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o curiositate. 
Daci!. vedem omul, ce-şi chinuieşte animalul său, se 

produce în sufletul nostru un resenz, iar dacă acela e mallr:.:.tat 
chiar pe nedl'ept, fOI'~at fiind a suporHI. o povara, ce pes
trece puterile lui, in acest caz nu numai că simţim re
senz in sufletul nostru, dar privim cu indignare purtarea 
sl<lpânului nemilos! Şi aceasta indignare creşte in măsura, 
in care se constată, că nn bielul animal e cauza, că a 
ajnns în strimtoarea, in care se aIIa. el şi stăpanul său. 

Iodign:irea privitorului e justă. Căci nu e drept a pre
tinde dela cineva, să duci!. in deplinire, ce nu-i permit 
puterile sale. Nu-i permis, şi apoi cu atât mai putin e 
permis a-l învinovăţi, huiduI, ori maltrata pentru o pre
tensiune imposibilă de realizat. Aşa ne spune raţiunea, 
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aşa ne dictă mintea sănătoasă, pentru aceea zilnic vedem 
cum se face aceasta nedreptate. 

Prin legea noauă şcolară situaţi unea şcoalei a ajuns 
într'o încurcatură,· din eare nu este cap de om, ca s'o 
poată descurca. în aşa incurcătură, că ori-ce forţare a 
lucrurilor nu vor fi în stare a scoate afacerile şcolare din 
starea, in care s'a inglodat. Şi nu, cel puţin în forma 1n 
care se practică acum: prin aruncarea de cuvinte grave la 
adresa învăţătorilor. 

Nu odată ni-am esprimat nedumerirea asupra mersu
lui fnvătământului de până aci, fără ca să fi stăruit înde
ajuns a afla adevăratele cauze, ce au împedecat cursul 
şcoalei. Tot ce am făcut e, că luând de pildă popoarele 
cele mai inaintat&l în cultură, am compus planuri de în
văţământ şi octruat fel şi fel de forme şi chiar metoade, 
fără a tinea cont de împrejurarea, că ce e cu putinţă la 
un popor cult, nu e cu putinţă şi la cel ce abea i-s'a 
zorit razele de lumină. De aici înglodarea şcoalei incă dela 
în~eputul esistenţii ei. Şi in loc, ca să aflăm şi delaturăm 

acest rău, am continuat cu îngreunarea ei, aducându-o tot 
mai mult în imposibilitatea muncii faţionale, chiar' şi in 
cazul, când ar funcţiona şi cei mai destoinici meşteri de 
şcoală. 

Aşa am stat cu şcoa'a, pAna. n'a întrat in vieaţă le
gea şcolară din anii trecuţi. Ca ce pretinde aceasta lege, 
nu e nevoie a o spune în amilnunte. Voiu să spun numai, 
că fnvilţatorii au ajuns ,.între ciocan şi nicovaIă«, au ajuns 

\ 

a slugI la doi domni. Şi încât acest serviciu e cu nepu-
tinţă, cOllsfrânşi de lupLa pentru esistinţa, COllstrâoşi de 
însăşi legea şcolară, invilţatorii sacrificil şi respective partea 
cea mai mare a timpului o pun In serviciul învăţarii 



limbii magiare. Nu că aşa ar cere dorul ori progresul şco
lar, ci pentrucă astfel cere legea, iar invătătorul trebue să 
se supuna legii, daca nu voieşte să aj unga pe stradă, ne
ajutorat şi nesprignit de nÎme. Neajutoraţi şi nesprijmiţi 

nici chiar de aceia, cari azi îi acuză şi huiduiesc! Căci 

ce ar face bietul invatator, dacă nu s'ar supune intru toate 
legii? Cine i-ar sari întru ajutor, când i-s'ar lua lui şi 
pruncuţilor lui pita din gură? O iau la sigur, că cei mai 
mulţi dintre ei vor fi lasaţi tn ştirea domnului, ca vai şi 

amar de ei, făra sprijin şi fara ajutor. 
, Daca aplicarea legii cu toata asprimea ei inpedecă in 

mod simţitor progresul şcol~r, alunci pentruce nu s'a im
pedecat fiinta ei? Nu s'a pulut împedeca ca proect de 
lege şi azi sa se poată ca lege sancţionată? Şi din partea 
cui? Din partea bietului dascăl, acarui viitor şi esistinţă 

pe baza acestei legi - e atârnat de cenuşa unui fir 
de aţă. 

Nu cred să fie cărlurari in ţara ietreagă sa n'o ştie 

fŞi n'o tntaleaga aceasta. Deci apare lucru curios, când se 
aruncă aşa uşor cuvinte grave la adresa învăţătorilor. E 
'ceva chiar neesplicabil. Să pretinzi dela învătator, să facă, 
ce trage după sine perderea postului său, nu poate fi just. 
~i nu, mai ales în cazul, când dacă ar ajunge cu copilaşii 

sei pe stradă, tot din partea alor săi se invinovăţeşte, că 

n'a fost destul de precaut. Aceasta ca resplată a espuneril: sale. 
Neputându~se zice aci mai multe, inchei cu aceea, ca 

99 % ~ a invăţatoriior s'ar simţi chiar fericiţi cu tmiul de 
odiuioarâ, dacă li-s'ar da terenul recerut, pentru răspân
direa culturii adevărate, spre binele omenimii, în al cărui 
serviciu stă şi trebue să stee ~coala. Aceasta am dorit, 
să se ştie! 

Q-n. 
11* 
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Sic cogito. 
Sub impresiunea celor ce s'au scris in coloanele 

ziarului "Tribuna" - şi apoi reprodus în altele ziare 
- despre situaţia şco alei noastre tn general, iar in spe
cial despre şcoalele din dieceza Aradului, care comunicat 
a avut influenţa desăvârşită asupra gândirii celor pe eate 
îi lnferesează since,- mersuJ înviltămâniului poporal, şi in
deosebi asupra învăţătorilor, cari sunt »cursorii« culturei 
noastre româneşti; ca unul ce fac parte dintre aceşti 
muncitori trebue sol vin, sol spun, ce gândeşte învăţători
mea şi îndeosebi ce gândesc eu. 

Din buna.vointa autorităţilor noastre confesionale am 
fost denumit comisar de esamene un şir lung de ani, -
in care timp am esperiat multe, - apoi drago~tea care 
am avut'o căLră scoală şi căLră neamul meu, m'a indem- # 

nat să fac escursii prin toale partile locuite de români, 
în ta.cere şi fără sa. fac redam, numai cu dorinţa să-mi 
cunosc neamul şi aşezămintele lui culturale; deci, s'ar 
putea presupnne că aproximatîv cunosc persoanele bisericeşti 
şi şcolare dinprellocl cu activitatea lor şcolară şi extra
şcolară. Cu acestea fiind in clar, - mi-am frământat creerii 
ani dearândul, că ce ar trebui să. se facă. pentru ca să se 
dee un avânt mai mare culturei naţionale şi Îndeosebi ce 
bază solidă să l-Să. pună şcoalei noastre ca, cu atât mai 
uşor să poată 81'ăU\ un rezultat educativ şi instructiv mai 
multilmitor decât până aci. 

Văzând apoi şi obstacolele cari ni-să. pun în calea 
înaintării şi observând, că acelea sunt spriginite in parte 
~i de ai noştri fară deosebire, dacă e silit s'o facă, ori 
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dacă o face numai din interes ce n'are legătură cu acti
vitatea care ar trebui să o aibă. 

Aceasta imprejurare înfluinţata. de observaţiunile deja 
fa.cute a::supra unor persoane de influinţă, angajate la dri
eul din dărăptul carului ... m'a indemnat să.-mÎ esprim 
părerea asupra notitelor din numilul raport: 

După ce am văzut, că gândirea în legă.tură cu obser
vările colegilor au fost esplicate şi li-s'au dat un Inţă.les 
la care nici pe departe nu ne-am aşteptat, am ajuns la 
convingerea: că nu. e bine să faci nici un lucru şi nu este 
potrivit să-ti espt'imi nici o .gândire fără sâ te cugeti la 
celea ce au să unneze şi la conzecin(ele cari ar pro ~Wtl 
din acelea. 

Nu s'ar cuveni să. revenim asupra unei acţiuni să
vârşite de o autorilate bisericească, dar fiind de însămnă.
tate deosebită, pe nevrute ni-se impune, că să facem inlre
barea: că, la ce s'a ţintit, când s'a dat publicitâtii 1'(lportul 
comisiei şcolare, care a fost de un cu.prins alâl de pesimist? 
Ce intenţium: s'au avut în vedere? Ori poate, 5'a crezut, 
că prin publica,rea aceltâa DO)' fi aduşi la rezon .cei-ce şi-au 
uitat de sine, ori n' alt putut satisface din destul ambele 
părfi ,fie pe susţinătorii şcoatei, fie pe stăpânitofi? 

Sau doat'ă, ca să. şLie lumea, că dieceza cu şcoalele 
celea mai bune - in toate privinţele - au plecat pe 
povărniş . 

. Ori poate n'a fost destulă. pedeapsa de 20-40 cor. 
ce li-s'a dat unora dintre invăţători, pentru unele erori din 
~Anuar« sau pentrucă n'au avut clasa VI. fiindcă elevii obli
gaţi au trecut la şcoala streină, unde erau şi fii ori nepotii 
preotului din loc sau chiar şi a altor inlelectuali, la ce 
el - bietul mucenic - n'a fost vina? Ori doară a fost 
învidiat, că acum are salaI' mare, după legea noauă, -
care are valoare numai peste un an şi, care nu-i sigur 

. că-l va prImi degraba, iar plătind celea 40 cor. va trebui 

• 



să ducă lipsă 3-4 săptămâni, fără că cineva sa se cugete 
la aceasta? J.Vee;·;plicabil! 

Indigetări nu ne stă bine să dăm, - dar nu păcă
tuim când poftim să ne scoborâm din îmlHime şi să cău
tăm coliba dascălului român unde-l vom afla chinuit de 
ltlizeriile vremii, să-i pătrundem starea lui sufletească sbn
ciumală şi năcăjilă, apoi vom afla, - că aceasta vietate 
fără razim şi fără părtinitori, cu inima strânsă de durere 
şi de frică pentru ziua de mâne, ca familia îi va rămânea. 
în lipsuri - şi, - el, cât l-au ertat puterile tot a facut, 
dar nu-l crede nime. - Dacă a fost atare chestie naţio
nală, el şi·a pus vieaţa in joc şi s'a aruncat în 
luptă, oacă a fost de rezolvat o cauză bisericească, el şi-a 
pus sufletul şi a lucrat cu toate puterile, ca să fie bine-. 
rezolvata, - iat dacă şcoala ia cerut prinos, apoi ~ sacri
ficat tot, servind chiar doi stăpâni . . • numai pentru o 
bucală de pâne ... şi mu]ţămirea o iau altii, cari sa des
meardă in neadivitate şi cari fac capital, că nu li-se atinge 
nici un fir de păr pentrucă sunt nesupuşi. ... 

Ei bine! Numai pentru el, pentru nefericitul dascăl 
confesional sunt pedepsele? Cei-ce să tăvălesc tn noroiu 

• şi stropesc edificiul scump şi sfânt pot să fie ertati? Ori 
condicele sunt facute pentruca să se ţină in evidenţă gre
şelele dascălilor şi răsplata care au s'o primească? Tot 
atâtea lucruri neinţălese ~i grele de căntărit dar cari cer 
o esplicare, pentrUCă cupa suferinţelor sol fie plina. - Ma
jOI·itatea deprimată de celea observate de lŞi nu o dă pe 
faţă. aceasta, dar in suflet se cugetă - cel puţin 500/ 0 -

cum să-şi inece dorul de ai săi şi să se ducă unde li-să 
îmbie traiul mai uşor şi unde sunt primiţi cu bratele 
deschise. 

