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1. 

A. 

euvânt de deschidere. 
rostit de vice-preşedintele reuniunii I()si! 111()ldo'i:JaIl, la 

adunarea generală din Giula. 

Oltorafii adtlllare getterală! 

])01lt1ti/()r şi ~Fraţ;l()r! 

Privind în jurul nostru tn aceasta imposantă adu
nare ~i văzându-ne incungiuraţi de atâta popor şi atâtea 
persoane alese din societatea cea mare ~( mai făcând o 
reprivire ~i asupra actelor sărbătoreşti cu cari suntem in
timpinaţi an de an cu ocasiunea adunărilor noastre ge
nerale: involuntar trebue să ne intrebăm de caus a deose
bitei atenţi uni. 

Aceste imprejiurări ne fac st\ credem, că lumea 
s'a convins despre folosul cel mare, ce resulta pentru so
cietate, din aceste adunări şi consfatuiri invăţatoreşti. 

De aici se vede ca activitatea desvoltată de noi în 
reuniune, ţinuta serioasă şi intenţiunile noastre cele bune, 
au avut efectul dorit. 

Azi ştie tot poporul, că munca ce o desvoltăm în 
adunările noastre, este dedicată binelui comun; ştie toată 
lumea că învăţătorii nu servesc interese particulare, ci tot 
ce fac, fac pentru promovarea bunăstării poporului, spre 
binele bisericii şi a patriei noastre mult iubite. 

în adunările invăţătoreşti, cu abatere dela scopul 
şi usul altor corporaţiuni, nu se seryesc interese particu
lare de ale membrilor, nu se fac greve pentru răsturnarea 
ordinelor şi disposiţiunilor superioare in favorul nostru. 

Prelegerile, disertaţiunile şi discuţiunile ce le des
vo Ităm in as~menea adunări, servesc scopuri mari şi publice, 
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ele au de scop perfecţionarea metoadelor învăţătoreşti ŞI 
alegerea mijloacelor celor mai potrivite la ajllngerea sco
pului urmărit prin scoală, care este promovarea bunăstării 
şi fericirii poporului. 

Bunăstarea şi feric irea consistA in îndestulirea mo
rală ţii materială. 

Cel mai bun mi"loc pentru ajungerea acestui scop 
este lucrul, contrastul lenei, care este cel mal mare (Uş
man al omenimei, pentrucă: »I ... enevirea este începutul tu
tllror relelor«. 

Lenevirea este rugină, care strică mai mult sănă
tatea omului, de cât lucrul, care oţeleşte puterile şi dă 
sănătate. 

Lllcrlll este cel mai bnn prietin al omului, el tţl 
câştigă avere şi tndestulire, el îţi câştigă autoritate, el te 
distrage şi mâpgăe în neajunsuri, el îţi dă sănătate şi 

susţine viaţa. 
La omul lucrător să uită foamea pe fereastră, dar 

să intre în casă, nu cutează. 
Omul lucrător are şi pentru şi ne şi pentru trebuin

ţele societăţii, el poate ajuta pe orfani şi nefericiti, poate 
săvârşi fapte bune, conşttioţa-i liniştită şi se simte fericit. 

Eată ce zice poetul despre lucru: . 

... Munca în colibă întră şi 'ndată 
Sărăcia fuge dintii clălinând, 
Eară fericirea binecuvântată 
îşi ocupă locul, veselă domnind«. 

Onorată adwnafe generală! 

Poporul român în genere luat, este sa.rac şi io mare 
parte supus patimilo!. Cauza acestei stări nu poate fi de 
cât nelucrarea. 

Dar tn cursul acestor constatări, datorinta avem să 
stăm locului şi să ne cugetăm asupra acestor irnpI"Pgiurări. 

Cum, poporul nostru e nelucrător, lenos del::... fire? 
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~u! Dumnezeu a înzestrat pe toti oamenii cu a~ 
celeaşi calitaţi. Ne-lucrarea, len\'a nu este tnăscută nimănui, 
precum nici hărnicia şi lucrnl nu să naşte cu omul. Aceste 
sunt virtuţi şi pacate însuşite în lume. 

De multe ori am auzit accentuâ.ndu~se că poporul 
germăn esle, lucrător. Healitatea ne şi dovedeşte că. ger
mânii sunt oameni cu stare. De aici însă nu urmează., că 
ei de aceia sunt mai lucratori, mai cu stare, pentrucă sunt 
germâni, ci se poate presupune cu siglll'itate, că ei au trăit 
intre împrejurări mai favorabile şi au fost împărtăşiţi de 
o creştere mai bună. 

• La lncru trebue să se deprindă. omul de mic, din 
şcoală. şi din casa părintească. 

Daca la poporul nostru se constata regres in aceasta 
privinţa, apoi gt'eşala sa nu o căută.m in soi şi în sânge, 
ci în învăţământ şi pre~te lot în educaţi unea de carea a 
fost împărtăşit. Va să zică: educatiuoea, creşterea de până 
aci a românlliui a fost greşită. 

Şcoala modernă e chemată să indrepte aceasta 
scădere. Cade în competinta noastra Onorală adunare ge~ 
nerala să vindecăm rana, daCă trebue apoi chiar printr'o 
operaţiune mai radicală, prin transformarea întregului sbtem 
de învăţământ. 

Daca Grecii prin şcoala lor au pulul creşte patriei 
eroi, de ce să nu fim noi în sLare a face din poporul ro~ 
mâo popor lucrator. 

Am accentuat mai sus, că lucrul se însuşeşte prin 
deprindere. sa grigim deci de şcolarii noşlrii ca aceştia 
să se deprindă la muncă continUă, nici când să nu~i lă
săm în nelucrare, ca să nu se împrietinească cu lenea. 

Cei mai mulţi învăţători, l?i cele mai bune 
şco ale au şi început acţiunea In această direcţiune, despre 
ce ne putem convinge la examene, din bogata şi intere
santa esposiţie delncruri de mână.. diverse şi multe ocu
patiuni sCl'ipturistice şi desemne de preste an, prin cari 
nu s'a ţintit numai desvoltarea intelectualităţii, desterităţii, 
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gustului estetic, a simţurilor, ci: sau deprins elevii la con
tinua lucrare. 

Nici chiar tn pauză nu este bine a se lăsa băiatul 
neocupat. Atunci trebue deprins la jocuri frumoase, exer
ciţii gimnasticale, săritură, fugă elco etc. Căci prin aceste 
dăm direcţiune mai ingrijită desvoltării corpului, îl oţelim 
şi-l facem mai suportabil pentru lncru, deoparte; de alta 
parte nu lăsăm teren de Împrelinirea şcolarllilli cu lenea. 

Cântarea incă este un bun mijloc pentru deprin
derea elevului la lucru, căci prin cântare ii nobdll<i.m scn~ 
timentele şi deprinzându-l să lucre cântând, îi câştigăm 
şcolarului un bun prietin, care-l indeamnă şi distrage in 
lucrare. 

După o astfel de procedură educati vă, corpul şco
larului sol desvoaltă în armonie cu sufletul, corpnl va 
deveni mai sprinten, sufletul mai viu. 

Şcoala, care procede după un asemenea sistem edu
cativ, va da bisericei ŞI patriei oameni lucrători şi în stare 
bună, capaci de suportarea sarcinilor de bani şi de sânge. 
tn casa romanului va intra bunăstarea şi fericirea lucrând 
şi horind şi va fugi lenea şi cu sărăcia dinţii clătinând. 

Onorată adunare gmprală! 

Tare in credinţa, că prin activitatf'a desvoltată de 
reuniunile invăţătoreşti, la care vor contribul şi discuţiu~ 

nile ce se vor desvolta în adunarea noastra de azi, 
vom ajunge în viitorul cât mai apropiat la scopul indicat 
in cuvântul meu de deschidere, - dllPă ce plăcut sur
prins de spriginul ce ni-\ tinde imposantul număr de ono
raţiori şi spriginitori presenti la adunarea noastră gene
rală de azi; esprim deosebita recunoştinţă şi mulţămită tu
turor onoraţiorilor !şi în deosebi P. Cuvioşiei Sale părintelui 
protosincel Roman Ciorogariu, în representanţa şi în calitate 
de preşedinte al Venerabilului Consistor diecezan, etc. etc.: 
- declar adun. gen. ord. a XV-a de deschisa. 



-

c. 

Un mDnument:) 
.C4'I-ce vrea si vin! dupll. mine, 

să se lapt'de d4' sine, sA-şi i-a crucea 
sa ~i să-mi urmeze mie<. 1\laleiu X VI. 24. 

în zbuciumul vieţii ~i în greumântul traiului. nu odată 
ţi-se pare, cugetălorule, că ai găsit soluţiunea problemei 
vieţii in vorbe celebre de-ale omeni10r mari. 

*,Ci1cÎ sunt pământ" să zice intr'un loc şi intr'o îm
prejurare in cartea sfântă? »un vis sarbede zice poetul 
că este viaţa; şi când yiaţa rost nu are, fă să aibă cJipa 
rost" - complectează paradoxele asupra rostului vieţii 
făplurei omeneşti, un alt cugetălor ... 

Oară nu momentul, nu clipa lugubră sau senică are 
să dea cuvânlul hotărâtor asupra problemei vieţii, căci 
»nu oamenii sunt peste vremuri ci vremea cârmueşte pe 
bietul om« - a zis, cu inaltă înţelepciune cronicarul. 

Uni .. 'ersul sutletului omenesc e tot atât de mare, are 
tot alâiea intunecimi şi taine, ca şi universul în mijlocul 
cămia trăim: căci armonie a intocmit cel-ce lumea a creat 
şi viată ne-a dat, în raportul dintre aceste două lumi; 
dar şi mijloace ne-a dat, ca să pipăim şi sânţim necunos
cutul, să ne putem croi drumul meniţiunei noastre. 

