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Reuniunea învătătorilor 
r0111âni 

dela şcoalele poporale confesionale ortodocse 
din pr~top/'eslliteratele 

Arad, Chişineu, Siria, Boroşineu, Buteni, Radna şi 
Halmagiu. 

Organ periodic oficios 
rl'dadal. 

din încredinţarea comitetului reuniunii de 

Iosif Mold.ovan 
vice-pre~edinte. 

Ediţillllea HplInilluPi. 

i\bonatttutui 5 (oroane pe al1. 
Membrii ordinari ai reuniunei îl primesc gratuit având să supoarle IlIlrllai 

spesele adiTIinislra\ive de 1 coroană pe an. 

Aln,re odată pe lun{a. 

Arad. 1904. 
Tiparul tipografiei diecesal1e greco-opientale române. 



---- .. _------------.-...-.~ 

"t~ l:U ni II Il ca î Il \' flţflto riJ () r" 
or1lan ofkios 

apare odata In fiecare lunii 

Abonamentul anual c 5 cor. 

~t' :->ol\'ei;ite anticipati\'e la adresa cassal'Ului I'euniunei ll/liu 
(Jn!ho/'NlIl llWă!itlol' in Gal~a p, Il. '"il"!J0s, 

1«atluscriptdc 
sunt a se ad1'esil l'edaclornilli 1()8~( MuldoflO/ din'eLol' şco

lar In Arad Piaţa Tiikiil r ~r S 

Anul/furi se fac tn mod foarte l'~:3lrân:-; şi să pl:Uesc anti
cipadye: şirul 50 fiI. JmmHale pagina: 12 COl'. O pagină 

Întrcc1gă: 20 rol'. 



~.-.;-_~~ ____ ~ ____ 0---, r rF K. ,. d« trMt· lipr·j7M.all'.iiD. ... __ ....... ~ __ .=. 

ChutiuH~a comisariatqtor Jcolare. 

PI'in in"tituirt~a comisariltw consistoria1i din Mnul corpu
lui diiladic. s'a \'a!iditat ~i la noi in p,U't~, prineipiul inspecţiu
lIPi de spl'eialitate. 

Ca lloaua instiluţiune, s,\ I'ăspundă pe dpplill menirei sale, 
ni se impunl) lI1J.<\tol'irea, dt~ a cuget;'1 mai set'ios asup,'a organi

zării eL 

Cu regl'et trebue S[l constatăm, că ~i In ale culturei, ni-a 
lipsit un ;;istrm şlentitie, de comuna acţiune . 

.Ke liind orientaţi asupra principiilor ce avem de urm!\t, 
nu e de mirat, că. şi in ale ol'ganiză.rii lllvăţamântului, mergem 
Incit şi azi pe dihuite; astfel InmU şi azi Intreg idealul ullor ln
vaţătol'i 1\, a d.t cfll'ţii de scoarţă. C;)t s'a digerat şi s'a prefăcut 
In real Iwll'plll,lnl spiritual, asupra aeestei chestiuni, puţin ne-am 
uugf>tal. 

Eată deci necpsitalea imperativă, de a a.iub) Invăţăm:ln

lului, prin organizar~a inslituţiunei comisariatelor şcolare. 

In prima linie, numirile însăşi, să se facă din şirul acc
lor Învăţători, cari at,H in, c<H şi afar;'i. de şcoală, - prin o ex
pCI'iell\ă îndelungata, - au dat probe despre capacitatea şi ru
tina 101' didactică şi nici dec~U pe haza unor recomnndaţiuni 
puţ i Il consccnţioase. 

Comisarii şi concernenţii in:;;pectori şcolari, să fie intru

niţi la Ven. ConsislOl', tntr'o conferinţă prealabilă, In carea se 
discute toţi asupra nevoilol' lnvă\ănnî.nlului ţ:i asupra mOllalităţii 

sanarii lor. 

Din aceea conferinţă sau conziliu al instrucţiunei diece

zane, să se deie fie-cărui comisar inviatiuni asupra comunei pro
cpderi, asupra sanăI'ii relelor, şi dal'ea un!"i llirpeţiuni mai raţio

nale progresului şcolar. 
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tn acp:le conferinţe "a l":e di!olcule prin PI'ofB~orul ut' 
pp.uagog-ip, ori cf'1 mai desler tnvătiHol' - şi metoJica "tudiului, 
care are Il se tract;'. în aCf'laş an, In confprinţele [)artiaJc, eu 
Jnvăţătorii fiecărui cerc. 

La finele examenelor din fiecare inspectorat, să se ţină 
allunările generale de despartămant ale reuniunilor tm'ăţatoreşti, 
cari şi aşa se umplu numai cu declamaţiuni goale, cu rapoartf' 
l":.lcî, lecţiuni ill1provi7.ate şi discursuri adormitoare. 

fn acele conferinţe, comisarul consistorial să fie obligat 
a face reprivire generală asupra defectelor observate, tndegehhHl 
lacsative şi modalitatea sanarii răului; iar' la fine, să ţină conft>
rintă asupra lecţiunilor model, din slurliul ales pe acel an. 

",stmod ar deveni ace"le conferinţe adevăral.ă şcoală pen
tru tnvf\ţătorii, cari orientaţi fiind asupra ullor chestiuni nelămu
rite pe deplin, s'ar deşteptil in ei mai mult voia de muncă şi 

asi fel rugina nu ar prinde pe dăscălia nimărui. 

Pe Ven, consistor Il rog respectuos şi pe aCf'asta cHle, 
se binevoiai'lcă. il ~tudia şi apretia cauza după IllPrit. 

Comloşul-hănătean, 7 20 Xovemhl'e I 904. 

Iuliu, rula. 

• 



Capacitatea şcoalei în activitatea sa. 
Adnes la protocolul adun. gen, a IV, sub J. 

Ji: lucrll con~tatat de toat.ă Itlnlea, cA lot ce e pe~tp 
mil:.q] nl, :<tl'icii. Strica in toate: la sap<1, la gl'ap(\, la !Scris. 
la eusul şi aşa mai departe. Strica chiar şi la mâncare ~ 
Duvadlt, ciI. e:-;[e o margine, un hotar, peste care nu e 
permis· omului a trece, ftml a trage in Ilrma sa vre-nil 1'<1n, 

~i mult~puţin alI tinut oamenii cont dp aceasta fm
pl·t'jl1l'al'e in activitatea IOl', ~i dacă unrleva totllşi s'a fa
cnt ahatcl'c drla acea,.;la regulă, atunci aceasta numai În 
:;icoala s'a r,leu!! (:aci aci DU putem şti cu siguri tate, care 
e Începutul şi care e srrlrţ;itnl? Ce trebue şi ce nn ti'ehlle 
si't invă\,lm? Tot ce ştim P, că an de an s'a imp0'lărat 
~eoala şi azi ni-st' pune în prospect o şi mai mare sar
ciml! Bagsama sa se ştie, că. şcoala e l'ocularul Inminii 
:;;i ca atare U'pbne să-i d,ti Illatrrial cât de mult, pentru-cit 
~i Iladtl'a Sel cl'eascfl in proportie cu materialul lngrămc'lrlit. 