Dacă invăţătorimea a greşit şi rătăceşte, nu e aceasta 
invenţiunea proprie, ci e ilUmai o simplă imitaţie, sau o 
acomodare cum ai zice: se face covrig. 
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Cnm vede pe alţii făcând, aşa să acomodează ratio
nând (?), că dacă mai marii lui se îndoaie fără să aibă lipsă 
s'o facă aceasta, _. de ce el, - biet sărmanul de dascal, 
sa nu să plece (?) ca sabia să nu-i tae capul, ca.ci vede, 
că vlleji, cari se pareze loviturile, nu avem . . . şi apoi 
mergând orbi,; în urmele altora uită, că În umilinţtt - CU 

incetul- cu incetul- lanţul incătuşaza pe toţi şi-i frânge ... 
dar sa. mi-să creadă, că nu e vina lui, ci acelora dela cari 
a învătat să lucre astfel. ' 

O, strămoşilor, cari aţi suferit pentru neam şi lege! 
De ce nu umbriţi capetele următorilor voştri, ca barem o 
farimă din virtutea voastră să părtrundă În spiritul lor!? 

* * * 
Prin celea spuse n'am voit să aprob ţinuia necorectă, 

mCI sa. apăr negligenţa unora şi a altora; nu, de fel! Fie
care primeasca-şi plata după merit. Vreau insă ca să zic, 
că în imprejun\rile de azi trebue să fim foarte circumspecţi 
şi prev}lzători, căci 1n vatră avem foc, dar e acoperit de 
spuză şi sgânda.rându-l tot des, prinde flacară şi toată casa 
rămâne scrum. 

Când pe aceasta cale am perdut învăţătorii şi şcoala, 
apoi peste scurtă vreme vom perde şi biserica, iar la 
urmă: cine l1a sl~re)'î durerea? 

. " 

Petru Vancu, 
Îflvăţâtor . 



Şcoala şi îndreptarea răuluj social. 

Sub titlul acesta colegul P. Dârlea continua. cu dis
cuţia asupra activităţii şcoalei poporale, în ce priveşte in
dreptarea ra.ului, ce bantuie societatea omenească, lE'gând 
mari speranţe de activitatea acestor institutiuni. Nu numai 
că leaga. mari sperante, dar sustine cu toata. ta.ria, că În
dreptarea răului are să urmeze numai dela activitatea 
acestor şcoale. 

Nu ştiu, cum înţ8.1ege colegul Dârlea activitatea aceasta. 
Dacă el o întălege tn senznl, că ea are să pună funda
mentul culturii tuturor funcţionarilor publici; al acelor 
functionari, cari absolvând şcolile inalte, unde li-sa infiltrat 
in sufletul lor iubirea de adevăr şi dreptate, vor conduce 
destinile societatii in direcţi unea aceasta, atunci da, voiu 
fi şi eu de acord intru toate cu colegul Dârlea. Daca. Însă 
fnţalege, că indreptarea raului are să emaneze numai dela 
activitatea şcoalei poporale, atunci şi acum, ca şi până 
aci, nu pot fi de o părere cu colegul Dârlea. Şi nu, mai 
ales, penlrucă esperinţa de toate zilele dovedeşte deplin, 
că părerile dsale sunt numai nişte speranţe nerealizabile. 

Dar să vedem, cu ce motive şi pe ce bază stăruie 
d-sa a-ne convinge despre adevărul spuselor d-sale. -
D-sa zice, că ori ce sămânţă, aruncata. in pamânt, numai 
atunci va incolţi, creşte şi va aduce rodurile aşteptate, 
dacă aceea a picat in pământ binepregătit şi la timpul 
potrivit. Lucru prea ade"ă.rat! Decât numai e intrebarea, 
că oare venivor acele vremuri, când să.mânta, detipre care 
vorbirn, va cădea in, pă.mânt potrivit şi la vremea rece· 
rută.? Da, ideia nobilă, ideia măreaţă. cucereşte teren, de 
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'Şi cu încetul, dar sfâr:;;itul e trinmfarea ei! Iar ca aceasta 
ideie se tl'iumfeze, se recere, ca să aibă nu numai sucul 
necesar, dar şi tet'enul potrivit, unde să se desvoalte. In 
~az contrar, pere incă în germene. 

Omul virtuos e mult apreţiat din partea societăţii, nu 
imla. cât timp e în vieaţă, ci numai după moarte. lat' 
aceasta din motivul, că învidia, cm'e e {wlscută in om, 
nu·l Iasă pe acesta sa. recunoască pe faţă însuşirile nobile 
ale semnului silu, cât timp acesta e în vieaţă; însu~iri, cari 
·sunt mai pe sus de ale sale. Cu moartea însă înceată 
rivalitatea şi încetând aceasta. însuşirile nobile ies la su
pl'afaţă şi sunt apreţiate după merit din partea tuturor. 
Va să zică., 1'iiutalea înăscută în om, caută a arunca o 
umbră groasa a!'mpra faptelor omului virtuos. Iar aceasta 
1'ăutate îşi are terenul SllU potrivit, pentnu~ă 'În .firea omului 
s'a născut fi ca atare tot în firea omenimei Îşi (U'e fi te
renul ei de desroltare. 

Am zb, ca omul viritlos după moarte e apretiat, ba 
chiar preamărit şi încă din partea acelora, cari l-au hui
duit şi calumniat cât timp a fost in vieaţă. Urmează de 
.aici intrebarea: Ce poate fi cauza, de omenimea preamă
reşte pe omul virluos atunci, când toată sullarea ar trebui 
să fie asemenea lui? Nimic alia, decât că ielea răului, 
.c01'uptiunea al'e cu mult mai potrivit teren În .tirea ome
uimii, caidea binelui. De aici şi numărul cel mic ai ace
lor indivizi, în acăror suflet preponderează idea binelui 
faţa. de idea răului. Da, raul şi nu binele e, care îşi are 
sucul rece rut în firea omenimii şi faţă de car'e ~coala po~ 
porală e cu mult mai debilă, decât sa poată face front 
acestui rau. 

Ideile mari, despre cat'i face amintire colegul Dărlea 
rn raspunsul d-sale, sunt cu totului de aUă natură. Mân
tui torul Cht'istos, si mbolul dreptătii şi a moralei, s'a j el tfit 
pe sine, pentru ideile sale mărete. Sa nu se creadă tnsă, 
ea. laţirea acestol' idei între oameni s'au făcut in senzul, 
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cum au fost ele contemplate de fiul lui Dumnezeu. K u de 
loc; Omenimea a pus aceste idei măreţe in serviciul ego
ismului şi nu în al jertfirii de sine spre binele comun. 
Martoră ni-e Istoria despre toate persecutiunile şi nedrep
tăţile, ce le-a esecutat creştinii contra creşlinilor. Au nu 
şi în zilele de azi avem esemple destule de natura aceasta? 
Deci unde sunt ideile măreţe ale Mântuitorului Christos? 
Ori acelea n'au pical- in timp potrivit şi în pamânt bine
pregătit? 

Da, Iăţirea creştinismului a trecut dela individ la 
individ, nu însi!. pentrucă aceasta să se sacrifice pe sine 
pentru binele deaproapelui sau, ci numai pentru binele 
propriu: să dubândească Împc'in'itia de veci! Şi apoi a tre
cut XX. de seclii dela propoveduirea acestor idei, pentru 
aceea şi azi suntem foarte departe de Iăţirca acelora în 
societatea omenească, in senzul lor original. 
\ 

Şi apoi Istoria ne spune, că şi alte fapte măreţe, ce 
s'au dus în deplinire au emanat tot numai din egoism, din 
lupta pentru exisllnţă. Aceasta a fost păl'ghia sbuciumări
lor din trecut şi tot aceasta are să fie şi în viitor, poate 
rn altă formă, dar În seoz aceeaşi. Prin aceasta nu VOill 

să zic, că şcoala elementară n'ar avea nici o pntere Întru 
indreptarea răului, ce bântuie societatea omenească, nu de 
loc. Voiu sl1 zic numai ŞI de astădată, că şcoala elemen
tară poate face mult, dar tolul nîd când, după cum sus
ţine colegul Dărlea. 

Să auzim alte motive! 
Q-n. 
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Ce e şi ce ar trebui să fie. 
Sa. apropie examenele finali, - când invăta.torii dela 

sate au sa. fie judecati, apreciati în munca lor. Să apropie 
zic limpul, când acei gregari dela sate au se facă secel'i
şul, iar acel seceriş, nu el şi-l cântăreşte nici ca cualitate 
şi nict ca cvantitate. E bine insa. şi aşa, căci dacă altul o 
face aceasta, apoi şi acela e tot aşa de simplu muncitor 
ca şi cel-ce a sămănat. 

Autorul acestor şire a fost cel mai mare aderent in
stiluţiunei comisariatelor; şi nu odată am şi spus În linia
minte generale cum ar fi bine şi practic totodata a se 
pune bază solidă. acestei salutare inslilutiuni. E o necesi
tate imperioasă, ca aceasta să aibă o bază uniformă. Căci, 
deşi acoperişul astupă. toată. clădirea, totuşi esteriorul 
aceslei cla.diri e foarte diformat. ~i s'a diformat, pentru-ca. 
maestrii cari lucra la aceasta clădire nu purced intr'un 
fel. În urmarea acesteia apoi, cladirea, deşi e frumoasă şi 
scumpa, totuşi e fară preţ. Că aceasta susta, dovedeşte in 
deajuns raportul referenlului şcolar facut in sinodul epar
chial din Ast an. Un raport, ce numai ma.S!ulilor nu poate 
fi. Să ne fie insă permis a·o spune, că 5' au cam exagerat 
lucrurile şi prea tinăr şi prea puţin învaţător trebue se 
fie cineva, ca să le aproabe toate celea din raport a<şa 
pe deantregu. 

l\:lulte scăderi are şcoala noastra dela sate, - şi în 
urma nouăi legi şcolare sau mai şi înmulţit poate, dar că 
toate acestea să se pună. în spatele bietului muncilor
şi că conducatorul şcoalei sa fie aşa precum îl descriu 
unii dintre domnii comisari, asta întrece masura şi e de 
o severitate în superlativul absolut: Cunosc personal pe 
cei mai mulţi dintre comisari, şi-l ştiu pe domnul Roşu 
un muncitor conşteinţios, dar ca să fie atât de puţin în
văţi1ior, cttnd judecă pe învătători, asta n'am crezut'o. în 
aceasta directie am patea mult invaţa dela proced~a ce 



- --------.... - .... ' .... __ ",..~~i1W'-4-~ ___ ---= 

160 

-se ob~earvă in biserică faţă de slujitorii ei. Când e vorba 
de greşelile acelora, apoi foarte cu greu se divulgă; tn 
publicitate fnsă numai indirecte şi în caz extraordinar ies. 
Pentrucă sunt credincioşi principiului: ,. Văzând să nu 
vadă şi auzind sa. nu inţăleagă«. - Şi are şi aceasta partea 
sa bună, pentrucă cetind şi văzând vulgul greşelile ce se 
fac in adevărata lor mărime, apoi cu greu şi-ar putea 
susţlnea prestigiul şi autoritatea cei puşi în fruntea bise
ricii. Şi oare şcoala şi conducătorii ei nu merită a fi trac
taţi cu aceeaşi măsură? 