Şi când ne oprim pentru un moment, cu sufletul c.
rat, senin şi ne adâncim asupra problemei: care e rostul 
nostru pe acest pământ1 marile adevăruri din univers şi 
din viaţa omenirei vin să ne dea răspuns. 

Omul nu este, nu poate să fie, nu este permis să fie 
robul prezentului, robul nevoilor şi patimilor vieţii: căci 
creat e::->le el cu râvna firească de a pătrunde tainele tre
cutului şi menit e să pregatească viitorul, să pună temelie 
vieţii viitorului. 

*) Dis4'rtaţiune cetită in adunarea generaLâ din Giula de dL profesor 
S e v \' r Sec II L a, 
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Din trecut el va învăţa vârtuţile, va crede in a lor 
biruinţă, iar iubind presentul, caci »când dragoste nu am, 
nimic nu am U zice Apostolul neamurilor - m\dejdea vii
torului ii-va răsplati suferinţf'le zilei de azi. 

Trecutului să ridicăm monumente:şi allar, în preajma 
lor să ne inchinăm, pentru a prinde forţă de via~a., pentru 
a asigura viitorul! 

Mare este taina vârtuţilol' inalte, ;şi marit fie esem
piuI lor, să ne închinăm lor, să ne închinăm memoriei lui 
J.Voise NicoaJ'ă! 

* 
în aceste păl'ţi de hotar apusean al aşezarii neamu

lui nostru, acum o sută şi mai bine de ani (1794 Ianu
arie 17) s'a născut Moise Nicoară, 

Născut din părinţi cu dare de mână, copilaşul a cres
cut in frica lui O-zeu, râvnll la învăţătură şi iubire de neam. 

A crescut şi s'a făcut om vrednic, râvnitor, ncîmfrânL 
in pornirile-i spre bine. Şi l<1pa.datu-s'a de treca.toarele mă
riri; aur şi podoabe, bOil(l~ii şi rang nn au ademenit suHe
tul lui nobil, căci in pieptul său să sbălea puterea de lup
tă, luptă pentru biruinţa unui sublim ideal: măl'irea nra
mului şi bisericei sale, 

Grele erau zilele poporului, nostru, tristă soartea bi
sericei noastrp, la ioceputul veacului trecut, acum 100 de 
ani. Şi aceasta stare a simtit-o, cu dânsa şi-a contopiL su
fletul, Moise Nicoară; şi eel un stâlp de /uc jJo/'}lPIjde el in 
vartpjul vietii, pentru a lmpl'ăştia lumina dreptăţii În dl'll
mul său, pentru a lnsuna lărie în jurul său, chial' şi de 
s'ar stânge in drum ... 

în oastea imp<~.I'ăI,ea::;c(l el duce steagul celor-ce merg 
să moară pentru tron, penlru apărarea patriei, a pămân
tului strămoşesc, contra inspftimântatorului vrăjmaş, Napo
leon cel mare. 

La curtea impăral.u1ui de pe vremi (Leopold Il lH 15.) 
el umblă neobosit să câşlige rmanciparea bisericei, nea
mului său şi luminarea prin invăţ<1tllră, prin şcoală, a obi
ditului sau neam, 



-
63 

în luptele comitatenze susţine cu pieptul său lupta 
contra puternicilor pe basă de prerogative. 

Moise Nicoară perde avere, »reputaţie" patrie, totu \, 
toiul, în lupta s'a pentm ideal. 

Şi când înstrăinat, priveşte din depărtare, curând, pe 
rând răsare şi să coc roadele silinţelor sale, productele 
jertfelor sale, a jertfi rei lui de sine, din înalţimea b1trâ
neţelor scrie spre mângaere şi îmbărbătare, celor ce i-au 
urmat tn munca de emi necunoscuti, in lupta pentru re
vendicările noastre naţionale bisericeşti: Il Credinţa mişcă 
munţii răzimată de nădejde; fapta dă ambelor puteri 
neinvinsă «. *) 

Unde s'a mai văzut atâtaidealizm, unde atâta ener
jie, unde atât devotament, unde atâta jertfă? 

»Mai mare dragoste d"ecât aceasta nimeni nu are, ca 
să· şi pl1ie sufletul pentru ai săi« (Ioan XV. 13.) 

Şi când slăm cu ochii su11etului in faţa acestui om 
mare al no:stru şi ne găsim in oraşul în eate ptimadată 
a vi'izui dânsul razele soarelui, în care primele nădejdi şi 

dorinţi au incolţit în sufletul lui; 

Şi când stau şi privesc în jurul meu, şi mă simt în 
mijlocul unei falnice pleade de muncitori in ogorul popo
rului, al culturei noastre naţionale bisericeşti; 

Şi când mă gândesc, ce stralucit exemplu de viaţil 
emancipată de robia prezentului, a nevoilor vieţii şi pati
milor omeneşti ni·s'ă infaţişeazil in personalitatea giu
lanl11ui l\loise Nicoară; 

Şi când privim unde am ajuns nOI 10 vremea unui 
veac, cât de mulţi şi cât de departe in calea progresdui: 

Cred a fi pus o petrieică la monumentul "Aert pere 
lmiu8" al lui Moise Nicoară. 

*) A se vedea: Lrt~ +lfemoritt al lui Moise NicQară, de 
Sever Şecula. Arad. 1904, 

• 
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Nu in piatră, nu in marmură, nu în bronz, ci in ini
mile noastre să înălţăm monument inainte luptătorului 
emancipării noastre naţionale-biserice~ti, Moise Nicoară. 

* 
Cel-ce lumea a creat şi viaţa ne·a dat, armonizata 

raportul dintre lumea mare şi lumea sufletească a oame. 
nilor şi ingrijitu-s'a de lHânluire ... 

Iar noi In evlavie plecându-ne in faţa trecutului, sun
tem îndreptăţiti, ca pentru viitor, să zicem cu poetul: 

:t Au fost eroi, şi fi-vor încă« ... 
SeVei" Sec'Ula 

profesor. 

I .... 
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Reformarea tnvătământului nostru confesional.*) 
Marele bărbat al biserici i noastre dreplmăritoare 

ortodoxe, fericitul arhiepiscop şi mitropolit Andrei baron 
de Şaguna, punând la anul 1868 basă bisericei noastre 
naţionali prin Statutul Organic, a dat o direcţiune cu to
tului nouă tuturor instituţiunilor noastre bisericeşti ~i şco
lari. Prin constituţiunea bisericei noaslt'e, ~"a asigurat pros
perarea poporului nostru credincios pe veacuri înainte, 
caci Statutul Organic fiind scutul ~i apărarea bisericei 
noastre, interesele noastre bisericeşti şi şcolari se pot va
lora independent şi am putea zice că prosperarea noastră 
depinde numai şi numai dela bunaingrijire a talantului primit, 
numai şi numai dela noi înşine, - datn-ni fiind toate 
condiţiunile pentru a ne putea valora ca popor creştin şi 
cult în ţeară creştină şi cultă. 

Azi deci după aproape patru decenii dela păşirea 
în vieaţă a Statutului Organic, cade-se să vedem că oare 
nisuinţele, încercările noastre intru cât corăspund inten
ţiunilor şi ideilor aşezate şi espuse în constituţiuriea noastră 
bisericească. Şi fiind noi toţi atâţa apostoli ai şcoalei ro
mâne, se cade să căutăm că oare învăţămâ.ntul nostru 
confesional intru cât a prosperat?! 

Dacă vom studia afacerile invăţămânlului nostru 
confesional din zilele noastre şi il vom asămăna cu timpul 
inainte de aceasta cu ;i on 4 decenii, va trebui să cons
tatăm, că in ce priveşte invăţămânlul, am fost şi suntem 
foarte dar foarte conservativi, caci abstragând dela unele 
inovaţiuni imperativ impuse, nu s'a făcut nici o reformă 
mai noua în interesul prosperărei ~coalei române, măcar 

că atât spiritul timpului, cât şi gradul de desvoltare a po-

*) DisE'rtaţi1we CE'tilă In adun. gener. din Giula, d(~ dl blvll.ţll.tor Ioa Il 
Rom a II din :ş"Wn. 
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porului nostl'U român ar pretinde multe inovatiuni rn in
văţămânlul nostru confesional. S'a făcut un plan de in
viltământ, apoi norme şeolal'e şi în timpul din urmă, un 
nou plan de fnvă.ţamânt. 

Dacă vom priYl însă statistica consisloarelor noastre 
şi anume statistica din resortul şcolal', vom afla acle cu 
miile referitoare la afacerile şcolare, toate referate şi re
solvate in mod conştienţios. Dar e lucru ştiut că invătă
mântui unui popor, şcoala unui popor nu se poate re
fOrmtl numai şi numai prin resolvarea aeetelor cu sutele 
şi miile. In cancelariile consisloriale se pot refedt şi re
solva multe şi bune lucral'i, dar şcoala romană se 'poate 
conduce şi să poate reforma numai în şcoală l',ii nu în 
birouri. 

Când t,'ebue sa constatăm cu satisfacţiune că băr
baţii noslri conducători, au condu5 afacerile noa:-ilre şco
lare In totdeauna cu dragoste adevărată călrii. şcoala ro
mâna, totodată trebue să constatam şi aceea, că după un 
timp de 4 decenii, şcoala română a ajuns la periodul a
cela, în care cu tot dreptul pretinde unele reformări con
form spiritului timpului, dar mai ales conform gradului de 
desvoltare a poporului român, pentru-că numai a::;tfel vom 
putea ţinea pas, ca popor iubitor de cultură, cu celelalte 
nationalitaţi, numai aslfel vom putea folosi talantul primit 
şi aşezat cu atâta dragoste de neam în constituţiunea 

noastră bisericească. 