Departe fie de mine w'tndnl de a combate Incl'!1-
riie cele hllne: \)f'('flt numai, cfl ce e cu putinta ~ e cu putinta. şi 
Sel nu pre'lÎndem şi aceea, ('e nu e cu putinta: ~a nu pretindem 
:'li aceea, ce pestl'ece capacitatea ~coalei ÎJl lucnlJ'ile sale, 
!Jf'nt nl-că in acest cas lw-arn ab,Uut dcla S('op ni prescris 
de şcoala, Căci nu e s('opul ş('oalei a crcşte cizmaş, 110-
Iar, pellariel'i ori lil/llJ/'8tit', ci numai 01/1. Prin urmare acti, 
vitatea şcoalci tt'ebue Indreptata in aceasta dil'ecţiune. 

Dacă ne punem tnlreban'a, Cel care e:-;te reznltallit 
~coalri de până aci, :4am locului, stilm uimiti şi nu sun
Ip1l1 in stare a da nil rflspuns hotarât! :3i pentru-ee '! 
Penll'l1-c(\ pUl'LlI'ea :-;'a perdut din \'edere scopul (Ilil/i'âmt, 
(,fUf-1 Ul'tni\rE''')te şcoala şi s"a stl1rnit a sp rla şcoalei o 
alta direcţiune'; o direcţiune la care ~coala, nu va ajunge 

6* 
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in Vecl! Tilllpnl fizic ::;i eapadlatea mieunlor faee itnpo~j
hil,l rl('PîbLa pretpllziurw! 

Unii sl1:-sţln una, pal' al(ii alta de~pre IllcnHiullea 
~('oalei. ::;i aeE'a~la :-:.ă di~c lllft tlU numai tIi tl parlt'n oa lllf'
lIilul' de şcoală. Eal" aC('(l::;ta împl"PjUl'are ne lalllure-;;Ie dt's-
1.111 de pvident ~Ian'a" in care se află şcoala. 

Plall1ll"ile dp (1)\",l!lllll,\llt pl'escl'iu intreg malel'iallll, 
ce e a se pl"ed~l In ~coalele popol"ale. Ni-se pune deci lll
II"t'harea, de altcnm I'mu'le .ill~tr). Cine gal'anlează, tial1 c('1 
pnţin cine poate afirllla cu loaltl ('ol1\"ingel'ea. ('ă acel ma
teria I să poate pl'edh, rpsp('(' I i ve cOllsnmil în de('llrsu I tl n II i 
an a~a, ca prin COIlSllmarea lui, să ajlllIgem la 1'p.sllJtatul 
('Pl'ut de şcoala? S,l află. ori nu, cineva:; :)Î dacă. nu, alunci 
('lUn stăm cu afact'I'ile !';wolal'e'~ ~an loală priceperea ~co· 
hml ::-;<l Inetl'gine:-;:te Iti il (lrf'serie malerialnl de înv;'iI.ărn,11l1 

f[ml a şti ctl ~ă poate, ori nil, consuma r 
Xu odaIa i-se dă omllini oeazilHw, a (:el1 prin jur

nale darea de ~amă dE'Sfll'P pt'ogl'ctiul constatat la ('nlare 
şi !'lltare şcoalcl. :)i nu odal,\ vom celi, ('et acela şi a('ela 
examen a fost exceleut, ba ('hiar fenomenal! Eal' de aici 
fl'f'hn e Sel co n~loalll In ci Lll'eros, (',1 1 ua le afaet' riie şcolare :;;;1 
juriPCă numai Stl fwl"ficia I 1 C;'lci expel'i('llţa de loale zilele 
ni-a dOYf'dlt îndeajtllH, Cel nu e cn pntinlfl a se pl"edil În
trrg matel"ialul de îrJ\·ftt~trm\[]t in mod raţional. Şi nepn
tftndu-se predil, nici vOl'lxl lin poate n tip rezultat exc('
It'nt, cu alât mai puţin fenomenal! 

CllP:-;li 11 nea aralJgel'l i Illa lerial ului dE' invăţ,lm<Î nt e 
una dintJ'f~ cele mai grele clle~[iuni. Pentru-că şi moti\,ple 
ee contl'ib\lesc la anillgiarea lui, sllnt o multime, şi tlllele 
dintre ele foarte ponderoase. Ba sLlnt unele cari nici 1111 

alfu'nil dela voinţa omului. /)I'ci va tl'ebuÎ s<'"t treac;"i mnll 
timp la mijloc, pânfl cesliunea. aceasta se va amngia 
tncâtva, 

Din ('pipa PXIHl:-;P ~it \'('dp f'videnl. c<1 ceKt.Îunea 
şcol,ll'<L va da Incil mult de jnrlceatit oamenilor de şcoal;l, 
(',Lci atmosrrr~ ~woalpi e nr>stnl rle Illlbnre. Nil numai atât, 
d;l J' norii polemici, ce se l'ldică acum pe atmosfera ~coa-



...... ~-... _II!l. 

- 98-

lrlor cOllre~ionale, nu numai Cl) ne in('urca mai mult, dar 
11(' 'scoate cu lolnlui din oga~, ,\rn orblcal pană acI prin 
cea\~t, pal' pe viilol' vom ol'bica pr:n cel Illai nllllcPIl inllln~l'et', 

SlllJl acnm vre-o citteva luni, de dind 8"a conce·" 
pul. nil proied de !rge. prill care ;-ie intl'n\iooe(tza modi
iieal'ea legii şcu!are de pftnfl aci, IlU inSel In !icllsul de il 

l1:-;;tnit şcoala, ceec-ce ;-i'a\' recere, ci la din contra a i-se 

mit!'l ::iHrciuile de până acI. 
:\'oi, On, adunare, suntem adulwli aici, eL discuUl 

en toal.ft seriuzitatea afaceri ee cad pUI' ~i simplu tlllmai 
in cadrnl şroalei, ~i !',\rfl nici un incungiur avem il :;pntle' 
~i a cumbale ('u toalel ho\.Hfll'ea pedt>dle. ce s"ar pUlle iu 
c,Llea progresului şcular. Celei şi medicul lae fa rit milă iti 
('ilme \'ip, c;'ltld e vorb~t de a dplcltllra rana Iwriculoas<1, 
f.ll'il a ţine{l COllt cil ii cUllvine ori nu paei<:'lllnlui, :-3i 
tiilJd PU:-i(' dpstmele ~coalei 111 tmtnile nU(l;-jll'e, ale IIlYă.ţ(t-
1000ilol', cu drept CU\',lnt pnlt'lll li tilllbnt\i de tli*le la~i, 
daca llli vom sări in apitmrea acestui roculal', ('al'c e 

atacal in (lc'livita!t'(l *i csislellţa sa. 
Xc-am plilllS ~i ne plc'tngem eal'il-;;i CI1 drept ('uyfllll, 

cel ~cuala e ltlgreunal,l In a:-;;a m,lsIl1'ă, că rf'sullallll pmnrea 
e Jll'llblenlllic, CP, s\ zicelll ill"'<'\ alunci, c,'lIld ill sal'ellm 
*coillei se IHlIW o ~i mai mal'e sill'citlil: mai lllare ca 
toale sarcinile de p.'tIHl aci'-! :-3i apoi ce ft'l de progres pn" 

