
Anul 1. 1 G Fehl'1l<u'ie (1 :\Ial'tie' 1 nOi). 

Reuniunea învătătorilor , 
rOlnâni 

dela şcoalele poporale confesionale ol'todocse 
din III'O!OIIl'csllItmlele 

Arad, Chişineu, Siria, Boroşineu, ButeuL Radna şi 
Hălmagiu. 

Organ periodic oficios 

din încredinţarea comitetului reuniunii de 

Iosif Moldova~ 
vice-p l'eşedin te. 

E (1 i ţi uu ea H P llil j n 11 (l i. 

Abonamentul 5 coroane pe au. 
jYi'ell1brii or :inari ai reuniunei îl prill1esc gratuit având să supoaTle nu m,ai 

spese!e adlTtinislraiive de 1 coroană pe an. 

Apare odată pe IUI1ă. 

Arad, 1905. 
Ti:r"arul tipograf ei diecesane greco-Ol'ientale l'omânc. , 
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"t~ CllllÎ U 1 1 ca Îl1 \' <lţiito rH o r "-
oegau ofidos 

apare odata in fiecare lună 

i\bouamentul anual t 5 (OT. 

l"<' :3olveşle an tiei pati ve la ad resa cassarulu i reuni ll[l(~i fuI i" 
UfI!h01'WIt în"ă!fltol' in (~alşa p. u. J'ilrfy0l'i. 

~anuscTiptde 
sunt a se adl'eS~1 redacturului 1usl/ ,llvldonm directur şco

lar ln Arad Piaţa Tiikdlr Nr 8 

Onomfe{e redac/iuJti Sltut fl/yate <t ne trimite foile În schimb. 

AI/ultţuri se fac in mod foarte restrâns şi 81\ plătC'sc anli
cipaii\"e: şirul 50 fiI. .Jumătate pagina: 12 cor. O pagină 

în treag1\: 2 O co r. 



I t Vasilie Petri I 
Şcoala rOlllrlJl,\ din patrii" a 1mbl'tlrat doliu greu, 

e.lci uimi din a('pia, cari în reOI'J2;anizarea ei ÎII ~pil'ill1lo

dcl'n a luaI partea lel1lui, 

Vasilie Petri 
I ().~t ÎJ//"((f//!o!' si d/n'I'fu/' (// s('oldei ('I/J~it(l/p rli/t l.;'8111111 . ' , 
~l,'-1,:j()~--l.'ili()) J)J'/m II}'uip,~/I)' ((1 lll'fiu/murli!'i dill XI/s(il/f( 
II/lml III j,"Hi!J, liI'I!(I·.~/lj' 01'111111/1' 1/1 /iI'('lw/'alllliIJi lip sIlit din 
J)p/'// (j.'ij (I--f,<'::i,:n si dil'p..roi' (fI 8('0011'lof IJnll/iNi!'!';.;;fi 

, ,.' M 

Ilill (/)still" /'''.111/1/1'111 j'/li/llfl/ 1 ddl/ Orlat, Illl lllai c:,tc Llllrf' 
cei \'ii, COl'Plll hli :-ia IUntat ÎIl loC'ul yeeinicipi, dar ~pi· 

ritul lui I.wdagugic IIi la l<bal lIoml moştenire \'ecinicit, 
Care lllnl!ftlol' din pat.rie n'a cunoscut pe aeest 

11l<lI'C dasnll al neamului rUTlIiinesc şi in carc scoală s,l 
nu fi :-;lrabălul spiritul lui priu \'alol'oaselc opuri :-;;i ma· 
nnale de greutate pedagogica, 

r(l:,;ilip 1'1'11'; ::51\ nc1.scllt în anul 1 i-m3 în comnna 
.l/ol'lit! aproape de NllSăud, din ptirinti tăra.ni. Şcoala f'1E" 
llIentară a terminal-o În comutla !'ia nalah1, iar şcoala Sll

pt'rioanl în Nti.săud. Cnrsul pl'eparandial la ahtml\'at în a
lIul! 8")0 pe lâllgh şcoala normala din ~,l~ănd, Ca trwa
tător, la anul 1 ~5:i a f()~t trimis pe spesele supel'ioritătilol', 
la Pr({!/II, unde a terminal ('u r.(ee/illt,l un ('\1I'S mai lllalL 
pedagogic. 

De aci incolo şi-a dedicat lnll'l'aga ~a \'iaVt şcoalei 
şi prin aceasta naţidnei sale. 

7 
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în denll':,ul labo]'i()a~;('i :-;ale acti\'il<1~i a :scos la lu
mină multe opuri de yaloarp Iwdagogie(\ dilllt'f' cart 
aminlim la acc:;l loc: 

1. FI'I/J/lil ,1 ne-doI' ap'1\'llt la 1 HG4. 
2. 8cripfoleyill manudllcere pelltru ÎlIV<'tVltOJ'Î la pt'O

punerea sniso celititlllni, np.ll'llta la anul 1872, 
ii /Jlsfl'/o'(illuf! la hadarea materialnlui de înrăţ;'l

mânl, apfll'tlt la anul 1872. 
4. lVI/III ,~1JU'd((r 1'11 IJI((J/e8(', pe haza scriptolegiei, 

unicnl Î1l I'elul său, a ap<lrllt la annl 1878. 
5. Lef/PJU!a/' 8(/11 l'((rll' dp cefl),!> penll'll al IJ[-lca ~i al 

IV-lea an de şeoahl, al'tll'ul la 1878: 
6. Sistemul lIIeiri/'. 
7. })/((JI de lel'fil/ui penlru şcoalelc poporale rom;l

neşti, intocmit pe 30 s(lpWtllâni. 
8. Legpa de pCII:-;illlle pC'lltrn Îll\':1Iălorii p8p0l'ali 

din l:ngal'ia. 
O parle dintre aep:-;le :-;c l'o]osC':-;c şi 111 :-:,coalelple 

noastre diecezane prltlfl ÎI\ zina de azi. AI'i:U(1 de manua
lele şcola1'e apc\J'llle cirja in il XlII-a şi a XV-a rdi~il1[Jc, 
a redigiat CL1 mnltfl (J1"icepel'E', Începitnd dC'la <ltlUi" I ~7Ij, rc-
vi:,la pedal1o~ic[l ,,81'1J1/1'1 !'I/IJ//Î//I/:< mat tflJ'zill ) SI'()I/{a n .. ~ , , 

p)'adidi,(. 
VlIsilp 1'I'll"i, acest adpv(ll'at apustol al clllllll'ei şi 

l't"organizalol' al :,coaleÎ I'Om,illl·~ti, ::lan Illutal la ('p(p eterne 
la 1 Februarie a. c. În plale ue ,"2 ani, în Xasaud, unde 
ln\ia în retragcre dpla 1 ~i5. 