Ne îngrijim in biserica noastră de o mulţime de 
afaceri, scriem şi lucrăm în diferite direcnuni, dar ce pri
veşte şcoala română, nu ne pomenim aici când cu vre-o 
chestiune de interes general pentru inY;lţământul nostru 
confesional. Invăţătorii nostri scriu prin diferite foi, articlii 
despre albinărit, din economie; - în conferinţele noastrE' 
cehm şi ascultăm diserlaţiuni în fel şi chipuri, dar lucrări 
cari sa atingă şcoala română, nu aflam. Suntem prea con
servativi, cu reforme mari nu ne prea zbatem, c.1ci vezi 
Doamne, reformele dau de lucru şi lucrul ne place a-l 
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litsa altora. Ne tndestulim cu starea care am aflat-o, o 
primim, o tinem. 

Cu tot dreptul să pretinde dela noi, ca cei întâi 
chemaţi a îngriji de invitţământul nosll'll confesional, să 
ne ocupăm nu numai în treacăt cu afacerile şcoalei ro
mâne; să ca.utăm, să aflăm şi allâlldu-o sa anllăm calea 
pe carea înainlând, şcoala română sa devină. aceea ce 
chemată e a fi: focularul culturei neamului românesc. 

sa intram deci in specialitali. 

1 
Directiva lnvatămânlului noslru confesional esle 

planul de înVăţământ. Mă.ritul congl'es naponal al mitro
poliei noastre ortodoxe române din Ungaria şi Transilva
nia, în şedinta din 8/21 Octomvl'ie 1903, a votat un plan 
de tnvMa.mânt pentru şcoalele noastre confesionale. 

1\1ă închin inaintea acelol' bărbaţi cari au conlucrat 
la facerea acestui plan, dar mi se pare că acest plan nu 
s'a făcut in şcoală şi la facerea lui nu s'a ţinut cont nici 
de gradul de desvoltarea poporului nostru, nici de ce
rinţele pedagogice, dar nici de ol'dinaţiunile superioare de stat. 

Conform acestui plan, înva.ţământul religiunei se va 
restrânge în anul prim la povestirea unor istorioare, fabule 
şi po"eşti classice acomodate, pl"ecum: Capra cu tI'ei iezi, 
- Mama ~i fetiţa. Cei trei f1utnra~i, şi apoi să zice în plan 
etc. Ca ce înseamnă. acest )el cetera« în un plan de învă
ţământ, eu nu poi înţelege! Căci după. mine ar avea 
a se espune in şir cronologic înlreg materialul de propu
nere. Că în ce mod vor ajunge băietii, la cunoştinţa lla
turală de Dumnezeu, ca crt>alor ~i suslâllător al lumii, 
din pove:3tea llcapra cu trei iezi« mă ierte ori ~i cine, 
dar eu nici cum nu am pulut ana! Apoi materialul anu
lui prim e atât de puţin ~i neînsemnat in cât învăţatorul 
in o lună. de zile îl poate eshaUliă. 

În anii II şi III elevii sunt siliţi conform planului 
a învăţa aproape întreaga istorie a iudeilor. Istoria patriei 
e prescrisă. in anii 5 şi 6, iar istoria unui popor strain 
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de datinele şi de neamul nostru, băieţii conform planului, 
trebue să o înveţe in anii 2 şi 3. 

în anii fi şi 6 s'a pus cel mai mare pond pe is
toria bisel'icească şi în aşa dimensiuni in cât e cu nepu
tinţă prelucrarea intreg materialului, iar cunoştinţe despre 
serviciul divin planul de învăţământ nu prescrie, măcar 
că e mai de lipsă pentru băieti ca să ştie că ce inseamnă 
felonul, cădelniţ.a, clopotele, toaca, decât să ştie că cine 
a lost Luther ori Zvingli. Conform acestora, băieţi români 
vor ~ti istoria reformaţiunei, dar nu VOI' şti că pentru ce 
se aprind lumini în biserica noastră. 

Catehisul s'a contras pentru clasele fi şi 6, pecând 
materialul catehismului şi aşa vast fiind s'ar fi putul îm
părţi in cei din urmă trei ani adecă in clasele 4, fi şi 6. 

Trecând la limba română, planul de învăţământ 
cade in gre:;;elile de până aei, adec<1 ia în apărare regu· 
lele gramaticale. 

. în contra gramaticei sau esprimat cei mai mari 
pedagogi. Ioan Comenius în Didactica magna zice: • Ori 
care limbă, trebue învăţată mai ales prin deprindere de
cât prin regulă,« 

Diesterweg zice: »În astfel de mod sol aduci ina
intea elevului apariţiunile limbei ce trebue să înveţe, pre
cum natura face dela început, prin arătarea intuitivă, prin 
vorbă, adecă prin cetire şi vorbire.t, 

Pestalozzi nici nu a folosit gramatica. 
Herbart, fnvăţămânlul limbei îl leagă de cetire Şl 

de scriere. 
Bărbaţii nostri de şcoală, să iau după manualele 

de gramatică, apoi umple capul elevului de alâlea reguli 
gramaticale ahH de abstracte in c<H în viată elevul nu le 
poate duce: din motivul că le uită, neavând acele reguli 
nici un folos practic. 

Şcoala română nu e chemată a cre:;;le nici oratori 
n1Cl Iimbişti, Şcoala rom,ln<l prin învătărm\nlul limbei ro
miine trebue să urmăreasca scopul de a invăta pe elevi 
a vorbi şi a scrie bine româneşte, căci zice·se; gramatica 
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limbei rom<:lne ne învaţă a vorbi ~i a scrie bine romă.
neşte. Cum vom putea ajunge aceasta? Prin cetire, prin 
scriere şi mai ales prin vorbi re curat românească. 

Prin învăţarea regllielor gramaticale băeţii vor şti 
că ~secundara care ţine locul atributului, se numeşte se
cundară atributnti"ă«, şi vor şti până umblă la şcoală, că 
»fiecare period constă din douel par~i, partea primă ante
cedentel, partea a doua censecenta«, dar când pelşesc in 
viaţă înzestraţi cu atari l'eguli gramaticale, nu sunt în stare 
să umplă un mandat postal ca Să-şi aboneze o foaie, iar 
fiind soldaţi nu sunt în stare să scrie părinţilor lor o epi
slolă de dai Doamne, ori sel adreseze o epistolă corect. 

Iată resultalul propunerii gramaticei în :;;coalele 
noastre după. planul de învăţământ. 

Deci afără cu J'egulele gramatIcale din şcoala po
porală română. înveţe aceste regule cei ce voesc a fi 
oratori ori limbişti, şi anurae in şcoli de specialitate, noi 
insa să învăţăm pe elevii nostrii români a vorbi, a ceti şi 
a' scrie bine româneşte, şi atunci am facut cel mai mare 
bine ce-l putem face neamului nostm. 

Materialul din aritmetică e prea puţin, tot a::-;lfel şi 

materialul din istorie, carele mai ales în clasa VI e de tot 
necorăspunzalor fiind pe de o parte prea putin, ear de 
alta parte nu lractează nici o lectiune din istoria univer
l:'aIă, macar că dupa cum se ştie, istoria universală nu e 
scoasa p<1nă azi din planul nici unei şcoli de pe rotogolul 
pământului, numai din planul şcoalei confesionale gr.-or. 
române din Ungal"ia şi Transil\"ania. Tipuri de eroism şi 
iuhire de patrie putem aUa numai la Romani şi Greci. 

Mai puţin îndestulitor şi neacomodat împregiurarilor 
şi ordinaţiunilor superioare de stat, e planul nostru de în
văţamânt. în ceeace priveşte propunerea limbei maghiare. 

Ştim bine ca înYăţaţorii români trebue Să slujească 
aşa zicâIld doi Domni: autoritatea bisericească şi autori
tatea politică. 

ştim bine ca te necazuri şi câte şicallări ind ură în
văţătorii români pentru propunerea cu nesucces a limbei ma-
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ghiare, Aceasta din motivul că nici până azi nu avem un 
plan hotărât, care să ne fie crtlănz drept şi adevărat la 
propunerea limbei maghicrc în ~coalele noastre confesionale. 

Inspectorii regeşli de şcoală, cu oca:-;iunea cerce-
1ărei !şcoaleJor pretilld pe basa ordinului ministerial că 
istoria, geografia, socoata şi constituţia să· se propună 
şi În limba maghiară şi ştim bine că şi examineaza pe 
băeti din aceste studii în limba maghiară. 

Planul nostru Însă nu prescI'ie propunerea acestor 
studii !şi in limba maghiară, şi acum ce să facem dar? 

Planul nostru de invăţăm;\nt pune pond mare pe 
gramatica maghiară, măcar că e lucru cunoscut că limba 
nu prin reguli gramaticale ci prin deprindere in vorbire 
se poate însuşi. Dar planul nostru de învăţământ pretinde 
in ceeace priveşte gramatica mai mult din limba maghiară 
decât din limba română, căci În anul III în limba ma
ghiară prescrie modul indicativ !şi imperativ, pe când În 
limba română modurile le prescrie numai în anul al IV, 
tot astfel in limba maghiară prescrie zicerile eompu:-;e in 
anul IV, pe când în limba româna prescrie diferitele soiuri 
de ziceri numai în anul al V. . 

Când dara. biserica noastră drept măI'itoare, prin 
glasul şi autoritatea măritului congres naţional, să. îngri
jeşte a da fiicei sale, şcoalei române, un plan de învă
ţământ, suntem indreptăţiţi a aştepta, ca acel plan să cu- • 
prindă în sine tol aceea ce pretinde şi cu tot dreptul 
trebue să pretinda şcoala română: planul să fie luminat, 
deschis, conlspunziltor gradului d~ desfoltare a popot'ulu,i ro
mân, dilă/tzul sincer şi adel'lirat a ;nvtt{Morului român, c({ci 
învIl(âţorul romlÎn pe baza acestui plan are să zideasccl şi a
nume are să zidească 'lut în ascuns ci în fata lumii, aşa 
dar planul f1·ebue· să fie cor(lS punzătot' tuturor aşteptărilor, 
căci dacă planul va fi greşit, ca sli nu zic supe":ftcial, Întreg 
ed~fictul V(t fi !lreşit m'i supe·t:ticial. 