tenl a:';1ll~pla ill casul aCbla ':"' 
Putcrea stalnlni ill(('Il!ioHPilz,t lm';ltarca limbi ma-

ghiare in !?coala pOlJol'abi. in lIui 1ll,u'e esLensinne, ca şi 
Jlilll,t aci, Cri. ce 1'('\ de greu[;lti am inlimpinat pflllă ari 
:,i ('C fel de pedeci s'a pus clll'sulni ~c()!al', o ~liJll liecare, 
\)al' ce se va inli'tm;)la pe vii tOI', nil numai c.l nn l1e 

putem da sealllft, elar chiar ne ingruzim nlnd şi gal1llirn 

la l:l)a ce\'il! 
Cnnoa~tem :-)i ştim da importanta cll\'enitil \imbelol', 

ilaI' totodata. :-;;lim :,i cl111oa::;lem ~i clll'marea ~coalei po
pora~e, ~i PIlUil[)rlu-Ie ambe~c l<lllgfl olalta :;i e~amiWl!llhl
le, prima /If'{'/Jnlli(Îol/((f tl'l'/!l/P ,>;// (,l'de;;l~ ('el"i di/( /tl'J/III .• 
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Limba este un mîjloe, de ane comunica ideile 
noastre altora, sau a ni-le impitrti1şi dela allii. E însa. 
ştiut ~i aceea, cit omul numai aceea poate da, ce însuşi 
are: şi numai atunci îşi poate însuşi ceva dela alţii, dacc\ 
ideile comunicate lui, se pot apel'cepia prin mintea lui. De 
aici se intelege de tiine, că chemarea şcoalei e, a provedea 
pe micutii săi, cu ideile llf~cesare, ca elemente de judecată, 
pentru ca să aibă f?i el la vremea sa ce da altora, de o 
parte. ear dp altă parte, cu ajutol'ul acestora sa.-şi poata 
însuşI şi aceea, ce i-se impărtaşeşie de căiră' altii. Caci a 
indrepta activitatea şcoalei in alt" directie, însemneaza a 
edifica pe năsip. 

Ideile nu pol fi deCe:\! I'c::-l1llalul inva.ţ~ltl1rii raţio
nale ~ Iar învaţătll l'a raţională :-;e bar.f'<1zit pe priceperea 
celor învăţate. Fiiră înlelegel'ea aeestora, nici vorba nu 
poate fi de idei. Ba mai mult, instrllcţiunea făcută in o 
limbă ndnteleasă de t'lt'vi, e ca ~i cutitul cIÎnd se pune 
cu lai~lll in jos spre Locilă: l<ÎlllpE'~te in loc de agerire. 

Erau vremuri, e<'ltld in::;!ruc!iullea :se făcea În o 
lilllb<l neinţelea:să de elevi. Xl1 îll:-.ă In :;coala popol'ală, ci 
in ~coalele mai înalle. Lumea In!:'c1 de atunci s'a con"ill::;, 
ca pl'Ucedura acea:sla e ulla dintre cele mai gl'e~ite, :;i ca, 
e cea lllai mare pedecă, ce numai să poall' PUlle' III cale" 
progrcsllilli şcolar. De aceea bfll'ba[ii de :;;coal,\ au lunaL 
din luale puterile pentru dE'liHural'ea acestui 1'<\11. :-)i pc ha:-:a 
I ri:-:;lei e:-;perien te a :slaY€l'i t pl'iIlcip i ul: "ca illstl'l1el i unea 
adev<lrală :-;ă poale îace numai În limba matE'fIll:\." 

1,: o mare de~chilinil'e intre acum ;;i 1I111'e vremurile 
de demult. Omul lipsit de eulllll'c1 nu el'a e:-.pus i:-;pilelol', 
ca in vl'emurilt\ de acum. Alunci neculll1l'a era o Insu~ire 
generală a omenimei. ::ii ca atare, individul uu erit cspus 
iW;ielflciunii ori seducel'ii din partea deapl'uapelui stlU, ea 
Iil vrelliurile de acum. Prin lUmat'e, ce alunci n'a ro~t 
periculos, azi e ce:sl.iune de viaţel ~ .c\zi a impedeca indi
vidul IU cultura sa, in:semnear.il a-l neferici pClJlru lnlrcagă 
via!a lui, in:;ămnează a alent(ţ la viaţa lui :spirituală. 
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Accenluez din nou; cunoaştem şi ştim folosul ŞI Im

portanta limbelol'. Şi nu e nime, cal'e ~ă susţină contrariul. 
De 6tt numai. că in fiecal'e şcoala, dar de8chilin1t in 
l';'coala poporală, numai in planul al Il-lea poate ti vorba 
de:-;Pl'e ltw(lţal'ea limbelol" lip ('/WII'fI şi pOl/tll.ti "Vorba de 
inrritarfft lor În ~~('(J(da }J0pofa/(1,' Căci nu limba, ci age· 
rimea minţii e Io;copul sU!Jl'rm al t;\('oalei ~ 

Ca să fiu lll,.,ă mai bine tn~ele8, las sa urmeze un 
8:-;emplu, l:n econom are gl'unarinl plin de bucale, dar 
n'al'e numai un SitC. Vecinul stm Insă are o grămada de 
saci, dai' nici un hob in gr;\lIar. Xi l:5e pune intrebarea: 
care dinl.re aceşti doi e de prefer'it r 

Cunoştinţele cil::;l.igate in şr,oaIă, e grâul din grAnar, 
eal' limba p sacul. ::;i apoi al';'a ('['ed eu. că mai bine e a 
pOl';'ede cnno:-;;lintele ullei lilllbi, dar !l1'ovăzul cu putere de 
jlldecală şi cu cunoşUnţele nece:-;al'e, de CeH cu cUlloa~le
rea diferitelor limbi, şi fară a ii in stm'e a-şi comunica 
nici celea Hlai f'lemenlare sentimente :;;i durinţe alp l:5ale. 
(:<lci in ace~t cas, cu mult mai ~npel'iOl' e ~mrdo-ll1ulul, de 
cumva ace::lla a cercetal :;coala 101'. 

Nori grei amenintă şcoala noastl'iL :::;i fu ace::ll mo· 
menl şi lnvă(<1lol'ii nu~tl'ii au s<1-:,i spl1ua cl1v;lntnl 101'. Au 
:-;<1 spunit ca :-;c\ se ştie, ca privesc ingândlll'a(i :;i [şi dau 
Sallla de urmările lt'isle, ce au ::;;1-le aduc;\ acel'ti 1I0ri 
asupra folosului şi hinelui şcolar. Ca cl'e:;;tini buni fl1:-;;l, 
1::'1 pun loală increderea 111 Tatal CCl'e:-;c, carele v,lzalld lIe· 
dreptatea ce s,l face, ne \'a da 1I0nă :;;i lulmol' celor 
eht>mali tfll'ie, ca sa \)ntem alunga 110rii, ce ahU de tare 
ameninta. ţ1coala l10aslnl ~ 

li a I ~ a, 1 ilO4-. 
1'('1)(/01' C/I("'ec/u'an, 

iUf·o!tifar. 
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~ăspuns*) 
la projectul de lege referitor la modificarea arHcolelor de lege XXXVlll, 
din 1S68., XVlH, din 1879 şi XXVI, dirt 18.93, - pentru propunerea lim
bei rl\aghiare în şcoalele poporale cu limba de propunm nemag~iară, -
lucrat în mil\is\erul de culte re9. U'1g. la irtilialiva D-lui Dr. J\lberl Ber-

zeviczy. 

