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Ouotatelencl(uţiuni sunt 1'ugate a ne tâmite foile în schimb~ 
J1'oile primite le pâstrlim lJentru Mbliotecateuniunii. 

Am.mţlwi se fac în mod foarte răstrâns şi să plătesc anti
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Şcoala în serviciul antialeoolismului. 
Lupta grE'a, pe viaţă şi moarte, a declarat societatea, 

celui mai puternic dujman al omenimei - antialcoolismului. 
Necesitatea acestei lupte nu s'a resimţit numai acum, tn 
zilele noastre; ci ea şi-a luat începutul cu mult inaiute de 
noi, pe timpul lui Mohamed, întemeietorul izlamismului. 
Acesta -- între altele - provede in Coranul său absli
nenţa totală dela beuturile spirtuoase. 

Unde alcoolismul s'a incuibat, a lăsat in urma 
sa stari deplorabile, cari nu mai pot dainul, fără a fi pe
riclitat neamul omenesc. Drept aceea, societatea luptă cu 
toate puterile, a împedecrl intinderea mmicitoare a acelui 
putemic dujman. în ţările culte din occident sau tntemeÎal 
mulţime de!;ocietati antia\coolice şi fiecare om conştiu de 
sme, se inroleaza. de membru al uneia din acele societăţi. 
în meritul ace~la s'a scris aproape o literatură tntreagă. 
Se tin congrese an de an, in diferite ţări (anul trecut s'a 
ţinut in Budapesta) unde floarea natiunilor se sfătueşte 
asupra pericolului înfricoşat, ce amenintă pe oameni. La 
noi in tară încă sunt in fiinţă trei societăţi antialcoolice, 
cari au menirea a desrădăcina din popor afurisita patima. 
a beţiei. 

Este lucru de tol dureros că şi in sânul popo
rului nostru a prins puternice rădăcini. Dar şi mai dureros 
e, că cu toate că vedem năpasta ce ne ameninţă,.~ totuşi 
pe terenul acesta nu am făcut nimic; sau daca. am şi 
făcut ceva, aceea e foarle puţin. Nu e mirare deci, că po
porul s'a dedat la beuluri, căci văzându-se lăsat de sine, 
se lasă şi el la rândul său ademenit de bolduri şi impul* 

u 

2 Zi 



----- --~=_===t7~:. ==_""'.,""'. 1>===.""" .• _"""_",,, •.. _ .. ____ ~_ -_~ __ • __ 

178 
, 

ziuni, cari apoi n duc in cârciume, unde - Între infer
nale petreceri - sa conzumă alâta alcool, incâl omul nu 
e mai mult domn peste voinţa sa, nu-şi mai poate în
frâna pornirile ... Aici să ţes apoi intrigile. Aprinderile, o
morurile şi celelalte crime, obvin numai prin beutm:l şi la 
oamenii beţivi. Bună mărturisire al' putea să. deie despre 
aceasta spital urile şi penitenciarele. 

Este dar timpul suprem a ne ocupa şi noi de 
aceasta chestie arzătoare şi de mare importanţă, căci cu 
cât ne vom apuca de ea mai de timpuriu, cu atâta ne va 
fi munca mai uşoară ... Nu e permis să retăcem şi să ne 
ascundem greşalele, acelea trebue descoperite şi aduse la 
iveala mai nainte de ce ar fi târziu. Din contră, ar fi un 
păcat strigator la cer, a sta cu mânile in sân, in fata a
cestui înfricoşat dujman, care şi pe noi ne ameninţă. 

Dumnezeu a inzestrat pe Român cu toate Insuşi
rile bune, pe cari le aflăm la oricare popor. Puţine po
poare mai lucră cu atâta ,staruinţă - aproape animalica. -
ca poporul nostru; dar mai rabdător decât dânsul, nu 
cred să eziste! Are insă un cusur că fără beutură nu face aşa 
zicind nimic. De vinde un purcel, o vaca, un pamânl, -
:. hai la cârciumă, căci altcum cumparătorul n'are noroc la 
averea ce a cumpărat. iar vânzătorul la bani!« De să face 
o nuntă, o pomană, un parastas sau altă ceremonie, acelea 
nici inchipui nu se pot, fără afi şi beutură. Dar să ne 
uitam printre degete şi să zicem că toate acestea nu ar 
fi aşa mari păcate _. dacă s'ar bea mai cu seamă, maj· 
cu cumpăt, De câte ori vedem insil oameni venind dela în
mormântări ţinându-se de garduri, beţi, cântând şi injurând 
de ţi se sburleşte părul în vârful capului ?! 

