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Jn .ahnţiunea tn~ătătornor români dtn U~~cria. 
In timpul mai nou s'au ivit o mulţime de foi, reviste 

şi organe de toată categoria, îmbogăţind literatura româ
lH~ască. 

Mulţi dintre ai nostri cred că acesta e un rău, şi 
zic, că ar fi mai bine să avem un singur organ, spriginit 
de toţi, decât multe şi slab spriginite. 

Noi suntem de credinţa, că toate organele apărute 
sunt reclamate de timp şi trcbuinţe, de după desvoltarea 
noastră socială şi gruparea în diferite corporaţiuni şpeţiale. 

Neamul românesc este în primăvara desvoltării sale 
şi aceste sunt florile, cari promit a aduce şi fructe, după 
vorba românului: "Când sunt flori vor, fi şi poame". 

La alte neamuri mai înaintate În cultură, în raport cu 
numărul lor, sunt cu mult mai multe organe de publici
tate, şi nu numai păturile mai Înalte, ci toate breslele de 
meseriaşi, ţărani şi lucrători îşi au organele lor şpeţiale, 
prin cari tind a-şi arădica vaza, cinstea şi a înmulţi cu
noştinţele şpeţiale ale membrilor, răspândind lumina cu
noştinţei până în păturile cele mai de jos ale poporului. 

Ceea-ce la alte popoară mai protejate de soarte s'a 
ivit mai de mult, se iveşte azi şi la noi, pentruc~aceasta 
o reclamă timpul şi gradul nostru de desvoltare. 

Să nu ne sparie, ci să ne Înveselească apariţia mul
telor organe, pentrucă ele sunt florile vestitoare de pri-
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măvară şi de un viitor mai bun pentru neamul românesc, 
care acum se rădică din leagănul culturei. 

Multe sunt Încă casele românilor peste pragul că
rora n'a străbătut razele binecuvântătoare ale culturei.· 
Organele ce se ivesc zi de zi sunt reclamate de aceasta 
stai'e şi sunt chemate a străbate şi acolo. unof' nl1tit1[lleo 
"'''an ... " 'H' l .. _ ... L<VUl palid acum, n au putut. 

S'a ivit mai decurând: 
"Lupta" în Budapesta, organ al partidului national 

român din Ungaria, cu meniţiunea de a apăra drep
turile noastre şi spre binele nostru şi al patriei mame, a 
ne unii într'un corp tare şi impunător. 

"Vafra. şcolară" în Sibiu, organ de şpeţialitate pe
dagogică sub redactarea unui grup de profesori, În frunte 
cu binemeritatul şi distinsul profesor DT. Petru Span~ ca 
să tindă dascăli lor români cunoştinţele şpeţiale de cari 
în misiunea lor au lipsă ca de pânea de toate zilele şi 
să-i ţină în curent cu progresele pedagogiei moderne. 

»rara llOfJsfră II revistă poporală a ,.,A~ociatiul1ci 
pentru literatura română şi cultura poporului român", a
parută în Sibiiu sub destera peană a distinsului scriitcr 
Octavian Goga, care pe lângă neÎnsemnatlll ahonament 
de 4 COL, promite a ne tinde cea mai, necesa ră lectură, 
aleasă din literatură, pentru poporul român doritor de 
înaintare. 

Aceste şi alte org,me ce le mai avem, ar trebui să 
împodobească casa fiecărui român şi În şpeţial casele 
preoţilor şi învăţătorilor, pentnlcă numai alimentati şi ÎI1-
călziţi de nutremântul spiriual şi razele culturale răspân
dite de ele, vom pute deveni conziderati şi cinstiţi de 
neamurile conlocuitoare cu noi în această patrie. 

Să nu ne spărie apariţia, ci să ne îngrozim şi În
fiorăm de apunerea organelor, în cazul când nu ne-am 
şti însufleţî de ele şi nu am şti jertfi - din ceea ce ne-a 
dat Dumnezeu - pentru susţinerea lor. 

Dar să vedem acum de noi învăţătorii cari avem 
mari datorinţe în jurul acestor chestiuni, şi a căror cerc 
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de activitate trebuie să se esfindă departe peste cele pa
tru ziduri ale şcoalei. 

rp <:H'" f!)" .. 4- ~~: :~ _<>~~"t.:l. ula ...... \IUIl~ ~I J-lUlell1 sta 
nepăsători şi pentru mai departe? 

Am răspândit foile În popor şi ici-colo, s'a mai aflat 
câte unul dintre noi, care a mai făcut serviţii organelor 
noastre şi ca riporteri ori colaboratori, va fi răspun
sul dat. 

Foarte bine, dar credem de insuficient numai atâta. 
Nu unul, ci toţi trebue să prindem peana pentru lu

minarea poporului în serviţiul căruia ne-am angajat. Şi 
aceasta o reclamă dela noi mai vârtos timpul de faţă şi 
apropiatul viitor, În care, valoarea fiecăruia om se măsură 
cu peana de scris. 

Pe lângă alţii bărbaţi valoroşi ai naţiunei, noi sun
tem chemaţi a răspândi cultura şi prin organele de pu
blicitate, pentrucă suntem În nemijlocită şi zilnică atin
gere cu poporul, îl cunoaştem mai bine şi prin ur
mare noi vom şti să ne apropiem mai tare de sufletul 
lui, atunci când va trebui să'1 câştigăm pentru cauzele sfinte, 
dela cari depinde bunăstarea şi fericirea lui. 

Spre scopul acesta trebue să ne îndeletnicim cu 
scrierea. Dar tot începutul e greu. Mulţi vor fi Între 
noi de aceia cari Îngroapă În cercul lor răstrâns idei 
mari şi folositoare omenimei Întregi, di~ simplul moth', 
că nu Îndrăsnesc a şi le pune pe papir şi a-le comu
nică. prin organele de publicitate. Pentru a scoate pe 
mulţi din aceasta rezervă, sa arâtat necesitatea înfiinţării 
unui organ de ~peţialitate propriu, al nostru, prin care 
să" ne ÎnţeJgem noi de noi Învăţătorii, în care să ne co
municăm ideile şi să ne spriginim reciproc În câştigarea 
desterităţii de scriitori, ca apoi înzestraţi şi cu aceasta 
desteritate, să ne putem pune în serviţiul cel mare al 0-

menimei, răspândind cultura şi scriind. 
Am zis mai sus, că la alte popoare mai înaintate 

fiecare pătură a societăţii, fiecare corporaţiune, ba chiar şi 
birjarii îşi au organul lor propriu. 
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Cum st.:lm în această privinV'l noi învăţ1torii I'Om,îni 
din Ungaria? 

Suntem peste 3000 mii, în unele reuniuni dispunem • 
chiar şi de capitale conziderabile, dar la necesitatea im
perativă a unui organ propiu, Încă nu ne-am cugetat. 

Reuniunea noastră invăţătorească descoperind aceasta 
necesitate a înfiinţat organul său şpeţial cu titlul de 

"Heuniullca ÎIl,'t,ţtitoeilo .... 

care prin numărul de faţă începe anul al IV -lea al apa
riţiunei sale, şi intenţionează a ţine În curenţă pe dasallul 
român cu tot ce-l priveşte mai de-aproape şi a-i des
chide loc pentru modestele Încercări literare, spre a se 
pute introduce în şirul scriitorilor neamului românesc. 

Acesta este singurul organ În Ungaria de carele di
spunem noi învăţătorii români. 

Avem noi organe de şpeţialitate învăţătorească mai 
multe şi mai bune, dar numai acesta îl putem numi es-
c\usiv al nostru. ' 

Apoi fie coliba cât de modestă, dacă este a mea, e 
mai bună decât palatul strălucit al altuia. 

Venitul curat ce rezultă din editarea organului no
stru este menit pentru crearea unui fond, din care să 
putem edita cu timpul un organ mare pentru dascălii 
neamului românesc. 

[n vederea acestui scop, punem la dispoziţia învăţă
torilor români din Ungaria organul de faţă, deschizând 
rubricele lui pentru modestele lor încercări literare şi îi 
rugăm tot odată a conzidera organul nostru şi de al lor, 
recomândându-I în atenţiunea tuturor celor ce-l pot 
sprigini 

în .şpeţial ne adresăm Reuniunilor învăţătoreşti şi 
între aceste Rcuniunei seniore din dieceza Caransebeşu
lui şi membrilor ei, cari şi ca singuratici şi ca membrii 

-unei Reuniuni bogate, ar pute sprigini - mai mult
bunele noastre intenţiuni atât material cât şi spiritual minte. 
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Fraţilor! 
"Reul1Î""etl ÎII'l'iiţâfori!or", acest unic organ de 

care dispunem noi dascălii români şi fondul de editare, 
astăzi modest, - abia vr'o câteva sute de coroane, -
dacă cei preste 3 mii de învăţători români voesc, are 
să se desvoalte - cu noi dimpreună - într'un organ 
şi corp impunător, spre lauda şi mărirea neamului, bise
ricii şi a patriei noastre străbune. 

In această speranţă trimitem numărul de faţă la toţi 
prietenii, binevoitorii şi spriginitorii şcoalei române, cu 
rugarea <.le a-I răspândi Între toţi Învăţătoriî patriei, ca 
organ şpeţial şi escluziv ai dascălilor români. 

Abonamentul anual e 5 cor., care e a se trimite an
ticipative la adresa cassarului Reuniunei dlui Iuliu GroJ
şorrall învăţător în Oa/şa p. u. Vi/âgas. 

Cei ce nu consimt cu vederile noastre şi nu doresc 
a întra Între spriginitorii lui ca abonanţi, sunt rugaţi a-I 
restitui. 

Dumnezeu să ne ajute! 
RedacţÎIII/(!lf. 

---~-

ftnchefa lllVăfăfDrilDr. 

