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Sărharea centenarului. Marelui Andreiu Baron de Saguna. 

Zile mari şi frumoase, zile istorice au fost pentru 
biserica şi neamul nostru românesc din toate părţile zilele 
de 4/17 şi 5/18 Octomvrie 1909. împlinindu-se o sută 
de ani dela naşterea în veci nenilatului Arhiepiscop şi· 
Mitropolit Andrâu Haron de l~a.rJ/(Il((', n'a fost colţ locuit 
de români, in care să nu se fi sc1rbat aceste zile în mod 
vrednic şi cu solemnitatea reciamată de mareţa acestui 
barbat providential. Atât în Ungaria cât şi tn România, 
Bucovina şi .Macedonia s'au organizat din acest incident 
sărbători mari şi in'lHatoare de inimi. B::trbaţi renumiţi şi 
oratori dist nşi au glorificat în toate părţile faptele marete 
ale acestui neîntrecut barbat, care prin munca sa uria~ă 
a ştiut da viaţă bisericei şi neamului nostru din aceasta 
ţară. Cele mai inaltatoare sărbări însă s'au ţinut în Sibiiu 
şi Bâfil1(tri, locul de odihna al Marelui şi în veci neuita
tului Arhiereu. 

Reuniunea noastră învr'\tatoreasca toca a ţinut sa aducă 
prinosul sau de pietate, veneraţiune şi recunoştinţă fată 
de cel mai mare Arhiereu al bisericii noastre şi regena
tortII şcoalei româneşti din această patde, a cărui memo
rie vecinic binecuvântată are să fie din generaţie în gene
raţie, reprezentându-se oficios atât la sărbarile din Sibiiu, 
cât şi la cele din lNişinari, prin prezidentul şi secretarul 
general Iosif' J/oldouan şi Dimitrie Pvpoviciu. 

Tot asemenea şi conduse de aceleaşi idei şi sentimente 
au fost reprezentate acolo şi celelalte reuniuni surori şi 
anume: Reuniunea sorl1 dela Caransebeş prin prezidentul 
Gheo,-glte Jianu. Reuniunea soră dela Timişoara prin pre
zidentul fuliu Vuia şi Reuniunea soră dela Oradea-mare 
prin prezidentul său V(!sile Sala, depunând cu toţii "şi o 
prea frumoasă cununa la mormânt. 

Ce durere însă, că fraţii învăţători din Arhidieceză, 
nefiind organizaţi În Reuniuni ca noi, ceşti din diecezele 
Arad şi Caransebeş, n'au putut fi reprezentaţi şi ei tn mod 
oficios! 
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Invăţătorii delegaţi la I. P. S. Sa Mitropoli
tul şi P. S. Sa Episcopul Aradului. 

Ajunşi in Sibiiu, lucrul cel dintăi ne-a fost a ne 
prezenta in corpore la 1. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mi
tropolitul Ioan Jl/e(ianu şi la P. S. Sa Episcopul nostru 
Ioan 1. Papp, primiţi fiind in ambele locuri fn mod foarte 
afabil. 

La 1. P. S. Sa domnul Arhiepiscop ŞI Mitropolit a 
tălmăcit sentimentele învăţători mei prezidentul Iosif Jlol
dONw, iar la P. S. Sa domnul Episcop prezidentul Iuliu 
Vuia, arătând ambii în vorbirile lor scopul sosirei noastre 
în Sibiiu şi asigurând pe lnalPi prelaţi de nestrămulala 
credinţă. dragoste şi alipire. 

I. P. S. Sa domnul Arhiepiscop şi Mitropolit ioan 
.MI?(iauu, tn răspunsul sau spune, ca se bucura mult de 
vizita noastră. Vede Între noi pe mai mulţi inşi cunoscuţi 

vechi. Şi-aduce aminte cu plăcere de timpul când im
preună cu noi a lucrat ca episcop pentru binele şi înflo
rire şcoalei române confesionale din dieceza Aradului. 
Atrage în mod binevoitor atenţiunea invăţătorimii să ţină 

strâns la şcoala şi biserica romaneasca, uoica noastra 
scapare astăzi. Nt1 râvnind la salare, poate mai bune, 
mai grase, sa ne uităm in alte parti, pentruca la noi, deşI 
mai sanlcuţi, suntem totuşi la noi acasa şi între cei dintai, până 
când între străini, vom h poate cu salare m3i bune, dar 
totdeauna cei din urmă. Se arata în fine foarte pesimist 
de viitorul nostru şi a şcoalei noastre, căci, zice, vremu
rile astazi sunt nu se pot mai grele. Se cautăm însă prin tact 
bun a-ne acomoda imprejurărilor, sns~inând bune relaţiuni 
şi cu inspectorii regeşti, căci In mare parte dela ei de
pinde existenta şi viitorul nostru, până când doară se 
vor mai schimba împrejurările într'adevăr grele ~i triste, de 
astăzi pentru cari, Vă mărturisesc, că chiar şi un Şaguua, 
dacă".ar trăi, ar fi putin. 

P. S. Sa di Episcop IMn I,qnatie 1.Japp, în răspunsul 
său spune, că ia ]a cunoştintă cu multă plăcere asigurările 
de nestrămutată credinţă şi alipire a învaţătorimii, în a cărei 
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dragoste, nici câ.nd n'a dubitat; apoi pornind din cuvintele: 
»ca un popor numai cinstind memoria oamenilor sai mari, 
se arată in mod vrednic demn de ei c, se bucura mult 
de holăr'îrea deamnă a tnvaţătorimii de a lua parte la 
sarbarile aranjate în memoria Marelui Arhiepiscop !şi Mi
tropolit Andreiu: indeosebi se bucură, când vede, că tn
vatălorimea din dieceza sa !şi in acest mod caută să se 
afîrme, facându-şi datorinţa. 

Peste tot prezenţa învăţătorilor la sărbări a făcut cea 
mai bună impresie in toale parţi le 

Sărbarea din Sibiiu. 
Duminecă dimineata, la orele 9 a. m. s'a oficiat în 

marea şi pompoasă biserică catedrala din loc Sftlt Iiturgie. 
Serviciul divin s'a savârşit cu mare aparat !şi multă so
lemnitate religioasă, A pontifical P. S. Sa domnul Episcop 
al Aradului Ioan 1. Papp, tncunjurat de urmatorii mem
brii ai clerului nostru inalt: 1. P. C. Lor Arhimandriţii 
Vasile .Jfangra şi Au,gu,stin flamsea; P. C: Lor Protosin
ceHi Roman R. CiM'ogariu, elr. Eusebiu ROfca, d,'. JlJiron 
J..,' C'tisfea: Protopresbiterii (b·. Traian Puticiu, Ioan Pepa 
şi d,.. Ioan Strol:a şi de diaconii ceremoniali dr. Vasile 
Stan şi Dimitrie Câmpian. 

I. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan Me
tiamt a ocupat loc în scaunul arhiereesc. 

De fată sunt toţi membrii Congresului naţional bise
rîcesc, delegaţii clubului deputaţilor naţionalişti români din 
dieta ţării, in persoanele dlor Ghe01'!fhe Pop de Baseşti, 
preşedintele partidului naţional, dr. Vasile Lucadu şi li)'. 
Stefan C. Pop, depntati; delegaţia Reuninni10r invătălo

re~ti din diecezele Arad şi Caransebeş, în persoanele dlor 
iosif lVoldovan, Dimitrie Popoviţiu, Ghe@rglte Jianu, II/liu 
Vuia şi Vasl:le Salu, şi mulţi, foarte mulţi oa::speţi din 
Româ.nia şi alte parţi, aşa, că biserica catedrala, mare 
cum e, el'a tixită de lume. 

Serviciul divin e solemn şi impunător. A căntat foarle 
frumos corul mixt al inteligenţei româ.ne din Sibiiu, con-
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dus cu multă preclsnme de neobositul profesor Timoteiu 
[iopoviciu din loc. Irmosul şi Priceasna le-a cântat preotul 
Octal'ian J]uriişan din Sibiiu, dovedind un pulernic glas 
de bal'iton. 

După Sfânta liturgie s'a oficiat parastasul pentru 
odihna sufletului Marelui Şaguna, la care, pe lângă cei 
amintiţi mai sus, slujesc şi 1. P. S. Sa Arhiepiscopul şi 
MItropolitul Ioan Jle/ian/t şi I. P. C. Lor Arhimandritii 
d/'. lIarion Pltşcal'iu şi J"ilm'ct Jfasta. Hăspuosurile le dă 
aCL1m corul elevilor dela seminarul »Andreian« din loc, 
cu multă frumseţe şi duioşie, tot sub conducerea harni
cului profesor Timoteiu Popomciu. In urmă 1. P. S. Sa 
domnul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan l\'IeHanu ţine o 
vorbire foarle frumoasă, în care schiţează meritele lVlarelui 
Şaguna pentru bberică, neam şi patrie. Spune între al
tele, că »Şaguna a fost cel mai mare barbat al timpului 
sau în sânul neamului nostru. Bărbat, ca şi care abia la 
un secol, dacă se naşte unul. gl ne-a creat tot ce avem 
aslăzi ca biserică şi neam. El a desrobit biserica, a în
fiinţat seminarele ŞI tipografia; la stăruinţa şi cu conlu
crarea lui neobosită s'a înfiinţat gimnazul românesc din 
Braşov şi Brad, Asociaţiunea; a înfiinţat şi augmentat 
fonduri trebuincioase pentru promovarea intereselor noastre 
de biserică şi neam; a dat bisericei noastre cea mai fru
moasa. organizatie cuprinsă în legea fundamentală: »Sta
tulul organic (. Tot el a facut în timpul sa.u şi cauza 
noastră naţionala. Şi dacă vom celula, zice mal departe 
I. P. S. Sa, dupi!. cauza acestor lucruri mari şi frumoase, 
săvârşite de Marele Arhiereu Andreiu Baron de Şaguna, vom 
aHa, că cauza tuluror acestor lucruri a fost dragoslea Jui 
mare faţa. de popor. faţă de biserică şi neam. Pentru aceea 
bunul Dumnezeu l-a şi binecuvântat, aUH in viaţa acea
sla, ridicându-se el la cea mai înaltă treaptă in bi
seri<;ă, cât şi În cea dincolo de mormânt, ajungând 
la fericirea vecinică. Trec tinereţele, trec bătrâneţele, trec 
toate, toate; rămAn numai faptele bune, cari singure nu
mai vor avea să scoată la iveală meritele oamenilor, ridi-
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cându-i pe cei buni, şi osândindu-i şi condamnându-i pe 
cei răi şi pe cei ce fac fapte rele. Congresul nostru na
ţional bisericesc, când a ordinat aceste sărbări, a pornit 
din două motive: a voit deoparte ca să inspire în sufle
tul oamenilor sentimente pentru tot ce e bun, nobil şi 
frumos, iar pe de altă parte, ca oamenii să fie totdeauna 
recunoscători fa~ă de binefacatorii lor. Căci fericit e acel 
popor, care ştie preţul şi cinstl pe oamenii săi mari şi iaraşi 
vai de acel popor, care este lipsit de aceste frumoase şi 

