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- Anul IV. Arad, 18 Aprilie (1 Mai) 1907. Nr.4--5. 

Reuniunea învătătorilor 
P'ropridar editor: 

Reuniunea Inv313tordor romani 
dela şcoalele popor. conf. Ol't dm 
protopoplatele ar3dana I VII. 

HlWACTOH, 

IOSIF MOLlJDVAN. 
Arad, piaţa TOkoly NI'. 8. 
Abonamentul anual 5 cor. 

De ~tilltele l\tsti. , 

Pe timpul când făţărnicia privilegialuilli pOpOI' din 
Îndepărtatul răsărit al falnicultli illlperiu Homan şi-a ajuns 
apogeul, iar viaţa plebeilol' a devenit insupol'tabilă, s'a 
ivit în lurne Dnmnezcll omul, Inmina din lumini!, soarele 
drepl'Hii a cărui raze deşleptatoare aU stl'ăb,ltut până in 
cele mai de jos pături ale SOCIelfttii omeneşti, deşteptând 
la vi:lţă pe cei morti sutlete~le, întărind speranta lor in
tl"un viitor mai bun şi mai fericit. Incălziţi de lumina 
cunoştintei lemnarii şi pescarii poporului şi-au părăsit scu
lele şi mregile şi neinfricati de suferinteie şi neajunsuril:> 
ce intimpinau, s'au (ăcnt apostoli pl'opagalori ai principii
lor creştineşti: rlrpJdrtfp, fn/tietaff> ~i e!f!llit1tle, vestind lumii, 
că oamenii, [ară deosebire ele stare şi averf', sunt fraţi şi 
fiii unuia şi adevăratul Dumnezeu, 

Făţarnicii timpului de atunci, geloşi de privilegiile 
ce le eveau dela falnicii Homani, nu consâmţau cu prin
cipiile propagate şi nu doriau luminarea ~i emanciparea 
plebei. 

Au urmat; 
Zile de goană şi urgie, zilele patimilor ... 
Arginţii amăgitori ai făţal'l1icilol' priv: '(1Î!iti •.. 
S'a ivit Iuda, care pentru 30 de m;ginţi a vândut 

cauza cea sfântă a neamului omenesc", 
Izvorul luminei s'a dat in mânile oamenilor păcătoşi. 

1) 
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Cel ce a scos sabia prnlru cauza cea sfânta, pân[ a 
nu cânta cocoşul, s'a l:ipil.dal de lrei ori. 

Sfalul f<'l.tarnicilol' lege a facnt, ~i după lege, izvol'tll 
luminei s'a stins .. , dar, a trf'ia zi ial'[lşi s'a ivit, a inviat şi 

CO/Uil sjiÎnfâ tntllşi a iriuJ/!/Îd. 
Cel lăpădat s'a reintors. 
1 Ilda s'a spânzll ral ~ , .. 
Fatarnicii )Jl'ihPlfp .... C priit {aI'Y" l/lJllf!! ..• 
Razele luminei divine, prin timpuri grele a străbătut 

ŞI până la noi , .. 
Incttlziti de aceste raze, din fiii plehei s'au formal a~ 

postolii neamului, neînfricaţi de suferinţe şi neajunsmi. 
Făţarnicii şi privilegiatii limpului nu consârnt cu prin

cipiile propagate şi nu doresc luminarea ~i emanciparea 
plebei. 

Au urmat: 
Zile de goană şi mgie. zilele palimilor ... 
Arginţii făţarnicilor privilegiati ... 
Fazele istoriei "edem că sa repcţesc. Ce va .. nai mmit 

nu ştim, dar suntem tari în cl'(;dinta: ('It ('(/IIZO ,,:!/ÎIII/i frfi
VII le ,<;ă h'; /(1J~lf'Ze. ! ... 

In aceasla spcl'anţ<l salnlllm pe aposlolii neamăgi~i cu 
Cilvi niel e vestitoal'e de bllCl) de : 

Crisf()s (1, Învirtf! 

() pOYCRte. 

* * '" 

Să v<l spun - mă rog - o poveste, de cât cal·e .... 
nu mat este. 

A fost odată - şi tl'<le:-:,' r, :;i acum dacă nu-o fi 
perit - o societate mare, pe ac~ii, cum se zice. Aceasta 
socielale avea multe averi, intre altele şi o vie întinsă, pe 
un deal frnmos. Sl~1pftnul, nepnlând lucra atâta lume de 
bogăţie, a dat par'Lea cea mai mare la al'ând,l, intr/acestea 
erft şi via. Al'ândalol'lll viei a Inilt via - cu r<l:..;pundere 
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mare - căci stăpânul ti spusese să grijească bine de ea, 
pentrucă e moştenire rămasă dela străbul î, deci avuţie 
scumpă ca o peatră ne~titl1ată. Fiind via întinsă, noul 
stăpfm - care Încă era un fcl de societate - a trebuit 
să-şi năimească ajutor de tot felul, şpani, cassieri, isprav
nici şi vieri - mai mari şi mai mici - după cum a cerul 
lipsa şi trebuinta, iar pe lângă ace:;;tia a mai fost lipsă de 
o mulţime de lucrători, cari sa. lucre via părăsită şi plină 
de burueni, ce aveau rad[lcini de sute de ani, ba, se mai 
aruncau şi din via vecinului. 

Lucrătorii viei toti erau de un neam şi de un sânge, 
şi erau multămiţi cu soartea lor - aşa, cum se mulţa
meşte omul care nu poate mai bine - şi se simţiau destul 
de bine, când ştiau că şi stăpân ii lor sunt de un neam 
cu ei ... Câte odată mai aveau daravel'i neplăcute Cll vierii, 
cari îi' ocarau (pentrucă şi ei au fost ocărâţi de şpani) că 
nu lucră cum se cade şi atâta timp cât se cere ... \iar asta 
tot aşa au mers, până când lucrătorii s'au adunat' să ţină 
sfat, că ce este de fa.cut'şi cum ar li mai bine de ei, ca 
să trăiască in legătUl'ă fl'ăţiască? Allziseră, că un fel de 
oameni ce se numesc »socialişti« prin ţinerea la olaltă şi 
voia de a-se arăta că şi ei pot ceva, pe mulţi au facut 
să îi asculte !?i să-i cinsteasc<'l, - de aceea !?i-an ţf'sut şi 
ei un .rost«, pe care 'I-a numit: Hcuniune pentru în
nainlare .... 

Pe vieri - ca pe cei mai pricopsiţi - iau p"tlS în 
frunte şi le-an încredintat aprindprert luminilor. Însă ca 
societatea sit poată merge ca lumea, a tI'ehuil ca fiecare 
membru se contribue cu o taxă oarecare, pentrucă tre
buiau luminări şi litmpi, cari numai pe nimiea nu se puteau 
cumpăra, apoi mai trebuiau şi alte lucruri. Cu acestea 
treburi lumea s'a deprins bucuros - de silă - şi treaba 
mergea bine - cum merg şi alte treburi naţionale: schlO
pătând. 

Cu tote cele înşirate, lucrul viei mergea şi via era 
frnmoasit, ba, arândatorii de mai nainte, pentru ca să aibă 
Illerălori destoinici, an infiintat şi o l'iepin/i/'ie unde se 
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invata lol lucruL., şi astfel se crc;;leau lllcriHori de se 
puteau trimite şi la alte vii. .. 

Via mai avea Loca şi stratLlri CLl flori, cari nlspândcall 
miros şi odor pesle inlreag:\ mo~ia. Cn\tivarpa se facea 
cum dadea - cel de sus, iar dela o vreme prin lucra
toare luate din şirul celorlal~i mlltJcilori. Acestea văzândn-sc 
mai la o parte, al1 răslltlal mai libel' şi nici mai voian să 
asculte de porunca vierilor, ba, dela o vreme nici să-i 
mai cunoască. Ah! uitasem ca să spun, că o î/lt/tmplare 
a făcut ca acestea lllcl'ăloar-e - luale dinlre ceialalţi :să 
fie trimise la o cUl'te boierească - c:lt-va timp - ca să 
înveţe cullivarea Ilorilor şi, aceasta Îtnprejluare le - al1 
ambiţionat. 

Vierul - cel mai mal'e încă - nu-i Ileac, (că doară 
de aceia îi pus să fie - cel mai mare) pofteşte dela 110-
rărese, ca să-şi împlinească dalorinţa, aşa dl1pă cum a 
fost legilluiala .- atllnci de mull - când şi ele erau 
într'un rând cu ceia1aJţi. Dar dânsele nil vreau, ba s'al1 
făcui foc şi pară de mânie, c<1 li-s'a v<1tămat rangul. Şi, 
ClI ponosll1 cât mai mare - aţ,l -~- până la sl<\pâni, 
- c<1 ce vreau vinţelerii - că le socotesc in rând cu 
ceialalti, până când dumnealor sLlnt mai sus, cu ~ un 
lat de palma. Ci cine a ascultat ponoslul obidat cu sllspine 
~i lacr<1mi nu ştim, dar am \'aznt, cit spanii viei au lual 
pono~lnl la nlvaş. Şi încă ce 1'11vaş 1? Cn încreslăluri şi 
llguri cari l'ellectau Lntepături usturătoare, cal'Î arătau cu 
cală trudă s'a facut bietul răvaş, numai ca sa se dove
dească dreptul Ilorăreselor. (?) Destnl, că pe lângă toală 
bunăvoinţa de a scoale dreplul la iveală, aceasta nu s'a 
pulut CI1 una CI1 două. 

Vierii însă au tinl11 sfal şi s'au socotit, că decât să 
aibii atâta ;>val« şi »năcaz<I pentru ele, mai bine se lipsesc 
de bucmia şi plăcerea de a le avea În societatea lor. 

- Atâta pagnbă! 

* * * 
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Pc când credeau vierii cii acnln l:j'a gillal CII n{lca-
7.llrile, iata că le vine alt nl\'a~, care se deosebia de cel 
dintftin, f1llldca era mai scurt decât cel venit dela şpani 
şi avea semne mai putine, dar mi-se p:lrea ca pe semnele 
răvaşului erau înţepeniţi ghimpi de »/)ofura« :51 »Ilyo
scyamus« a căror sucmi le-al' ucide, dar nu le-ai conlra
balanza Illomentar.. Erau bieţii vieri ca şi ncştinii pe 
tim pul l> incvizi tiei« pll!7i Între cuţite. 

Insa voia tare şi credinţa nestr:lmlltatrt că pe alor 
parle este dl'eptatea, toale le-au Învills şi le \'01' învinge. 
Pot mauipulantii pepinăriri 5a tie fo]oseal:ică de orice urme, 
acelea se vor îndoi, ori se \'01' frânge dp zidul oţelit care 
formează societatea l1lcrătorilor cu vieriI la olaltă ... 

Poate că mulţi [l'an illHes ce am zis, de aceea o 
spun mai de3chis: 

Vierii şi lucrătorii ClU a \'11 I dorinţa generală ca şi ma
nipnlanţii pepinăriei sa faCil parte din societatea lor _. şi 
s'au bucurat foarte când i-au vazul în mijlocul lor ~ dac::!. 
nu în altfel - bal'ern să grijease<Î 8/; JIU se stlÎlI!f/i IUII/illil!', 
iar pentrucă au avut loc pe scaunele celea mai bune -
cred că au fost în drept 8(1 ceară, să - se lJ/âfp((!il'ii ((flila 

bir, cât plătesc şi ceialalţi munciLori. Aceasta a mai lipsit 
că apoi au şi auzit aliH virl"ii cal şi lucrălorii. Ba ca-s 
negri pe faţă, ba, că-s nespălati, ba. că-s ncîndemânalici 
şi .. , şi nepricepuţi, iar ei SUtit cu toale III rând. De aici 
apoi mustrări şi ceartă, din cearlă rezbel şi, ştiţi colo ... 
rezbel pe răvaş, ca din poveste. 

Dar, 
Mă rog, să ascultaţi, 
Şi să nu vă supăraţi! 

Că. din poveste 
lndl Illai e!"te. 

Şi, să credeţi dumneavoastră, 
Că povc"tea mea llll-i IJwasLa ~ 
Acea:.:ta mi < au spus-o mie 
Lucratorii drla vie. 
Iar lor, \<ecînii le-au spus: 
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Că, de durere, tlorarii 
şi cu piepinarii 

Au )()sal şi s'au dus ... 
Dandu~se mahnirii 
Zicând: 

Pepinăria să pârlogească 
Flol'fu'ia să i nţelelleas<,ă 

Aşa ar fi, dacă ar rămânea după mintea acelora cari 
au început cearta pe nimic şi au pus oleiu pe foc, iar pe 
deasupra au îndemnat şi pe alţii - cari nu aveau cuno
ştinţă de personalităţi -- sil-şi bage degetele in foc. 

