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Reto-Românii. 
în anul trecut, din insarcinarea ministrului ungar de 

cuite, o comisie -constatatoare dintr'un profesor de peda
gogie şi un dascal poporal. s'a transportat la faţa locului 
în Elveţia, cu gândul ca sa. studieze institutiile şcolare de -
acolo. Idea era bine nimerita. şi nu aveam nimic de re
probat, cu atât mai vârtos, ca recunoscută fiind structllra 
etnică de stat poliglot a Elvetiei, mult asemanatoare tu 
stările noastl'e; credeam, că omnipolentii noştri numai lu
cruri bune vor putea invaţa dela paşnicii elvetieni. 

O conglomeratie a neamurilor de cea mai diferiţă 
origine şi de cele mai varii aptitudini spirituale şi lotuş 
acolo sunt aproape necunoscute pizmuirile şi acerba ură 
de rassă, care la noi repeti leori a degenerat in sângi uiri 
crudele, amenintând necontenit temeliile statului cu distru
gere sÎgură, Acolo, curat ca'n poveste: lupul şi mielul 
zbllrda fericiţi prin acel aş crâng . 

. Missa maghiară s'a interesat cu deosebită grija. de 
Reto-Români, acest nobil lăstar de viţă latină, urzit de 
soartf' sa. statornicească amintirea glorioşilor legionari prin 
văile romantice ale -Innului, precum şi cursul superior al 
Rinului zburdalnic. 
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Meszaros Jena - se chiama profesorul, care voia să 
se afle cum se obi~nuesc fraţii noştri, ceta.ţeni elvetieni, 
cu limba de stat, ca bazându-se pe identitatea insuşirilor 
de neam; sa ne aplice şi nouă acelaş tratament. . 

Din comunicatul său relevam următoarele: 
»Teritoriul variu al cantonului Graubtindeo, bogat în

treţesut de munţi şi văi, consuna minunat cu raporturile 
sale etnice. Din cei 105,000 locuitori ai cantonului, 48,937 
sunt Germani, 36,508 Români şi 17,883 Italieni. Având 
in vedere scopul caJatoriei noastre, dintre aceşti locuitori 
mai mult ne interesează Românii. 

Locuitorii români ai canton ului Graubtinden sunt ur
maşii Homanilor rămaşi aici după prăbuşirea imperiului 
roman de apus, cari adăpostiţi prin văile stra~nic apărate 
ale muntilor, şi-au apărat cu îndârjire şi păstrat cu sfin
ţenie intacta fiinta naţională: limba, obiceiurile şi mora
vurile, luând parte intenzivă la toate acţiunile şi zbuciu
marile culturale ~i politice«. 

Voind să demonstreze diferenţiarea ivită intre dialec
tele reto-române şi pentruca sa le compareze cu limba / 
românească din Ardeal, conslrueşte o mică şeruă, tradAn
du-se a fi insa de tot laic în materie de filologie. Nu 
pulem crede, ca diferinta într'e două dialecte din nemijlo
cită apropiere, precum şi vechea lahnească să fie alât de 
mare, încât zădarnic cauţi urmă de arinitate in cele mai 
mllite cazuri. 

Dialectul reto-r. 
din Unlerengadin 

1. l'tisch 
2. la parait 
3. Ia sopcha 
4. colscheo 
b. nosch 
6. dombrsr 
7. discuorrer 
8. il prum 
9. Iti. 

10. sovent 

D. r.-r. 
OhMliinder 

igl esch 
la preit 
la sulga 
tgietschea 
schliet 
dumbrar 
plidar 
igl emprem 
leu 
saveas 

In limba Homâ.
nilor din Ung. 

uşă 
părete 

scaun 
roşu 

rău 

numără 
vorbeşte 
primul 
acolo 
adesea 
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Scrie mal departe; 
.Românii graubiindenieni fşi cultivălîmba cumnlt! 

:Stăruinţă. Posed o literatură a parte şi două societăţi: 
.. RrUho-romanische Gesellschaft« şi ) Ladiniscne Gesellsch(1ftc. 
Aceste societaţi aranjază prelegeri poporale, edau opllri 
literare precum şi un Anuar; contro-lează învăţământnl 
'limbii române 1n şcoale şi în fiecare an convoacă prin 
-diferitele centre adunări generale premerse de prelegeri 
instrnclive şi tnsoţite de mari festivităţi. 

Deşi ţin cu îndărătnicie la limba lor maternă,învaţă 
fi vorbesc totuş bucuros nemteşte~ A.'?p ira fii naţionale se
paratistice nu au şi mă1'furÎsesc cu mândt'ie, că sunt cetă

ţeni elveţieni. Cu connationalii lor din România nu numai 
eă nu susţin relaţii, dar nici nu-i prea cunosc«. Subli
Ilierile sunt ale autorului. 

Precum reiese şi din şirele reproduse acI, virtutile, 
pe cari ni le atribue Bonfinius, sunt comune şi fraWor 
noştri mai mici, Reto-Români, atât de izolaţi în oceanul 
străin; iar dl Me.szaros - acolo in ţara libertaţii şi-a for
mulat poate alte idei mai sanătoase, decât se propagă 

aici acasă, despre trăinicia neamului românesc. 

Studiind sistemul institutiei şcolare din Elvetia, ra
porteaza. patronilor săi, că tn preparandia statului din 
Chur, - care pregăteşte dascălii poporului reto-român şi 
italian, - se pune o deosebită grija. pe instrucţia limbii 
materne - fiecare neam cultivându-se tn propria sa limbă 
- obligaţi fiind să asculte numai câ.te 5 ore săptămânal 
şi limba germană. O vor fi ducând ei mai bine tn El
veţia, decât moldovenii· lui Ştefan sub cnululrusesc, dar 
sunt foarle tnstrăinaţi şi asta ne doare. 

Mi-a căzut nespus de 'bine aflând aceste veşti tntr'Q 
revistă straină (NepL L. or. 4. a. c.), când aproape uita~ 
sem, că mai vieţuesc frati de-ai noştri şi prin văile săl
batice ale Alpilor. în Carpaţi, Balcani, Alpi, Apenini şi 
Pirenei, deopotrivă de viu" clocoteşte îocă sângele glorio
~ilor Romani. 

3* 
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Răsleţiţi prin Ungaria, Austria, Rusia, Serbia, Bulga
ria, Turcia, Grecia şi Elveţia ne risipim noi, Românii~ 
energiile; expiând păcatele unor străbuni orgolioşi, ce fn
tr'un elan rasboinic, fară păreche în istorie, au fost trecut 
prin jug o lume 'ntreagă de popoare! Tr. )fager. 

Exercitii intuitive . • 
(CI. 1) 

Numele şcolaritor: 
Ioan. Petru. Pavel. Nicolae. Nume bărbăteşti, pentrucă nu

mele acestea le poartă bărbaţii. 
Victoria. Sofia. Maria. Sabina. Nume femeieşti, pentrucă nu

mele acestea le poartă femeile. 
Aurel. Sabin. Iosif. Victor. Corn elia. Eliza. Floare. Elena. 

Nume de botez, pentrucă acestea le':a primit fiecare, când s'a 
botezat. 

.Moldovan. Cerbu. Câmpean. Nume de familie, pentrucă acestea 
le poartă fiecare din familia sa. 

Odaia şcoalei. 

Noi suntem acum În odaia şcoalei. rn odaia şcoalei intrăm 
pe uşă. Uşa se află În părete. 

Odaia şcoalei are 4 păreţi: părete le din faţă, păretele din 
dos, păretele din dreapta şi păretele din stânga .. 

Păreţii stau drept În sus. La ce stă drept în sus. zicem: 
ver-ti-cal. 

în odaie se vede bine. Aceasta o putem zice aşa: Odaia 
şcoalei e lu-mi-noa-să. 

La picioarele noastre, se află podeala. Podeala stă Q-fÎ-
zon-fal. 

Deasupra noastră se află podul. Podul încă stă orizonta1. 
Numirea obiectelor din şcoald: 
Tn şcoală se află: tablă, burete, masă, catedră, maşină de 

socotit, icoană, lineal, sobă, cretă, tăbiiţe, creioane, hârtie, pene, 
temeală, cărţi, tăbliţe, ceruze, €Ondeie, călimare~ hărţi, tabele,. 
perdele, învăţător, şcolari,. şcolăriţe, oameni. 

-
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CCu determinare după număr. La lucruri le zicem mai fru
mos: o-bi-ec-te! 

rn odaie se află o masă. Aceasta o vom zice aşa: In odaie 
se află numai o masă. in odaie se mai află două table, patru 
ferestre, zece bănci şi mai mulţi şcolari. 

DIIPIt posiţie. 

Masa, tabla, dulapul stau inaintea noastră. Părete le, hărţile, 

1ablele stau îndărătul nostru. Uşa se află de cătră mâna dreaptă, 
odeadreapta. 

Ferestrele stau deastânga. Soba şi sicriul stau lângă pă
rete. Hărţile, tabelele şi icoanele sunt atârnate pe păreţi. 

Băncile stau in mijlocul şcoalei. PodUl stă deasupra noa
stră. Podeala stă dedesubtul nostru. Toate la locul lod 

După Intrehuintare. 

Tabla. Pe tablă scriem, socotim şi desemnăm. Tabla o 
putem curăţi, înnegri, şterge. întoarce, o putem pune pe picioare, 
lua de pe picioare, o putem acăta În cuiu. 

Tăbliţa. Pe tăbliţă scriem, socotim şi desemnăm. Tăblita o 
putem pune pe masă; lua de pe masă; o putem curăţi, şterge, 

întoarce, aşeza. 
Uşa Uşa se poate inchide, deschide. încuia şi descuia. Pe 

uşă intrăm şi ieşim. 

DuPIt coloare. 

Albă: creta, păretele, hârtia, laptele, smântâna, brânza, ză

pada, floarea mânz:ului, pânza. 
Neagră: cerneala, tabla, tăbliţa, cărbunele,' răşina, corbul, 

"Cioara, graurul, mierla, fierul. 
Roşu: sângele, cireşele coapte, focul, ouăle de paşti, buzele 

{)mului sănătoSf carnea crudă, părădaisele coapte, creasta găinilor 
şi a cocoşului, cărămida, arama. 