Cunosc gradul de desvollare a poporului nostru: 
cunosc pe învăţatorii români, am studiat planurile de în
văţământ a diferitelor şcoli, în asemănare cu planul nostru 
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de învăţământ am ajuns la conclusinnea că acesta nici 
dupa. formă nici dup,'\. cuprins nn e corăspunzator. 

* * * 
In legătura cu planul de Înzăţământ, trebue sa. ne 

ocupăm şi cu ordul oarelor, carele asemenea e necorăs
punza tor, pe lângă aceea nu e nici conform oarelor pres
cri:se de [Jlan pentru culare şcoală, căci numai în treacăl 
să amintesc, în şcmdele cu doi invatatori, penlru clasele 
III, IV, V şi VI sunt prpsrrise în plan 34 oare, iar în ord 
sunt numai 32 oare caci 2 oare din ştiinţele naturale de 
sigur vor fi rămas În pană. 

Ordul oarelor e făcut pe jumătăţi de oare şi astfel 
e foarte cu greu ca să le poţi OCllpil cu toţi şcolarii din 
o clasă.în jumatate de Of'a. 

Apoi, sinodul eparhial al aradului, paremi-se a 
decis, iar Veneralul Consistor a dispus, că catehizaţia să 
fie concrez111ă domnilor preoţi: ordul oarelor insă nu a 
ţinut cont de aceasta, căci oarele de religiune la şcolile 
din o comună sunt fixate pe aceleaşi oare din zi şi nu 
cred că ar fi posibilitate fizică, ca preotul să poată pro
pune religiunea, de exemplu Luni dimineaţa dela 8 până 
la 9 ore la clasa m, IV, V şi VI, şi tol atunci să pro
pună şi în altă şcoală la clasele 1 şi II. După ordlll oarelo\' 
trebue să o facă ... La Dumnezeu toale sunt cu putinţa! ! ! ? ! 
Usul hasat pe regulele pedagogice e, că la construirea 01'

dului oarelor să se ţină cont de studiile mai grele şi mai 
abstracte, cari să propun în orele prime ale zilei şi cele 
mai uşoare să propun după ameazi. Ordlll nostru de oare 
nu ţine cont nici de aceasta. regulă pedagogică de mare 
insemnătate pentru instrucţiune. 

* 
* * 

Un mare neajuns observăm în în\'ăţământul noslm 
confesional şi prin aceea că nu avem manuale de şcoală 
corăspunzătoare. Ca.rţi de şcoală din religiune nu avem 
de loc, iar din celelalte studi! deşi avem o mulţime de 
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manuale, dar cu o mulţime de greşeli pedagogice şi de 
limbă. Câte cărţi, am putea zice atâtea terminologii. Auto
ritaţile noastre bisericeşti ar putea da mare impuls auto
rilor de carţi didactice prin aceea, că ar escrie premii 
pentru cele mai bune manuale de şcoala; iar de altă 
parte plin sistemizarea unei comisiuni permanente pentru 
censurarea manualelor de şcoală s'ar produce o unifor
mitate în terminologia invăţamântului nostru confesional 
şi s'ar introduce În şcoala noaslră confesională româna, 
numai manuale, cari corăspnnd tuturol' cerinţelor peda
gogice şi cad sunt conform caracterului şcoalei române. 

Nu atlu de norocoasă idea, ca. ciirţile şcolare sa. fie 
censurale de comisiunea esmisă din sânul reuniunilor în
viiţătoreşli. Comisiunea pentru censurarea cărtilol' de şcoala 
fie o comisiune oficioasa., formeze o autoritate. Aceasta 
comisiune compusa. din biirbati esperţi, literaţi fie profe
sori, preoţi invăţatori,. scrietol'i etc. chemată e a d~l di
rectivă întreg invăţa.mântului nostru. Statul susţine o ast
fel de comisinne sub numirea de »orszagos kuzoktatasiigyi 
tanacs«, şi nici o reformă nici o chestiune şcolară nu se 
face, nici o carte pentru şcoală nu se aproabă, fanl as
cultarea acestei comisiuni. Aceasta şi la noi s'ar pulea 
face. Consistorul mitropolitan ar putea denumi o atare co
misiune şi astfel am ajunge ·în intreaga. mitropolia noastră 
la o uniformitate in ce prive~te manualele de şcoala., dar 
şi în ce priveşte alte reforme şcolare. -- La acest loc a
flu de lipsii a atrage atenţi unea celor chemaţi asupra dis
positiunei Consistorului aradan, că numai acele manuale 
vor fi fntroduse şi primite in şcoalele de pe teritorul a
cestui Consistor, cari manuale vor fi tipărite In tipogl'afia 
diecezană. Aceasta procedură conduce la monopolisarea 
cărţilor de şcoală şi poate avea ca urmare, că cele mai 
bune cărţi de şcoală să nu fie introduse în şcoalele con
sistorului al'adan, numai din motivul, că nu sunt tipărite 
in tipografia diecezană. 

Ştiinţa ca atare nu se poate mOllopolisa; şi în mo
mentul când am îngrădit literatura noastră şcolară prin 
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zidurile tipografiei dlecezane, manualele noastre şcolare mi 
vor li atât de libere şi independpnte, şi am pns stavilă 

concurentei spirituale, am opt'it desvoltarea liberă a litc
ratmei noa::stre şcolare. 

Nu prln monopoli8area tipărirei cărţilor de şcoală, 
ci prin instituirea comisiunei permanente, amintită mai 
Sl1::1, vom putea ajunge la unifkare, atât in ce priveşte 
manualele de şcoală, câl şi in ce prive:şle pe::;te lot invătă
mântui nostl'l1 confesional. 

11 

~~ timlJul suprem ca ::Iă ne ocupăm $1 cu inspec
tiullea şcoalei confe:5ionale gl'.-ol'l. rom. şi în legătură Cll 

aceasta şi cn examenele şcolare, căci la noi examenele 
şcolare sunt susţinule numai pentru inspectionarea învăţă
mânll1lui şi pentru contro)area invaţatol'Ului. 

Ştim bine Că la noi până azi, inspecţiunea şcoalei 
e concrezntă comitetului parohial şi conducatorului ofi
ciului pal'ohial. Dreptul acesta apoi şi-I susţin cu toală po
sibila autoritate, indeosebi membrii comitetului parohial. 

Mă rog de iertare, dar inspecţiunea in acest mod, 
dupa a mea modc.5lă părere, e necoraspunzăloare. Şi iată 
pentru ce? În int.reaga dieceză a Aradului, nu cred să a
vem 3 ori 4 comune bi:::lericeş.ti, in a caror comitete pa
rohiale să fie aleşi oameni cu o cultură superioara, şi a
poi mă ierte ori şi cine, dar când e vorba să controlez, 
să inspecţionez eu invatământul ori pe invăţător, nu e des
tul că eu sit-mi ştiu abea scrie numele şi de multe ori 
nici chiar atâta, ci dela acela care voe:şle să controleze 
mersul inva.ţamântului să poate pretinde cu tot dreptul, ca 
se ştie baJ'em atâta ca invăţa.torul, vorbind in termini 
poporali. 

Şi ce se întâmplă? merge membrul comitetului pa
rohial cu autol'itatea-i impunătoare la in5pecţiunea şcoalei, 
acolo apoi îşi al'oagă drepturi ce nu le are. Să nu ne mi
răm că unii ca aceştia îşi aroagă drepturi prea mar'i, când 

ij 
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zi de zi auzim pe fratii nostri inYăţc\lori j.tlbindu-se, cit 
cutare preot, ca condlldUornl oficiului parohial, la inspec
ţiunea şcoalei să poadă faţ<\ de în ,'ilţatol' în modnl ee 
cade sub toată critica. Aceasta din molivul că Vt'neralf'le 
Consistoare nu all nonnal nici pâni azi liniarnentele, până 
unde au a se estinde cei chemah penlrn inspecţiunea şco
lară. Toţi aceştia să simt in drept a di::.;pune cu atari 0-

caziuni după voie şi plac. 

Pentru inspecţionarea învăţamântlllui şi contl'olarca 
învătătorului la noi să manevrează cu exanwnf'le. I~:xame
nele noastre de azi s'ar putea numi sabia lui Damocles, 
ce stă deasupra capului învăţătorului. Toate popoarele culte 
au venit la convingerea, că examenele sunt şi trebue s<1. 
fie sărbători şcolare. La noi ziua examenului, mai ales 
daca. invaţătorul nu e cam bine dispus Cll unii din cărtu
rarii satului, e aştt>ptată cu o nespus<l sete, nu din dra
goste c<1tl'il şcoală, ci din răzbunare in cunlra per:3oanei în
văţătorului, căei vezi Doamne. daCii in decllr.:ml anului şi
caneaz<1 pe invătător in chip şi formă, la examen îl pot 
face de batjocura ,.;atenilor, c,tei cei luminaţi ai comunei se 
adună la examen şi au grije de fiecare CI1Vâll1 gre:;;it, sca
pat din gura elevului. 

Ven. Conzislor din Arad, esmiie la examenele şco
lare aşa numiţii comisari cOllzistol'iali, ele un timp in coaci 
denumiţi numai din sânul inV(i.ţătoJ'il(~r. 

