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Anul XI. Ianuarie 1914.-~ .. " Nr, 1. 

Reuniunea Învătătorilor 
Apa re odată În lună. 

PrQpritJiar editor; 

Reuniunea InvAtatoriior români 
dela şGoalele popor, conL orl. din 
protopopialBle aradane 1--VII, 

REDACTOR, 

IOSIF STANeA 

Manu.cTiptelc şi coresponden1a 
se: VOT trimUc redacL 1n llosa, 
\) p, )1 arospetres, cttu I A ,ud, 
ia.r abo-namcntcle cassaru!oi Iu
lia C,raf,orcan In Galsa·\'ilaqos, 

Coml'tetul de redacţl'e " DllO. B<Jariu [ B()rloa. ~ic, Cri<lca, Tootlo. eberochean, Pe
tru ColţctJ, Pavel F. n:trlea~ Illiiu Grof:;orc.an l T(!odor Mari" 
[oan Criş:ul! [ofl-if :'tfoldovar'll TraiaTt )la~er! Dim. Ola.rill. 
D. Popoviciu. GCOlltC P!eş, Avram S~~dean şi Petru Vancu. 

Abonament: pentru Ungaria 5 coroane. - Străinătate 7 coroane. 

Spovedanie. 
în aceste zile de praznic mintea noastră zboară la 

soartea acestui neam, de care e strâns legată şi soarlea 
noastră. 

Ne dăm seama in aceste rânduri de o sumedenie de 
rătăciri şi pacate săvârşite in timpul din urmă în jurul 
!Scoalei noastre, pentru ca sa. arătăm dezastrul la care ne 
conduc şi totodată pentru ca să avem motive serioase de 
a le evita tn viitor. 

Păcatele acestea n'au izvorit atâta din răuta(e, cât 
mai ales din lipsa de cultură şi credinţă adevărată. 
Făcând bilanţul zbuciumărîlor noastre din deceniul din 
urmă putem -să inregistrăm simptoame, cari să ne pună 

pe gânduri serioase, pentrucă acestea nu odată au tulburat 
echilibrul şcoalelor noastre. 

Povestea e lungă şi tristă şi ni se perindează zilnic 
pe dinaintea ochilor. 

Trecerea bruscă dela straiul şi opinca slrămoşiască 
la jiletcă şi la ghete de lac, ne-au adus fenomene ciudate 
şi in manifestarea sufletească a intelectualilor nostri cu o 
civilizaţie de carton, care se manifestează În desele milr-
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turi:sirî de credinţa, in renegarea trecutului ŞI in goana 
nebunil dupa capatuiala. 

Aceste simptoame ne-au atins în mod simţitor şi pe 
noi, pe dascali. Cine n'a vazut pe domnul X., dascal 
confesional, că se simte mai bine în societatea, in care 
se aruncă vorbe de ocarA la adresa neamului nostru? 
Pe drumul y in urma unei protectii efemere, cum păşeşte 
triumfător şi se uită cu compatimirea la noi mnritorii de 
de rând, ajunşi in strâmloare şi nevoi? Ce sa mai zicem 
de receală ce-8 intrat de un timp incoaci fu rândurile 
noastre? Dar de micile ambitii deşarte de a eşi cu orice 
preţ la suprafată, In scopul de a cauza jigniri şi supărari? 
ŞI câte şi mai câte întrebari de felul acestora n'am putea 
să ne punem, daca n'ar fi prea trist şi prea repugnant 
totodata şi de cari patimi e timpul suprem sa ne des
brăcăm, dacă voim să fim socotiţi între oamenii cuHî. 

Să privim la vieaţa oamenilor nostri mari. Aceştia 
în vieaţa lor zbuciumată n'au cunoscut ce este ura, invidia, 
ori ambi pa deşarta. Ei au cunoscut numai un lucru.: 
munca cinstită şi desinleresată. Şi aceasta muncă este 
ceia ce i-a ridicat in ochii nostri şi ne-a îndemnat !:la le 
sapăm monumente neperitoare în inimile noastre. 

Va venI pentru fiecare vremea, când peste toate se 
va depune o bucată de tarână. Atunci va fi vai şi amar 
de dascălul acela, care a treia zi va fi şters din amintirea 
poporului. Acela ş'a îngropat talantul - şi cum va sta 
inaintea dreptului judecător? Şi iarăşi, ferice va fi de 
acela, care în vieaţa pământeasCă a ştiut să câştige iubirea 
şi increderea poporului şi din numele sau să fauriască un 
Rimbol. Talantul aceluia a adus rod însutit; a câştigat aici 
lupta, iar dincolo de mormânt împărăţia ceriurilor. 

* 
Daca intâmplarea le va duce pe la Şiria şi vei con

veni cu un moşneag sfa.tos de ai nostri, apropie-te cu in
credere de el şi din vorbă in vorbă ada.-i aminte de 
dascălul Crestici. Să vezi cum la moment îşi va lua 
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,căcinla din cap. îşi va face· o cruce largă şi va rosU cu 
-evlavie: »Doamne odihneşte-l şi pământul care s'a pus pe 
,el., iar din ochii lui senini va picura două lacrimi ca 
argintul. 

Şi, poate, crucea lui Crestici pitită in umbra falnicei 
'biserici dela Şiria se va prăvăI1, şi vijelia o va frânge, aşa, 
-că nu va ramânea nici urma de ea, dar numele lui 
-Crestici din amintirea şirienilor nu va perI niciodată. 

- Şi acesta este pentru noi dascălii suprema re-
.cunoştinţa! 

Principiul şcoalei active in lecţiile de 
limba maternă. 

Tratm'ea unei poesii în clasele superioare. 

Lunia viitoare voiu avea in faţa mea, pentru prima 
<oara, pe noii şcolari ce mi-au fost incredinţaţi. 

De trei zile ma pregătesc' ca să fac faţă cu bine 
acestui eveniment. In prima zi de clasă, ce bine ar fi să 
mă lase in pace cu statistica şi cu datele şi certificatele 
cerute de ea. Atunci aş vrea eu să iau in primire pe noii 
mei şcolari şi pentru acest scop am ales ceva emoţionat 
şi duios: ~Nis Randers« poezie de Olto Ernst. Uraganele 
<lin America, despre cari ziarele a umplut coloane intregi, 
mi-au furnizat punctul de plecare, aproape fiecare copil 
eetise şi acum voIa să istorisească ceva, Dar n'am insistat 
mult acI, şi i-am condus pe nesimţite la furtunile Mării 
Nordului, şi atunci incep aşa: 

»Pe o insulă din nordul archipelagului Friese, trăia 
familia Randers. Tatăl fusese pilot şi îşi găsise moartea 
sub valurile reci ale mărilor îndepărtate. Momme, feciorul 
cel mai mare, avu mai târziu aceeaş soarta. De trei ani 
Uve, fiul cel mai drag al mumei, plecase ca marinar 
pe un vas cu pânze. De atunci n'a mai venit nici o veste 
dela el. Mai rămăsese acasă mama şi fiul cfl mai mic. 

1· 
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într'o seară s'a stârnit o furtună tnfrico~ată. Valuri 
uriaşe se rostogoleau furios. Când vedeau spumele albe 
pe coarnele valurilor, par'că erau herghelii de cai sălbatici 
ce se gonesc turbaţi, sar unii in spinarea altora şi. se 
fărâmă cu copitele. Toţi locuitorii insulei erau pe mal şi 
priveau, căutând cu ochii vre-un vas tn primejdie. Departe, 
la orizont, se zăria o corabie ce se lupta zadarnic cu 
valurile şi cu vâ.ntul. Se părea că i-s'a rupt câ.rma, căci 
se apropia cu iuţeală de nişte stânci. între aceste a in
noptat. O ploaie şi o furtună inCeptl şi mai cu foc. Fulger 
după fulger urma şi tunetul nu mai isprăvI, iar marea 
gemea şi se frământa: 

Urlă şi mugeşte 1n noapte furtuna, 
Fulger şi tntutlet'ic să schimbă lntruna 

Un ţipât e totul. 

S' a aprins tot cet'ul; colo lângă stâncă 
L'n vas fărîmat, valul îl bate Încă 

Şi-l trage 'n adânc 

Nis Randers gl"ăeşte cât,.ă cei din sat: 
"De catm'g se vede un om încleştat! 

Haideţi .~ă-l scăpăm". 

ll1ă-sa 'n bt'afe-l p,'inde: Tu nu poţi pleciH 
Tu-mi rămâi pe lume, stai cu maică-ta, 

Vreau să mă asculţi!" 

"Tat-tău s'a înnecat, .1lfomme s'a răpus, 
De trei ani pe ape Uve este dus" 

Ah Uve, al meu, Uve! 

HotărU şi iute Nis pe punte pleacă, 
J.lfamei sale arată sp,"e cel ce se Jneai'ă 

" Şi el are mamă It 

Cu şeasă tovarăşi J..Yis în luntre sare. 
Şi pornesc în beznă pe cumplita mare 

lsbind din lopeţi. 
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Sus luntrea, jos luntrea, de val aruncată 
S' a Înecat? S'a s(Z,'obit? Iat-o inc' odată 

fnsă panli când? 

.Ma1'ea 'şi mână caii cu bice de fulger, 
Caii ce 'nghit oameni, şi acum pt'ada-şi cer. 

Gâfăind sub spume. 

Cu spaime nebune caii se gonesc 
Şi Sa?' unii p' altii cand se Întâlnesc 

lsbind din copite. 

Trei furtuni deodată! Lumea să răpune. 
])(u' ce-i? Ce se vede sttcibătdnd prin spume! 

Sunt ei, iată-i vin. 