Din vremuri şcoala a fost strâns legată de biserică, 
in urma căreia i-s'a şi dat numele de »fica bisericii t, şi 
ca atare a fost necesitată a se conforma gustului mamei, 
fară ca mama să lină cont de desvoltarea fizică şi starea 
higienică a fi cei sale. Şi ori de câteori fica şi-a arătat ne
mulţămirea, mama a tratat'o cu severitate şi nu a dat 
ascultare juslelor ei plânsori. Astăzi chiar, când fica-şcoala 
s'a întarit şi crescut aşa, ca singură să se poată conduce 
in cadrele legilor fireşti, mama-biserica, i-a demandat, că 
ea tr'ebue se fie plecată şi recunoscătoare; copii trebue se 
fie mulţămitori faţă de parinţi - aşa ne învaţă credinţa 
noastra. - Şi ea biata, a tăcut, s'a supus şi a suferit 
toale neajunsurile numai sa nu i-să zică, ca e copil ras
vrătitor şi nerecunoscător. A pus capul in pământ şi a 
mers mereu, mereu înainte. 

Nuia fost dat tnsă a fi rehabili lata nici atunci, când 
toată lumea preamărea bunele ei însuşiri. Toată lumea ti 
vedea şi-.! apretia rîvna ei de muncă; mama ei însă a remas 
tot rece· şi severa. - Aşa a fost asta dela început şi pe 
semne aşa are să 'fie şi de aici in colo, 

Ne face a crede aceasta mai vârtos imprejurarea, că 
aratându·se în sinodul eparhial de esti rop greşelile şi neaj unsu
riIe ce le îndură cei puşi in fruntea şcoalei, un deputat, nu alt
cum şi in referadă, a spus causa acestor neajunsuri, pro
punându-se şi mijloacele cari ar fi pentm inlăturarea ace
lora, zic atunci, în loc ca aceea propunere să fie apreciată 
şi fără discutie să fie primită de sinod, - aceea salutară 
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propunere s'a devodat cu ironice observări la adresa con-~ 
ducătorilor şcoalei. 

Sa spus adecfl în aceea referada şi aceea, ca pentru 
înlăturarea, sau causa acestor neajunsuri e şi aceea, ca 
mulţi dintre invăţatori nu ce iese. Nu cete se, penlruca le
lipsesc mijloacele pentru procurarea de carţi şi reviste de 
specialitate. Şi penlru delatnrarea acestui rău s'a propus, 
ca Ven. Consistor se impuna comunelor purochiali a in
duce in preli mi nar o sumă oarecare pentru procll1'area 

.' acelora. O propunere pe cât de salutara pe atât şi de 
actuală. E lucru constatat, ca şcoala-invMământul e de
parte de perfecţiune, şi toată lumea tinde în a vedea şcoala 
poporală la nivoul chemării sale, ca cu atât mai iute sa 
ajungă, sa se apropie barem de adevăratul scop. Şi oare
putem noi, ca popor, să ramânem indarapt? Când toată 
lumea strigă, înainte! noi sa mergem îndăl'apt, ori să 
stam locului? Şi oare cum va putea şcoala româna. ţinea 
paş cu spiritul timpului atunci, când conducătorii ei sunt 
fără mijloace, fară armele necesarie, cari să-I ajute, sa-i 
arate calea adevărală pe care se meargă, ca să poată fi, 
in rând cu celelalte neamuri. Suntem săraci? Da. însă nu 
suntem aşa, ca sa nu mai putem jel'lfi acolo unde se im
pune necesitatea. Şi dacă undeva se impune, apoi aici 
mai mult ca ori unde, Conducătorii şcoalei trebue să fie 
ajutati în aş câştiga, ca la Ul'ma sa aibă de unde sa dea 
~i ei altora. 

Ne atinge dureros împrejurarea, că afacerile şcolare 
sunl prea uşor tractat~ in cOl'pomtiunile noaslre bisericeşti. 
Şi e un simptom îngrijitor, când bărbaţi binemerilaţi, pe
dagogi a~a zicând, sub pretextul, ca apăra dăscalimea 
susţine, ca. e sub demnitatea dnui dascal a primi ajutor 
dela comună pentm procurarea cărţilor şi revistelor de 
specialitate. Sa ne fie permis a întreba cu toata umilinţa 
pe dt deputat sinodal, oare nu crede d-sa tot aşa şi des
pre preo~i? Dacă da, de ce permite ca pal'ochiile să pl<l
tească preoţilor unica revista ce o an: "Biserica şi Şcoala". 
Aceasta e de demnitatea preoţilor, ca ei, cal'j sunt de doua 
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ori aşa de ,bine salarizati, si!. nu poată platI nici 10 cor. 
dÎn al lor pentru o foaie ce e mai mult a lor? .. 

N'ar fi oare just şi echitabil, ca şi pentru invă- f 
tatori să se dea o aşa suma pentru o revÎsta pedagogică? ~ 
Credem şi susţinem cu toată tăria, col daci!. nu" mai mult,' 
dar atâta cât preotul, a făcui şi invăţ,Horul acela, ca să 
poată pretinde atâta jertfă din partea' poporului. Bunăvo-
inta conducătorilor să nu lipsească. căci poporul e blând 
şi bun. 

Să ni sol ierte când câteodată avem curagiul a-ne 
spune gândurile, căci o facem mai mult din altruism de
eât din egoism. Nu ne rasvrătim, nu cerem măriri, nu 
invidiăm pe nimenea. Cerem ca să se priceapă spiritul 
timpului in care traim - de catră conducatorii destinelor 
bisericeşti-şcolare. Ne pare col suntem cam preteraţi atunci, 
când afacerile şcolare în sinodul eparchial/ sunt represen
tate abia prin 1 ~2 învăţatori. Oare mai multe sunt afa,.. 
ceri le juridice şi economice-finanţiare de cât cele şcolare? 
Oare n'ar fi mai echitabil, ca afacerile şcolare să fie re
prezentate cel puţin prin o terţlalitate, din totalul mem
brilor sinodali, de acei oameni cari, muncesc mereu pe 
terenul şcolar şi cari trăesc în nemijlocita apropiere cu 
poporul. Căci ori şi cât de puţine cunoştinţe să aibă un 
dascăI dela sate, totuşi e mai competent în chestii şcolare 
decât altii, cari n'au eaperinfa recerută în materie. Dacă 
până acum învăţătorii au fost pliviţi peste umăr şi cu un 
aer de dispreţ, asta.zi trebue sol se ţinil cont de împreju
rarea, că ei nu stau locului, ci mer~ cu curentul. Trebue 
insă bine să grijim, ca acest curent să m: apuce o direcţie 
păgubitoare intereselor bisericeşti-şcolare_ Şi mai preflUS 
de toate ei stau în strânsi!. legătură cu poporul, iar popo
rul tnca nu-i la nivoul acela de cultură, ca fa.ră conducă
tori sÎnceri si!. vada laţul ce i-se întinde. 

Să dăm fiecăruia ce I-se cu vine. 
dascălul C. 
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Istoria şcoalei române din Măderat. 
(Schiţă monografl.eă.) 

,- Continuare. -

II. 

Şcoala din Măderat deşi a existat, după cum se 
poate deduce din celea spuse, încă mai nainte decât altele, 
nu se ştle să fi avut edificiu propriu pâna. cam pe la 
anul 1800, când arzând ~coala a fost ţinută în case cu 
arândă, până după ce s'au adus comuna la ordine (cum 
se ană azi), dar şi atunci numai la 1852 s'a edificat, din 
material de cărămidă crudă (văiug) cu o sală de 13'5 
stâng. O (52 metri) ~i cu locuinţa acomodată pentru un 
învăţător. 

Inmulţindu-se cu timpul numărul obligapţor, la 1878 
s'au deschis şcoala a Il-a; nefiind tnsa. mijloace pentru a 
se edifica, câiva timp s'a ţinut pe arândă, iar dupa. aceia 
s'a luat locuinia invătătorului şi s'a straformat in sală de 
învăţământ, până la anul 1890, când s'a edificat a doua 
zidire pe partea de nord a intravilanului şcolar, clădin

du-se o sala. de 78 m.[] ~i o locuinţă comodă - aşe
zându-se aceasta clad~re anume pentrn despărţământul 
băeţilor. 

în anul 1895 comunitatea confesională a fost silită să 
deschidă a III-a şcoala. şi astfel a adăugat la edificiul 
vechiu - partea nordică - incă trei păreţi şi au făcut o 
sală de înVăţământ, in care s'au aşezat clasele 1 - II mixte 
până in H)Q1, când clasa mixtă s'a strămutat în şcoala 
veche, iar în sala nouă s'a aşezat despărţămânlul şcoalei 
de fele. 

Edificiile şcolare dinpreună cu mobiiiaruI din şcoalele 
de învăţământ şi cu pamântul dat în folosinţa învăţcltorilor 
valorează peste 25000 coroane. 

Cercetarea şcoalei - dupl1 cum s'a zis în alt loc - nu 
. a fost obligati vă până Ja 1830. De alunci până azi însă 
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şcoala e cercetata. bine, cu deosebire cam de 23-24 ani 
abia !:le mai află câte un deobligat, care ~ă nu cerceteze 
prelegerile. In tabloul alăturat vom arăta cercetarea 
şcoalei de pe 20 ani din urma, adecă pe anii şcolastici: 
1889/90-1908/9. 

a) Şcoala cotidiană. 

Anul 

şcolar 

Prunci 
obliga\i 

la şcoală 

188990 I 118 
18901 112 
1891 2 108 
18923 124 
18934 136 
18945 146 
18956 152 
18967 152 
18978 151 
18989, 129*) 
1899900 112 
1900901 133 
1 nOl 2 122 
19023 120 
1903 4~ 124 
19045 137 
1905 fi 114 
HlO67 121 
19078 120 
19089 145**)1 

au cer
cetat 
şcoala 

117 
112 
108 
124 
135 
146 
152 
145 
14·6 
118 
108 
130 
120 
118 
121 
136 
114 
119 
120 

97 

Câte 
O!! 

o 

99 
100 
100 
100 

99 
100 
100 

95 
n7 
9G 
9G 
99 
98 
98 
97 
99 

100 
99 

100 
G7 

re t e 

117 
119 
120 
117 
117 
119 
128 
119 
121 
11,t 
133 
130 
125 
126 
132 
124 
101 
134 
122 
139 

'1 87 
1, 103 
1, 100 
I 110 

111 11,1 

II 119 
i: 

il 
il 
II II 
'1 1, 
il 
II 

II 
li 
II 
Il 
1: 

II 
il 
1, 
II 

II 

123 
116 
115 
lOG 
117 
125 
120 
124 
lBO 
122 
100 
131 
121 
128 

. Notă. *) [n acest an s'a tnfiintat !?coala comunală-magiară. 

Câle' 
o 

O 

76 
86 
83 
94, 
95 

100 
98 
98 
95 
94 
90 
96 
96 
98 
98 
98 
99 
98 
99 
92 

I 

**) ~'a filCllL presiuni de trecere la şcoala; care a fost c"rcetat~ de 43 
copii şi 6 fete, iar la alte şcoli 7; ce dă 11-12""0 afari!. de f(!le. 