Fil'-Î ţădna uşoară şi nwmoria rlernil ~ 
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X('(}J'(/f' n IUC(( 1-. , 

l>iJl codrul mândru!lIi Ardeal 

LI plellâi !a ji!o~0.lil', 

/ )t: mult aiX,l un idea!: 

.1Iârirca Juamul"i Sl~ scrie. 

,'Y"IlS În Roma, a"i dc-anîlldu! 
1\'U are pace ;,i odi/oul, 
Dt' mult ce inselat i-e ,rtlndu! . ,., 
Şi SlIj1e/lIl dNtă lumina, 

Sj/rd!l! III i Jll'tldormit 

Cow::/(!tii l/Cclllic la i:;'voară, 

,lll~:':'t' cti utili slrălucil 
.\â strâJl,~'/i 'Ill'IlJltlllui comoară. 

/hll sâiJ't'frlln'a de /dt'/' 

..,)'-a tZ.âomeior eterne, 

Prin trtlsâlllJ'e dt condei 
Tol cei mai bun, mereu st'i c(nu. 

l~::/, uici câJld Jl1t st'i Illai .~r/iJldt~fe 

ÎJl <'la/a lui a'a :::buclllmalt'i, 

Câ .f(~t;i1ti!e cele scrise 
~)'â triu"~le'::c preodaM ,/ 

[o.d! 8ta I/C(I, 

7* 
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Noi învăţătorii şi poporul nostru. 
disertaţiune cetită in adunarea g,'neralii. a XIV. 

("\drll'cs la protocll! sub L.) 

()}/(!1'll tel ((ti l/lia rp flei/prafll! 

,2\puilallll decedat, hard al neamului român: ].;/1/1-
II P.'itll , a ('Îmla! din Iinl-j: » J"1i dl' t>I NOlI/lÎu s/,r(/I'lfl, În

llilJlOI (II( foi ro. rarul«. ~rnltit trisleUt şi aden11' invul\'.l 
acestI' fraze de continut angm, (',ki de fapt dacă snpunem 
starea culturalit-malerial<î a poporului ~- la sfllll1l Crtl'llia 
tnlim - unei secţionăl'i serulilloal'c, oh! alunci cu dmp/'e, 
\'I'fmd-nenând, trebue sa recunoaştem. c,1 contingentul spi
ritelor :'Iale arlumbrite de intillinta binet'ăcatoal'e a civilisa
tinnei, e de lot hagai el, pl'Oporţionat cu nnm<1l'1l1 de Sllllr'tf' 
ce" '1 compnn. De aici result<'\ lmtul progres al popor'ulni 
lIostru, pentl'llCil: massa popi)l'n[ui în toate crealillnile :--alf', 
în lipsa de şliillţ<'l, e iucapacp a pllI'(,f'de de sine. Dil! 
lipsa de ştiin!ă. pa~ de pa7 dftllS111 dihl1e in noianul nf'
siguranlei şi aceasl<\ dibllire eon:-;!,I, pe I;'LOg-,\ ,tlte mnlt!'. 
şi pprdt'l'c de timp. de:-;;l: "lill/jll(l - dnp.l englezi--- ,'sll' 

')((J/«. Timpl1l este În ,'iata, cep(1ce era epocalllini rnnlp
malie dela 8;/'((('1(.';((, pt\nctlll indispellsabil, ca sa-~i poat" 
anUa, J'espl'clive ntlid[ta Sl1Sţil1Pl'lIe salt'. Poporul nostrI! 
În lipsa de carte IfI toale mişc<lrile sale e c,'t!;lll;l,il de: 
f'l"fdill(P tll',~Pl't/", obic('i/(}'i, dafin!', ZUi'OIlf\ USii!'!... ş'apoi 
mai ştiu eu câte pl'Ovineialisme '? ~ d. e. s/(fpuii llo...,Iri in 
ti/llp de ,/11/'1/11/11 tl'u.'I f'/oJlofp/p, ('Il s/i ÎJl/prr'şfif' norii; Ni 
din ('IÎ/lIP, 10 ({Sfll/PI/Nl ()('as/ulli Îşi i(fI( )'~(u.'Iill 8/(1, a r!1O I'!, 
ori alNI!'!!,' ÎJI fll;!(! UlfltP, Sjll"f! saf; la Cf1S(! fru' Jfl'l'sfl'i mi/·i 
f)/! lIIotil' d 08~/fl fOfila nil h·"lme lJIult f()('; a/tii ÎII timjl 
lip Pfll'JI(f (IsI lip II fPl'P.~tfilp, ra s/i Iti( illl re jlriu sti,.111 t'l'i!JI/I. 
Apoi cilte şi mai câte vedem pe la s,ltenii n()~lri. ne~tiind 
ei -- în lipsa de carle - ~caderile ce pl'o"in din tit'. 
Cam lot la acest grad stau oamenii nostri şi în pl'irinla 
malel'iabl. În privinţa aeeasla starea lor ;;;tl poate identilÎl'a 
cu aşa numitele })raşe{(. lei colea stau bine materialminte 
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dar şi aici fără sp(,l'an~.l de viitor, la cas de nu se va 
întoarce treaba In dil'ee~lt1ne mai sănatoasa, c.lei ~ocuilol'ii 
acestor rase in urma conducerii respeelive cl'f'şlel'Î nepo
trivite, prin chibzuiala neraţlonala ~i luxul nimicitor, zilnic 
scad la număr, implicite şi în puteri. Acea5ta pentm cei 
n\maşi la stare, e simţitol' şi contilJntmdu-se astfel starea 
nesănătoasă devine grea ~i în fine insupol'tabihl, lntm cât 
pe limgă împregiuJ'(u'ile nefaste --- ee-!?i culeg viclime~e din 
şil'llrile lor - sa mai aliază la nimicirea lor şi răshumuea 
neştiinţei, căci: decăzutul - in întunerecul minţii ee 01'

becbează - la timpuri de l'etriste, ne(,~ljil pe soarte, se 
l'asbuml "pe connaţionalii săi, mai preferind a da tol ce i-a 
formal starea -- lut pentl'l1 al<\(la hani - slI'ăini~ol', de 
cal ~a ai sai, eltUim\nd prin acea:stă' uşurinţa şi teme~ia 101'. 
lah\ Je(' i, il in'c( i /lI/I'// l/l (~a re e cresl'l! f poporul lill ffi.',dI/lJl((. 
'\ea ajuns: ~VI')IIe8i:-;! 