Cel mai mare dezastru cel lasă în urma sa alcoo
lismul este fără îndoială degenerarea fi corupţilmea nea
mului. Doar chiar de aceea esprimă cu mare durer~ tn 
sufletul său distinsul confrate din România Dr. Lapteş: 
:. Acei, cari cunosc ţăranul român numai diG. tablouri, sau 
văzut dintreaca.t, cu ocaziunea unor petreceri rustice, pe 
sigur s'ar înspăimânta tn sufletele lor de bunii Români, când 
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al' compaTa taranul imaginaţiei lor, tăranuL... romRn, Cll 

ţftraunl I·eal. aşa cum e de şubred, degenerat...« 
K~te adecă constatat că pruncii omului beţiv sunt 

atât II'upeşte cât şi sufleteşte foarte mult rămaşi îndărătul 
prunc,ilor oamenilor nebeţivi. Sunt tâmpiti; iar corpora)
minte Jledesl)olta(i, ba cele mai de multe ori s('hilavi. 

Fecunditatea la Români e foarte mare. Ce ajunge 
insă aceasta. dacă mortalitatea aproape o intrece, cu deo
sebire pâna. Ia anii 10 a etătii?! 

Tuberculoza, acel morb înfricoşat - ca o urmare 
a folosirei pl'ca mare a alcoolului - se lăţeşte in mod 
ingrozitor, secerând an de an tol mai multe victime, tot 
aşa şi boalele moştenite, cari dela tată se transpun la fiu. 
nepot etc .... Morburile lipicioase tot numai de oamenii 
netivi şi de copii lor să lipesc, căci puterea de rezisten(d, 
fată dp orice morb, la omul beuto .. este cu mult mai mică 
decât la omul care nu conzumă alcool. 

Ştim, că mm·talitafea scade după cum şi folosirea 
benturilor spirtuoase este mai mare, sau mai mică. Şi ca 
o urmare firească observăm în oricare comuna., ca. cu cât. 
birll1rÎle sunt mai pline, cu atât bisericile mai goale; căci 
bietul muncitol' tn zilele dp l'ppaus, în loc să meargă la 
casa lui Dumnezeu să se roage şi să~şi odihnească orga
nismul istovit de munca de peste săpta.mână, mai bucuros 
merge sa. bea rachiu, ca sa. se )înta.rească«, - o credinţa. 
gl'eşită - când este ~liut, că nu acela să tntăreşte ca1',e 
bea, ci cafe vinde beutura. Un popor apoi, care a perdut 
orice simţ de moralitate, este în margina prăpastiei. 
Exemplu viu avem despre aceasta pe indigenii din Africa 
şi din America. ' 

Şcoala poporala trebue necondiţionat să vină' in aju
lorul societăţii, la combaterea alcoolismului, ca.ci 'şÎ în 
şcoală se resimt funestele urma.ri ale aceluia. Copii oame
nilor beţivi nu au capabilitatea de a cUJl1'inde cele înVăţate, 
puterea de actillitale le este mărginită. 

Când amintesc şcoala in serviciul antialcoolismului 
înţeleg sujletul el, pe Învăţător, pentruca. nu se poatetn-
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chit-mi învăţătorul fără şcoală; iar ~eoala fitnl' învăţător, 
nici nu e şcoală. 

Am anticipat că societatea să trudeşte din toate 
puterile a Împededt răul - deja ezistent. Până când şcoala 
este chemata a creşte generaţiuni, cari ~ă ne pătrunse de 
tristele urmări ale beuturilor spirtuoase, va ::$ă zică are a 
se îngrijl de viitor. 

Să incepem deci şi noi lupta fraţilor, să nu ne 
lăsăm poporul ca mijloc de esploatare în mânile vânăto
riloT după avuţii!! 

In şcoală, fiecare învăţător ar trebui să facă o punte 
de trecere dela obiectele de învătământ, la combaterea 
alcoolismului. Prilej ii dă oricare obiect de învăţământ, 
dar mai cu seamă exerciţiile de v01'bire ~i ştiinţele naturale. 

Ar fi bine să fie atârnate in fiecare şcoală, :t ta
blourile antialcoolicec apărute în Bucureşti (librăria Socec) 
cari - pe Ulngă că sunt de un decor nediscutabil pentru 
fiecare sală de învăţământ - sunt astfet întocmite, că 
elevul, chiar fără explicare, văZându-le, se îngrozeşte de 
tristele urmări ale beţiei, cari atât de norocos sunt zu
gravite pe acele tablouri. 

Abecedarele ~i cărţile de cetire încă ar trebul in
tocmite astfel, ca ele să cuprindă o bună parte de ma
terial antialcoolic, ca aşa elevului pas de pas să i-să pară 
ca. întreaga lume e contra beuturilor spirtoase, nu numai 
lnvăţătorul silu. 