preţioase sentimente. Deci să ne trudi m şi noi a face tot
deauna fapte bune şi a căuta să desvoltăm în noi tol 
mai mult sentimentul recunoştinţei faţă de binefăcătorii şi 
sprijinitorii noştrii, dacă voim să fim fericiţi. Prin recu
noştinţa totdeauna ne înmulţim binevoitorii şi sprijinitorii 
şi dincontră, prin nerecunoştinţă ni-i împuţinăm. 

Tot ce a făcut Şaguna, a facut pentru popor, care, 
mai ales asUlzi, trăieşte în biserică şi prin biserica. Caci 
numai biserica poate alina durerile şi suferinţele neamului 
şi a sioguraticilor lui. Face apoi un apel calduros călra 
toţi şi îndeosebi se adreseaza fruntaşilor vieţii noastre 
publice, ca să nu întrelese nici o ocaziune a insufla in 
sufletul tineretului sentimentul dragostii creştineşti faţă de 
popor şi biserică, întocmai 'pe cum a făcut aceasta şi 
mama lui Şaguna, şi iată câte bunătăti n'au răsărit pentru 
noi şi neamul nostru din aceasta! In fine imploară 
darul şi binecuvântare lui Dzeu de a fi dăruiţi cu cât mai 
mulţi bărbaţi ca Şaguna •. 

Terminându-se şi parastasul, marea mulţime a pu
blicului s'a resfirat, iar deputaţii dietali dr. V. Lucaciu, 
<it. Aurel Vlad, dr. St. C. Pop, dr. hicolae Onctt, Vasile 
Goldiş, dr. Ioan Suciu, d? .. G. Popoviâu, Vasile Damian, 
cir. Aurel Novac şi dr. Stefan Peh'oviciu, in frunte cu pre
şedintele partidului national, Gheo1'ghe Pop de Bliseşti, 
s'au prezentat la 1. P. S, Sa domnul Arhiepiscop şi Mi
tropolit loan ,;lleţ ianu, nnd e prin rostul preşedintelui par
tidului naţional, Gheorghe Pop de Băseşti, l-au felicitat 
pentru sărbarile organizate in memoria Marelui Şaguna. 
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Toţi depuiaţii, împreună cu mai mulţi membri ai Congre
sului, an fost apoi opriţi la prânz la I. P. S. Sa. 

Invăţătorii deiegaţi la mormintul 
fostului prof. prep. din Arad dr. 

Lazar Petroviciu. 

Unul dintre cei mai distin$i şi mai geniali bărbaţi de 
şcoală ai timpului său, mult regretatul şi eminentul pro
fesor dela vechia noastră preparandle din Arad, neobositul 
şi zelosul dascăI cir. L1zm' Petl'oviciu" îşi doarme somnul 
de veci in cimiterul de lângă biserica ,din groapă«, su
burbiul Josefitl, din Sibiiu. Profesorul, despre care in 
veci neuitatul său coleg Teodot Ceonfea, cu ocaziunea 
înmormântării sale, inHlmplală in Sibiiu, la 10/22 Iunie 
1881 iată ce a zis: 

"în mica Dumbrăvioară a gi'ntei maltratate, 
Pe tine camarazii te-avură trandafir! 
Şi'n corul sacrei muse, amice neuitatfJ, 
Fu-şi vers de 11omelă, ce jalnic suvenir 1 
In urma ta lumina adânc pătrunzătoare 
Lăsa-şi, amice scump, colegă neuitat! 
Model sincerităţii - virtute 'nfloritoare -. 
~i lângă toate acestea, doctrine ai lăsat. 

Pleca-şi plăpând de zile, cu minte cărunţită, 
Pe un drum ce ~:zi îl calcă bătrân Octogenar. 
Lăsa-şi tn cercul nostru lacune amar simţite, 
Iar tu primi-şi In ceriuri triumf de general". 

Folosindu-ne de ocaziune, la orele 3 p. m. am ex· 
curs in corpol'e şi la mormânlul lui, unde in prezenta 
un11i public număl'os, ce ieşea tocmai din biserică, dela 
s&rbarea centenarului Marelui ~aguna, părintele din loc 
Z. Boiu, la rugarea noastră, a servit o mică slujbă pentru 
odihna sufletului aceluia, care cât timp a fost in viaţă a 
fost o prea preţioasă făclie a neamulur şi şcoalei noastre 
româneşti. Răspunsurile le-a dat corul invăţa.toriJor delegati. 

, j 



380 

Şedinţa festivă a societăţii de lectură 
a elevilor dela seminarul :tAndreian«. 

Ouminecă seara, la 6 oare, societatea de leclură a 
tinerimii dela seminarul :tAndreian« a tinut să-şi ia şi ea 
partea ei din aceste sărbări, aranjand în memoria Marelui 
Şaguna o frumoasă şi prea succeasă şedinţă festivă. Săr
barea s'a tinut în sala festivă a ca~ei naţîonale. A fost de 
faţel multă lume. Sala era arhiplina.. Punctul prim din pro
gramă a fost "Cuvânt de deschidere«, fostit de P. C. Sa 
părintele protosincel OI'. EU8ebiu Roşea, directorlll semina
flliui "Andreian«, care în cuvinte alese şi binesimţite arată 
meritele neperitoare ale Marelui Arhiereu Şaguna pentru 
şcoală, biserică şi neam, prezentându-l ca pe întemeietorul 
şi organizatorul, ba până la Q vreme chiar şi conducătorul 
seminarului, care astăzi ti poartă numele. În fine întorcân
du-se spre elegantul şi superbul portret al Marelui Şaguna, 
aninat pe păretele din- dreapta, termină cu o rugăciune 
foarte acomodata şi de toată frumseţa. 

A urmat apoi o prea frumoasă şi tot atât de bine 
executata cântare religioasa)] Noel", cor bărbătesc, de Adam, 
cântata de corul seminarial, sub conducerea zelosului pro
fesor Timoteiu Popoviciu, Nicudim Cristea, teolog de curs 
IU, ceteşte apoi dizertaţia sa sub titlul "C1'eştinism şi cul
tun"i" j lucrare, făcută cu multă pricepere, în care caracte
rizează toate religiunile antice in raport cu' religiunea cre
ştină, scotând din toate superioritatea acesteia; in urmă 
accentuiaza meritele Marelui Şaguna, pentru cultura bazată 
pe pl'incipiile creştine şi pentru binele şi fericirea neamu
lui. U l'meazil altă câutare: "Dorul înstntinatului", cor băr
bătesc, de Flechtenmacher-Popoviciu, executată tot de 
corul seminar;al, insa cu atâta frumsetă, incâl la inzistenţa 
publicui a trebuit repetata.. 

înainte de incheiere P. C, Sa părintele arhimllndrit 
dt. Zlar/on Pttşcariu, luând cuvântul, face din nou elogii 
memoriei Marelui Arhiereu Şaguna, aduce mulţumită ele

'vilor pentru prestatiunile într'adevăr frumoase, corpului 
profesoral, indeosebi P. C. Sale părintelui protosincel şi 

-
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director seminarial Df. Eu~ehiu RaFa, pentru buna con
ducere a seminarului "Andreian« şi cu aceste şedinta festiva 
s'a terminat. 

Concertul reuniunei sodalilor români. 
Dupa şedinţa festivă, a societaţii de lectură a elevilor 

dela seminarul l'Andreian c , la 8 oare seara, reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu, de sub conducerea neobositu
lui J 'ictol' 1'o/'(lrişianu, lot din incidentul sărbărilor cente
narului Marelui Arhiereu _Audreiu Barou de Şayuna, a dat 
în sala mare dela holellll l' Unicl1m« un prea succes con
cert împreunat cu petreeere de joc. îţi era mai mare, 
dragul sil vezi pe bin1 alâlea româncllţe, care de care 
mai frumoase şi mai isteţe, In frumosul port »Seliştenesc«. 
Sala era plină de lume, încât nu mai încăpeau. Erau mulţi 
oaspeţi dislio'ŞÎ din llomâllia. Corul, sub conducerea har
nicului profesor 1'. Poponiciu, a cântal foarle bine şi fru
mos urmatoarele piese: Trecu-i wde1l, cor mixt de 1. lVJll
reşan; Hora DlJlwogerwii, cor mixt cu acomp. de pian de 
N. Popoviciu; lVu-i dl'l'ptate, cor mixt de G. Dima; BI'Il
nu/reI, b(jladă pentl'll cor mixt cu solo de sopran şi bal'i
lon, cu acomp. de pian: 1}ie8e mmâneşti pentm pian, 
executate de dl L. Tempea şi j(ii.'uwetul Ardprdllhâ pentrn 
cor mixt ClI solo de sopran. Afan'i de program, tenorislul 
I. Strwciu a delectat publicul cu mai multe cantari solo, 
acompaniat la pian de dl Tempea, secerând ambii aplauze 
sgomotoase. 

