serios a examina pedecile 
şi a consulta mijloacele prin cari am putea trezi învăţa-
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torimea la o mUIlcă mai inlezivă, mai rodnică, şi am 
putea orieuta şi pe cei mai puţin orientaţi, asupra refor
melor şcoalei moderne?! 

Caţi nu ar umbla pe dibuite şi nu ar lucra numai 
În voia intamplării, când inspectorul diecezan, tntrunind 
in fiecare an pe Peea Ono D. protteri inspectori şi pe re
ferenţii ccrcllali ai şcoalelor într'un conziliu al învăţăma.n
tulUL diecezan, în care s'ar orienta asupra modalitaţii de 
a deştepta in lrwatătorime voia şi ambiţia de muncă, 
d,lndu-le apoi în conferinţele cel'cuale tractuale adevărate 
merinde spirituale, adevărate povete, instrucţiuni şi indi
getăl'i, intru împlinirea mai cu uşurinţă a gl'elei lor mi
siuni. Prin asemenea plan de acţiune binechibzuit, s'ar 
trezi la o alta muncă invăt,Uorimea noastril, şi ar satisface 
mai mult snblimei misiuni a apostoliei culturale. 

La ce minimal s'ar reduce agendele scriptllristice 
In biroUl'ile Ven, Consistoat'e şi ale inspectoratelor şcolare 
ca.nd atari Ol'gane al' indrepta multe neajUIBuri la faţa lo
cului, întrevenind personal şi grabnic, alât la organele cât 
şi corporaţiunile pal'ohiale. 

Diecezei AI'ădane, ca celei mai puternice, ti revine 
rolnl de conducatoare şi iniţiatoal'e şi in ale organiza.rii 
inspecţi unei şco [al'e. 

Genuil cel bun al neamului, va lumina pe bărbaţii 
nostri, a chibzlll şi aHa ~i mijloacele maleriale, cad le-ar 
reclama nona organizare a inv<lţelmântului, 

Dacă pentru alllmnelll din Beiu?, s'a putut impune 
comunelor un arunc, oare pentru o cauzel atât de milreaţă 
ca ei instituirea supremului paznic, a celui mai scump 
tezaur; sel nu să. poatil impune?! 

Umblaţi, până aveti lumină 1 
Iuli'l~ Vuia • 

. -



Cum are să se propună înv. 
religiunei în şcoala poporală. 

Dlsertaţiune adnesată la protocolul adun. generale sub N). 

Numai o rt'ligiuIll' rationah"i poate 
COllsen·;t În popor vi'!atil ~i puler., mo
rah'l., numai pa le poate senil de corup
\iuni ~i perire. 

În secolul al V-lea Înnainle de eril cre~liI1l1, 
dupii cum ne arit'mă istoricul Titlls !,Îri/{.';;, elementul reli
gios in şcoalele poporale se altit ÎMI" o sI are trislil şi de
bil.L - Dar' şlim bine, că innăltarea, gloria şi c,lderea 
Romanilor ne demllslră destl1l de eclalant şi Iă/Iludt, pâncl 
la evidenţă, că omenimea f<'tră sprijin moral, l<bata in pu
terile sale proprii, nil e capabila de a sl1:-;ţinea timp llIai 
indelungat, ecvitihriul pe ('alea desvoHării intelectuale, ea re 
ecvilibriu numai o religiune snhlirml il poate ofel'[. 

Pentru desvoltarea viePi morale religiunea e de 
cea mai mare Îns<lmnălate. Societatea sau statul al'e sii 
stabileasca Între cehlţeni l'eligiositale.:şi să-i faca a Lllţelege, 
că este un stăpâni tor şi gu \-ern.ator peste toate lucrurile 
din lume, precum ~i pe::lte cugeLările şi sentimentele oa
menilor: Dacă se VOI' in,prima gelleraţiunei tinere astfel 
de principii, atunci omul prin contemplaţiunea fntelepcill
nei lui Dumnezeu şi prin timiditatea pedepselol' divine, 
va remânea sculit de bpitirile 1'<tlllui. Iar' aceste principii 
se vor inprima generaţiunei linel'€' pr'in şcoală, 

Aici Incepe a cunoa:-;;te inceputul religiun('i, (',lei 
prin ff~ligiune omul ajunge seoIJul său final adecă Illfln
tuirea sa. 

Pentru aceea În şcoalele noastre să se pună cel 
mai mare fond pe edllcaţiunea religioasit, care e spiritul 



- 125-

întregei edncaţinni. Heligiunea este pentru edncaţiunea po
poruilli nostru l'omcln primul şi cel mai înstlmnat obiect 
de învăt~l1n;'ml in şcoalele noa5ll'c poporale. 