Toată cinstea şi onoarea acelora cari Î~i împlinesc 
aceasta misiune cu seriositatea şi demnitatea recernlă şi 
cari îşi inteleg rostul. " 

Dar vă rog să-mi spuneţi, că oare consună cu dem
nitatea sarbărei şcolare, şi mai ales, că spre înlărirea au-
torităţii Învăţătorului serveşte imprejurarea aceea ca comi- f 
sarul conzÎslorial, sunt şi escepţiuni, CIl notita in mână. se I 
preumblă prin şcoală, tot la a treia-patra vorbă acentu
ează că e esmisul Inalt Prea Sfinţitului Domn ~~piscop, şi în 
tot decursul examenului face la insemnari, in cât face pe 
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publicul U:ŞOl' cl'czător sa cl1jelf', că Doamne ce bine e că 
a venit Domnul acea la la examen, ca vezi cum tot în
seamna, ca bag:"leama invaţatornl nostru nu s'a ţinut de 
rânrl şi pruncii nu ştiu nimic. 

Domnilor şi fraţilor! Am fost pe la examene straine, 
am fo,.,t la cont/'olarea unor şcoale straine şi in. decursul 
anului şcular, dar en pe cel increzut ClI inspectiunea nu 
l'am v(tznt facându-şi insemnari în faţa publicului, acea:::sta 
nnm'\i la noi se inlâmpli\, pentm ca poporul sa vada ca. 
eamisnl L-;i tmplinc,te cu mare scumpălate misinnea, ŞI 

totodat,1. s<1 vadă POPO! ni ca invat<1torul nlI e incmat cu 
afacerile lui. 

A;.>oi in c'Jnf!~rinţele lua~tra învaţltore;şti ani de a
rândul am rli:lcntat ch'~~lillne'\, că cine sa. examineze cu 0-

c lziu!lea eHm~a~1 li" .,colare'? Toţi am ajun,.; la adevi\.rnl 
că la ex lin }îl nurn li invăţ,ttorul s'l. ex;tmineze. Aceasta a
poi s'a ~i pL'actic:tt pina cân'i au veOLt de esmişi conzis
toriali rra~ii nO'5tri invatatori. Acum nllmai examinează nn 
mai tnv:lţ:Uol'lll, ci şi conducătorii eX>l.mennlui, ba fiind 
noi oam~ni ro )d~mi, şi eX-lmenele noa:ltre se conduc ca 
in gimnazii, domnii esmişi conzistoriali provoacă elevii din 
ziuar, ori clnam:'\. lol câte 4 ori 5 elevi afara.. Tol Jucrlll'i 
adevărat modeme, dar inca nn li se şed in şcoala poporală. 

K51e fapt con51alat, ca nici când atâta invătători 
nu au f05t lraji la ",\spundere penll'll examene slabe, ca 
şi de cli1d sunt esmişi la examene comisari conzistoriali 
denumi ţi din sănul invatatorilor. In consecinţă dara invă
tatorii nostri in mare parte sunt oameni superficiali, oa
meni cari nu-şi implinesc datorintele lor, oameni cari ani 
de arândul au boierit nefacând nici un spor, şi a trebuit 
să vina. c0-misarii condstoriali, denllmiţi dinll'e invăţ;ttorii 
creznţi de cei mai esperţi şi distinşi, ca ac~ştia să tre
zească pe invatatori şi să-i inveţe la ordine. Mie unuia 
insa asta nu im vine a crede. 

CnI10sc pe inviHatorii nostri şi cu oareşi-care în
deslulire m:'l.rturise3c că mulţi sunt de aceia, mulţi, foarte 

6* 
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mnlp, cari lucră În lini:;;le şi nu se bal pe Pf'pt cA ef' î!l
"văţători renumiţi sunt. 

Acestea toate-s drepte şi adev<\l'ate, şi sustin ca tu 
acest mod şi cu astfel de mijloace invi1ţărnânlul nosll'l1 nu 
poate fi inspecţionat, fnv<lVHurul nu poate fi controlat. 

Ori care învăţător conştienţio5 şi curat îo afacerile 
lui, nu fuge de inspectiune, dar faca-se la timp, facă-3e în de
cursul anului şcolar din când In când şi pl"În oamelli de spe
cialitate, dar nu prin oameni cari nu sunt chemati a con
trola învMămâniul, şi ou cu ocazillnea examenelor. 

Examenul fie sărbătoarea şcoalei; inchiderea săr
băloreasc,l a prelegerilor. 

Esmisul conzislorial, - bărbat de specialitate, in
decursul anului şcolar ori şi când poate inspecţiona şcoala, 
petreacă în o şcoala 2-3 oare; asculte propunerea în
văţătorului; examineze pe elevi, şi din toate aceste va 
putea să-şi formeze o icoana fidelă despre merslll învăţa
mântului şi despre diliginţa invăţătomlui şi aceasta cu atât 
mai vâr10s ca. e lucru cunoscut că pe timpul examenelor 
şcoala e goală, ele\'ii pe la lucru sunt r!'sfiraţi, pe când 
inspecţiunea şcolară în decursul anullli şcolar, mai ales în 
lllnile Xoemvl'ie, Dec. lan. Feb. l\lartie, şi Aprilie, aIia 
şcoala indesuită de elevi, ear pe in"ăţatori în driclll lu
crului. 

Protopopill tractual poate I'izitn cUlI/ui/ele bisericeşti 

în timpul examenelor??! Si astfel e.1'amenelp În adn'âr al' , . 
fi 8ărbtdori şculare, eal' nu ca azi m~iloare de co/d/'ol,l. 

m 
Dacă În adevăr ne zace la inimă pl'ospel'area şcoalei 

române, atllnci chiar ca. e timpul suprem a ne ocnpa şi 

cu regularea salarielor invaţătol'eşti. -- Şi la acest loc 
trebue să amintim, că nici un invăţător nu e salarizat a
tât de slab, in raport cu funcţiunile ce le sevât'şeşte, nici 
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un tnvi'lfc\lor nu îşi capMii. salariul atât de neregulat ca şi 
rnvăţatoru~ confesional gr.-ol't. român. 

Invatatorul nostru e totudată şi cantor, dar pentru 
aceasta funcţiune nu primeşte nici un salar, de cumva nu 
\'0111 privi de salar cantoral acei 40-80 fileri, ori o co
roană, ce primeşte învătatorul pentl'll-că cu ocaziunea în
mormânlărilor 2-3 oare cânta de-alungul satului; în con
ct1l':mrile ce se publica, ~e aminteşte un salaI' invc1iătoresc, 
şi la urina se zice că are se conducă şi strana. Dar pen
tru cantoraL comunele bisericeşti în marinimositatea lor, 
nUlllC nu dau, le place pă1'<tdii, dar nu plătesc. 

în multe locuri. pe lângă sai arul in bani, invaţă
toml mai primeşte grâu, cucuruz, pui etc. pe cari învă

ţătorul trebue să le încasseze. 

Am avut o mulţime de staţiuni În\'ătătoreşli foarle 
bine salarisate, ca să nu amintesc numai comunele Pecica 
Şei tin şi Nădlac. În decursul timpului devenind aceste sta· 
ţiuni vacante, com. parohiale au redus aceste salarii, au 
deschis concurs nu pe salaml ce il avea fostul învăţător, 

ci pe salarul stabilit cu mare gratie de calra cOl1uteL 

Oare noaua nu ni·e permis sa avem vre-o câteva 
statiuni lnvăti'Hure:-;;li bine salarizate, la cari apoi cu aca· 
ziunea îndeplinirei, sa recurgă invă~ătorii nostri cei mai 
distinşi, aceia cari ani de-arândul au mâncat pâoea amara 
a dăscaliei pe lânga un salaI' amărât de 3 - 400 fioreni? 

De ce oare se econoll1izeze comunele bisedceşti 
ollmai în conta salamlui invăt;ltoresc? 

De G/,; nu economizează comunele cu aceea~i râvnă 
ia alte poziţii din preliminar? 

De ce oare superioril<1ţile şcolară aproaba atari de-, 
cisiuni, ci'tnd e fapt că nu ruina materiala e motivul că co
munele bisericeşti reduc satarul invătatol'esc? 

Tol atât de slab stam şi în aceea ce prive~te 801-

virea salariplor învă«'Horeşti. în cele mai multe comune, 
fnvă!ălarul primeşte salarul in modul cel mai neregulat: 
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învăţătorul aşa zicând e supus epitropului şcolar, celci a
cesta atunci ii da. salaml, când Domniasa, ep;tropul, are 
voie. De mulle ori trebue să alerge învăţătorul la uşa e· 
pitropului, ori a judelui comunal, până ce îşi primeşte a
mărâtul de salar. 

Şi in aceasta privinţă consistoarele noastre, ar pu
tea regula aceasta afacere şi anume intrun mod foarte res
pectuos. Comunele bisericeşti să fie obligate, ca cuota sa
lamlui invăţatoresc să o administreze pe fiecare pătrar de 
an inainte cassP-'i consistoriali, ear învăţătorul Să-şi ridice 
salarul dela Consistor in fiecare lună inainte. Comunele 
bisericeşti ar admini:stra regulat aceasta cuotă, căci s'ar 
face ră.spunzător personal condncătorn\ oficiului parohial 
şi epilropul şcolar pentru solvirea regnlată a cuotei, invă
ţătorul şi-ar primi regulat salarul său şi nu ar fi silit a 
umbla cu pălăria in mâni pe la epitropul şcolar, şi pe la 
mai ştiu eu cine, pentru ceea ce pe drept li compete. 

Aşa cred că pe lângă puţină bunăvoinţă, aceasta 
chestiune de mare interes pentru învăţătorii nostri, s'ar 
putea să se desbală din toate punctele de vedere şi apoi 
tntrupală :să fie. Cu bunăvoinţă da, uşor s'ar putea rezolva, 
dar fară bunăvoinţă, în veacul veacului nu . 