Dupa. concert s'a inceput jocul, care a durat pana 
dimineaţa. 

La Răşinari. 
Luni dimineaţa, la oal'ele 8, pe o zi frumoasă. de 

toamnă., s'a facui excUI'sia la comuna vecină. din Răşinari, 
locul unde e::;te înmol'mâr.lal .Marele ArhiE'reu ./ll/dr!'i/( 

Brll'On de .~'agulla. Cortejnl era impumHol". Peste 100 de 
lrăsuri erau in mişcare. În tI'ă.sllra primă se afla 1. P. S. 
Sa Arhiepiscopul şi Metropolitlll fOrUl Jle(iru/U cu P. S. Sa 
Episcopul Ioan 1. Papp. Urmează apoi ceialalţi dignitari 
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bisericeşti, membrii Congresului naţional bisericesc, dele
gaţii Reuniunilor învăţătoreşti din diecezele Arad şi Caranse~ 
be~. Elevii seminarului .Andreian« sub conducerea pro
fesorilor lor, precum şi peste nO de elevi ai liceului şi 
şcoalei comerciale din Braşov, conduşi de profesorii dr'. 
Iosif Blaga, Nicolae Bogdan şi elr. Ale.wndm Boqdan, 
apoi un grup de 10 tineri dela Blaj, au plecat incă in 
zori de ZI pe picioare la Răşinari. Pe lângă aceştia o mul
time de căruţe săteşti cu fruntaşii şi preoţii satelor de 
prin prejur, toţi cu toţii grăbean spre Răşinari. Din Se
lişte au venit peste 40 de trăsuri, in frunte cu dislinsul 

, şi inimosul român adm. protop. ilr.1. Lupnş. Era adevărat 
peregrinaj. Pe la mijlocul pădl1l'ii dintre Sibiiu şi Răşinari, 

unde se începe hotarul acesteia, era ridicat un arc de 
triumf, din ramuri de brad, cu inscripţia: "Bine-a ti venit 1" 
La marginea satului lot asemenea. Aici aştepta sosirea 
oaspeţilor primăria comunei Răşinari, in frunle cu nolarul 
Jurca şi intreaga reprezentanta comunalll, care in numele 
comunei Ra.şinari saluta. pe înaltii prelaţi prin urmăloareie 
cuvinte: 

li> Excelenţă! Inalt Prea Sfinţile Părinte!' Din nou ni
se dă ocazlune, ca să Va. putem saluta la granita comunei 
noastre. Comuna noastră din nou a imbrăcat haine de 
sărbătoare spre a primi in sincl său pe Înaltul prelat 
insoţit de inalta Sa suită. Tinăr şi bătrân saltă de bucurie, 
aşteptând sosirea înaltului silu oaspe. Deci in numele co
munei politice, Va zic un bine-ati venit, implorându-Vă 
binecnvântarea arhierească. Să trăiti la mulţi ani! 

Inalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul şi Mitropolilul 
Ioan .Il/etianu-, mulţumeşte pentru buna pl'imire, da bine
cuvântarea sa arhierească şi după aceasta să face intrarea 
în comună. Aici tot satul e in picioare. Totul are un aspect 
sărbatoresc. Toale casele erau frumos împodobite cu bl'(lzi 
verzi. Casele, - bărbaţii şi femeile, copiii şi fetele, toţi 

şi toate în cea mai mare ordine şi curăţenie. Armonia 
aceasta însă a fost conturbată de o dr.:>aie de jandarmi, 
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cari parcurgeau stradele in lungul şi latul lor, 'sllsţinând 
ordinea« (?). Erau peste 50 de inşi. 

Ajungând in mijlocul comunei, locul hotărit pentru 
primirea din partea comunei bisericeşti, aici aşteptau preo
ţii din loc: Emanuil Lungu, Cioran şi Dancăş, imbrăcaţi 
in ornate bisericeşti şi incungiuraţi de o mulţime de popor 
şi alţi onoraţiori. 

Dându-se Arhiereii jos din trăsurc1, preotul Lunga le 
tntinde sfânta evangelie şi îi salată, in numele comunei 
bisericeşti, prin cuvinte alese şi bine simţite. Răspunde 

tot asemenea I. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul. 
După aceasta Arhiereii se imbracă în mantliie şi cu 

cârgile arhiereşti în mânc1, intre sunetul clopotelor şi intre 
cântari religioaşe, pleacă spre biserica din deal, numită 

"Gruia", unde este înmormântat Marele AI hiereu Şaguna. 
în calea spre bisericii, de ambe laturile, copiii dela şcoa
lele din loc, elevii dela liceul şi şcoala comercialil. din 
Braşov şi dela seminal'Ul ,Andreian c , sub conducerea în
văţătorilor şi profesorilor lor, fac şpalir. 

Ajunşi la biserică, la 9 oare a. m., se incepe srânta 
liturgie. Serviciul divin e solemn şi impunător. Pontifică 

P. S. Sa Episcopul Ioan 1. Papp, incunjurat de I. P. C. Lor: 
Augustin lIamsea şi Vasile llfanym, arhimandriţi; P. C. Lor: 
Roman B. Ciorogariu, dr. Eusebiu Roşea şi Jliroll E. 
Cristea, protosinceli; dr, Traian [)uticiu şi dr. Ioan Stroia, 
protopresbiteri; preotul din loc Rmanuil Lungu şi diaconii 
ceremoniali: Demetl'iu Câmpian şi dr. Vasile Stan. 

I. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan Meţianu 
a luat loc in scaunul său arhieresc. 

Răspunsurile liturgice le-a dat armonios corul elevilor 
seminariali, sub conducerea neobositului profesor T. Po
poviciu,. Irmosul l'a cântat preotul Oviavian JIu reşc/,lt , iar 
priceasna preotul Isaia Popa, ambii având frumoasă voce 
de bariton. 

Terminându-se sfânta liturgie se imbracă în ornatele 
sfinte şi 1. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul loan 
JEe/ianu, precum şi I. P. C. Sa Arhimandritul d,', Ilarion 

'. 
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]>ltşcariu şi apoi cu tohi pleacă la mausoleul Marelui Şa
guna, care se află în nemijlocita apropiere de biserică. 

Pe fmntea mausoleului se ana. scris: 

Arhiepiscopului şi Mitropolituh: i Marelui Andreiu. 
Născut în 20 Decembre 1808. 

Mort în 6 Iunie 1873. 
A rhid ieceza răcunosca.loare. 

MDCCCLXXVIll. 

Se oficiază acum parastasul, după care I. P. S. Sa Arhiep. 
şi Mitr. 1. Metianu urcă treptele mausoleului şi cu ochii sc,ll
daţi în lacrimi wsteşte publicului mare o frumoa:.:.a. vor
bire pastorala. îo care apreciaza. dio nou activitatea l\lare
lui Arhiereu Şaguna. în fine se adff~sează poporului dio 
Răşinari, căruia îi da. poveţe frumoase, învitându-l a griji 
Cât se poate de bine mormântul, căci lor le-a revenit cin~ 
stea mare de a găzdui pe Marele Saguoa între ei. 

Urmează. sfinţirea bustului prin P. S. Sa Episcopul 
Ioan 1. Papp şi depunerea cununilor. Bustul este execu
tat din marmoră. aibă de ca.tnl sculptorul A. 8tol'ck din 
Bucureşti şi este aşezat în mausoleu. 

Se ţin acum mai multe vorbiri. 
Protopopul tractului dr. ioan StJ'oia a rostit un cuvânt 

frumo3 ~i avântat şi în urmă incredinţeaza. reşinărenilor 
mausoleul şi bustul Marelui Şaguna. Raspunde preotul din 
loc: Emanuil Lungu, blând şi cu minte, făgăduind, că 
vor sta totdeauna cu cea mai mare prevenienţă la dispo
zitia publicului ce va cerceta mormântul şi că vor griji 
de el ca de tesaurul cel preţios al bisericii şi a neamului. 

După aceste urcă acum treptele mausoleului !It. Va
sile Lucaciu şi în numele partidului naţional român rosteşte 
cu vocea sa puternică un pătrunzător discurs în care glori
fică memoria Marelui Arhiepiscop şi Mitropolit AmIreiu 
Baron de Şaqlllla, prezentându~1 ca pe uoul dintre cei 
mai mari arhierei, patriot şi român. 

Şi cu aceste serviciul religios s'a terminat. 
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Cununile. 

Din incidentul sărbărilor centenare, s'au depus pe 
mormânLul Marelui Şaguna următoarele cununi: 

1. H.euniunile invăţa.toreşti din diecezele Arad şi 
Caransebeş, cu inscripţia: Marelui apostol al culturii nea
mului. 

2. Reuniunea femeilor române din Braşov, cu in
scripţia: Slavim memoria Marelui Al'hierell Andreiu Şa
guna. Aniversarea seculară lU09. 