Toţi privesc pe valuri şi ascultă cu frică j 
Din beznă' din urlet un glas se 1'iclică: 

"Jfarnă vine Uve". 

Şi acum povesteşte-mi ce s'a întâmplat când a sosit 
Uve! Copiii povestesc pe întrecute; cum s'a bucurat mama 
sa~ cum a fost dus într'un pat cald, cum a fost încunjurat 
şi ingrijit de toţi până şi-a recăpătat puteri. Şi apoi sfârşit. 
Orice vorbă mai mult e o profanare a bunului stmţ. 
Afară de aceasta mai avem şi altceva de făcut: gramatică 

Când să trecem la altă lecţie, un şcolar intreabă: 
.Domnule, să învăţăm poezia pe din afară?( 

Aşa dar v'a plăcut? Atunci deschideţi iute cărţile! 
Le arăt cum să înloneze. Pentru lecţia viitoare să ştiţi 
primele cinci strofe. Cu toţii s'au silit să o memoreze cum 
se cade. Nu le-am esplicat nimic, căci fiecare inţelege legă
tma celor cuprinse [n povestire. Primele unde ale simti
rilor domolindu-se trecem la aprofundarea puesiei. 

Gândiţi-vă, in ce fel s'o fi răpus Momme şi tatăl său? 
Copii dau următoarele posibilita.ţi: ciocnire cu vr'un ghe~ 
ţar plutitor, incendiu pe bord, tempestă, isbire de vre-o 

" 
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stâncă plutitoare, impotmolire, piraterie, boală molipsitoare
pe bord, răsvrătire. 

Am lăsat pe fiecare să povestească ce-şi inchipue şi 
cum ti călăuzeşte fantasia. Totuşi rectific unele presupu
neri. Pirateria nu mai e posibilă azi când ţarile au puternice 
bastimente de rasboiu. Mă arăt nu pe deplin mulţumit. 
Uite ce: aţi povestit destul de frumos, dar cred c' ar fi 
şi mai bine dacă aţi reprezenta unele scene ale povestirilor 
prin desemnuri, ori prin lucrări în lemn, carton, hârtie, 
plastilină. Elevii erau entusiasmaţi. M'au atacat cu mii de 
IntrebAri: unul m'a intrebat de e bine să facă aşa ori 
altfel, altul ce crede că e bine, etc. 

"Fiecare să facă cum crede el că e mai bine". Lucră
rile se esecută acasă. 

în ziua următoare am primit o mulţime de modele 
şi alt material lucrat de elevi: corăbii de hârtie, făclii, 
ancore, aparate de salvare, unelte de pescar, hmtrÎ etc~ 

Acum cu ,ajutorul acestora, începem reconstruirea 
scenelor din poesie. Din povestire ~i reprezentări concrete 
putem să avem inaintea ochilor soarlea familiei Randers. 
Chiar şi elevii cei mai nevoiaşi in espunere prin vorbe 
se indeamnă dela sine să povestească câte o scenă sau 
alt amănunt. Scenele desemnate (desen din închipuire) sunt 
esplicate de autorii lor, cari espun verbal la ce s'au gân
dit si ce şi-au inchipuit când au desemnat. Cele mai reu
şite schiţe sunt aşezate, pe părete, ca să fie privite de toţi. 

în aceiaşi săptămână incepem şi o compunere re
lativ la Nis Randers. »Ce o fi întrebat mama pe Uve,_ 
când acesta şi-a venit rn fire?" Gândiţi-vă! Raspunsuri 
diferite nu întârzie. Unul: :.Uve unde ai fost de atâta 
amar de vreme? Noi de mult te-am crezut mort.« Acum 
interviu eu: Aici gândiH-va. bine fiecare, ce o fi răspuns 
Uve mamei sale. Trebue că tn trei ani a păţit multe L. 
Sa. scrieţi pentru lecţia viitoare de compuneri istorisirea 
Intftmplărilor lui Uve, aşa cum el o fi spus-o mamei sale.« 
Puteţi să-j puneti titlul: »întâmplările lui Uve. c: 
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In lega.tură cu aceasta caut pentru lecţia de cetire o 
bucata. cu fondul inrudit dex: ,. Pilotul « (poesie) sau »so
cietăţile pentru salvarea şi ajutorul naufragiaţilor«. 

Cu modul acesta am stârnit indemnul elevilor mei 
spre o activitate independentă şi multilateră, ne-am distrat 
şi rn acelaş timp ne-am instruit cu toţii in toale directiile 
şi pelângă asta n'am neglijat nici pe Hfo!xbart. Se gasesc 
şi aici ale lui pregatiri: tratarea, aprofundări şi asocia~il1ni. 
Numai concluzia sau »invaţătura finală« o uitasem. Dar 
când e vorba de multe ,tnvăţăminte« ar trebui să le ia 
dracu; ele aduc indiferenta şi de departe miroase greu a 
dascăl toval. Mie-mi place sa inflllintez indirect asupra 
sufletului copilului, altfel decât zugravind pe dracu pe 
pă rete după fiecare lectie. 

II. Krrliuuv.ski. 

() r~ 1 G 1 () ASE. 

Date nouă despre Gheorghe Lazăr. *) 

În jumătatea a 2-a a veacului al XVIIl-lea vedem, 
ivindu-se la Românii din Ardeal o mână de oameni 
luminaţi şi învăpăiaţi de dorul fierbinte, de-a-şi ajuta 
şi trezi neamul la vieaţă, la conştiinţa de sine in chipul 
cel mai puternic prin ideile şi străduinţele lor. 

Cine n'a ~uzit şi nu cunoaşte numele strălucite 
ale celor trei învăţători săraci ai neamului românesc, în
cepătorîi regenărării noastre naţionale, TI treimea munci
toare şi înţeleaptă": Samuil ela in, Gheorghe Şillcai 

şi Petru .illaior. Aceşti oameni cu cultură aleasă apu
seană şi cu dragoste neţărmurită de ţărănimea noastră, 

.) Lucrare cetită la adunarea generală a Reuniunii invăţătorilor ro
mâni din dieceza Arad, ţinută În Şiria la 14 septemvrie 1913 n, 
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"care n'avea niCI un drept: nici măcar dreptul la com
pătimire, nici măcar dreptul la milă nu-I avea", făcură 

prin truda şi suferinţele lor să scânteie mai întâiu Ia 
neamul nostru necăjit ideile, cari puseră temelie con
ştiinţei naţionale pentru mântuirea sufletului românesc 
de pretutindeni. 

Dupăce aceştia făcură studii întinse Ia Viena şi 

Roma şi se inspirară pentru toată vieaţa din pietrele 
străvechi, monumentele cetăţii veşnice ale divului urzi
tor al neamului nostru, se întorc acasă şi aşezându-se 

în centrul culturii româneşti, în Blaj, se fac acum cei 
mai insufleţiţi propagatori ai evangheliei nouă, evanghe
liei Românismului. Şi abia începură să dea deosebită 
atenţie şi îngrijire cultivării limbii şi istoriei româneşti, 

şcolilor româneşti, în fruntea cărora erau puşi; abia în
cepură să răspândească razele binefăcătoare ale culturii 
naţionale la neamul nostru şi să-i vestească zorile în
vierii sale, când chiar pentru această împrejurare ajunseră 
în conflict cu vlădica lor din Blaj, Ion Bob, care deveni cel 
mai mare duşman acestor dascăli înţelepţi. Şi fiind acel 
vlădică "puternic prin mitra şi cârja lui, prin bogăţia 

lui, prin sprijinul, ce-i dădeau cârmuitorii", fură siliţi 

să părăsească cu adâncă durere în suflet acel focar de 
cultură românească din Blaj, de care ei legau cele mai 
mari nădejdi pentru viitor. Porniră astfel acei trei apos
toli ai neamului, în urma prigonirii din partea episcopu
lui lor, care ura pe toţi ceice-i puteau face umbră 

prin superioritatea lor intelectuală, pe calea de suferinţi. 
Samuil Clain a murit în cea mai mare mizerie la Buda, 
unde-şi căştiga o bucăţică de pâne, ca corector al cărţi
lor româneşti. Gheorghe Şincai pribegi din un loc într'al
tul, purtând în spinare cronica sa udată de lacrămi 
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şi "abia a găsit un adăpost la un şcolar al său, la un 
străin, abia a găsit un locşor unde să moară, cu mult 
înainte de sfârşitul firesc al zilelor sale". Iar al treilea, 
Petru Maior, părăsindu-şi chiar şi situaţia sa modestă 

de preot şi protopop din Reghinul-Săsesc, "s'a bucurat 
apoi fără margini, că şi-a găsit hrana în corectarea cărţi
lor româneşti" (Iorga) la tipografia craească din Buda, 
unde fusese şi elain. 

Iată soartea celor dintâi învăţători mari şi zeloşi 
ai Românilor! 

Cu toate acestea aceşti oameni de bine prin spiritul 
şi munca lor dezinteresată făcură mult pentru neam, căci 

"faima scrisului lor, şi idea, care pomia dela acest scris" 
aprinse inimile însufleţite ale altor învăţători, altor apos
toli ai neamului, cari Îi urmară şi răspândiră cu tărie 

şi îndărătnicie depe catedră şi amvon idea măntuitoare, 
şi de a căror activitate rodnică este strâns legată des
voltarea şi înflorirea şcolii cu limbă şi duh româ
nesc, în jumătatea primă din veacul al XIX-lea. 

Locul cel dintâiu între aceşti învăţători îl ocupă 
fără îndoeală Glteorglte Lazăr şi Dimitrie Ţichilldeal. 