I 
1 
I 
l' 

, 
, 
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b) Şcoala de repetiţie. 

I P ru ne i F e t e Adul Câte Câte ----- --"-- ---- - ~ ~- -----::-- - '>-. 

şcolal' 
br ţ' ii au cer- O ' i~ au Cl~r- O o 19a l:, t t obligalt· il' celal il ce a O O la ,coalA, ,coala la ~coalA şcoal:l 

t88~) 90 I 54 
, 

39 65 54 18 3n i, " d 
I il 18n091 59 

'1 
42 71 56 

II 
28 50 

18912 53 
1, 

34 {j4 58 25 43 
18H23 40 II 39 98 16 II B9 84 
18~13 4 4,0 l' 40 100 53 I 26 49 !; 1, 

18945 42 
'1 38 95 47 Iii 37 78 
1, II 

18B5 n 47 45 H8 49 '1 36 73 
II 1,1 

18n67 48 li 45 94 51 
Il 

38 74 
18978 57 II 52 ~)1 5ti 34~ (l0 
18989 G9 ii 48 75 ti7 

,1 

52 77 ,1 l
i
r 18BB HOO 60 !!, 4,H 80 59 
" 

47 80 
1 noo ~)O 1 64 Iii 50 80 ()O 

I 53 88 
19012 52 

1 

49 H5 48 41 85 
lH023 58 " 45 77 48 

II, 
40 84 

lH034 60 50 83 58 42 80 
1 BO·}' 5 1:8 27 5!) 57 

II 
33 58 

1 H05 () 57 37 95 Ha 40 6;l 
1 HOti 7 50 48 (i5 50 

I( 
30 GO 

19078 ()f) 38 8~1 60 42 70 
HW8,9 57**}1 - __ o 59 

II 
- -

II I I 
După cum se vede deci din Lablourile alăturate, cer

cetarea prelegerilor, preste tot luat, a fost bună, căci 

luat timpul de 20 ani şcolastici din 125 copii obligaţi au 
cercetat prelegerile, În mediu, 122 sau 97,112' iar din 
122 fete, au cerceta 1 in mediu 115 sau 92° o' aceasta in 
~coa)a cotidiană; - iar la repetiţie in reslimp de 1 Bani 
din 63 băen au cercetat 42 sau 66 1

2 , iar din 57 fete au 
cercetat :i 7 sau 66 1

2 0 0 • 

**) Vezi la ~coala cotidianll, 

12 
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De aicI urmează apoi că şi proportiunea acelor ce 
ştiu carte să fie următoarea: bărbaţii - începând dela 15 ~ 
ani in sus --- ştiu ceti şi scrie peste .7flO o' iar femeile _ 
tot dela 15 ani In sus (lOo o- Obligati de a cerceta şcoala 
(H-15 ani) ştiu carle 9G- D8oo' 

Allu de bine, ca să notez, că şcoala din comuna 
noastră a pus bază la mulţi bărhaţi inteligr.nţi, Afară de 
preotii: l'/ll'el POfJIJIliriu, care a fost în funcţie pela 
(1779-1188), Dimi/rit> SimiowJI1ir'iu (1780-1811), ioan 
Popa (17HG-1812), Ioan HJjJoririu-lJrwy( 1) (1810-1812), 
Mi/Uliu Su('iu (1822-181$1), Gt'ol'fle Oft!JOf (184.1-1852), 
apoi învăţătorii, cal'Î au funcţionat în comunA, se vor nota 
mai jos, au cl1ştigat cunoştinţă în şcoala din Măderal ur
mători: i Tudln" i"'fontfl) fost notar comitatens in Ol'adea
mare, t (Jeol'!lp .Monfa, fost oficiant orăşenesc Arad, t 1110ise 
'irOnia, fost vice notar comitaiens Arad, ]O(W Pesrariu, cassar 
la oficiul de dare in B.-Ciaba, Lurlo/lic Păcurar, fost oficer 
in armata comună, Ioan Popesl'u, nolar comunal în Măderat 
Dr. [mw lVI'Jilet) (n. Giula) advocat Arad, Petru ]fpmpt, (n. 
Gil11a) pl'eot În Şeitin, IOI/1I J/âlwl/ilian, iov., rn Pâncota 
1fOr!IJ1' J/lIlduvau, sub notar În Sinle, (Jpor!/I' Mo !dOI' II n, 
Îtlv. ÎI\ Habagani, A/(~'pl Momriu, comerciant în Mă.derat, 
ioan IlMnlllyÎlIlt, abs. de acad, comercială, proprietar în 
Madpral, JOl/n raIU'U, (n Cuvin) oficiant tn România şi 
apoi o multime de industriaşi deştepţi. 

In pl'ezent se ană duşi din sat la alte şcoli: 1 in 
teologie, 1 In şcoalele comerciale, 3 în gimnaziu şi 1 in 
civile. 

In anii dintâiu - când s'a înfiintaţ şcoala - cu sigu
ranţă nu se ştie cât va fi fosl dolatia Învăţătorului. Din 
Haţiociniul comllnei - câci pâna pe la 1854- 1856 în
vătăloml era solvil din- cassa comunei politice - se vede, 
că salarul era de 50 flol'cni de R. - mai târziu 90-1 UO 

I.Popovicill m utânclu-sp in Sf'!puş, IInel!' lu:lnd o fală din familia Horga 
s'a numit !ii {,j POf,oviciu-lIorga. Ca prt>ot aici a scris cal't,'a istorică gl>o
vralici!. J1ul1lit.l: »Oglillfl« und,' dpscri"" oriltinl'a comuHelor H.-Irwu, i\locrea, 
l':incota, ~it'ia, ::tpoi scufundarl'a băilor turce:tti cari alI fost se zice pe locul 
unde e az modrlă numită: ::Sodom. 
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110reni austriaci, iar dela anul 1855-1857 a fost lllO, 
dela anul HHl8 s'a urcat la 200 tl., care salar a rămas 
până la anul j 885, Pe lângă bani gata mai erau 15 jug, 
(t HOO, 1) pămâllt aralor şi fanat, apoi 12 stângini lemne 
din cari se incălzia şi sala de învMământ. 

Când s'a infiintat, la 1872, şcoala a Il-a a fo:-;1 însăr
cinat cu pn)punerea - atunci -- alesul preot Ioan Morariu, 
care afară de 10 slângini de lemne nu avea alt salar. La 
anul 1881 s'a prefăcut şcoala a ][-a, care era superioară, 
rn şcoală de fete, sll:lverindu-se salar regulat de 200 II. 
şi 10 stângini de lemne. 

In 1885 deschizândn-se concurs pentru ambele po~lllri 
de illvă~ălor şi invăţătoare, s'au sistemizat 8alarele egale: 
Bani gala 250 n. 1'4 sesie (7 1/ 2 jug.) pământ, 24: melri 
lemne, . (afară de ai şcoalei), apoi spese de conferin~e ~i 
cancelarie. 

In 1 H95 de:5chizându-se a IlI-a şcoală, s'a sislemizat 
salaml minimal pe atnnci: HOO n. şi locuinţa, dar după 
doi ani s'a ridicat la H/O fI. şi 24 metri lemne. 

In lUOa penl,ionflndu-~e Tnvaţaloarea M. Codreall 
(răposa~ a. 1 B(8), salaml s'au l'edllS la 400 cor. bani 
gata, apoi 10 metri lemne şi 80 cor. pentru cvartir. 

Incepând cu anul ISU8 salam! învăţătorilor s'a mai 
ridical cu eâle 100 COl'., la loţi trei învăţători, conform 
legei din 18~13 cu aşa numitele cyincvenale, cari s'au 
repetat in 1903 şi 1 B08. 

Până prin anii 1856-7 salarul se solvia din casseria 
comunală, dar atunci provocate fiind comunele că ce fel 
de şcoale sustin; comunale ori confesionale? comuna a 
declarat de confe:5ională şi aşa sa făcul arunc culiual 
separat, dar ca sus~i nerea şcoalei sa. nu ingreuneze poporul 
s'a decis parcelarea a nnei părţi din păşunea cornunală, 
partea de cătl'ă Agriş, care l'jub numele de »holdi~te«, s'a 
dal la fiecare număr de casă - pe Ifmgă arânda anuală 
de 1 lIorin. Aceasla arândă s'a solvit până ce sa edificat 
şcoala a Il-a (1890), iar de alunci a încetat, făcându-se 

12* 
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aruncai după darea directă solviUl de locuitorii comunei, 
cari cu foal"te rn ici escepţl i sunt toţi români gr.-or. 

Dela 18i)7 până la 1876 sai arul tnvăt<Uoresc se incassa 
şi se solvia de perceptorul comunal, iar de atunci prin 
cassal' deosebit până de prezent. La inceput, pâna. ce nu 
erau oamenii deprin$Î cu casal'iat eul luai deosebit, incas
sarea se facea foarte anevoe, iar înviitătorii aveau să su
fere, neprimrnd salarul regulat, \ ori şi atunci câle 2-3 
norini. Acnm de vre-o câţiva ani se solveşte regula!. 
~coala afară de 2 edificii şcolare şi 1/2 sesie pământ _ dat 
În folosul fnvitftHoriior - n 'are fond llJ"i ori reali tăţi, ci se 
sustine numai din repartine. 

III. 
Invilţătorii, cari au funcţionat la şcoala din Madel'at, 

inca dela infiinţarea ei, n'am aflat cum s'au numit. Smgur 
»Marar-ie dilu!fiind-dosrrl/ul ... , care se subscrie la 1745 
ne-a Iăsal urme de fiinţa şcoalei la mijlocul veacului XVIIL. 
Alte documente nu se afla, iar protocoalele de cerculare . 
- În cal"e se induceau regulat 'b("01'enclurilpc - sosite dela 
HtJlorităLi nu ne dau lamuriri, de allcurn cel mai vechiu 
protocol se începe abia dela 1783 apoi se continua. 
CtI 1785. 

rncAt am putul afla din aelele aBatoare în arhrvnJ 
parohial şi comunal, apoi dela fostul Invătător George Deac, 
care trăeşte şi acum În elate de pt'sle 84 de ani, in 
şcoala lVlăderatului al1 instruat următorii învătl'-llol"i: 

1. Cri:·;f(!/ol' (Hisla) l'opolliciu se poate deduce că a 
fllnctionat dela 178H-1795. Batrânii spun, că au auzit, 
că era om deştept şi ştia scrie frumos. Vestea se coo
firma, ca în protocolul de circulare, cam dela t 78()-179-J., 
toate cil'cnlarele sunt scrise cu un fel de scrisoare, cu 
trăsuri sigure şi regulate, cad ar face ci osle ŞI azi m nltor 
caligrafi, apoi la finea circ. ce e notat? Chrbtophorus Popo
viciu, iar întralt loc Risla Popovici. 