Galbine: paiele, găJbinuşul de ou, mămăliga, mălaiul, ceara, 
aurul. 

Verde: iarba, frunza arborilor, cerealele până sunt mici. 
Albastru: cerul senin, floarea de cicoare, floarea de neghină, 

vioreaua, nu mă uita. 
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Surd: cenuşa, şoarecele, oamenii c~runţl. 

Pistriţe: năframa, cucuruzul pistrit, paseri pistriţe, ouă 

fmpistrite. 

După mate,ie. 

Aceea din ce e făcut un lucru se zice: ma-fe-ri-e. 
Din lemn: masa, scaunul, linia, tabla, uşa, ramele ferestreJorr 

grinzi, podele, pod, maşina de socotit, carul, plugul, grapa, buţi~ 

donite, lăzi, furci, greble. 
Din fier: soba, broasca şi ţâtânele la uşe, cuţite, furcuţe, 

securi, bărzi, dalte,. fireze, coase, seceri, hârlete, sape, furci, fiere 
de plug, ciocan, nicovală, cleşte, foarfeci, potcoave, puşti. 

D;n sficlă: căii mare, păhare, icoane, oglinzi, ochela~i. 

Din piatră: zidul, păreti~ râjnite, pietre la moară, poduri~ 
cruci la morminte. 

Din hârtie: caTiea, tabelele, hărţile, caietele. 
Din lână: şuba, sumanul, cioar.ecii, căciula, mănuşi de iarnă. 

Din mătasă: brâne, năfrămi, cătdnţe. 

Din pele: opinci, ghete, cizme, şerpar, curele, frâne, ham uri. 

Din ceara: lumini, turte. 

Din grâu: pâne, colaci, plăcinte, cornuri, jemişte. 

Din os: pIese la cutite şi furculite, peptene, bumbi, corn de 
strigat. 

Din lut: blide, oale, oluri, acoperişe, tigle. 

Obiecte singuratice • 

.oşa. 

Uşa. se află rn părete. In şcoală este numai o uşă. Uşa 
este in 4 colturi. Uşa e oblungă. Uşa e incolţurată, oblungă 

fi mare. 
Uşa are coloare aibă, când e nevăpsită. Mai poate avea 

coloare roşie, vânătă, verde şi galbenă. când e văpsită. Părţile 

uşii sunt: tabla, ţâţânile şi broasca. 

Tabla uşii e de lemn, tâtânUe şi broasca sunt de fier. 

U~a o face măsarul. Broasca şi tâţânile le face Iăcătuşul. 
Cine face un obiect se numeşte: md-e·stru •. 
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Uşa serveşte spre a întra şi ieşi din casă. Uşa o inchidem 
şi deschidem. Uşa o putem incuia, descuia, curăţi. Uşa să nu 
se arunce, să nu se lase deschisă, să nu se mânjească. 

* 
Eu la orice casă 
Sunt slugă aleasă. 

Fereastra. 
Fereastra se află în păreti. tn şcoală sunt patru ferestre. 

Fereastra e fncolţurată, oblungă, mare sau mică. Fereastra are: 
rame, ochiuri, blane, tâţâni şi încuietori. 

Ochiurile sunt de sticlă; ramele şi blănile sunt de lemn; 
tâţânile şi încuietorile sunt de fier. Fereastra o face măsarul, Iăcă
tuşul; sticla o pune sticlarul. Pe fereastră întră in casă aerul 
cel curat şi lumina. Fereastra trebuie tinută curată. Fereastra e 
străvăzătoare. Când e timp frumos fereastra să fie deschisă. 

Nici în casă, nici afară, 

nici în cer, nici pe pământ. 

Soba. 

Soba se află în colţul odăii. In şcoală se află numai o sobă. 
Soba e încolţurată, rotundă, mare, groasă. Soba e neagră. Păr

ţile sobei sunt: picioarele, grumazul şi acoperişul. Pe grumaz se 
află lada de cenuşe, uşa şi tevile. Soba e de fier, tevile sunt de 
plev. Soba se toarnă în fabrica de fier; ţevile le face Iăcătuşul. 

Felurile sobelor: de fier, de piatră, de olane; de incălzit, de fiert~ 
de copt. Soba să se curăţe prin hornar. Pruncii să nu se apropie 
de ea. Să nu se facă foc prea mare. 

Banca. 
Banca se află în mijlocul şcoalei. Noi o putem mişca din

tr'un loc tntr'altul; deaceea se numeşte mobilă de şcoală. in 
şcoală sunt mai multe bănci. Banca e încolţurată, oblungă, înaltă, 
Iată, mare, grpa. Banca e albă, sură, curată. Banca are: tablă, 
picioare, tălpi, scaun, spate. Banca e de lemn. Banca o face 
măsarul. in bancă şed şcolarii. In bănci şcolarii scriu, cetesc, 
socotesc, desemnează şi cântă. Banca să se ţină curată, să nu 
se taie, să nu se strice; să nu se sară peste bănci! 
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lJIasa. 

Masa se află înaintea băncifor. în şcoală e numai o masă. 
Masa e încolţurată, mai poate fi şi rotundă, ovală. mare, grea. 
Masa e mobilă de casă Masa e aIbă; mai poate fi şi roşie, gal
benă, vânătă, verde. Masa are: tablă, puiu, stelaj, picioare, col-
ţuri, dungi. Masa e de lemn, mai poate fi: de piatră, de mar- , 
moră, de trestie, de fier. După întrebuinţare poate fi: de scris, , 
de mâncat, de spălat, de cusut. Masa o face măsarul, pietrarul, 
fieraru!. La masă se poate şedea, scrie, ceti, socoti, desemnă, 

lucra, mânca. Masa să se ţină curată, să nu se taie, să nu se 
strice, să nu se mânjească 1 

Tahla .. 

Tabla se află în şcoală dinainte. Tabla e încalturată, oblungă 
şi mare. Tabla e neagră, netedă, văpsită, curată. Tabla are două 
fete mari şi patru feţe mici (dungi). trei picioare piezişe (costişe), 

cu mai multe găuri şi două cuie, ce se pot mută. Tabla e de 
lemn. Tabla o face măsarul Pe tablă scriem, socotim şi de
semnăm. Tabla trebuie tinută curată, să n'o mânjim şi să n'o 
vătămăm! 

Cartea. 

Părţile cărţii sunt: spatele, scoarte1e şi foile. Spatele (căI
câiu!) e de pânză roşie, neagră, vânătă, verde; scoarţele sunt din 
hârtie groasă; foile sunt din hârtie albă tipărite cu litere negre. 
Cartea o tipăreşte tipograful, o leagă compactorul şi o vinde Ii
braTUl. Din carte scriem, cetim, socotim şi desemnăm. Cartea 
trebuie ţinută curată, să n'o mânjim, să n'o rupem sau sfârticăm I 

* 
Câmpul alb, 

Oile negre, 

Cin' le vede, 

Nu le crede; 

Cin' le paşte, 

Le cunoaşte. 

I : ' 
I 
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Compararea obiectelor privite. 

Condeiul şi penifa. 
Condeiul şi peniţa sunt obiecte. Condeiul şi penita la vârf 

sunt ascuţite. Cu condeiul şi cu peniţa scriem. Aşadară con
deiul şi penita seamana laolaltă. 

Cu condeiul scriem pe tăbliţă, cu peniţa scriem pe hârtie. 
Condeiul nu se poate îndoi, peniţa se poate îndoI. Vedeţi, acum 
condeiul nu seamana cu peniţa. Când un lucru nu seamănă cu 
altul, zicem că se deosebesc. 

Uşa şi fereastra. 

1. Asemanari. Amândouă sunt părţi ale odăii. Amândouă 

sunt în zid. Amândo.lă sunt colţuroase şi oblungi. Amândouă 
sunt făcute din le nn şi din fier. Amândouă au ţâtâni. La amân
două lucră măsarul şi lăcătuşul. Amândouă se pot deschide 
şi înch;de. 

2. lJi!erinţe. Uşă e numai una, ferestre sunt mai multe. Uşa 
e mai mare decât fereastra. Uşa ajunge până la podeală, ferea
stra nu. Uşa e mai mult din lemn, fereastra e mai mult din sticlă. 
Fereastra are încuietoare, uşa are broască. Pe fereastră întră în 
casă aerul şi luminaJ pe uşă intră şi ies oamenii. 

Tabla şi tăbliţa. 

1. Asemanari. Amândouă sunt table. Amândouă sunt 
obiecte de şcoală. Amândouă sunt încolţurate şi obI ungi. Amân
două sunt negre. Pe amândouă scriem, socotim şi desemnăm. 

2. lJi!erinte. Tablă e numai una (ori cel mult două) în 
clasă, tăbliţe sunt mai multe. Tabla stă pe picioare, tăbliţa stă 

pe bancă. Tabla e mare, tăbliţa e mică. Tabla intreagă e neagră, 
tăbliţa însii nu. Tabla e întreagă de lemn, la tăblită numai ra
mele sunt de lemn, iar încolo e de piatră. Tăbhţa se sparge mai 
uşor decât tabla. Pe tablă scriem cu creta, pe tăbliţă cu condeiul. 

Edificiul şcoalei. 

Părţile din afară sunt temelia sau fundamentul. Temelia e 
făcută din pietre amestecate cu tencuială. Tencuiala e făcută din 
var şi năsip, amestecate cu apă. . Temelia o fac zidarii. Zidarii 
lucră cu ciocanul, lingura, 10păţica, sfoara, plumbul ş. a. Peste 
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temelie se ridică păreţii. Păreţii sunt făcQţi din lemn, din cără
midă şi din piatră. Păreţii stau vertical. In păreţi se află uşa 
şi ferestrele. Ferestrele sunt făcute din lemn şi din sticlă. Uşa şi 

ferestrele le fac măsarii şi Iăcătuşii (fierari). fierarullucră cu cio
cane, cleşte, nicovală, pilă, foarfeci, foL Deasupra păreţilor se 
află grinzile. Peste grinzi se află scândurile, iar peste scânduri ; 
se află lipitura. Acestea fac laolaltă podul. Podul stă orizontal. 1'," 

Peste pod se intind coarnele. Pe coarne sunt prinse cu cuie 
leaturile. Pe leaturi sunt prinse cu cuie şindilele, ori sunt puse ' 
ţiglele, olanele ori paiele. Acestea formează laolaltă acoperişul. 