... 
* * 

Ocupându-ne cu regularea salarelor invătătore::;;ti, 
aflu de lipsă a atr'age atenţiunea fraţilor mei invaţători:şi a
supra imprejurărei că imparţirea :şcoale!or prin comună nu 
e acomodată şi ar trebui să ne nisuim la centrilisar'ea 
şcoalelor, adecă când să elifică vre·o şcoală să nu se edi
fice in diferitele părţi a,le comunei, ci pe cât e posibil se 
să edlfice şcoalele in apl'opriere unele de altele. Prin aceasta 
am ajunge ca să se introducă şi la noi sistemul, ca fnvă
ţătorul Să propună cât la mai puţine cla-;e, şi in casul 
acesta şi rezultatul va fi m li imbucurator, căci alt pro
gres va putea face invaţatorul in şcoală conducand 4, ori 
6 clase şi alt progres cu mult mai satisfilcator va face 
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conducând una, dona, ori cel mult trei clase. X u ne im
piedece la centralisarea şcoalelor, departarea de casele pă
rinWol', c<lci fie comuna cât de desfirata, dacă ~coalele să 
edtllca in centrul comunei, nu cred ca in cel mai rău cas 
departarea sa. fie mai mare de 2, ori cel mult;) chilome
tri şi acea::lta nu poate număra in raport cu rezultatul. 

IY. 

Dacă insă voim ca fnva.tamântul nostru confesional 
în adevar să fie ridicat la un nivel pretins de spiritul tim
pului, atunci necondiţionat trebuie să ne îngrijim de su
crescenţa nouă, adecă să ni cre:)tem invatatori buni !şi bravi. 
Preparandiile noastre trebuie sa ni deie cel mai bun ma
terial pentru a putea condl1ce cu bun succes edificarea cul
turei naţionali. La acest loc accenlua.m, că dela candidatii 
noştri de Învăţatori să pr'etiode, 8ă aibe o cultură sociala 
tndestulitoare, să fie firmi nu linguşitori, oameni conştii 
de chemarea lor, Mrbaţi, cari când yor n în vieaţa, să şi 
caute drepturile lor, nu lingu:;;ind ŞI unuia şi altuia, ci sa 
~i le C<lştige prin pilşil'e barbatească şi energiCă. 

to institutele preparandiali să se pllmL mai mare 
pund pe cultura socială şi practică, decât pe regulrle ab
stracte ale algebrei şi a legilor fi:-lice şi geometrice. Î/l deo
sebi Sit se jJUIH/ IWlte pUIHZ pe cllltlrrtrea bunelor re!atiulli 
('/(. Jll'potii, ('(/('i dant jJl'eparandul absoh'ent, UII pâfi ÎI! t~i

a(ii CIt r//(şHltlllie /aţâ de teolcJfj, ,~i apoi În comuni se ta 
/!/lIl/Ij'esfa (lcea~'(f,t ,z'/fll/rlnie, IlI'in aceerl, CII preotul şi ÎI!I'll

(Ilto},ltl SI( tm!/!, În der!!>t,>, to,lff' r~tilflllpfe, foale nisuin(de 
no//stre petdl'/l pl'O/JlOno'p(t Îw:r((tll/IIÎ/lfll/ui, VoI' râdea de a 
valma . 

. Preotul, da, fIe conducătorul sulletesc al comunei 
bi:-;el'ice:şti, dar nu pl'ÎveasCă in învăţătorul său decâ.l pe 
ajulol'tll său cel bun, mâna sa cea dreaptă, intru promo
nlOvarea intereselor culturali a comunei. Invăţatorul ase
menea pr'ivească in persoana preotului pe acela, carele 
qupa darul primit, chemat este a fi conducător afacerilor 
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comunei bisericeşti. Consistoarele n0astre să aibă. mare 
grije ca nici unul nici altul să nu provoace ceartă si des
binare, pe cei vinovati li aducă la reson. 

Mai uşor in să se va putea pune capat acestor stărÎ 
triste, dacă Consistoarele noastre se vor îngriji a da pre
paranzilor şi teologilor ocaziune, a se cunoaşte ca cei che
maţi a conduce cândva poporul, dacă. se vor îngriji că In 
preparandiile noastre să fie suscepuţi numai atari indivizi 
cari corespund cerintelor legali, eal' celor suscepllti in p,'e
parandii să li deie ocaziune pentru căştigarea culturei so
ciali necesara. pentru vieaţa.. 

Şi când preparandiile noastre vor fi 'ridicate la ni
velul recerut, binevoia5că Venerabilele Consistoare a dis
pune comunelor bisericeşti, că cu ocaziunea escrierei con
cursurilor pentru cutare staţiune inva.ţătorească, sa nu mai 
pună condiţiunile, ca de exemplu: cei CLI două clase gim
nasiali, ori cei cu clase gimnaziali vor fi pl'eferiţi, caci di
ploma de învăţiHor trebuie să cvalifice pentru toate staţiu
nile de invăţator şi apoi azi numai dela învăţaceii de ne
guţători, şi indusLrie,i să mai pretinde câte o clasa ori 
doauă gimnaziale. Diploma de învăţător ajunge atâta cât 
examenul de maturitate, apoi nu e bine sa facem sAritud 
inapoi, ca să nu trecem de oameni cari nu inţelegem ros
tul lumei. - Şi ar fi foarte de dorit, că Venerabilele noas
tre consistoare, să binevoiea::3că a se îngriji ca ton aceia cari 
au obtinut examenul de cvalificatilllle tnvătăto"ea~că, să-şi 
poatii căpăta statiune, căci şi azi avem o lIlulţime de invăţă
tori, dai' mai ales invatătoare, cari nu pot ajunge să-~i 
capele vre-un post, de aici apoi urmarea destul de trista 
şi dureroasă: că invăţător'ii români şi fnvăţătoal'ele române 
trec la şcoala de stat. Onorată adunare generală! Noi in
văţătorii confesionali gr. ori. rom. din intreaga metropolie, 
suntem asociaţi in 4 reuniuni, dintre cari in deosebi reu
niune.t noastră şi a fraţilor Caransehe~E'ni, fac paşi rmbu- v 

curătol"Î spre înaintare şi că$tigă ma,'e vază statului inva~ 

ţătoresc ~i bisencei noastre, 
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Fiind noi însă fii unei şi aceleaşi biserici, e tim
pul ca toţi invăţătorii din mell'opolie să ne legaţi pl'in le· 
gătura dragostei celei adevărate, întru promovarea intere
selor şcoalei române. 

Aceasta vom putea ajunge, dacă ne vom ingriji ca 
corpul invăţătoresc din intreaga metropolie să formeze o 
asociaţiune a tu1Ul'or învăţătorilor gr. 01'1. români. 

Conduşi de dorul de a vedea şcoala română ridi
cată pe gradul ce cu tot dreptul îi compete, şi 

conduşi de dorul a vedea inril(ătorimea noastră 
confesională din intreaga mell'opulie, lllcrând in al'mo::1ie 
umăr la umăr pentru interesele cele mari a le culturei 
neamului român, 

Să decretam: că allăm cu cale şi cu scop asociarea 
tuLuror învăţătorilor confesionali gl'. or1. rom. din mell'O
polie, intru apărarea şi susţinerea tuluror drelJ1Ul'iior ce 
după lnge, dreptate şi dalioă cOlllpet şcoalei româoe şi 10-
văţătorului român confesional. 

După toate aceste, luând in drcdptă conzidel'atiune 
toale cele premise, fiind pătl'l1[)şi de insămnătalea cea mare 
a reformări invăţămânlullli nostru confesional, ca urmare 
firească a celora expuse, putem face conclusiunea: 

1. Să sâmte necejitatea I'cformărei planului nostru 
de învăţământ şi a o['dnlui oarelor.· Aceasta o pretind inte
resele şcoalei noastre române. 

2. Să sâmte nece31talea sistemisărei unei comisiuni 
permanente in melropolie, pentru cenzUI'area cărtilor de 
:;ieoală şi pentru a da directi "ă tulmo!' l'erorJn'~lor şi ches
tiunilor şcolari din intreaga metropolie. Acea::;la o pretinde 
unificarea învăţamânlului nostru. 

3. Să sâmle necesitatea ret'ormărei inspectilloei şcu
lari pl'in bărbaţi de specialitate şi in decLH~ul anului ~co
Iar şi in legătură cu aCE-asta; 

Să samte nece:;itatea decretărei examenelor de sar
batori şcolari şi nu de mijloace de controlă. Aceste le pre-
tinde dreptatea şi cultura modernă. ' 
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4, Sa. ~âmte necesitatea regularii salarielor invaţa
loreştj şi a solvirei regulate a acestora, Ace~te le pretinde 
munca cinsLita a dasca.J ului român. 

3. Sa sâmte necesitatea ridicărei prepamndilor noa5-
tre la n velul J'ecerut. Aceasta o pretinde dela noi ingriji
rea pentrn viitori. 

6. Sa sărute necesitatea a50cÎ<ll'ei tuturor ('euniuni
laI' iov. din metropolie, aceasta o pretinde legea flrească 
adl"cA. fratii sa. lucre lmpl'puna, 

7. Să sâmte necesitatea Că. iovăţatorimea noa",tl'[ 
cu demnitatea şi in mod demn de tJata. increderea sa 
ceară dela milritul no~tl'll congres national. rel'ormarea in
va~ărnântulni n0::-51ru confesional, conform celor mai sus 
amintite, aceasta o pretinde dela noi cinstea, barbatia şi 
demnitatea noastră. 

Dacă in adevăr ni~uim spre reformarea invă~amân
!ului nostru confesional, atunci ca se putem fi siguri de 
isbândă, avem să păşim în mod demn de toată barbaţia. 