2. COJlsfontiu Popo/)idu a functionat (conform notelor 
din protocol) dela 1796-1799. Altele ştiri despre acesta 

. nu sunt. 
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3. Simion Dumitru, nascul in l\Iaderat, elev alui Rista, 
a functionat inainte de a se itJfiin~a şcoala pedagogica din 
Arad, (1 ROO-t 8.12), iar după ce 8'a de:5chis aceasla şcoala 
a mers de şi-a facul pregatirile de pe at:el timp şi apoi 
ial' s'a renlol's in comuna sa, unde a fo:->t aplicat a doua 
ora, dela 18t5--18~2 şi apoi dela 184d-1843, când 
di:.;gllslat de cinstea, care o avea pe alunci învăţălorul, 
sa retras la averea sa şi apoi a ocupat fjlujbe comunale, 
care eraU mai bine platite decat cea· dăscaleasca. Numitul 
sigur că va fi avut şi ceva pregătiri gimnaziale inainle de a 
incepe pl'ima funcţiune, căci din nolele rămase aflam, ca 
pe lângă limba română Tl1ai po:;;edea bine lalina, limba 
maghiara şi 1. sia vană. Despl'e inlillgenta ace:;lui dascal 
ne-a mai rămas notală o elegie ~criHa în anul 1830 cu 
ocaziunea mOl'ţii lui Neslor Ivanoviciu Episcopul Aradului: 
- Mulţi ani au trecut, Toala tinerimea românească, 
De cand Homânii n'au avut Acum să ne umilim 
Aşa barbat stralucit ~i alui copâl'~eu să privim 
Viata de român slavit ~i să strigăm .... (nelpg.) 

Când in episcopia aradaml Crl au fm.51 slugă .. ,. (rupt.) 
Iau .... (neleg.) 

4. Mi/Uliu eunslwdiuvriâll a fllnctional dela 1813-1815, 
alte daie nu avem, dar pre::Sl1IJullem, ca va fi fost fini 
învăţatorului Constantin Popoviciu, dela care, dupa odiceinl 
de aluncl, a primiL numele de bolez al tatălui :-iau -
prefăcut În nume de familie sPl'bizat. 

(Va urma.) 



o cuvântare.1 

On()raffl Reuniune Cfn'ual(l! 
Fm( ilut' Culegi:! 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, ială-ne din nou înlruniţi 
in adunarea despăr~a.mânlullii nO::slru, Ne-am tnlrunit nu 
numai pentru de a satbface dafoI'inţei noastre de membrii 
ai acestei corporaţiuni, ci împăt'lăşindu-ne unii altora e::spe
rintele câşligate in decursul acestui an de muncă şi Jămu
rindu-ne asupra pt'oblemeJor grelei noa::sfre mi::siuni, să ne 
câ:şligăm acele cunoştinţe şi destoinicii, cari ne sunt de 
lipsă la implinirea cât mai promptă a chemării noa::stre, 

Fraţilor 1 Dascălul român şi în trecut, ca şi in pre
zent, a dus o viaţă destul de grea. 

Până bine de curând m'a avizat a 11'1'11 din un salaI', 
care de abea ii ajungea să-şi asigure cele mai strict ne
cesari mijloace de exislinţă. Ba în cele mulle locuri nici 
atât. Astfel, că dacă dascălul din zori începând până în 
timpul prelegerilor nu manua coasa sau sapa, era espu8 
a duee foame cu familia-i cu toL. Ba nu arareori se in
lâmpHt, că graţie înteresărei conducătorilor din parochie 
de cauza şcoalei, mai era silit să-şi aducă singur şi 
lemne de înCălzit, ori era espus a suferl frig. 

D'apoi incassarea salarului? 0, aceasla era pentru 
invăţător un chin, o umilire în toata pl'ivin~a,2 

Cei mai în vrâstă dintre d-voaslră veti fi ajuns acele.a 
limpuri, când numai cu jalbe înaintate tot des pe la au
torităţi, puteam să ne încussăm salarul. 

Unii duceam o luptă adevărata cu nolarul comunal, 
care manipula pe aceia vreme speseJe culluale, pentru 
nCÎIlsamnatul salaI' de aoo floreni. 

\. 
1 Cuvânt rostit in şedinţa n~'ull. tnv. din protojlopiatul Hadlla. 
" Cazul dela Fenlac. 
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Odata, dupăce mai mult de 8,-- 9 luni nu prlmlsem 
mCI un CI'ucer, am făcut al'a.tare cOlltra notarului. Autori
tatea diecezană a făcut tot ce a putut pentru ::!olvire, 
dar atunci s'a apucat notarul comunal l:îă ma intimideze 
in fa~a protopopului. Sub cuvânt că i-am va.tămat autori
tatea, cerea dela protopopul jalba, ca să inceapa actiune 
penala contra mea, 

Dar nu numai noi unii, ci dearândul, laţi colegii erau 
e8pu~i suferintelor de felul acesta. 

lată intre ce fel de impl'ejul'ări a lucrat şi muncit 
dascălul român! 

Intreb acum: pl'Udenl e a arnncâ. tlumai asupra lui 
vina pentru r.um<1rul cel m'are de analfabeţi ce-i a\'ern? 
.Ju.:\t e a-l face numai pre el rasponzabil penl['u starea 
înapoiata a poporului nostru? 

Cu toată hotarâl'ea putem artrma, că nu. Pentrucă, 
succesul ori nesucce:::;ul şcoalei, nu depinde esclusiv nu
mai dela tnvatator. :3i alti· factori şi alte impre unl!'! (şi 
au rolul lor determinatol' în afacerile învăţămâlltuluÎ. ~i 
apoi chiar În aceasta zace grt~şelele Irecululni, ca aceşti 
faclori, cari aveau dalorillţa de a coulucra alături de În
văţcttor la prosperarea şcoalei, chiar acel;)tia Illcran de
multeori - în direcţie 0pulSă chemarei sau datol'intei lor. 

Căti pal'Ochi-prezidenţi de comitete parochiale ~i câte 
comitete parochiale au întreprins paşi serioşi pentru în
dreptarea frecuentatiunei şcolare? Câti s'au ingrijit de ad
justarea şcoalei cu cele necesal"Î? Câti au luat poziţie 
pentru ameliorarea existinţei invatatorului? Foarte, prea 
de lot putini. - Pentru cei mai mulţi şcoala şi invaţalo
rul erau nişte sarcini, fară de cari nu puleau fi. 

De sine inţăles, ca. Între astfel de circumstanţe, şcoala 
n'a putut progresa, 

Sel vedem acum, cum stăm cu prezentul! Prin acti
vitatea, care a dezvoltat'o învăţătorimea, sih.laţiunea intr'a
devăl" s'a schimbat fată de trecul şi pentru învăţator şi 
pentl'll ceialalţi factori ai şcoalei confesionale. 
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Noi, într'o privinta. am fi mai favorizaţi ca 1n trecuL 
Favoarea aceasta insă ni-să prea face 1n tot alâtea picuri 
amare: Poziţiunea ne-a devenit nesigura; munca uria~a 
trebue sa desvoltam, ca În schimb să ne auzim verdictul 
- »neindestulitor« ,1 - Iata situaţia noastră! 

Valoarea muncei noastre sforţate de azi e aceluia, 
carele .. el'a judecat a duce în spate o piatra mar'e in vâr
ful muntelui, ~i de câleori ajungea În apropierea culmei, 
scăpa piatra, carea să rostogolea rn fundul văiei şi el tre
buia să-şi înceapă munca din nou. Adeca: sfortare, fără 
nici un rezultat 

Fratilor!. Am ţinut să remarchez lucrurile aceste, 
pentru-ca din anumite părţi au începul a să face învată
tOJ'imei impulari, că nu ~i-a făcut şi nu-şi face datoria. 

Aceia deci, cari ne aduc impulări şi reproşuri, 

pentrucă şcoala noa81ra n'a reali7.aL şi nu l'ealizaza succe
sele ce se aşteaptă dela ea şi ne acuză cu necunoştienţi
ozitale în activitatea noastra, sa scruteze mai nainte cau
zele şi numai după aceea sol se rostească. 

Prin cele mai nainte afirmate, nici decât nu neg, că 

între noi n'ar fi mercenari şi fără conştientă. Precum: 
»nici o padlH'e fără uscăturÎ« şi precum nici o claşa a 
societătii omeneşti nu e ferită de scăderea de a adăpo:-'iti 
in sinul sau şi membrii rai, tocmai aşa şi statul învăţa
toresc. Imprej urarea aceasta ÎnSă, aşa cred, că nu Îndrep
tăţeşte pe nime de a-ne împroşca. 

x. 

I A-se vedea Ilumtlrii antecedcnţi cu scrise ref. la p. 1. m. 

/ 
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\ 
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Nr. 121/HOH-7. 

REGULAMENT 
pentru afacerile interne ale Heuniullii invMalorilor români 
dela şcoalele poporale confesionale ortodoxe din protopo

piatele aradane 1-VlJ. 

1. Titlul, scopul şi mijloacele reuniunii. 
§. 1. Titlul, scopul !şi mijloacele reuniunii sunt preci

zate in ~~-ii 1, 2 !şi 3 din statute. 

II. Membrii reuniunii, drepturile şi datorinţele lor. 
§. 2. Reuniunea are patru feluri de membrii: ordinari, 

fundalori, onorari şi ajulalori. 
§. 3. Membrii ordinal'i, conform §-lui 5 din statute, 

sunt toţi invatatorii şi invătătoarele dela şcoalele poporale 
române 01'1. confesionale de pe leritoI'ul reuniunii, instiluiţi 
in pOi:lturile lor în mod d~tiniliv şi declaraţi de atari şi de 
cătl'ă adunarea generala; pol fi insă şi profesorii prepa
raodiali dela seminarul diecezan rom. ort. din Arad. 

[nvăUHorii penzionaU, întrucât după penzionare n'au 
renunţat in scris, rămân şi mai departe membrii ordinari. 

§. 4. Membrii fl ndatori, onorari şi ajulători sunt cei 
in!şirati în §§-ii 6, 7 şi 8 din statute, daCă sunt suscepuţi 
de atari de călră adunarea genel·aIă. 

§. 5. Vot decisiv, conform S-Iui 9 din statute, au 
numai membrii ordinari şi fundatori, iar cei onorari şi 
ajuteltori au numai vot conzullativ. 

Votul să exerciază numCii in persoană. 
§. 6. Membrii ordinari sunt deobligaţi a participa re

gulat la toate adunările reuniunii şi nu le este permis 
a-să depărta până nu s'a exauriat intreaga programă a 
adunării. Cei-ce să vor depărta mai înainte de exaurarea 
programei, să vor privi de absenţi. 
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S. 7. Scuze pentru neparticipare la adunările reuni
unii să pot face numai înainte sau cel mulL în decursul 
tinerii acelora şi sa admit nun1ai în cazuri grave, dar şi 

atunci au ~ă fie motivate prin atestat oficios, altcum nu 
să vor lua in considerare. Scuzele să fac totdeauna în 
scris şi să adreHa7.ă preşedintelui reuniunii. 

§. 8. Faţă de cei absen~i şi neescllt:ati În regulă, să 
vor aplică. legile şi ordinatiunile în vigoare. 

§. 9. Fiecare membru ordinar' este obligat aşi solvl 
regulal şi la timp laxa de membra prescl'isa, dar necon
diţionat cel mult până cu ocaziunea adnnăl'ilor de toamnă 
a despădamintelor protopopeşti din fiecare an, Faţa de cei 
ramaşi în restanta, să va cere încassarea pe calea foruri
lor' civile judecătoreşti Tol asemenea sllnt deobligaţi aşi 
solvl taxele prescrise şi membrii fundatori şi ajuU\.tori, 
dar totdeauna inainte de decretarea lor de atari pl'in adu
narea generală. în caz contrar, dec!'etarea n'are valoare. 

III. Organizarea reuniunii. 

§. 10. Pentru realizarea scopului precizat in §-ul 2 
din stalute, Reuniunea î-şi desvoaHa activitatea sa prin: 

a) adunallal'ea generală, 
b) comitet, 
c) birou ~i 
d) despărţamintele Pl'Otopopeşti. 