Aproape în acelaş timp erau chemaţi, ca prin cel mai 
puternic şi sfânt mijloc de educaţie pentru un popor,' 
prin şcoala românească, să devie desrobitorii şi mân
tuitorii unui neam. Unul la cursul pentru candidaţii de 
preoţi în Sibiu, apoi la şcoala dela Sf. Sava în Bucureşti, 
iar altul la preparandia (şcoala normală) din Arad. 

Dar să ne oprim cu acest prilej la cel dintâiu învăţător, 
la Gheorglte Lazăr, despre care vreau să vă vorbesc, 
respective să vă fac cunoscute câteva date nepublicate, 
scoase din arhivele din Viena, cari vor contribui la com
pletarea biografiei lui şi din cari se vor putea desprinde 
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dorul arzător şi stăruinţele dascălului pentru binele şi pro
păşirea ţărănimii române, din mijlocul căreia s'a ridicat. 

Ştim, că Lazăr s'a născut într'o comună românea-
scă din Ardeal, În Avrig. Ce priveşte timpul naşterii lui, 
amintim, că acesta îl putem socoti, În lipsa matriculei 
depe acele vremuri, pe baza datelor găsite În protocolul 
morţilor paroh iei Avrig. Am găsit in acest protocol, că 

"Teologul E. Georgie Lazar din Avrig" a fost în ,,1823 
Septemvrie 17", când muri, de ,,44 ani, 3 luni, 12 zile". 
Subtrăgând aceşti ani, luni şi zile din datul morţii sale, 
urmează, că Lazăr s'a născut în 5 iunie 1779. 

Din discursul de întrare În Academia-Română al 
lui Petru Poenariu ştim, că Lazăr şi-a urmat studiile în 
Cluj şi Viena cu ajutorul baronului Brukenthal, mare 
proprietar din Avrig. Cel dintâiu act, găsit despre Lazăr, 

raportul cancelariei aulice transilvane din 16 maiu 1806, 
dovedeşte, că Lazăr 1n Viena n'a studiat cu banii baro
nului Brukenthal, ci cu bani româneşti, cu bani din fon
dul sidoxial al diecezei gr. or. române din Sibiiu. Din 
acest act ne putem convinge, că Lazăr petiţionase în 
cele dintâi luni din 1806 după stipendiu la consistorul 
din Sibiiu, ca să poată urma studiile teologice la univer
sitatea din Viena. Vicariul şi preşedintele consistorului 
de atunci, Nicolae Huţovici, sprijineşte această cerere 
Şi-l recomandă cu toată căldura atât forurilor mai Înalte, 
cât şi Majestăţii Sale. Guvernul ardelean deasemenea 
sprijineşte pe Lazăr şi-şi esprirnă dorinţa, ca să i-se 
încuviinţeze un stipendiu din fondul sidoxial cu condiţia, 
ca după absolvirea studiilor sale teologice să fie înda
torat a servi la clerul ritului său 1n Ardeal, "căci numai 
astfel se pot aplică la păstorirea poporului valah per
soane bine pregătite pentru chemarea lor, cari să fie în 
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stare a instrui poporul în moravuri bune, datorinţele de 
orn şi cetăţean"" 

Iar cancelaria aulică transilvană observă în acest 
raport: . 

"Fiindcă studentul în drepturi (studiosu8 iuris), care 
petiţionase, este conforrn atestatelor alăturate şi descrierii 
sale din partea vicariului şi preşedintelui consistorial 
de cel mai bun talent şi moralitate şi în studii obţinând 
clasa primă cu distincţie ~i fiindcă la puţine persoane 
de ritul acesta se găsesc calităţi aşa alese, În sfârşit 
fiindcă se deobligă, a instruI după absolvirea studiilor 
sale teologice candidaţii la preoţie 'în ştiinţele de lipsă 
pentru păstori re şi ocuparea oficiului preoţesc şi a presta 
şi alte servicii la consistorul de ritul neunit, merită 
oceastă persoană să fie neapărat ajutorată în intenţia şi 
râvna sa mare. 

Şi deoarece şi starea activă a fondului sidoxial, con
form jurnalului înaintat, a crescut până la o sumă de 
19"672 fI. 54 2/3X şi deoarece stă în consonanţă cu me
nirea lui, destinată de episcopii Nichitici şi Adamovlci, 
de a ajutora clerul neunit, şi capitalul aflător în fondul 
sidoxial supoartă aceasta, cancelaria e de părerea, ca, 
conform propunerii guvernului, Majestatea Sa să bine
voească a încuviinţa studentului Gheorghe Lazăr un 8ti
pendiu anual de 200 fI. din fondul sidoxial 'pentru în
văţarea studiilor teologice, pe lângă îndatorirea propusă". 

În urma acestei propuneri favorabile, pe care o 
primise şi o recomandase şi miniştrii Bedekovich, Lo
renz, Mailat şi Zinzendorf, Majestatea Sa Francisc 1. 
aco ardă lui Lazăr acest stipendiu în 31 iulie 1806 prin 
cuvintele: 

"Propunerea cancelariei obţine încuviinţarea mea". 
Astfel Lazăr în toamna anului 1806 îşi luase dru

mul spre Viena, unde se înscrise la universitate, la 
ştiinţele teologice. Cu sfârşitul anulu~ şcolar 1806 7 
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Lazăr obţine În studii astfel de succese, încât Majestatea 
Sa, care legă cele mai mari nădejdi de el, pentru duce
rea În deplinire a intenţiilor sale, se hotărî, a-i mări 

stipendiul dela 200 la 300 fI. Tot această împrejurare 
favorabilă îndemnă pe Majestatea Sa, ca să încuviinţeze 
încă în anul acesta trimiterea şi a altor tineri talentaţi 

de religia neunită la teologia catolică dela universitatea 
din Viena cu stipendii din fondul sidoxiaI, pentruca 
astfel să se poată recruta profesori destoinici pentru 
seminarul neunit, ce se va ridica În Ardeal. 

Lazăr studiase Ia universitatea din Viena până în 
toamna anului ]809, când În noemvrie se Întoarse acasă, 
în Ardeal. De aici fu trimis în decemvrie din acelaş an 
la Carloveţ, la mitropolitul Stratimirovici, ca În semi
narul de acolo să-şi Întregească studiile teologice cu 
dogmatica şi liturgica religiei sale, şi învăţănd acestea 
să primească hirotonirea. 

Mitropolitul Stratimirovici Însă refuză primirea lui 
Lazăr În teologie şi astfel fu silit să se Întoarcă iarăş 

în Ardeal, aducând cu sine şi o scrisoare dela mitro
polit cătră Consistorul din Sibiiu, În care motivează re
fuzarea. Scrisoarea avu nenorocul să ajungă în mâna 
guvernorului din Ardeal, pe care o trimise nedesfăcută 

cancelariei aulice transilvane În Viena. 
Dupăce această scrisoare a ajuns şi în mâna mi

niştrilor din Viena şi a Majestăţii Sale, cancelaria aulică 
transilvană, la poruncă preaînaltă, se întruneşte În 23 
martie ] 81 O în şedinţă, ca să-şi expună în scris opirlia 
cu privire Ia motivele refuzării lui Lazăr dela studIi şi 
hirotonire. 

Cancelaria înaintează protocolul, luat în această 
şedinţă, în 5 aprilie 1810 Majestăţii Sale, spre hotărîre 
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preaînaltă. În urma opiniei din protocol ŞI In urma 
observării celui mai iscusit ministru, Bedekovich, că 

mitropolitul prin refuzarea lui Lazăr ar avea tendinţa, 

de a împiedeca intenţiunea preaînaltă În promovarea 
culturii clerului gr. neunit, Majestatea Sa În 13 aprilie 
1810 ordonează următoarele: 

"Despre arătarea din filel~ protocolare ale con
silierului de curte grof Eszterhazi desubt Nr. 631, con
form căreia mitropolitul gr. neunit din Carloveţ refuză 
studentului în teologie, Gheorghe Lazăr, hirotonirea pe 
motivul, că acela a ascultat teologia la universitatea din 
Viena, cancelaria are să-mi facă un raport special, în
datăce va fi primit replica cancelariei ungureşti, alătu
turând la acela scrisoarea mitropolitului şi arătând şi 
aceea, ce s'a făcut în privinţa asta. Celelalte observări 
din aceste file protocolare le iau la cunoştinţă. 

Francisc". 

Într'aceea L~zăr nu zăboVI mult acasă, în Ardeal, 
şi veni, poate la îndemnul guvernorului transilvan, iarăş 

la Viena. Vedem, că cancelaria auIică transilvană, in 
raportul său din 21 aprilie 1810, cere un ajutor dela 
Majestatea Sa pentru "studentul în teologie, Gheorghe 
Lazăr", pe timpul, cât va fi silit a petrece in Viena. 

Iată, ce se spune în acest raport: 
"Dupăce mitropolitul din Carloveţ nu voi să pri

mească pe studentul În teologie gr. neunit, Lazăr, care 
sosi acolo în decemvrie anul trecut, nici la continuarea 
studiilor teologice in seminarul din loc, nici la hiroto
nire, fiindcă Lazăr a ascultat teologia la universitatea 
din Viena, fu conştrâns a se întoarce, fără nici o ispravă, 
iarăş în Ardeal, apoi deacolo a călătorI indată la Viena, 
cheltuind astfel stipendiul depe un an intreg, precum şi 
100 fL, pe cari i-a primit ca bani de drum, iar acum 
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cere un ajutor, pânăce va urma hotărîrea asupra pur
tării mitropolitului din Carloveţ. 