3. Familia Mocsonyi, cu inscripţia: Marelui Andl'eill. 
4. Seliştenii răcunoscALori, cu inscrip~ia: l\'larelui 

Apostol al neamului românesc. 
5. Parobia Turnişol', cu inscripţia: Nemuritorului 

Andreiu. 
6. Nepoţii: Colonelul ~aguna şi Ana Şaguna, cu in

scripţia: Marelui Mitl'Opolit Andreiu Baron de ~aguna. 
7. Heuniunea sodalilor români din Sibiiu, cu inscrip

ţia: Primului ei patron: Marelui Andreiu. 
8. Societatea »Petru Maiore: Memoriei Marelui 

Andreiu. 
9. Conzistorul mi tropolilan, cu inscripţia: Marelui 

Arhiepiscop şi Mitropolit Andreiu. 
10. Reuniunea femeilor române din 8raşovul vechiu, 

cu inscripţia: Memoriei Marelui Andreiu şi distins apostol 
al 'neamului românesc, Andreiu Bal'On de :-:;aguna. 

11. Reuniunea femeilor române din Sibiiu, cu in
scripţia: l\Iarelui Mitropolit Şaguna. 

12. Dela Şcoala Asociatiunii, cu inscripţia: Primului 
prezident. 

Banchetul. 
Terminate fiind astfel toale festivităţile, la 2 oare p. m. 

s'a inceput banchetul, dat în doua. locuri şi anume: pen
tru inteligenţa. in salele şcoalei din loc, luând parte 200 
de inşi şi in alt loc pentru popor fiind de faţă peste 300 
de inşi. Toaste oficioase nu s'au ţinut. La 4 oare p. m. 
se l'idicc\ masa şi oaspeţii se reintorc spre Sibiiu şi alte părti. 

,~ 
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Şcoala din Răşinari. 
Ce şcoală Doamne! Palat nu altceva. Edificiu cu un 

etagiu. Adjustata. cu toate recvizitele moderne. Opt puteri 
didaclic~, intre cari şi o învăţa.toare. Opt sale de invăţa.~ 
mânt. Bibliotecă frumoasă. Una pentru corpul invaţ:ltoresc, 
alta pentru copii şi adulţi. între astfel de fmprejurări nu 
e mirare sa. ai de lucru cu un popor aşa deştept ca răşi
nărenii. Răşinarul şi Selişte! Ce mare distanţă între multe 
din şcoalele noastre şi ei. Colo provăzuţi cu de toate, ici 
nimic, sau aproape nimic. Şi... Dimitrie Popo/liGiu. 

Jl pas/aluf. *) 

Slr'1.vife mucenic al vremilor uitate, 
Gâ/ldiml la tine toaUl .fiinfa-mi să '1~fioar(i, 
Si qeniul bhÎnd la mine~adesea să cohoarâ: , . 
Trăiesc (tievea zilele ÎtlV1jorafe. 

, 

Te vlid Îngâl'bol'it de~atata grea POV(lI'(/, 
i(i p,:cuI'ă' vieaţa ca-o lumină, moare, 
Te pIui spre orizont ca un apus de SO([l'e 
Duios, - mai spl/1udid ca sli se iveascct ial'li. 

Trimite-ne mereu din ceriuri stâl/taţi raul, 
Ne .fii un bltn tovan'iş, înger ,~lânt de pazel, 
in zilele de încercare firea ş' amarii ! 

Iar' gerâul tc'iu ne ,ţie 'n peri păvazâ, 
Ca să păstrăm ce-ai noşti din vremuri ne lâsarli: 
Iubirea slântă pentru neam şi dulcea {afli! 

Ios~l Strtnc(t. 

*} Cetită cu ocaziunea adunârii generale dela Curticiu. 
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Nu întotdeauna titlul valorează munca. 
Dacă. răsfoim paginile Istoriei, ori scrierile oamenilor 

de valoare, pedagogi renumiţi, vedem, că. se combat si 
contrazic unii pe alPi. Rou 3seau e de un principiu în ale 
educaţiunii, alt pedagog de alt principiu. Unul combate 
pe altii şi alţii pe el. Şi nu odată se constată} pe baza 
experientei, că nici uDul, nici altul n'au apucat calea cea 
mai potrivită. Iar cauza e, că acelea principii sunt stato-
rite numai pe baza deducţiunilor teoretice, cari sună bine 
la urechea individului, dar în cele mai multe cazuri n'au 
nici o valoare reală. • 

, 
Aşa s'au formulat diferite pareri despre facultaţile 

spiritului omenesc şi diferite metoade de predare a ma
terialului de Înllaţamânt. La deplină clasificare însă nu-
mai foarte puţine au ajuns, daca de fapt au şi ajuns. Şi "i 

nu, mai ales cât timp teoreticianii noştrii îşi formulează 
părerlie lor numai prin dedllcaţiuni teoretice.' 

Avem ca melod de predare treptele formale, cari in 
timpul din urma au cucerit lumea şcolară. Absolvenţii 
noştrii de pedagogie ies din institut cu un magazin de 
cunoştinţe în aceasta materie, dar ajungfmd în şcoală, le 
aplică numai in parte, căci pal'tea cea mai mare le omit 
cu totul. Tot ce fac e, că umplu coloanele revistelor pe
dagogice cu prelegeri practice, lucrate pe baza treptelor 
formale, fară ca în şcoala lor să le aplice întocmai. Şi 
nu le aplică, pentrucă experienţa le-a dovedit imposibili
talea apliCării întru toate a acestui metod de predare. 
Pentru aceea nu-şi permit nici o observare la acest me-
tod, respective faţă de scăderiie lui, ci lucră. pe prelegeri 
practice, nu tn fvlosul ~i spre binele şcoalei, ci mai mult 
pentru ochii lumii. Spre folos nu poate fi, fiindcă el în-
suşi, cel ce lucră acea prelegere, nu o aplică intocmai şi "-
in şcoala sa. Purcede ca. înVăţătorul, ce combate pedep-
sele şcolare şi când colo, el nu aplica, ce e drept, 
pedeapsa în şcoala sa, ci bătaia. 
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Pentru aceea, ar fi greşit a crede, că teoria ca atare 
ar fi de desconziderat şi ca n'ar avea nici o insemnătate 
în viaţa şcolară. Teoria incă îşi are însemnătatea şi va
loarea ei. Ea este motorul, ce pune în mişcare pe cei ce 
sunt chemaţi a face fraza şcolară; ea le dă direcţia cer
cetărilor, spre a consfintl principiul teoretic prin praxa 
şcolară, dacă praclibilitatea o admite aceasta, şi a-l com
bate, dacă aplicarea lui e imposibilă. Căci a lua de bani 
buni ori şi ce teorie, e tot alât de greşit, precum de 
greşit e a crede, ca teoria n'ar avea nici o valoare. De 
aICi şi însemnătatea cea mare, ce o are învăţătorol în 

• şcoala poporală. Caci el n'are şi nici că e permis a fi 
numai un simplu e.l'ecutor al acestor principii, ci trebuie 
să constate şi practibilitatea,precum şi aplicarea lor. 

Apare deci curios fenomenul, ce se obsearvă la unii, 
că la cetirea de opori, ori de reviste pedagogice, nu la 
cuprinsul luc,'ării se uită, ci la rangul şi titlul celui ce a 
scris ~i subscris acea lucrare. în acest caz lucrarea apare 
ca o scriere de valoare şi ca atare menită a fi cetită. Şi 
se desconsideră scrierea semenilor săi, deşI poate să fiie 
o lucrare de asemenea valoare, ba in multe cazuri poate 
să cumpenească mai mult în viaţa şcolară. Iar· aceasta 
provine din motivul, că suntem prea tndatinaţi, a primi 
de bun tot ce vine dela altii, dela cei cu ranguri şi titluri, 
fară a ne convinge despre practibilitatea ei. Şi mai de
parte: uităm, că prin activitatea noastră suntem chemaţi 
a stavel'l chiar şi pl'1:n('ipii pedagogice. Caci noi nu avem 
să fim numai nişte simpll executori ai principiilor teore
tice, staverite de altii, ci noi înşine suntem chemaţi, a 
staverl astfel de principii, pe baza "experienţei. Se rece re 
însă mai multă voinţă; voinţa, care deşteaptă în noi con
vingerea, ca şi lucrările eşite din pana unui învăţător, 
încă pot avea valoarea lor şi ou adată pot fi puse ală
turea cu acelora, cari au alte ranguri şi titluri. 

g-n. 

I 



389 

Impresiuni dela o conferinţă tractuală. 

De data asta nu ne propunem să ne luam rolul de 
cronicari, ci ne mărginim să semnalăm unelemoravllri ivite 
in sânul reuniunii. 

Noul prezident ţine la început o vorbire-program de 
o insămnăiate istoricii, sbiciuind fără cruţare curentelp" ce 
ameninţă cu pierzare şcoalele noastre confesionale. Un 
semn de bun augur. 

Vorbirea aceea insă 'nu cadreaz[ deloc cu modul de 
manifestat'e de mai târziu al aceluiaşi prezident, anume: 

. La sfârşit, Dsa abzice de postul onorific oferit din 
partea despa.rţ[mântului cu dragoste, din motivul, c[ Î-s'a. 
făcut oarecari nedreptii/i administrative din partea biroului 
central. 

Partea tragica. a lucrului începe Însă în momentul, când 
declară despărţâmântuJui, că in viitor numai În acel caz va 
primi rolul acesta, dacă despărţământul va veni cu propunere 
concretă, ca oryanul felUl. să nu. mai fie impus jiedirui 
membru1j, ceeace ar însemna nici mai mult nici mai putin, 
decât moartea aceluia. Va sa. zică ne .impune ,o condiţie, 
care credem, ca. nu e de demnitatea noastră. 

Ne mirăm, că nici în aceste zile grele nu se apre
ciază imp01·tanţa unui organ de publicitate, care a izvorît 
tocmai din nel'oile noastre. 

Norocul, că majoritatea suntem atât de îndărătnici în 
credinţa noastră, de a susţinea organul Între orice împre
jut"(/ri, încât să vină orice intelept, nu ni-ar putea convinge 
despre contrarul. 