Scopul în\'. l'eligiunei, dup.lcum il define~te însuşi 
planul de înv,1!ăml1nt este: a tI(( eleei/vI' ac:ee/l CU{tUftt t"e

fi!JÎ()/{Ii(( şi lJIorali!, /'al'e ,';II-I/(tdi lJIelil'm'i demui şi ade
I'iim!i .Iii ai bi8Uil'Pi, fesjJf!('!i11e IJlPildn'i/ cllri .'le aear/li În Îll

nl!IUllrile ei, Sit se rolosea.sctl de s/tel/') ei faiue si 8/( fiml 
t '. • " 

jJlIl'IUicile ei. Pe ~(,UI'l: religiunea are să edifice in 
elevi, cultura morală, credinţa şi iubirea cea a
devărată cătră Dumnezeu şi deaproapele. 

l\Iijloacele cele mai de fl'llnle pentru ajungerea a
cestl.i scop, adeca pentru educaţilloea l'eligioasă, ni le o
fere imm:;;i SCl'iplmă, hiblia, apoi natura şi faptele morale, 
precum şi evenimentele ce se petrec înnainlea ochilor şco-
1<U'i10I'. 

H.eligiunea are de st'op: relifliu8itaf('.!( şi li/oralita
tea. Acest scop se va ajunge prin desvollal'ea şi fnt~ril'ea 
sentimentnlui religios-moral. ~ Sentimenlul acesta se de
~leaph\ ~i in pal'te se desvoalla prin observarea naturei, 
Un pedagog gCl'Iluln zice: ,., ,In'jf(((i cOJI/lI/lui fOf/te lut'l'/(
I'il/' '/il'im" jil'PCIIII/; ('1'1'111 C/l :stelelf, C'Îllljllll cu j/orile, ÎJl

tl'o!lan'(i -1 in 11!lIIplul ('el 111111'13 alai l)UiIlIIPZeu, Î/l Italu/'({ 
de., el I'I~ priei uimit iar' bu,zele lui COf Îl/lreM : de unde? 
de ce? si pentru ce? ... 8i /((1'11, uiei un /,(I~J)I/ltli se l'a , , ' 

1IIl811' intr'IInslll ideeu CI(: tl'"lmie SI( lie /tII (/ufernalo/' . .;;i , ..., 
8wd i i {OI', /11(,(110/' It! l/lcrul'i/ol' c!I)"i t'oflJle((Zr'i t nU/ea ~ . , ' . . 

De aici vede, că Dumnezeu e atotputernic, alot-
in~elept, atolbul1, dela care depinde toate şi căruia trebuie 
sa ne tnchim\m. - Sentimentul religios-moral, se deşteaptă 
şi se desvoalla Inca Pl'in observarea Incrurilor rel.-morale 
cari servesc elevilor ca exemple. Şi aieea se poale IU~l 

ca bază ill!uitil/nea, precum zice Pestalozzi: n lnţuifiu
/UJrt esti' l)(/;:/t a toah'i Cl/Jlostinfll~. 

Nu incape nici o Îl;do{aIă că vieaţa familiara are 
cea mai mare inll11inţă asupra religiunei unui copil, -
că, precum zice proverbul: 

I 
I 
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"Cum sunt mama şi tata, 
Afa l'ot' fi copUul fi fat(t", 

ştim ca părintil sunt cei dintăi şi cei mai respon
sabili educatori ai copiilor lor, ei trebuie mai mult se gl'i
jască ca sentimentul religios-moral al copil ului, să se de
ştepte într'o atmosfera de vieaţă familiară I'cligioasel-mot'ahl. 
Cele dintăi cuvinte ce aude copilul, să fie cuvintele cre
dinţii şi iubirii creştine, iar' nu a-le contraslelor acestora. 

în persoana parinţilor săi, copilul se vad<1 exem
ple vii de virtute creştină. Un astfel de spirit familiar in
binat cu o 8eriositate blândă şi cu o slricleaţ<l iubitoare, 
va produce cele mai mlllţ<lmitoal'e I'esultate tn cl'eşterea 
religioasă-morală a copiilor, 

Din contră, o casă în care domneşte nein~eleger('a, 
vorbele urâte şi faptele rele, nu va pl'oduce caractere. 

Societatea încă are influinţă asupra desvollăl'ii reI.
ŞI morale a copilului. 

»Spune-mi Cit cine te tltsoff'şti 

Şi-'ti I'oi spune cine eşfJ:: zice proverbul~, 

Dar' cine ar putea susţinea că mOJ'amrile socie"l
ţii de azi sunt o garanta pentru religiositalea şi moralila
tea membrilor ei şi îndeosebi a copiilol'?! 

Dar' - am mers prea departe. Şi daul am f{lclIt 
aceasta, zic că am voit numai să trag atenti lIura illv;) ~;1-
forilor asupra creşterii religioase-morale, ce o pot primi 
copii dela familie şi societatea de aste:'l.zi, că cu alât Ulai 
mult sol fie conştii de chemarea 101' ca educatorl. ~ Fiind 
Că moravurile conlrare educatiunii religioase-montle din 
casa parintească şi din societatea [n care se mişcă copi
lul, cad afara. de şcoală, nu se petrec sun ochii inv<lţ(ttomlui, 
nici nu pot avea loc aici. 

Trecem la şcoah7. 