Adnes la pI'ot, adun. gen. sub J. 

Li In ba lIlaghial':t s'a inll'ud 11:;, ca :-:lnd i el (]pohlig(\
lur ttl ~cualele Ilu(l:-;ll'e popul'ale, Înctl In aJlUl 187~~, pritl 
arl. de legt' XrllI. - De atunci :-;'a propus !;'l se pro
PllIW cu toahl dlligill(a de În\'ăţ<:'lIol'li nostri confpsiollali, 

Şi dOlllllit iJlspecluri )'('g, de şcoalp nu odată alt 

avuL ocaziune a se com'iug!', şi chiar a admil'it pe linII 

din învăţătorii rOllu\ni, pentru fl'Ulllo::iul rczu\[ul la care 
au ajuns din limba maghiară, 

în privinta asta ni-p marl(H' bun, chiar tn:-il1:;i1 1\lag
l1ilkul DOllln Yal'.iassy ,\l'p;uJ, con:-:ilier reg. !'ii itlspeetor 
rf'~, de şcoale al cOluilalnlLli Arad, carele odal[t a zi~ lD 
raportul ~[tu, că vizitilnd ::;ocoalele d(~ pe teL'itol'ul ol'a~nlui 
Arad, il aliat În general spor imhlll'Ul';doJ', - Iar' in ~pe
cial în şcoalele pop0l'ale rOlmlllc, jidane ~i in cca de fele 
din !-llrada Ilassinger, 

Xoauă, tn\"lţiUorilol' rom, din .\rad, ni-a ~pns ('\1 

ocazilUwa unei cercetări, ca ~eoala C\1 cla:;clc :-;11 pf'J'ioarl', 
cond\1~e de eonfl'alr'lc lo~ir :\lolc\o\'alJ, e~lc: » l\'is I/!.,;(rlt:

mia.« îrl\'illMol'lll Iosif :\ruJdo\'an, Pl'()[lUllC cu mare re
zultat şi de:-;emnul arth,lic, 

*) Cetit tn at!llllal'l'lI g'i'TL a !'('lll1iul!('Î Inv, aradani a"la :;:iria ~i primit 
dt' bazl1 la protl.'il contra pl'oj.'cl\lluÎ. 

... 
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Cu priv'irc la şcoalele noa~";[l'!' confp:-;ionale romftne 
d0 pţ lCl'itul'ul eomitatnlni Arad, nn llumai' că 1n mal'e 
parle s'a ded<,i'at, in rapoartele :-;ale călra COllf(l'egatie, 
mulţămit cu n'zllllatnl alIat, ci Eia :simţit ellial' Îlldemnael 
a distlnge pe mai 1l11llli dintre InvA!rtlol'ii no:-\lt'i, nu nu-, 
mai vf,,'hal, el ~i fn ::ini", In rapoartell' cittr;'\. cOlIgt'p).(ulia: 
coinilalplly.l1, '- :7i lIlai pe :S\l:-; de loale a :-ini" fOllslata· 
rile I)·:-':'ale ellial' III zi<ll'ele ţ:i 6l!'\i1e de y,z'la~t;olal'e. 
Am v:lZ1l1, cu or.azillll(~a {'xalllt'nellll', Hlltlle ('aknll~ isca
litede i\lag. ~:l, hJlrc altele linIIle OIWC am aHal ::;i ue a~ 
ce:,;lca: .» lHdd~', /'I'/U/ /8 .I;',II.'I~1e1Jl I/Idll'lf /1 legkitiinobb 
frpflnu'//!I' Illlrî/{I/JII, •• *) Ual" nu lllllllai cit il ::;ni:-l calculul 
'legkil.iini'lbl)" ci l'a ţ:i sllhll'as. J)o\"Cuh't că a fosl prea. 
placut :-imprills de n'zullallli fnvfllfllllilllllliui al',Hal de 111-, 
vtlliHol'ii IIll~lri. 

1 la!"~ tIU l1nmai cu ~coalpl(' lloastre il ro"l 111 ill:-i
p.~cl, Varja:-;:-iY In getH'l'al 111111 \<,un il, ci llIai pe SU:-i de loale 
a fosl :-;;i l' loal'le lllllilumit Cll inslitutlll Ilo:-ilrll pn'par<tu
dial tlill Arad, pe cal'pl(' api'1.nlnrlll-1 111 contra tllJOl' <lenlul
VII uri ordinari :;;i la,;,i, a zi:-5: Crl al' li pilea! dl' I)l1lHllezl'll 
(i:-: \Plllelpllsl'g) a ban 111 p Il'prU'illldia 1'011 lllmi d i II <.\ rad CII 
llpgligillţf1 falit de limba I1Hlghianl, 

1 )(lC,"l dar', dumnii illsperluri ~colilri. chl'lllali a .itl
dl'C;l a:"mpl'il pl'ogrpslllui allal in ill:-ililu!illtlllc llu;tslre clIl
lmale, d,'la şcoala poporala pâml la ]lrl~panllldil', cOII:,latil, 
!'C'('lI1IOSC :;;i :-iUlhCl'ill, ci!. ullii dnţH\ al!ii - dllpCl po:,ihdi
lale !le l'aC('11l dalo!'ill!a, ne tmplillim Cheillal'ea CIl toată 

dt'\'u\iuflpa ;;:i bIlU;lvoitlta, lIlC;U unii ajullg :;;i la calculul 
de "le!JI.'iliillii{)/i:-- penll'll·ce !li-se am;1nl::;c zilele cU,noui 
pl'plf'llziulli din lilJII)il maghiara, cari din pUllcl de vedere 
p('dagugic ~i dliar tizic, :-ilHI 1 ab:"iull\t impo""ihile? ~ 

~, 14, ziec; :o.\z t)-,Î~l evi :\\'111" l. cz. ·i, ~·anak 
il llll\gyar lI~Tlv kiilc'1l'%lI lanil"l",,;.1 l{l.l'gy<!f,() rC'II!l('II,I'%t;"C a 
IWIII IIlagyar lallllyclvt'i {>[emi nepi:iko!ilkhan olyan 1I1('TI(·k
beII \'alusitaIH!<" ilie).!, flo!!ll Il 111'111 IllfL!f!l((/' (1/I!/UJI.'IP1t'lf 

*) (Vl·l.i COlllullelt.': Chel'l'rhin, (;al~a, Cuvin, :-:ubor~ill ele,) 
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9yermektk (iZ tl~mi u/p/sko/a o milldl'lIl1f/pi hal hes flUllo