În şcoala de repetitiune i-se dă învăţătorului ~i mai 
mult teren de luptă tn contra alcoolului, având aici. de 
lucru cu elemente câ.t da cât mai coapte, prin urmare are 
a fi înţeles mai bine. Elevii, cari sunt în vârsta puberUltii. 
de-1regulă sunt răi şi foarte îndărătnici. Aceasta încă este 
o urmare a şcenelor privite de ei din uşa birtului. 

Unii înVăţători antialcoolişti au indatinat a cere dela 
fiecare elev, care absolvează cursurile şco alei poporale, să 
depună jurământ, în faţa celoralalţi şcolari, ca să ViI' 

-
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abţînea dela conzumarea beuturilor spirtuoase. Aceasta 
procedura incă poate avea succes) cu atât mai vârtos, că 
din şcoala de l'epetiţiune, elevii, indată es in viaţă; iar 
poyetele invătîHorului, precum şi urmările triste ale alcoo
lului, au ocaziune a le vedea înşişi. 

In afm'ă de )~coaUi, ar fi bine să se inceapă şi la 
noi o strajnica. lupta pe acest teren .. Să mişcăm întreaga 
socielate, care mai mare serviciu ar aduce neamului, ocu
pându-se de aceasta temii, decât cu .competinţa, ori ne· 
competinta »celui mai muncitor element al naţiunei c la 
unele posturi onorifice, cărora numai cinste le-ar face 
dacă le-al' şi ocupa. 

Pl'in comune al' fi bme să se infiinţeze ~societăţi 

de temperanta.<I. Acestea - unde s'au înfiinţat - s'au 
dovedit a fi foade bune şi aduc mari servicii cauzei, dacă 
conducatorii sunt conducători. 

Să. se infiinţeze in fiecare comună , fonduri de bu
cateq:, cari, - luândule într'una - pentm noi ar insem
na un capital, o avere naţională: iar bucate să nu cape
te individul care nu e membru al »50cietăţii de tempe
l'anţăq: sau care e beţiv. Prin aceasta incă am face un 
pas înainte. 

Foile noastre, ~ deosebi cele menite pentru popor 
- încă ar face mult bine cauzei, dacă ar incepe şi dân
sele lupta antialcoolică, căci astfel le dictează cariera şi 
în acest chip s'ar face vrednice de meniţiunea lor. 

Legea şi regulamentele comitatenze dispun, ca câr
ciumele sub durata serviciului divin să fie închise. Tot 
aşa este interzis, ca pruncii de ambele sexe, sub 15 ani 
sa calce pragul birtului. Aceasta dispoziţie tnsă nu să 
aplică. In unele locmi - mai ales în Banat - jocurile 
şi petrecerile să ţin tot în cârciume, unde se prezintă şi 
tineri mea sub anii pubertăţ.ii, Ar fi bine, ca conducătorii 
din comune şi antistiile comunale să tie nizuiască a pune 
in praxă acele dispoziţiuni. 



-------~ ________ )~--~--~-=--~·-~---=-.. =-.= .. -~.~r ________ --

182 

, Aceste ar fi după mine urmările trisle ale alcoo
Iismului, precum şi unele din remediile cele multe - cari 
intre marginile unui articol nu să pot toate inşira, -- şi 
cu ajutorul cărora s'ar putea combate aceasta nefericită 

patimă. Mi-ar plăcea insă foarte mult, dacă şi alţii dintre 
fraţii colegi şi-ar espune părerile lor în aceasta privinţă, 
in coloanele acestui pretuit organ, ca astfel comentată 
fiind chestiunea de mai mulţi inşi, cu atâta să se lamu
reasca mai bine şi aşa în unifol'mitate să începem şi 
munca de estil'pare a alcoolislTIului. 

C 0 v ă sin t, la 29 Martie 1 B06. 

J)lmlh'i,t' Olal'ln 
illvâţ<itor_ 
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Vetuji nepriftăuiţt apostoli 
Pe ţarina scăldată 'n roauă, 
Să sămănăm sămân,lă bună 

Sa ne răsar' o roadă 1loauă,

Di1t sarea culmilor albastre, 
Să alungăm grozava cea/ă: 
Să vmă peste noi lumill,a, 
Lea dădătoare de vieală.' 

I 

Peste bordeele de paie 
Să vede-o cruce lucitoare, 
Biserica. - Cu 10# Româniz' 
Vmiau aici în ~ărbătoare.-
Din ceata mtÎndră de pe vremuri 
La luPii-asclt'ltfi pe la respânte, 
Aşteaptă mu~ti sosit momentul 
Să prq/aneze cele sJillie. 