C:ulllcă aceste sunl consecintele direcţiunei g\,('şile 
in ct'e~lel'e şi că relele ce bânllle esi:"ilinta neamului DO

si I'n I~i ali sorgi n lea În ne-şliin ta poporului, voi al'gu men la 
It! ul'fllCHoarele: Urmărind cu atenpllllc evolutillnlle mate
riale ale unei eotnlllw mixte, locuiUl -:şi de romalll, 
VUIII ('oll~lala: că victima dl'saslrelol' maLeriale îl! IlHljol'i

lale o fOl'mează l'Olwlnii, pe când numarul victimelor ]'e
cl'IIlale dintre slrăini este dispal ent; pe ItUlga acea~la de
rilzu[ii lor sunt mai Cil'CUll1SP('di. c[tei ei ţii la nin tiu la 
cOlllla(iollalii lor mai mult ca rOllHlllul, d. e. gel'lIlfllHlI de
venit falit., nu va da bunul S,l.ll l'Ollliltlullli, ori ol'j (,;'ti'ui 
altuia lleapartinătol' neamelui sau, pfmă când conatiotJaln
lui :-:au ii va trehui, O dovada e asta că la ei e Illai de::;
\"ollat ~illltnl de iubire rată de ce este din ei, de c(\( la ai 
nostl"i. ~\cbla C ll!) aLe:-;lal de :-:Iăhicillne la poporul no
:-;11'11 ~i tol odata şi cumpăna carea determină 1lJ;\sma: 
cum ~i in ("nl şi-au achitat rolul cei ce stau În fruntea 
şcoaleÎ - ori mai corect ('ei ce sunt şcoa~a? - ('aci 
toate aceste sunt urmările creşterii. 

Instiiuliunile noaslre cullul'ale - dela ~al(', - I'{"'~pec
tive unele dib ele, ::inut ::msHnute din truda, cu bani câ::;tigali 
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de naţiune din greu. Cu cât num~rul ~usţinălol'ilor va scădea 
lot mai tare, sarei na rămânând neschimbată, devine zi de zi 
mai gl'ea şi in fine - dUpl\ cum s'a zis - insuporlabilă. Prin 
aceasta instituţiunile noash'e ajung, a fi părtaşe dp sfanşitul 
clădirilor lip:"iite de propol'ţiune reciprocă între fundament 
şi păreţi. Cu timpul - de iI1l 8li ca da c1'e.~fel'ii direcţiI/ne 

Jilai sânc1foaS(l - ne vom vedeh peril'ea cu ocbii, vum li 
părtaşi de soartea Iiloralului a că1'ui mal, coros fiind de 
apa mării, în decursul timpului dbpare. A~a vor dispărea 
şi instituţiunile noastre --- la cas de neschimhare {Jl creş

tere - pentrucă norii diştl'ugătol'i sunt acumula~i pe ori
sontul lor şi de se va mai continua ingnlmădire, nu mai 
urm ează aUa de c,H :să aşteptăm catastrofa, 

Acest sfârşit tragic ne este pns in perspectivă, la 
ras de nu vom lua demersuri de prevenire. Va urma a
ceasta incontestabil, dacă noi chemaţii, fără considel'are la 
timpul clitie, respecli\'e starea deplol'abilă în care sunt in
glodati oamenii no:,;,tl'i, vom continua a fi indolen(.i, apli
când numai mijloace paliative. Peril'ea nUllîai testiune de 
timp va fi, întru cât pericolul, nu mai intârzie, dar ino
mis nu va rămfme, CeH noi pionii naţiunei vom lăsa 

şcoala - deşi nu to~i - a fi cum zice Dante: ",{'re f/idi 
coJldudUuri în till/Ji de grea tel!l}Je8fafe .'" 

:\lulte ~i diferite :--;unt relele l'Uin(tlo<ll'e' -- pl'Ove
nile din lipsa de cade - legate de neamul no:-;ll'll ('a 
umbra de obiect. Cau:--;a acestora, I'e~pecli~'e mediul din 
carp :-iă derivă această sta['e dl'plol'abihl, {':-;le prea puţina 
fnsullelire de chemare, manife:-;lată din partea multor con
ducători natmali: preoti ,~i ÎJl/'(/ţ(Hol'i. BelaHv la primii, 
ca necompetenl mai mult nu, iar la cei din urilla llU ea 
competent, ci ca membru din sill1ul 101', mă "oiu miu'
gini la l1l'1Il[lloarele: Examinand răul din gel'meD, ajungem 
la conclul-lillnea, că fnvăţătol'imea, - o!1(~are eşcepliunilor _. 
reşpecti ve activi latea-i lacsă e8le mai Illult-- pe langil 
altele - cauza stăl'ei de letargie a pOP0I'l1111i no:-;trn. Să 
nu fiu condamnat domnilor dacă aHrm aceasta, dar jude
dInd dreptI liberi de orice preocupaţinne asupra celor 
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desvăllte pâml aci şi a celor ce o să urmeze tn această 
modestă lucrare, zic facclud aceasta: multi Ililt corpul }/IJ

stni ar frelmr Sit 1111 cIJ/lsidenl1ll dil/ fl/fHtfa celol' de sub 
JlalUltl'a Cit /'iyueta! "mea culpa". 