'!lmna ala U, rt uU/fli/ar IJP,<;zedl'l fl.IlU!lim el sfljrif it"'lI, /tO!}!! 04 
ii flet/:is,wIIYI{ill(lk mefl(eldl)('n gondolatait magyarul tisz
tan as szabatosan ki tudja fejezni J tovabba tud
jon magyarul folyekonyan olvaslli, helyesen irni 
es ezarnolni ! ( 

Pe ro!w\neşle; ~-u~ 4 al al'liculului de lege XVIIi, 
din lR79, despre învat<\milntul deobligăIOl' al limbei ma
{lhiarf' În ~coalele poporale cu limbă de propunere nema
ghiară e a-~e validita tnlr'acolo, ca ('opiii de limbă nema
ghiara. In cei şa~e ani ai şcoa~ei poporale dementar'e de 
loate zilele, fnll"atâla sa-şi Însuş(li-ică vorba ulIgurească, 

ca toate gfmdil'ile :-iale referitoare la relaţil1nlle vieţii, :--ă 
~i le !':Ilie exprimâ ungureşle liber ~i curat, mai departe 
:--(\ ::;tic eeti ungureşte Iluid, scrie corect :;ii I'alcula,« 

A~a ~llnă ~-\11 J '1: al noului pl'ojl'cl de lpgp, 

Crf'd Cl\ veti con::;latil toti cu mÎlle. ('a din luate 
dit-lpo7.itiile <H'pslui ~. numai ('U nna ~'ar puteil ajullge lit 
capat ~i allllme: "j}/((!I!/I/nd /u!Y!:/;OIl!l({JI ohw;ni /s .szti
/JIu/ui.« - Acpst I'ezu~lat :j'a ajuns ~i pitna aei, se ya a
junge ~i in "ii tOl', Ilar' a pretinde, ca cineva In !:,coala 
poporala elemental'.l, ('U limba de pl'llpunere Iwmaghian\. 
~a poaUl ajunge, fnrâl sa-':7i t'xprirne gilndirile sale ,'efe
riloare la toale I'elaliile v~etii, utlgul'e:-;;te, liber şi curat, 
adpcă sa. vorbească perfect ungureşte şi să scrie 
corect "helyesen irni"; este absolul<1 imposibilitate. 

Xumai limba 11Ia,!.!hial'it, de am propune-o, ('U de
Iălnrarea tult1l'ol' celol'alalte obiecte de ÎllvlWunâlll, nici a
Innci Il'am puteit sali~l'a('e acestui ~" penlrn-(';i puterile StI

lIele~li a-le eopilulni, priceperea şi in!p!<'gel'ca nu :-iC pot 
forta la o dez\"oltare in a~a grad, ('UIIl :;;i-I lnchipllie rei 
tipi» ma:-:a wrde, care a ::5cl'is ~-111 ~i poale nici n'u v;1-
zul in viaţ.a ::ia şcoală dela ţară cu ~a~e cla::ie. 
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Apoi ni-se face o altă şi mai mare nedrE'ptate: 
planul de tnvă1ămâ.nt esle acelaşi şi pentru invil.til.torii un
guri, cari propun numai tn o limbă, ca şi pentru noi cari 
trebuie să propunem în doauă limbi. Ce deosebire ~ Şi 
cei ce fac h~gea - nu vreau s'o vază. In legătură ru §-1l1 
t 4 sta. apoi §-ul ·'J.I, care intre allele dispune aşa: »A 
magyar nyelven valo tanitâs sikel'et a kir. tanfeliigyelo, 
vagy helyetteiSe az illeW iskolaszek kepvisellijenek, tovabba 
a jarasi ft'iszolgabin'lnak, esetleg m0g a kilzigazgatasi bi
zottSi:\g kikiildtHljenek jelenletl;bell megvizsg;\lja es annak 
eredmenye felol jegyz(ikilnyvet vesz fel, a melyet az O!'iszes 
jelenlevtiknek alel kell irniok. 

Ha az iskolaszek kepviseWje a megjelenesl, vagy az 
alain\sL megtagadn;i, ezen k(jri\llll(;n~' a jegyzokflnyvben a 
tfihhi jelenlev()k igazolj,ik. 

A taBit!) eHen e1.ell je~Y1.(ildinyv alapjetn indittalik 
Jrleg a ['l'gyelmi elj{tf~t8." 

Xu cilez lllai departe, ,\lâl e ce ne inlel'e8ear.ă 

mai mult. '- HeZllllatul invătămc'mlului obţiuut din limba 
maghial'it cunrorlll prelcn1.iunilol' din ~-ul l,i, H con:-;talft 
insped. reg. ~au loc[iitol'lll ::;l1u. In prc1.enla unui I'epl'e~ 
l.pntalll al cOlilit. pal'Oh. (scaun ~coL). a Iisolgăbin\ullli, 
pventual Îllcil ŞÎ a unui esmls din partea comitet111ui ad~ 
lllinislraliv eomitalc[]s . 

. \l'e:,:,tia iau protocol despre cele expel'iate, ~i pe 
baza aCl'slui protocol se p()I'I1E'~te in contra ll1\'i:1j<'HOI'ull1i 
}I/'II/'I'IIII)"I) di..,ei/Jlilllln1. laI" cOllliletul administrallv, de o~ 
{lalfl cu punerea In Clll'gt're a prol'esului disciplinar, il l;i 
:--uspinde pe innl1iHor (!Pla oliciu şi beneficiu. A~a zice 
JIlai departe ~-ul. 

Tine-te, deci~ fmte im'ălătorule, că vin cei de sus 
Î1l ::,('oaIă., şi inspectorul va pretinde In fata 101', ca copi
lul - confol'lll legii - să~i vOI'beasc,t ungure!'le »til'l1.tan 
.'s s1.ahalosan«, d. ('. despre traiul pitrinţilor săi de acasă. 

Copilul va yorbi impede('ându·se şi ~chiop(\tâ[ld, 
lllCl1l'cfmd ordinea cuvintelur. A('ea::;la tiC va nola la pro
tocol, ca necol'ătipum:atoare legii. 
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Dupa aCt'a~la \'a veul treaba la ŞI mal ŞI: la 
~h,'lfI("~' ir,is.·. IJlsperlurnl va. ::-icoale la tahla bat'!ii de el. 
\' ~ rr şi va dicta d. e,: " J~'t/ irl//.' II 1JI((llfllll' i)"l;kllii/ '" (Eli 
scriu din ::oiCl'iilorii maghiari. Copilul IIU \'a :;;li face deo
:-iebire llllrr' irok (verb) :;.i il'l)k (Sllh~t.) ci le \'a sel"ie ori 
pe amalidOll<l a~emenea, ori grf':o::ilă Îtlll"a!til furmă, Alt 
p:"wHlplu: ,..Ja/u·'''Î, //(/)I"d .i';/ /{ {';('//.'i/t"" (Iuallt', mftllll caii 
bine), Cupilul ya scne :-;i tu :şcoala llIJ;':lII"l'iiSCll h;ljc::i ClI r,'i, 