In 10 şi 11 lanuade nou a. c., s'au Întrunit delegaţii 
învăţătorilor români dela şcoalele confesionale ort. din 
Ungaria În Sibiiu, ca bazaţi pe Înaltele dispoziţiuni a-le 
M~lritului Congres naţional bisericesc, să discute împor
tanta chestiune a Îmbunătăţirii sorţii Îllvăţătorilor. 

Ancheta - convocată de P. V. Consistor Mitropolitan 
:;ii prezidată de reprezentantul acestuia, P. C. S. OI Or. 
Ellsebill Roşea, protosincel director seminarial- a ţmut 
două şedinţe şi anume: 

Joi dimineaţa în 10 Oecemvrie n. a. c., la 8 ore a. 
111.) tuţi delegaţii au luat parte la serviciul divin, împreunat 
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cu chemarea Duhului sfânt, oficiat În prezenţa Excelenţei 
Sale L P. S. Domn Mitropolit Ioan Meţianu, în impo
santa biserică mitropolitană, de P. C. Sa OI comisar mai 
sus numit, asistat de diaconul Dr. Vasilie Bologa. 

După serviciul divin delegaţii învăţătorilor - în frunte 
cu comisarul consistorului Mitropolitan - s'a prezentat În 
corpore la Excelenţia S. L P. S. O. Mitropolit, pentru 
a-şi prezenta omagiile şi a-l ruga să Învrednicească prima 
anchetă a învăţătorilor din Mitropolie de inalta sau prezenţă. 
Excelenţia Sa a adresat învăţătorilor o cuvântare plină de 
Înalte poveţe părinteşti, asigllrându-i despre 1. Sa bună
voinţă şi s(ătuindu-i, a fi Cll deosebită precauţillne În 
insemnata lor Încredinţare dela care depinde pacea, bună
starea şi viitorul bisericei şi a neamului românesc. Spre 
~i1ustrarea înaltelor sale vederi a adus exemple din Istorie, 
asămânând starea critică a dascălilor români, cu acel 
pasadiu din istoria IzrailteniIor, când fraţii lui Iosif, pentru 
promisiuni trecătoare, au schimbat fericirea Canaanului 
cu robia Egiptu lui. 

La 10 ore a. m., delegaţii, - În frunnte cu Excelenta 
Sa 1. P. S. D. Mitropolit, Însoţit de P. C. Sa părintele 
Arhimandrit şi vicar arhiepiscopesc Dr. Ilarion Puşca riu , 
asesorii consistoriali Moise Lazar şi Dr. Miron E. 
Cristea, secretarul mitropolitan Dr. Bolof{a, secretarul 
consistorial Of. George Proca, O-nii profesori Dr. Petru 
Şpan, Vasi/le Stan, Lupaş, Timotei Popovici şi alţii, - . 
întruniţi În frumoasa sală a Casei naţionale, s'a deschis 
prima şl'tIiJlfii a anchetei prin următorul clIvânt al Dlui 
comisar DT. Eusebiu Roşea: 

Onorată Anchetă! 

Insărcinat diA partea Preaveneratului Consistor mitrupo1itan, 
ca în calitate de comisar să conduc ancheta de învătători din În
treaga provincie mitropolitană, convocată pe astăzi, pentru a stllti ici. 
chestiunea, cum s'ar puteâ ameliora salarele învătătoreşti, Înainte 
de a Întra În meritul afaccrei, aflu de bine a reveni aSLIpra Ullur 
momente ce cred a fi accentuate dela acest loc. 
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In desvoltarea vieţii noastre bisericeşti, Întrunirea tuturor in
văţătorilor din intreaga provincie mitropolitanil, fie şi in această 

furmă reprezentativă redusă, este prima intrunire, deci are şi un 
caracter de însemnătate istorică în viaţa noastră bisericească cul
turală, şi importanta acestui moment va câştiga în însemnătate, 

- mai presus de orice îndoială, - dacă prin deliberările noastre 
se va da un ilJlpuls şi doară se va' pune o temelie şi mai bună 
desvoltării noastre culturale, sub scutul părintesc şi blând al 
bisericei. 

Chestiunea ce ne preocupă În special, pentru care propriu 
suntem înt; unfţi, este pe cât de întetitoare, pe atât de justă, şi în 
această apreţiare, restrângându-mă şi numai la fiii bisericei noastre, 
pot constata, că nu va fi suflare ortodoxă română, care să nu re
cunuască, că în raport cu recerinţele de astăzi de pregătire pentru 
cariera învăţătorească, şi după exigenţele sociale şi de traiu, re
clal11ate, după categoria şi rolul social ce compete statului învă

ţătoresc, prin dotaţiunea actuală, nu numai că nu i-se retribue . 
învăţătorului prestaţiunile sale după vrednicie, dar nu i-se asigură 
ni:i existenţa între limitele cuvenite. 

De aceea" putem şi constata cu multă mulţămire sufletească, 

că congresul naţional cisericesc prin conclusu.l din 9·22 Octomvrie 
a. C., Nr. 143, cu vot unanim a decretat urcarea minimal ului s<t 
larelor invăţătoreşti la suma mai mulţămitoare de 800 coroane, ~i 
dacă şi această corporaţiune supremă bisericească totuşi a trebuit 
să-şi impună oarecari rezerve fată de dorinţele statului învăţătoresc, 
acestea rezerve îşi au baza lor temeiniCă În Împrejurarea, că avizaţi 
În suportarea sarcinelor culturale aproape numai la propriele noastre 
puteri şi mijloace, cari În măsura progresului cresc şi se înmulţesc 
şi ele, trebue ca să se tina corit de acest neajuns simţit, dacă nu 
se rischează Încordări insuportabile. 

Nu voiu trece cu vederea nici iniţiativele din partea statului 
invăţătoresc sulevate În mod corporativ, precum nici initiativele 
sulevate in particular de unii sau alţii, ce începuse a lua desvo(
tarc greşită, căci chiar şi acestea porniri de extravaganţă pot să: 

fie apreţiate cu o calmitate oare-care, câtă vreme sub presiunea 
puternică a ccstiunii de existintă uşor aluncci la abcraţiuni, cari. 
din punct de vedere al corectităţii pot fi desaprobate, dar nu tot .. ' 
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deauna taxate şi de nejustificate. Constat Însă spre lauda statului 
invăţătoresc, că in urma indicărilor de la locurile competente, date 
şi numai în tesă generală, În formă publicistică, acel curent greşit 
s'a readus în alvia corectităţii, şi iniţiativele statului învăjătoresc 

au primit forma neexcepţionabilă, ce a şi format substratul la mo
dalităţile regulărei acestei chestiuni, atât la supremul nostru organ 
administrativ şi de executivă, la Consistorul mitropolitan, cât şi 

la Inaltul Congres. 

Şi aceasta şi este calea .cea corectă, pentrucă şi Între cele 
mai grele situaţiuni să nu perdem din vedere, că stăm sub scutul 
blând şi ne hrănim dela buna noastră mamă, sfânta noastră bi
serică, care în fel şi formă Încarcă asupra sa sarcini, ca să poată 

da fiilor săi iuhiti hrană materială şi sufletească deopotrivă, şi' 

dacă nu totdeauna, sau nu în măsura aşteptată poate să dee fiilor 
săi nutremântul dorit, ca fii buni datori suntem să ne facem seamă 
cu situaţiunea În care se află buna noastră mamă, să nu dtrtim 
şi să nu fim prea insolenti, sau chiar agresivi, ca să nu ne atragem 
osânda ei, pentrucă susţin sus şi tare, că abia vei mai afla o a 
doua hiserică, În care să se manifesteze atâta dispoziţiune de jertfă 
pe altarul culturei, ca tocmai în biserica noastră ortodoxă rornţmă 
din patrie, mai ales Începând dela impulsul puternic dat şi În 
această direcţiune tot de marele arlliereu Andreiu. Dar lipsele sunt 
multe şi mijloacele puţine pentru întimpinarea lor, şi astfel pc 
lângă orice bunăvoinţă, trebue să se ţină cont de legea cardinală 

a posibilităţii ce se impune În mod irezistent. 

Mi-a-şi trece marginile competenţei, când dela acest loc, cu 
această.ocaziune m'-a-şi pronunţa în concret în cllestiunca ce ne 
preocupă, În general Însă voiu accentua ceeace o simţim toţi, că 

este o chestiune, pe cât de dificilă, pe atât şi de gravă În con
secvenţele ei, şi deşi din punct de vedere al executării, hotăr,irile 

noastre au valoare numai relativă,pentrucă votul decisiv este 
rezervat forurilor competente, să nu perdem din vedere, că 

toată suflarea română cu ochii aţintiţi priveşte asupra deliherărilur 
noastre, ba nu vor lipsi nici temeri, că afacerea fiind pusă şi in 
competenta unui factor prea interesat, uşor se puate aluneca la 
aberaţiuni ireparabile pentru desvoltarea noastră culturală. 
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Deci evident, că stăm în faţa problemei grele,_ ca să dăm 

dovezi, că statul învăţătoresc este însufletit de idealul culturei, este 
acel factor în organizmul nostru bisericesc, care pătruns de sfin
ţenia misiunei sale petru biserică, neam şi patrie, ştie să-şi impună 
cele mai simţite ahnegaţiuni chiar şi când se tractează de inte
resele sale ajunse la granita asigurărei de existenţă; sau, ca să ne 
normeze ceealaltă alternativă, că preocupaţi În măsură prea mare 
de acest interes, să ne lăsăm răpiţi de curente şi porniri greşite, 

şi astfel să ne atragem judecata prezentului şi osânda posterităţii. 