Acoperişul stă pieziş. Acoperişul e făcut mai mult din lemn. Oa-
mer.ii, cari lucră cu lemnul se numesc du/-glleri. 

Dulgherii lucră cu secure, bardă, daltă, sfredel, ferestrău, 

scoabă, capră, ş. a. 
Deasupra acoperişului se află hornul. Pe horn iese fumul. 

Hornul trebuie curătit prin homar, ca să nu se aprindă casa. 
Părţile dinăuntru sunt: odaia de locuit, cuină, cămara, pivnita 
şi podul. 

Casa pdrinteascd. 

Casa tn care locuim noi cu părintii noştri se numeşte cast! 
părintească. 

Oamenii cei bogati au case mari şi frumoase. Casele cele 
mari se numesc pa-La-te. Oamenii cei săraci au case mici şi 
sărăcuţe. Acestea se numesc bor-de-ie ori co-li-be. 

PărUle casei sunt: odaia, cuina, cămara, pivnita şi podul. 
1n odaie se află: masă, scaune, lavife, ladă: pat, canapă, 

poliţă, icoane, oglindă, orologiu, lampă, lumină, sfeşnice, ştergare, . 
perini, covoare. Acestea sunt mobile şi recvizife de casă. Din [,' 
odaie ieşim În cuină. tn cuină se pregătesc mâncările. în cuină , 
se află fierbătarul şi vatra focului. De~supra lor se află coşul. 

Pe coş iese fumul. ' 
Pe păreţii cuinei sunt atârnate: farfuriile, blidele, sita, scân- r 

dura de tăiat, lavaru', tolcerul, răzătoruJ, sărănta, IinguraruJ, gi-
laul, sdrobitorul, strecurătorul, tipsia şi frigaruI. Acestea sunt vase 
şi recvizite de cuină. In cuină este şi poliţă. Pe polită se ţin 

case se află şi pivniţă. tn pivniţă tin oamenii: ciubere, căzi cu 
oalele, cOrfele, căIcătJrul, sfeşnicul şi alte lucruri. Sub multe \ 
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varză. vase cu băuturi. Peste iarnă tin îngropate în năsip legume, 
ca să nu inghete. Ţin mâncări, ca să nu se strice, pânea, ca să 
nu se uşte. Deasupra casei se află podul. Pe pod tin oamenii 
bucate îmblătite: grâu, cucuruz, săcară, orz, ovăs, mazăre, cânepă, 
in, poame şi alte unelte economice. 

Familia. 

Noi avem: tată, mamă, fraţi şi surori.· 
Tatăl, mama, fraţii şi surorile locuiesc într'o casă şi mănâncă 

la o masă. Cu noi locuiesc încă: moşul, buna, servitorul şi ser
vitoarea. Şi ei mănâncă cu noi laolaltă 

Toţi oamenii, cari şed într'o casă şi mănâncă laolaltă, fac o 
familie. Tatăl şi mama sunt pa rin ţii noştri. 

Mama e sufletul casei. Ea fie'be şi aduce pe masă mâncâ
rile, grijeşte şi coasă veşmintele, spală şi piaptănă cupiii. 

Moşul şi buna sunt bătrâni. Ei sfătuiesc şi învată a lucra 
şi a griji pe toti membrii familiei. Servitorul şi servitoarea ajută 
părinţilor la toate lucrurile. 

Pe părinti trebuie să-i iubim şi să-i cinstim! 

Cine n'ascuUă de mamă, 

N'are 'n lume nici o samă; 

Cine n'ascultă de tată, 

N'are noroc niciodată. 

Ce fac cei din familie i' 

Mama face de mâncare, 

Tata dă la vite sare. 

Servitoarea spală vasă. 
Sora mătură prin casă, 

Moşul şede pe afară, 

Buna dă la pui din poală, 

Aurel merge la şcoală. (Va urma). 
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Date nouă despre Gheorghe Lazăr. 
- Urmare şi fine. -

Inainte însă de a aduce Majestatea Sa o hotărîre 
cu privire la acest raport, cancelaria aulică transilvană 
înaintează În 23 noemvrie 1810 un alt raport, în urma 
a două rugări ale lui Lazăr, în cari cere din nou ajutor 
şi grabnică aplicare la neamul său, care zace în adân
.cui întuneric. 

Iată raportul: 
"Majestatea Voastră, în urma recomandaţiei can

celariei aulice transilvane din 21 aprilie ]810 Nr. 1208, 
pentru un ajutor provizor pe seama studentului În teo
logie şi clericului neunit "valah" din Ardeal, Gheorghe 
Lazăr, aţi binevoit a-i da În 6 maiu a. c. 300 fI. din 
cabinetul preaînalt şi (precum aminteşte Însuş petiţio
narul) la începutul lui s~ptemvrie a. c. iarăş i-aţi dăruit 
100 fI. 

Lazăr însă e pe sfârşi te cu banii aceştia şi se roagă 
În petiţia, adresată Majestăţii Voastre, 1n care arată şi 
scumpetea din timpul de faţă, de minte de om încă 
nemaipomenită etc., ca să fie ajutorat şi pe mai departe 
şi să i se designeze încurând funcţia sa in patrie, ca 
să poată pune În aplicare rodnică ştiinţele sale de spe
cialitate şi alte cunoştinţe secundare, insuşite în cursul 
unui studiu de 19 ani, la coreligionarii săi încă foarte 
rămaşi în cultură. (Bittet .... um baldige Bestimmung 
seiner AnstelIung im Lande, damit er die durch 19-
jăhriges Studium sieh eigen gemachten Berufswissen
sehaften und sonstigen Nebenkenntnisse bei seinen in 
(jer Kultur noeh weit zurlickstehenden Religionsgenossen 
in fruehtbare Anwendung bringen konne.). 

l .. 
i 
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Tot această rugăminte o repeţeşte într'o petiţie mai 
târziu înaintată. 

Cancelaria observă, că Lazăr trebuia, fireşte, ca cu 
suma amintită, să se ajungă mai mult timp, decât 6 luni, 
căci el ce-Î drept a avut un stipendiu numai de 300 fI. 
Dar fiindcă raportul despre declaraţia mitropolitului din 
Carloveţ, Stratimirovici, referitor la refusarea primirii lui 
Lazăr în dieceza sa (Nr. 3058-810), se află deja în 
mânile Majestăţii Voastre, şi până la hotărîrea acestei 
chestii trebuie îngrijit de susţinerea lui Lazăr, astfel 
cancelaria face propunerea alternativă: 

Dacă Majestatea Voastră aţi incuviinţa propunereat 

ce se cuprinde în raportul amintit, ca Lazăr să se tri
mită pentru continuarea şi finirea studiilor sale teologice 
la episcopul gr. neun. din Bucovina, atunci să i se dea, 
începând cu I noemvrie a. c., pe un an un stipendiu 
de 400 fI., iar 200 fI. bani pentru călătorie în Bucovina 
din fondul sidoxial; sau 

Dacă această incuviintare preaînaltă n'ar urma ln
curând, atunci trebuie să se ceară permisiunea prea
înaltă, ca petiţionarului să i se dea şi până atunci un 
ajutor lunar, ţinând seamă de scumpetea enormă şi care 
creşte continuu în întreaga monarhie, de 33 fI. 40 cr. 
dIn fondul sidoxial. 

Ce priveşte în sfârşit îngrijirea şi aplicarea in 
viitor a acestui student în teologie, canceIaria observă, 
că, cât timp încă nu şi-a sfârşit studiile teologice, nici 
nu poate fi vorbă despre aceasta; dar totuş la timpul 
său, când planul deja cerut dela guvern pentru ridicarea 
unui seminar n CIeri junioris" gr. r. n. u. in Ardeal va 
fi înaintat şi se va prelucra, şi aplicarea acestuia se va 
aduce în discuţie, (fiind el şi aşa destinat de profesor 
in seminarul nou, ce se va ridica.)" 

Dintre observările şi propunerile miniştrilor, făcute 

la acest raport, care li s'a dat spre opiniare, Majestatea 
Sa primeşte propunerea lui Bedekovich, demândând in 
31 decemvrie 1810 următoarele: 
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"Lazăr, carula Iaraş nu de mult i-am încuviinţat un 
ajutor, să SI'! legitimeze, dacă şi in ce chip a folosit 
el timpul, pe care l-a petrecut aici pentru continuarea 
educaţiei sale, conform poruncii mele din raportul can
celariei din 21 aprilie a. c. 

Rezultatul in privinţa asta să mi se înainteze cu 
opinia, că oare n'ar fi mai bine, fiind acum denumit 
un episcop gr. neunit În Ardeal, a aviza pe Lazăr la 
acela pentru finirea studiilor sale şi primirea hirotonirii 
necesare. Francisc." 

Cancelaria aulică transiIvană răspunde la acest ordin 
majestatlc in raportul său din 11 ianuarie 1811 in urmă
toarele: 

"Lazăr a declarat, că în maiu 1810, când primI 
un ajutor de 300 fI. cu porunca, ca timpul petrecerii 
lui 1n Viena să-I folosească spre educaţia sa, n'a mai 
avut timp, ca prelegerile, pe cari mai înainte nu le-a 
putut cerceta, să le cerceteze cu folos, în schimb însă 
a repeţit studiile sale ascultate, apoi a tradus în limba 
"valahă/I opui foarte renumit în biserica gr. n. u. al lui 
Platon ,.,Educatorul marelui principe din Rusiau (Erzieher 
des Grossjiirsten von Russland), începu cu traducerea 
pedagogie;, şi sfârşI aceea a celor 3 cărticele: 1. "Căr
ticica regulelor de etichetă pentru copii de şcoală" 
(Sittenbiichel fur Schulkinder). 2. "Geografia matematică 
pentru copii" (Mathematische Erdbeschreibung jiir 
Kinder). 3. "Istorioara morală a împăratului Octavian şi a 
soţiei sale" (Klelne moralische Geschichte des Kaisers 
Octavian und seiner Gemahlin). 