Cancelaria aulică a aflat neapărat de lipsă a inte
roga în chestia asta pe mitropolitul din Carloveţ prin 
cancelaria ungară şi îndatăce va urma replica cancela
riei ungureşti, va face despre aceasta un raport amă
nunţit, conform hotărîrii din 13 aprilie 2. c. (Nr. 940). 
Şi fiindcă e de recuno!-!cut, că Gheorghe Lazar nu poate 
exista aici până la deciziunea acestei chestii, cancelaria 
aulică îndrăzneşte a ruga pe Majestatea Voastră pentru 
învoirea preaînaltă, de a da lui Gheorghe Lazăr, amă..,. 
surat stipendiului anual de 300 fI., încuviinţat mai Înainte 
de Majestatea Voastră, un ajutor lunar de 25 fI. din 1 
aprilie începând, pe timpul cât va fi silit să petreacă 
aici, pe socoteala fondului sidoxial, din care a primit 
şi stipendiul". 

Consilierul şi ministrul Atzel În observările sale la 
acest raport, zice, că Lazăr a făcut foarte bine, dupăce 
mitropolitul îi refuză hirotonirea şi neputând astfel fi 
aplicat in vreun post preoţesc, că a venit la Viena, 
pentruca să folosească timpul ŞI pe mai departe pentru 
educaţia sa. Şi fiindcă Majestatea Sa a binevoit a-i în
cuviinţa în 1807 (Nr. 2348) un stipendiu de 300 fI. şi 

având lipsă de ajutor, este de părerea să aproabe pro
pu~erea cancelariei. 

Majestatea Sa Însă se hotăreşte, a-i acorda deodată 
un ajutor de 300 fI., scriind la sfârşitul raportului în 
7 maiu 1810 cu mâna sa proprie următoarele: 

"Încuviinţez lui Lazăr cei 300 fI. alăturaţi cu con
diţia, ca el să folosească timpul, căt va trebui să mai 
rămâie în Viena, pentru continuarea educaţiei sale, şi 
aştept raportul referitor la refuza rea hirotonirii aceluia 
din partea mitropoIitului. 

Francisc f4 
• 
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Abia În 19 octomvrie 1810 prezintă cancelaria 
aulică transilvană raportul special, ordonat de Majestatea 
Sa in 13 aprilie din acelaş an, cu privire la refuzarea 
lui Lazăr dela continuarea studiilor teologice şi primi
rea hirotonirii din partea arhiepiscopului şi mitropolitu
lui gr. neunit din Carlo.veţ, Stratimirovici. E un raport 
mai lung acesta şi cel mai Însemnat prin conţinutul său. 
Înfăţişează un interes deosebit, nu numai pentru amă
nuntele referitoare la Lazăr, ci şi pentru imprejurarea, 
că din acesta se desprind unele lucruri, cari, în lipsă 

de documente, niciodată n'au fost prezentate îndestul 
de limpede; lucruri, cari veacuri dearândul au frământat 
mintea şi sufletul domnitorilor şi a diregătoriilor din 
patria noastră. 

Iată raportul în traducere: 
"Asupra protocolului cancelariei aulice transilvane 

din 23 martie a. c. Majestatea Voastră aţi binevoit a 
hotărî, ca cancelaria aulică să facă în privinţa acelei 
refuzări din partea mitropolitului din Carloveţ, îndatăce 
primeşte declaraţia, cerută dela cancelaria ungară, un ra
port special şi a alătura la acela scrisoarea mitropolitu
lui şi a arăta tot ceeace s'a făcut în afacerea asta. 

Cancelaria aulică transilvană prin prezentarea ra
portului de faţă detailat urmează deci ordinului prea
Înalt, pe care l-ar fi făcut şi în cazul, dacă nu i s'ar fi 
demandat. 

La recomandaţia vicariului şi preşedintelui consis
torului neunit din Ardeal s'a incuviinţat în 1806 (actul 
Nr. 1704/806) pentru talentul şi moralitatea sa mult Iău
datului ascultător în drepturi la licewl din Cluj, Gheorghe 
Lazăr, un stipendiu pentru învăţarea studiilor teologice 
la universitatea din Viena din fondul sidoxial din partea 
Măjestăţii Voastre cu angajamentul, ca Lazar, con
form îndatoririi luată asupra sa, să instrueze, după absol-
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virea studiilor teologice, candidaţii neuniţi ai statului preo
ţesc ştiinţele de lipsă la păstorire. 

În noemvrie anul trecut veni Lazăr dela universitatea 
din Viena îndărăpt şi fu trimis de guvernul din Trall
si/vania la Carlovet cu o scrisoare de recomandatie a , , 
consistorului gr. or. român din Sibiiu, ca acolo să în
veţe şi studiile teologice ale ritului său, pentruca astfel 
să poată primi hirotonirea. 

În Carloveţ Însă nu numai că nu fu admis Lazăr 
la studii şi hirotonire, ci fu privit asemenea unui eretic 
şi declarat pentru totdeauna de incapabil, de a primi 
hirotonirea, dându-i-se şi o scrisoare adresată consisto
rului neunit din Ardeal. ~ 

Lazăr raportează toate acestea guvernului din Ardeal, 
care-i luă scrisoarea şi pe care o trimise nedeschisă 
cancelariei, bănuind în aceasta principii, rătăci te şi aşă 
cu atât mai puţin crezu de oportun, a lăsă să ajungă 
această scrisoare la consistor, când mitropolitul nici 
nu-i îndreptăţit, să corespondeze direct cu consistorul. 

În această scrisoare (alăturată la acte sub Nr. 622) 
şi desfăcută de cancelarie, mitropolitul aduce referitor 
Ia refuzare următoarele motive: Lazăr aspiră la o dem
nitate mai înaltă preoţească, deci ar trebui să fie instruit 
cu cea mai mare Îngrijire În dogmele religiei sale. Primi 
Însă o educaţie cu totul întoarsă. Adecă învăţă studiile 
teologice la o universitate catolică şi ar vrea acum, ca 
şi în treacăt să-şi însuşească dogmatica şi liturgica ne
uniţilor. Cum şi-ar trimite catolicii studenţii lor În insti
tute protestante pentru educaţie. 

Contra lui Lazăr se iveşte o bănueală îndoită: odată 
se numeşte el in cartea de botez Eustratius, în atesta
tele şcolastice şi de consistor Gheorghe.. apoi în ates
tatele şcolastice figurează ca gr. cat. La aceasta se 
adaugă şi aceea, ca Lazăr În convorbirea sa, avută cu 
el asupra religiunii, ar fi tradat un indeferentism şi o 
răceală cătră religiunea gr. neunită. 
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În sfârşit mitropolitul admoniază in scrisoare con
sistorul, ca la primirea persoanelor în statul preoţesc 
să fie cu toată atenţi unea. 

Afară de aceste motive, Lazăr adaugă Încă urmă
toarele în o petiţie înaintată guvernului, în care pove
steşte În detail toată primirea lui la mitropolit, pentruce 
i se refuzase primirea la studii şi hirotonire: că stu
diază pe spese publice şi tocmai pentru aceea e bănui
tor, mai ales fiindcă din partea consistorului ar fi fost 
trimis numai la studii la Carloveţ, de guvern însă se 
recomandă şi la hirotonire; ca unui neunit nu i-ar fi 
permis nici măcar să cunoască dogmele şi principiile 
catolicilor, că e învăţat şi necăsătorit, deci aspiră la 
trepte mai înalte; că nu cunoaşte limba slavonă, în care 
se propun studiile în Carloveţ. 

Atât guvernul din Ardeal, cât şi cancelaria aulică 
află toate aceste motive de inadmisibile, căci: 

1. Fiecă e obiceiul Între"ValahW din Ardeal să-şi 
ia alte nume, decât cele primite la botez; Lazăr din 
greşală e indus În atestatele şcolastice, ca -unit, şi se 
desminteşte 'Îndeajuns prin aceea, că consistorul neunit 
şi preşedintele acestuia, vicarul general Huţovici, a re
comandat pe acest tânăr pentru primirea unui stipendiu 
din fondul sidoxial. 

2. Atât în Sibiiu, cât şi în Cluj, unde Lazăr studiă 
În şcoli catolice, precum şi În Viena există biserici ne
unite, pe cari acesta le-a putut cerceta. 

3. Nu se poate crede, despre profesorii din Carlo
veţ, că afară d( limba slavonă nu vorbesc şi limba la
tină, germană ori franceză. Ei ar fi putut deci împărtăşi 
lui Lazăr instrucţia în vreuna din aceste limbi. 

4. Prin împrejurarea, că Lazăr a ascultat filozofia 
în Cluj, iar teologia în Viena, încă n'a încetat să fie 
greco-neunit, căci dacă cineva s'a făcut cunoscut cu 
principiile unei alte religii numai de dragul ştiinţei, nici
decum nu poate fi urmarea, că ar trebui să le şi recu
noască, părăsindu-şi religia sa. 

2 
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5. E foarte bătător la ochi, că mitropolitul nu vol 
să primească pe Lazăr tocmai pentru cultura sa prea 
înaltă, p~e ceeace la primire ar trebui să se pună temeiu. 

6. In sfârşit chiar aşa de puţin se poate întelege, 
pentruce unui greco-neunit nu-i iertat nici măcar să cu
noască dogmele religiei catolice, poate pentru aceea, ca 
să ţină neuniţii şi pe mai departe în neştiinţa adâncă. 