In faţa acestei situaţiuni şi grea problemă să-şi afle justifi
care hezitarea mea a primI această onorifică însărcinare, cum văd 
că de fapt au urmat chiar unii urzitori ai acestei afaceri, şi dacă 

am cedat totuşi insistenţei, o am făcut pentrucă deoparte am În
credere în calmitatea, in puternicul si mţ de idealizm ce ne carac
terizează pe noi statul învăţătoresc În acţiunile noastre culturale, 
în simţul de ahnegaţiune până la extrem şi În cele materiale, re
cunoscută aceasta chiar şi de străini, iar de altă parte iute şi 

degrahă s'a invins hezitarea mea prin simţul de datorinţă şi de
votament cu care sunt dedicat în special intereselor culturale ale 
bisericei, pe care teren muncesc acum aproape de un deceniu şi 

jumătate cu întreaga Illea individualitate. 
Rolul şi poziţia ce o ocup Încadrut organismului bisericesc, 

precum şi activitatea mea în acest cadru, de~pre ceeace un număr 
destul de considerabil dintre membrii anchetei cred a se fi cunvins 
în cale imediată, ca foşti elevi ai mei, mă Îndreptaţesc a presupune 
că nu veţi privi În mine numai pe reprezentantul autorităţii investit 
cu atribuţiunile unui comisar, ci pc colegul şi tovarăşul de muncă, 
care cu absolută bunăvoinţă se ştie identifică Cll interesele statului 
învăţătoresc, cunosc,lnd deaproape neajunsurile şi greutăţile idealei 
dar nu mai puţin şi spinoasei misiuni. 

Premise acestea, accentuez indeosehi, că În discuţiuniJe ce 
au să se desvoalte În deliberarea obiectulLll pentru care suntem 
întruniti, să se păstreze cumpătul obiectivităţii, evitând ori ce 
extravaganţă; calmitatea judecil!ii şi dc{;orul prestigiului ce compete 
unei întruniri sub egida celei mai inalte corporaţiuni bisericeşti, 

ţin;lnd cont şi de buna reputaţiuilc il numelui de "lÎlvâ'âfor", ce 
cschide orice animositate şi devalvare dela punctul demnităţii, şi 
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preste tot, în rolul meu de conducere doresc să fiu întimpinat cu 
aceeaşi prevenire, cu care devotament m'am angajat eu la aceasta 
sarcină, repci, pe cât de onorifică, pe atât de dificih'l., asigurâl1-
du-vă despre absoluta mea bunăvoinţă. 

Excelenta Voastră! 

Inalt Preasjinţile Domnule arhiepiscop-mitropolif! 

Bucuria noastră a tuturora, cari în orice calitate facem parte 
din acaastă andletă, este neţărmurită şi suntem cuprinşi de mă

gulire în sufletele noastre, că nu a-Ti pregetat a ne ridica prestigiul 
lucrării pentru care suntem întruniti prin inaltA-Va prezentă, şi 

deşi su ntcm convinşi, că această consideratiune avem să o atribuim 
interesului părintesc probat pentru binele şi prosperarea fiilor su
fleteşti, culmea chemării arhipăstoreşti, permiteţi-mi, ca să vă exprim 
În mod sărbătoresc mulţămita şi recuJloştiJlta noastră fiască pentru 
această deosebită atentiune, rugându-vă, ca hotărârile noastre, la 
rândul său să le primiţi şi apreţiaţi cu bunăvoinţă păriJltească, 

dând afacerei ce ne preocupă spriginul părintesc la care şi contăm 
in linia primă, convinşi fiind, că asupra umerilor Excelenţei voastre 
apasă mai intensiv regularea în mod mu\ţămitor a acestei ches
tiuni; şi rugându-Vă totodată a ne împărtăşi binccuvântarea arhic
rcască asupra lucrărilor ce ne stau înainte, şedinta anchetei învă

tătorilor din mitropolia gr. or. română din Ungaria şi Transilvania 
convocată şi Întrunită pe baza ordiJlului consistorului mitropolitan 
din 13 Noemvrie a. c. Nr. 533 M., o declar de deschisă. 

Vorbirea a fost ascultată cu mare atenţiune şi la 
fine a fost acoperită cu vii aclamări. A mai vorbit ~poi 
Inaltpreasfinţia Sa, OI Arl1iepiscop şi Mitropolit Ioan 
Mefianu, implorând binecuvântarea de sus asupra lucră
rilor anchetei şi în urmă părăsind sala Între aclarnărilc 
Învăţătorilor, iar ancheta intră în ordinea de zi. 

La propunerea prezidentului se numeşte notar ad hoc 
pentru şedinţa de astăzi învăţătorul Eugen Popescu. Se 
cctesc apoi dispoziţiunile luate din partea consistorului 
l1litropolitan în chestia tinerii anchetei, şi se iau la Cll

noşthţă. Se constată a fj prezenţi în reprezentanta COI1-

sisturului arbidiecezan D-nii asesuri Lazar Tritean :;;i 
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Matei Voi/ean; În reprezentanta consistoru.lui din Arad 
dl referent şcolar Or. George Cillhandu .. În reprezentanta 
consistorllilli din Caransebeş dl protopop Andreiu Ghidiu. 
Se ceteşte În urmă lista delegaţilor aleşi pe protoprezvi
terate, cari îşi prezintă credenţionalclc, constatându-se că 
tofi sunt prezenţi, şi anune: 

Din Arhidieceză: 

Prot. Abrud Alexandru Furdui înv. Abrud 
Agllita Iancu Dragota Clujer 
Alha-Iulia Ioan Madrea .. Telma 

,. Avrig Iosif Stoica .. Seheşul-inf. 
Bistriţa Simeon Pahone " Borgo-Ioşcni 
Bran Pompiliu Dan ,. Zerneşti 
Braşov Nicolae Lepedean Bacifalu 
Câl11pcni Avram Serbu ., Câmpeni 
Cetatea de peatră Ioan Dragomir ., Surduc-Copaillic 
Cluş Ioan Fr31lcu .. CăIăţele 
Cohalm George Maican Ticuţul român 
Deş Augustin Herman Deş 
Deva Nicolae Igna Deva 
Dohra Toma Stoţu .. Dobra 
făgăraş Ilariu COlllşa .. Mandra 
Haţeg Tuma Nistor Livezeni 
Hunedoara George Şinea LancrăI11 
l!ia Ioan Şiler .. Micăneşti 
Lupşa Simeon Lazar .. Ocolişul-lIlare 
Mediaş Ioan Lungu Darlns 
Men:urea Ilie Georgescu Poiana 

,. M.-Oşorheiu Teodor Libeg "Medesfalău 
Orăştie Gonstantin Baicu Orăştie 

"Regl1in Ioan Borsan Doda 
Sebcş Ioan Pavel .. Şeheş 

"Sălişte Dimitrie Lăpădat Sălişte 
Sibiiu Eugeniu Popescu Boiţa 
Sighişoara Amhrosiu Stoicoviciu.. Sighişoara 
Tcîrnava Mihail lampu .. Cetatea dc halta 
Treiscaul1c Arun Puşcariu .. Breţcll 
Turda Ioan Moldovan .. - Sanlllihaiu 
Ullguraş Petru Bara .' Sta Marie 
Zâralld Ioan German .. Brad 

:, -, 
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Prut. Arad 
Banat-Co1l1loş 
Bclinţ 
Boroşincu 
Bufeni 
Cllişineu 
Hăllllagiu 
Lipova 
r~adna 
Şiria 

.. Tim işoara 
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Din dieceza Aradului: 
Iosif Moldovan 
Iuliu Vuia 
Simeon Faur 
Paul Dârlea 
Nicolau Boşcaiu 
Dimitrie Boar 
Mihail Vidu 
Aurel Lepa 
Dil1litrie Popoviciu 
Iuliu Grofşorean 
Atanasie Baieu 

Înv. Arad 
Banat-Comlo~ 
Belinţ 
Boroşincli 
Bodc:;;ti 
Nadab 
Hălmagiu 
Fibiş 
Cuvin 

.. Galşa 

.. Ghiwc 

Din districtul Orăzii-mari. 

Prut. Beiuş 
Bcliu 
Oradea 
Pcstcş 
Tinca 
Vaşcău 

Ioan Moga 
Ioan Budiu 
Nicolae Firu 
Stefan Tulvan 
Amhrosiu Catone 
Mihail Ciura 

. 

Înv. Dobreşti 
Ueuriş 
Oradea-mare 
Pesteş 
HOll1orogh O. 
Criştior 

Din dieceza Caransebeş. 

Prut. Biserica-Aibă Emilian Novacoviciu Înv. Răcăşdia 
Reşiţa " Bogşa-montană Stefan Albu 

Buziaş Ioan Ciurciu 
Cara"nseheş George Lipovan 
Ciacova Petru Corean 
Făget Ioan Ca ha 
LUgllŞ Ioan Vidu 
Oraviţa George J ian 
Vârşeţ Patriciu Rămneanţiu 

.. Buziaş 
" Maciova 
" Banloc 
" Curtea 

Lugoş 
.. Oravita 

Coşteiu 

Prezidentul enunţă deci, că ancheta e capabilă de a 
fUllcţiona şi a aduce hotărâri valide. 

Biroul se constitue acum în mod definitiv, alcgân
du-se notar dl Eugen Popescu, iar ca obligătoare pentru 
desbateri se acceptează din partea anchetei, la propunerea 
comisarului, dispoziţiunile cuprinse În regulamentul pentru 
ţinerea congresului naţional-bisericesc. Paragrafii respec
tivi din regulament vin c('tiţi, iar ancheta ia la cunoştinţă 
cuprinsul lor. 
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In urmă se alege o comisiut1e de 15 mcmbri pentru 
pregătirea matcrialului pentru şedinţa următoare, şi anume: 
din fiecare eparhie câte 5. Se slispinde şedinţa pentru 
stabilirea listei, iar după redeschidere se proclamă aleşi 
cu aclamaţiune următorii: din arhidieceză Pompiliu Dan, 
Ioan Pavel, G. Maican, D. Lăpădat şi 1. Gherman, din 
dieceza Aradului Iosif Moldovan, Iuliu Grofşorean, Dimit. 
Popoviciu, Iuliu Vuia şi Nicolae Firu, din dieceza Ca
ransebcş G. Jian, Ioan Vidu, P. Remneanţitt, Ioan Caba, 
şi E. Novacoviciu. 