A) Adullarea generalii. 

§. 11. Ad uoarea generală ordiJtIl ră Ha ~j ne în fiecare 
an odata, in conformitate cu dispozipile S-Iui 1 t din sta
lUle, la locul şi timpul stabilit de adllnarea generala pre
mergatoal'e sau de comitet, inlrucâl aceasta Î-s'a încredin
ţat de aceia lui. 

Adunarea generală (J.dl'({-unlilUinl să convoacă de co
milet direct, sau in urma unui concluz adus în aceasta 
privinţă de însăşi adunarea generală, de câte ori cere lipsa. 

§. 12. Agendele adunarii generale, conform §-lui 14, 
din statute; sunt: 

---~-----------_.---"'------
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a) Examinarea raportului general al comitetului, al 
eas;.;amilli, bibliotecarului şi al conlrolorului. 

b) Deciderea a~upl'a propunerilor dela comitet. 
c) Discutarea t?i deciderea asupra propunerilor dela 

membrii. 
d) Ascullarea operatelol' incurse şi admise la cetit. 
e) Con7.ultă,'j aSl1pra necesal'ielor reforme de Învăţă

mânt şi asupra altor cestiuni pedagogice şi dida~tice, 
f) Alegerea comitetului, a funcţionarilor şi a memhri-

lor fondatori şi onorari. 
g) Votarea bugetului şi 
h) Modifical'ea statutelor. 
S. 13 Convocarea adumlrii generale, dinpreună cu 

programa acesteia, are a-să publica cel puţin cu l~ zile 
mai Inainle in organul reuniullii şi după posibililate şi în 
alLe organe de publicitate. 

împrejul'al'ea aeeas!a sa va notifica, tot in acest inter-" 
val, cOllforrn §·Illi "12 din statule şi organelor şi autori· 
tăţilor competente. 

§. 14. Şedinţele aduwlrilol' generale sunt publice şi 
secrete, 

::;edinţele secl'l'le sa. ţin numai escepţionalminte, când 
să iveşte necesitatea. 

Alât prezidentul, cât şi 10 membrii pl'ezenţi, au drep
lui ::ia. facă. adumlrei generale p\'opun~rea pentm ţinerea 
de şedinţe secrete şi dacă m<tjOl'i'talea celor p,'ezenţi incă 
adel'eaza. la acea~ta, prezidentul numai decât -ordineaza. 
l;1edinţe secrele. 

La ~edinţele tiecrele, pot lua parte şi repl'ezenlanţii 
oficio:;si ai autorităţilor superioare bisericeşti şi civile.' 

~. 15. în adunările generale ale·· ,'euniunii să pot des
bate numai obiectele Înşlrale in progl'ama acelol'a. 

§, 10. Fiecare membru are dreptul a lua parte la 
desbatel'j In adunarea generală ori când. 

Pent~u discutiillne membrii 8ă insinuă la secretar, iar 
preşedintele le dă cuvântul în ordlOea in care s'au anunţat. 
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Un membru nu poate lua cuvântul la aceia$i chestie 
decât numai de douaori; cu voia adunarii generale Însă, 
poate lua cuvântul şi de mai multeori. 

§. 17. Fiecare vorbitor are datorin~a :.i să ţinea strâns 
de obiectul discllsiunii, a observa bună cuviinta În ţinută 
şi vorbire, a întrebuinţa termini aleşi şi a-să fel'l de ori-ce 
expresiune vătamătoare, încunjllJ'ând personalitatile. 

Pe v'orbilorul, care să abate dela obiect, face perso
nalităti, discuta. chestii ce nu aparţin sfe!'ii de activitate şi 
competinta. a reuniunii, sau vatăma demnitatea cOJ'poraţi

unii: preşedintele prima dală îl face atent, a douaoară il 
indrumă la ordine, iar a treia oră îi deLl'age cuvântul. 

§. 18. Nici un vorbitor nu poate fi înll'erupt în vor
bire prin alt membrll. 

Acest dt'ept Însă să acoarda preşedintelui în ::reopul 
suspnerei ordinei şi a respectarii regulamentului şi anume,: 

a) când vorbitorlll să abate dela obiect, 
b) când vOl'bilorul întra in personalitaţi ori atrage 

în desbatere chestiuni, cari nu intră in sfera de activitate 
şi compelintă a reuniunii şi 

c) când folose:;;te expl'esiuni vătămătoare şi necuviin
cioase, ori când prin tinuta sa nepotrivită conlmba seri
ozitatea adunării. 

~, 19. în chestie personala, memhrilor atinşi, li-să dă 
cuvântul imediat dupăce. vorbitorul ş'a teJ'minal cuvântu1. 

§. 20. Fiecare membru are dreptul !::lă faca în adu
narile generale propuneri şi interpelari. 

Ori-ce propunere trebue facută in sCl'is şi înaintată 
prezidentuilli mai înainte de ce ar fi supusă spre delibe
rare adunarii generale. Tot asemenea şi o interpelarile. 

§. 21. închiderea discuţiunii sa. întâmplă: 
a) daca au vorbit ori absiau toţi membrii însinuaţi 

la cuvânt pro ori contra. 
b) dacă nu s'a insinuat nime la cuvânt. 
c) dacă la cererea inchiderii discusiunii a aderat 

majoritatea membrilor prezenti. 
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A cere incheerea discuţiunii este permis ori-cărni 
membru. Cel'erea <iceasta să poate adresa oricând prezi
denlului. 

Aducându-sa pl'ezidentulni la cunoştinţa cererea de 
incheere a di::;cuţiunii, acesta are dreptul şi datorinţa a 
înLrempe cur:;ul desbatel'ilor, nu tnsă şi pe vorbitor şi a 
supune Humai decâl la vol aceasta cerere, fară a admite 
desbatere a::-;upl'a ei. 

Fiind discuţiunea terminată, prezidentul, înainte de a 
supune la voL chestiunile, reasllmează propunerile făcnte. 

~, 22. Pentru a-să pulea aduce un concluz valid, sa. 
cere, conform S-lui 13 d in statute, ca să fie de faţa la 
adunarea generala cel puţin 1/4 din numărul tolal al mem
brilor ordinari şi majoritatea voturilor, Dacă voLurile sunt 
egale, darâmă volul prezidentului. 

La vot::;a pun mai întâiu cont l'a propunerile şi anume: 
întâiu cele mai Îndepărtate; nepl'imindu-să acestea, PI'O-

• punerea principala sa declară primilă. 
Votarea să face de regulă prin sculure sau ridicarea 

mânii. La cererea În scris alor 10 membrii ordinari însă, 
voLarea poate fi nominală ori ::-;ecrelă. 

~. 2B. Dupa tl'ebllin~a, adunarea generală exmile din 
sânul sau comisiuni. 

Fara. cauze motivate nici un membru nu sa poate 
subtrage de a În~ăJ'cinăl'ile şi exmisillnile ce i-le va im
pune adunarea generală. 

Fiecare comisil,lne are a se pl'ezenta la secretar spre 
a primi actele referitoare la chestiile penlru cari s'a exmis. 

Comisiunile au sa se conslillle, alegându-şi un pre
şedinte şi un referent. 

Comisiuuile P9L cere informa~iuni dela organele reu
niunii şi au sa. prezinte adunării generale în scris propu
neri motivate in toale chestiile, ce li sau rncredinţat. 

§. 24. Despre şedinţele adunărilor generale ~ă va 
purta protocol, în care să va induce formalităţile obici
nuite, obectele pertl'actale şi concluzele aduse şi care va 
avea să fie auleulicat cel mult in timp de 14 zile· prin o 



. -r_~ --.,- __ °_o .... <~ _h 

178 

comisiune de cel puţin trei inşi exmisă din sânul adunării 
generale. 

O copie din acest protocol să va înainta, conform 
§-Iui 15 din statule, Ven. Consislor, iar alta. copie în timp 
de 15 zile dela adunarea generala. in:şpeelorului regesc, 
conform clauzulei de aprobare ministerială a statutelor. 

§. 25. Pentru constălarea prezentilor, să va face 
apelul nominal, alât la început cât ~i la finea adunării 
generale. 

B) Comitetul retlllÎtlllii. 

§. 26. Comitetul este o cOl'poraţiune compusă din 
cei mai distinşi membrii ai rellfliunii. EI este chemat a 
da, in cadrul dispoziţiunilor statulare, directiune demer
sului tuturor afacerilor intru ajungerea scopnlui reuniunii. 

§. 27. Comitetul reuniunii, conform §-Iui 16 din 
statute, să compune: 

a) din functionarii reuniunii, 
b) din prezidentii despărtămintelor protopope~li şi 
c) din 5 membrii aleşi de adunarea generala.. 
§. 28. Comitetul reuniunii, conform *-Iui 17 din 

statute, are a ţinea in fiecare an cel puţin două şedinte 
ordinare, iar extraordinare câte vor fi de lipsit. 

Prima şedm~ă Ol'dinară să va ţinea cel mult În 30 
de zile dela adunarea generala, iar a doua sa. va ţinea 
înainte de adunarea generală cel puţin cu 14 zile. 

§. 39. Agendele comitetului, cOlJform §-Iui 19 din 
statute, sunt: 

a) a executa conluzele adunării generale, b) a nuea 
în evidenţă afacerile curente, c) a staverl bugetul, d) 
in cadl'lll bugetului a procura cărţi ştienţiflce, pedagogice 
~i revistele necesare, e) a veghea asupra ordinei bune, f) a 
controla încassarea taxelor şi starea cassei, g) a com
pune cu finea anului raport special căll'ă. adunarea gene
rală despre activitatea sa şi a fiecăl'Ui desparţământ pro
topopesc, şi h) pp-ntru promovarea scopului reuniunii a 
face adunarii generale propunerile ce le crede de bune . 

• 

• 
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S. 30. Pentru aducerea unui concluz valid din partea 
comitetului, conform ~-lui 18 din statute, sa. cere, ca sa. 
fie de faţă barem o terţialilate a membrilor şi majoritatea 
volurilor celor prezenti. Daca. voturile :;unt egale dărâma 
votmile preşedintelui. 

§. 31. De:-,;pre şedinţele comitetului să va purta pro
tocol, care, conform §-lui 20 din statuIe, va avea sa. fie 
autenticat in timp de 3 zile. 

L") Biroul retlllitllli. 
*. 32. Biroul este motorul principal dela a carui ac

tivitate depinde În pl'imlll loc bunastarea ŞI prosperarea 
reuniunii: 

§. 33. Biroul reuniunii, conform §-Iui 16 din statute, 
să compune: 

a) din Iln prezidenl, 
b) vice-pl'ezident, 
c) secretar, 
d) 'notar, 
e) cassar, 
f) bibliotecal' ŞI 
g) conll'olor. ' 
Toti aceşti fllnc~ionaI'i ai I'euniuoii, spre deosebire 

"-
de fUlJcţionarii din desp. prot., poarll1 pe lânga. titlul oli-
ciului lor şi atribullli de "YPlleml". 

§. 34. Fnncţional'ii reuniunii să aleg, conform §-Iui 
21 din statute, de cătra adunarea generală dintre cei mai 
activi şi mai bine meritaţi membr'ii ordinari ai săi câle 
pe 3 ani. Să poL Însă şi realege. 

Alegerea să întâmplă pe faţă, cu aclamaţiune sau prin 
votare nominala, iar dacă 10 membrii ordinari cer in scr~s 
şi pri n votare secretă. 