c;lCÎ a::-a :-iUlia, c;'tlld colo trebue ~rri:,> cu tsd. Alt e:-;elllpln: 
•. ~ :"~UIII.<:/:'{ /.'111)1/ /w:/!/. \F.lnlillllt '"ccilllliui t' aflllldi<,. 
Cupilili \"U ::-ierie Cllin aude .1\.Ulya Cl] t.'f -- daI' Cll\"!ifl

tlll a:-.lfel seri:; 1111 mai e f{[ulână ci ctUlC'; alt exemplu: 
1'.1 haloft Sili/IL/It" (.\JUl'llll e galfad). ;\("eas!a zieel"e alll 
Y;lllll.-o eu Îu o ~('oa!<l lllJ!.mrea::,('ă, dic!alfl la talJIă. ~i nif'i 
1l!J ('opil lIt' cI. \'1 (Ill:kar ('l'au mi ~e pare \"1'('-0 7 -8\ 
II 'all :::lilll-o scrie ('un'ct. Fiecare ell"" noi!ld ~·u illdrpp!e. 
facea lIo11i ::;mi!lle; alt e:-;elliplu: o·A j0 gazda i-!yarapilja a 
ntgyom'tl .. , ~ 

(:are copil ]l;llJil la ,"atl~ta dp 10 -1 ~ alli --- Illai 
li III hl'lud ~i nele~ul ,11, ca p rei 11 t i IId PIH'a - ni ~t j r;'l!J(j \"<l 

seri e ta rect "ict'rile de sUS:"".,. X ici UIJllI. Il i ('i (,(llld, li i lld
cil c iJllpo~ihili lale nalll!"al,l :;;i liliel. (JI"I't'um am zi~ nlili 
Sllti, cit Illl putel1l forla de"nJllarpa raclll![t!ilor ~pjri!Il{tli a 

hai(llllllli la (In'! grad, ca :-; .. 1 intelea~a ;]('(:'('(1 ce prl'lilldc 
1 i !Pra pwiedl1ltl i a in i nI j t. 

Dupcl Ioa le ace:-iIPa dara ~a \"a Iila la pl"o\o::ol c.l 
copii din ('1. r -\"1. a ('Illtirei ~clla!(', conrorm ~-llJi !J IJl1 
<::ljlJ Iliti \'urbi liber şi cural, ~i nici IIIl ~Iill :o.Cl'ie cored 
lllJgl\l'e~1 e: ergo ÎI! V[I (aluruJ J'ulIl:ln aj unge la el isei pl i ilaI', 
~lhl'(,lIdat dela ofi('!u şi helldiciu şi J;l~a\ pe ~lrad;\ cu 
copiii dllPl1 el, Pe[]!ru-ce:-' P,~ntr:l('ă. n'a putnl sati:--race 
::i-ului 1,i din Ie~e, c,m'te preljmle ll('maÎ pOllwJlite ilJlpo
:-il)Jlit,qi. C;l ('(' grellllJ,lnt Itlan' c('re dt'la ])oi prulectul 
;{lIlllllÎt vaiu sa ilu...:.lrpz cu tlll e:5ew[Jlu. tallel am umblat 
E'U la ~coakle I1Ul"IILtle in Arad. pe la anii ;0. Sll pro
plilJet dm a 11I-a lJol'mal,l. ~i lilllba gerlllâll,l: An'C1111 
~ LUllkai w}met 1lYL'l\"l<m4. el' la!'luft făcE'au !1l\"a!iHurii 1111-
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gnri, (milcal' 1l11111ai dl.le o da~('\. avea fic'-care '~--'-nn 
::;a:-;c - ca noi), cil e gl'Pll dlll ~allHl afară a pro
pune 2 limbi, şi ('[l propunerea limhei gf>nl1âne p. 

spre lllapoial'ea limbei materne (maghiarel a copilului, 
:-:,i dn~pt an avut. :-3i drept li :'i'a dat. Limba gel'lllanit :-;'(1 

cu:-;sat din şcoalele maghiare, Bine a fost. prnlm-că inslruc
ţinnea adevarata şi IHPgftllrp(l copilului j)pntrn \'iaţă se 
poate face numai in limba maternel. .\cf'usla o conslata 
mai alps cel0brul p,lrinte al ştiinţelor pedagogice Ion AllIo,.; 
Comenin,.;, ('ânel apl'iat zice III opui san .. lJidart;c(/ n/flywr«: 
instrllctinnt'a elementară sa poate da copiilor numai în 
limba lor maternă, Cille altcurn f1\ce, e ca cel ce nea St\ 

calarellscc1., tnaintp dp a :-:;ti 11mbla., Acestui mine adevar 
sau Tn('hinat şi pal'il1tii palriri noastre, cei ce an I"<leut 
al't. ele lege XXX V III din an. 1 HI1H, in carp la ~, :lH zice: 
c,l tol elevnl di n şcoala I'It'men' ară In li III ha sa malt l'I1il 
al'e să'şi dohândească in"tl'llcţiullP,V _ (Az elemi iskoliihan 
minden n{ivendf'k a l11<1ga <lllyanYl"I\'('ll nyerje az oktatct~l)_ 

Dar că celp ce cere leW'a acea"la dela noi îllva~atOl'ii 
popol'ali, nn o pol ajl1nde cu drplin succes nici ei În 
şcoalele lor ungl1l'e~ti, şi illcă nici 1IU In cele elenwnlal'e, 
ci In cele medii, ilustrp!. cu urmatorlll ('.az foarte inlere,.;atlt: 

DI'. (lldofalvy, notar puhlic fn Cluj, a (Înll! o pre
lf'gE're pu blicfl de~prl' socielăţ de de lectII l'ă a ~t ndenţilol' 

dela gimna!.ii. Prelegf':rea aceasta. s'a pus le di,.;cutiune 
public;-\, şi între alţii a luat cl]\,!lnl111 ~i rectorul ulliver
tiităţii, Dr. Aprithy f:.drdl/, şi a constatat urnHlIoarele: 
"A kiiz(;/JiskoldlJl)/ kil .. PI ii/ii .flatal f'Hlbe)'p/.- ritla!lball, H/f,(1 
helyesen irni snn ludnl//.:. 1\'1I!1!l01! ,~lIk(/l/, ':f1 bizol/ll
bizoll!l fi tijhbs(~(I, /01.Iftollo8 !Iad; ltil)(Ju (({Iol/a{,- Il helyesiras 
legelemibb 1.'/i"f'felllll:II!/pir vl . • lrni/ I/PI/I is szil/o!.:, h".tIN 
j(I,{l'd ma z ni UI'iU iud 1111 k, Imyy J/('IJ/ U)lf';.;pl.: Il lr'f!I'!I!lsnriiMI 
dol,ijot ('8ino,WIII /:8 ti:;zfa .m(l.'liWj .. ~Ii.!f!/ftl ]iapi1'l1;>fra rtfni •• 
Pe româneşte: tineri mea e;;ilă din şcoalt>le nwdii În mare 
parte nici s("l'Îe ol'tografîce nu şlip. Foal'te mulţi şi - zen
ZPtl, aci e mulţimea carea yecinic stă pe picior de hătaÎt' 
cu cele mai elementare pretensiuni a scrierei ortografice-
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maghiare, Desp"(' aceea nici nu vorbesc, dl. il eoncipia 
absolute nu ştiu, şi ca IlU-S in stare a pune pe hflrtie in 
forma e:-îtetică şi În :-itil nea(",::> maghiar, mei ('ele mai pl'i
miti,'e lucruri,« 