Ajungând aici fllVaţtun elevii a-şi face cruee ~i a 
8e ruga lui. Dumnezeu etc., pentl'llctt elevul face lot aC'cr(l 
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ce vede ca face învăţătorul său. - Exemplul invăţălorn
lui esle unul dintre cele mai insămnale ~i eficace mijloace 
penlm desvoltarea rcli!,doasă-morala a elevului în şcoală 
Şl prin ~coaIă. - Copiii cu putine cscepţiuni, privesc fn 
invatalol' pe idealul a toată tntelepciunea şi evlavia. -
Ce zice el este adevăr; ce face el e bine şi drept; şi ce 
porunceşle el este la cale -, dar' nnmai atunci dUld res
pectivul este la inniUpmea chemării sale. - Toate ace
stea numai alunci să le aplice Înv<\[ătOl'ul, daci poşede 
toale aceste virtuţi şi este deja convins despre ele. 

D. e. când fnvaţatol'lll propune elevilor 8,\i, despre 
un adel'<lr de ('/'pdiJl{ll, elevii trebuie să vada că şi invă
ţittol'ul crede in aeeI adeV1\r elco E:-;le rau când invă\ălo
rul laudă o credintă ce el nu o are, d. e. vorbeşle des
pre folosul pocăinţii şi cuminecălnri\ şi el singur nu o 
face aceasta.' 

Ne mai amintind altele zic că: inn\ţitmftntu\ reli
giunei numai aşa va avea resultat bun, dacit loate espli
caţiunile noastre, vor fi astfel predate, ca :;<1 vadă elevii 
că şi noi cl'edf'l11 despre aceea ce lor le spunem. 

Vom (\r,\liL elevului causa pentru-ce o zicem aşa 
nu alleum, adecă 8.\-1 facem ('()Julfieut despre loale lucru
rile. - Trehuie i:-Iă delăturăm melodul mehanie, care me
tod În unele şcoale pop. s'a pulut ohservil, şi se poate 
şi azi, acolo unde nici învăţ,Horul nu e coniliu de lu
crul situ. 

Am observat in unele şcoale cum să învată elevii 
a face cruce cu trei degete, fi\n\ Îm;[l a li-se explicit pen~ 
tru-ce cu trei şi nu cu patru. Copilul atâla şti şi cu atâia 
remâne ş. a. ca aceste. 

în alle şco ale - cu înYătătol'i de altcum sirguin
cioşi - mehanismul se reoglindează din următoarele 
răSpUn:-iUl'i ale şcolarilor: 

)} lJiutlJ1f'Z!!/t (1. perll'psit pe fprpe, StI ~e (âl'eie pe pân
tecele pa.mântului )ii ;{((, t!/(Îllce lJIIlberert }ulmtÎntu!ni. Fie 
tU /'oia f(l, fie imp/ij'((tia ta, l~'i ~'a îngropat dela Duhul 4t . 
.'it multe a~ftel de erori fim obsel'va,t. - Semn învederat , 
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că In asemenea şcoale mehani::-;muI şi-a jucat rolul său. 
Toate afirmă şi emanează din ignoranta şi neinteresarea 
fnvăţătorului. - Astfel de rezultat putem aşteptil numai 
dela acei învăţători, cari din ignoran~ă şi neîl1teresare a 
purces aşa. 

De aici urmeaza. dar' că: iflN'illifurul uliUlai atunci , 
e la culmea chemării sale, edml el din cOJll1iu!lere {ace ceva, . 
la dincontră nu e înv/ifător adevărat, ci nr'Umit, , 

Să ne folosim de ocazillne a slârpi erorile şi in
deosebi la învăţarea rugăciunilor, cu ol'i ce preţ, ori cillă 
osteneală ne-ar cauza lucrul acesta. Şi ca să ne putem 
feri de astfel de erori se pretinde: 1) ca explicarea "ugă
ciunilor sa fie cât mai eclalantă; 2) să se atete forma 
cea greşită alăturea cu cea corectă; 3) forma corectă să 
se pretindă bine; 4) şcolarii să reciteze rugăciunile cât 
mai rar. - Forma corectii la invăţarea rug<lciuniloJ' va 
fi : lnv. pune mânile la otaltii şi roste~te zicerea primă 
din rugăciune, apoi cu to~ii in cor, şi tot aţ;a pană in 
sfârşit.. 

in fine inv. împreună cu elevii sai se va mga cu 
pietate asemenea sii se purceadă Ia toa~e rllgăciunile, __ 
Ţinând in vedere aceste pl'incipii, vom alege pentru elevii 
incepători 1 istorioare simple, despre facerea de bine, di
Jiginţă, modestie în generel despre l'efel'inţe momli, c11ri 
mişcă fantasia copiilor, de~teartă sentimentele nobile, nu
trese şi întiiresc judecata lor morală.- l11Vă~tHLHjle scoase 
din istorioare să fie după cupl'ins in consonanta. cu il1\,.l
ţăturile bisericei noastre. 



Raportul presidiului 
cătră adun. gen. a XIV. 

Adnex la protecol sub O. 