Curat ca în timpul... modern, când frate - la frate 
îşi inţoarce spatele !şi mai prefere pe un străin decât pe 
sângele silu! 

Nu avem inlentiunea să certăm, cu atât mai puţin să 
vătămăm pe cineva şi, nici prin gând nu ne trece, ca să 
delm cuiva lecţii; atâta doar ni-se permite ca să atragem 
atenţi unea stăpânilor - că lucrătorii se scumpesc foarle 
şi sunt cercat[ pe toate caile: cu de-a binele, mai cu 
momele şi poate in altfel - sa Ile cu mare grije şi sa 
impelrţeasca dreptatea cum se cuvine. 

Să gatărn insă povestea. 
Când lucratorii viei lucrau din răsputeri sa cllltivc7.e 

şi să aducă via la rând, slăpânul viei vecine, laolalta cu 
slu.iilorii lui, le făceau semne prin gard ţ;i-i chemau în via 
slreliml, cel acolo vor fi pHl.tHi mai bine şi vor mânca tot 
pleldnte şi paşteturi, ial' nu coji de pâne uscata şi malaiu 
muced, ca la sU'l.pânul 101'. 

Mare ispită pe capul lucnHorilor şi mai ale8 atlll1ci, 
când dela ai lor in loc de mângaere şi vorbe bllne, aud 
numai dojenil'i şi semne de desconsiderare văd din toate 
părţile! Unii mai lihnit[ şi dOl'llici de mare bine, au 
ascultat glasul de sirena. şi s'au dus, altii stau pe gânduri 
şi puţini vOI'fi cari sa sărute mâna care îi loveşte, Alunci 
ce va fi cu via ramasa fără lucrători? Cine o va cultiva? 
Iar semnele de pietate atlatoare În cuprinsul viei cine le 
va mai griji? Căci cei destinaţi a pazi focul sacru, de 
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mult s'au înfl'llptal Cll gnbirnea dală de străin anume ca 
să doarmă şi să lase ») forul sacm« să se stangil. Şi ce 
va fi f,Hă căldura şi fără lumină?? 

l\1a~j[ja infernală e varal"l sub edificiu ... ~i timpul de 
esploadare şi nimicire loIală se apropie ... 

Treziti·\''' oameni buni şi nu durmHi ~! 

1), Vallw. 

, Cam ce e pricina raportului încordat 
dintre preot şi învăţător? 

- Răspuns dlui "Magistru". -

In timpnrile de mult treeulp" dascillul, acest prototip 
al rnodestiei· şi sufcrin[ii totodata, a fost privit de lume 
mai mult - cum am zice, de un fel de ~rnalum nccc
sarum« ... 

Trecut-au însă acelea vremi de mgie şi fatalilate' şi 
cu încetul. .. acest nesgomolos pioner al culturii, azi e 
privit de societate cu ochi mai buni! 

Bărbati mari. de talia Il1i Uiesterwcg, .Iean Panl, 
Bl'ougham~ Comenius, ] lerbart etc. tin pc~ acest »modeste 
dascăl de un factor cultural cu lin rol hotăritor în vieaţa 
popoarelor. 

Prin acestea voesc să zic. că azi Îm'ăţătol'ul poporal, 
relativ arc o pozitie socială mai I'espectabilel! 

Dar ce să vezi?! , . , 
Aceasla poziţie f,lr:1 pretenţii a în\'aţa!orului e con

~iderată. din partea multor »chiemaţl« de o poziţie de 
1lIa..la a doua şi a treia, s,l nil zicem chiar - zero! sus
ţinandu-se sus şi tare, eă învăţ<1tornl e slugă plecată, in
ferim', serv la toată lumea, cu rn e tras, im pi os încoace ... 
şi încolo şi ca atare şi infel'iol'ul, snbalternul preotului -
ergo: acesta superiorul cellliHlalt. Wrin asociaţia ideilor 
mi-se sugerează în minte regimul de vasalitate şi servilism 
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respingător - al personagelol' i:storicc de tristă memorie 
Carol J\lagno.:şi Ludovic XI din evul mediu! ... ) 

Aceasta din urmă (superiol'itatea preotului faţă cu în
văt<Uornl) se trudeşte s'o dovedească li' cu vârf şi lndesat« 
şi reflectantul meu, dl »- Magistru« Înt!"un articol din nu
mărul precedent al aeeslei reviste mensuale. 

Şi dechiar de pe acum, că ceea ce am scris În a
ceasta chestie În râlldn\ trecut, sustin în toată e:-;lenziunea: 
până la litera cea din urma, constatând, la fondul chestiei 
:ji acum, că preotul în nici nn fel de chip nu este şi nu 
poate fi superiorul Învătălorului, fiind raportul intre dânşii 
pe baza chiar a principiului de drept coordinat şi nici 
decât subordinat, fie că reccnsentul meu se va lega de 
"similitudinea« ori »congruenta« acestor done misiuni! ... 

Dar aceea încă sit se ştie, ca spiritualul »raport de 
demnitate« chiar aci nu numără. 

Toate acestea aserţiuni ale mele îmi iau voie, cu 
permisia Ono redac~iuni - ale dovedl prin următoarele: 

»Cu dorul de a cunoaşte pricina răului ce zădărni
ceşte propăşirea noaslră cullurala, penelrai ideile desfa.şu
rate, dar 1n locul celor sperate !şi promise în hUu, am 
aflat o diagnoză nebazaiă, falză. Am ramas desiluzional« 
zice dl M. pe coloana primă. 

Şi acum să ne inlrebam: oare pentruce diagnoza fa.
culă de mine e falr,ă şi nebazală? ce anume l-a puiut 
aduce la convingerea, că Cll nn m'am Onut de celea cu
prinse în titlu? .. 1) 

D'apoi fiindca. eu presupunerile şi deducţiunile mi 
le-am spl'iginii mai mult pe baza similitudinii rhenull'ii 
preolului şi a tnvăţătorului cu abandarea principiului de 
d['ept? ! ... 

Prima o admite şi dl M. dar cu principiul de drept 
nu este împăcat nici de cum ~ pentruca. vezi dragă 

1) Dt' sin!' inţeles: dacă ziceam cil pn'olul l' slljlPrioru! ![}\·.l.t lorului. 
că acesta ii datofl'şte supun>,!"", f>'spect - oh! atunci "diaglloz 1" UH'a "rit 
bazată, adevărată, titlul ~orespund('a, principiul de drept er.\ respectat! _ .. 
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Doamne, eu am dat culotlliui uitării aşa numitul »raport 
de demnilate« dinlre preot şi învăţător. 

Şi acum, să analizăm dle Magistrn I 
De când la dta pUI' numai raportul de demnitate şi 

acesta dubiu, formează principiul sau baza de drept? 
Oare nu mai întâi vin prerogativele încopciate sau legate 
de un post, şi numai apoi demnitatea! Că doară in drep
turile ce cularele le poate exercia asupra altuia rezidă în 
primul loc suhverzanta superioritate şi nu ia o demnitate 
exemptă de dl'epturi; sau cu alte cuvinte: când accen
tmlm superioritatea cuiva, primo loco căutam la preroga
tivele şi drepturile cu cari este investit şi din acestea îi 
deducem şi demnitatea ce o poate avea după profesia sau 
oficiul său. 

Aci ajungând, dela sine ni se impune să erum: ce 
drepturi anume are preotul fata de învăţător; pe ce pie
destal stă acela faţa dP. acesta, de ii este superior? .. 
cum sustine dl M. 

Răspunsul la aceasta intrebare e u~or de aflat, căci 
ni-I dă, pe coloana a doua insllş recenzentul. 

lată-1 ! 
»Preotul este preşedintele celei mai mari cOl'poraţiuni 

din comuna bisericeasca, a sinodului parohial şi ca atare 
reprezentantul sau capul întregei comune, iar invatatorul 
numai conducătorul unei institutiuni susţinute de comuna 
bisericească şi atare stă sub dislJoziţillnea corporaţiunilor 
parohiale în fruntea carora stă preotlll« ... 

Aci mai întâi avem să corigilm propozitia dlui M. 
cu pluralul ... :tin fruntea cărora (corporaţiuni) stă preo
tul ... i[ astfel: »in fmnlea careia stă preotul ... i[ şi a
cesta în interesul adevărului trebue s'o facem, din motivul, 
că prezide al comitetului parohial nu e scris nicăiri, că 
poate fi numai preotul, ci şi alt mirean, fie chiar plugar 
sau ţăran, numai să fie harnic. 

Ramâne deci, ca preotul stil numai in fruntea sino
dulni pamhial, căci alte corporatiuni mai însemnate la noi 
în parohie, după »Stalutul organic'! nu există! 
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Acesta e nnicul al'gmncllt re baza c:1ruÎa eli M. Sll

t)ţine superioritatea pl'('oluluÎ faţ<l de Invatalor, Aci e con
centrat tot dreptul leg,1i (?!J şi raportul de demni late ! 
ce după dl M. exi;;t;l inlre aceşli doi factori. 

, Sa. ni se ierte vorba, dai' ace:sla nu e argumenl 
şi nu e, penlrucc1 prezidele sinodului parohial, preotul, nil 
are nici un drept a-I trage la răsplldem pe învaţator 
pentru eventuala negligare a oficiului său, Nu are dl'ept 
preotul nici chiar să-I admonieze nici orlcios şi cu atât 
mai puţin in mod privat. 

Ori mai pe inteles,' Unde şi când s'a întâmplat, ca 
un preol-preside al sinodului parohial (ca presupus supe
rior), cu dela sine pulere sa fie suspendat din po;-;lul săn 
pe atare Învaţc11or? dacă preotul e aşa superior, de oarece 
snperiOI'ilalea numai astfel are seoz. 

Răspuns pozitiv aci sunt sigur nu voiu primi dela 
dl M., caci lipsesc cu desevâl'şil'e cazurile concrete, ceeace 
insemnează, ca preotul nu esle investit cu nici un fel de 
drept spre a rlisciplina pe învăţator, sinoelul parohial ase, 
meoea! *) 

Va se zica: nu sunt drepturi şi unde nu sunt drep
turi, dispare şi raportul de demnilale, nu-i supel'iontale! 

Vezi bine deci dle M. ca raportnl de demnitate intre 
aceşti doi factori nu e nici de cum real, ci platonic, ca rle 
pildă »amorul platonic«, tol aşa şi )dreptul legal«, 

Din aceasta genez11, bazată pe însuş citatul dlui 1\1. 
reiese destul de evident acle\'ăml ~pus de mine În ni', 3, 
1 ~)oG, ca adeca preotul nu este sllpel'ioml iovM;ltorului 1 

Prin urmare » dl'E'pl 111 legal" al dll1i M. şi hazat pe 
raportul de demnitate, flitld lIumai iluzoriu, fie sigur eli 1\'1. 
.. nu poaLe :.;upăra pe nirne«, de curm'a nu-I va supara 
mai tare pe dl M, Tol de aci urmează, ca dl M. a 1'ă-

*) n"CLlI10SC. un drept tOill~ are şi preotul: cel de a-l d,'uum:i;\ pe ill
v,lttHor superiorilor nostri (prolopopului-ill~p. şcolar ('te.) dadi cpva llu-i con 
vin!', lucrul lIaibii e ill~'t. c.l lu\'fl\.Uorul illc,' e in drepl. s.\-l tl'"t1IlI,te p" preot 
celor mai mari, dnd aCt'sta scurt,'azil pe Inv. !n drepl.urile sale! 
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mas aşa tarc »dCflilllzionat«, făcându-şi numai ilnzii despre 
superioritatea preotului faţă Cil invttţătorul. 

Ca dI M, să apară imparţial, apoi l-ie pnne şi tămâiaza 
atât pe unii preoti cât şi pe unii din învatatori aflrmând, 
r.ă nu raportul de demnitate sau superioritatea preotului 
e pricina că între el şi invaţătol' nu este armonie, cum 
susţinusem eu, - ci »slabiciunile omeneşti« ale acestor 
doi,. , 

DI M, a făcut niu, că nu s'a pus să facă diagnoza 
acestor slabicluni ceva mai radical şi obiectiv, nu numai 
aşa superficial, mulţumindu-se simplu cu constatarile. 