§. 35. Agendele biroului reuniunii, conform S-Iui 21 
din statute, sunt: 

a) AYPrHlele prezidmfului general. 
1. Prezidentul general convoacă adunările generale ~i 

de comitet. 
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2. Duce prezidiul tn aceste adunări. 
3. Cu seCl'etarul general Rubsemnează toate actele reu

niunii, asemneaza. la cassă toate spesele votate de comitet 
şi reprezinta reuniunea în toate afacerile ei. 

4. Supravegheaza activitatea tuturor runctionarilor 
reuniunii şi în caz de nrgenţa, pâna la întl'Unirea comi
tetului, incredinţează cu substituirea funcţionarilor pe unul 
dintre membrii de comitet. 

b) A.tJemlele vice-prezidenfubti general. 

1. Vice-prezidentul general, În caz de necesitate, 
inloclleşte intru toate pe prezidentul general. 

c) Agendele secrPlarulni geneml. 

1. Secretarul genel'al esle îngrigitorul arhivului reu
niunii; primeî;ite toale ~sebitele intrate şi le inregistreaza.. 

2. Poarta. protocoalele şedinţelor aduna.rilorgenerale 
şi de comitet precum şi alte afaceri de natură scriptu
rislica. 

3. EI este raportorul adllnarilor generale şi a şedin
ţelor de comitet. 

4. Controleaza. activitalea funcţionarilor din despa.rţa.
mintele prolopopeşti şi atrage atentitinea prezidentilor 
acelora asupra eventualelor sca.del'i şi omisiuni. 

5. Poartă. evidenţa membrilor ['euniunii. 
6. In ca7.uri extra-o['dinare Ruplineşte ·pe prezidentul 

ori pe vice-prezidentul general. 

d) A.gendele tWfafului yeneml. 

1. Notarul general ajută secretarului general şi in 
caz de lipsa il suplineşte Întru toate. 

e) Agpudele (:a.'ţsandui general. 

1. Cassarul general conduce toale afacerile de cassi\ 
conform regulamentului special de cas::,i\. 
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f) Agendplp; bibliotecarului general. 

1. Bibliolecaml general conduce toate afacerile bibli
otecii conform regulamentului general de bibliotecă. 

g) A flendele controlot'ului geneml. 

1. Conlrolornl general contra-semnează ra~iocîniile, 
rapoartele şi inventarele cassarnlui şi bibliotecarului ge
nera! şi este cu aceştia răspunzător În solidum. E.I este 
indrept.:l~it a revizul ori când registJele cassarnlni şi biblio
tecarului general şi al\ând disol'dine are a raporta nnmai 
decât prezidenlului general. 

D) IJes/Jlfrţâmilltele Pyotopopeşti ale reu II iu"ii. 

~. R6. Afacerile interne din desp:lrţămintele protopo
peşti sunt regulate prinlJ'lln reglliament mlern special. volat 
in mod derlnitiv în adunarea gencmla a XV, tinuta În 
Giula, la 11/24 iulie HW5. 

IV. Dispoziţiuni finale. 
§. 1l7. Toale spe:,ele reuninnii :sa VOI' acopel'i, pe 

baza bugetului staverit de comitet şi volat de adunarea 
generală, din C3SSa cenlraliL *' H8. Acetil regulament s'a primit. votat şi introdus 
in mod pmVi7.0f În şendinţa a II-a a adunării generale 
ordinal'e a XVIl, ţinnt<1 În Arad,. la 17/30 augusL 1 \107. 

A rad, din şedinţa ordinară a comitetului, tinulă la 
18/31 octol1wre 1 B07. 

Joxif lUoldOl'fIIl. 
prE'z.idE'llt genera\. 

-. -
Dim Urie Popol'id" .• 

secreta r general. 
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Oonferinţe invăţătoreşti. Conj'erinţ(t deSjl({1'ţi'im{intlllui ])1'0-

top()llell(~ Hwlrw al reuniunei invăţălorilor români gr.-or. din pro
lopopiatele Aradane [-VII. s'a ţinut in comuna Btll'zava, la 2 (10) 
Maiu a. c. - Din 30 mcmbl'Îi, prezenţi au fost 25. - După să

vftrşirea "Chemărei Dulllliui Sfânt" invăţătorul locului George 
Pleş, ţine o prelegere practică din l. magiară, uupă metodul direct, 
pe ~arele il practizază de 2 ani. Această lecţiune a dat allză la 
vii discuţii tn jurul folosirei melodului direct ori indirect la pro
punerea limbei magiare. 1~, .Fne, (tIlu1lltrea (~jlln!le l(t t·riM!ll nZ'il
fat ,~i (trleNt1'afrt l:onl'iflHM'e, eli înviiţiitodmf'a - pe lI'IflY/I- toată 

,,/or(m'ea !li dili(li~,ţ(t - ni(;i p1'in mef()(!!il direct, 'nici prin cel in
dire(", n1l e În Ilf(l)'e .q(~ !'.ati~l(J(~("î legii ~i M'/, mul{iimel,sâi pi"iziforil 
acelei(,. - Exhaurându-se punctele celelalte din program, urmează 
restaurarea biroului pe noul period de trei ani. Conferinţa in 
unanimitale aclamă de ales vechiul birou. Preşedintele Prolasie 
GivuJescu, precum şi ceialalţi membrii din birou, mulţămind con
ferinţei pentru inerederea ~i atenţi unea mauifestlită ~i de data 
aueasla flită de d,lnşii, resping primirea şi roagă pe membrii 
d(~spărFlmântlllui să-şi aleagă un birou 1l0U, cftnd, adunarea ce
dând dorintei lor, alege de preşpdinle: Traian Givulescu (Radna), 
nolar; Traian Givulescu (Pauliş), cassar: George Pleş (Bârzava), 
bibliotecar: Erzilia !:;ltefu (Cuvin) şi controlor: Traian Fridrich 
(Miniş). Q. 

(,'o;!lerh'{(t tn!'r(trlt01WtSl'll din tmelul Cld,~ineu, s'a ţinut, in 
ziua de 30 April (13 Maiu n.), in comuna Şimand. După chema
rea Duhului Shlnt, învăţătorii sau adunat la şcoala inv. foan To
coniţă, care a ţinut cu elevii săi prelegere din "Cântare" asupra 
căreia s'a făcut reflexiuni. A urmat apoi raportul biroului şi ra
portul comisiunei cenzurăloare asupra metodului "Gabel", - Iar 
membrul Dimitrie Boar, a cetit lucrarea sa: ,.,Mefodul la d(/erite 
Qlliecte de ÎnN'iţlimiÎnt în şcoala rom<Îni'/,. A urmat apoi restau"rarea 
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biroului, realegându-:~e tot membrii cei vechi. - Şedinţa viitoare 
se va ţinea in comuna Cinteiu. 

Crmferinţa mdudidi-didrtctir'(t. Joi, in 27 Maiu, sa ţinut în 
Pancota: conferinţa metodică· didaetică a inv. din protopopiatul 
Şiria, sub presill . .protopopului tractual şi prezenta comisarului lIe 
esamene. Cât pe aci era să se inceapi"l: o discţie pătîmaşă de 
cătră invAtalorii netndreptăţiţi şi publicaţi in "Trihuna", ar uupă 
ce comisarul Il cetit cupi(, rapol'tului de examene şi a dal a'ligu
rarea, că corespunde intru toale - spiritele s'au calmat. 

Convocape. Despărţăm,lntul prolopopesc [[ălmagiu al HW1-

niunei învăţătorilor roml\ni din Pl'Otopopiatele Arădane [-VII., 
işi va ţinea adunarea Marţi, fn 9 (22) luniu, a, c. in comuna 
Hişculita, la care toţi membrii despărţ'lmântului şi sprijinitorii 
şcoalei sunt poftiţi a participa. Programa: 1. Chemarea DlIhului 
sfânt, la 9 ore a. m. 2. Constatarea membrilor pl'ezenţi, 3, Cu
vânt de de:-ichidere. 4. Cetirea e\'entualelor disertatiuni. 5. B.a
pOl'lul cassarului ~i a bibliotecarului. 6. Raporlul comisiullei 
asupra disertaţlunilor: "Metodul direct la propunerea limhei ma
giare" şi "Păreri despre educatiune", 7. Pl'oplllleri şi interpelări. 

8. Alegerea biroului pe noul pel'iod de 3 ani. 9. Ficsal'ea proxi
mei adunări. 10, Incheierea. - I-Ialmagiu, la '27 Mai sI. n, 1 HU9. 
JI!:}mil Vidu, preşedinte. 

O descopertre apcheologică PrefectUl'a jud(>~ului Constanta 
a facut cunoscut minislrului de interne, că pe când se făceau 
săpături în strada Carol, di n Conslunţa, penlt'u canalizarea oraşu
lui, s'a dat de urmele unui cavou cu diferite Intrări, fn cari s'au 
găsH resturile unui coştiug de lemn, iar dedesubt două cruci şi 

oasele a două cadavl'e, precum şi o oală de luL Acestea obiecte 
datează din jumMatea secolului al 1I-lea şi inceputul secolului al 
IIl-1ea, adecă din epoca greco-romană. Petrile au fost luate de 
tiI profesor Tocilescu. Acestea petri sunt: O piatră de marmoră 
cu o frumoasă sculptură şi O Inscripţie latină, un fragment de 
bust din marmoră şi un stâlp indicator cu Belmes (Hilme) figură 

antică şi un vultur sculptat (Trib.) 
Cvaltftcaţia învăţătorilor. Din Nr, 3 al acestui organ am 

luat notiţă despre schimbarea ce s'a făcut în cvalificaţiunea În
văţătorilor confesionali, cari voesc sit lreacă la stat. Presupun:lnd, 

13 • 
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că nu toţi invăţiUorii vor avea foaia "N(~ptanitok Lapja" in care 
s'a publicat, dăm aici traducerea românească a acelei ord. mÎn. 

Il Înaltul Ministru reg. ung. de culle şi instrucţiune publică, 
sub Nr. 2G5:,o -1 ~J09 şi cu datu I 2fJ Februar a emanat ord. rc
rel'itor la diploma de cvaliflcare (ct:lpacilate) a lnvrlţătoriior dela 
şcoalele cu limba de propunere nemagiară, penlruca acelea să 

fie valabile şi la şcoalcle cu limba de propunere magiară. 

În timpul recent ade:-;eori mi-se adresează peti~iuni de 
călra învăţătorii (tnvătătoarele) cvalificaţi pentru şcoalele 
cu lilllba de propunere nemagial'ă, cu aceea rugare, ca sa 
permit, ca diplomele lor să fie valabile ~i pentru şcolile 
cu limba de propunere magiara. După ce in trecul, per
mi~iunea ceruta pentru esamen de 1. magial'ă adeseori !S'a 
şi dat, esamenul făcut astfel din eroare ŞI cu esplical'ea 
dubie a dispoziţiunilor legei. Diploma referiloare b'a primit 
de validă penlru şcoalele cu limba de propunel'e magiaril: 
aflu de lipsă, că in cauza aceasta - eschisă fiind mi-ce 
indoială - procedura urrnătoale să ~e reguleze. 

Potrivit acesteia ordinez, curncă: 
1. Toate permisiunile, cari se cer pentru validitatea diplo

melor învăţătorilor dela şcoalele llcmagiare, in scopul de a fi 
valabile pentru şcoalele cu 1. de propunere mag-iară, au să se 
ceară lotdeauna dela mine. 