OII, wlUl/fp"(' umerI/III,' 

Scopnl reuniunii noastre E'~le: »inrnuHirea cl1no
şlinţelol' edllcaliunii şi instl'ucţiunil şcolare, disculrHPa rne
todului de propunere a acelora şi Iă(il'ca ambelor intre 
invă.ţaloI'Î« • 

~e-am adunat a~lllzi din nou, dlor şi fl'a(ilol' colegi, 
În adunare gencl'alci ordillară, \JpnLr'll ca conform scopului 
reunlunei noa~tl'e, să ne dăm ~ama de resnllatul muncei 
noa!;lre de un an si sil ne ehibzuirn naucl e<li şi nona 
mijloace intru reali:mrca :-COPUllli aee::ltei reuniuni. 

Trăim timpuri foarte grele şi după semnele ee se 
arata vor veni şi mai grele În viaţa noastră ş('olară; de 
nceea daţOl'in~ă avem Uliul fipşLe carelc şi toţi impl'ellml 
el ne da toa[ft truda şi oslf'ueala, pentI'llCa din aceste vre
Illuri grele, şcoala nOi:l::\tră 1'0rnână orI. confel'iiollală să 

iasă. biruiloare şi sa triull1feze cu pl'incipiile ei. 
De~i reuniunea noastră, în decur~ul anului espil'at, 

a avut ca să luple cu mlllte obstacole şi l'estl'icţiuni, lo
tuşi ia a desvoltat în general o activitate mulţllmitoal'e. 
de unde 0(\ poate vedea, că noi învăţător'ii sunlem piHrun::;i 
tot mai mult de dOl'ul de a ne' apropia tol mai tare de 
idealnl nosll'U, carele este: billele ,~i Jn'o!iJJI~l'Ilre(t (,Îserieei 
neamttllli şi a patriei. . 

A.iun~i aci, nu ptllem întl'clchi(t a nu vă aminti :şi 
faptul trist şi dUl'eros, că. În activitatea noastră şi in de
cl11'sul anului espirat a trebn;t sa fim lipsiţi de inteleapta 
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povăţuire a mult valorosului dar incă şi acum sllferindu
lui nostru preşedinte, cu scopul, de a pune Ono adunare 
generală în cunoştinţă cât mai amănunţită a afacerilor pri
vitoare la starea reuniunii noastre. 

Antieipând aceste, l<lsăm să urmeze aci următorul: 

Raport general 
despre activitatea desvoHată de reuniune in decunml 

anului administrativ 1903/4. 
1. Aetil'ifatl'a presidiu[ui şi ({ comitetului. 

1. îndală după adunarea noastră generală de an, 
carea s'a ţinut in Arad, la 8/21 şi 9/22 Aug. 1903, lucrul 
cel dinlâiu nea fost a compune ~i autentica protocolul a
dunării generale a XllL ceeace conform conclusului XXXIX 
din amintita ad. generală s'a şi făcut la IB/26 Aug. 1903. 

2. Protocolul ad. generale a Xl1I-a l'am compus in 
trei esemplare originale, dintre cari spre a satbface dispo
siţiunilor cuprinse în S 15 din statutele reuniunii şi a 
clausulei de aprobare ministerială, un exemplar lam ad
nexat la acte, al doilea l-am Înaintat Ven. Con~istor şi al 
treilea l\Jag. Sale dlui inspector regesc de şcoale Varja:-lY 
Arpâd. (Esib. NI'. 1, 18 şi 19). 

3, După efeptllirea acestora am convocat comitetul 
în şedinţe pentru esecularea coneluselor adunării generale 
şi pentru a regula afacerile curente de măsură adminis
h·ativă. In decursul anului expirat sau ţinut trei şedinţe 
de comitet: două ordinare şi una extraordinară. Prima 
şedintă ol'dinarit de comitet s'a ţinut la 11/27 Sept. 190a; 
a doua la 25 Iunie l8 Iulie) 1904, iar şedinţa a treia extra
ordinară s'a ţîout la 15/28 Aug. 1H04. (Eseb. Nr. 10, 1~, 
21, 103, 115, 119, 141, 176, 182). In ace~te şedinte, pe 
lângă executarea concluselol' ad. generale trecute, sau dis
cutat şi hotărât toate chestiunile privitoare la inaintarea 
şi prosperarea reuniunii şi anume: 

4. Dupit-ce am adunat, prelLlcral şi arangiat tot 
materialul privitor la ad. generalit a XIlI, conform holă-
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rârii comitetului, am edat in broşură. protocolul numitei 
ad, generale în 310 E'xemp.lare. Din acesle am expedat 
277 exemplare membrilor ordinari ai reuniunii, 3 exemp. 
plare reuniunilor surori învătătore~li, 8 ex. bibliotecilor din 
desp. şi11 esemplare diferitelor redac(iuni. De tot 299 
exemplal'e. "lai avem la dispositie Il exemplare. (Eseb. 
NI'. <4-b8, 4GO,W2, 4(1a, 4·ta, 4lHl, ·i70, 1,72, !~73, 47·t, 
47,48, 17 ~i '1,9), 

5, Cercl'lIe lui: Teodol' Sa\'u, invă!, in Halaliş şi a 
lui Vasilie Gal e('a, Îm', În lo::-a:::f' I , de a fi ~cu=-,aţi pentru 
neparLIcipare la ad. gC'llerală din tl'cel1l, fiind motivare in 
de ajuns, ~'au incuviinta!. (Eseh. Kr. 2 şi 3). 