Mai adaugând apoi la acesle cuvinlele celebrului 
Heine: ». . . . , ÎJt/'(t (Morii fo rmelwl Pl) }Joa 1'(' ,/ (' Treb ue 
să admitem că poporul este crealnra noastră, Anlnd .fn 
vedere aceasta precum şi şlarea-i sp~riluala aclnală, mi 
('sle pennis, a nu ne atribui noaă in primul loc aceasta 
:stare dLll'eroasă. Şi s<1 fim convinşi, câ afara de alte impl'e
jurări corpul invaţătol'esc ya fi autorul intelectual al sU\l'ii 
misel'e a poporului pană, când va numara io sallul stiu 
atari indivizi, cari reduc măl'ea~a noa::;lnl chemare la o si
necl11',t, legiind de dilnsa prea puţine îndatoriri. Xe mani
festam popOl'ului de' toate, nu însil -- onoare escepţiuni
lor --- de un ce indi8pen:-;abil. Nu facem pentru el, pe 
»Marm ontDI « carele ») se sIm!! si IiI CII .'1i }Je ai 8/1 i --

\... " t. , 

după moal'lea tatălui său - .'irI sill/t(l, di el em pentnt 
tI'Îi/şii fuflll «, Ne făcfll1d aeeasta nu-'I putem ctt:;;tiga, ca 
si\ avem asupI'ă-i inllnin~ă dccizl:Hoare. în lipsa ace:-;tei in 
Huinţe, oamenii no~trii ne dilnd imporlanţă conducătordor, 
nu aral'e ori - unii dintre ei - ajung In po:-\i\la turmei 
Lllirp lupi, iar altii -- nu'ntr'uD loc-apucand in ghiarele 
perrinnatilol', ~unt tractaţi CII, fll"l)((.'i('11 În ,l/II/'a şaf/Jellli, toale 
acesle provin din lipsa de şcoala. Omcnii no:;lrii, idee 
II' ali despre folosul ~coillei, e drclJi că ['<\l'ă nu măI' sunt 
cilcllm~la\'ile cari i-au fmpedecat a cerceta ~coala, pe lâ[)ga 
acea~ta auzind unele şi altele - caci <1:;a e firea ţăranu

lui nosll'll, vânează infoflllaliuni de aee:-it ealibw -- deltl 
cei ce i:;l lrimit copii la ţicoala şi umbra de in:-illlleţire ce 
ce doară al' mai fi în el - penil'll şcoală - di:-;pal'e, d, 
e. nu aral'e ori aude pe păI'inlele copilului şcolar mU:-i
trclndLl-şl UUul: mrtl! ce ,tu/os di ai fIIi)! tnnUrl/l/liu/de UII1-

IilIÎ/ld la .~(,ollf(t, câlHlllici alMlt fUt .~tii ... :-' Multe apo.::itrofăl'i 
de acea~tă natUl'ă, sil fac de ('alra ţrtl'anii nostri re I't' l' i tor 
la i~cusin\a copiilor lor. Obiecţiuni de acesle Inca alilllen_ 
tează indifel'enlizrnul poporului Ihţă de şcoala. S '(\1' pulPa 
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micşora, dacă nu tocmai tncungiUl'a, obiecţiomll'ile de a
ceastă natlll'ă, ta cus de nu I)'al' da În ~(>o([ff/ aşa mare 

illl}JOrfWlţâ ci i ru( i !lI/ei teoretice Î ti âetl'i meI! t III ce/pi pmdice, 
â S'(II' purcede parillel. Folosul re ar resulta din aceasta 
- pe lângă cele premer::;e - al' fi nespus de mare, întru 
cât in chipul acesta s'ar pre!Jliti pentm riaţ(1 elellletd{! mai re
:lis/ahile yre/lNitilol' şi i:;}lifelm' zilnieP, prin ce am ajunge 
a vedeh şi oamenii no~tri ţinând pa::; cu celelalte popoaJ'ă 
eonloc·uitoare. Nu va urma însă aceasta, cât timp nu vom 
purcede in arest mod, căei alteum ('u împlinirea datol'in
ţelor lot acolo suntem, unde ne gerează actnala stare a 
poporului a fi. Ceea-ee se face in şcoală. se face ca mâ
nile ~{1 rămână spalate, iar nu alât, c::\ să urmăl'eşle un 
scop. ~i cum d\. aceasta e aşa, adecă " I'I( un ::icojiltl a /08t 
hll::iola ({dicitr'fii, pe lânga ('ele zise, ma 1'1"0\'0(' la urmă
toarele: Să propune in şcoală religiunea. dat· fiLI'ă a să 
urmări CUlll trebue adev<lratul tiCOP, penlnl-c(l in hiper-zelul 
de a excela în canti tale se prelel't'axc1 adevăratul ~wop: 
scopul l'o1'l1lal, carele este slllletui propunerei l'eligiunei şi 
carele constă in eslragerea ÎllValălnrilor morale, F/II'/i es
Ira!/~n'rt illn/!ritui'ilurluomle, nI( se st'ldeşl,' in elev frica 
de /)-ZCtt ::i cine u'are feaIJul de j)-;:,eu, o/'i ce 81' poate CvlI

silhm( /lumai ÎU(IJlept ')(l! (,[l('i,' "ltll'ejllltld ÎII!I'{ejicillJ/ii e 
1('1I/1'I'('a de j)-zeu ~« Negligândll-se estragel'ea lllvă![ttlll'ilor 

morale, eJe\'ul nu va ajunge Cl::;a ('lltn trebue, sl inbeasnl 
pe D-zeu ~i pe deaproapele. P,'in eslraget'e(l lll\'ftli\lurilor 
morale, eleynl devine capace -- mai dar -,- a deosebi 
billele de ritu, şi în acest mod tllai trainic s,l va infillm 
în el:,ce tii! Jtll-t i place, a/iilill J/IfJ~/('I'~' Astfel se dedă 
IR tradare ulllană cu semenii sili, ne v;hand, re:-;pedive 
11f' redu('fmd, această viaţă la :-;n:-;linerea filu~ofllilli Nordau 
Max la: o /Ilpl/i pl!ulru e.l'islen((l, cu scop rI'a inl!!I' jos 111' 
I'lI'lIIeJll/1 SIIII, drla locul el!-l O('II/Hl, Cit 8((-/ cltpriu;:/l 11/, 

La exerciţiile intuitive - de::;;l ~e ~lie r()lul :;;i 
illlpOl'lall~a ce o au în învăt(lm.ltlt~ l'ormi\lla ele nntrem.ln-
1111 principal al lnvă~ămftlltului ::>islematic - se poate ob
serva o conlragere de material condamnabilă, Întru cat: 

' .... 
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unii invl't\cHori, se 1l1,1t'gincsc il de~cl'ie obiectele din şcoală 
~i In cel mai hun caz ~i unele dintre animalele domes
tice. ,\ceasla e I'oarte eronat. pentruca: ('old/,/j!/IÎililll-se mll
fpl'ialill Îu acest mod, ,~(( I'omit delictp pf'dayoyicp ()ribi{/~,