Alături Jica ei uitată 
Pe semne si • n mai tristă soarte , 
Căci 1timeni ltÎl~::ă ea nu plâ1tge 
De~'î sâ zbuciumă de moarte, 
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Dar' mama ei cea credincIoasă 

Ti'mite sfaturi la copilă 

Şt' 1zumat' mama o dezmeardă 
Şi-i plânge-adeseori de mzlă. 

In şură s'o' nvec/t it războiul 
Şi ca,rit' rod încet la spete 
Şi 'n nop/ile de şezătoare 

Arar s' adună nişte fete " 
Ear' de z'lldreuă ŞI' SU'lltlcă 

Jllevestelor plt/ân le pasă: 
Bătrâne, tânere de-a valma 
Se/ipesc cu toate în m.dtasă. 

Sermalla doină rătăceşte 
Şi m'me 'n bra,te n'o cupYZ'lldt'. 
De cât or' tUZ ciobă/laş în fluer 
In care ea treptat s'aprinde: 
Să Iasă turma de-a mai paş!c 
Să pune 'ntreagă ca să joace, 
De câ1ztece răSUfUl valea 
Şi turma sare prin răstoace ... 

'" .. * 
Trăim î,! vremuyz' de urgie 

file 'ncovoidm sub l.rrea povară, 
Suntem pe cale de-a ne perde 
Tot ce strămoşii 1le lăs ard : 
De ltu vom lăsa moştenire 

Toale comorile lor s.tiule, 

il/ai bille moartea să /le ,Jină, 
Ca să ne 'lt1oarcem ht t!tewlllill te. 
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Vem:ti neprzllămji apostoli 
Pe ţarina scăldată 'Il rOlluă! 

Să sitmăIlăJJl sămânţă bunii 
~~e ne r(iGar' v roadii noauă .. 
Din zarea culmi/oI' albastre 

S'ă alungăm .!Jrozava cealcl: 
Să vină peste Iloi lum./na, 
Cea dCldăloare de vl'ea/ă! 
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In chestia planului de învăţământ. 
Pentru ca omul să poată fi folositori societăţii, nea

mului şi patriei sale, să recere ca el să fie liber în a-şi 
expune ideiele şi părerile sale. Numai când libel'tatea cu
vanlului e nelimitată să poate naşte idei şi din aceste 
apoi fapte. Când aceasta libertate să opreşte ori să limi
tează, urmează ca un ce natural o reacţiune, care În multe 
cazuri nu conlribue ci împedecă ajungerea scopului nobil 
urmărit. 

Omul nu e perfect şi prin urmare nici lucrările şi 
ideile eşite dela el nu-s aşa de perfecte, ca săpu mai 
aibă lipsă de o cerne re, o sCărmănare, o îndreptare oare~ 
care. Ştim din Istoria Pedagogiei, că cele mai salutare 
idei şi principii numai după ce le-au pus în prxă au yă
zut unde, cum şi ce trebue indreptat. Şi în totdeauna a 
trebuit să treacă mai mulţi ani la mijloc, până. s'a putut 
îndrepta astfel, ca tia corespundă scopului urmărit. E lucru 
con::.tatat, că ori care idee eşind la suprafată, sta în strânsă 
legătură cu altele cari i-au ajutat de a se clarifica. Din 
ideea concepută făcând omul o lucrare oarecare, aceea 
nil pate fi lipsită de unele greşeli mai mici ori mai mari. 
Prin punerea ei în praxă însă, aceea idee sau lucrare sa 
clarifica să lămureşte, ca aurul în foc. 

Fiind aceasta un adevăr nedisputabil urmează, că 
nu f' bine a se pune nici un fel de margine tendinţei de 
a-şi manifesta omul cugetele şi ideile sale, căci în acest 
caz mai mult s'ar strica decât ar folosi cauzei şi scopu
lui comun urmărit. - Toţi avem un gând, un ideal, aşa 
zicând prosperarea, luminarea şi fericirea poporului din 
sânul căruia suntem şi in mijlocul căruia-trăim. Nu cred 
să. fie acel _ conducător firesc al poporului, care să pună 
interesele sale egoistice, personali, mai pre sus de acest 
ideal. Deo:sebin'a e numai, în aflarea de căi şi mijloace 
potl'i,·ite intru ajungef(~a acelui scop. Pentru ajungerea 

c 
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acestui scop inainte de toale trebue ca poporul sa (1(' 

rleslul de luminat penlru de a putea pricepe şi aperCf>pe 
bunele intentiuni ale condnuc<llul'ilol' ;-;ăÎ. Xu ajunge ni
mic puterile sale materiali daca sullelul tiau e negligent. 
]n aaceasta I dir.ecţiune s'a îndreptat şi se îndreapă toale 
ni::iUlOtele celor chemaţi. ~Iintea şi inima Ll"ebue~c cultivate, 
ca să poala. eşi din el aluatul de c(lre ayem lip:->il la re
generarea şi formarea lui. 