H, Indcmna~i de dom! de a veuea itlvătătorirnea 
emulând În progres, ~ub NI'. eset. 20, am emanat calră 
toli preşedinţii desp. un circular general, în carc am cir
cumscris intreaga activitate anuală ii desp. precnm !;ii bine
voitoarele noaslre sf'ătuiri întm pl'osperarea afacerilor reu
ni ullci şi întru 1'i d icarea prest igi ulu i nostru Îllvflt<1ioresc. 
111 special s'a atras atenţiunea desp. a~l1pnt următoarclor 
chestiuni si anume: 

II) Dorind reuniunea a recompellt'a intere~ul si 7.elul 
memhrilor sai, cu o :,itllna anumită din averea proprie, 
şub tillu) ajutor la gpesele de [l1lnOI mântarc, fiecare desp. 
s'u Îndatorat a ÎlltlOducc în adin. afacerilur ~a!e un pro
locol de aviden\ă, purtat de conlro!mu! desp" În care să 
:,;(' induca III fiecare an din non, lista nWlllbl'ilol' l'eclifi
cată şi în ordine alfabetică, din c,uc apoi se să poală 
('lua c\'idcul şi nefal:-ificabil: cercrtărllc COnfL'l'llltelol", sol
virea taxelor şi titlul lnn{ll'ilor prcsenlale şi cetite in COH

ferinţele de peste an, din partea fiecărui ll1E'mbru În special. 
h) Pe baza acestui protocol dc evidenţei S,L se cam· 

pumL lista membrilor din dcsp. În dOllil exemplare, dintre 
cari 11 nul să se inai nI ('ze ca:-;al'l11 II i gl'lIcral, pen LI'n com
punerea anlllcnlni, iar eelalall exclllpiar prc:-:idinlui general 
pentru afacerile compclptllc, cel mult până!a 1 Decem
vl'ie lnmt 

I 
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1: 
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r) Sa ::;e supună în prima conferinţă - rectificării 
li~la re~tan!ieJ'ilor, sumele ndncasavere, să se PI'0PUll1t 

comitetului central spre absCl'if'I'C, iar cele incassavere să 
se încaseze nnmai de cât, dimpreună cu competinţele a
nuale, apoi să se constate, cad membrii şi din ce motiv 
se snbtrag dela această datol'inţă, cu SCOpU', ca contra a
celora să plllem lua rn<burt încă În decursul acestui an 
şcolar. 

d) Să se cerceteze afacerea cu Almanahnl reuniunii 
surori din dieceza Caransebeşulni, carc s'a trimis in mai 
multe exemplare fiecăl'Ui de~p., spre a le vinde membrilor 
sai, cu pretul de 2 COl'. exemplarul. Banii jncur:;;i sa se 
administreze numai decfit cassarlllui general, iar exempla
rele ne\lîndute să se transpuna pl'csidiull1i central, cu scop 
de a putea finalisa cheslia aceasta gioga~e. 

e) Fiecare desp. să discute şi sa se ocupe serios 
cu tema impusă de Ven. Consislor de dtto 1/14 Illlie JH02 
sub ;\'rii 37;37 şi ·1,0;)0: »Cum s'ar putea ajllI1ge la uni
ficarea terminologiei şi pesle tot a limbei romilneşti folo
siti!. fo inslructiunea şcoalelol' IlO{l:-;tI'C confe:-;iooale« I iar 
despre resultat Si:l se ra!JOrtexe prc~iJiului, pcnll'll-ca la 
timpul Sl\U şi acesta :scl poata I'apol'ta Ven. Consislol'. 

f) Pe baza prelegerii tinută tn ad. general,l trecut<l 
de conmembml Traian tril/ulescu, fiecare desp. s<l se o
cupe in conferilltele sale anuale cu cel mai nou metod al 
scris-cetitlllui numit: » Fonomimica«, ial' de.:icopel'irile 
aliate privitol' la a\'anlagiile lui să se raporteze presidiu
lui central. 

V) S.l se suputl;l din nou discnpunii - şi acum 
pe baza prelegerii a~cultale În aci. generala - metodul 
gl'amaticei recomandate de eonmembrul Jnliu G/'of:;:orean. 

h) Propunerea desp. Hadna, privitoare la modl1l 
Onc>rii prelegerilor practice cu ocasinnea confel'in~clOl' a
nuale, să Iasă din nou la 1Lprecierea desp~l'ţ<1mintelol', dar 
aplica['ca ei nu se obligă. 

i) Lucrările literare intrate in anul trecut s~l se 
innainteze presidiului, cu scop de a le supune unei sllpra-
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censlll'ăI'Î ~i a-le edita în favorul reunillnii, iar cele ce vor 
intra de acum înainte, sa. se censureze pl'in comisillnea 
desp. ~i nnmai cu observăl'ile aceleia sa. se fnnainteze aici, 

.ÎJ Sa. se sulevcze chestiunea manualelor şi sel se 
faca. consemnarea manualelor alIate de mai cora.spnnzel
loare pentru ~coala poporala, cu scop de a face paşll ne
cesari pentru unilicarca Îlm1.ţfunântnlui. 