De prezent cercetează prelegerile de teologia pas
forald. Cu acest prilej se roagă din nou Lazăr, ca să 
i se designeze o funcţie, potrivită cd capacitatea sa, 
prin care ar putea inlluinţa asupra educaţiei poporului 
"valah". (Bei dieser Gelegenheit bath derselbe neuer
dings um eine, seinen Făhigkeiten angemessene Ans~ 
tellung, in der er zur Bildung des Wallachischen Volkes 
wirken konnte). 

I 
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Cancelaria observă, că ea nu poate apreţia tradu
cerile lui Lazăr, fiind scrise in româneşte, dar dovedesc, 
că Lazăr in Viena n'a petrecut degeaba. Dela trimiterea 
lui la episcopul gr. n. u. in Bucovina ar trebul acum 
să se absteă. şi să se avizeze mai vârtos la nou nu
mitul episcop gr. n. u. din Ardeal. Acestuia ar trebul să 
i se dis pună, ca, păI1ă când va urmă. "regularea" unui 
seminar pentru candidaţii de preoţi gr. n. u. şi se va 
hotărî mai de aproape aplicarea lui Lazăr, să-I folo
sească, după finirea studiilor sale şi primirea hirotonirii, 
pelângă sine ori În cler. 

Deci Lazăr ar trebui trimis cât se poate mai curând 
în patria sa şi provăzut cu 100 ori 200 fI. bani de că
lătorie din fondul sidoxial, apoi stipendiul, pe care-I 
capătă din acest fond, pentru scumpetea extraordinară, 
să i se ridice pe un an dela 300 la 400 fl. în cursul 
acestui timp îşi va putea fini studiile şi primi hiroto
ni rea. Propunerea pentru ridicarea seminarului susa
mintit s'a solicitat nu demult la guvernul ţării ((. 

Acest raport al cancelariei Majestatea Sa îl dă mai 
tntâiu ministrului Atzel spre opiniare, apoi ministrului 
Bedekovich. 

Atzet observă, că nici el nu poate judeca traduce
rile lui Lazăr, fiindcă nu cunoaşte scrisoarea şi limba 
românească; totuş e evident, că a folosit bine tim pul 
,şi s'a nizuit, a-şi căştiga pentru chemarea sa viitoare o 
pregătire şi educaţie temeinică: pentrucă a tradus cărţi, 
cari au de scop instruirea poporului şi a preoţimii ... 
şi, dupăcum adevereşte atestatul profesorului, frecventează 
cu diligenţă "paleologia" (Die Paleologie) "Din convorbirea 
mea avută cu el, înainte de ,aceasta cu vreo câteva săp
tămâni, m'am putut convinge, că se dedică ştiinţelor şi 

şi-a câştigat şi o frumoasă educaţie, şi că în privinţa asta 
ţine foarte mult la sine". 
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Părerea sa este, că Gheorghe Lazăr poate fi foarte 
folositor (conform intenţiilor preamalte) pentru instruirea 
poporului şi clerului" valah" şi pentruca să se poată folOSI 
cât mai curând spre acest scop şi să se încunjure orice 
neplăcere cu mitropolitul şi să se uite cele spuse de el 
şi fiind deja numit şi episcop în Ardeal, Majestatea Sa 
să încuviinţeze propunerea cancelariei, acordându-i 200 
fI. bani de călătorie şi un stipendiu de 400 fI. din casşa 
fondului sidoxial. 

AI doilea consilier, Bedekovich, este de altă părere. 
El sfătueşte pe Majestatea Sa, ca traducerile lui Lazăr, 

să se supună revizuirii censorulut ca să se constate, 
dacă acelea sunt lucrate cu diligenţă şi temeinicie, pentru
ca să se poată folOSI în viitor. Să nu se grăbească cu 
trimiterea lui Lazăr În Ardeal, pentrucă Lazăr a început 

• 
să asculte un curs nou, pe care ar trebUI să-I întrerupă 
şi afară de aceea nou numitul episcop În Ardea1, Moga, 
nu poate Întra aşa de iute În funcţiunea sa, deci fiind 
timp, se poate amâna trimiterea lui. 

Majestatea Sa se hotăreşte pentru propunerea din 
urmă şi dă în 1 februarie l811 următorul ordin: 

"Pentru de a putea judecă, că oare ceeace susţine 
Lazăr, că a tradus şi scris, de fapt s'a şi lucrat şi tradus 
cu diligenţă şi temeinicie, de a se putea folosi în viitor, 
cancelaria va cere in privinţa asta, pe calea sa, părerea 
censorului "valah" de cărţi din loc şi mi-o va înainta 
la timpul său, când apoi îi voiu împărtăşi hotărîrea mea, 
care va urma; într'aceea Lazăr are să-şi continue cursul 
său început. Francisc n

• 

Abia în urma acestui raport vedem, că Majestatea 
Sa totuş se hotăreşte, a aduce la raportul bogat şi in
teresant al cancelariei din 19 octomvrie 1810, În 14 fe
bruarie 1811 următorul concluz: 

1· 
1 
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"Deoarece nou numitul episcop ardelean de ritul 
grecesc neunit, Vasile Moga, a fost hirotonit şi instalat, 
teologul Gheorghe Lazăr să se provadă cu 100 fI. 
pentru drum aci al ăturati şi să se avizeze la numitul 
episcop, ca după voia lui sau acolo pel cale privată, 
sau În seminarul episcopului din Bucovina să fie te
meinic instruit în cun oştinţele dogmatice şi rituale ale 
bisericii sale; după finirea acestor studii se poate pro
mova la trepte mai înalte, dacă, în urma moralităţii şi 
însuşirilor inimii sale şi altor calităţi de lipsă, este vred
nic de acestea. Cu privire la susţinerea lui Gheorghe 
Lazăr, pânăce va fi un\Îeva aplicat, aştept propunerea 
cancelariei, că oare şi de unde să i se dea ajutor şi 
dacă e de lipsă acesta între împrejurările date. 

În toate celelalte afaceri, pe cari le iau la cuno
ştinţă, să nu se facă nimic pe faţă; să se demânde nu
mai guvernului, ca să păzească cu diligenţă, ca arhie
piscopul din Carloyeţ, să nu aibă pe viitor nici un alt 
amestec În afacerile diecezei ardelene, decât pe acela, care 
nu se poate despărţi de drepturile mitropolitului. În sfârşit 
să se împjedece oricare altă atiitgere a nou numitului 
episcop Moga şi a consistorului său cu mitropolitul"' . 

În sfârşit am ajuns la cel din urmă act găsit despre 
învăţătorul Lazăr în arhiva din Viena. Este raportul can
celariei ardelene din 24 martie 1811, cerut de Majes
tatea Sa referîtor la apreţierea activităţii sale, desvoltată 
În timpul din urmă, petrecut În Viena. 

Iată raportul favorabil în chestie: 
~J,Ce priveşte traducerile studentului în teologie gr. 

n. u., Gheorghe Lazăr, cancelaria prezintă, în lipsa unui 
censor de cărţi "valahe<l, apreţierea cerută dela tradu
cătorul "valah", concepistul camerei aulice, Pavel Ra
momţai, cu observarea, că Lazăr se Întoarse numai
decât în Ardeal, îndatăce primI banii de călătorie, con
form hotărîrii preaînalte din 13 februarie a. c. 

4 
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După judecata lui Ramomţai traducerile lui Lazăr 
sunt bine succese. 

Lucrarea ,A) "învăţături morale ale lui Gottlieb 
Ehrenweich pentru băieţj". (Sittliche Lehren des Gottlieb 
Ehrenweich fUr Knaben). 

B) "Geografia, tradusă din ungureşte". (Erdbeschrei
bung, aus dem Hungarischen tibersetzt). 

Suplimentul de sub C) "Istoria lui Ion Moritz şi a 
copiilor săi". (Geschichte des loh. Moritz u. seiner 
Kinder). -

D) "feromonahul lui Platon, teologie creştină". 
(Ieromonach Platons christliche Theologie); toate acestea 
vor fi foarte folositoare pentru tinerimea şcolară, iar cea 
din urmă se va putea Întrebuinţa chiar şi ca manual de 
şcoală pentru şcolile "valahe" gr. n. u. 

în schimb lucrarea de sub C) ,,[storia împăratului 
Octavian şi a soţiei saleI( (Oeschichte des Kaisers 
Octavian und seiner Gemahlin), ar fi acomodată numai 
pentru distragerea poporului de rând şi cea de sub 

E) ,.,Pedagogie" (Pădagogik) încă nu-i s{ârşită. (( 
În urma acestui raport consilierul A tzel constată, că 

"studentul în teologie gr. n. U., Gheorghe Lazăr, s'a 
ocupat cu folos cu traducerea de cărţi acomodate pentru 
educaţia tinerimii". 

Iar dupăce atât acest ministru, cât şi ministrul Be
dekovich observă, că Lazăr a plecat deja în Ardeal şi 

se va prezenta, fără nici o îndoeală, la nou numitul e
piscop, Moga, Majestatea Sa în 18 aprilie 1811 ordo
nează următoarele: 

~. "Această informaţie o iau la cunoştinţă şi cancelaria 
îi va trimite lui Lazăr traducerile prin autorităţile ofi
ciale, va aduce totodată nou numitului episcop Moga 
Ia cunoştinţă, să se îngrijească, ca Lazăr să finească 
în întregime studiile sale teologice şi îndatăce e deplin 
vrednic de hirotonirea preoţească, să fie nu numai admis 

1 
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la aceasta, ci să fie aplicat amăsurat cunoştinţelor şi 
.capacităţii sale acolo, unde poate să aducă folos. Până 
.când va fi aplicat undeva, îi încuviinţez pentru susţinere 
300 fI. anual din fondul sidoxial, dacă acest fond poate 
suportă aceasta". 

Dupăcum ne putem conyinge din raportul din urmă 
al cancelariei şi din observările la acest protocol ale lui 
Atze\ (din 8 aprilie 1811), Majestatea Sa îi incuviinţă lui 
Lazăr, în 13 februarie ~811, 100 fI. pentru călătoria sa 
în Ardeal. Lazăr primi aceşti bani în 26 martie din 
acelaş an şi îndată şi pornI cu sfârşitul acestei luni 
spre Ardeal. 