Şi fiindcă Lazăr fu trimis anume la Îndemnul public 
la universitatea din Viena, ca prin el să se poată influ
inta asupra educaţiei poporului valah şi a preoţimei 
sale În Ardeal, şi deoarece conform hotărîrii preaînalte 
din 1807 ar trebui să se trimită câtiva tineri talentaţi, , 
cari se dedică statului preoţesc pentru o educaţie mai 
aleasă, la universitatea din Viena, dobândind astfel profe
sori mai destoinici pentru noul seminar neun t, ce are 
să se ridice în Ardeal, şi a se provedea spre acest scop 
cu un stipendiu din fondul sidoxial; dar fiindcă mitro
politul din Carloveţ, în urma principiilor sale manifes
tate ar pune piedeci executării intenţiilor preaînalte, 
guvernul a făcut propunerea, ca afacerea asta să se re
solve aşa, ca Lazăr pentru studii şi hirotonire să fie 
aviza! la episcopul neunit din Bucovina. 

Intr'aceea cancelaria, pentru de a nu învinovăţi pe 
mitropolitul din Carloveţ la Majestatea Voastră, fără a-l 
asculta, i-a dat a înţelege prin cancelaria ungară, că 
principiile lui sus arătate tradează numai ură religio
nară şi nicidecum n'ar fi admisibile şi că întreaga pro
cedură cu atât mai vârtos ar trebui prezentată Majestăţii 
Voastre spre remediere, fiindcă mitropolitului aparţine 
jurisdicţiunea în Ardeal numai în afaceri dogmatice şi 
spirituale, nu şi în chestii disciplinare, precum este 
aceea a lui Lazăr; şi fiindcă mai departe intenţia mitro
poJitului numai acolo poate ţinti, de a ponegri tinerii 
înaintea consistorului şi coreligionarilor lor, cari se cresc 
în institute catolice de profesori pentru noul seminar, ce se 
va ridica în Ardeal, şi a zădărnici astfel intenţiile bine
făcătoare ale Majestăţii Voastre pentru poporul" valah". 
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Cancelaria admoniă totodată pe mitropolit, să admită 
pe Lazăr la studii şi hirotonire, într'aceea Însă să se 
abţină dela corespondenţa directă cu consistorul din 
Ardeal şi dacă ar avea ceva de comunicat consistoru
lui în afaceri disciplinare, să se adreseze guvernului. 

în declaraţia transmisă de cancelaria aulică ungară, 
mitropolitul mai adaugă următoarele: că el n'a avut 
absolut nici o cunoştinţă despre intenţiile preaînalte 
ale Majestăţii Voastre, referitor la ridicarea unui seminar . 
în Ardeal şi despre dispoziţiile, ce privesc această chestie, 
căci el ar fi făcut o contrapropunere, referitor la trimite
rea persoanelor în institute teologice catolice, cu ruga
rea, ca ridicarea s'o amâne până la reocuparea episco
patului în Ardeal, pentrucă poporul valah îşi pune în-' 
-crederea în episcop, că-I va ţinea la legea sa; iar prin 
astfel de dispoziţii în timpul vacanţei s'ar deştepta 
numai temerea poporului, că ar vrea să-I aducă la unire. 
EI ar fi rugat de repeţiteori pe Majestatea Voastră dela 
moartea episcopului neunit din Ardeal în 1796, În chipul cel 
mai urgent, în persoană pentru reocuparea acestui epis
copat. Când fu cu aceeaş intenţie mai pe urmă în 
Viena, ar fi auzit, că o persoană neunită studiază 
teologia Ia universitatea di~ Viena, ca apoi să 
.ajungă episcop în Ardeal. Intr'aceea s'ar fi liniştit 
iarăş, înţelegând din altă parte, că faţă cu această 
persoană se intenţionează consideraţi uni politice, cari-I 
fac incapabil la executarea intentiunilor, de cari SUflt 

preocupaţi. Lazăr se prezintă într'aceea la Carloveţ. 
EI deşteptă deja prin aceea neîncredere, că scrisoarea 
de recomandaţie, pe care o adusese cu el, n'a fost iscălită 
de preşedintele consistorului, ci numai de un asesor al 
aceluia. Această bănueală o mări cartea de botez şi 
atestateIe şcolastice, fiind în cea dintâiu numele de botez 
.al lui Lazăr Eustratius, în cele din urmă însă Gheorghe 
.şi însuş Lazăr figurează ca un greco-unit. 

Şi Lazăr a ascultat deja teologia catolicilor şi prin 
nici un atestat n'a putut dovedi, că s'a mărturisit şi cu-

2* 
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minecat vreodată după ritul neuniţilor; ba încă a trădat 
o răceală În convorbirea întinsă avută cu el despre re
ligie Încontra ritului neuniţilor şi-şi trădă intenţia, de-a-şi 
însuşI numai în treacăt şi dogmatica şi liturgica. La 
aceasta se mai adause şi aceea, că Lazăr fu recoman
dat de consistor numai la studii şi nu şi la hirotonire, 
ci numai guvernul îl aviză şi la hirotonire, şi că Lazăr 
umblă după demnităţi mai înalte bisericeşti. 

Aceste împrejurări, precum şi cea sus amintită, că 
adecă prin Lazăr se intenţionează consideraţii politice (în 
privinţa aceasta se provoacă mitropolitul la o persoană a 
cancelariei ardelene, pe care n'o spune cu numele), apoi 
trista experienţă, că răposatul vicar neunit în Ardeal, 
Popovici, incercă cu ajutorul episcopului gr. cat. din 
Oradea-Mare, Darabant, de a aduce la unire biserica 
neunită din Ardeal (spre dovedirea acestora anexează 
mitropolitul o copie depe o scrisoare a episcopului Da
rabant, adresată consilierului de atunci Lorenz), şi el 
se temu, că şi Lazăr umblă cu astfel de intenţiuni şi 
pentru aceea îl trimise îndărăpt, prevăr.ând mai ales, că 
Lazăr, şi dacă de fapt l-ar fi admis la studii, după absol
virea acelora, n'ar fi putut niciodată primi hirotonirea, 
fiindcă el n'ar fi putut depune nicicând jurământul prea
labil, necesar pentru aceasta, al cărui formular este ală
turat sub Nr. 5 la Nr. 2291'1810, şi fiindcă nicicând 
nu s'a deprins anumit timp în vreo mănăstire, ori pe 
lângă vreun vlădică în cele rituale şi disciplinare. 

Urmează din acestea, că Lazăr fu respins, nu nu
mai pentru aceea, pentrucă studiase la institute catolice. 
Şi el (mitropolitul) îşi primI educaţia În astfel de institute, ! 

dar nu şi in teologie. Nu-i adevărat, că Lazăr fu tratat 
asemenea unui eretic. Lazăr ar fi dovedit deja neascul- , 
tarea sa prin aceea, că el a predat guvernorului scri- ' 
soarea, ce i s'a dat s'o ducă consistorului, şi după ca
noanele bisericii neunite s'a făcut pentru totdeauna ne
vrednic de statul preoţesc. Mai târziu primI mitropolitul 
pe cale confidenţială informaţia alăturată sub Nr. 6~ 
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conform căreia Lazăr, care aspiră la episcopat, e 
un grandoman, aventurier; cât timp călători, nu se 
mărturisi niciodată şi pentru aceea ~~ fost 'r-e'tomandat·· 
din partea consistorului numai pentru studii, nu şi pentru 
hirotonire. Dacă episcopatul neunit din Ardeal se va 
reocupa şi noul episcop îl va primi pe Lazăr la hiroto
nire, el (mitropolitul) n'are nimic Încontră. 

Ce priveşte dealtmintrelea corespondenţa cu con
sistorul, mitropolitului i s'a concrezut în cele dogmatice 
şi spirituale "Dogmaticis et Spiritualibus u episcopatul 
neunit dela locul preaînalt şi i s'a interzis cores
pondenţa directă numai cu preoţii şi comunele, nicicând 
Însă cea cu consistorul, cu cal e corespondenţa este cu 
mult mai de lipsă, tocmai acum în timpul vacanţei scau
nului episcopesc. Deşi s'a servit foarte rar de aceasta, 
totuş fu deja În 1797 dojenit pentru corespondenţa cu 
consÎstorul. De atunci s'a abtinut, de a scrie con
sistorului, deşI avu mai multe prilejuri, precum în
cercarea amintită a vicarului Popovici, de a trece la 
unire; procedura primpretorilor, cari lăsară să bată popii 
cu nuele pe piele goală, fără ca popii să fi primit vre
odată satisfacţie; lipsa de sf. mir la toate bisericile. 

Căci când scrisese În afacerea din urmă consisto
rului, fu din nou dojenit, fiindcă aceasta ar fi afacere 
disciplinară. Mitropolitul între astfel de împrejurări con
crede apreţierii preaînalte, dacă poate face îndestul 
datoriei, concrezută în "Dogmaticis et Spiritualibus", şi 
că astfel de procedură poate avea urmări bune. Oealt
mintrelea Lazăr însuş aduse dela consistor o scrisoare, 
la care crezu, că trebuie să răspundă. 

Cancelaria observă, că şi dacă s'ar putea explica 
întrucâtva, că Lazăr după obiceiul bisericii neunite nu 
poate fi admis la hirotonire acum, Înainte de a se fi 
exercitat câtva timp în cele rituale şi spirituale pe lângă 
un episcop, nicidecum însă nu se poate aproba acea 
faptă a mitropolitului, că el· n'a vrut să primească pe 
Lazăr la continuarea studiilor teologice, nici măcar atunci, 



când cancelaria a explicat Împrejurările În chipul arătat 
mai sus şi- că Lazăr n'a Încetat nicicând, a profesa re
ligia neunită, ceeace dovedesc şi atestatele aduse de 
Lazăr (sub Nr. 2359 B), conform cărora Lazăr în timpul 
studiilor sale în Cluj În curs de 8 ani, întotdeauna 
cercetă biserica neunită şi primi sf. cuminecătură. 
Dacă e adevărat, că Lazăr ar avea o răceală cătră 
biserica neunită, atunci tocm:ii prin instructie În dogma
tica neunită trebuia să se înlăture aceasta. "Species 
facti" (spusele), alăturate de mitropolit sub Nr. 6, 
fiind o arătare anonimă, nu i-se poate da nici o 
crezare, şi şi ceeace se impută lui Lazăr în această 
arătare, nu este de o astfel de natură, şi dacă de 
fapt ar fi adevărat. ca Lazăr prin disciplina preo
ţească să nu poată fi Îndreptat. Unica bănueală sus amin- i 

tită, conform căreia educaţia lui Lazăr are de temeiu 
tocmai acea intenţiune, pe care s'o fi avut răposatul 
vi car general Popovici, de a aduce la unire biserica 
neunită din Ardeal, pare aşadară a fi motivul, pentruce 
Lazăr trebuie să fie eschis. 