Şedinţa proximă se anunţă pe mâne, Vineri la orele 
10 dimineaţa şi şedinţa se încheie la orele 10 fără un sfert. 

,~ediltfa a doalla a anchetei învăţătoreşti s'a ţinut 
Vineri, în 11 Dec. 10 oare a. m. tot în sala festivă a 
Casei naţionale. 

Se ceteşte întâiu procesul verbal despre şedinţa 
primă şi se autentică. Se ceteşte apoi o telegramă de 
felicitare şi aderenţă la conc1usele ce se vor luâ, tril11is[l 
din partea învăţătorului Vasiliu Sala din Văşcău. 

Prezidentul pune in urmă la ordinea zilei raportul 
comisiunii de 15, aleasă în şedinţa primă şi dă cuvântul 
raportorului Il/Nu Vuia. Acesta ceteşte proiectul de con
cluz, stabilit din partea comisiunii, în şedinţa care a fost 
ţinută Joi d. a. şi care a durat dela oarele 3 până la 
oarele 9 din noapte. In general proiectul de concluz se 
primeşte fără discuţie ca bază pentru deshaterea spe
cială. 

Luat de nou în discuţie din punct în punct, se naşte 
schimbare de păreri, de multeori înteresantă, iar la urmă 
toate punctele vin votate cu unanimitate în textul stabi
lit din partea comisiunii. 

Cu privire la ameliorarea salarelor învăţătoreşti an
cheta a enunţat următoarele: 

"Ancheta ia cu mulţumită la cunoştinţă decisul mă
ritului congres privitor la ridicarea salarelor învăţătoreşti, 
rugând vener. autorităţi bisericeşti, ca conform legii să 
iee dispoziţiuni de urgenţă, ca învăţători mei gr.-or. ro-

-
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mânc din JIlitropolie să se Asigure dotaţie egală cu ,1 
Învăţătorilor celorlalţi susţinători de şcoale din patrie. 

In acel scop vt'neratele cOllsistoare să exrnită În pa
rohii - unde reclamă necesitatea - pe cei mai distinşi 
bflrbaţi cari cOl1vocând în şedinţă corporaţiunile parohiaJe 
şi ar[ltându-Ie marea importanţă a şcoalelol' confesionale, 
să-şi pună În cumpănă toată autoritatea şi influinţa pen
tru exoperarea ridicării salarelor Îl1văţătoreşti. 

Ca mijloace au să servească: 
Eiectarea pe popor, fondurile parohiale existente, do

taţia dela comunele politice şi fondurile fostelor reuniuni 
învăţătoreşti, Întru cât se pot folosi şi spre acest scop 
conform dispoziţiunei statutelor. 

crearea de fonduri noauă şcolare şi augmentarea 
celor existente chiar şi prin emiterea de colecte. 

Luarea iniţiativei pentru întemeierea de bănci popo
rale, din a căror venite să se creieze fonduri pentru do
tarea învăţătorului, şi ÎIl caz extrem, fntru cât acela s'ar 
da ÎIl conditiuni J1eoneroase şi fără a se vătăma auto
nomia bisericei, şi prin Întregire dela stat, care să se 
pună la dispoziţiunea vener. consistor, după analogie cu 
Întregirea dotaţiunei preoţilor. 

Pentru garantarea Încassării regulate a salarelor, co
mitetele parohiale să fie Îndatorate sub urmările discipli
nei a Încassa regulat salarul, iar În caz de lipsă să se 
anticipeze din averea bisericei, s'au în caz de negligenţă, 
să se ridice împrumuturi pe răspunderea personală a 
prezidentului comitetului şi a epitropului primar. 

CvincvinaJuJ să-I primească fiecare învăţător după o 
funcţie de 5 ani, computată dela depunerea examenului 
de cvalificaţiune, fără considerare de a fost aplicat pro
vizor ori definitiv". 

Comisiunea propune, iar ancheta îşi :TIai exmprimă 
apoi şi următoarele păreri, dorinţe şi rugări : 

,,1. In interesul promovării Învăţământului nostru, 
prea veneratul conzistor metropolitan este rugat a insti
tui pe viitor ancheta reprezentanţilor învăţătorimei din 3 
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în 3 am, 1Il chip de consiliu al instrucţillnci mitropoli
tanc, căreia să se supună spre opiniarc În viitor toate 
chcstiunile şcolare,' supllnânde deliberării măritului con
gres naţional bisericesc. 

2. Pentru a deştepta În popor dragostea şi interesul 
faţă de şcoală, comitetele parohiale să fie îndrumate în 
viitor, ca în rapoartele cari le fac cătră sinoadele paro
hiale ordinare, să scoată În relief acth,itatea şi roadele 
şcoalei. 

3. Considerând că unul din impedimentele primor
diale în Învăţământ, e lipsa mijloacelor de Învăţământ şi 
respective a manualelor şcolare, prea ven. cOllsistor este 
respectuos rugat a lua dispoziţiunile necesare, ca în pre
lilllinarele fiecărei parohii din mitropolie să se susceapă 
o sumă corăspunzătoare pentru procurarea manualelor 
şi a recvizitelor şcolare, ca ăstmod înv2.ţământul să nu 
sufere. 

4, Conziderând, că unul dintre principalele impedi
mente În mersul normal al Învăţământului nostru este 
frecventarea neregulată a şcoalei, care provine în mare 
parte şi din neÎnteresarea organelor parohiale fată de 
cauza învăţământului, precum şi din dispoziţiunea greşită 
a regulamentului În vigoare, car~ prescrie, ca conspectul 
absenţi lor să se trimită prezidenţilor de comitet, cari În 
multe cazuri fiind ţărani nu execută dispoziţiunea legii, 
nu altcum şi din împrejurarea, că antistiile comunale 
nu-şi împlinesc datorinţa, fiind pedepsirea părinţilor lă
sată În sarcina primari/or ţărani, cari nici nu înţeleg im
portanţa legii, iar de altă parte interesaţi fiind, Întrelasă 
intenţionat a executa legea, prea ven. conzistor metropo
litan este rugat să iee următoarele dispoziţiuni : 

a) să se Îndatoreze preoţimea parohială sub grea 
răspundere a se interesa de frecventaţiunea regulată a 
şcoalei, dojenind pe părinţii renitenţi; iar în caz de re
peţită renitenţă, să se raporteze antistiei şi să se poarte 
evidenţă esactă despre pedepsirea părinţilor, şi În caz 

, ) 
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dc rcnitenţ{l a antistei, În termin de 8 zile să se facă a
rMare contra antistici la protopretură; 

b) conspectele despre absenţi, S[l nu se trimită prc
zidenÎilor de comitet, ci preoţilor, ca directori locali, cari 
să se Îndatoreze sub răspunderea oficiului, a lUeI cele 
mai energice demersuri pcntrLI garantarea frecvcntaţiunci 
regulate; 

c) să se Între\'ină II Înaltul guvern prin o reprezen
taţiune, prin care să se ceară, ca acelaşi să iee demer
suri serioase pentru garantarea obligativităţii Învăţământu
lui şi În consecinţă pentru o frecventaţiune regulată, rc
cercând pe concernel1ţii vicecomiţi, ca să purceadă ClI 

toată rigoarea în contra primarilor renitenţi, cari nu exe
cută legea. 

5. Conziderând, că planul de Învflţământ, votat de 
măritul congres la anul 1903, pe lângă alte defecte, nu 
a conziderat de loc principiul învăţământului practic În 
ce priveşte special studiul economici, deşi poporul nos
tru, ca popor emi!~all1ente agricol, trebuie să primească 
mai multă hrană în aceaetă direcţie, ancheta roagă 
pc prea ven, conzistor, ca actualul plan de învăţăm.:îlll 
să-I facă obiect de studiu În conferiuţele tractuale de 
primăvară, materialul adunat să-I facă obiect de studiu 
aprofundat Într'o anchetă convocândă, la Sibiiu, în care 
fiecare dieceză să fie reprezentată prin 3 învăţători din 
cei mai probaţi, cari mai nainte să studieze în dieceză 
materia adunată din conferinţele tractuale. 

6. Conziderând, că proprietatea fiecărei instituţiuni 
este condiţionată În prima linie dela conştienţioasa con
trolare a activităţii ei prin bărbaţi experţi, cari pricep a
devărata menire a acelor instituţiuni, prea ven. consist<\J.· 
este rugat a lua În apreţiare propunerea: 

a) ca În fiecare dieceză,· pe lângă organele actuale, 
să se institue câte un revizor diecezan, bărbat Înzestrat 
cu cunoştinţe teoretice şi practice În ale instrucţiunei, 
pentru supraveghiarea şi controlarea mersului instrucţiunei; 
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b) în fiecare tract să se institue, pe lângă protoprez
viter-inspector şcolar, un învăţător din cei mai probaţi, 
ca referent al afacerilor şcolare, care să servească în cele 
interne cu sfatul şi cunoştinţele sale Întru promovarea 
afacerilor şcolare, 

7. Conziderând, că pentru a pune şcoala română şi 
pe învăţătorul ei în condiţiuni de o muncă mai rodnică, 
ar fi de dorit, ca ven. noastre autorităţi să afle şi aplice 
mijloacele, prin cari ar deştepta în învăţătorime însufle
tirea nobilă pentru marele ideal al culturei neamului. 
Prea Ven. COl1sistor mitropolitan în frunte cu Ex. Sa l. 
P. S. O. Arhiepiscop şi Mitropolit şi P. S. Domni Episcopi 
diecezani, să binevoiască a apreţia în viitor mai mult 
zelul şi activitatea învăţătorimei conştiente: 

a) prin premiarea acelora care se disting prin deosebit 
zel şi abnegaţiune, iar 

h) la constituirea Ven. Consistoare să se conzidere 
mai mult şi statul învătătoresc. 