Deodată cu plecarea lui din Viena se sfârşesc, du
rere, şi datele pozitive cu privire la marele învăţător al 
neamului nostru. 

Acum, dupăce am arătat exact, pe bază de docu
mente, reîntoarcerea lui Lazăr din Viena la Sibiiu, să 
răspundem la altă întrebare din "Monografia" semina
rului gr. or. român din Sibiiu de Dr. Eusebiu R. Roşea 
şi anume "dacă şi Lazăr a fost candidat pentru scaunul 
episcopesc faţă cu Vasile Moga şi. Încă ·Ia locul prim, 
şi numai uneltirilor răutăcioase este a se atribui, că ~a 

fost preterat, pe motiv, "că este prea liberal, prea în
văţat în filozofie", şi că este "fără temere de Dumnezeu", 

Din raportul cancelariei aulice transilvane din 23 
noemvrie 1810 ne putem convinge, că Lazăr n'a fost 
între cand~datii pentru scaunul episcopesc din Sibiiu. Şi 
în sfârşiJ, în urma celor expuse mai sus, nici nu putea 
fi candidat; refuzându-i mitropolitul din Carloveţ hiroto
nirea. E evident însă din actele .citate, că scaunul epis
<:opesc din Sibiiu era destinat lui Lazăr. Dar dupăce 
mitropolitul Stratimirovici se declară hotărît şi' pe faţă 

4· 
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În contra primirii lui la studii şi hirotonire, vedem, că 

Majestatea Sa Francisc I. ordonează ţinerea alegerii de 
episcop pentru dieceza Sibiiu, vacantă dela 1796, dela 
moartea episcopului s-ârb, Gherasim Adamovici. Alegerea 
s'a tinut, după cum arată raportul amintit, în 1 octom
vrie 1810 la Turda. Candidaţi la alegere au fost Nicolae 
Huţovici, vicariul şi preşedintele cOllsistorului din Sibiiu; 
Vasile Moga, preot în Sebeşul-Săsesc; Nestor IoanovicÎ, 
care fu cel dintâiu episcop român la Arad, numit ·'a 
1829; Nicolae Panovici şi Sinesiu Radivoievici. Huţovici 
întrunt 47 de voturi, Moga 36, Ioanovici 16, iar Panovici 
şf Radivoievici, acesta din urmă Sârb, nu primiră nici 
un vot.-

_ Cu toate că Huţovici Întruni mai multe voturi şi ca 
vicar administră dieceza mai mulţi ani, totuş Majestatea 
Sa, la propunerea guvernului transilvan şi cancelariei 
aulice transilvane, Întări în 19 decemvrie 1810 ÎI) scaunul 
episcopesc din Sibiiu pe Moga __ 

Iată şi actul de Întărire: 

"EpiscopatuI vacant' gr. neunit din Transilvania îi 
incuviinţez preotului în Sebeşul-Săsesc, Vasile Moga. 
Despre cercetarea, întreprinsă in chip serios Încontra 
vicariului general Huţovici, aştept, după terminarea ei, 
protocolul comisiunii cu arătarea, că dece s'a sistat· 
iarăş cercetarea odată ordonată? Dealtmintrelea este a 
se grăbi la Întrarea noului episcop În funcţie, cu ridi
carea seminarului şi a institutului rncopciat cu acesta. 
dar mai înainte să mi se prezinte planul referitor la 
acesta şi preliminariul de spese spre examinare şi in-
cuviinţare. Francisc". 

Dar dacă nu găsim pe Lazăr candidat .Ia scaunul 
episcope$c din Sibiiu, îl găsim cevaş mai târziu în lista 
candidaţilor propuşi pentru episcopia din Arad. 

., 
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În urma petiţiei clerului şi poporului român din 
eparhia Aradului, Înaintată în 1814 pentru un episcop 
român, Majestatea Sa Francisc l. se hotărî, din consi-
deraţii mai înalte politice şi religioase, să aşeze un Ro
mân în scaunul epis<..~opesc din Arad. Pentru realizarea 
acestui scop cere dela mai multe persoane de În"cre
dere, deci şi dela guvernatorul transilvan, dela graful 
Gheorghe BanffY7 ca să-i propună bărbaţi români, vred
nici pentru episcopia din Arad. Guvernatorul Banffy 
înaintează 11sta candidatilor cancelariei ungureşti din 
Yiena, iar aceasta o prezintă Majestăţii Sale în ra-
1Jortul său din 24: februarie 1815. Guvernatorul propune, 
"în conţelegere secretă cu episcopul Moga, mai întâiu pe 
Nicolae Huţovici, fostul vicar, şi Gheorghe Lazăr, profesorul 
candidaţilor de preoţi, cari fac parte din cler şi sunt 
neinsurati; dintre cari cel dintâiu se recomandă mai 
mult, cestalalt mai puţin în privinţa cuminţeniei fireşti şi 

a experienţei, se impun însă prin cunoştinţa limbilor şi 
aplicarea ştiinţelor". în listă se mai găsesc şi Moise 
Fulea, "directorul şcolilor triviale"; Ioan Moga, "student 
în al 3-1ea an de teologie la universitatea din Viena", 
amândoi mireni; apoi preoţii militari Anghel Ioanovici 
şi Ignatie Carabeţ. 

Deoarece însă guvernatorul "n'a aflat destul de apţi 
aceşti bărbaţi, ca să poată fi propuşi spre candidare 
pentru episcopia din AraU; însuş Lazăr, amintit mai 
sus, a avut însemnate neînţelegeri cu mitropolitul din 
Carloveţ, - Întrebă, prin episcopul din Ardeal, pe ar
himandritul din Braşov, Radu Tempea, dacă n'ar avea voie, 
după trimiterea soţiei sale intr'o mânăstire t să primească 
demnitatea de episcop". Şi dupăce acesta dădu o de
claraţie afirmativă, guvernatorul, in conţelegere cu Moga, 
recomandă pe Tempea~ ca re cel mai destoinic şi vrednic 

, 



54 

bărbat, pentru eparhia din Arad, fiindcă "intrece pe a
ceştia în rang şi experienţă, in etate şi priceperea admi
nistraţiei bisericeşti şi in cunoştinţa limbilor!!. Deşi această 
episcopie se îndeplf.R.l cu mult mai târzlu, abia În -1829, 
Lazăr, care desigur va fi auzit de propunerea lDr secretă, 

nu mai legă nici o spe'ranţă de Arad, dar nici de Sibiiu,. 
ci-şi întoarse privirile 1n altă parte, spre Bucureşti. 

E prea puţin ceeace ştim azi cu privire la incepu
turile şi organizarea cursului clerical al lui Lazăr şi cu 
privire la activitatea sa ca profesor in Sibiiu. 

Deşi ştim precis, când s'a întors din Viena la Sibiiu, 
totu~ e greu să putem stabill tim puf, îndatăce 'nu ni se 
spune nicăiri, când s'a deschis această şcoală şi şi-a 

luat inceputul instrucţia cIericilor. E lucru prea firesc, 
ca, în lipsă de date precise şi sigure, să credem, că 

inceputurile acestei şcoli a lui Lazăr se pot pune in 
,,1811, când episcopul Moga a luat cârma eparhiei". 
Numai cât şi Moga la Întrarea sa in funcţie a avut să 
lupte cu multe greutăţi şi necazuri; şi cel mai mare ne
caz a fost, că i se designase ca loc de reşedinţă Clujul, 
şi numai 1n urma rugărilor sale bine motivate, i se 
permise din partea Majestăţii Sale, să se aşeze În Sibiiu. 
O imprejurare aceasta, care ne face să credem, fără 
să mai amintim relele ivite în urma văduviei die
cezei mai bine de 14 ani, lipsa de reşedinţă ş. a., că cursul 
lui Lazăr abia în iarna anului 1812 a putut să-şi ia in
ceputul într'o casă privată, luată in -chirie, dupăcum 

susţine 1. Hania. 
Şcoala lui Lazăr n'a putut să fie o şcoală cores

punzătoare şi sistematică, dupăcum ar fi dorit el. 
Planul unei astfel de şcoli cIericale, despre care se face 
amintire şi În actul de denumire al lui Moga şi in 

- , 
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multe alte rapoarte.] se prezintă de cancelaria aulică 
transilvană abia in 1 august 1814 Majestăţii Sale. Acest 
plan mai avu şi nenorocul, să zacă aproape doi ani în 
cabinetul preaînalt, până în 4 maiu 1816, când primi 
încuviinţarea Majestăţii Sale. In urma aceştui plan tre
buia să se organizeze un seminar filozofic şi teologic 
de mai mulţi ani, în frunte cu mai mulţi profesori, cum 
erau organizate şi alte seminarii de felul acesta la po
poare culte. Şi fiindcă nu se găsiau bani destui pentru 
aranjarea unui astfel de seminar, episcopul Moga lan
sează un apel cătră protopopi pentru iniţiarea unei co
lecte între credincioşi, "ca pe seama neuniţilor din acest 
principat să se cumpere în cetatea Sibiiului casă de 
Episcopie, unde să se înveţe şi Bogoslovia". Iar la 
alt loc· se zice: "Pentru aceea bine să ne uităm, câte 
inalte şcoale frumoase sunt ridicate la alte neamuri mai 
în toate oraşele, dar la noi că suntem o ţară de oameni, 
să nu fim in stare a ridica o şcoală de frunte în 
toată tara noastră". . , 
, Rezultatul acestei colecte fu, că s'au strâns 36.000 fL, 
\ 

cu cari s'a curtIpărat o casă cu etaj, la care "s'a edi-
ficat o sală nouă, care a fost întrebuinţată ca sală de 
prelegeri; toate celelalte fncăperi s'au folosit pent~u alte 
trebuinte, iar începând din anul 1839 ca reşedinţă 

episcopească" . 
Ne convingem, că şcoala primitivă a lui Lazăr nu 

s'a organizat conform hotărîrii prea înalte din 4 maiu . 
1816, nici acum dupăce s'au strâns banii de lipsă, ci a 
rămas tot şcoala veche, "şcoala Bogosloviei"; un dascăl 
şi o sală plină de "bogoslovi" fără nici o cunoştinţă. 
Aceasta era "şcoala de frunte" la "0 ţară de oameni", 
după priceperea lui Bob. 
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Deşi recunoaşte Însemnătatea unui seminar, în apelul 
său, când zice, că "aceia cu adevărat mai mare laudă 
şi plată cerească vor dobândl, cari vor înzestra şcoala 
Bogosloviei, căci cum este adevărat aceea, că biserica, 
în care slujesc bogoslovi este mai aleasă şi mai Întâiu 
decât biserica, În care lipsesc aceia şi slujesc preoţi 

mai de rând, aşa adevărat este şi aceea că mai întâiu 
este Titorul ajutător de şcoala Bogosloviei, decât Ti
torul bisericW' etc., cu toate acestea nu credea În pu
'terea unei şcoli clericale, în urmările binefăcătoare ale 
unei culturi evanghelice-naţionale, pe care o ar fj putut 
răspândi un seminar bine organizat şi provăzut cu 
puteri didactice, conştii de datoriile lor, cum a fost Lazăr.· 
Nu putea să înţeleagă lnsemnătatea unei astfel de şcoli în 
desvoltarea unui neam de iobagi, fiindcă şi' Prea Sfinţia 
Sa eră robit sufleteşte, întocmai ca turma, pe care-o 
păstoria. 

