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Anul IV. Arad. 1 Decemvrll (18 Novllmbrll) 1907. Nr. 11-12 

Reuniunea învătătorilor - , 
Proprielar e-ditor : 

Rauniunea invăţătorilor romani 
deJa şcoalele popor. conf. ort din 
prolopoplatele arădane I~VII. 

NI'. 10/907- 8. 

R~:nACTOR : 

IOSIF MOLIJOV AN. 

Circular 

St im. ]Jle PrezidPllt! 
Fi'{lţil(w îUl'ilţllttwi! 

Rcdac1ia !>Si adminh:.traHa: 

Arad. piaţa Toknly tir. 8. 
Abonamentul anual 5 cor. 

P na di !ltre cele maÎ sfinte datol'inţe omeneşti, iz\'orite din 
sftmţământEl bunei cuviinţe şi bazate pe sfÎntele povp.ţe a-le celui 
mai mare dascăI al lumii Domnul şi :\hlntuitorul nostru I~us Cri
stos este: Să păstrezi cu ingrijire ceea pe ţi-s'a tncredinţat, ca 
la timpul său "ă poţi sta cu conştiinţă liniştită tn fata celor ce 
te-a onorat cu incrf!derea lor! 

Suntem aleşi şi puşi in fruntea )) Heuniunii" şi In fruntea 
de';părţămintelor ei Domnilor şi fr3ţilor prezidenţi, dela h,lrnicia, 
interesul şi devotamentul nostru depinde soartea şi viitorul reu
niunei, cin~tea şi repntaţiunea tnvăţălorilOl' români. 

In faţa acestor sfinte datorinţe, purtand cu mândrie steagul 
conducerii mie încredinţat, mă adresez cu dragoste dUră voi fraţii 
mei de luptă, să nu uitaţi nici pe un moment de ponderoasa. 
voastră chemare şi de răspunderea impreunata cu' ea, căci: tim-o 
purile grele sunt. 

Cunosc Iipsele şi năcazurile fraţilor mei tm'ăţătrri, demni' 
de o soarte mai bună - după cum a accentuat· o aceasta şi re
prezentantul Ven. Conzistoriu la adunarea generală; - cunosc 
şi greutăţile timpului, în care atenţiunea lumii urmăreşte tol pa
şul tnvftţălorului şÎ sabia lui Damocle atârnI\. de-asupra capului 
fiecăruia, de aceea vă atrag atenţiunea asupra situaţiunii grave: 
care reclamă. dela noi multă precauţiune. 
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Se strângem deci cu dragoste tn jurul nostru pe toţi mem
brii reuniunei şi să nu Incetăm ai convinge despre folosul cel 
mare ce poate rezulta din impreună lucrarea noastră, apoi Im
parţind rolurile cu lnţelepciune, sti. stăruim ca fiecare membru se 
contribue cu puterile sale la arădicarea şi intărirea reuniunei, 
prin care am câştigat cinstea şi increderea ce o avem şi care 
are meniţiunea a ne a~igurâ reşpectul societăţii tn viitor. 

Dorim sa se accentueze şi să se ştie, că accla care nu se 
va şti Jnsulleţi de lucrurile sale: nu este demn de recunoştinţa 

preteni\or sai, nici de graţia superiorilor. Membrul, care nU se 
supune disciplinei in sânul reuniunii; nu reşpecteaza dispozitiile 
statutelor şi concluzele luate in Intrunirila noastre; nu solveşte 

taxele la timp şi nu promovează, ci zădărniceşte legătura dintre 
fraţi: este conziderat - chiar din partea superiorităţii - de om 
inconştient, nematur ~i nedemn de con zi de raţiune şi de o soarle 
mai buna. 

Sti stăruiţi deci Domnilor şi fratilor prezidenţi, ca în sănul 
reuniunei, reşpective in despărţământul ce conduce-ţi, sa nu ră
mână ne lămurit in privinţa aceasta nici unul dintre membrii, ca 
să nu fim avizati a cere şi in viitor disciplinarea noastrâ. dela 
org,mele superioare, subminând trecerea ce trebue sa o avem. 

Precum In, aşa şi afara de cadrele reuniunei, ni-se impune 
precauţiune in timpul de fată, când uşor putem aluneca pe căi 

efi alti ce, cauzandu-ne şi nouă şi allora neplticeri. De aceea ar 
fi tare de dorit, să nu intreprinda singuratic nici unul dintre 
membrii, nici un paş, în nici o direcţiune, fară a conzulta pe 
colegii săi tn conferinţe, iar aceste comitetul central, ca să pu
tem primi solidaritatea cu cei eventual netndreptaţi-ţi şi sa ince
pem acţiunea împreună, spre a ne elupta poziţie mai reşpectabilă 
şi soarte mai bună, eventual reşpeclarea drepturilor noastre legale. 
- Să ne ferim a invoca ajutoare străine, pentru ajungerea sco
purilor noastre, şi să. aşteptăm - in toate cazurile - cu lnde
lungă răbdare, dispoziţiunile superiorităţilor noastre şcolare, spre 

.Q nu da anza ingerinţeler ne competente In afacerile noastre au
tonome. 