.fii/ldei'i: priI! (w,ltsla, P{p/'ii Sf' li/Jses(' cip J/ufiullile {/lent)'i
lo/' cari I}/(Id /lIdi:,/,ellsabile 10 ('Ollfill/llWt'Il ÎIII'II!I(J)/(ÎlIlului 
ca ci, e. Il1vaţ,l in gpogra[ie despre Tlll1 111 i, nali Il n i. ('o lll'e
:-:illni ('le. fară se aiba idee ce suul aeele. f)rin L'()Jll)'((!lf'f1lil 

I!liderialulul: e,/'prcitiilur ililuiti,.e se )i/('e pliml În Încll!ll
ImÎllf, pelllm-cc1 ele sunt focu'te acomodate pentru pl'edal'e 
in spiril religio:-:. :\ntllai din evellimentele hihlice :-:e poate 
e:-;ll'age cu :-5\H'('e8 :;;i in a~a fOI') nil l[}V,WtlLHÎ tll ora Il', cari' 
eimellteazt"t in elevi :5entimelllL11 l'eligiu:i. c\(,l':-il :5putimelil. 
deşi involvă intel'e::5 yilal pcnll'll \'iilol', eslf> Iwglcs ~i ill 
llI'll1are acesteia: după Cl1111 zice ~i Tonore de Balzac: 
'I'u})ii timlJ/dlli Ile (l/'U/lta IIIWI'II: a~('/dt/( Ir, fiIi/imI /'('Ii-

:1 i/l lI!'i ! « 

Limba maternă se pl'lJPUIlC in 1I1lf'\I~ ~('oli de loL 
:-;,'Ic, fclrfl cotlsiderare la ::5COP, ('arde C()tl~ta 111 ([('pea, ca 
elevlll :5ă fie capabil a-::;i esprilllit cLig/'lilrilp cored :;;i :-;<1 
Înleleagc1. ceea ee altii vorhesc ori snill. ACl'ilsta nu cu o 
afirm, ci se cot1s1aleaz[t din Ilrlliatoan'\c: 1--'11'1'11 1 ah:-:ofuf 
de ~I·ul/I((. jJllp0J'IlIII, /lil ,,,tie st'i ('OIJl/IIUllt 1II/II'tlr II ai

I/flltll,' ori Itlt al'f de ((1~eiU,;f1l /II(/Ul'lt le!!ll! III' (re/mlllt"ll' 
"ielii. TtÎJlllr/ll JlO~!I'I( dlls II( -lililili/'--- ÎII ('(,II' lIuli /J/ldlt~ 

, ! 

('((DU'I -- 11/1 e tit stI/re fi-şi ('()II/JIII/II' (/ Ilii/s/o/;! '/;')'11 1/ ji 
I/l'i:'I(/ 1/1' s/Iriljiu strll/II. O dovad;'l f': .. ;Je ,lC'I'(l:-;la (','L:3i la 
a('est loc, s'a. PllI'C(>:--;; Illi din p,'ilwipilil pl'dagogic: III( 

}I,mfru ,~/'onlll, I:i ]11'1111'1' I'Ia(11. CUll::-;ecill\ele 1J1~~lig;"[l'i a('es
lui principill, ~c lllai ub~pal'\'ft ~i la: 50coată, Copii 1ll

creazfl. - pe labeI1l-- Cll 111ii ~i 1.,'('[ 'le mii, liP (',lnil 
dac(t Il-se ehl (',\te () h'll1:l de l'tllil:i 1J1'aLli(': lac, l'a pe~lii. 

In l1Iodul acesta, copii nu :-le dC'tu-jlld a-~i del.voltil :;;i tu
Iări pulerile intelectuale, dl~~i in u('e{l:-;la consUl seopul 
fOl'lll,ll UJ'rnăl'it de ~coa 1<1_. ']'I t/J,{ţ'i .... '1 il II }ll'e l ( mii l'P iII/ por

{rll/tll, cem c(! e /11 - !I"j;ll'lIJ'ld ('II/lllllIi, lutr' c/i fl/belll, I/U 

('ltlHl!., e {{':lat de l'opil peutl'lt l1il~!lt/'i. De aici provine cil. 

, 
'1 

~1 
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in şcoalele noastre soco ata merge a::;a slab şi c;1 bet i ro
mâni de pela sale in ale socoatei sunt de tot nepuliincioşi, 
c,tci in aceasta pl'i\'inţă e:;lrcm de Illl1ll, sunt aviza(.i la 
sh'ăini, primind toate dela ei, de bani buni. 

Geometria cam de regulă este pentru şcoalele 
noaslt'e - dacă mi-e permis să zic aşa: - Uit ce e,ro
tic. In lipsa acesteia tăranul nostru nu este in i:itare a-şi 
terminil şi a sa orientil in lucl'mi de acest fac, cari îi 
ohvin in viata, şi în ori-ce, de aceasla natură e nece;--;itat 
a lucra dupa chibzuiala, de carea nu al'are ori sunt le
gale şi ne:'icat'i {'isiemi materiale, 

Geografia se propune in mod defectuos, de oare 
ce nu se pune pond pe cunostinţple fisiogmfice şi aceasta 
esle inopol'tun, având în vedere ocupaţiunea poporului, 
Acest defect provine din contragerea materialului. 

Istoria ar fi l','U scop să se propună in legătUl'ă eu 
gl'eografîa, ca in chipul asesla ar avea inHuinţă mai bine
fataLo,are asupra memoriei, de oare-ce: prin acea~ta eve
nimentele:sal' repeUI reeipt'oc şi prin asUel de procedul'll s'ar im
prima mai bine in memorie, penll'l1că: » l'epe(il'fa e JW1IH'1 şfll
<lierii . .: 1mbinându-se isloria cu gl'eogl'alia, forma monologicil 
al' deveni eliminată la acest loc şi ajla al' fi nC:5pu:-\ 
de pl'iincios, căci aceasta fOl'lnâ ele ll1Lllle ori dnce la re
('it~u'e mecanică. Ksaminal'ea ev~nitnetltelor - prin scoa
terea istoriei din cadrul monologic - se va putea face, 
scmt,lndu-se cauxele şi efectele, prin ce se ~ine la nivel: 
scopul i lljll'llctiv urmări t de pl'O punerea aceslui sludi Il ~i 
carele constă în deosebirea şi cunoaşterea imprejurarilor 
st1lrnătoare, respective prolllov(lloi:ue ale c\"olutiunei OIllC

ne:;;li. istoria naturală se propune, cum a-şi zice ÎIl ('UII)II 

!lt' 11/((;((, ţinându-se conl şi Încât ::se propune, nUlllai de 
cullura formala, nu insă şi de motivul practic, ceea ce 
formeaztl cxigen~a ..:ardinaIă, la ate:sl stlldiu; pentru-ca nu 
inll1uq.irea matet'ialnlni, ci tendinta de (t GIIlIOIUjf" J>l'Odll(~
tele Hatl/vei, CII 8C1JP de a le esp!ot/, mai lllne, eslI' I)(;uplll 

('e are de 11-::;(' Uf!J/((r( priit jJl'ojJIlllerea islori!!i nafI/mIt!. 