DeşI învăţase câteva clase gimnaziale, teologia o 
lnvăţă privat, ascultase un an de filoiofie la academia 
din Cluj, totuş era străin de trebuinţele' şi problemele 
vieţii sufleteşti. Nu ştia sărmanul vlădică, că "idealurile 
mari se fac şi satisfac prin avuţireaconştiinţii a fon
dului nostru lăuntric". Se număra şi el Între aceia, cari 
nu puteau suferi lumina şi aşteptau o vieaţă religioasă, 
mântuirea unui neam dela administraţia bisericească. 

. Dupăcum ne putem convinge din un circular· dela 
. 1815, la cursurile lui Lazăr "veniau tineri liPiiţi până şi 

de cele mai elementare cunoştinţe, astfel, că timpul, şi 
de altcum foarte scurt, ti reclama instruirea tinerilor în 
eţrta scrisului şi cetitului etc." 

Şi această împrejurare supăra şi amăra foarte mult 
pe Lazăr, pentrucă el nu putea să-şi desvolte ştiinţa 

'-

l 
\ .. • 



57 

faţă cu astfel de "bucheri, buşteni întunecaţi") cum le 
zicea el, şi el ştia prea bine, că preotul trebuie să fie 
făclia, care să lumineze pe om în toate căile sale. 

"Într'una din zile venind la Lazăr în şcoală câţiva 
săteni, cari aveau candidaţi de preot la învăţătură, îi 
prezentară reclamaţiunea, ce făcuseră la vlădica, plân
gându-se, că pătimesc de lipsa de preoţi pela biserici, 
din cauza Întârzierei ce se face la şcoală de a se libera 
candidaţilor atestate de capacitate pentru hirotonire . 

. Văzând această reclamaţiune, şi mai ales apostila, 
ce pusese vlădica pe dânsa, cu admoniţiuni cătră pro
fesori, cari priviau pe însuş Lazăr, acesta se turbură 
foarte şi adresându-se cătră petiţionari în faţa tuturor, 
le zise: "Auziţi, oameni buni J D-voastră mi-aduceţi in 
şcoală numai nişte bucheri, buşteni Întunecaţi, şi-mi ce
reţi să-i Iiberez mai curând, fie şi mai neciopliţi. Apoi, 
bunii mei creştini! D-voastră ştiţi, că preotul este făclia, 
care trebuie să lumineze pe om în toate căile sale; la 
el- alergăm, ca să ne aline durerile sufleteşti; el trebuie 
să ne îndulcească amărăciunile .vieţii din lumea aceasta. 
Dară ca să fie un preot astfel, trebuie să fie om lumi
nat, şi lumina numai prin învăţătură se poate dobândI. 
Aşa, dragii mei, adause Lazăr, dacă sunteţi creştini buni, 
lăsaţi să inveţe carte cum se cade pe oamenii, cari 

_ voiţi să-i aveţi preoţi cu suflet şi cu inimă; şi nu tri
miteţi la vlădica să popească numai nişte vite necuvân
tătoare" . 

Dupăcum ne putem convinge, pentru şcoală se în
cepe conflictul între Moga şi Lazăr. Şi nu putea să fie 
pace Între episcopul şi învăţătorul, ca şi la Blaj între· 
episcopul Bob şi cei trei apostoli ai neamului; intre 
celce se gândia Înainte de toate la sine, la mitra sa, 
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la autoritatea sa arhierească, şi celce eră cu tot sufletul 
pentru cel mai puternic mijloc de a trezI şi . lumină. 
neamul t pentru şcoală, şi celce credea cu toată puterea 
sufletului său în misiunea sa învăţătorească. "Oamenii 
spiritului n'au lmpără/ie pe această lume, dar acei cari 
domină infr'ânsa se cuvine să nu uite, cd aceia sunt _ 
suverani aiurea, suverani până/a sfârşitul veneu/ui". 

Şi fiindcă toată fiinţa lui Lazăr era ,., transformată, 
spiritualizată de idealul, pe care-l reprezintă, căruia i se 
consacrase", nu se putu răbda, ca într'o predică a sa, 
să nu vorbească despre drepturile politice ale Românilor 
tn prezenţa episcopului, zicând, "că precum e adevărat, 
-că ei au datorii de supunere cătră stăpânire, nu e mai 
puţin adevărat, că au şi drepturi a fi ocrotiţi de ea 
deopotrivă cu ceilalţi supuşi ai ţării II. 

Episcopul îl chemă apoi În altar şi-I dojeni aspru pentru 
această nemaipomenită temeritate. Dar Lazăr îi răspunse 
cu aprindere, şi nu se supuse. în urma acestei dojeniri 
nemeritate din partea umilitului episcop şi în urma ne
cazurilor sale amintite mai sus, se hotărl să părăsească 
Sibiiul, de care legase cele mai m ari nădejdi; se În
tâmplase întocmai ca cu cei trei învăţători dela Blaj. 
Şi în sfârşit se hotărî să treacă munţii şi se aşeză în 
Bucureşti, unde, tot ca învăţător, îşi desfăşură activitatea 
sa cu mai mult noroc. "Precum Negru Vodă cu spada, 
aşa Lazăr cu cartea tn mână trecu muntele să spună 
Românilor de sub domnia Fanarioţilur, că erau. Români". 

Celce "era să fie episcop in Sibiiu s'a coborît ca 
dască! sărac în Ţara-Românească, - Gheorghe Lazăr, 

, a căruia statuie, de marmură aibă ca sufletul său, se 
ridică în faţa celui dintâiu aşezământ român de cultură 

a tinerimii, in faţa Universităţii din Bucureşti. 

'J, , 
\ 
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Gheorghe Lazdr a venit ca pribeag, abia îmbrăcat 
în haine proaste, fără nici un ajutor 'din partea nimănui, 
fără nici un viitor care să se deschidă înaintea lui. A 
venit ducând cu dânsul numai lnvă!i1tura lui, care cu
prindea în sine ideile mântui/oare ale celor trei călugări 
şi preoti sdraci din Ardeal. Cu aceste idei mântui/oare 
şi cu nemărginita bunăvoinţă şi căldura sinceră, care 
stătea ln sufletul său, a venit el la noi. Şi n'au trecut 
douăzeci de ani şi toată vieaţa românească a fost pre
făcută, şi în Muntenia şi în Moldova, prin acţiunea 

acestui pribeag sărman, coborît din Ardealul iobagilor. 
Iată, ce poate face idea în desvoltarea unui poport 
(Iorga)':. 

Şi dupăce-şi împlini misiunea sa învăţătorească prin 
şcoala dela SI. Sa va din Bucureşti, se îmbolnăvi şi fu 
adus de fraţii săi, pe cari-i chemase întru ajutor, la Avrig, 
în locul naşterii sale, unde, "lipsit de o căutare plină 
de iubire, considerat de rude ca o piedecă şi. o năpaste 
- nici bani nu se pricepuse să adune acest rătăcit in 
lume" - muri în 17 septemvrie 1823. 1 se alese .,teolo
gului Lazăr" un loc de odihnă de frunte in faţa bi
sericii din Avrig, unde se înmormântă "prin preoţii 10a
nichie Standu, Emolae Răduţ, Vasilie Popovici din Avrig 
împreună cu alţi 7 preoţi Oi. 1 se .aşeză la mormânt o 
cruce modestă de lemn, pe care era gravat următorul 
epitaf, compus de însuş Lazăr: 

" 
" Vieţuitorule l 
Stai puţintel şi ceteşte, 

Dup'aceea socoteşte 
Trista omului soarte, 
Nepregătitoarea moarte, 
Ce eşti tu, eu am fost, 
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Aceasta învată de rost, 
Ce sant eu acum vei fi, 
Când ceasul îti va sosi." 

"Georgie lazar 
Theol. Transilv: 

N. 1779, M. 1823". 

În 1864 un elev al lui Lazăr, comitele Carol Rosetti, 
îi vizită mormântul, şi aflându-I prea modest, prea de 
rând, îşi ţinu de plăcută datorinţă, a-l înfrumseţa, în 
semn de pioasă recunoştinţă faţă de învăţătorul său de odi
nioară, prin o cruce de marmoră, pe care lăsă să se tran
scrie şi graveze epitaful de mai sus, iar peste mormânt aşeză 
o lespede mare de piatră, pe care lăsă să se scrie cuvintele: 

"Precum Hristos pe Lazaru din morţi a înviatu, 
Aşa tu România din somn ai deşteptatu". 

"Lui Georgie Lazaru a ridicatu acesfu mOl1umentu şcolariul 
său Hagiul şi lerosolimitu Carolu Comite de Rosetti. 

La anul 1864". 

Învăţătorul Lazăr se stinse, "dar sufletul său tre
cuse în aceia, carl-i sorbise caldul cuvânt de credintă, , 
şi acest sufle:, care e al întregii şcoli ardelene, spiritul 
renovator, e acel ce ne-a creat ceeace suntem şi dă 

vieaţă până astăzi cugetării conştiente româneşti".* 

De Dr. AV1'Om Sildeon 
profesor. 