Intreb pe dl M. numai una: Ce-i poate îndemna pe 
"unii preoţi, că aşteaptă, ba se încumetă a demând~l În
văţătorului, ca să le sarute mâna şi să le pună foc în că
delnită?« Cum se numeşte acen.sta slabiciune?, " Oare 
nu provine aceasta din o prea mare îngâmfare, superbie, 
arogantă sau mai bine din inchipuita superioritate a preo
tului faţă de Învăţător! S'auzim argument contrar! ! 

Dreptaceea putem zice, în urmarea celor relevate 
până aci, că »diagnoza« facută de dl M. e nebazată, falza 
şi - unilaterală, fortată mai adaug eu! Iar principiul de 
drept al dsale se clătina, ca bunaoara trestia În bătaia vân
tului ! ... 

Chiar să exi:-5le închipllitul raport de demnitate înlre 
preotul-preside al si[)oduilli parohial şi invăt;Hor, - dal' 
atunci dle 1\1. ce raport există între învilţiltorul şi alţi 
preoţi al nostri din aceellşi comună., cari nu staLi în frun
tea sinodului parohiill, deoarece prf'zide numai unul poate 
fi (Ia sinod?) Ce să mai zicem, apoi, când ~tirn, că vin 
cazuri de preolul-prezide (presupus superior) nici nu poate 
conduce anumite şedinţe ale sinodului parohial fară să fie 
ales! 

Şi - fiindca s'a facnt aşa multă vorba despr'e ra
portul de demnilate, ţin sa accentuez, că adevilratul şi pri
mul rapol't de demnitate este acela, ce exisl,l între pro
topresblterul-inşpector şcolar şi învăţător. 
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Acesta da! e;-;le snprriornl invaVilo!'l1lui, C;tci e inve
:stil cu anumite drl'pluri de a cunlrolil, lrage la răspundere 
reşp. disciplina pe irmllălol'! 

Acesta e adevar şi fapl, ce nu se mai poate constata 
sau discuta. 

Şi adecă aci e;.;te ralJol't de demnitate, pentrl1că există 
drept legal şi (Jind drept legal este şi superiodlate. 

Dacă dl Magislru Îmi ştie documenta superioritatea 
preotului fata de tnvăţator în forma aceasta, - alnnci 
aştept argumentarea, daca nu - recomAnd dlui t\1. că 
dovada adusa până acuma de domnia sa, spre ii demon
slI a superiorllatea preotului - s' o puna la o pade pentl'll 
a pauza. .. până mai târziu, când vor veni timpuri mai 
bune şi poate mai norocoase, ceeace eu utlul cu greu cred 
că vor şi sosi, căci starea materială a învaţatorilor nosLri 
se ameliorează bi nişor ! 

Remediul meu este tot cel \echiu: PreoLul nu are 
decât să lase la o parle "raportul de demndate" şi supe
rioritate faţa de invăţalor«, caci aceslea numai închipuite 
fiind, produc multe »:sIăbicini omeneşli«; şi l<'\sândn-Ie, ar
monia, atât de dol'Îl3 tnlre acc$li doi luminători va veni 
de sine rară a fi lipsa ca să mai coopol'eze la restabilirea 
ei şi alţii. 

B. 

Aflarea intereselor. 
(Temâ. practică c]. VI. din şcoala poporală.) 

Fîind al'itmelica un studiu important in viaţa omului, 
noi ievătătorii trebuie să punem mare atenpune la propn
nerea acestui şludiu, pentruca arilmetica formează di:sci
plina de chepetenie in şcoalele noastre poporale. 

Să fim cu privire la scopurile şi prinei piile acestui 
studiu. 

Are doue scopuri, -- Pal'lea matel'ială ţinteşte ca 
şcolal'ul sa fie în ~tare a rezolva sigllr şi uşor temele ce-i 
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obvin in vieaţa practică, ca prin aceasta să se poală feri 
de pagubă; iar partea formală, ţinteşte la fortificarea pu
terilor intelectuale a elevului. - Trebuie încunjurat orice 
fortă in întrrbari şi deslegarea temei. Fie lemele simple 
şi practice, cari zilnic obvin în viaţa omului şi pe cari 
simplul laic e in stare a le rezolva. Să ne nizuim a sa
tisface postulalelor şi exigentelor metodice, ca viitoarea 
generatiune ce ese din şcoala de azi, să aibă cuno:;;tinţe 
aritmetice suficiente pentru traiul vleţei. 

Las să urmeze desvollarea următoarei teme: 
Scopul: în 24 Maiu s'au pus in cassa de păstrare 

350 coroane. Câte interese aduce acest capital până la 
capătul anului? (dupăce interesele după an şi lună le-am 
socotit, scopul ni-e să căutăm interesele după zi). 

Prp.rJl'itil'w: Ce lrebe să ştim? (cât e capitalul -
interesele). Cât e capitalul? (K50 cor.) Câte sunt intere
sele? Vă spun 4 %

, Ce lnsamnă aceasta? \că tot capitalul 
de 100 aduce 4 %

,) Ştim timpul? (nu) Numai ce ştiu? (că 
terminul este dela 24 i\1aiu pâml la 31 Decemvrie). Acum 
vă spun că în ~assa de pastrare cum socotesc timpul. - Câte 
zile mai are luna Maiu dela 24? (7) Dar ei nu socotesc 
fiecare lună numai din BO zile. - Alunci din câle zile vor 
socoti luna lui 1\laiu? (30). După aceasta care luna. ur
meaza.? (Lunie, Iulie ... Dec.) Şepte luni tol cu KO zile 
şi cele şase zile re au I'ămas dela luna Mai cât face? 
(210 + 6 = 216), Spune-mi deci care este întrebarea? 
(350 COl'. cu 4% pe 216 zile cât aduc) . 

Prucedura: Dela care suma cunoaştem interesele ? (dela 
100) - Pe cât timp? (pe 1 an). Cat sunt inlere5ele după 
100 cor. pe an? (4°/0') După câta. sumă de bani căutăm in
teresele? (dupa 350 cor.) Se caulă interesele după 
1 an. Dupa 300 cor. cât vor fi? (12 cor,) Dupa. 50 cor. 
vor 2 cor. Va să zică după 350 cor. vor fi 14 cor. 

Băgati de seamă! Xoi avem să căutăm interesele 
după 216 zile şi nu după un an. 

Ce avem dară să căutăm? (interesele pe zi. La 
cassa de pastrare socotesc anul din 31)0 zile. Vedeţi! 
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atunci interesele de pe o zi vor fi a 360·a parte din 
14 cor. sau 14/360 cor. - Interesele după 216 zile vor 
fi de 21fj ori atâta. Cum inmultim 14/3tW cu 216? (aşa 
că Inmulţim cu numărătorul). Aşadară 14 X 216/360 -
rezultatul va fi 8'4 cor. 

De aici subtragem rl'gula: Dacă timpul e numit în 
zile, atunci mai întâi căutam interesele după 1 an. Aceasta 
o împărtim in 360 de păr-ţi, ca să capătăm irlleresele după 
1 zi şi atunci pufem atla interesele de timpul din Între
bare. 

Fiind procedura bună, invătătorul n'are alt lucru de 
cât a conlrola numai oCl1paţiuniJe elevilor săi, c<lci singuri 
copiii re7.oalvă tema, Aşa purced eu - rlecare îşi va 
avea pl'Ocedura lni. Marele pedagog Diestreweg zice: suc
cesul învăţâmânlt11ni este pendenl dela procedura învăţă
torului. 

OficÎoase. 

Lil'iu Duhlm, 
in\'tlt,ltol'. 

Cunoa~hrea indi~idualltăţii fiti ului ca condiţiunt 
principală ln educaţiunt. *) 

Istoria educaţiunei, această carte de o valoare in
discutabilă pentru cunoaşterea desvoltării culturale a 0-

meni mei, din timpurile celea mai vechi şi până în zilele 
noastre, ne ofere tuturor ocaziunea, a ne convinge, că 
greutăţile şi pedecile, ce le-a intimpinat educaţiunea la 
începutul desvoltărei sale, au provenit mai ales din a
bandonarea celui mai insemnat factor mijlocitor al edu
caţiunei adecă: natura. Până când bărbaţii angajaţi În 

*) Disel'talillllc pn'miaU\ ,it- lul Il, I!"PII. rlin I\·cieu CII 50 Cur. Adtt.,s 
la protocol SIIU. L. 



\l .... -, 

1. 

79 

serviciul educaţi unei nu s'au convins, că direcţiune.l -
carea să-i poată conduce cu mai multă siguritate la se
cerarea unor succese mai îmbucurătoare şi mai binefă
cătoare pentru omenime - li-o poa(e indică. numai 
natura, - educaţiunea nu numai că n'a Înaintat, dar 
putem zice ca stagna chiar, reşpective rolul ei se redu
aea numai !a probe şi esperimentări urmate de succese 
disparente. Indată însă după ce acelor bărbaţi li-au succes 
a pătrunde pe încetul în tainele naturei şi a afla, că ac
tivitatea lor poate fi Încorollată de succese satisfăcătoare 
numai ţinând cont de Însuşirile şi aplecările naturale ale 
individului supus educaţiunci, adecă: acomodându-se, 
lucrând şi Înaintând în armonie deplină cu natura -
espresiunea voinţei divine - educaţiunea Începu a În-
l1aintă. cu paşi gigantici. . 

Plăcut surprinşi de resultatele neaşteptate ce le-au 
dobândit bărbaţi ca Quintilian, Pestalozi, şi alţi peda
gogi de renume - prin întocmirea mijloacelor educative 
reşpective a educaţi unei, conform dispoziţiunilor naturei, 
- dânşii, în iubirea şi interesul cel mare ce-l nutriau 
în sufletul lor pentru binele şi fericirea omenimei şi 
pentru a feri posteritatea de pedecile şi greutăţile cu cari 
au avut ei a se lupta, pe basa modalităţilor prin cari ei 
au ajuns la rezultate Îmbucurătoare, au formulat o mul
ţime de maxime cari au să fie tot atâtea principii con
ducătoare În educaţiune şi pe cari le cunoaştem sub 
numirea de principii pedagogice. Vorbă să fie şi aceşti 
bărbaţi oameni fiind, nici principiile lor n'au putut fi 
toate perfecte, de aceea posteriorii, abandonând respec
tive modificând şi Îndreptând principiile puţin acomodate, 
noi cei de azi am ajuns în aceea fericită poziţiune, că 
avem o mulţime de atari principii, cari sunt de o im
portanţă deosebită pentru deşteptarea culturală a omeni
mei; ba putem zice, că dela modul cum să reşpectă şi 
aplică acestea principii, atârnă În cea mai mare parte 
succesul activităţii învăţătorului ca educător. 



80 

Un atare principiu însemnat, adoptat şi recunoscut 
chiar şi prin cei mai de valoare pedagogi moderni, ca 
prima condiţiune dela care atârno succesul educaţiunei 
peste tot, şi a Învăţământului - ca cel mai însemnat 
factor educativ - În speţial, este acela, care să refere 
la cunoaşterea individualltăţii elevului - din partea În
văţătorului - şi despre cal'ele îmi iau voie a tracta în 
celea următoare: 

Onorabilă Reuniune! 

Înainte de a-mi desvolta mai pe larg modestele mele 
păreri cu privire la acest principiu pedagogic; imi iau 
permisiunea a Vă comunică încă dela Început motivele, 
cari m'au îndemnat a tracta despre acest subiect, ca ast
fel cu atât mai vârtos să ne putem înţelege şi înţelegân
du-ne să ne nisuim a face tot ce se poate, Întru pă
strarea reputaţiunei noastre ca bărbaţi de şcoală şi În
tru ridicarea nimbului reuniunei a cărei membri suntem 
şi prin acestea a câştigă şi pe partea şcoalei noastre 
strămo~eşti acel titlu, pe care negreşit trebue să-i aibă, 
titlul de şcoală modernă - in senz adevărat şi nu fals. 