Locul prim în acpa;-;ta direcţie e dat ~coalei. Şcoala 
e aceea, care are :"a pregăler:->că şi frâlllânle aluatul din 
care să iasă mai tân:in elementele folositoare societăţii 

şi neamului in special Ca să poată ea tnsa împlini cu 
facilitate misiunea ei. să recere ca celor ce sunt puşi in 
fruntea ei, conducătorilor şcoalei sa nu li se limiteze sfera 
de activitate Pentrucă a opri Pl~ cineva de a-şi exprima 
liber' ideile şi de a-şi exercita liber drepturile sale in:samna : 
a-i impune o directie nepotrivita naturelultli şi spiritului 
timpului, prin ce individul şi-al' perde r08tul ol'i şi cărei 
fel de activitate. . 

Fiind vorba de pro:-iperarca şi luminarea poponl
lui, trebue ca aceea să mearga dupa un plan anumit, 
care insă trebue să tină cont de evoluţiunea popo1'lllui şi 
spiritul timpului - prin Ul'mare nu poate fi stabili, vă 
trebui in anumite intervale de timp, când se va sâmH ne
cesitatea, ca acel plan sa. fie revidial, pentru de a se la.~a 
ori ada,uge unele părţi, cari expel'inta le-a dovedit de n,,
cesarie, practice, folositoare ori contra. - Astfel simţin

du-se necesit?tea revidierii planului' de învăţământ, comi
si unea insărcinată cu aCfWt .rJl'e!l lucrare s'a şi intrunit şi 

pe baza celui .Vechi a compus un nou plan de învăţă
mânt, mai uşor şi mai bun ca cel vechi, însă nu aşa de 
'bun şi uşor ca să corespunda in de ajuns cerinţelor şi 
imprejul'ărilor În care să atlă şcoala poporală astazi. Dovadă 
Că nu cOI'espullde in de ajlln:-5 este imprejurarea, că învăţătorii 
dl1pă abia 2 ani de pl'axă, au şi inceput acţiune, penLl'll 
de a fi luat spre revidiare. 
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Cuvâ-ntul În aceasta chestie au fost luat de un În
văţător, şi ideea a fost bine primită din partea tuturora. 
A fost insă un număr fnsămnat dintre invătălori, cari şi-or 
avut escepţiunile lor faţă de forma în care a fost sule
vată chestia. - S'a luat însă hotărâ-rea ca să se predee 
despărtămintelor pentru de a se pronunţa În causă, eal' 
aceastea au şi satisfăcut obligamântnlui, în urmarea că
reia s'a însărcinat din nou respecti\'ul învăţător pentru de 
a prelucra şi a arăta atât partea rea câ-t şi a indica calea 
pot.rivita pentru ajungerea scopului. - Ven. Consi:.;tor 
În~ă prin un ordin a oprit ori de discuţiune şi aducere 
de concluz p' ivitor la elaboratul din chestiune. 

Nu cunosc motivele cari a Îndemnat pe membrii 
Ven. Consistor a aduce un astfel de concluz, dar ori cari 
ar fi acelea motive, nu cred că. Ven. Consistor ni-ar con
testa dreptul şi competinţa de a ne pronunta ţ;i a ne 
spune vederile noastre in chestia planului de înVăţământ. 
Vor fi poate alte motive de alta natură, cari poate au 
îndreptă~it pe Ven. Consistor a da un astfel de ordin. 
Căci a opri pe specialişti a se pronunta şi a-şi spune 
părerile lor in fachul pentru care sunt cvalificaţi, ar in
selllna nici mai mult, nici mai puţin decât curat absolu
tizm. In biserică însă trebue să domnească puterea cu
vâ-ntului, dreptatea şi adevă.rul. 