8. Conziderând, că în comisiune s'au adus cazuri 
concrete, cari dovedesc, că regulamentul pentru organi
zarea Îl1văţământului nu se execută Întru toate, se roagă 
prea ven. consisior mitropolitan a lua dispoziţiuni pentru 
executarea acelui Regulament". 

Eshauriată fiind, cu votarea acestor concluse, ordinea 
de zi, şi peste tot terminată fiind misiunea anchetei, co
misarul consistorului l11itropolitan, P. C. Sa domnul' pro
tosincel şi director scminarial Or. J';usebiu R. Roşea, 
declară activitatea anchetei de încheiată, prin următoarea 
vorbire: 

"Terminând cu agenuele r.elegate în competenţa anchetei, 
precum la începutul lucrărilor am înălţat glasul nostru cu rugă

ciuni de cerere cătră atotputernicul Domn în templul măreţ, care 
dă dovadă despre alipirea cătră ştrămoşeasca noastră credinţă or
todoxă şi despre simţul de jertfă al credincioşilor bisericei noastre, 
în tocmai să ne înălţăm acum la încheerea lucrărilor noastre ru
găciunile de mulţămită cătră atotputernicul Dumnezeu în acest 
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templu al culturei naJionale, ridicat şi el din simtul de jertfă al 
fiilor neamului, care mândru şi falnic se ridică în acest focular 
cultural alăturea cu alte instituţiuni culturale, cari îşi au originea 
În veacuri îndepărtate, drept dovadă că Jleamul românesc ştie să 

se însufleţească până la extremă ahnegaţiune de idealul culturii, 
şi din cele rostite în desbatcrilc chestiunilor ce ne au preocupat, 
aceşti păreti au să facă şi ei mărturie din nea"m În neam despre 
însufleţirea şi abnegaţiutlea pionerilor culturii noastre chiar şi când 
se tradează de chestiunea existenţei lor; şi pe când cu multă mul
ţămire sufletească pot constata aceasta, mă văd plăcut ÎndeTllnat ca 
şi dela acest loc să esprim mulţămita mea venerabilului preşedinte 
al Asociajiunei, Iosif Sterca Şuluţu, pentrucă cu prevenire ne-a pus 
la disposiţiune acest templu al culturii noastre, ca nici glasul nă
căjit al dascăIlllui să nu rămână tleÎndulcit de aceasta mândrie 
na ţ ion aIă·· . 

Constată totodată Cll multă plăcere şi satisfacţiune, că dis
cuţiunile asupra cIlestiunilor tractate au avut tirnorul, nu nUTllai al 
interesării şi priceperii, dar ele au fost ţinute totodată în spirit 
adevărat colegial şi la un nivou, ce ar face ulloare şi unei cor
poraţiuni de o categorie cât de Înaltă, iar votul unanim cu care 
s'au votat toate hotărârile, este puternica dovadă despre sentimentul 
solidarităţii de care este pătruns statul Învăţă!orcsc al hisericei 
noastre în ac(iullile sale pentru promovarea intereselor noastre 
culturale. 

Mulţămeşte tuturora că prin calmitatea tinutei şi respectarea 
recerintelor de bună ordine i-s'a Înlesni! aUlt de mult rolul de 
conducere; şi în fine 11lul!ămeştc membrilor cari s'au angajat la 
şarcini speciale de raportor şi notar, prestând acestea sarcini cu 
zel laudabil şi pricepere, ceeace a înlesnit în cea mai mare măsură 
resultatul R1ll1tăl11itor al lucrărilor anchetei. 

Dorind, ca lucrările îndeplinite să întâmpinc consensul şi 

aproharea autorităţilor noastre superioare bisericeşti, intrunirea 
anchetei o declar de închisă. 

Luând cuvântul deleg<rtul Iuliu Vuia, în cuvinte elo-' 
gioase, cu avânt oratoric, mulţămeşte comisarului prezident 
pentru indulgenta, tact:.ll deesebit, şi mai presus de toate 

i: 
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pentru bunăvoinţa faţă de· interesele statului învăţătoresc, 
despre ce a dat dovezi atât de eclatante, pentru aceea 
îl roagă să primească mulţămita şi rec:unoştinţa tuturor 
membrilor anchetei, ca delegaţi ai invăţătorilor din întreaga 
provincie mitropolitană, şi închee cu dorinţa, ca atotpu
ternicul Dumnezeu să-i dăruiască viaţă îndelungată, În 
deplină sănătate, spre binele bisericei şi neamului. 

Preacuvioşia Sa a fost viu aclamat din partea Învă
ţ{ttorimii, căreia iarăşi laudă i-se cuvine, pentru calmi
tatea şi demnitatea manifestată, mai ales Însă pentru 
faptul, că aceea ce a hotărât, cu glas unanÎm a hotăr~ît! 

In tot binele e şi ceva rău şi viceversa.*) 

Ori încătr'o ne vom Învârtl În societatea omenească, 
nu vom da nici măcar de unica fiinţă, care să fie mul
ţămită şi îndestulată cu soartca sa. Bogatul nu e mulţămit, 
pentrucă nu vede cu ochii înaintarea sa, după dorinţa şi 
voinţa lui. De altă parte nu e mulţămit, pentrucă săracul 
c prea pretenziv faţă de el. Acesta ar dori, ca tot că
ştigul aceluia să-I împartă cu el. Are apoi gânduri şi 
cugete nenumărate. Ba că-i bate grindina bucatele, ba, 
că-i arde grâul în jiradă, ba, că tâlharii îi fură câştigul 
s,-lu; ba, că-i asta, ba, că-i ceea. Pururea e neodihnit! 

,,-,. Săracul? Se culcă În mijlocul curţii, fără nici o grije. Nu 
se teme, că tâlharii vor să-i fure, ori să-i aprindă, ce el 
nu are. Din partea asta doarme liniştit. E Însă ceva ne
plăcut În viaţa săracului: nu Întotdeauna are pâne ori 

, mălai pe masa lui. De Îmbrăcăminte şi căldură nu mai' 
vorbesc. Bogatul Însă nu duce de nimica dor. EI are de 
toate În abundanţă: mâncare, îmbrăcăminte şi căldură. 

*) 1·;xl'el'ill\e de căIături .. prt'l.'nlalL' <l,lllll. :!.'IH'r. din ('.·rica dp l"fiu 
(,'1"1),/;"11'1'11/1 iIlV~l\;i[()r ill (ialip, I'l'Ol0l'lIpiatui ~iripi. .\dllex. Ia prolUlol sub 1.) 

2* 
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Plugarul lucră din zori până În scăpătat. Căldura e 
teribilă, el Însă munceşte din greu. Şi când se apropie 
soarele spre scăpătat, e frânt de oboseală şi puţina odihnă 
i-se pare ca cel mai scump tesaur şi ca cel mai preţuit 
bun din lume. De aici ap9i invidia, ce se obsearvă la 
muncitor contra, ori mai bine zis asupra diregătorului, 
căruia soartea i-a croit, să şadă încontinuu ia masă, 
scutit fiind de căldura şi arşiţa soarelui. 

Şi ce ne răspunde diregătorul, dacă îl întrebăm 
despre traiul vieţii lui? - Că dată mai amărâtă ca a 
lui nu mai există. Şezutul îndelungat il schilăveşte; aerul 
şi mirosul stricat eţl căncelăriiior îi sdruncină sănătatea 
cu totul. Dapoi iritările? Unul îl con turbă cu una, altul 
cu alta; unuia îi trebue una, altuia alta; unul nu-i mul
ţămit cu asta, cela cu ceea. Şi aceasta se Întâmplă Într'o 
zi ca în alta. Apoi de câte ori nu poate mânca şi durmi 
de nenumăratele gânduri, ce sboară Drin capul lui?! 
De aici apoi şi invidia lui asupra plugarului, care îşi 
săvârşeşte În liber lucrul său, cântând şi veselindu-se. 

Dacă vom căuta, şi vom medita asupra lacrării fie
căruia, ne vom convinge, că dreptatea stă pe partea am
belor părţi. Deosebirea e numai, că existinţa diregăto
rului e mai asigurată, ca a plugarului. Rodul muncii 
acestuia se află În mâni!e sorţii şi nici când nu e sigur 
de rezultatul muncii lui. E însă o mare dreptate În viaţa 
plugarului, că răsplata lui e proporţionată cu munca. 
Nu tot aşa putem zice şi despre munca diregătorului. 
Răsplata lui e fixată, şi rar este cazul, când trece peste 
această graniţă, pe lângă toată hărnicia lui. 

Luptă mare e lupta omului pentru existinţă. Şi în 
lupta aceasta Întimpină nenumărate greutăţi şi neajunsuri. 

• Şi nime nu le ştie şi cunoaşte mai bine, ca celce le În- , 
timpină. Şi fiindcă el le cunoaşte pe ale sale mai bine, 
nu odată cade În greşala, că năcazuriie şi greutăţile sale 
le pune mai presus ca a altora, deşî În realitate - poate -
stau îndărăptul celuialalt. . 

"'1-, 
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Noi, învăţătorii confesionali, stăm cu mult îndărăptul 
celor de stat. Aceia cu alegerile n'au de lucru. Posturile 
se îndeplinesc prin denumire. Ei n'au de lucru cu atâţi 
poruncitori. Acolo e inspectorul lor, şi lucrul s'a finit. 
Salarul îl primesc regulat. Nu numai că îl primesc regulat, 
dar totodată e şi cu mult mai bun ca al nostru. Şcoala 
lor? - E un adevărat palat! 