Dacă e vorbă dar de a Vă comunică motivele cari 
mi-au dat impulsul de a Vă prezentă acest operat al meu, 
apoi acelea unul fiecare dintre noi le putem observa în 
mijlocul nostru, numai dacă urmărim cu atenţiune eveni
mentele ce se petrec in sânul reuni unei noastre, precum 
şi în vieaţa şcolară, cu ocaziunea esamenelor finale. Ve
dem adecă că în sânul reuni unei noastre sunt unii mem
bri, cari în zelul lor - altcum laudabil - ce-I nutresc 
pentru inaintarea şi înflorirea şcoalei, voesc a introduce 
- ba în unele locuri au şi introdus - atarii novaţiuni, 
cari - cu toate că sunt pornite din intenţiuni bune 
nu se pot introduce, fără a ajunge înşine în conflict -
cu disciplina pedagogică şi cu chemarea noastră de În
văţători. De atare inovaţiune se poate privi obiceiul de 
a designa prin sorţi pe acela care are să ţină o prele
gere model În şedinţele reuniunei; precum şi obiceiul 
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de a esamina comisarul consistorial cu ocaziunea esa
menelor finale. In ambele cazuri ni se prezintă acel . 
curios tablou, că învăţător străin are să dea manifesta
ţiune dibăciei şi capacităţii sale prin elevi străini şi vice
versa. 

Cum însă nici una nici alta nu corăspund principii
lor pedagogice-didactice, nu corăspund cerinţelor psiho
logice nici celor sociale-etichetice, cred că sunt îndrep
tăţit a declara, că acestea au fost motivele cari m'au 
îndemnat a Vă prezenta operatul de faţă, şi anume: 
obiceiul de-a prelege, În şedinţele reuniunei, învăţător 
străin la elevi străini şi procedura esaminării comisarului 
cu ocaziunea esamenelor finale. 

Onorabilă Reuniune! 

Ca toţi indivizii cari voiesc a prezenta şi Întroduce 
cutare inovaţiune, aşa şi aceştia trebue să-şi motiveze 
inventaţiunea lor pe anumite servicii mai favorabile ce le 

. poate aduce omenimei a-:easta, În raport cu alta inventa
ţiune de acest fel mai veche; - deci aflu de bine a 
mă opri puţin şi aci şi a căuta pe ce motive îşi razimă 
aceşti indivizi procedurile recomândate de dânşii şi cari 
sllnt acelea servicii mai favorabile ce acestea inventaţiuni 
le-ar aduce şcoalei şi prin aceasta reuniunei? Motivile 
reşpective argumentele pe cari îşi razimă aderenţii che
stiunei de sub întrebare, părerile lor - sunt următoa
rele: aderenţii procedurei prime zic că e bine să preleagă 
învăţător străin, pentru a nu fi critizat învăţătorul local 
În faţa poporenilor săi şi zic că e bine a trage sorţi, 
pentrucă astfel neştiind care are să ţină prelegerea, se 
vor pregăti cu toţii şi în modul acesta îi facem pe ţoţi 
a fi activi; iar aderentii procedurei esaminării comisaru
rului în esamen zic, că şi aceasta e bine, pentru a con
trola pe Învăţător cu privire la diliginţa, capacitatea şi 
desteritatea sa pedagogică. 

6 
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Va să zică toate acestea trei motive se refer la În
văţător, la omul matur, care şi de sine poate fi activ şi 
poate să evite critizarea sa în faţa fH)porenilor săi; iar 
în ce priveşte controla în esamen, învăţătorul singur fără 
voia sa, se poate controla şi poate da comisarului eelea 
mai fidele date despre dibăcia ori slăbiciunea sa. A
ceasta fireşte, atârnă numai şi numai dela desteritatca 
pedagogică a comisarului şi a celor ce conduc esa-
111 en u 1. 

Până când dar aderenţii inovaţiunilor de sub între, 
bare Îşi razimă ideile pe motive mai mult sau mai puţin 
favorabile reşpective nefavorabile pentru învăţător, până 
atunci ei nu caută că n~gligă, ba desconsideră chiar e
levul, acel factor al educaţiunei pc care trehlle să se 
pună mai mare pond şi care trebue 51 fie centrul cătră 
care să se indrepte' atenţiunea noastră a tuturor, dacă e 
vorha de a satisface intru toate aşteptărilor Împreunate 
cu chemarea noastră. Din şi de altcum, motivele indicate 
de aderenţii ideilor susdtate sunt atât de slabe şi super
fldale Încât nu numai pentru elev, dar nici pentru îlwă
tător, cu atât mai puţin pentru reprezentanţii superiori
tăţii şcolare - ele I1U se pot privi ca vrednice de imitat 
şi nici acomodate spiritului timpului în care trăim. A
ceasta cu atât mai vârtos, că re~ultatele presupuse şi la 
cari tintesc aderenţii dcsamintitelor inovaţiuni, se pot a
junge - după cum voi dovedi Illai jos - şi pe alte 
căi şi prin alte mijloace, la tot cazul mai uşor şi mai 
bine decât după modalităţile amintite, cari dispar cu totul 
in faţa dispuzeţiunilor pedagogice-didactice, ce formează 
baza educaţiunci şi pe cari Iloi nu le putem abandona 
fără a ne da înşine cel mai slab atestat de paupertate 
în ceea-ce priveşte desteritatea şi capacitatea noastră de 
educători. - Până a nu indica Însă acestea căi şi mij
loace, se privim inovaţiunile de mai sus, în raport cu 
cerinţele şcoalei moderne şi ne vom convinge că acestea, 
absolut nu corăspund gradului de desvoltare la care 
s'a ridicat şcoala În timpul de azi. 
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Onorabilă Reuniune! 

Precum se poate vedea din celea înşirate pana aci, 
scopul meu este, a combate susnumitele inovaţiuni, cu 
argumente demne şi serioase, şi spre a-o putea înde
plini aceasta mai cu succes, le voi apretia reşpective 
combate acestea inovaţiuni din punct de vedere: 1) pe
dagog ic-didactic, 2) psihologic şi 3) social-etichetic . 

Privite acestea inovaţiuni din punct de vedere: pe
dagogic-didactic, iată ce vedem: 

Regulele pedagogiei-didactice recunoscute şi adop
tate de toţi bărbaţii de şcoală moderni, ne pun în dato
rintă, ca înainte de a începe cu elevul la o muncă care 
reclamă atenţiune, ordine, disciplină şi seoriositate --
să-i ştudiem capacitatea, talentul şi aplecările lui indivi
duale, să-i cunoaştem numele pentru a-I putea agrăl, a-i 
designa locul În bancă, a-I introduce În ordinea şcolară, 
cum să stea în banc l, cum are să răspundă şi ce pozi
ţiune să-şi ia în acel moment etc. etc. şi numai făcând 
şi întroducându-l cu toate acestea să ne Începem de o 
muncă mai serioasă. Acestea însă nu se pot aştepta dela 
un învăţător de cât numai în propria sa şcoală, căci nu
mai învăţătorul reşpectivilor elevi poate să fie în curent 
cu toate acestea şi numai dânsul poate prezenta cu ele
vii săi o prelegere practică din toate punctele de vedere 
de model. Din contră, un învăţător străin, cu elevi străini 
- fie macar cât de dester şi cât de bine pregătit - nu 
va putea produce nici rezultatul ce-l produce cel mai 
slab Învăţător cu elevii proprii. Nu odată mi s'a dat 0-

caziunea a participa şi a asculta atari prelegeri, unde 
învăţătorii, nefiind În curent cu materialul percurs de 
elevi şi cu estenziunea acestuia, nu ştiau de ce să se 
apuce, nu ştiau cum să ajungă la subiectul pe care vo
iau a-I tracta. Nu cunoşteau elevii, nu le ştiau numele 
ci-Î agrăiau tot cu tu! mă! celalalt! etc. etc. peste tot 
o nesiguritate absolută. Ba am văzut că un Învăţător, 
neştiind cum să designeze elevul care să răspundă, îl 

6· 
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boldca cu mâna ori cu degetul şi pentru a putea face 
aceasta trebuia să se Întindă peste bănci. De cunoaşte
rea aplecărilor individuale nici vorbă nu putea fi. Iar 
între astfel de Împrejurări, l1a se prezenta prelegeri de 
model şi inca publice. 

Dar ce să mai zicem, când ne aducem aminte, că şi 
elevii trebue să cUlloască mai de aproape pe învăţătorul 
prelegător, pentru a putea satisface aşteptărilor sale şi a 
nu conturbă prelegerea. 

In parte şi În esamen obvin tot acestea greşeli; co
misarul numai din titlul temelor induse în "Conşpectul 
materialulai propus" nu poate fi În clar cu estenziunea 
materialului, precum nu cunoaşte nici terminii folosiţi de 
învăţător la formularea întrebărilor, de unde apoi se ivesc 
o mulţime de neplăceri şi confusiuni cari con turbă esa
menul. Aşa într'o şcoală un elev răspunde despre cum
păna vulgară; comisarul voind a stoarce din elev o de
finiţiune mai clară îl Întrebă:. "Ce-i aia fătul meu? 
Băiatul care înţelesese "oaia" respunde: "Oaia e ani
mal". - Intr'altă şcoală comisarul intreabă: "Din câte 
părţi stă pământul r (Voia să ştie uscatul si apa.) Fiind 
Întrebarea aşa rău formulată încât pe ea se puteau da 
mai multe răspunsuri, elevul I1lI răspunde nimic. Şi nu
mai după ce spuse comisarul invăţătorullli ce respul1s 
aşteaptă, formulă învăţătorul Întrebarea la înţeles şi ele
vul respunse corect. Tot aşa se întâmplă nu numai în 
unul ci În toate esamellele în cari se amestecă persoane 
streine, ceea-ce ne îndreptăţeşte a susţinea şi afirma cu toată 
hotărârea, că aceasta procedură nu poate fi aplicabilă În 
şcoala poporală: 

Dar afară de aceasta şi practica obsen"ată În gim
nazii, preparandii, şcoalele civile ba chiar şi la universi-

,-

tăţi·- unde esaminează profesul reşpectivului ştudiu -' '1 
şi unde discipolii sunt indivizi la tot cazul mult mai 
copţi ca elevii şcoalei poporale - ne Îndreptăţeşte a rc- I 
clama acest drcpt şi pcntru Înv<lţător; căci dar şi mici- f 
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lor copilaşi ai şcoalei poporale şi Îl1v[lţătorului lor - li-se 
poate da aceea ce să d;) celfJr asupra cârora, Între toate 
Împrejurarile. mai de grab s'ar puieti aplicâ noalla pro
cedură dela esamencle şcoalelor noastre confesionale. 

Din acestea reese că atât procedura de a prelege 
în adunări:l' reuniunei, ÎnvăţcHor străin, cât şi cea de a 
esamina comisarul - cu ocaziunea esamenelor - nu 
pot fi admise În şcoala poporală peste tot şi în şco a
lele noastre confesioni1le în şpeţial - fiind În cel mai 
declarat contrast ClI toale dispozi(iunile pedagogice-didac
tice moderne. 

Esalllinând acestea inovaţiuni din punct de vedere 
psihologic, ne vom convinge, că Înovaţiunile de sub în
trebare nu corăspund nici cerinţelor psihologice. Dar să 
vedem! 

Jnvăţătorul, ca părinte sufletesc a micilor copilaşi 
lui Încredinţaţi, are daturinţa a se îngriji, a cll/l1penl bine, 
ca cunoştinţele cari voeşte ale împărtăşi discipolilor s{li 
să nu fie împiedecate a străbate şi a ocupa luc sigur În 
mintea lor fragedă - prin alte idei, contrare cu celea 
intenţionate de învclţătoL Aceasta o reclamă dela Învă
ţător nu numai datorinţa ce o are faţă de elerii săi ,dar 
şi datorinţa faţă de sine însuşi, căci şi aceea uşorare este 
când îi succede a ajunge la rezultatul dorit într'o oară 
decât în zece oare. 

Va să zică, datorinţa oricărui învăţător este, a se în
griji, ca spiritul elevului, în momentul când voeşte a-l 
îmbogăţi mintea cu CUl10~tjl1ţele noaue - să nu fie con
turbat de impresiuni noaue, ci - după putinţă - să-I 
facă a depărta din conştienfa sa şi ideile vechi contrare, 
ce eventual le-ar avea şi cari il pot Împedeca a putea 
cuprinde ideile noaua. 

Privind însă mai deaproape, procedura de a propune 
Învăţător străin la elevi străini, vedem, că atât învă 
ţăţorul cât şi elevii sunt pătrunşi -- intre astfel de îrn-
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prejurări - de oarecari dispoziţiuni sufleteşti absolut 
necorespullzătoare scopului de-a prezenta o prelegere 
practică din toate pUTlctele de vedere de model. 