Nu mi-e intentia şi nici nu vreau a mă mai ocupa cu 
disertaţia respectivului coleg în chestia reformei invata
mântului, constat însă şi acum ca şi atunci câ-nd s'a pus 
spre desbatere, că sunt unele pasage, cari era mai bine 
dacă ră.mâneau afară din disertaţie, dar pe lângă aceste 
contine mult adevăr. Şi în ce pri veşte planul de in
Yăţă.mânt, apoi e dorinţa tuturor învăţătorilor ca acela să 
nu rămâ-nă aşa; să se revidieze pentru de a se şterge 

ori adauge ce s'ar aIIa de bine şi potrivit. Şi ori cine ar 
fi acel coler, CR om în societate, şi ori ce l'a îndemnat 
pe el a~lua cuvântul în chestie, nu de persoana lui e vorba, 
ci de afacerea ce a 8ulevat·o. Ne place a crede şi eu 
unul sunt de firma credinţă, că Vencl'awl Conzi~tor nu 
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discutia asupra planului de invaţămânl a oprit-o,ci poatE" 
alta parte din aceea diserlaţie, care nu se refera la şcoală 
~i planul de invă,ţămânl. . 

In aceasta credinta, simtita fiind necesitatea unei 
revidieri a planului, ţinând mai departe cont de dorinţa 
generala, nu altcum şi de spiritul timpului şi imprejurarile 
în care ne allam, - îm iau permbiunea de a-mi spune 
modesta mea părere in aceasta chestie. 

Având in vedere, că spre ajungerea la un rezultat 
tn acea~ta privinta::lă recere timp şi studiu mult. Ar fi 
bine cred eu, ca să se desingeze pentru flecare studiu 
cîUe un înVăţător dintre cei mai harnici, cari conduc toate 
ti clasele elementare, - ca ace~tJa apoi in restimp de 
un an să facă experinţa din acel studiu în şcoala de sub 
cvnducerea 101', pentru de a experia 'ce se poate preda şi 
cât se poate preda cu mai mare succes, ce e necesar şi 
folisitor ori practic şi contra. - Având apoi fiecare a 
face un proiect de plan din studiul incredintat lui. Dupa 
aceasta apoi toţi sa fie chemaţi tn conferinta, care con
ferinţa are sa. ţina cel puţin 10 zile, şi în aceasta confe
rinţa. sa fie luate din nou la o supra cenzurare toate 
aceste prolecte şi discutat fiecare studiu punct de punct; 
şi din acestea sa se extraga esenţa - ceea ce e mai 
necezar. Spesele inbinale cu aceasta vor avea sa. fie aco
perite din vinderea noului plan, dupa ce acesta va fi apro
bat de toate forurile competente. 

In chipul acesta cred eu, ca. doară s'ar putea 
ajunge la l'ezultal in ce priveşte materiaiul planului de 
fnvăţamânt. - Apelez la fratii colegi cu mai multă ex
perinţa. ca nime, ca sa se cugete asupra acestei chestiuni 
atat de importante. Să ne tinem de o datorintă morala. 
arangearea acestei chestiuni, şi să nu lăsa.m ca sa ni-o 
arangeze alţii, cari ori ca. n'au experinţa destula., ori ca le 
lipseşte timpul fizic pentru de a se ocupa şi a o studia 
în merit. 

Noi, prin noi, să ne ajutam, dacă voim a ne crea 
un viitor mai bun! Un învătător. , 



Illfortnatiulli . • 

Curs de ,"ară pentru candidaţii de 
învăţători. Yenerabilul COI1"i'ltor a d~ci" deschi
tler~a unui curs p~ntrn candidaţii de fnvllţătorÎ, cari 
nu au in regulA cursurile pedagogice. 

Cursul din ch~stillne se va Incepe la 12/25 Iunie 
c., si va dura şease săptămâni. Deschiderea cUI'sului 
se face pendPlltă de condiţiunea: să se insinue cel 
puţin :iO de retlectanţi, cari să-şi înainteze petiţiunea 

deadreptul COllsistorului din Arad, pAnă 
la terodoul 1:/I4 Maiu a. c.~ alăturand la 
petiţiune următoarele documente: extras de botez, 
testimoniu de pe ultÎmul curs pe care 'I-a absolvat; 
atestat de conduită a vieţii sale publice şi private, 
precum şi dl'!"iPI'e aceea, cA deJa absolvarea ultimului 
curs, unde şi in ce calitate a petrecut timpul. 

Acest certificat să fie l'idimat de protopojJul con
cernult, 

Ri>flectanţli la curs vor fi provăzuţi cu locuintA 
şi vipt in alumneul diecezan şi sub supraveghierea su
pel'iorităţilor institutului. Penlru aceasta provedere insă 
fiecare retlectant \'a trebui S{l solveasca anticlpando 
indată la prezentare suma de 60 cor. pentru provedere 
pl ecum şi 20 cor. in tlidactru, tngrijindu-se fiecare 
pentru sine de veslminlele necesare de pat. 

Reflectanţii de după pregătirile ce le au deja, se vor 
tmpăl'ţi in două grupuri, a celor cU 1lI-1V: eventual 
cu mai puţine cursuri. 