In ceeace priveşte discuţiile metodice, încă s'a putut 
observa oarecare supel:ficiaWate, spre care - din neno
rocire - se vede, că inclină maj orilatea din membrii 
despilrţământului. 

1) Şi a'Şa ceva? Bănuim despre cine se vorbeşte. Şi. nil surprinde, dl.ci, 
ca om tînăr, din generaţia cu Îndigetări bune şi cu gânduri a:şezatl'. presupu
neam mult ~i aşteptam şi mai mult - dici este dela cine - şi dnd colo, 
să auzi astfel de lucruri, cari nu-i şed bine. Presupllneam, ca s;'1. urmeze cl'lor 
de aproape r ? Ori invidiază. pe cei de az,:-v(m" dela conferinţa din S. ? - N. Red. 

21 

i 
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Nu mai puţin ne putem plânge de lipsa de disciplină; 
tot semne, cari fac pe oamenii de bine sel privească cu 
neincredere şi nelinişte la viitorul reuniunii din acest 
despelrţământ. . 

Am fi atât de fericiţi, atât de mândrii, ca sel putem 
inregistra bunele moravuri, apucate dela fericiţii nostrii 
înaintaşi, pentrUCă avem totdeauna un locşor ascuns în 
camerele inimii noastre, pentru câţi mai mulţi idealifti, 
cari vin să munciască cu dragoste ·şi cu cinste în via 
Domnului! enul dinl1'e membrii reuniunii. 

lnvăţăceii şi învăţătorul. 
Dupl ,.Neue Bahnen-c de prof. N, Jfilmlin, 

Afară de părinţi, între împrejurări nOflnale, nu există 
om, care, să se bucure de o aşa însemnătate, în vieaţa 
copilului, ca şi învăţătorul. Cu mult mai mare e însem
nătatea aceasta decât o cred înşişi părinţii, e cu mult mai 
mare, că.ci dela învăţător depinde desvoltarea şi nimicirea 
elevului deobligat la şcoala. Ce e deci mai natural, de o 
parte, decât ca tnvaţătorul să cunoască pe deplin, pe lânga 

, fiinţa elevului, ca şi a lui, interesele, firea lui şi invers, 
învăţăcelul sa se apropie cu toată increderea, cu toată 
dragostea sufletului său de învăţător, ca de adevăratul său 
părinte sufletesc. Aşa trebuie, aşa ar putea fi şi cum stam 
azi în multe, dacă nu, zic, cu toate şcoalele? 

Când băiatul se prezintă în şcoală, îi apare invăţăto
rul ca un zeu, ca un ceva necunoscut. Vai de el, dacă 
i-se pare un simplu om, când părăseşte şcoala, Frica de 
acel necunoscut, ce o simte fiecare băiat atunci, când pa
şeşte peste acel prag, care-Î răpeşte libertatea lui de mai 
nainte, dispare cu bucuria noutăţii şi cu o faţă senina, 
cu o cântare, cu un cuvânt blând, prin o adiere învăţă
torul câştigă. suUetul băiatului. El toate îi crede, aşa eă 
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dacă învăţătorul i-ar spune, că in şcoală e datină a umbla 
cu spatele nainte, sigur că lŞi micuţul ar incerca să umble aşa. 

Precum elevii, aşa şi învăţătorul sUi faţă cu un ceva 
necunoscut. Cine sunteţi voi? Ce puteţi voi? Ce aduceţi 
cu voi? Curiozitate ori neştiinţă? îmi veti uşura ori în
greuna pozitia? Şi aşa mai că în oara primă se începe 
instructia. Şi sunt încă multe, multe, foarte multe de ispră
vit. întâ.i vreau să vă cunosc ar incepe el, de cumva, 
(după putinţă) încă nu i-ar cunoaşte. Nu creadă, nici direc
tm'ul, nici Înve'i(ătorul-conducrltor, cari adese-ori sunt numai 
in senzul strict al cuvâ.ntului, conducătorii şcoalei, că au 
făcut indestul pentru şcoală, dacă au intrebat de numele, 

( anul, ziua şi locul natal al elevului - nu ei, ci unde 
este învăţător separat pentru fiecare clasă, - acesta să 
facă primirea. Ia inţelesul adevărat al cuvâ.ntului, a priml 
elevul în şcoală înSeaIJnă a-l ridica, a,-l prim~ în sunetul 
tău. Nu 20-30 într'o oară, când apoi sunt tractaţi ca şi 
o marfă, sunt număraţi ca şi Qile, ci unul într'o oară unul 
intr'o zi. Părlllţii vin cu ei, O zi momentuoasă, ceasuri 
însemnate în vieaţa omului. învăH1.torul cunoaşte trunchiul, 
(dacă e nou în comună se interesează a-l cunoaşte) ~i 
acum iată mlădiţa naintea lui, vorbeşte cu el, ca şi un 
prietin, ca şi un unchiaş, întreabă şi povesteşte, ascultă 

şi se supune, se nizuieşte, ca acest sufletel să primească 
o privire clară despre el şi despre cele spuse de el. Şi 
apoi roagă părinţii - că atunci, câ.nd elevul acasă se 
joaCă sau umblă cu instrumentele sale de învăţământ -
să-1 observe, şi observările să le comunice cu el. Nimic 
nu e fără interes, fie observările corporale ori spirituale, 
toate îşi au însemnătatea lor. înVăţătorul întâiu întreabă 
ca un medic, apoi ca o mamă şi In fine ca un pedagog. 
Nici imprejurări, cari la aparenţă ni-se par secundare nu 
trebuiesc desconsiderate: unde e casa elevului, de multe-ori 
umblă în liber, ce se joaCă bucuros, are fraţi ori bunici, 
ce relaţiune e între băiat şi ei şi afŞa multe sute de întrebări. 
Şi din toate acestea îşi alca.tuieşte învăţătorul o icoană 
clară. Dar face deosebire intre cele oflcioase şi între ob-

27* 

! <. 
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servările lui. Celea merg cu el până în clasa ultimă, ace
stea le ţine pentru sine, ca să le folosească la timp potri
vit, (dar nu ca a"rmă ucigătoare!! !). 

Acum, dacă vine un învăţător nou in şcoală? Ce se 
întâmplă? Faţa. de un învăţător nou, elevii sunt cu mai 
putină incredere, ca şi când au întrat de primadată în 
şcoală, şi mai ales atunci, dacă învăWJorul respectiva 
mai funcţionat la aceea şcoală. Judecata lui deja e făcută 
şi îl petrece din clasa în clasă, cei mari o predau celor 
mici şi aşa mai departe unul la altul. l.>O, acesta e strict, 
cu ăsta poţi face ce vrei, de ăsta vă feriţi!« :t Aveţi noroc, 

- că el e al vostru!« ş. a. Judecăţi de acestea se pot zilnic 
auzi din gura elevilor. Şi în cazul acesta prima datorinţă 
a învăţatorului e, sa-şi cunoască elevii. Toata fiinta copi
lului sa o examineze, căci nu e lucm bagatel, că dacă 
cineva produce puţin din limbi ori ştiinte, e bun desem~ 
nător, un muzicant isteţ, un gimnastic ori notător bun ori 
poate să arate progres in cele practice. l\umai dacă din 
toate punctele de vedere cunoaşte elevii, dacă cu ei trăieşte, 
cu ei e la lucru, la joc, la preumblare, la excursiune, 
numai atunci se poate pune în poziţia lor. Şi a ştt a te 
pune În poziţia copilului, a eln'ului, este 1'ecerinţa funda
mentală a fiecărei educatiuni .<::i instructiuni ralionale. ,r , , 

Şi dacă vine un elev nou în şcoală, lucru prim e, 
să atlăm cheia, cu care să-i deschidem inima. Fiecare 
dintre noi ştie, cunoaşte starea elevului, când întră de 
prima oară in şcoală. Vin elevii cei vechi, vine învăţăto
rul, vine directorul, preotul, nimenea nici un cuvânt blând, 
nimenea, după primIre nu le pune o întrebare cât de ne
însemnată, din care ar vedea UD interes faţă de ei. 

(Va urma). 
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Metoadele aplicate de invătătorii nostrii la propunerea 
Iimbei maghiare. 

Planul ministerial de învăţământ, edat cu Nr. 120.000/908, 
pe invaţătorii români din Ungaria încă i-a pus - prin 
vastitatea materialului - in o poziţie foarte dificilă şi 
precara. totodată, i-a pus: intre ciocan şi nicovală - cum 
se zice - şi ca să scape teafări din această încurcătură, 
se opintesc cât numai pot de a satisface §-Iui de lege 
impus şi care chiar după stabilirea planului nostru de 
învăţământ, puţină schimbare va suferi şi încă e întrebare, 
dacă va suferI-o!? 

Cu toale, că misiunea lor se pare atât de grea În 
timpul de fata, dar indeosebi dela HH 1 încolo, totuşi -
- tare cred - destoinicia şi barbăţia dascălului român 
vor eşl 'biruitoare şi aceasta o cred cu atât mai vârlos, 
cu cât dascălul român, in ce priveşle procedeurile şi me
loadele reclamate de educaţiune şi ,instrucţiune, poate ri
valiza cu oricare Învăţător străin din patrie şi aceasta o 
spun fara a vâna măguliri. 

O vie dovadă despre interesul ce-l are in vedere 
dăscălimea noastră fa~ă de asigurarea mersului invătămân
tului in toate privinţele este şi discuţiunea pornită in ju
rul meloadelor de propunere - cu succes - ale limbei 
maghiare, deşl chestia de faţă o putea suleva şi dela 
1910/11, când legea Intră în vigoare, iar nu cu ani înainte. 