In momentul când învăţătorul străin apare în faţa 
unor elevi tot străini, aceştia numai de cât - perd, 
reşpective 'şi abat atenţi unea dela prelegere ca atare şi 
vor fi preocupaţi de impresiunea ce o produce Învăţătorul 
străin asupra lor. De faţă încep a face asămănare intre 
învăţătorul acesta şi al lor; mai tânăr e sau mai bătrân? 
mai mare sau mai mic;; apoi, ce ochi, nas, gură etc. 
are? cum priveşte, cum vorbeşte etc. Ba nu odată să 
poate Întâmpla, că o mişcare, sau o privire, ori chiar 
numai o deosebire cât de cât obsen'ătoart în desvoltarea 
membrelor prelegăiorului - să-i facă pe unii elevi mai 
tineri să plângă, iar pe alţii mai curagioşi să râză. 

Tot acestea să pot zice şi cu privire la procedura 
de a examina comisarul sau alt cineva cu ocaziunea 
examenelor finale. Şi aici elevul este preocupat în primul 
loc de Împresiunile ce le exercită asupra sa prin comu
nicaţiunea directă - persoana Tloaua şi nu de grija cum 
are să răspundă. 

Iată dar, că despomenitele inovaţiuni trebllesc aban
donate şi diTl punct de vedere psicllOiogic. 

Trecând mai departe şi privind inovaţiuniJe de mai 
sus din punct de vedere social-etichetic, ne vom convinge 
pe de plin, că nu pot fi aplicabile nici chiar din acest 
punct de vedere. 

Cum îns~, În acest punct ni se prezintă doauă 
modalităţi contrare, mă văd silit a mă ocupa cu fiecare 
În parte.- Voiu lua dar mai intâi chestiunea cu prelegerea 
învăţătorului străin în şedinţele reuniunei! Aderenţii 
acestei proceduri îşi motivează părerea lor Între altele 
cu aceea, că e bine să se practizeze aşa, ca să nu dăm 
ansă a fi critizat învăţătorul din Joc În faţa poporenilor săi. 

Privit la moment, acest motiv ţi-să pare că nu 
conţine altă de cât unanitate şi bună voinţă, stimă şi respect 
faţă de învăţător şi îngrigire binevoitoare de soartea şi 
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viitorul său. Cu toate acestea înS[l, Illcdit,Înd serios asupra 
sa, ne trezim, că pc leÎngă toate accska, nu să poate 
aplica. Şi mai ales trebue să admitem aceasta atunci, 
cand ne aducem aminte, că apărând reputaţiunea indivi
dului În faţa poporului, uşor putem compromite şi ponegri 
reputati u ~ea rcun i unei şi pri n aceasta a tuturor membri I or 
săi în faţa bărbaţilor şpc(ia!işti. Şi ca să credem că 
acestea să poat înt<1mpla foarte uşor, n'avem de cât să 
ne aducem al11inte,c~l şedinţele reutliunei noastre sunt 
publice, deci deschise pentru ori cine şi nu odată să 
poate înLlmpla, să fim onoraţi cu prezenţa a unui sau 
mai mulţi bărbaţi ele şco:!l.l sfrâini. Deci să punem 
cazul că în faţa acestora, sau cu ceva înainte de sosirea 
lor, noi ne-am făcut şcdulele, le-am băgat jn cutare 
pălărie şi am pus pe careva, cu ochii Îllchişi, să tragă 
soartea şi să zicem că a tras'o; - şi apoi să admitem 
că soartea a căzut p~ atare Învăţător care dela natură e 
cam timid, ori poate nu e pregătit etc. atunci să vezi 
târguială: că nu e pregătit, că teacă că pungă, până-ce 
după mult chin şi vai abia succede a-l capacita; dar 
atunci să vezi prelegere: îl1văţătoj'ul nu ştie ce zice, 
elevii nu ştiu ce respunde şi ti ,ţi împreull? să luptă că 
nu ştiu cum să scoată carul din noroi. In urmă după 
o tortură de vre-o câteva mÎnllte să sf<îrşeşte "prelegerea"; 
Învăţătorii membri nu văzură nimic bun, iilr străinul să 
departă din mijlocul l1o:4ru CLI convingerea că încă puţin 
ştim Şi în chipul acesta, foarte uşor să poate întâmple!, 
ca pentru o procedură presupusă numai de acomodată 
- mai ales când ştim cum să face la noi şi critica 
jerUim întreg rezultatul la care cu multe şi mari jertfe, 
am ajulls noi Învăţătorii confl'sionali, în timpul de azi. 

Trecând acum la procedura ce să practică În mult:> 
părţi la examenele finale, de a examina adecă - nu 
învăţătorul, ci comisarul, şi meditând asupra motivelor 
la care să provoacă aderenţii aceştei, proceduri ajungem 
la aceea tristă convingere, că scooul acestei proceduri 
este chiar contrar cu cel a prelegerilor din şedinţele 
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reuni unei ; căci până când acestea tind la apărarea 
reputaţiunei învăţătorului în faţa poporului său, până 
atunci acelea nu ţin cont de aşa ceva. Aderentii acestei 
proceduri n'au grije d,~ urmările ce le poat avea pentru 
Învăţător un singur răspuns nesucces al cutărui elev, 
mai ales dacă e şi tatăl său de faţă şi dacă acesta e şi 
cam bun de gură. Acesta apoi, la toate ocaziunile 
binevenite, nu va Întărzia a folOSI toate scăderiie observdte 
şi auzite În examen, ca material de agitaţiune contra 
învăţătorului şi ai cauza cclca mai mari neplăceri şi de 
multe ori poate pe nedrept, căci nu totdeauna este În
văţătorul cauza de nu să poate presta progresul aşteptat. 
Prin o astfel de procedură nu putem zice că controlăm 
pe învăţător, din contră il dejosim in faţa poporenilor 
săi, şi-l desgustam pe dânsul dela chemarea s'a frumoasă, 
iar pe popor îl digustăm dela împlinirea datorinţelor faţă 
de susţinerea şcoalei, ba putem periclita insaşi existinţa 
şcoalei. Cunosc dlor cazuri, llllde În urma ingerinţei 
comisarului, s'a încurcat În câtva examenul şi sau dat 
unele rcspunsuri greşite, pot zice că nu din vina Învă
ţătoruluI. Aceasta împrejurare într'atâta a desgustat pe 
unii din părinţii prezenţi, încât În procsimul an şcolar 
şi-an strămutat băeţii la alte şcoale, căci vezi Doamne! 
"În şcoala româneasel n'au ştiut rcspul1de elevii nimic"!? 
Şi ce gândiţi prin ce au fost aceşti părinţi fermecaţi de 
şcoala cealaltă? 

Prin nimic decât prin examen, căci conduse fiind I 
acestea examene de bărbiI ţi cu totului laici în celea .. 
şcolare, aceştia nu să ingerează de fel, ceea-ce face că 
examenul să decurgă, in scnzul ştrict al cuv~lntului, 
sărbătoreşte şi să seducă chiar de multe ori, pe cei 
prezenţi. Şi dacă intre cei prezenţi sunt şi părinţi ai 
căror băieţi au cercetat până atunci şcoala românească 
- unde la examen s'a observat aşa spor "slab" - În 
viitor numai îl vezi condLlcându-şi băeţii Ia ceealaltă 
şcoală, unde "aşa frumos au ştiut respunde elevii"!!? 
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Când mă declar dar prin aceasta contra usului de 
a examina comisarul ori alt individ străin cu ocaziunea 
examenelor, nu voesc să tradez că doar nli-e frică de 
controlă; din contră :-unt cel mai mare părtinitori a 
acelei controle care nu examinează din patimă sau 
invidie, ci să efeptueşte din interes sincer şi adevărat 
faţă de şcoala noastră strămoşească şi când aceasta să 
execută prin persoane chemate şi indreptăţite la aceasta 
prin trecutul lor, prin Întreagă ţinuta, vorbele şi faptele 
lor. Inaintea unei atari controle - efeptuită Însă În 
cursul anului şcolar şi nici de cum În examen - ne 
închinăm şi o primim cu bucurie şi dragoste şi poate 
să şi producă roade frumoase. - Orice altă controlă 
(nu Înţeleg cea de stat) însă, numai disgustă pe învăţă
tor şi-I împedecă dela împlinirea nobilei sale misiuni. 
De aceea să recere şi aşteaptă o mare şi serioasă pre
cauţiune la alegerea, reşpective designarea indivizilor 
cari au să controleze pe Învăţător. La tot cazul să 
recere mai Întâi, ca însuşi cel designat de atare, sa pre
meargă cp exemplu în toate privinţele, căci altcum îşi 
perde rostul toată controla. 

Fac acestea mici reflexiuni cu privire /a controlă, 
deoarece după mine aceasta Iasă încă mult de dorit; Cll 

toate acestea nu desaprob instituirea de comisari la 
examene, ci din contră o aprob Întru toate, deoarece un 
comisar conştiu de chemarea sa şi care are la inimă 
binele şi inanitarea şCJalei noastre, mult poate ajuta ca 
persoană oficioasă şi mai ales poate ajuta acolo, unde 
organelor locale nu le-au succes a putea face nimic. 
Iar acestea bune şi nobile intenţiuni nu să pot trage la 
îndoială dela nici unul dintre comisari, cari şi de altcum 
sunt înrolaţi dintre cei mai vrednici învăţători. 

Dar nu voesc a mă abate dela obiect, '"ci din' celea 
până aci Înşirate voesc a deduce, că inovaţiunile de sub 
întrebare sunt de abandonat chiar şi din punct de vedere 
social-etichetic. 
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Onorabilă Reufliul7c! 

In firma speranţă că prin celc<l prezentate pana aci 
mi-a succes a dovedi il1aplicabilitatea procedurilor de 
sub Întrebare, atât din punct de vedere pedagogic-didac
tic şi psihologic, cât şi social-etichetic, - voiu trece a
cum la ultima parte a operatului meu, adecă la reco
mandarea acelor căi şi mijloace prin cari s'ar putea 
ajunge mai uşor şi mai bine, la rezultatele urmărite de 
aderenţii uneia ori alteia din procedurile aci descoperite 
fără a veni în contrast cu chemarea noastră. Tin Însă 
să amintesc, că acestea căi şi mijloace sunt multe şi În 
celea mai dese cazuri atârnă dela desteritatca celor che
maţi a conduce, a le afla, cu atât mai vârtos, că aceştca 
ali să ţină cont şi ,de împrejurările Între cari se întâmplă 
acţiunea. Cu toate acestea eu - În :.irma experinţelor 
câştigate - îmi iatl Îndrăzneală a rccomânda ca atari urmă
toarele: 

]. Dacă voim să facem ca toţi membrii rcuniunci 
să fie activi, să se Însărcineze toţi (chiar şi sub rcsplln
dcre materială) a lucra în scris tema ce arc să se pro
pună în proxima şedinţă.. acestea apoi să se predea 
unei comisiuni, carea cenzurându-Ie, să vie în şedinţa 
proximă cu raport, numind CLI numele pe acei membrii 
a căror teme au fost lucrate mai bine, ba a-i publica 
chiar şi fn organul nostru, eventual publicându-Ie şi lu
crările. In modul acesta s'ar produce o emulaţiune no
bilă Între membri, căci fiecare, dacă ţine cât de puţin 
la numele său, se va nisui a fi luat Între cei dintâiu. 

2. Dacă voim să cruţăm Învăţătorul local de a fi 
critizat În faţa poporului său, apoi aceasta atârnă mai 
mult dela Însuşi învăţătorul, carele nu are decât să se 
pregătească cum să cade şi iată că e absol vat de crilică, 
ba poate să i-se facă chiar elogii În faţa poporului. 
Unde Însă totuşi se prevede că are să urmeze o critică 
mai serioasă, prezidiul trebuie să ştie când să pună pe 
tapet discusiunea asupra prelegerei, căci nu-i necondi-
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tionat de lipsă ca aceasta să se facă Îndată după dimÎ
terea elevilor; asemenea şi cei ce iau parte la discllsiulle 
trebue să ştie, Îl) ce ton şi cu ce cuvinte să o facă a
ceasta. 