Care e cauza, de (şcoalele) institutele preparandiale nu 
sunt cercetate de mai mulţi elevi, iar tinerii de azi nu se 

aplică pe cariera invăţătorească? 

Onorată reuniune! 
Intrebarea de mai sus şi-o pune fiecare om, pe care-I 

interesează mersul regulat al i.nvăţământului şi pe care-I 
preocupă viitorul şcoalei noastre confesionale. 

'" S'au mai cetit ~i Nilmăcit părţi alese din "0 voce serioasA in ora 
supremă" de Exc. Sa D. arhiepiscop şi mitropolit Ioan Me'ianu. 

/ 

f 
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Dacă vom cerca matriculele institutelor noastre, vom 
afla, că ÎIrlIcelea numai puţini indivizi s'au înscris şi 
încă şi mai puţini rămân pânăla finea acelor cursuri, 
ca apoi să se aplice pe cariera învăţătorească. Ne va 
surprinde însă ceva. Cercând felul cum se aplică tinerii, 
cari absolvă institutele streine, vom afla, că nici aceia 
nu se aplică toţi pe cariera, pe care s'au pregătit. 

Care poate fi cauza? Ce poate să-i instreineze de
cătră această carieră, care are o meniţiune atât de sublimă; 
mai ales acum când salareJe s'au ridicat aşa de mult, În
cât sunt de treiori aşa de mari, cum erau mai 'nainte? 

E o problemă grea de deslegat şi numai pe nime
rite putem să ajungem a-i afta o umbră de deslegare. 

In general luat şi judecând din toate punctele de 
vedere starea şcoalelor vom afla, că forma de Rredare 
în toate şcoalele este împreunată cu greutăţi, cari nu 
mulţi le pot suporta, iar alţii văzând această greutate, 
fiind chiar pregătiţi spre acel scop, îşi aleg altă carieră. 

Incât priveşte în special şcoaleJe noastre confesio
nale române, apoi într'adevăr c'au ajuns o situaţie 
foarte grea, că azi-mâne trebuie să se sisteze o mulţime 
din lipsa de învăţători. judecând cauza minuţios nu ne 
va surprinde aceasta, pentrucă învăţătorul român, înţeleg ~ 
confesional, supoartă cele mai grel~ sarcini şi are o si
tuaţia grea împreunată ~cu o responzabilitate, care în tot 
momentul îi' poate lua pânea din gură şi să-I arunce pe 
drum. 

Tinerii de azi văzând greutăţile, cari au să le su
poarte învăţătorii, pe cari \ lumea îi sprijineşte cu vorba, 
iar când ajunge treaba la fapte, nu se prea găsesc spri
jinitori, - raţionează, că pentruce să între în jug -
mai bine să meargă pe altă carieră, unde n'are nici 
atâta responzabilitate, nici temere de atâţia poruncitori. 
Leafa promisă, ştie, că-şi va primi-o dupăcum i s'a re
comandat, iar nu numai pe hârtie. 

La toate clasele societăţii vedem o frământare pentru 
a-şi asigura poziţia şi existenţa, şi nu le ia nimenia În nume 

I 
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de rău, - ba chiar primesc încurajeri, iar dacă lnvă
tătorul confesional cere. ca şi dânsul să fie asigurat de 
ceeace are drept să capete, i se aruncă, că e prea pre
tenţios. Vasăzică: dacă pretinzi ceeace-ţi dă legea 
pentru munca ta, auzi spunându-ţi-se, că ai pretenţii 
exagerate. 

Pânăcând învăţătorul astfel va fi tratat, iar şcoala 
va fi privită ca o sarcină, nu numai de poporul să
tean. nepriceput, ci chiar şi decătră o mulţime mare 
de inteligenţi; până atunci să nu ne aşteptăm. că nu
mărul absolvenţi/ar pentru a se pregăti pe cariera învă
ţătorească se va spori, cidincontră va scădea treptat, 
pânăce abia se va mai afla cineva să se facă martirul 
ştiinţei. 

Judecând acestea şi din punct de vedere naţional, 
vom afla, că nu peste mult timp focarele de cultură na
ţională vor trebui să se închidă din motivul, că nu va 
avea cine să facă instrucţie şi educaţie în limba popo
rului. Şi deaici apoi numai un pas mai lipseşte, ca 
şi bisericile să fie părăsite, pentrucă unde nu s'aude 
cânlarea şcolarilor în biserici, nici creştinii nu se prea 
adună la rugăciune. Cine-ar putea să prevadă urmările 
tnste ale acestei întâmpIări!? Cine va putea garanta, ca 
nimicindu-se şcolile - în acest caz - - prin disgustul no
stru, nu va urma şi nimicirea bisericei şi la urmă de
zastrul naţional. 

* 
Am inşirat piedecile. cari ar putea să-i oprească pe \:. 

tineri de a se face învăţători şi circumstanţele, cari ii . 
determinează, ca tot mai tare să se disguste decătră 
cariera învăţătorească, care comparată cu alte funcţiuni, 
se va constată, că nu cu mult e mai grea decât altele, 
excepţionând numai retribuţia, care pelângă ce se plă-
teşte cu multe greutăţi, nici nu e regulată În tot locul. 

Cercând greutatea altor funcţiuni vom aria. că toate 
sunt impreunate - pelângă răspundere - şi cu neca
zuri. Să luăm de exemplu pe un medic. Acesta după 

1 
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studii îndelungate şi o praxă fixată, abia după etatea de 
30 ani ajunge, să facă practică liberă ori să fie ales în 
cutare cerc, când apoi abia-şi poate număra orele libere. 
Răspunderea, o ştim cu toţii, cât îi e de mare. Ori să 
aducem înainte cariera advocaţiald, care, se zice, e cea mai 
rentabilă şi mai mănoasă. E împreunată aceasta cu co
moditate? Creadă cine vrea. Eu sunt de părerea, că 
dacă d-nii advocaţi n'ar vorbi În .pledoariile, cari le fac 
la judecătorii de multeori şi exagerări, apoi n'ar avea 
clientelă, ar trebui să-şi închidă cancelariile, şi şi-au 
ruinat vieaţa pânăce au ajuns să, o deschidă. Inginerii 
sunt tot pe drumuri, iar arhitecţii stau tot închişi în 
odaie şi adeseori au să suplinească din punga proprie 
spesele, ce le au la diferite intreprinderi. - Notarul ro
mân - dacă s'or mai în9ura domnii cei mari să-l pună 
în slujbă - e supus la toată lumea; dela jandarm şi 
finanţ - cu toţi controlorii, pân.'ă sus la cei mai mari, 
şi totdeauna e cu frica în oase, că n'a făcut bine şi atunci 
cei mai mari îl trag la răspundere, ori a făcut bine, 
iar atunci poporenii, între cari trăeşte, nu-l mai văd 
cu ochi buni, deşi în aparenţă par'că s'ar teme de el. 

Ar mai fi cariera preoţească, care s'ar părea c'ar 
fi cea mai comoadă şi în proporţie cu munca -- aparentă 
- bine plătită. Aşa se presupune şi aşa se crede şi to
tuş după a mea judecată nu e aşa. Cariera preoţească 
e cea mai grea, pentrucă cel dedicat pe această carieră 
trebuie să fie om integru în înţelesul strict al cuvântului. 
să fie aşa zicând sfânt, că numai atunci se poate numi 
părinte ori duhovnic. Pelângă întregitatea caracterului şi în
suşirea de a avea răbdarea să asculte o mulţime de in
sulte, trebuie să mai fie sfătuitor, vindecător, judecător, 
tot calităţi, cari cu greu se pot împlini şi nici nu se află 
între cei actuali un °/0, care să le împlinească toate con 
ştiinţios. A purta numai vaza şi a împlini formalităţile 
recerute la implinirea funcţiunii nu însemnează ca să fii 
următorul lui Hristos şi nici al Apostolilor, precum nici 
nu ai dreptul să aştepţi, ca lumea de azi să te venereze, 

- ...... 
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ori chiar să te stimeze mai mult decât pe alţii. In
cât priveşte "funcţionarii de bănci", de cari acum şi noi 
avem mulţi, nu mai vorbesc, căci ei sunt la discreţia di
recţiilor, de multeori trataţi ca ser~itorii şi alungaţi din 
funcţie fără judecată. "' 

* 
judecând serios asupra carierei invăţătoreşti şi com

parându-o cu celelalte înşirate mai sus; luând încă în 
considerare că şi retribuţia de salar staverită prih lege 
se va regula pretutindenea, vom ajunge la convingerea, 
că cariera învăţătorească nu e de lepădat, ba are avan
tajul faţă de celelalte funcţiuni, că cel pregătit, mai cu
rând ajunge În poziţie sigură şi nu va fi bătut de vânt 
pe Străzile diferitelor oraşe şi săli\ de bancă. Pelângă 
aceste-a ... mai are şi fixat timpul. de.ocupaţie, după care 
apoi n'are să răspundă nimăruia, că ce face. Greutatea 
care va simţi-o în şcoală propunând (instruind) îşi va • 
uşura în aerul liber ce-i stă la dispoziţie, atât înainte cât 
..şi după prelegere. -

E Întrebare numai, cum să se poată face, ca tine
rimea să fie mai 1nclinată de a se aplica pe această ca
rieră, care în aparenţă e atât de gr~a? 

Aci vom răspunde cu aceea, că dupăcum pe orice 
carieră, orice artă sau oTice meserie, numai acela poate 
să fie distins, care are vocaţiune şi pricepere, iar pentru 
aceasta nu are fiecine darul, numai trebuie să fie desti
nat de natură, trebuie să fie ales; deci şi ceice au să fie 
aplicaţi pe cariera îl1văţătoreasca, trebuie să fie aleşi, 
căutându-li-se dela început însuşirea pentru de a putea 
fi apţi ori nu, qe a se aplica pe această carieră, care 
disgustă repede. ' 

O piedecă mare în calea de a putea aplica la stu
diile pedagogice indivizi cu vocaţiune e şi legea, care im
pune strict pregătiri anterioare ele cel puţin 4 cI. medii, 
- pânăcând în Germania tinerii menîţi a fi (pregătiţi de) 
îl1,,:ăţători se pregătesc încă din şcoala poporală şi se aleg 
prfn învăţătorii acelor ~coa!eJ dupăce i-au aflat destul \ 

\ 
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de apţi şi de înclinaţi la acea sarcma, recomandându-i 
direcţiunilor institutelor pedagogice, cari apoi la rândul 
lor îi selecţionează şi astfel le eliberează diploma de 
absolvire ... 