Tot aceasta voiesc s'o fac şi eu în cele ce urmează: 
IVIetoadele, in jurul cărora s'au luat cuvântul, sunt: 

metodul direct şi metodul indirect, pe baza cărora se 
propllne de prezent. Primul metod in Ungaria are de 
născocitori pe prof. Brassai Samuel şi Wieator Vilmos, 
iar al doilea se bazează pe procedeurile stabilite de Hamil- • 
ton şi Tossaint-Langenscheid. 

Fiecare metod îşi are aderenţii săi. 
Păreri pro şi contra au apărut, după cât ştiu, atât 

în coloanele acestui organ, cât şi în foaia ~ Biserieii şi Şcoala,,,. 

·1 
.' 
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Principiul aderenţilor metodului indirect este, că acesta 
e metodul adevărat cu ajutorul căruia se poate asigura 
rezultatul multumi tor din limba maghiară. deoarece tot 
ce elevul vorbeşte tn limba maghiară, necondiţionat şi în
ţelege, întrucât aci serveşte ca mijloc limba maternă-română. 

. Ei mai zic, că o limbă se poate Învătâ: cu succes fă?'ă 
ajutorul celei materne numai În cazul, dacă există mediul 
social suficient, în care des Învârtindu-se individul, îşi in
suşe,~te uşor respectiva limbă st1'ăină, iar neexietund acest 
mediu, - cum e şi la şcoalele noastre - inomis avem să 
luăm refugiu la limba maternă, chiar şi atunci, când acest 
metod nu ne-ar convenI din cine ştie ce cauze închipuite 1... 

Nu obvine acela singur caz, in care, elevul, cu ajuto
rul limbei materne, să nu poată face progres în limba 
maghiară, fie ca-şi framânta capul cu intuiţii ori abstracţii; 
totul poate pricepe fara a-şi forta inteligenţa sau puterea 
de judecată intru a afla, că propriamente, ce voieşte în
văţatorul sau să scoata prin ~acţiunile« sale de multe-ori 
unilaterale şi fară de nici un rost la realizarea scopului, 
cum exige metodul direct, ceeace voiu şi dovedi mai jos. 

Acesta e motivul pentru care metodul indirect îl aplica 
majoritatea tnvaţătorilor nostri şi intre cari, nu mă genez 
a mă număra şi eu: scriitorul acestor şire, La acest metod 
nimic nu merge pe dibuite, recunoaştem, că incet, dar 
sIgur. 

Drept-ce metodul indirect se poate numI un metod 
clar, lămurit şi bine determinat, nearogându-şi alte calităţi 
bune, decât acelea, pe cari le merită întru adevăr, 

Capul lucrului este, ca învăţătorul sa-l ştie aplica cum 
se cade, ignorând sufixele de tot felul şi formele grama
ticale. 

Acl ajungând, am s'o spun, pe baza experienţii câşti
gate, că e mai uşor a traduce respective lămuri noţiunile 
şi cuvintele din ungureşte pe româneşte, decât intors, pen
trucă scopul final ne este câştigarea dexteritMii de vor
bire in limba maghiară şi nu în cea română, de care ele
vul deja dispune. 



De pe româ.neşte in ungureşte pierdem vreme mai 
multă şi rezultatul nu e mai bun. (? R.) 

Aşa d. e., dacă cu clasa III-a vom tracta regiunile 
principale în hmba maghiară, la mapă simplaminte vom 
zice, spre a formulă. răspunsul: 

»Hogy tudjuk meg a vi1agtajakat? 1) 
Zicerea o repeţesc cu elevii de 2 sau 3 ori scrisă 

fiind pe tabl~: mai intâ.i despărţită în silabe şi apoi fluent, 
la fine şi în cor. 

Acum nu mai întrebăm pe unul mai bun: Ce se 
zice in zicerea aceea tn româneşte ?2) 

Elevul va cunoaşte din anii de mai înainte inţelesul 
cuvintelor: »hogy (cum) şi tudjuk meg e (ştim), - iar la 
»a vilagtajakat e se va opri stând nedumerit. înv. le va 
zice: 

Fiilor! ,.a vilâgtajakatc, insemnează »regiunile lumiie ; 
după care explicare ei uşor afl[ înţelesul pe româneşte. 

Dupăce am aflat înţelesul in limba maternă, propozi
ţia maghiara. o mai repeţim, cum s'a arătat la incepet; 
iar la urm[ îi punem s'o scrie pe tablite sau in caiete şi 
atunci n'avem teamă, că elevii maghiari din şcolile lor vor 
pronunţa ori înţelege mai bine decât ai nostri materia 
astfel tradată. 

La darea răspunsului: .,.A vilagtajakat ugy tudjuk meg, 
hogy arcunkkal a terkep fele fordulunk es akkor jobbl'a 
kelet, balra nyugat, felfele ejszak, lefele pedig del lesz e, 
procedem tot ca la inv[ţarea întrebării. 

Cine nu-mi crede - probeze. 
La una să mai grijim: Elevul să fie dexter d'opotrivă 

in darea răspunsului ca in punerea întrebării, căci 
numai astfel se poate pune bază elevului d'a converza în 

1) Intrebarea trebuie pusâ ~i exerciatâ ~{ Intors: "A vllăgtăjakat, hogy 
tudjuk meg tU 

2) E mai bine sâ lntrebâm: Ce se zice 1n zicerea aceea româneşte ? .. 
decât ca lnSemlle!l.zl1? deoarece 1n modul acesta ~ântim nu la traducerea ste
reotipii. a frazei, ci mai vârtos se cautA. la cuprinsul, raportul sau mai bine 
nexul logic exprimat In cutare zicere. 

.. 
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materia percl1l'sil şi în . fine limba în converzaţie, nu e 
decât un fel de dialog continun. 

Va să zică, sau lămurim cunoştinţele din româneşte 
pe ungureşte, sau din ungureşte pe româneşte, nodul gor
dian TI desleagă limba maternil. 

învăţătorul român neabandonând limba maternă, ca 
mijlocul cel mai sigur şi ireproşabil la instruarea limbii 
maghiare: metodul indirect - de fel nu e eschis ca cu 
rezultatul său .obţinut să nu »surprindă« pe cei ce-i pri-
veşte mai deaproape! (Ya urma). 

Istoria şcoalei române din Măderat. 
Schiţă monograftcă. 

(Continuare.) 

Dupăcum s'a zis la alt loc şi dupăcum s'a văzut din 
datele slatistice ale anilor şcolari notati mai înainte, numă
rul obligaţilor, cari au cercetat şcoala română din Măde
rat, s'a ridicat de tot, incât comunitatea bisericească a 
fost silită să mai infiinteze încă o şcoală - a treia -
care să cuprinda. obligaţii ce nu mai aveau loc iu cele 
două sale. - Astfel deschizâ.ndu-se a treia şcoală, care 
a cuprins clasele 1 şi II mixte, puterile didactice s'au in
tarit, iar numărul elevilor s'au impărtit proporţional, incât 
fiecare şcoală avea numărul receml de lege. 

Deodata cu divizarea claselor s'a schimbat şi )ooJ'd1.ll 
oarelor« pentru propunerea diferitelor obiecte de învăţă
mânt, fiind un ord penlru clasele inferioare şi altul pentru 
cele superioare. 1) Amândouă au fost în cadrul ,.Planului 
de învăţământ« şi a dispoziţiunilor superioare. La clasele 
superioare - separat prunci şi fete ~ a fost împărţit 

materialul în modul următor: 

1) Fiind pentru şcoala mixtâ prl'a multi obli~ati, el. II s'a dividal, râ
mamînd o parte la ~coala mixtă, iar alta parte divizandu-se între şcoala de 
copii ~i fete. 

, . 
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Neli!Jl:a s'a propus 
Limba româllă» » 

Limba 1IU1!fltiară» » 

Muiem .. ~t Geam. l> » 

Ueo!Jm.lia »l> 
istoria f~ Com;t.» » 

ist. nat. fi l..,'con.» » 

Fizica »» 
Cântar('(t ,» 

lJe tot: 28 

oare la săptămână: 
• 
» 

» 

• 
:. 

oare, • l> 

iar în lunile de primăvară s'a mai propus 'câte 1 oară 
gimnastica şi 1/2 oară desemnul. 

In anul şcolar }!)():J!6 numriru.l obliyaţilor pentru cla
sele superioare 2

) an fost 100 prunci şi 80 de fele, cari 
au ramas pâml la finea anului şcolar, fiind impărtiti în 6 
event. 5 clase şi anume: el. II=39 copii, el. 1Il=32, 
cI. IV=20, el. V=7 şi el. VI=2, iar fetele: cI. II=30, 
el. 1II=29} cI. IV=9, el. V=7 şi in el. VI=2 fete, -
la -şcoala cotidiană, iar la cea de repetiţie au fost 45 de 
băieti şi 3H fete împărtiti, in 4 clase· (Ul-VI). Calculii 
preslaţi cu fi nea anul ui şcolar au fost urmatorii: 

a) Scoala de Mie ti : , , 
Din Religie 30 olevi cu foarte bine, 37 Cll bino, 28 cu suf. şi 5 cu nellur. 

» Limba rom, 17 1f 1f n n 38 1f 36 n It " 
9 n » 

n " magh. 10 1f 
» 

" " 
31 

" n ,i(} 
" " " 

19 
" n 

n Aritmetică 17 1f n " n 3·:(, 
" " 

33 
" " n 16 n n 

" 
Geogralie 8 

" " 
,. 

" 
18 

" " 
20 II " " 15 " " Istorie şi } 

" Constituţie 
4: 

" " " 1f H n " 
5 1f " " 

6 n " 
Istoria naq 2 2 4, n 1 

" 1f ~i FizIcă' " " " " " " " " " 
" 

Economie 11 
" " " " 

20 
" " 

27 .. .. 3 
" " Desemn şi} 10 3') 34 1 " Caligrafie " " " " 

<. 