3. Trecând la examen şi conziderând că acesta este 
mijlocul cel mai acomodat prin care 'şi poate manifesta 
şcoala, valoarea sa în faţa poporului, ca susţinător al ei, lUI 

poate fi admisă ingerinţa nici ullui străin În examen, nici 
chiar sub titlul că voeşte a controla. Controla o poate 
exercia comisarul dibaciu şi fără a să ingera în examen, 
urmărind cu mare băgare de seamă modul cum exami
nează învăţătorul, căci întrebările acestea şi respunsurile 
elevilor dau dovadă că ce plăteşte învăţătorul acestei 
şcoale. Fără a se ingera şi prin aceasta a produce COI1-

fusiul1i În examen, comisarul va putea şti, că Învăţătorul 
care ezaminează de-a rostul, Întreg materialul şi ştie a 
să aprofunda În Înţelesul logic al temelor şi fără a să 
observa că ar fi dat băeţilor teze - este un Învăţător 
vrednic; - precum va putea şti şi aceea că acel Învăţă
tor, care examinează din manual, şi când provoacă a 
respunde elevii despre una ei răspund despre alt ceva 
- este un sclzvindler şi nu va întârzia a-i descoperi 
aceasta În conferinţa didactică şi a-I insinua forurilor 
mai înalte, cari la rândul lor Încă vor şti cum să trac
teze cu astfel de indivizi, cari aşa 'şi ştiu bate joc de 
nobila şi frumoasa lor chemare. Nu ingerinta În examen, 
ci urmărirea cu atentiune a modului cum decurge acesta 
este unica şi cea mai acomodaM controlă admisibi/ă În 
examenele şcoalelor poporale. 

Reprivind asupra tuturor celor desfăşurate pana aci 
vedem, că pentru a obţinea o prelegere practică în adevăr 
de model, precum şi pentru a putea examina cu succes, 
necondiţionat să recere peste tot cunoaşterea individualităţii 
elevilor, despre a cărei importanţă iată cum să exprimă 
binecunoscutul nostru pedagog dl" Dr. Petru Pipoş În 
"Didactica" sa (ed. IV) pag. 118: ,,Intreg succesul Învă-
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romântului afâmâ ÎIl prima linie dela culloaşterea indi
vidualitaţii elevilor Iloştri şi de/a abilitatea de a ne şti 
acomoda aceleia", - iar ca de îllchcere ClI adaug: 
calea adevărata (' cea mai dreap/â şi laladaM şi cea 
mai scurtă. - .'il III11b1illII dar, frati colegi, pe aceasfll 
('ale! 

Ioa 11 ROŞII, 
ilmiţator. 

Cause, cari oprirnă chemarea 
învăţătorului 1 *) 

I,'iim! Înzestrat olllui de Dumm'z€u cu minlr şi voie 
libera, arleca cu acc::.[e calîU\ti superio<lI'c cari îl rac domn 
peste celelalte f;lp[uri ale lui Dzeu, ma voi nisnl a descrie 
rolul inV<1ţatol'ului illtru de.:-ivoHarea acestol' calitati. Omul 
se deosebe~tc şi fi;.:iceş(e de celelalte fiinte, CtI atât mai 
mult se deosebeşte prin inaltele calitati spirituale cu ajll
loml că/'ora este în stare a cllgetil. asupra dcs!iuatiunei 
sale, a contemplâ alotputel'llicia, bun(llaleu şi ln(elepcil1nea 
Ini Dzeu, ÎlJaÎutcazil in ştiinţa l:$i ÎlJveHillură pe câ/Jd ceje~ 
lalte fapturi a Jui DUITIuczeu :;lIol lot pe acel grad de 
desvoltare pe care a fost şi di[]tr"u începuI. 

Daca. însă omul este în :-;!are a se ridica la o treapta. 
de desvollare alât de Inalta, el singllr' tară ajutorul altor 
factori, caJ'Î să-i dee o edueatillne şi întruc~illne coră::)pun~ 
zetoare, nu va fi în stare a se perfecţiona cOlJforlll destina~ 
tiullci sale, deoarece c fapt constata! ca, nici o fiinta nu 
e la încep111 alât de n('putincÎoasă şi nici unIII nn reclamă 
alâta ingrijire şi precHlltillne ca omul, Cei dintâi cheman 
a se ingriji de educaţiunea copilului sllnt părinţii. Nu nul 
voiu estinde asupra sublirnei misiuni ce o au părinti şi 

cu deosebire mama asuprd copillllui, ci voiu vorbi despre 
al dodea părinte adeea. despre tuvatătl)r. 

>1<) dis('rtatiUIW cetită In adllilarea gl'llt'ral.l din P"cica. Acllll'~ Lt proto~ 
col SI\b i\l). 
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Nu toti p,lrintii ~unt în s!il.l'e a-şi cr€'~te singur COplll 
lor, pentrucă Ullii uu au cUlloştinţele de liplSă, pe uni-i 
împedecă ocupaţiull!lp :,i grijile vie~li, iar o parte destul 
de insemnata nu-i place să se ocupe cu nhte lucruri atât 
de însămnale adecă să-şi creasca. odraslele lor, de aceea 
societatea omeneasca s'a îngrijit de ~coale, unde Îm'a.ţ"to
rut la etate de () aui ai copill1lui are să ocupe locul pă
riaţilor, şi aceasla aşa al' trebui să fie, dar noi de mulle 
ori con::slran';li de impJ'rjunlri -- gre~im sublima noastră 
misiune, 

Adunarea gen, din anul tr'ecut a adus un conclus, şi 
anllme: pedepsele cOf'porale sunt acomodate şi ducilloare 
la scop, lată dlol' o eroare destul de mare, Invăţatorul 
are să-I dedee pe elev primaoal'ă la ascultare care este 
cea dintâi virtute morală, din aceasta izvor'esc toaLe cele
lalte vîrtuţi morale, iar fan1 ascultare nu poate fi bun un 
individ, o şcoală o societate etc, daI' de fel să nu ne în
chipuim dlol' o supunere ~i o ascultare oarba, deoarece 
numai o primire libel'ă şi plăcula poate Îolra în inima e
levlllui, ial' pentm a desvolla în elev acea~la virtute, în~ 
văţaloml să se ni~uisscă ca in toală activitatea ~a elevul 
~ă afle iubire, bunavointa şi amiciţie, să se ferească de 
comande aspre şi de fapte dejosiloal'e pentru un părinte 
sllHetesc al copiilor, pentrucă ascullaJ'ca libenl şi de bună 
voie nu poate resărl din o frică servila, ci din iubire şi 
Încredere, Noi ştim, că pedeapsa o apliCăm elevului re .. 
nitenl, fară a ne da bine· seamă ca cauza renitentei dupa 
p(lrel'f~a mea În 90 de cazuri din 100 este nepasarea şi 
nelnteresarea părinţilor fata. de şcoală, Sa ne ÎnchipUIm 
dlor ca la 15 Sept. Inscrierile sunt efeptuite, şcoală cerce
tată regulat şi elevii provăzuţi cu toate cele necezare, 
Oal'e ar mai fi lipsă de pedeapsa.? 1\'u nici odată! Noi 
pedepsim elevul care din vina parinţilor nu corăspunde 
pretenziunilol' timpului În care trelim. E şi hazliu a câ
ştiga iubit'ea şi increderea elevului pedepsindu·l, deşl noi 
îi spunem cl\. i-o croim din bUlHlyoinţa, pe el puţin îl im
poartă. PeHi nţi i lJaln rai pol să pedepsească pe baiat de 
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oarece dânşii sunt uniţi laolaltă prin o multime de legă
turi, pe învătător însă îl leagă de elev singură tactica lui, 
apoi părintii naturali dacă îi pedepsesc nu sunt nlspunzil
tori nimenui, că e al 101" iar invătălol'u! pedep8indu-1 co
mile fapta neiertată, apoi părintele car'e numai dupa croi
rea unei pedepse ş'a trimis copilul la scoala, va căuta tot 
posibilul, ca să intoarcă invaţatorului împrumutul, şi de 
aci multele şi cele mai simţiloare neplăceri ce le îndură 
învaţătorul., 

Mai marii şi binevoitori; şcoalei s'au îngrijit şi au 
dispus, ca, pentru efepluirea in::;cl'ierilor directol'lll şcolar, 

comitetul par. şi ant. corn. ton sil vină în ajulorul invă
ţatol'llJui, fără a fi acesta constrâns a lua roIa »chişbirău
luic dar durere, nu se întâmpla aşa. Procedtlra in cauza 
absenţiilor asemenea este cOllcrezu(ă numilelor autorităţi 

făn'i. sil i-se dea poporului ocazillne a ajunge la ideia gre
şită că învă(.<'Horul este pâ./'ăşul lor, şi de aci s'a finit cu 
bunele relaţiuni dintre şcoală şi familie cal e este runda
mentul binelui sau dincontl'ă al tuturor relelor. 

Referitor la primirea salaralni am facul noi destule 
,jalbe, ial' mai marii nostri au făcut şi in privinta aceasta 
legi favorabile, au dat ordinaOllni şi circulare lnteJepte, 
dar inlrând în comuna unde se cere execnlarea lor, acolo 
opil1tesc" acolo li-se ascunde soarele pentru veci, allcum 

aceasta slare umilitoare ni-e cunoscută tuturora. 
IDaca. ne simţim bine dlor când auzim că pe calea 

lnslrucnunei s'au făcut progrese insemnate, apoi să nu ne 
miram dacă toate acelea sunt aproape numai pe hârtie, 
ori prin naşterea aceloI' progrese dacă nu s'a făcut vre-un 
pas înainte, a făcut fnvăţa.tortllui griji necon'tenite, ce e de 
dres? şi cum s'ar putea duce înainte carul instrucţiunei 
spre a corăspunde tuturor cerintelor? 

Mi s'a dat ocaziune să cetesc că, un învăţător a in
trebat la un loc, cari sunt datorinţele dir. şco!. şi li s'a 
răspuns că e un »năimit«, iar mai departe i-se da sfat 
ca. »dacă directorul nu-~j tmpJine~le datol'inţele sale, lot 
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inv. e de vină, pentrucă nu face În contra lui arătare. 
Aşa dar tot el »hoţul de păgubaş«. Oare nu va fi roşit 
faţa celui ce a pus aceasta pe hâr-tie? Iată dlol' cu ce 
căldură e lractală o cauză şcolară! Deci fiind şcoala în 
toate privintele lăsată numai pe umerii învă1ălorului, noi 
constrânşi de împrejurări comitem greşelile ce le-am a
mintit mai sw:", cari toate sunt spre paguba noastră şi în 
detrimentul sublimei misiunei căreia ne-am dedicat. A
cestea sunt cauzele cari conduc pe popor la părerea gre
şită se vadă În învătător o sarcină, iar şcoala o priveşte un 
izvor de câştig menit numai a da învăţătorului pânea cea de 
toate zilele. Eata. dlor am atins nişte motive cari le in
Iimpinăm noi în fiecare zi, tăind adânc în temelia şcoalei 
confesionale Cugetând serios asupra acestor rele sa ne 
nizuim a le cunjura şi a ruga biserica şi natiunea a luil 
şcoala confesională la inimă, dându-i spriginul şi alenţiunea 
cuvenită, căci numai până atunci acestea pot înflorI, pâni\. 
vor avea ni crescuţi sub aripile 101'. Să rugăm mai departe 
Ven. Consistol', să sbiciuiască din şcoală negligen(a, se 
pretindă îndeplinirea p<1rinteştilor ordinatiuni şi sfaturi 
emaoate de acolo, pl'etinzând în fine ca fie cine se deie 
seamă cum a folosit talantii primiţi, şi aşa împlinindu-şi 
fiecine datol'inta sa, invăţătorlll nu va fi silit a se ocupa 
cu unele afaceri cari jignesc mersul invilţământului şi va 
avea timp şi voie a se jertfi snblimei chemări căreia sa 
dedicat. 

_etliia 

lo((n BOI'lnl, 
'"vit(,ltor. 

.1 
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Inforn1Hţin ni. 

Şcoala l'ornână iarllşi a îmbrăcat doliu. 
Cnul dinll"e cei mai de\'otaţi şi distinşi inv[ttiHori, unul 

dintr~ cei dinbri şi cei mai aeUd membrii ai Rnuniunei 

SIî(!,orgniu cflefrG3CU 
comisar cOllsi$lorial. fost In r<lţiHor In comuna Apat(~ll (Cum. Arad.) 

nu mai este între cei vi,Î. Duminecă În 21 Ap,-il n. a. c. 
dăpit un morb scurt dat' foarte grav, spre cea mai mare 
aurel'e şi. intristare a auoratei sale soţii, a iubitorilor săi 

colegi, a recunoscătOl'ilor superiori şi a întregei comune 
bisericeşti: şi-a da! salleLul În mânile Creatorului, în cea 
mai fl'umoasă etate de ahia 21i de ani, În al 7-1ea an al 
mult promiţătoarei sale activităţi' şi a 3-a lună a fericitei 
sale ciisătorii. 