Dupăce însă cancelaria n'a avut nicicând vreo 
cunoştinţă despre intenţia amintită a vicarului Popovici, 
ea găseşte această bănueală cu atât mai fără temeiu 
pentru eschiderea lui Lazăr, cu cât Lazăr numai după 
moartea lui Popovici a fost recomandat de cătră vicarul 
şi preşedintele consistorului de atunci, Huţovici, pentru 
dobândirea unui stipendiu din fondul sidoxial. 

Dupăce Lazăr, Între astfel de împrejurări, nu poate 
fi trimis iarăş la Carloveţ, fără de a-I expune la multe 
neplăceri, crede cancelaria, că cu învoirea preaînaltă 
să se trimită la episcopul din Bucovina, Oaniil Vlaho
vici, şi prin poruncă preaînaltă să se mijlocească la 
locul competent, ca Vlahovici să admită pe Lazăr la 
studiile teologice În institutul său. Hirotonirea o poate 
primi Lazăr apoi dela noul episcop În Ardeal, care în 
urma hotărîrii preaînalte (actul Nr. 1704) va fi ales, 
care alegere, după petiţia lui Lazăr, să fi avut loc deja 
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în 1 octomvrie a. C., deci cât decurând se va inafnta 
de cătră guvern pentru încuviinţare preaÎnaltă. Prin 
ocuparea acestui episcopat vor dispărea apoi de sine 
şi certurile de până aci, pentru corespondenţa cu con
sistorul, şi jalbele din cauza piedecilor, ce se puneau 
îngrijirii mitropolitului pentru episcopatul vacant. 

Ce priveşte menţionarea mitropolitului, că persoa
nele, cari se educă de profesori pentru noul seminar, 
ce se va ridica în Ardeal, să nu se trimită În institute 
catolice pentru învăţarea ştiinţelor teologice, cancelaria 
nu ştie alt chip, decât că astfel de persoane şi pe viitor 
să inveţe ştiinţele teologice în institute catolice, afară 
de dogmatică şi liturgică, pentrucă ea nu cunoaşte nici 
un institut teologic, unde aceste persoane ar putea primi 
educaţie corespunzătoare, şi ce priveşte institutul din 
Carloveţ, Însuş mitropolitul spune, că acolo se predau 
studiile În limba slavonă, pe care limbă valahii arde
leni numai cu pierdere de timp şi în detrimentul solldi
tăţii trebuie s'o înveţe. 

Oealtmintrelea ce priveşte maltrata rea amintită a 
popilor prin primpretori, încă nu s'a Înaintat nici o pâră, 
cu toate acestea cancelaria crede, a Însărcina guvernul, 
să interzică în chipul cel mai strict o astfel de procedură 
şi pe ceice lucrează încontră, să-i supună fiscalatului". 

(Va urma.) 

De Dr. Avram Sădeau 
profesor. 

REVISTE . 
.. Revista generală a Învăţământului Nr. 4. OI. C. Moise Pll~ 

blică un articol istJric asupra trecutului cultural al ţinulului şi 

gimnuului Năsăudean care în anul trecut a împlinit 50 ani de 
esistenţă. Sunt date culturale fuarte pretioase cari dovedesc până 

la evidenţă că, recompensa venită grănicerilor prin permiterea ~ 
infiinţare de şcoale primare, normale şi Iiceale, din partea împă

ratului, a fost făcută in urma jertfelor de vieţi româneşti pe câm-

i 
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purile de luptă contra lui Napoleon ce nu şI-a putut :~scunde ad
miraţia faţă de aceşti ţărani soldaţi îmbrăcaţi in mantalele lor 
negre. Intorşi acasă aUlnceput a~dâ credinţei lor alt înţeles. Con
vinşi de cele văzute prin ţările prin cari au umblat, că numai prin 
cultură naţională vor fi demni de a susţinea traditia istorică de 
urmaşi ai Romanilor şi numai prin aceasta cultură sufletul 
primeşte puterea de mântuire pe care o aşteptau cei ce se răs

boiau pentru păstrarea neclintită a tronului la care ţineau ca la 
însaşî fiinţa lor. Din sforţări le lor, sforţări susţinute de "Consiliul 
beII ic " din Viena au răsărit cele 44 şcoale primare in cele 44 
comune din jurul Năsăudului cu limba de propunere româ
neasei:!. Astfel ceice au luptat În sgomotul armelor triumfătoare, 

au luptat şi reîntorşi acasă la infiriparea visurilor din cari s'a 
alcătuit statua culturii naţionale Ifingă <.:are şi-au aflat adă
post şi mângăiere. Din luptă desinteresată a răsărit dreptatea 
şi adevărul, căruia Î-s'au închinat ceice l-au avut În gând. în
mulţirea repede a şcoalelor a deschis o lipsă mare În învălători 

cari să le conducă. La iniţiativa vicarului şi profesorului Ioan 
Marian s'au organisat cursuri speciale de pedagogie pentru viitorii 
Învăţători cari l'a inceput a dUl'at 6 luni. Din aceste cursuri s'a 
născut celebra şcoală normală din Năsăud deschisă În IS58 con
dusă cu multă inteligenţă de vrednicul pedagog Vasile Petri autorul 
de cărţi didactiae şi redactorul revistei pedagogice "Magazinul 
istoric" precum şi conducătorul reuniunei învătătoreşti "Reuniunea 
Mariană". 

Lupta Îl1dârjită dusă de Macedon Pop şi Grigorie Moisil 
vicari, Vasile Naşcu învăţător, Petru Tanco căpitan şi Ioachim 
Mureşian, pentru a recâştiga averile secvestrate pe nedrept a avut 
succesul dorit. Banii strânşi În fonduri cu meniţie culturală au 
rămas ai acelora ce au simţit că, o viaţă culturală naţională este 
sigura putere a unui neam ce vrea să trăiască prin el fnsuşi şi 
prin cultura lui. 

Din fondurile recăştigate s'a înfiintat În 1863 gimnazul român 
Năsăudean care În anul 18,0/71 a ajuns la 8 clase şi care în 
ciuda tuturor opintirilor păgubitoare a dat neamului românesc 
aceea ce a dorit să dea: lucrători cari să-i Întărească temeliile 
prin propagarea unei culturi ce pregăteşte din darurile spiritului 
mărgăritarul ce luminează calea cătră idealul Închipuit. 



20 

1n anul trecut aceasta şcoală Iiceală ridicată din hărnicia şi 
munca istovitoare a soldaţi lor tărani, şi a serbat esistenta de 50 
ani. împlinească-şi datoria cătră urmaşii celor ce au creat-o cu 
cu aceeaşi dragoste şi desinteresare cu care au ridicat-o cei umi
liţi, robi ai unor timpuri blăstămate. 

Ne plecăm genunchiul înaintea aşezământului din care răsbat 
razele culturii naţionale. 

OI Aslau prin articolul "Din activitatea extraşcolară" dă amă
nunţite şi bune îndrumări Învăţătorimei din regat, cum au să pur
ceadă pe viitor În desfăşurarea acestei activităţi, care s'a iniţiat 

la îndemnul marelui Spiru Haret. Sunt poveţele unui om care a 
văzut limpede ce poate să facă prin aceste instituti la ridicarea 
morală şi materială a taranului român din regat. 

i\Iăsurile bune ridicate de dl Aslau se rezumă in următoarele: 
a) Pentruca învăţătorii - autorii acestor opere folositoare -

să fie scutiţi pe viitor de vexatiunile multor oameni ce nu pot 
vedea cu ochi buni pe aceşti "instigatori" în fruntea obştii lor de 
tot felul să se nizuiască a creâ din mijlocul sătenilor oameni 
capabili a conduce oficiul de comptabil şi casier, rezervându-şi 

pentru sine dreptul de control şi de membru în consiliul de ad
ministraţie. 

b) în ce priveşte învăţământul agricol cassa şcoalelor să in
stitue învăţători agrrcoli ambulanţi cari să ţină cursuri feriale cu 
învăţătorii pentru augmentarea cunoştinţelor agricole, cari apoi 
la rândul lor să le esplice cu copii şi sătenii pe pământurile arân
date de cassa şcoalelor. 

De asemenea a li-se dea posibilitate învăţătorilor În insuşirea 

culturii zarzavaturilor prin conferenţiari revizari. 

c) în privinţa ,. Cercurilor cultllrale;' pentruca aceste să câş
tige în prestigiu iar şedinţele sale să dobândească mai mult 
interes, toate autorităţile regionale şi locale să participe in mod 
activ. Administratorii de plasă, medicii, judecătorii să dea tot 
concursul lor, ba să ţină înşişi conferinţe sătenilor din diferite 
domenii, cari conferinţe să fie luate din cercul de cunoştinţă să

tesc şi să trateze probleme ce interesează viaţa sătenilor. Un luc u 
foarte corect ar fi dacă conferenţele ar fi pregătite în dialog, şi 

nu s'ar ceti, ci spune liber. rn discuţii a îndemna ţaranii de a 



Jua cuvânt şi a-şi spune fără încunjul' părerile lor cari de multe 
ori indică dlUrnul cel adevărat. 