Fislca in mare parle, pe motiv că nu ::mnt l'ecvizile fizice, 
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nu se propllne, Xe manifestăm pedagogi zirând: lot ce 
se propune, Sit se jJrojJwII( in {!lud infuith". E frumos a fi 
innll<Uornl condus de principii pedagogice, e însă pacat 
a le reduce la mollv de scuză, ca in cazul prezent. Să 
se propună din fizică - şi in lipsa reevizitelor fizice -
acele lucruri, cari nu sunt legate de recvizile fizice d. e. 
fenomenele nalUl'i, Pl'in ce vom ajunge (J scoate din po
pOl' multele sllper5li[iulll, (erindul astfel de eventualele ne
fericiri, la cari se expnne voluntar in butlll tinerii obice
iurilor neraţionale. Economia tol aşa stă, cum am zis in 
a. 1H9g, 

Toate aceste defecle de forma, şi materie, prove
nite din indolenţa noa:-;ll'a, mă Îndrepl<\ţ.esc a sCl'ie starea 
faptica spirituală, şi implidte materială a poporului şi 10-
vă(,Hol'imei, I'e~pective: procedul'ei greşite ul'lnăl'ite in 
şcoală, pl'in apl'eciare e:sagprată a direeţiunei lpol'cliee, în 
detrimelJtul celei praclice, 

Hezllilatui acesteia se poate vedea in pNplexilalea 
ce o putem e~periil la copii napei e~iţi din ~coală. H'1i(i 
din fcoaUi, IIIt mic e f//(I)/(l/'ul al'ldun/, cari În/ne toate 8e 

put (/SelIUUWI eu oltlld IIjulI'1 pe lu(.~iul apei, a/'(ll/ll luutl'e 
fi tOllie n!/Iia de li/JiUL I~/adi de desfl'l'itate de (t imi/ol/wI 
clÎsla. Din cele [)I'cmer:se putem vedeil, că dela noi mai 
mult ca dela alte tmprpj mari a pl'ovenit şi pro"ine răul. 
:3i întrucât nu vom fare schimbare în pI'OCedUl'[l, nu pu
tem ave~l speranta ele o indreptare Illai :,;pre bine a pI'OŞ
pedului de viitol', adeca: /'1111/ /II('/'(/ ./111'11 SjJ (1 j'(w (It !;ii: l'a 

lucra fa\'"l :-;peranţ,t ZlCC eoleridje - e ((, ct'irsa ltI'elllt' 

II/ t r'/tll ci II r. 

IHm itJ'if' 1'1 ku. 
; lţl'~t Iti t (Jt". ---_ ........... --
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Chestiunea pedepselor corporall in ~coala poporală, 
diserlatiuflp (·etit/i În w{unarm !/I'i/I'l'aht a XIJ'-a. 

(Adnes la protocol sub 1'1), 

OII. Adulil/re.' 

Toate afacerile gr'ele incurcă pe om. Xu numai pe 
un om, ci şi pe Loţi oamenii, cari i-an parte la o lucrare 
ele !latma aceasla. Iar' incurcatura aceasta e pl'Opol'lio
noatel cu greutatea întreprinderii. La o intreprindere mai 
grea şi mai importanta şi incurcatura trebue ;:ia fie mai 
Imue. ~i ea atare, şi mijloacele ce :-ie aplică aici, incă 

tl'ebnie să fie asemenea. Iar' la allal'ea mijloacelor mai 
putrivite, inlimpimlm o mare greutate. De aici apoi o nUlre 
;:;pargere de cap din partea celni ce se OCLlpa ClI allarea 
ace:-;tol" mijloace. A~a e c,lnd e vorba de li Illl I , iar' cil.nd 
e vorba de mai umIli, cari au ::ia dLlca În comun o in
t reprinde!'e oarp-care, allarea mijloacelo!' nu odală îi dnc 
la discu!ii infocate şi nu odată degell€l'eadt chiar ~i in 
('earIa. ~p)'e Ull:-<tmre S(l'\'ea~c[t Ull exemplu. Carul unui 
0111 s'a cufLlnda( în noroi. \rin P<tl'illtii, vin fraţii, pretenii, 
\'In chiar şi vecinii, ca ;:;ă-Î dea ~prijinul recenll, de a 
:-<coate carul din lnglodarea sa. ŞI ce pf'i\'eli~le wdem de 
multe ori '? [nul zice una, allul alta: Ui.ll1l zice, ~ă rni:;;te 
carlll in drCelpta, altul in :;U'Ulga; unul innail1le, altul Îtl

napoi şi a~a mai departe. Fie-care crede, ril mijlocul pro
jiU'" de sine ar fi cel mai potrivit, 'pentl'll mi:;;cal'ea caru
lui tIm loc. ~i ţimlnd fiecare cu tăria ·Ia propusnl ~ăll, 
afacerea ajunge la di:.;pută, şi In multe cazuri se preface 
in ecarta, deşi şi ullul şi altul, eaulfl a I'esoh'a afacerea 
;-;pl'e hine ~ Firea olllului, e a:;ll'el inlocmita. dela na[urrl. 
~i !i,nand cont de ace~l fenomen spiritual, uşor ne putem 
esplidt disputele şi chiar ('erlele, ce obvin in :;oeieta!pa 
ollleneasci'l, când e vorba de a ::5e resoh-a o afacel'e I))ni 
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Îlllpol'lanl;\ lie aceea dr ori ~i ee nalm,l. :\nmai ace:-;tei 
Împr(~.innlri se poate atribui ~i]'t11 lung de cerle l'eligional'e. 
În vl"pmnrile de demult, iar' de prezinte rele nationale, În 
sÎlIlul nnei şi acelei ml~il1ni. Intre afacerile impodante de 
re801\'at, of'upă un loc de frunte,::;i che:;;tiunea şcolaJ'(l. Ba 
putem afil'rnil cu ~iguritate că resolvarea chestiunilor şco
lare e prima şi l'ea mai gre;l chestiune de deslegat. 