1) Sa. se stăl'l1C pentm Incrarea de teme practice 
şi di:osertatil1nl. 

iii) Sa se compună. şi pl'esinte pl'esidiului central 
în copie autentică registrul cărţilor din biblioteca desp., 
iar pentru augumentarca ei prin opuri nouă sa. se faca. 
toţi pa::;ii coraspllnz,llol'i, Spre acest scop să se faca. apel 
la membrii şi la inteligenţa din despăl'ţaminte. 

il) Chc::;tiullea fondl1l'ilol' »1':0l\'()s şi Tanitok h{l7.a« 
::;8 ::;llpune din non aprecierii desp,l.l'tamintelor, acceptân
du-se propllIH:'l'ea COllC\'ct<i în (leea:-;tă che:-;lillne de rar<1 
irnporlatlţc1.. :)i În line (j) Aplicahilitatea regulamentului 
pentru afaccl'ile intcl'rle, primit şi aplical pânit aci in mod 
pl'o\'isol') inc,l sa ne pl'eoe.npe, discLltand dispositiunile ce 
se pal' a fi ncconlsputlztltoal'c ~i fOl'n1l11flild disposiţii noua., 
ee ar li sa se sllsceapfl pcnll'U Inodific1lI'('(\ ~l ('ompleclal'(~a 
Ini, cu :-;cop de a putea fi prcsentat ad, gen. procsime 
:ospl'e primire şi aplicare definitiva. 

Tct atunci şi în leg;\tlll'ă cu acegle cheslluni am 
. atras at.enţiL1nea oficialilor din despărţă.minte, că pentru a 

putea lua şi noi de aici disposiLilllli rnel'iloriale înlm pro
mewal'ca afacerilor I'ellniunei, sa. ne snhşlearnă. regulat ~i 
la timpul iixat in stalut şi regulament rapoal'le delaiale 
despre activitatea desvoltat,\ !n dcspăI'tăminle. 

Deşi la luarea acestor măsuri am fost conduşi de 
idealul, ca reuniunea noastră s.\ se poată m;lndrii cu un 
progres c<l.l Illai îmbucun'itol', nu ne putem explica moti
vele, pentrn cari n'am pulul primi acele rapoarte de cât 
- cu puţine escepţinni '- foarte tiu'zin, cu toate că în 
mai multe rânduri am urgeat din nou primirea Jor. 

i 
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Din acest motiv apoi~ şi siliti de imprejurări, n'am 
pulut convoca la' timp comitetul în şedinţe) pentru a-i su
pune discutiunii şi aprecierii acele rapoarte, cu scopul de 
l!la disposiţillni de e5ecutare, ci am amftnat di5cutarea şi 
apreciarea lor până pe ultima şedinţă, carea sa tinut abia 
în ajunul presentei adunării" generale, remânând esecutal'ea 
- nu din vina noastnl - flllmai pe anul ce U1'mează. 

Sperăm înset, că in viitor nu ni se va mai imbia 
pl'ilegiu pentru astfel de plânget'l, ci fiecare oficiant al re
uniunii îşi va implini cu sCLlrnp.1tate dator'iutele sale. 
(I~~eb. Nl'ii 20, 57, 68, 108, 1:20, 130. 133 şi Uj,8). 

7. Xicolae Fim, învăţatol' În Oradea-mal'e, ne avi
seaza, că în 'dieceza Orăzii-mari, la initiativa pl'oprie, s'a 
încasat fn scopul sl:1l'bării proectatuilli iubi leu al preşedin
telui reuniunii noa"tl'e Teodo)' Ceontea, suma de 52 COl'. 

La aceasta, bazaţi pe conclusele comitetului, am respulls 
d1ui Kicolae Fim, că banii colectaţi de d-sa, în scopnl 
arătat, să-i administreze cassarulni. general Iuliu Grof:;:ol'ean. 
Incât insa. coniribuenţii, ca membrii ai altei l'euuiuni, al' 
dori poate, ca cu OCaZilH1ea seir-bării acelui jubileu, să se 
validileze deosebit ~ noi, ca reuniune separata, atunci sel 
se tl'an:3pllflil acei bani pl'ezidillilli reuniunii surori din 
Oradea-mare spre afacere meritol'ial11, 

Din raspunsul dlui Firu a trebLlit ca sit intelegem 
că după ce renniunea soră dela O,'adea-mare, în lipsa 
statutelor aprobate, de doi ani ne~inând incă adlln.ll'j ge
nerale, concJus meritorial În această afacel'e până acum 
nu s'a putut aduce. Şi această cauză fiind În curgere, 
despre resultatul final al ei, numai mai târziu vom putea 
raporta, (Esib. Xrii 5, 21, 22, 119,. 125 şi 1()]). 