La noi încă s'ar putea aşa, căci, mulţămită ce
rului, avem destule capacităţi intre fiii naţiei, cari după 
o instrucţie şi educaţie severă ar deveni celebrităţi, -
dar nu ne prea interesăm, ci ne îndestulim cu materialul, 
care ne vine dela diferite institute şi cari de multeori 
n 'au putut merge mai departe. " 

Spre a putea fi atraşi cât mai mulţi tineri, ca să se 
pregătească pentru cariera învăţătorească, ar trebUI cercaţi 
şi ajutoraţi să se susţină la studii cât mai mulţi tineri 
buni şi harnici. Mulţimea de ajutoare şi stipendii să nu 
se dea numai acelora, cari se pregătesc pe alte cariere 
- cari de multeori sunt duşmane neamului şi bisericei 
- ci să se dea şi pe seama celorce se pregătesc pentru 
dăscălie. 

Cred, că nu fac nici o inconvenienţă, când atrag 
atenţiunea \ binevoitoare a autorităţilor noastre confesio
nale şi a comisiunilor dela diferite fonduri pentru sti
pendii, ca să designeze anumite sume pentru ajutorarea 
tinerilor, ce vreau să studieze institutele pedagogice şi să 
se pregătească pentru cariera invăţătorească. 

Acei tineri destinaţi să fie aleşi încă din şcoala ele
mentară şi trimişi să se pregătească in studiile premer-
,gătoare cursurilor pedagogice. Culez să afirm şi susţin, 
că aleşi astfel tinerii şi ajutoraţi anume de a se pregăti 
pentru cariera invăţătorească, nu ne vom mai putea 
plânge, că nu avem azi-mâne cine să instrueze în şcoa
lele noastre, cidincontră, vom avea oameni devotaţi 
carierei şi mulţămitori celor, cari le-au ales un loc cinstit 
în societate. , 

Nu vreau să vatăm pe nime spunând adevărul, că 
aproximative de 10 ani tncoaci tineretul întrat in insti
tutele pedagogice, n'a intrat de voe, ci de silă) - că 
n'au putut continua studiile - fie dintr'o cauză, fie din-

5 

/ 



66 

tr'alta, deci astfel de oameni, mai ales fiind nutriţi şi de 
idei, cari produc simţeminte incompatibile cu şcoala 
confesională-naţională; crescuţi în spirit cu totul contrar 
aşezămintelor, al căror mentor s'a dedicat să fie. 

Alt mijloc de atragere cătră funcţiunile de învăţători 
ar mai fi, dacă peste tot autorităţile noastre şcolare ar 
dovedî o imparţialitate severă; dacă ar cântări pe fiecare 
funcţionar confesional după meritul său şi să nu se lase 
a fi influenţati după împrejurări. Inteleg aşa: dacă un 
învăţător e acuzat pentru nimicuri, să nu fie pedepsit 
îndată fără a fi judecat şi fără a' se constata, că intru 
adevăr greşeala e aşa de mare, că trebuie să tragă după 
sine pedeapsa? Ori doară nici nu e greşeală, ci că cineva 
drept răsbunare, l-a acuzat pe ÎQvăţător numai aşa, fără 
de a avea motive ponderoase. In astfel de cazuri, con
statându-se 'nevi novăţia celui acuzat, instigatorul ori acu
zatorul să fie pedepsit fără cruţare, căci numai aşa se 
poate da satisfacţie celui Învinuit pe nedreptul şi numai 
în acest mod vom face, ca să înceteze animozităţiile 
intre funcţionarii bisericeşti, cari mai totdeauna sunt 
preoţii şi invăţătorii. 

Alt mijloc de atragere ar fi şi acela, că absolvenţii 
de pedagogie, cari dovedesc o capacitate mai mare să 
fie trimişi la studii mai înalte, ori dacă sunt În funcţie 
mai mult timp, şi au dovedit aplecări deosebite pe te~ 
renul acesta, să fie distţnşi prin aceea, că În vacanţe ori 
chiar şi În decursul anului să li se pună la dispoziţie 
anumite sume, ca să facă excursiuni de studii, iar la 
reîntoarcere despre cele experiate să facă raport autori
tăţilor, cari au avut bunăvoinţa de-a-i face onorifica în
sărcinare. Referitor la acest expedient se va observa, 
că nu sunt fonduri deunde să se jertfească atâţia bani. 
Previn şi zic, că spre acel scop nu trebuie zeci de mii 
coroane, ci numai câteva sute anual, cari sume s'ar putea 
lua din stipendiile, ce se aruncă unor tineri mediocri, ori 
chiar leneşi, cari la timpul lor nici un bine nu aduc 
nici bisericei, nici şcoalei, cu atât mai vârtos neamului 
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care i-a crescut; pânăcând învăţători mea, deşi nu poate 
jertfi atâta materialiceşte pentru neam, jertfeşte însă spi
ritualiceşte mai mult, decât toţi ceialalţi intelectuali luaţi 
laolaltă. 

Am ajuns limita, că numai cu adevărul şi pe calea 
dreaptă vom ajunge la scop, altcum toate sbuCÎumăfile 
vor fi zadarnice, iar scopul dorit nu-l vom ajunge nici-· 
odată. Petru Vancu. 

Nr. 88/913-14. 

Convocare. 
Membrii comitetului central al reuniunei noastre sunt rugaţi 

a participa la şedinţa extraordinară, ce se va ţinea la 20 februarie 
(5 martie) a. c. in şcoala centrală din Arad. 

OBIECTE: 

Raportul biroului. 
Afaceri curente. 
Propuneri şi interpelări. 

A rad, la 10/23 februarie 1914. 

Iosif Moldovan, 
preşedinte. 

INFORMAŢIUNI. 

N. Cristea, 
secretar. 

Atentat la viea1a episcopului de Hajdudoron. Luni, în 23 1. c. 
'pomposul palat al camerei industriale din Debrecen a sărit În 
aer. In primele momente se credea, dar fi explodat instalaţiu-

. nUe de apaduct ori gaz. in decursul cercetării s'a constatat apoi, 
că catastrofa a fost opera de răsbunare a unor mâni criminale, 
cu scop de-a-şi răsbuna contra episcopului bisericii gr. cath. 
maghiare de Hajdudorog. Stefan Mik16ssy, care era instalat pro
vizor în acest palat din Debrecen. Episcopul a fost avizat anti
,cipativ prin o epistolă din Cernăuţi, că i se trimit ca· dar bi-
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sericei sale mai multe obiecte preţioase. Pachetul a şi soslt luni şi a 
fost predat prin factorul postal secretarului, iar acesta prezen
tându-I episcopului, în prezenta lui şi a vicariului episcopesc 

• Iackovics a început numaidecât să-I desfacă. in decursul des
facerii episcopul a fost chemat să primească o deputatle şi a
cesta-i fu norocul de scăpă Cl! vieaţă. Pachetul conţinea o Iădiţă 
cu materii explosive, care explodând a aruncat În aer palatul 
omorÎnd pe vicaru I lackovics, secretarul Szelepkovszky şi pe 
fiscul episcopului Dr. Csath, care numai aşa întâmplător se afla 
acolo. Mai mulţi inşi au fost răniţi de moarte. Epis.:opul însă 
scăpă ca prin minune, numai cu o rană mai mică la mână. Afa
cerea a produs mare zizanie. Se presupune c'ar fi răsbunarea 
Românilor pentru comunele române Încorporate acelei episcopii. 
Se mai crede a fi în legătură cu procesul Ruteni/or. Vom vedea, 
unde se vor descurcă. aceste semne triste ale timpului. 

La penziunea învătătorilor. O delegaţiune a reuniunei reg
nicolare a învăţătorilor maghiari s'a prezentat la ministrul pre
zident, la ministrul de culte si instructiune publică si la secretarii 
respectivi, cerând revizuirea legii de p'enzionare a 'învăţătorilor. 
Invătătorii au fost asiguraţi de bunăvoinţă, dar li s'a spus în a
cel aş timp că miniştrii nu pot pune în vedere reforma cerută 
în cursul ciclului actual. I 

Şezătoare şcolară. lnvăţătorii din Ghiroc au luat Iăudabila 
iniţiativă de a inaugura În şcolile noastre confesionale dela sate 
şeziitori/e şcolare. Dacă acestea ar avea darul a se introduce în 
şcolile noastre, activitatea nobilă şi rodnică a invAtAtori lor s'ar 
extinde pe un nou teren, fpcund, dar până acl puţin cunoscut. 
Conform determinării lor, învăţătorii din Ghiroc, sprijiniţi de con
cursul preoţilor, vor ţinea cu micii lor elevi o şezătoare şcolară, 
care va avea loc în şcoala cu clasele superioar din Ghiroc, du
minecă in 1 martie n. a. c. după ameazi la orele 4. 

O expoziţie internatională fa Bucureşti in anu' 19'6. Aflăm 
că e definitiv hotărît, ca În anul 1916, cu ocazia implinirei celor' 
60 de ani de domnie ai M. S. regelui Carol, să se deschidă În 
Bucureşti o expoziţie internaţlonala. Cutoatecă M, Sa ar dori, 
ca această expozitie să se facă tot la Filaret, adecă pe terenul 
fostei expoziţii, pământul nesigur al par('ului Carol nu va îngădui' 
aceasta, şi în acest scop s'a luat deriziunea, ca expoziţia să se 
deschidă la inlretăerea cu şoseaua Kiseleff. Lacul P1ăcinta, situat 
in regiunea aceasta, va fi canalizat şi va rămâneâ ca lac natural 
in mijlocul expozitiei. Aflăm, că exproprierile in această parte a 
locului au şi început. Se afirmă ca un fapt cert, că tot d·l Dr. 
Istrate va fj numit comisar al expozitiei. 

Tiparul Tipografiei Diecczane gr. or. rom. din Arad. 
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