Noi? Trebue să ne căciulim lui Stan şi lui Bran, 
până ajungem la un biet de post. Şi apoi nu odată obvine 
cazul, că recurentul cel mai binemeritat cade la alegere 
faţă de unul mai slăbuţ. Poporul, în neştiinţa sa, alege 
pe cel ce ştie mai bine cânta, şi nu pe celce e mai 
iscusit În ale şcoalei. 

Salarul e slăbuţ de tot şi nu-I primim regulat. Lo
cuinţa slabă şi necorăspunzătoare. Suntem constrânşi a 
conduce strana În biserică, fără o altă remuneraţiune. Nu 
numai atât, dar ni-se mai atribue şi păcatul, că am sub
mina biserica, asociindu-ne cu duşmanii ei. O învino\"ă
tire şi o acusă atât de grea, ca şi care nici că se mai 
poate arădica la adresa noastră. E atât de grea această 
acuză, că prin susţinerea ei, suntem ezecutaţi moralminte 
În faţa bisericii şi a neamului nostru. Pentrucă toţi ceice 
lucră contra bisericii, necondiţionat lucră şi contra nea
mului. 

Noi însă, învăţătorii confesionali români gr.-or., 
putem fi mândri, că acuza aceasta atât de grea e nejustă 
nedreaptă şi nebazată. Şi că e nedreaptă şi nebazată e 
suficient, dacă mă voi provoca la împrejurarea, că deşi 
suntem atât de slab salarizati, şi deşi suntem ademeniţi 
prin diferite promisiuni, totuşi neînsemnat e numărul a
celora, - dacă de fapt şi sunt de aceia - cari au 
părăsit locul lor, unde aveau chemarea, de a-şi apăra 
biserica şi prin ea neamul său. 

Nu, Învăţătorii nostri nu-s capaci de a comite o aşa 
mare crimă. E însă o acuză, şi e acuză nedreaptă. Şi 
dacă am făcut amintire despre ea aici, am făcot-o numai, 

, 

~ 
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ca să dovedesc năcazurile, ce le întimpină învăţăturii CUIl

fesionali în activitatea lor. 
In anul acesta, permiţându-mi împrejurările, am făcut 

o călătorie de studiu în regatul român. Şi constat aci, că 
şcoalele de acolo sunt cu inult mai superioare şcoalclor 
noastre, atât ca zidiri, cât şi ca în'tocmiri. Sunt unele 
chiar palate. Asemenea şi învăţătorii sunt bine cvalifîcaţi. 
Şi fiind şcoalelele de stat, se Înţelege de si ne, şi învă
ţătorii sunt mai bi ne salarizati ca noi. 

E însă ceva, ce -, dealtcum - În viaţa omului cân
tăreşte mult: independenţa învăţătorilor de stat e foarte 
mărginită. Activitatea şi voinţa lor trebue să fie activi
tatea şi voinţa stăpânului lor. Ei nu au şi nu pot avea 
voinţa lor proprie, toate trebue ezecutate conform ordi
nului de sus. Contraziceri nu se tolerează. Căci În acest 
caz sărmanul învăţător se trezeşte cu un ordin, prin care 
se vede transpus la o şcoală, pe care el n'o doreşte 
de Joc. " 

Litertatea şi voinţa învăţătorului de stat e subju
gată. Deci învăţătorul destoinic, învăţătorul harnic nu-şi 
poate validita ideile sale, fie acelea cât de nobile şi sa
lutare pentru binele comun, dacă acelea nu convin, ori 
că sunt În contrazicere cu părerile superiorului, ori mai 
mari lor săi. 

Ce mare deschilinire între noi şi ei în punctul acesta! 
Trăim În locuinţă sărăcăcioasă, dar avem o mare bogăţie: 
bogăţia libertăţii şi independinţii noastre. Dacă suntem 
cunştii de chemarea noastră şi suntem cu tragere de 
inimă pentru binele comun, avem libertate nemărginită. 
Puterea primită prin alegere din mâna poporului,· e o 
cetate puternică, de care se frâng toate săgeţile îndreptate 
contra noastră. 

Deci închei cu următoarea fabulă: 

Un câne mare şi gras se întâlni cu un lup doască 
de slab. Acesta, cum îl vede, îi zise: "Hei, frate, da bu I1ă 
viată mai duci tu! N'ai putea, să-mi cauţi şi mie un loc 

'"\. 

". 



ca să mă mai Întrăm puţineI. Vezi-mă, câ mi-se încovăie 
picioarele de slab, ce sum !" 

"Cum să nu il - răspunse acela. "Dacă doreşti, ur
mează-mi şi eu îţi \'oiu căuta un stăpân, care te va ţinea 
foarte binc. In schimb însă ai să-i păzeşti casa de tâlhari~" 

-"Da~ă-i numai atâta, - apoi grija mea!" 

Inţelegerea fu gata, şi plecară spre sat. Pe cale Însă 
lupul Întrebă cânelc, pentruce e ros părul după grumaz? 
Acesta-i răspunse, că fiind rău, stăpânul îl ţine pcstc zi 
În lanţ. "In lanţ ?"-Întrebă lupul spăriat.-"Atunci fie-ţi 
de bine qlâncarea ta domnească, că eu mai bine sufăr 
foame, de căt să-mi perd libertatea mea /" 

~uprafaţa triunghiului 
preleg'ere practică din Geometria şcoalei poporale. 

'{illta. 

Cc este accsta? (arătând Învăţătorul un triunghiu 
făcut din hârtie, carton sau din lemn). Acesta este un 
triunghiu. Pentruce este triunghiu? Pentrucă are ~rei un
ghiuri şi trei laturi. Ce este triunghiul? Triunghiul este 
o figură Închisă de trei linii drepte. Ce fel de unghiuri 
pot să fie Într'un triunghiu? ... pot să fie unghiuri ascu
ţite, drepte şi tâmpite. Dar acesta ce fel de triunghiu este? 
(arătându-l) ... este triunghiu drept. Care triunghiu se 
numeşte triunghiu drept? ... triunghiul În care se află un 
unghi drept. Băgaţi de samă! In loc de triunghiu drept 
mai putem zice şi regtangul sau dreptunghiu. Cum mai 
putem zice În loc de triunghiu drept? .... regtangul sau 
dreptunghiu. Insemnaţi-vă! Astăzi vom Învăţa să măsurăm 
cât e de mare triunghiul acesta. Ce vom învăţa astăzi? 
". să măsurăm cât e de mare triunghiul acesta. 
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Prl'gâtirea. 

Ce este aceasta 7 (arătând un oblong). Acesta este 
un oblong. Cum mai putem zice În loc de oblong 7 ... 
paralelogram. Pentru ce este acesta oblong 7 ... pentrucă 
are patru laturi şi patru unghiuri. Ce numim noi ohlong? 
... o figură Închisă de patru linii drepte. Ce fel de un
ghiuri sunt unghiurile oblongului 7 ... toate sunt unghiuri 
drepte. Spune-mr tu- G. cum stau lafuril1: cari se Întâlnesc 
într'un unghiu? O lature stă vertical, iar ceealaltă ori
zontal. Dar laturile cari nu se întâlnesc? ... acelea sunt 

. paralele. Ştimi-ai tu L să-mi spui câte triunghiuri sunt 
Într'un oblong? Intr'un oblong sunt două triunghi uri. 

De unde ştii tu P. că Într'un oblong sunt două 
triunghiuri? ... dacă într'un oblong tragem diagonala, 
atunci ohlongul se împarte în două părţi asemenea de 
mari şi părţile acestea amândouă sunt triunghiuri. Şi ce 
fel de unghiuri vor fi într'un triunghiu de acesta? ... un 

< unghiu va fi drept şi două ascuţite. 
Ce este acesta? (arătând iară un triunghiu) ... tri-

unghiu. Câte unghiuri are triunghiul acesta? ... are trei 
unghiuri. Şi câte laturi are triunghiul acesta? ... trei laturi. 
Ce fel de triunghiu eete acesta? ... triunghiu drept sau 
regtangul. Cum stau una cătră alta aceste două laturi? 
(arătându-le.) n lature stă vertical, cealaltă orizontal. Dar 
laturea aceasta cum sta? ... stă În faţă cu celelalte două. 
Cum este ea dreaptă sau costişe? ... costişă. 

Predarea. 

Priviţi aici! Acum eu tai oblongul acesta În două 
părţi, iată aşa. (lnvăţătorul tae oblongul dacă e din carton 
cu briceagul, iar dacă e din lemn cu firezul sau cu o 
altă unealtă la vederea şcolarilor). Ce am căpătat după 
ce 1-am tăiat? ... am căpătat două triunghiuri. Ce fel de 
triunghiuri sunt acestea? .. .triunghiurî drepte sau reg
tangulare. Acum să vedem care din aceste doauă trilll1-
ghiuri sunt mai mari. Priviţi aici! (Jnvăţătorul În vederea 
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şcolarilor le aşază unul peste altul zicând). ·lată cu le 
aşez unul peste altul, iar vui să-mi spuneţi care este 
mai mare. " .sunt asemenea. 

Dar ce fac acestea două triunghiuri la olaltă? ... 
fac un oblong. Dacă aceste două triunghiuri fac la olaltă 
un oblong, atunci un triunghiu de acesta cât este dintr'un 
oblong? .. este jumătate. Priviţi aici! (Invăţătorul face 
pe tablă un triunghiul. Eu vă fac pe tablă un triunghiu 
de acesta. Spune-mi tu N. cu ce se Înseamnă un triunghiul? 
... se Înseamnă cu litere mari. Şi unde punem literele? 
.. .În vârful fiecărui unghiu. Băgaţi de seamă! Eu voi 
Însemna triunghiul acesta Cll literele A. B. C. Care din 
laturile acestea este baza? Baza este A. B. Ce numim 
baza triunghiului? ... Iinia pe care ne închipuim că stă 
triunghiul. 