Aceasta (} do\'ede~te şi împrejurarea, cFl Cn desle
garea ci s·au ocupat oanwllii de şcoală cu secoli îllnainte 
de acea:-;la, pelltl'l1 aceea şi azi suntem numai la Începu
tul deslega1'iL Multe sunt afacerile de deslegat în cad mi 
chestiunilor şcolare. 

Iar' între acestea joacă nil rol foarte Însămnat şi 
JlI'dpJmdf' .~'('ol(trf'. Drspl'e terna aceasta sa scris foarte mult, 
de lot mult, ~i totuşi se lăsa încă mult de dorit, tn ce 
priveşte deslegarra corectii a aC'e~tei chrstinni. 

:-;,1 se aplice ori nu pedepsele corpoJ'ale tn şCDala 

popnrali\"! a fosL şi e întreharea, în jurul c:Ireia s'a în
cins discllsiunea oamenilor, fie soeciali:;;ti fie laici. Şi din 
cauza mllllelor motive adl1se pro şi contra, afacerea şi 
azi a ramas nedeslegala. ()arnenii ideali:;;ti şi farit expe-
1'inl,l comhat CIl loat,l jJlllerp<\ ClI\'illlllllui aplicarea aces
tor pedepse în ~coala popurala. Ei SI' pro"oac.l la demni
talea de om şi sustin, ('il aplicmea lor al' prodLwe chial' 
efeclul scop"ului, ce s' ar uJ'lllărl prin aplicarea lor. Si dis
cllsinnpa pe tellla acea:-;la se întinde câte odată pană la 
c(,i:uh1. CUllOŞC inv,WLtorÎ, ('ari In _ tinere!a lor şi În lipsa 
de e;qwrint<l, a cOlllb<HLlt cu cea mai mare Insulleţjre apli
carea pedepselor COJ'IJOL'ali 111 şcoala poporala.!şi azi? face şi 
el aceea ce fac aHii; face aceea Cl' l-a invltat exprrinta 
să facă. Căci s·a convins deplin, CiI nmbli\nd cu cugetul 
prin nori, progresnl şcolar în Împrejurările, în ("ari trăeşte 

:,?coala acum, lasă foal'te mnlt de dorit. Ximic mai UŞOI' 
decât a face planuri. Gl'eutatea o întimpinfuTI numai, c<lnd 
e ,"ol'ba de aplicarea s·au rE'aliz3rea lui. Tot a~a e de u
şor, de a-şi forma iudividul pareri ideale despre diferite 



afaceri, cart p<lreri, cu argumentele aduse Sllnit bine la 11-
rechiaa:-;cuItătornlui. fnsămlHUatea 101' insil, de llîlllle ori 
se mărgineşte numai ptun1 a\'olo, ca sună bine la ureehia 
celui ce îl aticultă ~ Tot expel'inta ne dondeşte, c:1 firea 
mitileilor de f;>coah1 e foarle ~bnl'dalllică, Iar' aceasta sp 
atribue circulaţinnei silngellli în Illăsnri\ mai mare ca la 
bilrbat. ~i iarăşi expel'inţa ne dovedeşte, că toat~t ni~minta 
învăţătorului de a Îtldl'epl.'t şi il abate dela căile r<H<1cile 
numai prin pr'edici de cuprins moral, e o mnnc,\, ce lasa 
În urma sa foarle puţine l'oade, 

Ca ascnltel ei cu pla('ere vorbirile de natura aceatita, 
e adevărat. DiU' şi aceea e adevărat, ('il asculta, dar \lll 

lŞi fac. 
La aceasta se opune naturelul 101' sancvinie. Şi ha

zaţi pe aceasta, nici c,l putem prelinde, ca Illieuţii aceştia 

să-şi subordineze sentimentele 101' judeeaţii sănatoasă, ateU 
de pll\in de:-;voltat:1 la elalea 101'. în acest caz trebile 8.t 
pi1şasca la mijloC' o disciplina mai aspn\; trebue să p.l
şaseă la mijloc frica t Căci, frica. pl'ife ('(11'1' naşte ÎJI(el,,}u'in
nea! Ce s'ar întâmpl;\ Însă În anllal.\, dacă n11 s'ar aplica 
disciplilta militara ':' 

Dar ce s'ar inf<llup,,"t in sociplalea ollleneatică, dac(L 
nl1 s'ar apli6l pedepse aspre':' Am ajunge oare la un ,'e
zullat mai bun atât in societalea omenească, cât şi tn ar'
mată, dacil pedeapsa s'ar' Imlrginl nUlllai la predici de l'U