Propun onoralei adunări generali, 8<\ bine\'oeasca.: 
l.Sa predeie chesliuneaspre studiare desparţa.mintelor 

2. Sa lrimita aceasta lucrare, reuniunilor surori din 
CaranKebeş, Tlluişoara şi Oradea mat'e, precum şi fiecarui 
protopop traclual ca comisar consÎstorial al conferinţelol' 
fnvăţa.toreşti din arhidit'ceza, 

3. Să decidă convocarea unui congrps al lulLll'OI' 
in\'(\talol'ilor din metropolia no(\.:stră in Sibiiu, pe anul vii
lor 1906, care congres să se ocupe cu reformarea Invăta
mâtului no!:!lru confesional. 

4. Sa. aleagă o comisiune de 13 memhrii carea co
misiune să pregătească toah' cele de lipsă pentru ca acest 
congres să se poată ţinea, anume: 

Aceasla comisiune va face pregatirile de lipsa., va 
cOlllunica cu l'euniLwile surori şi cu d('~părţamintele noas
!re şi cu cele din 'l.l'hidieceză) decisi unile adumlrei g(~nel'ali: 
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modalităţile reprezentărei despădămintetor la congrf':4, va 
convoca congresul, va stabili programa lucrărilol', cu un 
cuvânt să va ingriji de toate cele de lipsă la ţinel'ea aces
tui congres de cel mai mare intere5 pentru şcoala 1'0mrtnă. 

Fraţi învăţători! Acum ori nici odată, croiţi-vă o 
altă soarle! Puneţi-vă pe lucru! Daţi in laturi nepa.sarea ! 
Dovediti lumei că corpul invăţătoresc al reuniuni, e con
sciu de chemal'ea sa, şi cu' bărbilţie şi demnitate cere, pre
tinde ca şcoala română să fie a~cee,l ce trebuie să fie: fo
cularul cultarei neamului rom\ne .. c. Pentru aceasta să ne 
luptăm, căci lupta noastră dreaplă fiind, i~bânda inainlr 
ni-este asigura ta 

Deci cu ajutoml lui DlllllllC7,eu ~i in numele lui 
inainte! l' 

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



Illforlnnţiulli. 

Reuniunea Învăţătorilor rOlltâl1i dela şcoa. 
lele poporale confesionale ortodocse din die
ceza Carallsebeşulul ş'a ţinut adunarea gene..aIă de est 
timp In Boeşa monlan{l, Duminecă şi Luni in :2~ şi 29 August 
(10 şi 1 .';cpL Il.) Hegrelăm mult că reuniunea noastră n'a pu
lut fi reprezentată la aceasta festiv[t adun. generaEi, despl'e ('are 
"JJrapelul" scrie inlr'e altele: ,,(trll/,'em oJnrlyiile noastre În/,'tiţi'j

torimei, cure ne-(t an/tat cti (u'e coin(li .~eciIHl.~/i .~;i propr(,~ert,~cli ;-li 
a re//:;.it 8;i-~i ellilife lIii 1111.' tie /rante În :;Ntrl/il/tele 1I0ll,~tre CUltll
rale-lIlt!iol/fl!p, /(1/ loc ht ca/'e (lam sii pricim Cit InrÎndrie", Adu
narea genel'aIă, onorat:1 de prpsPllţia: P. On. D, Maxim Popovici 
proloprezbiter, In reprezpnlanţa COllsislorului diceezan şi a Il. Sale 
Domnului Episcop .Yir~()la// POjJw; subinşpectorul rt'gese din Lu
goş Ernerie Fiildi; pI'Olopretorul lIuilzarek; juzii Antal!ii [k Pet
rie, apoi Andron v, prezidentul ,'euniunii Invtltătnreşti Timişorene In 
reprezentanta aceleia: sa deschis la orele 101/ 2 prin harnicul şi 

mult promiţătorul ei v. I'['czident Geol'yi/l (}ial~, eu un bogat şi 

des aplaudat discurs, in care comtată că şcoala-ca rocula!' ptll'i
licător al soeiet'tţii ome,wşti -începc a ti aprl~ţiată ~i la noi. A di
serial DI Pet"lI Randu lnditător în Obad despl'e: "ITaloarw şi 

in/ll/in(a e.rewjllHllli În edllmtiUltNl /'eli!Jil/(l8'( nWl'altt", Bellexii la 
aceasta intt're,;antit disertaliune a făcut DI InvăţiHor Olonoga din 
CoşteÎ. Conferinţclp- I'ostite liber şi cu multă judeeală au fost as
cultate cu deosebită atenţiuf1!' şi in\Tl'dni(~ite de enlusiastc aplause. 
T('ma disertaţiunei a fost dată de comitet, pentru a cărei elabo
rare memlJl'ul fundatnr al reuniunii /)/" Georgia J}obrin advocat 
În Lugoj a ofp-rit un pr'emiu de ~O cor, HestaurUl'ea biroului s'a 
fileU! cu insufleţi,'e unahlimă, aleg.lndu-se preşedinte domnul [Oftil 

Jf(l I'CIl , care ca prim secretar a condus afacerile reuniunei timp 
de aproape pe 3 dQcenii şi arc partea leului in al'arlicar'ea rCll-

I 
\ 
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lIiunei in frunl{~a tutUI'Ol' reuniullilor lll\'iiţitloreşli. ,'ice preşeJillle 
este Georgiu Gian, ear secl'etar pt'im, v('stilul scrielor poporal dl 
Georgin CtHană. :\e UUl'Ut'am d{~ frumoasele prestatiulli a-le fra
ţilor noslrii din Jiecpza CarnlJ"ebe~ului ]'ugi'tndu-Ile ~i noi Îm
prpullft cu vrednicull.:'i v, prpz.illellL zicilnu: "J)olOlIne rtjn/I; \~I'()IL{d 
rrllwÎ /le". 

COl1titetul re.lIiunii. Pl'ima şedinţa ordillal'd dE' 
comitet s'a ţinut Joi in t 8 lui i II (31 August) a, c, In local ilatea 
~coalei cenlrale din Arad suh 'eondUl'Cl'ea \',-prezidenlullii Iosif 
MoldO\'an, fiInd de faţa: Dimitrie Popoviei, Iuliu GrofşoreaQ. :\. 
Boşcai, G. Popovici, P. IHldea. III aceasta şedinţă pe lângă dis
poziţiile privitoare la modul execulăl'ii conduselor adan. gen., In 
l1l'rnarea lnet'cuillţrll'ii pJ'imite dela Ven. Conzi,;tor, ,;'a di,.wutat 
l:hestiunea manualelor şl:olare şi s'a compus lista mallualelor 
pentru anul şcolar eminte. Pl'ivitol' la ol'ganul reuniunii ~a In
,;ărcinat presidiul a clIlana \i,;te de subsc!'jet'c la abonament cu 
dpobligamcnL pe nani, cu [) cor, anualminte, făc,lnd p(>ndentit 
forma de editare dela rezultatul subscriel'jlor. Avem til'mă sperantă, 
el matul'Ilalea invăţătoJ'imei dovedită ptlnă aei, va duce la il.bândll 
~i aceasta afacere de rat'a importan![t, In care rl'uniunl'il nostrii 
are rol de iniţialor, 

Exentplu bun. Corpul inyăţătoresc din Peci('a a a
ranjat, In favorul fondului de l'uitar<' al orgallului reuniunii, un 
concel't impl'eunat cu representaţiune teatraL'!, care după infcr
maţiunile ce le avem, a succes pe~te aşteptare, "enitul curat de 
Br) cor, s'a :;;i administrat' ca~5ei reuniunii. Unii colegi din eecica 
pentru bunul inceput, sunt yredniei de recunoştinţa colegilor lor 
dornici de a avet\ un demn organ de specialitate, 

Foaie pentru orbi. In Anglia a apărut de curând o 
foaie săptămanală pentru orbi. Foaia poarta titllll: 'Pile Hmille 
Vecld!!, după numele celui ce a inventat tiparul pentru orbi. 
Orbii celesc pip;'tindHterÎle. lată o ţară cultă in care societatea 
se ingrije:;;te, ca şi orbii să aibă foaia. lor. 

AlcoholisOIul. Din statistica ol1cială să constab\, că 

In San Petersbul'g capitala Husiei mor anualminle :ZOO persoane 
din pricina beţiei, adecă. din !OU de oameni 38, aproape jumă
tate, sunt omoJ',lţi de alcoholul consumat. Dintre oamenii isto\'iţi 
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de aceasta otravă şi CilZUţi pc drumuri, ;}:rOOO sunt al'ădicati a
Ilualminle de poliţia din Peter"bUl'g şi du:;:i la "pcţie. ~ă"mana 

naţiune a căI-ei fii sunt supuşi aep"tei patimi, câte nenorociri, 
câti"t ru~ine şi ulllilil'~ IrdHle se InulII'e numai şi numai pentru bn
ţie. Beţia care prăpădeşte a\'erea, ililiciază COI"jJul, slăbeşte jude
cata şi răpeţ:te \'iaţa, ('sle cel mai mare duşman al omenimei. 
Popoarele civilizate din apusul Europei sau trezit de mult 
şi prin infiinţarea de reuniuni de ah."tinenţă, luplă din re'lpulel'i 
contra beţiei. fn Fl'uncia, Germania, şi Anglia an de an se tll

puti~ază numărul heţiilor şi in raport cu acpasta scade numă

rul crimelor, se hnpuţinează temniţele şi se înmulţesc şcoah'le. 

In Şfedia şi Norveghia nu se mai află beţii de fel. In America beţia 
e crimă ce se pedepseşte aspru. Oal'e când vom vedea scăpat po
porul nostru de acpst duşman de moarte. Da'lcali ai poporului! 
Fiţi sentinele neador'llite, cu fapta şi cu cuvântul combateţi răul 
aeesla In cercul vostru de acli\ itate, premergeţi cu exemplu şi 

veţi da viaţă mult Irw~r('atului nmlru neam, ,'eţi mântui de pe
,'ire m'd~i orfani şi veţi s~ăpa d~ ispita păcatului pc mulţi nefe
!.ieiţi. Toemai ÎII zi lele aceste se ti ne tn capitala ţări i noastre un 
mare congres internaţional al celor ce luptă contra alcoholismu
lui. Ce păcat că dascălii romani, din citllza mijloacelor, nu pot 
lua parte la as\'menea fnlrunit'i de binefal!ere pentru popor. 