Pentru a da un şi mai mare avânt acestor aşezămintt' bune 
care să fie cercetate de cât se poate mai mulţi săteni, ar fi de 
dorit că În timpul tinerii acestor coferinte cârciumele să fe În
chise; a face escursii la cea mai bună şi frumoasă gospodărie a 
cărei vedere va imboldi pe cei prezenti de a emula in ajungerea 
acestui scop, 

Sunt aceste incurajări venite din partea unui om dOI nie de 
a ndea câmpul cel mănos al frumoasei Românii sămănat cu florile 
veseliei şi multumirii depline. 

,.Individualitatea prin rducaţie-' articol datorlt DJui proftsor 
Haşinat aduce noui contributii în opera educativă prin problema 
eticei şi sociologiei cari atât de mult ajută intronarea unui sistem 
de educaţie ce să formeze spirite capabile de a iute lege şi judeca 
raporlul dintre caracter şi individualitate, şi a Si! adapta. nouiior 
curente cari pe toate domeniile constituesc un mare progres 

Şcoalele din Dobrogea, articolul colegului Brutus Cotovu, 
aduce la lumină starea învăIământului din Dobrogea care asa cum 
e alcătuit astăzi, nu mai produce rezultltele Ccl se aşteaptă: asi
milarea elementului străin şi ridicarea lui prin cultură rOllânească 

până la gradul de a simti româneşte. Remediile admise de autor 
sunt: înfintarea de şcoale româneşti În toale locJlit:llile streine 
şi grădini de copii, cari să fie conduse de oameni cu price
pere şi atragere de inimă, şi prin cari apoi să se Înceapă opera 
de romanizare. Suntem siguri că autorităţile şcolare vor ţinea. 

seamă de măsurile binevenite din partea unui bun cunoscător 

al relatiilor culturale d;n vechea Dobroge, şi luând cele atinse 
în articolul mentionat, vor as;g Ha mai mult în viitor prefacrea 
şi nalionalizart'a deplină a populaţiei atât de variată din punctul 

de vedere al originii şi limbii. 
,.Vremea nouă" Nrli 2 -3 aduce şi de astădată articole ped. 

foarte frumoa:se din peana Dlui Bogdan Duică şi a membrilor ce 
scot această revistă. Apoi o bogată cronică continând idei şi fapte 
foarte importante pentru corpul îl1văţătoresc şi şcoala românească. 

Remarcăm cu deosebire articolul Dlui Duică despre procedura 
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lui Langermann în educaţia celor mai slabi şi proşti copii dintr'un 
oraş, pe ai căror părinţi i-a slăbit fabrica şi alcoolul. 

Prin ajutorul grădinei şcolare pe care a format-o ca bun al 
tuturor i-a succes a desvolta În aceşti imbecili sentimentul. de drept 
la proprietatea comună, Se inţelege nu prin vorbe, ci prin fapte 
În cari s'a înjugat însuşi educatorul, spre a aduce echilibru În 

sufletele invăluite de răutăţi ale micilor copilaşi. Nu de bunA orân
duire În grădină îi era lui Langermann ci, de a scoate la iveală 

vointe, adecă puteri de cari să se frângă orice obstacole ce i-$'ar 
ivi. Căci voinţu este putere şi puterea naţiunilor este suma vointelor 
individuale. A jrânge voinţa unui copil msamnă a jrânge o parte 
din Vointa naţiune/. 

Prin articolul "Liga ţărănească;' semnat de ,.Un ţăran" să 

pledează pentru înfiinţarea unei astfel de ligi care să lupte din 
toate puterile pentru un program de reforme ca:, €sproprierea, 
votul universal pentru români, imposit progresiv, şcoala poporală 
şi armată. 

Aceasta ligă nu se contcmplează de a fi o proIectie a ţăra

nilor, ci o ligă de trezire şi de Îndrumare. 

Colegul L Mihalache dă espresiune bucuriei într'un remar
cabil articol faţă de hotărîrile congresului liberal cari sub şefi a 
Dlui Isratian au condus in espropiere şi votul unÎversal pentru 
români, două mari reforme sociale cari vor aduce la putere tArA
nimea română bântuită de mizerie şi boale. 

Un frumos articol al colegului M. 'top-escu asupra prelege
rilor ţinute de Dsa cu Chinematograful sătenilor şi şcolari lor, prin 
ce şi-a câştigat simpatia întregei populaţiuni a comunei. 

Suntem de acord cu vederile esprimate În articolul "şcoala 
normală de instituton" prin care se protestează contra reÎnfiinţărei 
şcoalei de institutori pentru motivele înşirate de autor, c He fără 

a jigni persoane îşi spune vederile după cea mai bună chibzuială. 

Prea miroasă a ciocoism svîrcolirile fără rost a colegilor in
stitutori cari cer aceasta pe motivul că, învătătorii strămutaţi ca 
institutori pe la oraşe nu dispun rie atâta cultură cât pretinde co
dul manierelor al Olor. Restu I revistei cuprinde frumoase şi inte-
resante idei şi Îapte pedagogice din România şi strainătate. 
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,.Convorbiri Literare" Nr. 11. Materialul bogat şi interesant 
din aceasta revistă o aşează între una din cele mai bune reviste 
ce apar În regatul liber. Lîteratură, ştiinţă ~i artă împodobesc 
număr de număr coloanele bătrânei periodice cari continuă de a 
fi aceea ce au visat-o marii întem?ietori ai ei:· răspânditoare de 
ştiintă românească. DI loncscu-Sachelarie prinde bine credinţele 

poporului în poesia poporală, ce le are acesta despre vânturi, 
uscat, codrii, dealuri, ape etc. Sunt de toată frumseţea poesiile ce 
însoţesc studiul Dsale cari denotă agerimea de minte a ţăranului 
nostru de a născoci pentru tot ce îl înconjoară accente de durere 
eventual de ş;impatie după cum l'au ajutat sau nu de a ţese în 
răsboiul fericirei sale. 

OI Emil Staicu prin articolul "Pedagogia ştiintelor fizice" 
cere cu bună dreptate ca profesorul să aibă o adevărată privire 
asupra ştiinţei pe lângă metodul şi Îl1sufleţirea sa, Căci pregătirea 
solidă e cea mai bună chizăşie de rezultatul misiunei sale În învă
ţământ. Şi când elevul va vedea În profesorul său un om învăţa t 
că şi-a câştigat un loc între oamenii de ştiinţă, se va ruşina de 
a se prezentă cu lecţia neînvăţată, şi din contră vă găsi în el toată 
emulaţia. 

DI Rădulescu Pogonean ca reprezentant al acestei reviste ia 
parte În ră~boiul balcanic de unde îşi publică impresiile câştigate 

în diferite oraşe unde a poposit Împreună cu reprezentantii foilor 
streine. Deşi sunt scurte însemnări, totuşi pot fi prilejul de a 
a atinge unele din întrebările pe cari le ridică întinderea noastră 

mai departe În dreapta Dunării, cari intrebări oricum ar fi puse 
trebue să răspundă: întărirea prin cultura morală intelectuală şi 

materială a populatii româneşti. 

Cronica teatrală cuprinde "cazul Manasse" contra reprezen
tărei căreia studenţii facultăţii de litere au manifestat cu bună 

dreptate. Onoare celorce n'au permis a se jigni sentimentul mân
driei noastre de neam pe scena Teatrului National, instituţie ajutată 

materialiceşte din partea guvemului, Se vede că OI Davila a uitat 
pe Martie 1~ 1906. Ne,am bucura mult dacă l-ar afişa pe 
Ilşa principală a Teatrului National să·1 aibă pururea înainte. 

"Primăvara" Nr. 10 cuprinde un material vast şi bogat. 
Escelenta revistă ieşană pe lângă chestii de literatură, ştiinţă, eco-

r 

( 
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nomie politică aduce şi de asta dată în rubrica »Revista Revistelor" 
din ,.Revista d' Italia" scris de o. Crocioni un articol intitulat 
"Drumuri nouă în pedagogie" în care autorul, găseşte drept cele 
mai interesante idei din .câte să vântoară în literatura pedagogică 
italiană cele espuse de O. Lombardi-Radice în opera cu titlul: 
"Teoria e storia dell educazione; Lezione di didatti ca e recordi 
di esperientza magistrale". Pentru Lombardi-Radice, şcoala e un 
eserciţiiu pentru vieaţă, dupăcum viaţa e o continuare a şcolii. 