Auziţi ce ziee un rector de univt'l'sitate, adecă das
ca.ltJl-dască.lilur maghiari. carelf' :-îlă pe cea mai înaltă ca
lf·dră. dăseăleas('ă din Ungaria? Dt' acolo spnne lumii ('.el 
tinel'imea, eat'ea vine la el la ~('oaIă ('u testimonii de rllt!

tl1l'itate, adecă. fkiori de 1 K~20 ani: » !lffdi/iÎ!Jo!l (U/rUla!.
fi. he'!les in!s l/"q/"!emiM kih1efelm/l/!leiv{d! ,< '\('eslea :'Hlul 
fapte nu vorhe. Va să zi('li ooi, tnv,1(ăto['ii nemaghial'i, 
trebue să facem cu eopiii de 10-1:2 ani mai mare spor 
in limba maghiara, de cât pot fac(' gimnazitle cu limba dr, 
propunere maghiară, şi eu feciori de 18 - 20 ani. 

~lăcar 10 gir.nnazin e o clasă eu D---fj profesori, 
pe când noi, un tnv<\tator cu () da!';!', Poftlln logică: pruncii 
de tărani din (ralşa şi Ci:\Că1'ău sa ştie »youdolat((if mct
!/!laruf fisâân Ci.'; ,'lm!mff)srm "'Uf)I'Z'/li, (:8 h/"Iyesl'lt imi ~, 
când aceasta nu o ştiu fkiorii magitiat'i t'şiţi ('U testimonil 
dp maturitate! 

Ade,"ăI'ată lume in loan5ă, 
Tema e gl'f'R şi va~lă. S'ar puteil ('omhale ('U mII 

şi mii de dovezi, {'u cei mai illl:-ilri b[lI'ba~i de şoal;i din 
~Rră şi lume, şi s'ar pute~l scrie ,"olume întregi, dar e\1 
crez eă În cadrul unui răsputls am ::!atisfekut, ~i rog on, 
adun. gen, ea sit binevoiasca. a aduce cone'luz, prin ('are 
insareÎnează comitetul său, a intervenl la Venel'atui Con
sistor diecezan, ea Vellerat a('elaşi, să inainteze la înaltul 
guvern şi granmlinele noastre şi să sblruie ca şi din 
pune'lele noast!'!:' de vedere pedagogÎ('O ~- didacti('e, pro
ieclul din eestiune să fie e~entlal modifi('at, dant nn eu 
totul delăturat! 

ln('heiândll-mi răspuns,ul, eonstat şi ai('i că nOl Ill

vă~atorii români ne-am făcut şi ne fa('em datol'inta cu piă
eet€' fată de limba maghiară, şi ne vom face-o şi pe viitor 
-. fn ('adml posibilităţii - că voim, şi ştim ('tt e bine ca 
lop cetatenii patriei tia se tnţeleaga. uLlii el! alţii. având o 
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limhă. C01l111m\, şi a(,f'~:;·da e rea maghiară, dat' să nn Ol-:i!e 

eeartl aceea ce pi nn put ajnnge pâml la univPI'sitafe, ~-- şi 

daci!.. noi nn vom pllleil face cu ('ei mici, ci\ IlU vum 
putea ajunge nici ('ând eu copiii nosll'i acolo, unde ei uu 
pol ajUllge cu cei mari ai lor: :-iă ne dea pe haza legii --
tu strada cu familia ('\1 lot. 

A r a (i, Augu:-il 1 H( 1.1-, 

Informa ţi uni. 

Xu~ol((e 8t".l 
; ..... iţdtlJl'. 

t Aurel Popo ... ticiu, talentatul şi mult promiţătorul 
elev de clasa a lll-a a şcoalei poporale din ('ariu, unicul tiu al 
valormlUlui no"lru colpg şi seeretar al reuniunei învi'ltiHoreşti, 
}Jimit1'i1/ PO}J()tl/'âu invăţător diri~inte In ClIllin, Vineri, in ajunul 
anului nou, după scurte dar grele suferinţe, cruda moarte l-a 
răpit din braţele nem'lnga.aţilor sai părinţ1, chiar in dimineaţa 
mult promiţatoarei sale vieţi, în etale de 9 ani, La înmormânla
rea lnbllllplată lJuminecă in 2 Ianuarie v, a. a. au asistal preoţii 
şi invaţătorii din Cuvin, şi comullele Invecinate, şi intreg voporul 
II in Cuvin fără deosebire de sex şi elate, Do\'adă, că neSpU,"lR du
r~re a iuhitului noslru coleg şi a nenHlngăiatei sale soţii o im
p,"trtaşesc toţi cei-ce Il impresorii şi cunosc. 

Mangiieţi-vă inlristaţllor parinţi, ca liul vo"lt'u este destinat 
pentru o altă viată mai st'anlă !;li mai fericitiţ [ 

SpriKinitorii' Învătătorilor. I )istinsul şi neohositul 
Invi'ltător recunoscut de toţi ~nvătătorii rom.lni dl fo(w /Jm'ill, 
redactorul foii pedagogice ,,~e(mlu !li /awifin" din Hr(Jf.() 1', a grăbit 
a sprigini acţiunea noastră prin trimiterea foii D-sale bine re
daclate. in schimbul modestului nostru OI'gan; pfmtru-ce il şi ex
primăm deosebita noastra mulţămită şi recunoştinţă, 

Soh·it ea taxelor. După infol'maţiunile primite dela tll 
cnssar al reuniune;, publieăm cu deosebită plăcere ştirea, că birii 
a aştepta deo:o;ehită provoclwc aII solvit taxele de membru I>-nii 
J'(Jl'el iMI'I!'!, şi iuli/tlln iltirletl Horoşineu, Si/~()htH l'".~nlll ŞiCllhl, 
'j'/!()t!o/" ('hen'/·/lin.n Galşa, lVil'o/au Arayt)ffl Gavosdia, GI'OI'ţ/t; J.'m'
I'I',~ Capruţa, ::illlolt/o/t .h'J'/'()(WIJ Soborşill, (il'm'ql' ('alm COIlOP, 
U"orve 1·1t,~ Hen:ava, ,')ÎJI/I'Im JjIÎrlw ~olmoş} IJr. Pdru Pirir 
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Aload, L'lnm Pif!()~ Arad catt' 2 coroant>: 7"'/)./01' /)rf'/'ÎII 6 cor,; 
jhW/ll",'Mn J/e,ln'll Slatina 4 cor',: j.;,·,/liil Slyi CU\'În ţ'l .11I'oui" 
(·",<a. \lini~ c,l!t> I eoroam\. Laudă "ă cuvine cl~l()r el' prpmerg 

'('u <>s(>mplu şi în acpasta pri\'lnţă, 

Spesele adntinistrath'e. nt>ja al h-lpa !lum,'" al 
Ol'gallul ui rt'uniull ii noa..;! re ,'pste:;;te lum ii eă invătătorii romalll 
dp[a şcoale[t> confe"ionale orI. sau pl1S la muneA s?rioasă, de ('al'e 

sunt legatI" atatf'a speranţ.e romill1Pşti. Taxa administrativă de ] 
Cllr., pentru aepst orgaJI. au sol\,ito p,in,i aci Dnii: P,W! LI'II. ('OI''' 

tI!'1 -"1//'((1:, llr. Hdrll /'i//I)>:_ /~'I,-,w J'il"'~' !OIW ('ri.<lll~. ,":'11/011/011 

.llIl'n/IO/I'. PIlU{ /hÎr("a ;Ii /11 fiilJl Il I',i!"fp'l d(~ lot 8 memhrii. ial' cu 
cpi ti publicaţi in numarul IrpeuL au contl'ihuit la susţinerea foii 
Iloa,:ll'e. 1-t clil,) :?46 membrii. 