InvAtAtorii, contra ÎIH"ăţăulÎntulnl reUg'u
net. In oraşul Brema din Germania adunarea tnvăţătorilor cu 
277 voturi, contra 43, au decis să se roage senatul oră.şenesc, ca 
susţinMor de şcoale, a nu mli admile propunerea religiunei in 
şcoalele poporale. Iată urmal'ile şcoalei neco'lfesionalc. In'1ăţălOl'ii 
noslrii să atragă atenţiunea poporului la aceasta imprejurare. 

Gre~'a învăţătorilor. fl1\'ăţălorii din Craina, năcăjiţi 
şi ei, ca noi, pentru salflrele prea mici şi neregulate, in adunarea 
lor generală ţinută in Leibach a decis, se Intre fo grevă şi să nu 
fnceapli prelegerile pană superioritatea şcoalelor ou le va imbu
nătăţit soartea. Sărmanii colegi! au inceput şi ei se maimuţeze 

pe muncitori, dar fapta lor să potriveşte de minune cu pă~ania 

asinului care a voit s\ Intre in plăcerile stăpânului imitând pe 
micul căţălaş. Ei nu ştiu, că armele muncitorilor nu sunt si mile 
cu armele apostoliei. Ei nu ştiu, că ce se cuvine muncitorilor nu 
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SI! cuvine in\'ătl'tIOl·ilor. Af.loi prin grevă nici nu poţi sili superi
oritatea şcolară s.l re!;1pp-cteze pl'etenziunile, tie ca.L de juşte. pen~ 
lru-că actiyitatea Învăţătorului nu :;\[1 in legătură Cli nici o Iipi;il 

legat!\ de timp. Că yor innlţâ şcolarii a ceH şi a scrie cu o zi 
cu o lună, ori cu un an mai Inainte ori mai târziu, este tot a~ 

hUa. Este altceva la muncitlÎri. Spre exemplu la tipografii, uude 
Tn cazul că se intrerupd munca, nu pierd numai lucrătorii, ci 
pierde mai mult proprietarul; la zidal'i, untle Intreruperea lucru~ 
lui hagă pe intreprinzatori In faliment etc. ele. SusţinălOl'ii şuoa

lelor nu stlml nici o pagubfl materiala ill casul când inv. Intra in 
grevli. Nui vorbli, moralminte sur simţi scădl'ri, dar numai In cu
suI eand greva al' dura ani de-a randul, acea,;ta insă din cauza 
mijloacelor de trai, la tnvăţălori este impo~ihiIă. lm'llţatoril ar face 
mult mai hin(>, dacă ar cAut;\ ca prin pr('~ta\illnile lor să Intre in 
gratia superiorilor şi convi ngand pe cei chemaţi despre bunele 
.'\ervicii ce le pre~tau, cu inţelepciune I~i pol imbunatăţi soarlea. 

I~ogodllă. D'şoara J;'1'n Oyrill. ln\'aţăloare şi directoarea 
inlernalului de fetit(~ din Lugoj şi dl Sit'o/IUJ Ve/cII inva~ăl()r 111 

Caranscbeş logodiţi. 

Felicilările noastre. 
Solvirea tacselor, Pentru difllolllli: Vasiliu Augustin 

2 cor, - ''''l)e.~e ("lmini,<II'I,fij'I': Va"i1iu Allgll"tin I cor, 1'''~Il(' tie 
membrn le, t'Wl/illllf: Ya,.;iliu Augu;;lin 6 cor. Sehastian Tonta 22 
coroane. 

Organul nostru. în~utJeţirta manife,;,lală în a
dunarea general<l din Oiull(, pentru susţinerea !şi edilarea 
şi penlru mai departe a organului nostru, ne-a însufleţit 
şi pe noi, cei·ce sub povara sarcinilor impreunate cu con
grenerea afacerilor Reuniunii, am fost Labarât. Lucram din 
greu dar eu plăcere in agrul inţelenit, auzind gla:=;ul de incura
jare a fraţilor de o soarle; râvnim la. emanciparea rlasca
lului român, de=,considel'ând ori-ce greutati şi jertfe; 1nfrno
tam ori-ce neajun311ri intru ridicarea prestigiului reuniunii 
noastre, vazându-ne în Fruntea unei cele însutleţite şi stri
găm cu încredere c,Ura ade"ăraţii apostoli ai culturei nea
nwlui: înainte! înainte fraţilor! - In urmarea condusului 
adunării generale, comitetul a şi insarcinat biroul a emana 
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coaie de suh5crit're la ahonament, cu deJhligarnent pe 5 il 
ani, dar şi până atunci Indril"3nim a .ne adresa cătrâ. fraţii 
învătatori, a trimite cassal'llini rellniunii abonamentul de;j 
cor. pe anul curinle, ca :sil plltC'm continui! editarea orga- I 
nului şi sa ne putem estjnde intru desvoltarea lui, con
form dorinţei exprimate în adunarea generala. L:t ace3l loc 
se polrive~te de minune zicala romanului: "Fapte, Jill 

.(Iudi!" - Suntem tari fn credinţa, că nu :se va aHa nici \ 
macar ulnul. intre noi

ct
, cal'e prin nernILel'e:='l'ardc şi .~I'in ttră- . 

ganare (e lrmp, sa ză arnicească COI1C UZIl a unăru noas re, 
luat cu atâta însufleţire. Fratilor invJ.ţatorl! acum toamna 
este timpul cel mai potri\rit, fir-care îşi primeşte salarul, 
sa nu uite nici unul de datorinţele sale fa~a de reuniune, 
să o susţinem cn mândrie, caci a noastril este şi am moş
lenit'o dela cel mai iubit al nostru părinte, care pentru noi 
şi reuniunea noastra şi-a dat sanălatea şi poate şi viata. 

Cuvinte mai alese a vă adresa în aceasta afacere nil 
putem, dar ('Tedf:'lJl că nici nil aşteptati. 

In numărul vii tOl' vom publica consemnarea celOI'-ce 
şi prin faptă se araU\. fl1sufleţiţi pentrn UI';I'Ulltl reunilUlei 
nuastre. 

BIBLIOGRAltIE. 

In editura Iibrăr'iei Ciureu Bra\qov a apărut din nou: 
ReligiI/nea pentl'lt ~coa(efe poporale după planul "Normativului>! 
şcoalelor poporate din AI't,;hidieceza ortodoxă romil.nA a Transil
vaniei de [OlM Bel'esC/t lm'ătător şi XicollM Arrm preot-catichet 
op premiat de "Heuniunea învăţătorilor gr.-ort. din distl'ictul XL 
Făgăraş" şi luat la cunoştinţă de Prea Ven. Cons. Arhidiecezan sub 
Nr. şt:ol. 884 din 18mt - Cu mai multe i1ustI'aţiuni. - Acest f!la
Ilual ce conţine in sine tot materialul prescris din religiune, a a
părut in trei fascicle separate pentru anul al II-lea, al llI-lea!;ii 
al IV-lea al şcoalei popota le. Se recomândă in deosebita aten
ţiune a caticheţilor Români. 

'. 
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r. ,";t, ÎII N. Tp salut de ",ănătoa'<ă relnloarcerc, Dat'ă In 

KloHII'rneiburg scriai eeva despre \'iena, cunoscându-ţi desteritalea 
}lenei, nu mă suprindeai. Dar acolo In lumea pr'ogreselol' a te 
deleeta de Ull subiect atât de neillSI~mnat mă pune in mirart1. 
~UlJt foarle cUI'ios, h'imetemil să-I văd, "Spr'e cakar" penlI'u nu
măI'lIl acesta a . ...;osit tarziu. In colo consfimt intru toale,· Istoria 
lileralllrei am introdus-o, 

1. 1'. În Cm, Nu pol "ali"facc, Adresează-te lui ~lef. L:i 
Boeşa n,am putut lua par'le, Hegret. 

II. (', În p, Am salisfa(:ut dorinţei, 

1' . • 'Î, S. Material aelual ~i instructiv din cauza spaţului 

a trebuit să rămână pentru num;lrul proxim, Trebue Hi'i publici'lm 
operatele Incredinţate despărţămintelor spre apreţiare 

,lI, J', În lI. in numărul proxilll apare "Melodul sune
telol' yii", Trebue să tinem [miine. Virlimarea evitelor pl'in preot 
sau protopop, nu e:-;te prescri,.;ă. Din punct de vedere al ordinei 
Insa nu poate lirea, Timl}l'area C\'ilelor e illomÎsă, 

D. 1. În P. Cu părere d~ rău, Jar' nu e pentm organul 
nosll'll O istorie aşa lungă, care priV'e:;;le p~r,.:oane singuratice, llU 

o putem publica, mai yArtoi> dl. cade afară de viaţa şcolară. 
J.; JI. În U, Planul de învăţiinl<int penlr'u şco alele pOpo

l'a le, de care ne intr'ebi, a ap;'Irut, este un studiu fOal'te interesant 
şi de şi nu ne prive~te direct, merită a te ocupa de el. 
~;lI V, Il. Am primit in ultimul moment. Setnn~ tri:.:te frate. 
c::ta noi e plin ora.-::;ul de ~coale comunale, cu toate ace:-;lea avem 
- veste 80 elevi, intr'o ş(~oal{lJ fără de a umbla dill eash in casă. 

'după ei. Ha şi şcolal'ii cari in trecut au rătăcit pe la şcoalele 

străine, anul ace",ta ne-au venit indărăpt. Copiii preoţilor şi pe 

la noi. mai \'arloi> cei dela sate, sunt in ţ'coalele stl'ăine. 
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