Şcoala nu trebuie să urmărească alt scop, decât formarea de con
ştiinţă şi nu după regule care-s estrase din ~peculatii abstracte 
asupra naturii omeneşti, ci după regule isvorite din conştiinţa indi
viduală, aşa ca să nu răspundă unor şcolari imaginari, ci acelor 
şcolari concreţi, pe cari educatorul îi are îuaintea sa. Una din 
ideile fundamentale ale lui L. R. e integralitatea şcoalei şi a în
văţământului: şcoala e un organism viu, iar profesorii, elevii, 
localul, materiile predate, tradiţiile formate, diviziuniIe şi subdivi
ziunile, îi sunt membrele vitale. După cum un individ e deosebit 
de alt individ, tot aşa o şcoală e deosebită de altă şcoală, oricât ar 
purtă acelaş nume, şi i-s'ar impune acelaş program. Educatorul 
trebue să se considere ca o parte dintr'un tot, ca un membru din 
organismul viu care e şcoala, şi anume şcoala aceea la care el 
într'un moment dat funcţionează. Pentru a ajunge la acest ideal, 
e nevoe de toată energia de care dispune educatorul. Nu e de 
ajuns numai a alege cele mai bune manuale de a urma conştinţios 
programa: trebue urmărit elevul, clasa întreagă, în afară de şcoală, 
în familie, pe stradă, pentrucă acestea să nu distrugă opera şcolii 

Profesorul trebuie să fie educutor inăscut, să nu facă deosebirea 
între datoria lui in şcoala şi conduita sa în afară de şcoală, În 
viaţa sa privată. Ca o urmare acestui fel de a înţelege şcoala, se 
impun institutiile şi operele subsidiare, precum: azilurile, grădinîle 
de copii, patronatele, colonii le de vară la munţi, sau la mare, 
sărbările şcolare, bibliotecile, conferinţele, lecturile etc. toate acelea 
cari ajută pe elevi de a-şi continua şi desvolta În orele libere, 
opera începută în oarele de lectii. Lombardo-Radice desfăşură pe 
larg in opera sa, în legătura cu întreaga funcţie a şcolii, un cri
teriu didactic, care acum îşi capătă partisani din ce in ce mai 
număroşi, anume acela al regionalităţii. Pentru a face pe elevi să 
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ajungă mai târziu la întelegerea intregii umanităţi, trebue pornit 
dela regiunea În care s'au nă~cut şi în care-şi petrec anii co
pilăriei. 

N. C. 

81913-]4 

Apel 
cătră membrii reun. inv. precum şi cătră spriginitorii cause· 

lor mari şcolare. 

Adunarea generală a Înv. din dreapta Murăşului ţinută in 
Şiria în zilele de 1/14 şi 2/10 Septemvrie 1913 cu unanimitate a 
decis a se lansa un apel călră membrii reuniunei şi toţi oamenii 
de inimă, de a sprigini cu crucerul lor "fondul de ajutoare" al 
elevilor săraci dar buni cari frecventează cursurile institutului pe
dagogic din Arad. 

Subscrisul birou general făcându-se ecoul acestei hotărîri, 

ro~gă inimele româneşti de a sprigini sus numitul fond, care, prin 
meniţiunea mare ce o are, "spriginirea celor ce vor Iăţi cartea şi 

scrisul românesc", va uşura de grigile materiale mulţi tineri ai 
neamului nostru, cari, - suntem siguri - vor lucra cu zor la deş
teptarea şi luminarea oropsitului nostru popor. 

Arad la ]9 Ianuarie 1914. 

Iosif Moldovan 
preşedinte, 

Cristea 
secretar. 

NB. Contribuţiile benevole sunt a se adresa dlui Iosif Mol- r 
dovan presidentul reun. înv. Arad piaţa Tokoly Nr. 8. 

INFO RMA ŢIUNI. 
tOr. Nicolau Oncu, unul dintre aleşii membrii fundatori ai 

reuniunei noastre, numai este între cei vii. Marţi in 14/27 ianuarie 
seara târziu ne-a sosit trista veste dela sanatoriul Maria Grun 
de lângă Gracz, unde îşi căuta de sănătate. Nu ne-a surprins, 

, 

r 
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pen:rucă îl ştiam suferind şi prevăzusem că sub povara bătrâne~ 

ţelor trupul lui ostenit şi sufletul lui adânc mâhnit n'o să poată 

rezista morbului ce~1 mistuia, dar ne-a atins dureros vestea des~ 

părtirii, pentrucă am perdut pe unul dintre cei mai aleşi fruntaşi 

ai bisericii şi neamului. Născut la anul 1843 din părinţi tărani 

în comuna Rişca, fostul comitat al Zarandului, prin mintea-i lumi
nată şi diliginta-i extraordinară şi-a câştigat o cultură înaltă la uni
versităţile din Haga şi Wiena şi ca atare a devenit unul ditre cei 
mai de frunte luptători ai causelo r noastre bisericeşti-naţionale, 

Activitatea lui laborioasă, ca advocat, director de bancă la institu
tul Victoria din Arad, deputat dietal, congresual şi sinodal, ca 
membru al comitetului national şi ca prezident al comitetului pa
rohial din Arad, a lăsat după sine multe urme cari vor reaminti 
încă multă vreme memoria lui Odihnească În pace. 

"Gazeta învăţătorilor", dela I Ianuarie 1914 se preface in so
cietate pe acţiuni. O actîe este de 50 coroane, plus 1 cor. spese 
de fondare şi să va plăti În rate lunare de câte 3-3 coroane cu 
inceputul dela l-a Ianuarie v. 1914. 

Versaminlele se vor trimite Iă adre5a băncii ).SILVANIA" în 
Şimleu (Szi/d.{[)!somlyo) şi la achitarea lor definitivă fiecare acţionar 
va primi acţiile originali, provăzute cu coaIe de cuponi de divi
dendă, în toată regula. 

rn meritul acesta comitetul de redacţie adresează învăţătorilor 
următorul apel: 

Fratilor! 
Dacă fiecare învăţător Îşi pretueşte tagma, şi să preţueşte şi 

pe sine, cât de cât, işi va da bine seama de imprejurarea, că 
.. Gazeta Invatatori/or" lucră din răsputeri la strângerea rândurilor 
răsleţe ale dăscălimei unui popor ales şi voeşte a fi oglinda fidelă 
a tuturor sbuciumăriIor noastre intelectuale şi sociale; 

dacă fiecare Îşi va da bine seama, că "Gazeta invatatorilor" 
apătă cu demnitate interesele şcoalei şi ale în Văţatorimei, desvălind 
abuzurile şi atacurile ce tind a împiedeca activitatea binefăcătoare 
a a€estor doi factori de mare valoare pentru biserica şi neamul 
nostru şi mai pe SllS de toate; 

dacă va mai gândi că "Gazeta Invătatori/or" ne chiamă pe 
toti la o muncă conştie şi serioasă şi la o intovărăşire solidară 
spre un scop nobil şi folositor, -- ne place a crede, ca nu se va 
afla nici chiar un singur invalător, care să se codească a sprijini 
cu obolul său aceasta intreprindere, care are menirea să ducă cea 



mai rezalută luptă pentru apărarea drepturilor ce ni-se cuvin, atât 
ca învăţători cât şi ca fii ai bisericei şi neamului nostru şi membri 
ai societăţii româneşti. 

In legătllră cu aceste îmbunătăţiri se va reduce şi preţul de 
abonament al ziarului, ca astfel să-I poată avea fiecare învăţător. 

Să punem deci umăr la umăr şi să arătăm lumei că suntem 
bărbaţi întregi, cari ştiu şi voiesc să apere nu nu mai drepturile 
şcoalei, ci - şi pe celea ale lor. 

Şimleu, la 1 Ianuarie n. 1914. 
Pentru comitetul de redacţie al ziarului 'J Gazeta Invatatori/or" : 

Alesandru Mall, controlor. Dalliil 1). Graur, prezident. Simion 
Oras, secretar. 

"Taniigyi Kozlony" este titlul organului oficios a reuniunei 
/ invăţătoreşti "Aradvideki tanit6egyesHlet", ce va apărea cu incepere 

dela 1 Februarie a. c. Inşpedoratul regesc ne avizează că în acest 
organ vor apărea toate ordinaţiunile oflcioase şi-I recomandă în
văţătorimei spre spriginire. Abonamentul anual este 6 cor. Prenu
merarea se face la illşpectorat. 

Solvirea taxelor. Taxa de membru: George Mihuţa, Iosif 
Stanca, Efrem Moldovan, Efrem Hedeşan, Emilia Bugarin, Con
stantin Floruţ, Prota'iie Givulescu, Petru Cherechean, Mihai Mihuţ, 
George Abrudan, Petru Coeiu, Silvia Nădăban, Ioan Căprar, câte 
2 cor. Petru Nica 7 cor. George Indrieş 12 cor. Ioan Secheşan, 
Todor Lăzăresc, Avram Avrămut, Vasiliu Hui, Ilie Moldovan, 
Dimitrie Tomas, câte 4 cor. Ioan Mladin, Teodor Mangu, Ioan 
Ardelean, Petru Rus, George Popovici, Valeriu Hraja, J\lăria Pre
cupaş, Aurel Guiu, Anghela Tapoş, Grigoriu Ardelean, Ştefan 
Capra, Ioan Hele, Ioan Borlea, Sidonia Voda şi Patriciu Covaci, 
cate 2 cor. Isaia Popeţ 6 cor. Grigoriu Farcaş 10 cor. Savu Bu
gar 1 cor. Mihai Lucuţa, protopop 40 cor. Nicolae Codrean, preot 
4 cor. 

Abonamellt: Iosif Stanca, Efrem Moldovan, Efrem Hedeşan, 
Emilia Bugarin, Constantin Floruţ, Protasie Givulescu, Petru Che
rechean, Mihai Mihut, George Abrudan, Petru Cociu, Ioan Căprar, 
câte 5 cor. George Indrieş 30 cor. Ioan Mladin, Teodor Mangu, 
Petru Rusu, Savu Bugar, Măria Precupaş, Aurel Gniu, Anghela 
Tapoş, Grigoriu Ardelean, Moise Mariş, Ioan Horlea, Sidon ia Voda, 
Patriciu Covaci, câte 5 cor. Isaia Popet 10 cor. Grigoriu Farcaş 
15 cor. Muciu Popescu 15 cor., Aurel Drăgan 3 cor. Ştefan 
Capra 10 cor. şi Ioan Bata 10 cor. 

Tiparul Ţipograrici Diecezane gr, or. rom. din Arad. 

-
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