După ascultarea ~ursului, fiecare va fi admis la 
examen din obiectele propuse in cursul ascultat,;;i va 
fi provăzut cu testimoniu de pe cursul, eventual cur:.;o
rile pentru cari va pre.~ta examenul cu succes. 

lntârziând careva cU insinuarea până la lcrminul 
fixat, ori nesatisfAcând vr' -unei dintre condiţiunil<~ 

de mai sus, nu va fi suscepul, eventual nu va fi admis 
la examen. 
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Conferinţă de primăvară şi iubileu. InvatA.
torii d~spărtământullli prolopopesc Huleni sunt convocaţi la COIl

ferinţă in Bode\~ti pe 6/19 Aprilie 1906. Tot cu această ocaziuhe 
se va arangia in B()de~fi cu concursul corului din Şilindia, un 
concert sub patronatul Dlo!' Ioan Giflryia protopop şi Dr. Al/rel 

Grozda. advocat, in onoarea preşedintelui din acest despărţămant 
. Nicolal~ Bo~~ai tm'ăţător in Bode:;ti, carele cu această ocaziune 
îşi serbează jubileul de 25 de ani, petrecuţi pe tel'enul tn\'ăţă

ţătorcsc. Ne alăturăm şi noi celor ce sărbătoresc pe vrednicul 
nostru coleg, dorindu-i din inimă tărie şi sănătate spre a putea 
muncii cu aceiaşi energie în frumoasa mi:;;iune Inea mulţi şi fe
riciţi ani! !. .. 

Învăţătorii În sinoadele eparhlale. Şiria, cel 
mai românesc cerc din dieceza Aradului, s'a reprezentat in sinodul 
eparhial pe noul period 1906-1908, prin Iuliu Grofşorean, unul 
dintre cei mai distinşi membri ai reuniunei noastre Invăţătoreşti. 
Romanii din comitalele bănaţene au distins cu asemenea Incrf'
dere pe il învăţători harnici şi anum~ pe; Damian Sebeşan (Să
eusâgi) şi Vasiliu Bogoi (Laba'5int) pentru sinodul eparhial al 
Aradului; Ioan Marcu (Boeşa),- Ioan Gruiescu (t:ebza) şi Geor,lliu 
Gian (Oravica) pentru sinodul eparhial al Caransebeşului. Gra
tulăm colegilor pentru binemeritata distincţiune şi le dorim suc
cese in importanta lor Incredintare. 

Cursuri agronomice. Ve ner. Consistor prin circu
larul NI'. 1310(906, recearcă pe învăţători ca in terminul cel mai 
scurt posibil să se insinue dacă doresc a lua parte la cursurile 
agronomice, ca să poală tntreveni in favoI'ul lor la locurile 
competente. 

Ceară ,1 unsoare pentru pomi. Fiecare eco
nom ştie prea bine ce insemnătate are ungerea ranelor la pomi 
cu ceară ori unsoare anume pregătită, ca să nu fie expuşi uscării. 
Fiind ceara scumpa, ne putem pregăti unsoare mai ieftină cu multă 
uşurinţă, amestecând lut cu baligă de vacă şi păr de yiţăI, care 
face acelaşi serviciu. Unsoare pentru pomi se mai poate pregăti 

şi in ur'mătorul mod: punem la un loc atata pl'av de ghips ciUă 
cenuşă de lemn, pe cari le amestecăm bine, apoi punem Inca 
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atata năsip cernut prin sala deasă, cât ghips şi cenuşe avem îm
preună, şi acesle le amestecăm cu baligă de vacă şi puţină apl't, 
pană cl'tpătăm un aluat moale ca unsoarea. 

Cvaliflcarea şi perfecţionarea profesorilor pentru 

pedagogii. Din part(~a inaltului guvel'O s'a făcut dispoziţiunilp 

necesare ca cu incaperea anul ui şcolar 190617 să se poală cua

lifica şi perfecţiona invăţătorii diplomaţi pentru şcoalele civile la 

posturile de profesori pentru pedagogii. Cursul e de doi ani şi 

se va ţinea la univerzitate, iar pl'axa se va face la un institut 

pedagogic designat de dl ministru al cultelor. Grupele ce şi-le 

poate alege candidatul sunt: 

1 Filozofia şi pedagogia, 

2. Limba şi literatura maghiară. istol'ia şi geografia. 

3. Limba şi literatura maghiară şi germAnă. 

4. Istoria, geografia, limba şi literatura germână. 

o. Matematica, fizica. 