" " " .. " " " " Cantare 13 
" " " n 31 

" " 
42 

" " " 
14 

" " 
" 

Gimnastică 8 
" " " " 

28 
" " 

23 
" " " 

.~ 
" " 

2) Datele referitoare la obligaţii dela şcoala mixtă - tn parle - s'au 
pierdul 

I 
II 
"1 

:,j 
1 , , , 
i 
! 

"j 

1 
1 

·1 
,i 
i 
1 

, i , 
• f 
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b) Şcoala de fete: 

Clasa II, cu laudabil -, cu bun 10, cu suficient 17, cu nesuf. 6=30 

" 
1II, 

" " 1, " " 
14, 

" " 
12, 

" " 
2=29 

" 
IV, 

" " 
1, 

" " 
6 , 

" " 
2, 

" " 
-= 9 

" VI 
" " 

4, 
" " 

4, 
" " - , 

" " 
1- 9 

c) Şcuala mi.dă. 

Clasa 1 4{1 băieţi, 44 fete. 

în decursul anului şcolar au fost 310 de prelegeri 
cotidiane şi 52 de repetiţie, cercetate regulat de 83'30%

, 

neregulat 12'90% şi nici decât 1'80%' Absenţii au fost 
numai la şcoala de copii 5401, din cari scuzate 2083} 
iar nescuzate 3318, din cari arătate 710. 

în decursul anului şcolar şcoalele au fost vizitate dUe
odata. de cătră inspectorul regesc şi de ca.tră inspectorul 
tractuaI. 

Examenul final s'a ţinut în 21 maiu (2 iunie) fiind 
prezenti 83 băieţi dela şcoala col/:diană şi 13 de repetitie, 
ele asemenea 75 fete (şcoala cotidianrl). 

in 'anul şcolar 190G /7 au fost înregistraţi: a) ~coala 
de băieţi 130, împărţiţi în V clase (11=30, 1lI=34, IV=24, 
V -= 10, VI=3), din cari au rămas pâna. la finea anului 101. 
b) şcoala de fete 74 eleve (11=32, IlI=:26, IV=12, 
V=4), iar şcoala mixtă (el. 1) 46 băieţi şi 42 fete. - La 
şcoala de repetiţie au fost înscrişi 45 băieţi şi 38 fete, împăr
ţiţi în 4 (IlI-VI) clase. 

Clasificarea finală a fost următoarea: 

a) Şcoala de băieţi. 

Din Religie 32 ·cu f. bun, 38 bun, 22 suficient, 9 nesuf. 
" limba rowlÎnă 27 " " ~ 35 

" 
31 

" 
8 

" " limba maghiară 10 " " " 
18 

" 
55 

" 
18 

, " 
" Aritmetică 25 

" " " 
28 

" 
32 

" 
16 

" " Istorie şi Const. 5 
" " " 

6 
" 

4 Il " 
" Geografie 12 

" " " 
14 ? 36 Il 10 

" 
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Istoria nal. şi Fizică 6 11 " " 4 
" 

3 .. 11 

Din Economie 15 II " " 
19 

" 
36 

" 
2 

" CaligraCşi desemn 17 
" " " 

30 
" 

46 
" 

8 11 

Din Cânlare 12 
" " " 

26 
" 

32 
" 

3 
" 

" 
Gimnastică 15 

" " " 
34 

" 
21 

" 
2 

" 
b) Scoala de fete. , 

Clasa Il 3 f. bun, 12 bun, 8 suficient, 9 nesuficient=32 

" 
JII 2 

" " 
9 

" 13 
" 

2 
" 

=26 

" 
IV f> 

" " 
4 

" 3 
" " 

=lt 

" 
V 4-

" " " 
,. =4 

~uma 14 " " 
25 

" 
24 

" 
11 

" 
=74 

In decursul anului şcolar au fost 157 (314 prel.) zile 
de prelegeri cotidiane şi 42 de repetiţie, cercetate regulat 
de 77%' nereg.1 8Q

/ o şi nici decât 5% la şcoala cotidiana., iar 
la repetiţie: reg. 42 % , nefeg. 29 1/ 2

% şi nici decât 28 1/ 2°/0 , 

Absenţii au fost la şcoala de copii 5851, din cari scuzate 
1252 şi arătate 2'i93, - iar la şcoala de fete au fost 
2150, din cari s'au scuzat 1311. 

Şcoalele - în acel an - au fost vizitate numai de 
călra. autorităţile şi organele confesionale de 5 (cinci) ori. 

Examenul final s'a ţinut in 20 maiu (1 Iunie), fiind 
prezenţi 92 copii şi 70 de fete. . 

In acest an au trecut mai mulţi băieţi (prunci de 
vinţeleri) la şcoala maghiară, dar în toată Sâmbăta cerce-
tau oarele de religie. (Va urma). 

! .. 

\ 
1 
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INFORMAŢIUNI 

Congresul naţional bisericesc, ţinut în săptăm~lniie trecute in 
Sibiiu, a adus o mulţime de concluze foarte importante. Dintre 
chestiunile, cari ne preocupă cu mult interes, au primit soluţiune: 
Infiintarea episcopiilor din OraJea-mare, Timişoara şi Cluj, in
sărcimlndu-se consistorul mitropolitan, ca la timp potrivit, să 

iee dispoziţiunile necesare pentru efeptuirea concluzului. Susţi
nerea ori închiderea şcoalelor confesionale, chestie mult discutată in 
timpul mai recent, a fost resolvală fără multă discuţiune, de
cretându-se în unanimitate susţinerea şi îovitându-se consistoare!e 
eparchiale a căuta căile şi mijloacele necesare pentru salvarea 
şi susţinerea şcoalelor confesionale. în chestiunea catechizării 
elevilor români dela şcoalele cu limba de propunere maghiară s'a 
adus concluz, că catechizarea să se facă exclusiv numai in limba 
română, ca limbă liturgică a bisericei noastre. Afară de acestea 
s'a votat regulamentul pentru parohii, pentru organizarea invă

ţămantului, pentrn examenul de cvalificaţiune a profesorilor pre
parandiali şi regulamentul disciplinar. in regulamentul şcolar s'a 
susceput chestiunea conlrolei prin revizori de specialitate; s'a omis 
cu totul şcoala de repetiţiune. Consistorul mitropolilan venise şi 

cu propunerea înfiinţării unui organ şcolar pentru Întreaga Mi
tropolie, dar Iipsind garanţiile de ,-susţinere" afacerea s'a redat 
consislorulni mitropolitan: ca să afle modalitatea pentru asigurarea 
e~istenţei acelui organ mult dorit din partea cercurilor şcolare. 

V t A. 1. Muntean. S'a stins unul dinlre harnicii membrii ai cor
pului inv. din dieceza aradului, Încă In floarea vieţii, implinind abia 
44 ani, când mai putea fi, ca să-şi aşeze pe cei opt orf(wi, pe cari 
i-a lăsat in grija mamei lor fără de razim. S'a stins un om, care 
Intreaga sa viaţă şi-a jertfil-o pentru educarea neamului său, 

lăsând alte comoţii, cari poate ti făceau viata mai uşoară şi mai 
tihnită ... Când ajunsesem In cursul IV, inainte cu 26 ani, iată 

că şi A. Muntean e Inscris cu noi - sa se facă cursorul 
vestitor de soarte mai bună a neamului său, (şi nu i-a plăcut 

să se facă altceva, deşi absolvase 6 cI. gimn. cu succes bun), 
iar după absolvare ne trezim, că suntem vecini. Vecini cu satele 
şi vătraşi cu năcazurile, că. erau aceleaşi. Şi tot aşa In conzuI-
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taţii şi planuri, până ce vremea ne-a ros şi ne-a tocit,pe el 
mai repede şi mai degrab. Şi care ti este m'llţumirea, că s'a 
luptat mai mult ca alţii? Abia aducerea aminte. Şi cine îl va 
mai aminti? Singură familia neconsolată... căci aşa e soarlea 
noastră aici pe acest pământ: să faci tuturor din destul toale
ba şi mai mult, şi recunoştinţă să n'ai dela nime, nici dela mari, 
nici dela mici, numai să munceşti şi să ineci ori ce isbucnire 
de durere. 

Aşa a fost reposalLll coleg şi fost con şcolar. In loc d<! sllr
btlfo1'i"p,a aZor 2[) de ani de muncă rodnidi, a trebuit să-i zicem: 
în veci pomenirea lui! La groapă a fost petrecut de cătră un nu
măr mare de popor, iar colegii din tractul ~iria s'au prezentat 
toţi cu excepţia unui bolnav. 

- -;- Ioan Pineil', fost ppresbiter in Ciacova, unul dintre 
cei mai buni sprijinitori ai şcoalei, a trecut la cele vecinice. -
Prin moartea sa, şcoala a pierdut un mare părlinitor, iar bise
rica şi naţiunea un om cum rari se a!lă~ - Eternă amintire! 

Conferinţe invătătoreşti. Despărţământul prot. Buteni, al reu
niunei tnv. rom. dela şcoalele pop. conf. ort. din prot. aradane 
1 - VII, îşi va ţinea adunarea de toamnă Sâmbătă, 7/20 noemvrie 
a. c. In, localitatea şcoalei or1. rom. din Buteni, la care sunt 
P9fliţi a particip~t toţi membrii desp. precum şi binevoitorii 

şcoalei. 

Programa: 1. Asislare la chemarea Duhului sfânt in biserica 
din loc, la orele 8 a. m. 2. Ascultarea prelegerilor 1n şcoala 

tnv. P. Perva. 3. Cuvânt de deschidere. 4. Constatarea mem- . 
brilor prezenti. 6. Ref1exiuni asupra prelegerilor. 6. "Andreiu 
Baro~ de Şagt1na", dizertatie de Romul J. Boşcaiu. 7. Executa
rea concluzelor adunării .generale. 8. încassarea taxelor. 9. Pro
puneri şi interpelări. 10. Fixarea proximei adunări. 11. Auten
ticarea protocolului. 12 .. încheiere. 