Şi care este înălţimea? Inălţimca este A. C. Ce nu
mim înălţimea triunghiului? .. .linia care o tragem ver
tical spre bază (Acestea sunt tractate la arătarea specială 
a triunghiului. 

Acum să vedem cât e de mare triunghiul acesta. 
Vino tu G. afară şi măsură cât e de mare lungimea sau 
baza? ... este 3 dcm. Măsură acum cât este Înălţimea! 
... este 2 dcm. Acum scriem aceasta pe tablă! Ştim acum 

.. cât este baza şi cât e Înălţimea, să vedem cât e supra
fata, adecă locul ce-I cuprinde triunghiul acesta. Priviţi! 
aici sunt doauă triunghiuri şi fiecare este tocmai atâta cât 
şi cel de pe tablă. Dacă pun eu aceste două triunghiuri 
la olaltă, ce voi căpăta? ... căpătăm un oblong. Câte 
triunghiuri sunt Într'un oblong! ... sunt două triunghiuri. 
Deci, cât este jumătate dintr'un oblong? ". este un trei
unghiu. Aşa dar ce este un triunghiu de acesta în asă
mănare cu un oblong? ... este jumătate dintr'un oblong. 

A bsfracţi IIl1ea. 

Să vedem aşa dar cât este de mare suprafaţa acestui 
triunghiu. Am zis că lungimea e de 3 dcm., iar înălţimea 
de 2 dcm. Acum suprafaţa o oflăm aşa: inmulţim lun-
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gimca adecă 3 dcm. cu înălţimea adecă cu 2 dcm. şi 
atunci vom căpăta 6 dcm. . Cât vom căpăta? ... 6 
dcm. LJ. Dar dacă am înmulţit baza cu înălţimea nu am 
căutat suprafaţa triunghiului, ci am căutat suprafaţa unui 
oblong. Noi însă ştim, că Într'un oblong sunt doauă 
triunghiuri. Aşa dară: suprafaţa unui triunghiu va fi ju
mătate din suprafaţa oblungului, adecă În cazul acesta 
jumătate din 6. Cât e de mare aşadar suprafaţa acestui 
triunghiu ''/ 

Pentru ca să căpătăm suprafaţa triunghiului ce am 
făcut? ... am împărţit suprafaţa oblongului prin doi, adecă 
a111 luat jumătate. Aşa dar cum se află suprafaţa triun
ghiului? Suprafaţa triunghiului se află: dacă Înmulţim 
baza cu Înălţimea şi productlll il Împărţim prin doi, 

Aplicare. 

1. Vină 1. afară şi calltă cât este suprafaţa triunghiului, 
dacă lungimea face 8 dcm. şi înălţimea 5 dcm.'? Supra
faţa o aflu dacă pe 8 îl Înmulţesc cu 5 productul îl Îm-

părţesc prin doi. 40
8 d~ 5 pe 40 dCIll. îl împărţeec 

CI11 .• J 

prin doi 40 : 2=-20, deci suprafaţa triunghiului este de 
20 dcm. ',_ J. 

2. Dacă un om are o grădină în formă de triunghiu, a 
cărei bază este ] 2 m., iar Înălţimea 8 m., cât de mare 
îi va fi suprafaţa? Suprafaţa o aflu dacă înmulţesc pe 
] 2 m. cu 8 m. şi productul il împărţesc prin doi, de 

19~ ~~ pe 96 îl împărţesc prin doi 96 : 2:c.48 deci su

prafaţa grădinei face 48 111. j. (Se pot da mai Illulte 
exemple de fclul acesta, până ce şcolarii înţeleg îndeajuns 
aflarea suprafeţii triunghiului). Mai spune-mi tu V. cum 
se află suprafaţa triunghilllui? ... se află dacă înmulţesc 
baza cu Înălţimea şi productul îl împărtesc cu doi. 

Petru Lupaş, 
i!l\";l\:llol'. 
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, Eram acasă la părinţi în comuna C. unde în apro
pierea mamei mă aflam ca în sânul lui Avraam. 

Invăţam În şcoală despre rai, şi când mă vedeam În
cLinjurat de prieteni, g;:lndeam că sunt acolo şi ei sunt 
sfinţii îngeri. Casa părinţilor era în marginea comunei, 
... loc potrivit pentru ţinerea adunărilor noastre, şi poate 
şi iscusinţa mea făcea, că acolo să se ţină petrecerile 
noastre neinsinuate şi neconturhate de autorităti. De multe 
ori făceam isprăvuri aşa de cutezătoare, încât mama a 
început să pismuiască fericirea noastră şi foarte des trebuia 
să aplice... nuiaua. Odată am făcut, din neauă un 0111 

năzdravăn. şi pentru ca să fie mai frumos, i-am pus 
un steag în cap. 

Aceasta a fost nefericirea mea! Trece" domnul notarăş 
puglic" cu sania... caii se sparie şi... ţap cu domnu în 
şanţ". Toate au fost cum au fost, însă aceasta nu mi sa 
mai putut ierta. A fost destul ca să gat cu omenia . 

Mama - ca să se scape odată de mine - m'a 
dus la şcoli ca să mă facă dascăI. Frumoasă idee! zicea 
fie ertatul meu învăţător P ... Da.. frumoasă! Insă mama 
cu aceasta a voit să mă pedepsească, dar Tu Doamne! 
ai Înţeles dont I ei. 

La ... Arad ... gândeam În mine şi îmi veneau în minte 
toate grozăveniile iadului. Am fost însă de silă ca altul 
de voie bună. Acolo am Îmbrăcat haine domneşti şi se
mănam pe dOlTInişori. Mai erau acolo domnişori ca mine 
şi iute m'am aflat "soţi de princiii". Făceam noi şi pe 
acolo câte o "năsdrăvănie", deşi purtam mai mare frică 
de afurisitele note a-le dlor profesori, decât de ... nuiaua 
mamei. Şi mai aveam un respect. Hainele domneşti erau 

. mai gingaşe decât cele de acasă, şi dacă nu ne purtam 
cu ele cinstit, ne făceau de ruşine, lăsându-ne cu coatele 
şi genunchii goi. 
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A trecut însă şi acest timp de plăcute suveniri. .. 
Abea numărasem 18 pritnăveri şi lumea mă numeşte 
Domnul învăţător, om în toată firea ... deşi mustaţă ca'n 
palmă. 

Eram dascăI în comuna C ... , şi pluteam în lumea in
chipuirilor. Dealul din ~at, lângă care deoparte era cimi
terul, de. ceeaJaltă locuinţa Sfinţiei Sale preotului, mi-I 
Închipuiam cu muntele Tavorului. Doamne~ lucruri sfinte. 
Şi ştiţi ce dor m'a cuprins ? .. Să-mi fac la poala Tavo
rului meu o colibă, ca să nu mă mai despart de acest 
loc. Şi credeţi că cimitirul cel cu strigoi şi duhuri ne
curate, ori locuinţa sfinţiei .sale m'au stăpânit pe mine. 
Nu L.. nu! ci un bobocel de fată ca un bujor. Era fetiţa 
sfinţiei sale, ce abia trecuse vrâsta de 1;3 ani. Acum nu 
mă mai gândeam la rai, nici la îngerîi din copilărie ... , 
ea-Î suplinea pe toti. Mi-a câştigat inima, mi s'a zu
grăvit În suflet, Îmi cuprindea Întreaga fiinţă, dar... cei 
cuminţi ne numeau "copii Il ... 

Au trecut zilele, au trecut şi anii, şi din bobocelul adorat 
s'a făcut... fată mare ... iar eu căpătai pofta de însură
toare ... I-am jurat şi mi-a redat. .. credinţă ... De aici în
nainte, la olaltă împleteam cununa vieţii, şi când eram 
mai sus pe scara fericirei... s'a dus ... s'a dus... cum 
Doamne ai dispus L .. Şi azi ? ... Azi odihneşte În cimitirul 
- plin de ,.,duhuri sfinte şi iubite" - la poala Tavo
rului meu ... 

lam promis şi a-şi fi voit s'o urmez, dar glas de 
îngeri, ca şi al ei, strigându-mi: "tată... dă-ne pâne!" m'a 
oprit În zborul sufletului meu... M'am dat jos ca să-i 
ridic, ş'apoi - să îi urmez. 

1. B .... a. 

, 
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1 nft}ltulUţinni. 
Excelenta Sa Ministrul Aponyi În Arad. Reuniunea învăţăto

rească "Arad videki tanit6 egylet·· cu concursul reuniunei .. Oel
magyarorszagi kozmovelMesi egyesulet·· şi cu ajutoarele votate de 
Inaltul Minister şi comitat, a înfiintat În Arad un convict pentru 
copiii învăţătorilor şi a altor funcţionari din provinţă, cari frec
ventează vre-o şcoală din Arad. Spre scopul acesta au zidit un 
palat pompos în drumul ce duce la podul cetăţii, pe locul dăruit 

de oraşul Arad. La inaugurarea acestui edificiu, întâmplată Du
minecă în 20 Ianuarie n., a fost invitat si a şi venit Excelenta Sa 
OI Ministru de culte şi instrucţiune publică, pentru aşezarea ultimei 
ţigle. Inainte de festivitatea inaugurărei, Excelenta Sa a onorat cu 
Inalta Sa vizită mai multe şcoale din Arad, între altele şi institutul 
nostru pedagogic. La 8 şi jumătate dimineaţa a sosit Exelenţa 

Sa la seminar, având în suita pe comitele suprem contele Karolyi, 
conzilierul ministerial Nemenyi, primarul oraşului Varjassy, Mag. 
Sa OI inşpector Varjassy şi pe prezidentul reuniunii învătătoreşti 

sus numite Kovdcs Vince. Incă în foişor a fost intâmpinat Domnul 
Ministru de I1ustritatea Sa 1. P. Domn Episcop diecezan Ioan 1. 
Papp, şi condus în sala cea mare, unde P. Cuvioşia Sa Domnul 
director ROf}lan R. Ciorogariu În fruntea corpului profesoral 
şi a tinerimei şi în prezenţa onoratiorilor, între cari şi corpul 
învăţătoresc dela scoalele poporale române din loc, cu c.uvinte 
bine alese a bineventat pe înaltul oaspe, mulţămindu-i pentru 
onorul de care a invl'ednicit institutul nostru prin Înalta şi bună

voitoarea vizită. După prezentarea corpului profesoral I. Sa DI • 
Episcop a condus pe OI Ministru prin toate localităţile institutului. 
După depărtarea Exelenţiei sale, OI conzilier Nemenyi sub condu
cerea P. S. Sale şi a Dlui diredl1r, a vizitat şi alumneele peda
gogilor şi a asistat şi la o lecţiune practică, ţinută de un elev al 
al pedagogiului, in şcoala de aplicare. 