(Va urma), 



Il1f()rlllntiulli. , 
t Traian Faur îm'rtţător 1n Snbotef unul din mult 

promitătorii nostri fraţi din generaţiunea mai tinără institutor de
votat şi cu vocaţiune, In urmarea unui morb greu, a trecut la cele 
eterne, Uls.lnd In doliu greu pe iubita sa soţie şi nemangăiaţii 
săi părinţi. La lnmormilnb:\rra intâmplală în Nădlac, comuna sa 
natală, reuniunea noastră din încredinţarea presidentului a fost 
represenlală < oficios prin corpul invăţătoreso din Nltdlac şi jur, 
tn frunte cu directorul şcolar din Nădlac Geol",l/iu Pefrol1ici. In 
veci pomenir'ea lui. 

t Sn~'ia Borlea născ. Ht()ia credincioasa soţie a 
distinsului nostru coleg Ioan Bnrh'(~ învăţător in Cuied, şi-a dat 
nobilul său ~mllet in milnile Creatorului in 17 a lunei curente abia 
În elate de 23 ani, Iăs.lnd in grea incercare şi mare durere pe 
nemangăiatul ei soţ şi doi orfani. - Fie-i ţărâna uşoară şi a
mintirea vecInică; ear' intristatului nostru coleg să-i dee D-~eu 
putere şi ajutor spre a putea satisface datoriei sale acum de 
mamă şi tată! 

Des,.ărţămîntul proto).oesc Hălulagiu al 
Heuniunei noastre ş'a ţinut adunarea sa de toamn:l in opidul 
llălmagiu, la 18 Nov. (1 Dec.) 1 ~}04. Să remarcă IndeOf'\ebi parti
ciparea membrilor aproape in numl\r complet la adunare, ceea-ce 
in trecut nu am prea putut observa. \:n semn bun acesta şi de 
bun augur penlru viitor. La aceasla adunare s<a uistins invăţă
toarea: Cornelia A. I\loldovan, care a ţinut o pr'elegere bine 
succeasă despre: "C'o/,ilct a<~f:lIINit/lllre". Tot cu aceasta ocasiune 
s'a luat la cunoştinţă şi tn parte s'a şi esecutat disposiţiunile 
emanate din cercularul general al biroului central. Procsima con
ferentă se va ţinea In l'(tţ(,-de-jo.~ la terminul ce-l va defige 
biroul despărţămantului. 

Spese adodnistrath'e le am primit dela Domnii: 
},:lrem jlJo{doNlrt Pecica, },lihai Xicn(t1'/'i Tornea, inan Vm~c!/ Arad, 
::-iiltia. Popot:irill Corbeşti, Petru Nica Berindia câte 1 cor. 

Pentru (Uplomă a solvit tacsa de 2 cor: !o(m VanC1l 
Arad şi Pl'ft'1/ Xica Berindia. 

Onomastica pre~edintelul. Sâmbătă in 18 Martie, 
vice preşedintele reuniunii Iosif Moldovan, insoţit de membrii din 
loc) sa presentat la greu incercatui. nostru preşedinte Teodor 
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Ceonlea spl'e a da espresiune dorinţelor ferbi nţi l1ulrite în ini
mile fnvăţătorilor rorm1ni faţă de bunul lor profesor şi preşedinte, 
de al vede deplin sănătos ineă mulţi ani In fruntea lor spre bi
nele familiei sale, a hisericii şi a fntrpgului neam. Lacrămile de 
bucurie licurite din ochii bunului nostru preşedinte ne face să 
sperăm, că nu ne-a uitat şi că starpa lui sanitară in urmarea 
htlnelor ingrijiri ce i-se dă de şi cu încetul şi pe neobservate 
dar e spre indreptare. Dumnez.eu sit ne fn\'l'eclnieească a fi piu'laşi 
c"lt ele curand la momentul retnlrării lui în reuniune şi la reo
cuparea scaunului din care a condus cu at,Ua inţelepciune des
tinele frumoasei noastre r~unillni. 

Spriginitorli ÎJn~lţătorilor. Mag. Sa dl deputat 
dietal al :,it'iei Dr. 8;1~/{HI C. Fop. a donat fondului de editare al 
organlllui reuniunii noastre suma de i""}Q cor. Primească şi P(~ a
ceasta cale sincera noastră mulţ,1milă şi reculloştinţ.ă. 

Illspectiune specială în şcoalele noastre. 
Si nodul protopo!,e'~c al Aradului cu unanimitate a primit propu
ner"a unuia dintre membrii, spre a inlrevenii la Venerahilul Con
sistor cu ruga rea, ca Venerat acelaşi, se facă de urginţă dispo
l'iiţiunde necesare [nlrl esecutarea conclu."lolor Inaltului congres 
National şi Venerahilul Sinod pparhial, privito'lre la jntroduc~l'ea 
indlspensabiJei insppcţiuni prin organe de specialitate la toate 
şcoalele de pe teritorul diecesei. ('f)rjwmţiIHlB d/'ft/fuu, de Încl'C