6. Zoologia, botanica, chemia cu mineralogia, fizica. 

Incassarea taxelor. Abonamente au lncurs dela 
Domnii.' Ioan RUS5U, Dr. Aurel Grozda, şÎ Aurelia P!1căţîan câte 
[) coroane) Teodosiu Rafi1rl 3 cor. Pentru diplomă au sol\'it 
Domnii: Georg1u Petrişor şi Alexandru Budea câte 2 eor. Pentru 

, fondul ne editare al organului reuniunii au lncurs dela Doamna 
Aurelia Păc!1ţian din Comloşul mare una coroană. 
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POŞTA NOASTRA. 

A. B. C. -- Am tl'ecut peste ispîte. Să uitAm toate pen
tru inviere, şi să cautrlm a ne valora tn şcoală. 

/. L. - A fost şi sa rectîficat. Nu nulrim "upărare~ toaLe 
le suferim, pentrucă nu noi ci cauza trebue să triumfeze. Hecti~ 
floarea publică va urma . 

./uno. - Zica. ei! Nu ne luăm după vorbe de stradrl. 
Conştinţa ni-e liniştită. 

SMe(mului. - Deşi lndecursul anului a implinit 12, după 
lege trebue se termine clasa şi numai dela toamnă va fi trecut 
între repeţitori. 

Dem. N. În P. - Pedeapsa o (Udă comitetuL Antîstia 
(lomunaIă numai execută. 

O. P. - 1'. O. - Cu răbdarea trl~ceti marea. N'aveţî 
teamă de nevoi Dzeu este cu noi! -

R. În B. - Răspunsul vostru prea intârzie. De sigur a-ţi 
afiat alta modalitate. Eu cred că ar fi conzult a elernÎzâ intreaga 
festivitate prin invitarea unui fotografist în faţa locului. -
Aştept răspuns. 

S. S. - A abzÎs de post. 

L. - Rugarea de penziune să timbrează. Documentele 
trebuesc alăturate in copii magiare, deasemenea timbrate. 

Cum? - Aflarea volumului aparţine geometrîeî. Defiui
tiunea volumului fiz.icei. Ambele vrn tractate in cadrul materia
lului prescris pentru şcoala popora1ă. 

Erpoziţie. Călătoria fncoaci şi tn colo costă cil'ca 
20-30 coroane, In câl priveşte cortelul şi proviziunea vor fi 
fa\'orurÎ. 

D. O. în, C. - Pe calea ofieiului parohial te rugăm să 
Insinui scuzele la Vener. Consistor. Noi nu avem indreplăţil'ea Il 
seuza pe nime~ aceasta cade In competinţa adunării reşpeetive, 
de unde sa întâmplat absenţa. Din motivul acesta n'am putut 
scuza nici pe aceia cari ulterior au Insinuat documente legali 
pentru scuza lot" Aeele trebuesc tnaintate înainte de adunar~, 
('a să poată fi deshătute. Ven. Con~jstor li fţwut bune sel"viţiî 
reuniunii. De spI'igînîtori personali n'avem lipsă, dar avem tre
buinţă de membrii bravi la reuniune . 

• 



BIBLIOGRAFIE. 

In tipografia diecezană din Arad a apărut dinnOll : 

L.~Anua,nt! !,coalelm' jio}Jorale"Îlltoemit dupa eele mai 
moderne reeerinţe şcoJat>e de Jfj,.:~f JloldOl'wi inYăţ~ttor şi diret~tor 

şcolar in Arad. Aee,.;l anual' înt1i"penzabîl în admini..;lrarea lnY~l

tămantului, va tace cele mai e,.;eelente servîţii şcoaleî şilnY~l

ţătorului. Preţul 1- eOl'oane. 

2. "Dhtloage" de luliu Crofşorean. Materialul, prezentat 
pnblicului in formă dialogică şi stil poporaL combate credinţa 
greşită a credincioşilor ajunşi in ispitit şi-i indeamntt a sprigini 
pe conduelttoriÎ lor lntru promovarea instituţîunilor noastre eul
turale. Recomandăm aceasta scriere foarte suceeastllnYătătorilor, 
eu ~(!OP de a o răspândi in popor. Preţul l:iO med. 

In editura lîbl'âriei Cîurcu Bra~ov au aparut; 

"Vătfi}elul" sau oraţiunî tinute la nunteleţăraneşti şi 

doîne eule~e din gura soldaţilor romt'toi de Va,leriu [JugUl!. 

0p(f,iţ, subofîcer in regimentul de infauterle "Archidncele Eugen" 
NI'. 4, L Ediţia a II. Preţul .30 filerL 

"In !7L,,", eomedie lntr'un act, Ioealizată de ArsenÎtt 
VlfLîeu. ' Preţul 10 flleri . 

• 
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