Bodeşti, la 14/27 oct. 1909. Nicolau Boşcain, prezident. 

- Membrii despărtămantului ppopesc Arad, prin aceasta 
se convoacă la I-a' conferinţă din anul adm. 1909/10 pe ziua 
de 31 oclomvrie (13 noemvrie), în şcoala centrală gr. OF. ro
mână din Arad. Programul: 1. La 8 ore : chemarea duhului 
sfânt. 2. Prelegere practică de desemn, ţinută de dl Iosif Moldo-
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van. 3. Deschiderea conf. şi bineventarea oaspeţilor. 4. Consta
tarea prezenţilor. 5. Raportul biroului. 6. '1 Mihail Eminescu ca 
pedagog", dis. de Nicolae Cristea, învăţător in Mândruloc. 7. ,,0 
pagină . din activitatea şcolară a milropolitului Andreiu br. de 
Şaguna, dis. de Petru Colteu, tnv. Mândruloc. 8. Despre regiuni, 
prelegere practică de G. Popoviciu, tnv. Batania. 9. Cetirea diser
taţiunilor oficioase. 10. Esecutarea concluselor com. central. 11. 
Reflexiuni asupra prelegerilor şi dis. ascultate. 12. Propuneri şi 

Interpelări 13. Fixarea locului pentru proxima conferinţă. 14. 
Aulenticarea protocolului. 15. Inchiderea conferinţei. Mândruloc 
la 14/27 octomvrie 1909. Ionn Vanw, preşedinte. Nicolae Cri~tea, 

notar. 

, - Despărţăma.ntul prolopopesc Boro~inw, al reuniunei Inv. 
rom. dela şcoalele pop. conf. ort. din ppiatele arădane 1-VII, 
şi-a ţinut conferinţa de toamnă luni, 19 oct. v. (1 nov. n.) 
1909, In comuna Somoscheş, la şcoala Tnv. Ioan Tau. 

- Desp. ppesc Chi,~ineu, al reuniunii Inv. rom. dela şcoa
lele confesionale orl din ppiatele aradane 1-VII, şi-a ţinut con
ferinţa de toamnă Sâmbătă, 27 oct. (6 nov.) a. c., în comuna 
Cintei, la şcoala tnv. Ioan Popoviciu. 

- Desp. prot. Radna al reuniunei inv. rom. dela şcoalele 

poporale confesionale ort. din prot. arădane 1 - VII, şi-a ţinut 

conferinţa sa de toamnă luni, 12/25 oct. a. c., in comuna Maria
Radna. Cli această. ocaziune medicul cercual şi membrul fondator 
al reuniunei noastre dl cir. Atan(Jsie Brlideanu, a ţinut învăţăto

rilor adunaţi o prea succeasă prelegere din higienă, dând tnvă
ţătorîmii preţioase poveţe in aceasta chestie. 

- Invăţătorii din ppresbiteratul Şiria, şi-au ţinut adunarea 
de toamnă In comuna Galşa: la 13/26 oct., unde fn loc de pre
legerile practice, fndatinate până acI, s'a ţinul prelegere din 1. 
română pentru el. IV: de dUră inv. 1. Grofşorean, apoi s'a deli
berat asupra unor lucruri importante şi s'a ascultat disertaţia 

dlui 1. Cădar din Cherechiu, asupra căreia s'a discutat :nteresant 
şi obiectiv. Conferenţa a mai deliberat asupra propoziţiilor trans
puse de cătră comitetul central. Şedinţa viitoare s'a decis să 
se ţină în Pâncota. 
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Gheorghe Jianu, prezidentul reuniunei învăţătorilor rom. din 
dieceza Caransebeşului, a petrecut zilele aceste tn Arad, in afa
cerea prea tndrăuleţelor atacuri indr.,.ptate in coloanele "Tribunei" 
de un necunoscut, contra reuniunei lor, care este la noi una dintre 
cele mai Inaintate reuniuni fnvătătore~ti, din care fac parte -
afară de Jnvăţători - toţi frunta~ii neamului din părţile Mnă

tene. Regretăm ~i din parle-ne, că se strecură prin organele noa
stre astfel de porniri, din cari se pot desvoltâ lavine distrugătoare 
instituţiunilor noastre culturale, in aceste timpuri furtunoase. 

Prelegere antialcoholistă. Proiesorul preparandial Nicolae 
Milutlin, a ţinut tinerimei dela seminarul nostru ort. romtln din 
Arad, la 6 nov. a. c., orele 2 p. m., o prelegere antialcoholistă 

bine SQcceasă. 
Prelegerea a fost foarte interesantă, alât pentru cuprinsul 

ei bogat, dar mai ales pentru argumentele sale neresturn.abile 
biologice, medicale ~i statistice aduse contra folosirei alcoholului. 
Prelegerea a avut o mare influintă asupra tinerimeiauditoare,. 
care depărtându-se murmura mereu: "Jos cu berea, jos cu vinul 
şi alcoholul 1" Osteneala nUmltului profesor merită toată lauda. 

Intuiţiunea În Anglia. In Anglia toate acele obiecte de fnvă
ţămant, cari pot fi intuite, ca istoria ~i geografia, se arată ele
vilor prin icoane spre a avea o idee mai bună despre lucrurile 
învăţate. Cel mai mare pond se pune pe istoria patriei, deoarece 
sunt de credinţa, că numai astfel e in stare elevul a aduce in 
consonantă raportul ce există intre naţiunea engleză şi cele 
slăine. Sunt şcoale, cari au la 20.000 icoane geografice şi isto
rica. [n modul acesta studiile abstracte devin mai interesante şi 
instructive. 

Solviri. Tare de membrii: Ioan Bogdan, Dimitrie Olar, Ioan 
Funar, luliana Nastici, Hersilia Cadariu) Sidonia P. Ungurian, 
Ana 19nuţa, Stefan Fericean, Cornel Creţ, şi Iuliu Grofşorean, câte 
2' cor., .Savu Cri~an '4 cor, Avram Nini {) cor., IoanŞlirbu 11 
cor., Nicolae Ştef ~i Pavel Ageu câte 4 cor., Liviu Dublea 2 cor. 
Abonament: Iuliu Grofşorean, Savu Crişan, Joan Fanar, IuHana 
Nastici, Ana Ignuţa, Dimitrie Olar, Stefan Fericean şi Cornel Creţ 
câte {) cor., Avram Nini şi Pavel Ageu 16 cor., Nicolae Şief şi 
şi Demian Sebeşan câte 10 cor., Liviu Dublea 5, Ioan Stirbu 10 
cor. Fondul" Teodor Ceontea": Petru Rusu :)0 cor., Pavel Ageu 
10 cor .. Fondul de editare: Nicolae Ştef 10 cor. Spese de pro
ces: Pavel Ageu 3 cor. 
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Aviz. In nr. 42 al org. "N eptanit6k Lapja", s'a publicat, spre 
mal'ea noastră mirare, un ordin ministerial prin care se interzice 
folosirea manualului ,~A treia carte de cetire de Iosif .Moldovan 
şi consoţii". Dupăce acest manual prin ord. minist datat la 21 
oet. 1908, nr. 11098~, a fost conces - nu interimal şi condiţio

nat - ci în mod definiti v, am intrevenit la Ven. Cons., la insp. 
reg., ba chiar şi la Inaltul Ministru, cerand explicaţii şi scoaterea 
din vigoare a acestui ordin dat din gr~aIă, tie unde am şi pri
mit asigurarea rectir;cării. Spre mai' bună lămurire a afacerii, 
comunic in text original pasagiul respectiv din ordinul de 31Jro
bart'! al In. Minist. adresat insp. reg. din Arad: 

F. evi szeptember h6 19.-en 3347. sz. a. kelt felterjesztesere 
tudomâs Is tovâbbi eljâras vegete ertesitem tanfeWyycW urat.,hogy 
a kăvetJ.:ez/J ,.:et kăllyvet: A doua carte de cetire es A treia cm'le 
de los~f Moldovan, miutdn a kijoyrlsolt olvasmanyok tur{jltettek., 
rOliu~n elemi nepisk.olak s:tâmara tankijnyviU enyeIUlyezem". . 

Domnii fnvăţători, cari au introdus In şcoalele lor manua
lele noastre, să fie liniştiţi, sperând, că incurând li-se va dă. 

ocaziunea să cetească lămurirea afacerii şi nu li-se va tntâmplă. 

neplăceri. Cu dragoste colegială Iosif ~}/oldovan, tllv.-direclor 
şcolar tn Arad. 

Posta Redactiei. . . 
Dlui D. Simea tn C. Foaia se expedează regulat, caută la 

postă, că poate acolo e sminta.· - Dlor 1. Cadar şi 1'. Mari~. 

S'a dispus, ca sa vi-se trimită foaia In comuna unde sunteţi. 1. 
C. în Socodor. Scuze, că nu le putem publica toate deodată. Le 
va veni I'ândul la toate. Salutare! - D. T. M, în E, Nu i-am 
pulut da loc prelegerii dtale, deşi e corect lucrată, dar uHă, că 
ne-am blama publicând tn organul nostru o' lucrare In limbă 
străină; de altcum comitetul redactional va delibera asupra ei. 
D. 1. R. In T. Vatra şcolară şi noi O primim neregulat, cu ex
cepţia nrilor ultimi - ceialalţi abia i-am văzut. - 1. Stat~ca, 

Cerem scuze, că numai acum vine rândul elogiei făcute corpului 
didactic, dar s'a pierdut şi abia acum am aflat-o. 
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