S'a născut In anul 18Rl in HaltJlagiu. Absol\'ând gim
na,dul inferior în I3rad, s'a insel'is in preparandia din Arad, 
pe carea a ausoh'at-o in anul 1900 prf'sland toate exame
nele cu calcul distins. De loc dupii absoh'are a fost in
stituit ca învăţător p,'ovi;r.or in COIlluna Apateu, unde prin 
sel'iozitatea, modestia şi devotamentul sau - câştlgflJlclu-~i 

increderea popol'Ului, după un an a fost ales şi !ntărit defi
nitiv. Ca Invăţător a produs cele, mai frumoase rezultate, 
şi asigurându-şi increderea superioriJor, în anii din urmă a 
fost distins cu ollorifrcu! rol de cornisal' con;r.istorial. 

Analele reuniuneî noastre pot da mărturie şi mai c
clalanlă despre vrednicia, iubirea de neam şi de chemare 
a tînărului şi distinsului nostru coleg, care abia păşit pe 
cal'Îera grea a apostoliei, pl'in p,'elegerile de model ţinute 

cu oCRziunea reuniunilor din despărFtminte, a disertaţiunilor 
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eseelente eetite in adun. generale şi peste tol prin interesul seu 
viu de sOtU'lea poporului, a reuniunei, a şcoalei şi a colegilor 
sei, a alt'as asupl'a sa atenţiunea tutUI'OI'a. 

Dintre luerăl'ile lui llIai importante amintim aci: 
"Aleoholismul" diseJ>tatiune cetită În adUlwrea generală din 

Peeica şi 

,; IlihiTea pt'ea 7nrtre--ca dr;!pcf În eduw(illne" disertaţiune ce
tită În adunarea generală din Giula, ambele luate la cunoştinţă 
cu mulţămită. ,. 

Illlllormantarea prea cUI'lind apusului nostru coleg s'a se
varşit - conform !lorintei expl'imate in ultimi le mominte ale vieţii 
- modest, cu concursul unui singur preot, dar in prezenta tu
luror recunoscătol'ilor săi colegi din tra::t, Luni in 22 April n. 
in cimiterul parohial din eomuna Apateu, pentru care in scurt 
timp mult a f[\CuL CunlnLarea fllnebrală a ţinut-o păl'intele 
Atallasiu Popovici, iar ultimul cuvânt de adio în numele j{('lwill
nei, preşedintele despărţămantului pl'Olopopesc BOl'oşineu DI Pa
vel Darle". 

DTagostea ţii Te('utlo:;:linta noastr({ să te poarte in pace in 
calpa in cal'e ai plecat, iar auoratei tale soţiI Iă,:.:ale În gl'eu doliu 
sft-i fie mângăere. 

R:~amene (lh;fin ... e. Venerabilul Consistor pI'in ol'r1inlll de 
dlto 18 Sept. (1 Oct.) l!lO{) NI'. fJ201. Comunică comitetului 
Heuniunei, că a luat la cunoşLÎnţ[l cu mulţămită l'cimltatul uistins 
al ezamenelor din. şcoalele llrmiltorilor ! ll\'ilţăt ori apartinălori 
Heuniunii noastl'~: Iosif Mol!lovan şi Mal'ia Pl'ecupaş (Arad), 
Nicolae Cristea (Mândru loc), Savu Mihuţa (Micălaca), Ioan Marta 
(Nihllac), Vicentiu Guleş (Şei tin), Grigoriu Hoşu şi Lazar Ionescu 
(Sem lac), Stefan Hoja, Ersilia' Cadal' şi Elena Ho,ia (Pecica), 
Iuliu Grofşorean (Galşa), Ioan Micoroi (Chel'echiu), Dimitrie Boar 
(Nrldab), Pavel Dar/ea (Uoroşinell), George Hufu (Zal'and), Ioan 
Bele (ŞicIău), Ioan Crişan (Socodor), i Oeorye Pefresnt (Apateu), 
Ioan lancin (Almaş), Victor Faur (ehertiş), Mih, Mihuţ (Chisinuia) 
Ioan Bol'lea (Cuied), Petru Cociu (Donceni), Ioan Andrei (Pi'tiu
şeni), Enea Jolelea (IIălmagiu), Dimitrie Popoviciu (Cuvin), PI'O
tasiu Givuleseu (Soborşin), Simeon Neamţu (Giuliţa), Solomon 
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Giurcoane (Temeşeşti), Traian Givulescu (Radna) şi Aurel Mircu 
(Totvărădia). Gratulăm şi din parte-ne distinşi lor colegi pentru 
bunele ser"icii aduse patriei, bisericii şi neamului prin devota
mentul cu care ser\'esc cs.uza inşll'ucţiunii publice, tndemnând la 
aceasta şi pe ceialalţi t~umăroşi colegi. 

Jlulţâmi!(tiJU'(lţâtoJ'ilOl' (Jou!('Hiou,aU. Dintre multele 
adunări poporale ţinute fn chestiunea proiectului de lege despr'e 
:mlari,r,area invăţlHol'ilor dela şcoalele poporale comunale şi con
fesionale, adunarea de pl'oieslare din Arad, ţinută În 1 Aprilie 
a. c. la care au luat par,te 5-6000 de cetăţeni din cercurile elec
torale Arad, Pecica, Santana, Josăşel, Boroşineu, Chişineu, Şiria 

şi Radna, se distinge şi prin aceea, că în punctul IV al rezolu
ţiunei votate cu multă Însufleţire. mulţămeşte şi Învăţătorilor con
fesionali pentru cocluzuJ adus In ancheta Jin Sibiiu, privitor la 
amelioral'ea salarelor; că ajutor'ul de :'itat să fie lual În com;iderare 
numai In cazuri extreme şi In cât s'ar da in c6ndiţiuni neonn, 
roase şi fără a se vătăma autonomia bisericii. 

P-roiectul de lefle de.qpJ·e ."lalari:.:m'(>(I, 'j,ul'fl(litm'Um'. 
~'ără a se lua în conziderare memorandcle archier'cilol' şi nenu
măratele rezoluţiuni de prolestare ale corporaţiunilor biserice~ti 

susţinAtoare de şcoale :;;i ale adunări lor popor'ale, dieta ţel'ii termi
nând în 25 Apl"ilie şi cu pertr'adarea şpeţială, a voiat p,'oieclul 
de lege despre "Haportul Je drept a şcoalelor popol'ale fi'u'ă ca
racter de stat şi despre salarizarea În "ăţlttori lor dela şcoalele 

comunale şi confesionale". Invăţătorii romani cari in allcheta 
din Sibiiu precum şi cu ocazÎunea adllllăr'ilor poporale ş'au fă

cut datorinţa privitor la apărarea independenţei .şcoalei confesio
nale şi a autonomiei bisedcii garantată fn legi pozitive, vor a
ştepta In linişte desvo!tarea afacerilor şi pttnă cllnd pl'oiectul va 
Întrunl toate comliţiunile spre a pute fi pus În aplicare, iar după 
aceea, În perfectă armoilie cu dispuzeţiunile superiorităţilor noa
stre :;;colare, vor nizui - după posibilitate - a de:iVoltâ o activitate tot 
mai potenţată În cea ce priveşte implinirea datorintelor lor, apre 
a da dovadă; că ei ca buni români :o,Ii fii cl'edincioşi a bisericii 
lor sh'ămoşeşti, precum În tr'ecut aşa şi in viitor, isi vor şti im
plinl dalorinţele faţa de patrie, făl'ă a da ori şi cui anză de in-
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gel'inţă molivat{t În afacerile noastre şcolare, cu loală asprimea 
legii. 

COllj('dnţele d(~ prlIlH11·((l'i'i.. DespăI,tămintele prolopo
peşti a le Hcuniunii noa,.;lre invăţătoreşli, spre a satisface dalo
rinţelor impuse de comilelul cenlt'al, au inceput a se Inlruni In 
conferinţe şi flnume: 

Despărţământul prololJopesc .~irir, şi-a ţinut conferinţa la 
27 Martie (9 Aprilie) HIO? in comuna Mtlsca. 

Despărţăm:1ntul Pl'l1topopesc Boro,~;Jleu e convocat in con
furinţll pe 1/14 Mai a. c. in comuna Măner{tu. 

Despărţămfrntul proLopopesc Buteni e convocat pa 26 ApI'. 
(9 Mai) In Buteni. 

Despărţământul pr0topopesc Ulu/mt esle convocat pe 3/16 
Mai a. c. in comuna Citpl'l/ţ.a. 

Celelalte despărt[lminte, conform concluzelor aduse în con
fel'inţele de toamnă, se vor intruni cu ocazillnea examenelor finali 
in comunele anunţate de noi în Nrii 4, 5 şi fi din anul lrecut. 

Con.ce,.t ~i teat1'tf, Î II Bu,fent. Daspărţăm<1ntul Buler.i a 
HeunLunei noastre Invăţătoreşti, Cll concursul corului din Ruleni, 
aranjază Joi in :W Apl'ilie CU Mai) a. c. !n sala mare a hotelului 
"Coroana" din Bllteni, concert impreunat cu leatru şi dans, la 
care invită cu toal:l onoarea. Comitetul al'angiator. Inceputul la 
8 oare seara. Preţul de intrare de persoană: Locul 1 3 cor., 
locul 11 2 cor., locul III 1 COl'. renitul cllmt este deiltinat ,,]I'on
dului pentru complectal'ea .qimnazilllui romun gr.-o1't. din-Brad". 
Ofertele marinimoase se primesc cu mulţămită la adl'esa Dlui 
Dr. A/trei Grnzd($ advocat membru fundalor al Heuniunii în 
Huleni (Hutlyin, corn. Arad). Profll'ama: 1. Cristos a Învicet, 
cor bărbătesc de T. Lugojan. 2. Hrâul popilor, COl' mixt de G. 
Muzicescu. 3. ~Sedumet'ire, poezie de G. Coşbuc, declamată de 
Dşoara Ecalerina Tucra. 4. De-ar. fi: iubit, solo da L. Duolea, cu 
acompaniament de orcheslră. 5. lir. fântâml, cor mixt de A. Bena. 
6. Un cllţul fi IIIt 'J{ll cari malt ]Ii/pat doaute cariM'e f1'UmO(Me, 
monolog de Sorcoavă, predat de A. BOl'lea. 7. l}foţul ta drum, 
cor bărbătesc de 1. Vidu. 8. :::ins opinâi, cor mixt de 1. Yidu. 9. 

7* 
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(}t"fwa feme(m.~f~,I, comediă inlr'un acl ae N. Tintariu. Persoanele: 
TibcI'iu Chlmpean redactor" dl Mihai Mihuţ, Lenuţa soţia sa, dşoara 
Aurelia J01'Z, Dr. Lunean medic, dl Geot'ge Precupaş, Bran servi
tor, dJ AUI'el Munteall, - Şcena !'le petrece la Câmpcan a(~a~ă. 

10. Un ezrwwn ,11:11 lnUn/ni de R. Bortoş, decI. de Petru Pen'a. 
După concert, urtilCazi"l dans: pentru inteligentă In sala de 

conccl't, iar pentru economi in hotel. 

B.ramf'it('/" d(~ (~I'fllijir'(lţ;'UH('ÎJU'(I(litol'(,((,W'((, :;e \'or 
ţinea fn cuni.lH], după sfintele sfu'lJătOI'Î, pe haza Hegulatllcntului 
nou votat de 1\1<11'ilul Congr!!s naţional bisericesc, Hegulamcntul 
se poatc procUI'a dela Tipografia diece;t,ană cu 20 fiI. ezemplarul. 