prins moral, sau cel mult la pedepse uatu/'({{e? Şi dac<'t 
aceasta :'3a constatat, de insuficient la socie.laiea omenească 
va se zică la oamenii copţi, la oamenii cu minte, ce să 
zicem despre nestajneeii copilaşi? S'au poate dela acesiia 
se pretinde mai multil pricepere întru a face de:-;chilinil'e 
înh'e bine şi rău, între lucru moral şi inmoral? Societa
tea omenească, pentru susţinerea disciplinei ordinei In 
stat, a admis pedepse chiar şi cu moarte, nu asupra pot
caşilor de copii, ci asupra oamenilor cu judecată malmă ! 
Şi dacă aceasta se află de necesar pentru susţinerea or
dinei in societate, atunci pentru ce să nu ne admis, ba 
chiar necesar, pedepsele corporali în şcoala poporalfl, nu 
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rit Iltoal'le, ci cu pedep:5e a.plicate cu cea mai mal'e pre
cauţiune, aplicate În mud l'a (ioJ/r(/ ~ Conferinta de pace eu
ropean;\ s"a In tl'llnit în centrele Eluopei mai mulţi ani 
deanllldui pentru a discuta de::-ial'marea şi a aplanil dife
rinţele intrE! slate pe calea paeinică. LuCl'u mai cinstit, 
şi mai nobil nici că se poate închipui ! Decât numai c('\ 
ace:ste dorinţe nobile VOI' rămânea multă vreme tot numai 
dorinţe, dacă nu pe vecie! Căei ce li s'a răspuns diu 
partea oamenilor practici acestor idealişti buOl de inimi\ II 
A zis cit lmc8a se razÎn/lt IWllwi pe mulţimea t'aionefelol'! 
Iar aeeast.:'l împrejurare ne dovede~te în deajuns, (,ll ÎI/cli
wlrile spre r/iu. (/Ie oat/U'nÎJiIei sunt mai mari şi domiueaz(( 
Înd; nări {p sp re hine! Iar cmentului acestor i-uclinări spre 
I'ău i-se poate pune :-;tavilă numai cu frica! In unele state 
din America legi:-;laţiunea ţării a eschis cu totului pedep
sele corporali din şcoala poporaliL Şi resultatul? Elevii nu 
numai cii nu s "au subordillat fnvăţatordol' lor, dar În multe 
casltl'i a sărit chial' în clipul acestora! ~i In astfel de 
imprejuriiri nu ~ă pune apoi intrebarea: e, ori nu, aceasta 
spre binele şi Tolosul şcoalei:; ~i e posibHitate ca in ast
fel de condiPulli sa. pl'Ogreseze şcoala? Hăspunş afirmativ 
poalp da numai omul fără pic de esperinţa! ~i toate 
aceste se comit pe conlul libertăţii şi al umanităţii 1 Ca şi 
e<'lnd mai uman lacm am face c.lnd am creşte nişte oa
meni destnlbălaţi, nesubol'dinaţi, adev<"i.raţi anal'hişti! Apoi 
şi libertatea numai pllnă alunci e folositoare omului, dU 
timp individul care trăeşle în acea:-ita libertate, o ştie fo
lOSI spre binele s,"i.u şi cu el în legătură şi spre binele 
deaproapelui S<1u. în fine ori cum vom tnvârti lucrurile, 
ori cât de frumos am motiva pe papir, ori cu cuvftntul, 
eschiderea pedepselol' 'col'porali din şcoala poporala., reali
tatea şi esperinţa va trage o dungă groasă peste socoteala 
făcută numai în teorie! Când însă spl'jjinesc aplicarea a
cestor pedepse, nu voi să susţin, că învătfttorul sa. tirani
seze pe sarmanii micuţi. Un astfel de Înv,\ţ<'Hor nu numai 
că nu meriU\ a pur'ta numele de invăţa.tor, dar trebue mo
mentan alungat din postul său l Sprijinesc aplicarea lor in 
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mod l'a(Îllna/ şi tol deauna ţinând ront de Împl'rjt1I'<1I'PU 

el pe cât oe nE'('(':->(u<l e aplicarea lor În; ~coala poporal;l, 
ÎndoiI. de periculos e, când (lee:;lr ~e aplică in mod gl'e~jt. 
Deci .>;cI l)pdffi'~;III, I'rÎlIIl ('1'/'1' uPI'I'sÎf(/fpa, dll), 11/('/ c,fnd ,WI 

nu batem! 

13 o ro Ş i ne Il, la 15 Tnlie J 904. 

-0-
Pm'ef l)i"{t'((, 

În ((1 !(it OJ '. 

1 nf<)l·lnntiulli. , 
Nuntă dăscăJească. H()mlll '!fll('mn învăţător in 

.V/it/ltt!', unul dinlre cei mai zploşi memhrii ai comitetului reuniunii 
noastrp, DllrllÎnecă In 13/:!6 Febrnarip a. c. şi-a serba!. cunnnia in 
bisf'rica orL română din Chişineu, cu amahila d-şoară ."'iil/ol/ill 
, .... iiMu lllvăţătoare in Chitiyl/lU. ~e alAturăm şi noi celor mulţi 
binevoitOl'i, cari din acest incident i-au bineventat, dorindu-If' 
multă f!~ricil'e in viata conjugală! 

Solvirea taxelor. Dela ultima noastră dare de sarm'! 
au mai incurs următoarei!' laxe: AII'.nwdrlf MI/ri/pall a lui I '/M,ile 
paroh În Chf>reehiu /~O cor., taxa (le membl'u fundator :T/'(ti(~11 
r(~ţ(/J/ paroch In Arad 4 cor" ca memhru ajulAtor şi /01/./1 HI/~II 
1nv[lţălor .n Buleniu 2 cor., ca membru ordinar. 

Aboual11eutul rau solvit: Traian Vrzţ(W paroch l!l 
Arad f> COl', pe aIlul intreg: lJimitriu Jlil'/l, IOIlH li O;' 11 , JI/(~/I 
("'i~Mt şi ,<";oloilloll .hU'NlWH' au 801\'il taxa de 1 coroallă ca spesc 
administrative. 

Diplonlele s'au exppdat p,lnă aci tuturOl' memhl'ilor 
fundator;, ajutători şi la o parte insemnaUi dintre memhri ordi
nari, cari au satisfăcut datorinţelor lor in aceasta privinţă. U parle 
din ele sunt acum in cxperJitie, eal' altele sunt in lucrare. lJomnii 
membrii. cari incă. nI! le-au primit. sunt rugaţi a fi cu consic!prare 
!fI. sarcina impreunată cu multele afaceri ce ni sunt lncredinţnte, 
Incetul cu incetul toate le isprăvim. Taxele pentru diplome le-au 
mai solvit Dnii: Dimitrie Jliw Şeilin, Jrutn HO~II Buteniu, Ioan 
,"imll Arad, Solomon .Ittrcoalle Soborşin, ,lJaria I'lIn'nrill Arad, 
Aurel PefrorieÎIt Xădlac, Traian Vaţan .\rad, şi COl'm{ /,n::ar Almaş, 

---------.. --------



POŞTA NOi~STRĂ. 

J. r. Din cauza spaţ.ului ne-am văzut siliţi a lăsa pentru 
mai blrziu! pe cand vom li gala a lua posiţie din mai mulle părţi 
privitor la realizare. 

::if. 8t. în V., P. L. in T." J. A. JJ. in M' I D. O. in B., 
Il. U, F. in 1~., Sir!'. P. In C. Corespolldenţele D-voastra le-am 
pl'imit. Fiind ocupat de prezint.e cu socoţi le comunei hisericeşti, 
pe cad inca am datorinţă şi oficioasă şi morală să le fac, precum 
si cu o Tllulţime de afaceri administrative, vă rog să liti cu răbdare. 

I. J. Cea mai hună foaie de apienltură in limba magiară 
e: " ,'zafe/ .. i ti ti; J],:/I/:I;:;" ce apare sub redacţiunea vestilului api
culto!' ,J;allofic/' btttln" învăţălor în ~citin. Are iformaţiuni şi 
coreşpondinţe de prin Germania şi Franuia. 

f'. S. in AI. şi Em. C. în J>. Sunt gata, in zilele urmă
toare le veţi primi. 

8. 1'. in P. Am luat la cunoştinţă, vom arangia ambele 
chestiu·ni. 
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