2. Acest examen de cvalificaţie intregiloare se poate race 
numai la institutele preparandiale de stat. 

3. Examenul constă din. lrei părţi: examen scri pluristic, 
examen verbal şi examen de eserciţii practice. 

4. Obiectul examenului scripturistic va fi: lucrăd educative 
ori metodice, să v<lrşite tn limba magi ară. 

0, Obieclul examenului verbal: a) material din 1. şi literatura 
magiară in eslensiunea slalorită tn planul de invăţământ pentru 
in!ltilutele pedagogice; b) material din Istm'ia ungară, cOllf!tituţie, 

geografie in soco ata, prevăzut penlru şcoalele elpmenlare, - in 
limha magi ară. . 

6. Examenul ae exerciţii practice fncă se inhlmplă în limba 
magiară, - din Gramatica magiară, Istorie, Constituţie, Geografie 
Aritmetică pe baza şi in cadrul lucrarilor scripturistice. 
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7. Cine pri tneşle la exametIu J scripluristic nota "nesuncient·' 
DU poale face examen verbal. 

8. Cine a primit la examenul verhal nola de cel "puţin 

suficient" nu poate fi admis la examen din eserciţiile pl'aclice. 
9. Cine a primit catelliui "nesuncienl" la examenul scriplu

rislic din 1. magiară se Înd,'umă şi, nUlllai pesle un an poale 
repetâ examC:1ul. Cine a merital calcul "nesuficienl" din mai 
mulle obiecte la examenul pl'aclic ori verbal, numai pest~ un 
jumătate de an poale face examen corigent. 

10. Cine a merital calcul "nesulicient" de 2-ori, din ori
care parle de examen, se respinge pentru lotdeauna. 

11. ]n caz de a succes axamenul, c:l/ll~z//It, delmliditttte :;e 
Îrttrodttce pe dijlllllnll oriyiwtUI, care apoi se provede cu sigilul 
instilutului şi cu subscrierea preş. comis. examen. eventual cu 
a comisarului special şi a directorului institutului. 

12. ~:xamenul de intregire se tine intr'acelaş timp cu exa
menele d~ cvaliflcaţie dela acel institut. 

1;3, La examenele de corigenţă sunt dălăloare de lon dispo
ziţiile din "Hegulamentul examenelor"'. 

14. In dauzulă se aminteşte numărul "ol'dinului ministerial", 
prin cal'e s'a permis examenul. 

leJ. At.U pentru examenul corigent, cat şi pentru Inducel'ea 
clauzelor de valibililaLe nu se va solvi nici o laxă. 

16. Cuprinsul clauzulei e Ul'mătol'Ul: (urmează modelul c1au-
zel~r). . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 

Tocmai pe langă astfel de modalilăţi se vor examina şi 

candidaţii de invătiHOI'i dela ori cal'e instilut pl'eparandial , cari 
afară de limba de propunel'e a şcoalei penlru care s'a pregătit, 
voesc să-şi căştige 'JvalHicaţie şi pentru şcolile cu alta limbă de 
propunere, 

Hudapesl, 25 februar 1909. 
Appony m. p. 

Nota redacţiunei. Partea ultimă a ordinaţillilei se lămu
reşte ulterior prin ordinul ministerial NI'. 3H63/909 (prin secret 
de stat Toth), care zice: că petentul, care face examenul 
de validitate pentru şcoalele nemaghiare, - examenul verbal '1 
va face exluziv numai din Blud;ul aceleia limbi respective, pentruca 
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să se dovedească că o po;;ede perfect tn vorbire ~i scriere. Tot 
aceasta procedură se observă şi la examen ul practic din care, 
comisarul ministerial cu o zi mai n3.1n1e va da pe1enlului "tema 
din care are se fie examinat". (P. V.) 

Solvirii. Tlu'o de meml)'rii: Pp-lru Vancu, Traian Givulescu 
~Hadna), Damaschin Medt'ea,. Nicolae Dima, Nicolae Cristea, 
Arnbrosie Costea, Petru Lupa~J Ana Sebe~an, Uimitrie Micu, «;frem 
necle~an ~i Vicenţiu Guleş (~âte 2 cor. Petru Coţeu 7 cor. Aurel 
DrAgan ~i Simeon Barlea eate 1, cor. lIarle Ver:1igan 11 cor. 
PM~fr.. UJ'glHwl ret/M/t~tei: Teodor Cherechean ~i Petru Rusu 
câte 10 cor. Petru Zoţiu, Uamaschiu Medrea, Aurel Mireu, Nico
lae Dima, Ioan Bogdan şi Ana tiebeşan cale f) cor. lIarie Versigan 
15 cor. plus 6 cor. 

Revista literani 
Edw;rLto,..,tl. Nr. 1, a. I. Revista invăţălOl'ilor gr.-or. din 

dieceza Caransebeşului _. care ne-a sosit toclIIai acum la re
dactie, - apare in Oravita sub ingrijirea unui "comitet redac
tional" şi direcţia dlui lJ. /)iu'rert. Are m'mătorul sumar: C'ttr<tre 
noua de Geor!/e Jimw" v.-pr. reun. Cultura. de P. Hizenw. Avan
tajul şi desavantaj ul cercelării şcoalei de dr. 1. Fometc:;cu. 
Mottug1'tIJUle ~1'o(,lelor săteşti de R. ;), ~llolin. Congresul mamelor, 
Creşterea copiilor in statul COllgO. Protocolul adunării generale 
a "Reun. învăţat. dela şco ale le gr.-or. din dieceza Caran~ebeş. 

Informaţiuni. Bibliografie. Concul'se .. - Abonamentul anual e 4 
C-"lroane, iar pentru membrii 1-2 cor. - Revista se prezint~ 

bine şi ca cuprins şi ca formă. Durim fraţjlor succes. 

Ret'&'iUt (1eJu~"(d{'f, (t ',Iwâţânuîntnln'i. Nr. 10 anul IV. 
Apare in Bucureşti sub direcţiunea unui comitet compus din 
profesori (univers şi liceaH). Are următorul cuprins: L'Q)1::J/{mtin 

Moi:;il, Un nou mijloc de educaţie naţională. G. B. D. Pedagogia 
experimentală in abe romane~ti din 1908. "Fixalori şi I:<'lucluatori" 
Idei relative la chestiuni din tnvăIămantul clasa L }','ugmÎ(1 il/. 
ionescu, Iarăşi chestia abecedarelor S'. Btmescu, Congresul inler. 
al profeşorilor de limbi moderne. Al. Gh. Demetres(:u, Câteva 
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păreri asupra excursi uni lor şcolare. tir. Hrmil'ut f{osminszk,ll, -
Mijloace educative. O. A. Dima, Mişcarea pentru reforma invaţam. 
ştienţific in Germania. U. B. (). Monopolul cărţilor didactice. 
A. Comun, Cateva observaţiuni fn ce priveşte predarea algebrei 
In clasa IV secund elt". V. Opre.~cll, O paginrt din higiena socială 
Creştinismul conziderat ca boalrt poporală in Romania. Rolul 
şcoalei in comhaterea lui. j) LV. Ciotori, Despre gimnastică. G. 
H. D. şi C, M., -- Idei şi fapte. Cronică pedagogică. 

CmwO'rbi,t'i (:ritit:c. Nr. 4- a. 1II, apare In Bucureşti, are 
sumarul următor: Ci~tcirHtt hHlele>:cu. - Serenadă Nltyen LOl'i
nescu. - Călători fl'anc~zi în GI'ecia in veac XIX. Mi/ta,i{ Smo/
szk!l' - "1 nviere?" - 01'. Gre!!orhm. - In Sah ara N. I~m_ 

'I'eo/w,ri - Comicul lui C\fagiale. - A. Spi1·u-Rw:tm. Psihologia 
dlui 1 AI. Bratescu-Voineşli. Mtlwil /)ntfjomirescu. - Indreptări 

de Ouileu ,Zamfirescu, Henerletto de Luw, - AI tI'eilea prtcat. 
Ion j)rafW~{t'v. - Ingerul morţii Vasilie Co.~toJJof. - Nevasla 
inţeleapta (de Carcavita) A. H/in.iiţewm, ~"r. Jht1'ide,~t'lt, B. Nem
ţMmu, F. Stowt,>lcrt, D. (J 1'odl)re,~cu, ti. (Jiodtirtli. - PoezIi. 
- Revista criticâ. - Bibliografie critică. 

Jlluîml'(t Lltm'(l:l'ă. Nr. [) a. VI, apare in Cernăut şi cu
prinde urmălOl'ul sumar: Dimitrie Pelrino - Liâi Ma1'ââlHI O 
vino noapte t)nZl!. - Unui amic, Hai să dâm manâ cu mână 
Odă la mortmlnlul fl'aţilor Const. In Alex HLlrmuzachi de lJim. 
Petrino Intr'o zi de primăvara. -- Liviu iUtuian. Celea trei por
trete ale mănăstirii Trei Ierarhi din laşi de dr. Heller l11ll1'ii~(m. 

Maica tJl\'ingtHorului de JoWt Ormnndlî. Tuberculosa in terapia ei 
de Ilie PificlW. Cronica de fi. Codreal'l. 

Bi-l;liot('(~(1 ')'omil.nca,'wii, 8o~c(~. StliplÎllea odaUi de Dela
vrancea (NI'. f)6.) AndrOlnltcii tragedie de J. Racina tradusă de 
D. Nanu (NI'. m .. f)iilw1\~ul lui Băl'nuţiu (Nr. 68-71.) Novete din 
reHbel - mica drrtgllte povestire din resbelul franco-teulonic de 
G. Maupassant trad. de Mandeu (72) Camoens, poem dramatic 
trad. de D. Anghel şi S. Iosif (73). 



Aviz! 
Sa. alrage atenţiunea Înva.~ălorimii, că librăria di~

cezană din Arad, strada Deak-Ferencz nr. 33-34, 
este asorlată Cll toale căl~tle şi recvizile prescrise de legea 
şcolară, ar'licolul XXVII din 1907, pe lângă preţurile cele 
mai moderate. 

In special să afla.: tăhliţe, gtilnri de peatră, caele de 
scris în orice marime şi pentru orice trebumt€', pene de 

scris, tel'llze, creta, sponghie. guma. Calf'lIliUe, condee, 

diclande, maşine de compui, si: .. ;temul eel mai nou. cer

neală, În stiele mici şi olun de jumatate san de un litru 

dupa trebuinta, table mari de lemn, cu sali fara. picioare, 

globuri şi mape, 

Violine şi tot [piuI de compo7.itii mtl 7Îcale. Recvi
zite pentru experimente fizicale-chemice. 

Corecte de examene: 100 cu 1 cor. 10 fiI. plus 30 
filer porlo, Tipărituri şcolare penll'll orice tl'ebuinţa, 

Tol aici să pot căpăla şi orice cărţi: pedagogice. 
literare şi ştienţifice. 

In deosebi să atrage aientiunea invaţătorimii asupra 
recvizitelor pentru experinIente fizice
chenIice, cari sunt inI}lărţite şi intocntite 
in deplina conzonanţă cu nORua lege 
şcolară şi cari să pot căpăta aici mai lesne ca ori 
şi unde. 

La dorinţă, librăria serveşte ŞI cu catalog, informa
ţiuni şi desluşiri mai delailate. 

Tiparul lipogratiei diecezane ort. rom:ine din Arad. 

, 

I , ~ 
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