Pnd,'n f1imn((:~inl din Brad. Dintre sumele oferite spre 
acest scop ptlnii aei, deosebită. atenţiune trebue !'lă-i d:lm ofer'tului 
de 10 mii coroane votate de dircc{iu l1e.1 institui ului de credit ~i 

economii "Albina" din Sibiiu. 

fn"(f(âtol' bJ'((l'. Organul ofieios diecezan "Bi~erica şi 

Şcoala" tn NI'. 11 a. c. comunidt o \'esle fmbucur{tloare despre un 
bun prietin al nostru şi anume: că la stăl'uinţa fnvilţătol'ullli 

A tanasi u Sil'(:a din ]\[unar, sa repamt frumo:; şcoala şi s 'a făcut 
o sală de joc, ca feciorii să fie feriţi de a umbla pe la birllll'j, 
La toale aCQ:;le au contribuit fruntaşiiloun Latinca, GeOl'ge Miloş, 

Atanasiu Alean, Constantin Petcu şi Atanasiu Latine,t, Mica 
comun{l ,llllftwl' a(lfîliatri la parohia S{l('us:lgiului este in nemijlo

cita apropipre a mănăstirei Bc;t,cJin, a c:tl'eia călugări sâr'bi, voiau 
cu Ot'i C(1 pret se absoarbă pe plltinii dar hamicii români din 
Munar. Inainte cu 5 ani sa făcut în comună şi şcoalll de slat, 
eare In anul curiJlle tn lipsa de cle\'i sa si stat. Merilul penlr'u 
toate aceste il are inimoslll dască[ I'ormln, care pl'in munca sa 
neobosită şi (Jeose)Jitul interes fat[t de chemare ş'a al'ădlcat va;t,u 
Jnainlea poporenilor şi a superior'ilor săi. Gratulăm şi noi din 
inimă vrednicului nostru coleg pentru ]'ecunoştinţa binemerilată. 

l'j'aian J1[o(/iel', preot în Zeldiş protopopiatul I!almagiu, 
membru al Reuniunei noastre fl1\'ăţ;Uoreşti, În urmarea unei ră
celi a devenit greu bolnav, După cum suntem informati în tim-
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pul mai nou, simpalicnl nostru spl'iginiLor', după o cură făcută În 
străinătate, s'a l'eÎnLors ar'aHA deplin "rUJă!os. :'\e bucurăm din 
inimă de acea"ta veste îmbucurătoal'e! 

In/'f'iţât()1'U din ftrll iflie('('7;(t T"((I/."ii[l'((lli('1 sunt con
vocaţi fn conferinţe traduale, cari se vO[' ţinea Joi şi VinCI'i În 

~ I s(lptămâna luminată În centrele prolopopeşti, sub conrlucerea comi
saI'ilor denumiti de V. ConzÎstoriu din sanul corpului profesoral 
şi alţi blu'bati cu experinte pe I('['cnul şcolar. Tema impusă spre 
desbalcre din partea COllzi,;lorului este: ,.Experintele cilşligate 
asupra noului plan de ÎIl\'ăti'tnHlnL" 

]t,~O((lU~ ş('(Jalll (:Oi~f(',<;ion(llâ 1'(}mi(,u~. Şcoala romllnă 

din floc';1a, dimpreună cu celelalte ~coale din jur, susţinute de di
recţiunea căilor fHratH, III li în anii trHcuţi au fost p['edate Hla{ului. 
De atunci incoaci parohiile fruntaşe, Între car'i şi Boeşa monlană 
şi-au infiinţat şeoale proprii. Par'ohia Boc:;;a monlană, după Cllm 
suntem informaţi, în 4/17 Fehruar'ie a. c. şi-a sfinţit noul edifi
ciu şcolar, prin asiHtenţa reprezenlantului P. S. Sale Ului Nicolau 
Popea episcop al Caransebe~ului, OI protopop M. Popoviciu. 

Penf,'n UWlutlU.('nlu,l P,'of(' .. m,'u,lttl T('odol' e('out(,,,. G/ 
Invăţătol'ii din (radul Buziaş diceeza Caranseheşului într'uniţi în 
conferinţă .loi in ~2 Mal'lie s. v. a. c. Ia iniţiativa Dlui Petru 
Bulgia fnvăţ:Uor in Blajova au conlribuit la fondul pentr'u arădi-
carea mOllumelllului fostului lor profesor cu câte o eoroană şi 
anume: 

Petru Bulgia (BlajO\"a), Constantin Badu ([Hinc) Petru Sa"i 
(~acoşul unguresc), Nicolae Janco\'ici (Ilitia~), Iosif 1\'an ([Tnip), 
Pa vei BJunneanţu (StallFlra ro,nună), Iuliu Putcovici (Coma), 
Nicolae Crăciuncscu (Foi ea), Nicolae IJanciu (.lehel), Solia Seco
şan (Şipell, [oan Gerga (leloda). Suma de 11 cor. sa transpus 
p['ezidiului Benoiunii noastre, pentru care exprimăm colegilor 
nostrii din Heuninnea soră a Caransebeşul.ui mulţămită şi recu
noştinţă. 

0p1'i,'(!{( câ'l'(ilor .,('olm·c tipih'it{~ in .<JtJ'll-luittflfe. Mi
nistrul regese ungar de el1lte şi inştrucţiune publică cu începerea 
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anului şcolar urmlttor a interzis şi oprit folosil'f~a manualelor ş~o
Iare tipărite in alte Fu'i, 

OJ'tOflJ'(lriu An((h~IiI;(4, ::;'a într'udu:-i oficios tn toate birou
rile autorităţilor, In pubiiealiunile şi eOl'cspundenţele lor din În
tregul regal român. 

r'N'duh: d(~illlif,at. Prvfesorul prepurandiaJ loan Costa 
ca preşedinte al secţiunei meseriaşi lor rOIJ),tni din Arad> a ţinut 

în Dumineeî[e postului mUl'e prelegeri publice foarle inşLruclive, 

In sala cea mare a casei naţionale. Asemenea prelegeri ar fi 
bine să se Introduc:l şi in alte comune bisel'iec~lj, unde preotii 
şi învăţătorii să pro\'adă popOI'ul cu cele mai necesare cunoştinţe 
pentru viaţă. 

Comhm1' de e;caJit('Jw" In dieeeza Caransebe~ului comi
sarii de examene se denumesc în permaueuţă, După cum sun
tem informaţi Ven. ConzÎstoriu Caransebeşan a defluImt comisar 
de examene pentru tradul Buziaş, devenit vacant prin I'elragerea 
JJJui Ioan Marcu) pe \'reullicul IIl\'[IFltor Petru Bandu. Gralulăm 

cOllfl'atelui Bandu pentru hinemeritala dislineţiune, 

B,K',(lm(>Jwl(~, Venerabilul COllzislol'iu diecezan diJl Arad 
In şedinţa senalului şcolar ţinută .Joi la 1::l/2fJ Apt'il a dispus de ţi

nerea examenelor la şcoalele popol'aie, denulIlind de comisari 
conzisloriali m'mălorii învăţători: 

In trada1 protop. Arad Nicolae Nicoreseu Îm'ăţ. Timişoara, 

" ,,' " 
Chişineu Vasiliu Bogoi .', Beloli nţ. 

" ,~ " 
~il'ia Nicolae Bo~cai 

" 
Bodeşti, 

" ,,' " 
BOl'Oşinell Dimilriu Popovici 

" 
Cuvin. 

" >1 " 
Buleni Stefan Faur 

" 
Chizetflu. 

" " " 
Halmagiu Iosif Moldovun 

" 
Arad, 

li " " 
Hadna Petru Vancu 

" 
Mi'tderat. 

" 
., 

" 
Llpova Iuliu Vuia 

" 
Comloş. 

" " " 
Belinţ Iuliu Grofşorean 

" 
Galşa, 

" " " 
Timişoara Pavel DâJ'lea 

" 
Boroşineu. 

1> " 1) Comloşul-rn. Dimitriu Boar 
" 

Nadab. 
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Caz de Uloal'te. După informaţiunile primite in ullimul 
moment anunţăm colegilor cu multă durere trecerea din viaţă a 
invăţătorului Va,~ililt ()nrr:cn din losăşel. în tritnsu\ Reuniunea 
perde pe unul dintl'e cei lllai devotaţi membrii din despărţămân
tul Halmagiu, iar neamul un apostol care 20 de ani a ser'vit cu 
credinţă catedra Î11Yăţătorea::ică. Fie-Î memoria binecu"dnlală! 

Soll'i"'(',(l ffwsplOl', La caS::ia reuniunei au intrat: It) Dela 
Domnii: Tilus Guleş, vrednicul fruntaş al comunei Sem lac 4U 
cor, tacsă de membru:fundato\', Dimitrie Sîmea invAţător COllllfw':! 
9 cor, luliana Nastici in\'ăţatoare in Agriş :2 cor. laxe de membr'ii 
OI'dinari. 

II) P. e. Sa Dl Homan Ciorl/gar direct. seminar'ial in AI'ad. 
Ioan Suciu Înv{lţător Căpruţa şi Dimitl'ie Simea inv. Comlăuş 
abollamellt c[lte i) cor. 

e) Ioan Suciu invăţător Căpruţa pentru diplom{l t COl'. 

B i b 1 i O g r a fi e. 

In tipografia dieeezană din Arad a aparut in zilele aceste 
urinăloar'ele manuale şeolare aprobate de Ven. Consistor diecezan. 

1. AJ)(~dlt?' ('Itrfe de refire pentru elevii clasei prime de 
Iosif Moldovan şi consoţii ediţia a şes ea coreasă şi indreptată 
conform dorinţelor exprimate de mai mulţi învăţători. Preţul 
unui exemplar 40 IiI. 

'1. A dO/ln Nt"'f, de atire pentru elevii clasei a II de aceiaşi 
autori ediţia a IV indreptată pr'eţul 40 fiI. 

3. UmlJlt uwyiart'"t de Iuliu Grof~orean şi Iosif Moldovan 
ediţia a III indreptata. Pretul 50 fii. 

Tot de acolo se pot comanda: , 
4. A trein wrte de ceti1'(! de aceiaşi autori. Preţul 
5. L.imb(~ m'tyiarr'i part. II. " n " 

* 

:>0 fii' 
r>O iiI. 

Au apărut şi se pot procura dela librăria Ciurcu Braşov: 
,,~edinţa comunată" comedie în 2 acle de George Stoica 

(Jl'eţul 80 fiI. 
"Dragoste cu toane" pastorală într'un act şi in versUI'i de 

Goethe trad. 8t. O. Iosif preţul O() fiI. 
"Două nebunii ll icoană familiară in 2 tablouri prelucrată 

după Gane de D. Boşca preţul 30 fiI. 
"Ohinematograful" comedie intr'un act de G. Boşca 30" 
"Glume din lume adunate şi tn lume date" culese de G. 

Măican învăţător. PrE'ţul ,24 fiI. 
"l'Ilulle şi de toale intr'un singur sat aliat.," de Geor'ge 

Maican in v[lţător. Prpţul 24 fiI. 
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In atenţiunea dia,:" Învăţători! 
p,'in trimiterea numiirulni de /(l(l( facem ultima lm:ercare le, 

{aţi Înr/i(l"iforii pe ('a~'i ni-ar plr'kfll sii-irerlem grupaU itI jt/rut 
"Rmlu;""ucl tJl.l·âţalorUol'·'. Pe cel: ce dore.~c a avw ;orglwul 
;j()$lr/, ~i În viitor ~i voiest! a ne Rpriqini, Îi t'llf/llm sâ ile al'izeze 
}J'ritt 1) Cn1'(lspondinţ{'1, evenfwll .~(I !t'imilii nbonamenflll de fJ Co
ro(me ta rldre.~(e cas~arillilli: Inliu G'I'ofşm'(}(lIt, 'in l'iiţiitm' 1n 
O((l:;;a p, u, r UâţfQ,<l. 

Posta noastră • • 
• 1. G. -in G. - Convocarea comitetului in chestiunea pro-

iectului despl'e ameliorarea salarelor iJlvătătore~ti a cel'ut-o un 
singur despăl'ţitmânt. De alteum credem că învuţălorii au satis
făcut datorinţei lor in ancheta din 8ibiiu şi cu oeaziunca meetin
gUl'jlor de IJI'oteslare. Asemenea vederi impiu'lăşesc toti bi nevoi
torii Reuniunei şi nici măcar unul tiU s'a aHat sit ne 
sfătuiască altcum, 

B, .1. tn lI. - Islorioarele bisericeşti a III-a carle de re
Jigiune pentru şco8.lele poporale de Dr. Barbu este oprită de 
Inaltul guvern şi numai o eventuală noauă a V-a ediţie indrep
tată. s'ar mai pulea folosi in şcoalele noastre. 

,7. V.În lI. - Nu mi·a succes. Convocarea conferinţei 
incă nu o-am prim it! 

Preşedinţii despărţămintclor sunt rugaţi a HC 

ingriji :-iA fim inforlllaţi la timp despI'e decnrsul conferinţ.elor şi 
a con veniri lor sociale impreunate, pl'eculIl şi despre alte cawri 
ce ne privesc. 

.... Compactor român 111 Arad -.. 

Iustin Ardelean 
Strada bisericii (hmplom) ~t. 9. 

Execută grabnic şi prOlnpt 
tot soiul de lucrări.~ aUu2;ătoare de a

ceasta br~nşe. 

Legătură fină şi durabilă.
~ Preţuri IUoderate. ~ 

Tiparul tipografiei dicezan.> g:rll~(l-ori(>:;lal" l'Olldllt' dlu Arad. 
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