După festivitatea Înaugurării convictului, la 11 ore a m. s'a 
ţinut şedinţa festivă a adunării generale a reuniunii ,.Arad videki 
tanit6 egylet .. în sala cea mare a primăriei. Prezidiul de onoare a 
fost încredinţat M. Sale Dlui comite suprem contele Karolyi. Ex
celenţa Sa Ministrul Aponyi a fost invitat prin o deputaţiune de 
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onoare, condusă de Mag. Sa DI inspector regesc Varjassy. După 
bineventare - Exelenţa Sa a fost ales - cu mare însufleţire memhru 
onorar al reuniunii. Memhrii reuniunei au făcut o plăcută surprin
dere şi iuhitului şi neobositului lor preşedinte Kovacs Vince, căruia 
i-se atribue tot rezultatul festiviUlţii actuale şi a înfiinţării convic
tu lui, pentruce se află indemnaţî a etern iza numele lui prin o 
fundaţiune de 4000 coroane, din can~a să fie întreţinuti În convict 
copii săraci de învăţători. 

Finindu-se şedinta festivă, invăţatorii se prezintă În corpore 
la Excelenta sa, care asigurându-i despre parinteasca sa bu nă
voinţă, le descopere dispoziţiunile cuprinse în proiectul de lege, pe 
care pentru asigurarea hunei existente a Înv[lţătorilor l-a pregătit 

spre a-l prezenta cât de curând dietei. Spune, că deşi învăţ[ltorii 

vor fi aşteptat şi poate din partea altora li se va fi promis mai 
mult, D-sa care trebue să răspundă cu demnitatea oficiului său 

pentru cele făcute, Între Împrejurarile date şi Într'un timp aşa de 
scurt mai mult nu a putut face, nici promite, dar chestiunea nu o 
consideră de finalizată şi se va îngriji - după cât îi va sta În 
putinţă, . ca cu timpul să asigure învăţătorilor o retribuţiune 

deamnă de serviţiile mărete ce le prestau. 
La banchetul ţinut în grădina de iarnă a hotelului .. Crucea 

AI bă", În frunte cu Excelelltia Sa şi inalta sa suită, intre cari şi 

Ilustrîtatea Sa Domnul Episcop diecezan Ioan 1. Papp, au luat 
parte peste 300 Învăţiltori. După prânz Excelenta Sa Dl Ministru 
a mai vizitat şi orfelinatul orăşenesc, apoi cu trenul de 4 a plecat 
spre Budapesta. 

Sfinţirea bisericei catedrale din Arad. Deşi lucrările de re
staurare nu s'au terminat, 1. P. S. S. DI Episcop diecezan 10a11 
1. HIPP, În deosebita îngrijire ce o are pentru mângăerea fiilor 
săi sufleteşti, Duminecă în ajunul Naşterii Domnului - dupăce a 
dispus de urginţă punerea bisericii in condiţiuni corăspunzatoare 

actului - cu o inpunătoare asistenţă a sfinţit-o si pe sfintele săr
bători a pus-o În serviciul sfintei sale destinaţiuni. Indispensabili
tatea părinteştii îngrijiri s'a şi văzut În zilele sărbătorilor şi În 
deosebi la botez şi în prima zi de crăciun, când spatioasa biserică 
a fost Îndesată de mulţimea credincioşilor, cari cu o deosebită sete 
au ascultat maretele poveţe cuprinse în pastorala rostită cu o rat'ă 
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dispoziţiune de cătră bunul părinte episcop. Luucrările de restau
rare se vor continua în decursul anului curinte. 

Gimnaziu superior În Brad. Dorinta românilor, de a vedea 
gil1lnaziul din Brad completat la 8 clase, se apropie tot mai tare 
de ţintă. Exelenţa Sa P. S. Domn Mitropolit Ioan Meţianu, prin 
circularul adresat clerului şi poporului român pentru adunarea 
mijloacelor trebuincioase, sa pus În fruntea mişcării. .. CrişQI1l1"" 
institutul de credit şi economii au şi votat spre acest sC<;lP con
ziderabîla sumă de 50,000 coroane . .. Zârâ!ldel1na" din Băita 1000 
coroane. In Brad s'a colectat peste 7000 coroane. In Mercurea 
2000. Studentii din Brad au adunat cu colindele lor la Naşterea 

Domnului, .tot spre acest scop, 150 cor. Pedagogii cursului al IV-lea 
din Arad, a doua zi de Crăciun, suh conducerea dlui profesor 
IOlln Costa, au adunat în Brad o mulţime mare de ascultători la 
cântecele lor frumoase, câştigând pentru gilllnaziu 400 cor. Asemenea 
a făcut în vara trecută în Orăştie, elevii seminarului din Sibiiu şi 
promit a face şi elevii seminarului din Blaj. Dacă cu toţi ne vom 
şti însufleţi pentru caudl, rezultatul nu va întârzia. 

Monumentul profesorului Teodor Ceontea. Am amintit În nu
mărul trecut al organului nostru, că îl1văţ~torii adunaţi la înmor
mântare au luat iniţiativa, pentru ridicarea unui monument la mor
mântui în veci neuitalului lor profesor. Chestiunea va fi supusă 

apreţierii comitetului În proxima şedinţă, spre a face dispoziţiunile 
necesari pentru colecta ce se va intreprinde spr,' acest scop. Idea 
de altcum a fost bine primită, din partea învăţătorilor încurg fru
moase contribuiri spre acest scop. Lista lor vom publica-o numai 
după încheierea colectei. Inregistrăm cu plăcere aici, că confratele 
nostru Iosif Velcean din Reşiţa, a trimis prezidentului reuniunei 
noastre 50 exemplare din opui său: "CestiurzeQ pedepselOl lil şcoa

lele noastre poporale", pentru a-le distribui între memhrii reuniunei 
cu preţul de 40 fi!., În favorul colectei pentru arădicarea monu
mentului. 

In atenţiunea dlor învăţători. Ven, Consistor prin circularul 
de suh Nr. 7709 906, ne încunoştiinţează, că comisiunea admini
strativă - la Întrevenirea consistorului - a dat ordin alltistiilor 
colllunale, să primească rapoartele de absenţii pe blanchetele ti
părite in limba română şi magiară, cuprinse in aŢluarul nostru şcolar. 
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t Iuliu Doboş, pedagog de cursul al IV-lea, fiul de hune 
speranţe al confratelui nostru Alexiu Doboş, învăţător in Şiria şi 

prezident al despărţământului Şiria, în decursul lunei Decemvrie a. 
trecut, în vrâsta fragedă de 20 ani, a trecut la cele eterne. Dis
puseţiunea prea înaltă, carea a aflat de bine zădărnicirea celor 
mai frumoase planuri a unei vieţi mult promiţătoare, să tindă re
compenză cuvenită greu incercaţilor părinţi. 

Solvirea taxelor. Cassarul reuniunii avizează că a primit: 
a) Abonamente pentru Of:gan. Dela D-nii Alexandru Muntean 

a lui Vasile, protopop, Ioan Vidu, înv. Lugoş, Stefan Albu, Înv. 
Reşita, Iuliu Vuia, Înv. B.-Comloş, Ioan Bogdan, inv. Şiria, SaV'u 
Crişan, Ioan Mladin câte 5 cor.; George Lipovan Înv. Maciova 
(Szakul) 3 cor. şi Ioan Caba Curtea (Kossova) 2'50 cor. 

b) Taxa de membru. Dela Teodosiu Rafila 7 COL, Savu 
Crişan 5 cor. şi Romul Periu 2 cor. 

e) Taxa pentru diplomă. Dela Savu Crişan 2 cor. 

Limba maghiară pentru elevii şcualelor poporale de Iuliu 
Grofşorean şi Iosif Moldovan a apărut in tipografia diccczană din 
Arad, în ediţie nouă Îndreptată şi aprobată şi de Ven. COllsistor. 
Preţul 50 fiI. Editia primă În 5000 exemplare s'a epuisat Într'un an. 

Comitetul reuniunii este convocat În şedinţă extraordinară în 
şcoala centrală din Arad, pe Joi În 1 14 Februarie a. c. 

Aviz. Cu numărul de faţă trimitem şi tabela de materii a 
anului expirat. 

Posta noastră: Pe ceice ne-au trimis articlii ii rugăm de 
pacienţă. Toate vor urma la timp şi după împrejurări. 

O. J. Î1l O. N'am mai putut aştepta articlul promis. Cu nu
mărul de fată n'am mai putut întârzia. 

/ 

Tiparul tipogralit>Î dicezanp ţrpco-ol'i":;Lal,' rOlll ,Îl IL' din J\ rad. 
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