dilttl€rNt ce o an'. 
Ailei cătr~l preşedinţii şi secretarii des

Il~'1rţălItil1telor. Din call,;a cit unele despărţăminte nici p~ll]ă 
azi nu au inaintat lista membrilor rectificală conform prescrise
lor rpgulamentare, lIici presidiul central şi lJi(~i cassarului general, 
cursul afacerilor administrative sa împedecat. Cass;,rul nu poate 
face eectarea pentru anul curinte, presidiul llU poate compune şi 
rectilica lista generală, ear espedtţia foii nu se poate face esact, 
ceea ce cauzează supărări ba şi sppse zădarnice. Apell.lm deci 
din nou la conducălorii despllrtâmintelor ca In timpul cel mai 
scurt posibil să fnainleze aflU presidiului cPlltral eM şi cassarului 
general, lista membrilor rectificată. Suntf'm in plăcuta sperantă, 
că cei chemaţi nu \'or intrelăsa a satisface la timp rugării noa
stre, ca se nu fim constrllnşi a numii despăr'ţăminlele cari zăd<"tr
nicesc bUllul mers al afacerilor reuniunii, din causa organelor 
pusă in fruntea aeclor ele>lpărţăminte. Tol cu aceasta ocasilJne ne 
rugăm a se aviza bibliotecarul central despre opurile cu cari sau 
inmultit bibliotecile despărţămintelor, 

It 



PO~Tl\. NOASTRA. 

AI. JI. a fIIi V. memlrr. j'undat. De aici f'a e"pedat foaia 
regulat. Ve altcum Nrii ce nu iaţi primii vi-am trimis din nou. 
Diplomele se fac In masă şi se vor espeda numai pe sf. Paşti. 

O. 1'. tlir. Î/I S. Haportul promis lam a~h~ptat dar Îndt 
nu lam pr'ÎlIlit. Fac ee pot şi ('tIm pol. că jn lip~a de infor'ma
ţillni dircete d(~la fr'!lti şi membrii, sunt silit a cull'ge ce !le pri
veşte din alte foi şi din auz. 

;l[i/Hli r'id II pl'C~~edintele despărţ. Iialmagiu. Ne ra.!.({un 
încă odal:l s:l dispuni a ni se tI'imite registrul c[u'ţilor din bibli
otecile aeelui desp:1tilmallt, ca s{t-l putem induce fn registru gCll('r'al. 

1. Ci, În G. Sre a incungil1ra spesele pos[ale I-mi rezerv 
dreptul a face soeoala numai eu oeasiunea prim(~i noastre şedin
tei de comitet .. eventual eu ocasiunea primei noastre intălniri. Din 
Halmagiu nio!i un răspuns p,lna aei. Cu editarea lucriirilor Iiteral'e 
cred de (!Onsult a a~tepUi, noaua autorizare din partea comitetului. 

St. H. Pec1nc Trimite de loc lisla membrilor cas:-iaruilli 
general. 

~Y. 1. ÎII P. Cele trimise nu sunt pentru organul nostru. 
P. ,0..;'. În C. ~u ne pulpm eslinde din causa speselor. Spe

sele administrative încurg cu greu, să vede că inca nu ne cu
noaştem rost ul. 

H. .. II. Faceţi \'ă apostoli ai eau!'!ci, Drepturile trebuesc 
eluptate. Dupăvl'edniciilc noastre ni se va da tot ce cerem. 



BIBLIOGRAFIE. 

în atenţiunea învăţătorilor români. Şcoala ro
mână este instituţiunea cea mai espusă valurilor con
temporane. Ea are să-şi elupte adevărata valoare prin 
muncă cinstită; şi precum economul bun, pentru a a
junge la o stare bună, îşi chiveruieeşte averea cu o 
împărţ.ire ratională, aşa şi învăţătorul pentru a deliUurit 
norii cei viforoşi ce par a ameninţrl şcoala rom,tnă şi 
prin strânsa relicvia cea mai sf<lntă moştenită dela 
străhunii nostri, are să'şi facă o impărţire bună, na
ţională, a materialului de propunere. Aceasta greu
tate, ce intimpină fnvăţătorul şi şcoala roman[l azi, 
dacă învăţ~'Uorul român va aprecia şi va da importa
nţa meritată unei lucrări elabOl'ate pe baza noului plan 
de învăţământ, aprobat de Venerahilul Congres naţi
onal bisericesc, al bisericei noastre. 

Aceasta lucrare e datorită invAţătorului din Arad 
Ioan Val1w şi poartă titlul: "H.rerâ(iile infl/itive În 
limha roul/Înc'i şi mftl/him·tt". 

fn urma recensiunei corpului profesoral al Se
minarului nostru, Venerabilul Consistor, in şedinţa se
natului şcolar ţinută la lO/23 Fehr. prin decisul Nr. 
419 a învrednicit această lucrare cu aprobarea Sll. 

Hecomandăm cu căldură invăţătorilor acest ma
nual ajutător ca carte şi pentru elevi. Se poate procura 
dela Il Tipograpa diecesană din Arad. Preţul 50 fii eri 
peste 10 esemplare lOu/o rabat. 

..... -=", $ ."'ot:w,a, 
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