Diploluele: P;lnă la datul lle fată "au pre,gălit şi tri
mis diplornde următorilor Domni: 1'" Si{'/)l!w (Incl/, •. "idol'i/("' 
ill.',litut de Cl'pdit şi economii Arad. II/illl NUSII ,,:\h'i1tllll, "'I'!'f)' ;-;r
OI/II, "1'. P,-Irll Pil'IJ,~, J/(/I';ll j'/lrntl', 1','11'11 Trufa, 10101 :;1/1//1, 

('ol't/l'1 Lu::ar. [1I(ln CIJ,~I(I, J il'. [II(/)/ • ...;I/f'Îu. !/llinnfl. S,utic;. h'fI
J/ud Jf'lifl'lI:<llIL Frll11t'<ip (iir/lII'~1'I1, Xi"/J/,t" Jlifwlill. Ioan Ard/'
tran. Ţoan T'ldul'!'iwlI. I~'II'IUI h'njrl . • ..,',/i'l/I /loia, J/Ill'ia ('ri"t!fUl, )ii
ndftll HO,~(,(li, A IIr," Pdro/'i,';. /;J,~it' j',:I""I/II, 'Tnlian Vatatj r(l.~i
fiII r.,lldi~. I Ji1ll it riu PO!JOfidu ,<i 'lo~i( .lfold"/'{HI. Pentru di p[onw 
au mai incur" in cassa reuniunii taxa (le ~ coroane dela Domnii: 
U/'II1'Yf /lu,: P";nt (·o,<lil/. /'r. Pr"fru /)//ill,:, Jwm ..... ;111/1. .....I/fol/WII 
Jlln'Wll/I'. /',/1'''' li,it/l'li. lalial/Il )),ir/"(l. /''''1"11 Ha/ill! şi lf1,~i( 
,~t'llll'(1. Ppntru toţi cei ee au :,;o!\'it laxa. diplomeI!'. "unt in lu
crarI' !;'i Ineurând le vor primii. 



)1 . .,.r. in H. Toate despilrţămintele ne-au lt'imis rC'gis
trele bibliotecii 101' din c1eSpltrFllmlnt, numai voi nu ne impărtă
~iţi de nici un răspuns la multele recel'cari. 

F. Cioară 111 C. După-cum vezi, ni-am meul datorinţa. 
1. St. in R. Am facut conrol'm tltH'inţei. Suma de 2 

~oroane pentru "Dar de Crăciun" am computat-o pentru lliplomă. 

I)ollutii Prezide1l.ţi sunt rugaţi a ne coml1nic,'t c,U 
de urgent lista membl'j 101' recti licată penll'U anul aeesla, ca sa 
regulăm afacerea cu expeLlarea organului. In listă să lie cuprinsa 

~i posta ultimă. 

!' 

.;.-
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RIBLIOGRA.~I.::. 

l. Cărţi şcolare. 

-4llffÎiit ('(fI'f(> fit' .~t·J·it'I·(' ,~i ('('Un' p~ntl'u ÎI1\'aţar"ca liml)!>i 
ma~.dar(~ de 10"11 UO/lIIW, a apill'ul de C lIn't mI in ediţiunea a 1 \' 
la Klein "lor iun .• \l'ad. PI'etul 130 li!. 

liimba uHlf/ia}'f1 PPt1 tl'lI elevii ~i~oa!elor popor. rOtn<lne de 
l,diu (; ro(~(Jrell.n şi l()."~f Jloti/lJrlm a ti păru 1 În ed iţiunea libd\l'ii 
Petf'U Sirlliion. Arad. Pretul flO tiI. 

A JU'd(O' ('((rfl' fii' ('dii'l' pentm elcd clas(~i prime de 
I()"'~r Mold/Jrrtt/ ~j eonsoţii a ap;\nIt in ediţiullpu fi l\'-a în Tipo
grafia diee(~zami. din .\ l'ad. Pn~ţul 40 li!. 

.il dou" ('((I'tl' rit' (·(,fij·(> de ll"iu (,'!"IJi~ol'l'ftll şi con"oţii 
ediţiunea a lI-a, In Tipogralia diecezan[l din Amd. PI'etu! i·(J nI. 

('ai'ft, r/t'Î urlifiifţu'(i, pentru ultimii ani ai şcoaleipopo
rale şi pentru i'jcoaleJe de l'epf)liţilllle economică de l111iu j'lIi,/.. 

J ut'«((li nuÎnf p"ad;" ,Un 1.'110'1';(( lutfUi'U/(i de j Iti ill V/lill, 
editura libr{triei Ciu)"l'/I Bra!;!ov. l'r'elul (in fiI. 

('/11'10; pnu:fh' (/(, ('oH,'1litnţia/JalJ'if'i de [uliu Yuia. edi
tura lihrăriei Cil/rl"U Bra~ov. Preţul .'1.() IiI. 

II. Cărţi de lectură plăcută şi instructivă. 

8f<j'i.'1o·/'i ditl'(t d('t'(~ de Jllti"ia Cio{JlU!. Ediţillnea a II-a. 
(Tipogral1a diecezană, Arad, I Prl'ţul 1 cor. 

Pofpo'U'1'i de Glieory/Je .Jian, Ora\'iţa. Preţul 1 cor. 
'~f'ol((J'inl deda mafot' poesii pentru deo'5ebite ocasiuni de 

Xi/'. ;-;te;/, Arad. PretLl~ 1 cor. 
Huqfldnnilt, .~(·olaJ'ilt".· .~i ('(Îi/litri hiiwl'il·t'sti alese de 

!I/I J!l'iete;t iti f(~()la/'il:Jf', Arad. Tipografia diecezană. P;etul 40 lil. 
D(IJ' de C"(ld/fU versUl'i de J().<~( ,'jf(ttI,~(t. Preţul 10 lil. 
Acesle cărti, luerate de învăţător'i, foarte potrivite şi ca ca

douri de cl'rwiun şi anul nou, le recomandăm 111 deosebita aten
tiune a Domnilor invă.tiHori. Să pot procura dela autori direct, 
ori pri n redaţiunea noastl'ă. 

--~ 
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