Aceste sunt sfaturile ce vi le pol da dela locul ce mi la-ţi 

incredinţat şi pe care cu multă ingrijire ti ocup, - mai vArto!! 
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in aceste timpuri grele, - de aceea cer cu inzistinţă. :,,;pl'iginul 
vostru fraţilor prezidenti şi concursul fraţilor tnvătători, membrii 
ai reuni unei noastre învăţătoreşti, pe care a-şi dori să o păstrez 
cu tngrijire, ca la timpul său, se pot sta cu conştiinţă liniş~ită in 
faţa celor ce m'au ollorat cu încrederea lor. 

După toate aceste, spre a satisface increderii şi autorizaţiu

nii comitetului central, pun la dispoziţiunea Dvoastră următoarea 
programă de activitate pe anul de gesţiune 190i-8: 

1. Să. convocaţi înv'1ţătorimea în conferinţele prescrise de 
statute, comunicăndu-le programa cel puţin cu. 14 zile mai nainte, 
pentru a-se putea pregăti de timpuriu, spre a lua parte la dis
cutarea chestiunilor sulevânde. Despre ţinerea conferinţelor se nu 
intrelăsaţi a aviza secretariatul reuniunii şi redacţiunea organului 
oficios, invitând la acelea corporaţiunile parochiale din localitate 
şi fruntaşii cercului. 

2. La fiecare conferinţă să se ţină prelegeri practice, nu 
numai de căt!'ă învăţătorii locului, ci şi de că.tră alţi învăţători 

mai distinşi, angajaţi anumit de prezidiul despărţământului, cu 
scop de a tinde ocuziune de experinţe membrilor din despărţă
mânl, cu deosebire din acele discipline şcolare, cărora se pare 
a li-se da mai puţină atenţiune. (Cântarea, desemnul, gimnastica, 
istoria naturală şi economia). Lexiuni practice din limba ma
giară încă ar face bune serviţii multora dintre membrii. Prele
gerile ţinute să se supună discusiunii publice şi să le înaintaţi 
spre publicare organului reuninnii. 

3. Cu scopul de a da ocaziune membrilor spre a se de
prinde în arla oratori ei, prezidiul să. designeze inainte pe membrii 
cari cu ocaziunea prânzurilor comune vor avea să ţină toaste 
oficioase, spre a se putea pregăti, aşa Ca toastele să aibă efectul 
dorit asupra auditor ului, Tot in scopul acesta ar fi de,dorit, ·ca 
domnii disertanţi să Incerce - după posibilitate - a preda liber 
disertaţiunile lor, cari in cazul acesta ar avea efect mai mare, 
dupăcum ne-am putul convinge la adunarea generală cu fru-
moasa disertaţiune a dlui Dr. Petru Pipoş. _ 

4. Ca material de preocupatiune punem la dispoziţiunea 
membrilor următoarele lnlreblri: 

a) "Care poate fi cauza ill8ujicientului interes arâtat de unii 
membrii faţă cu reuniunea lor şi prin ce s'ar puţeâ ambiţiom't 
pentru o conlucrare mai intenswă", 
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b) Ce palli ar .fi set se întreprinrUI Întru de.5t'oltarea COrllltiin
ţei popondui \~i devolturea infet'esului faţli cu instilnţiunile cult/O'ille. 'I.'} 

Din lucrările intrate dela membrii, in meritul acesta, cele 
mai succese să se recomânde comitetului, spre a fi suscepute in 
programa adunării generale, iar celelalte să se publice În organul 
reuniunei. 

6. Sa se slărue cu insistintă a se incassa toate taxele 
restante. 

6. ;jii se recerce membrii. (t re,~titnl prezidlului caleeteh pe,
tru mOrll/mentul v"loros1tlui fost prezident (li profesor al nos!1'u 
l'eo(/or Ceontea, cel mult pâni'i la 1 lJecemn'e a. c. 

7. Să inaintaţi de loc după prima conferinţă lista membrilor, 
atât secretarulni general cât şi administraţiunii organului ofipios, 
arălllnd special cari sunt membrii noi şi unde sunt mutaţi cei 
ieşiţi di n despărţămtlnt. 

8. Despre decursul conferinţelor, secretarului gen. să inaintaţi 
protocol, În timpul prescris de regulament l iar organului reuniurjii 
raport amănunţit. Asemenea rapoarte ar fi foarte conzuit a se 
trimite şi altor foi, spre a ţine in curenţă cu afacerile noastre 
şi publicul mare. 

9. Cu scopul de a ţinea b,dunarea generală. mai ele timpuriu, 
ne rugăm a nu întârzia cu raportul general despre starea şi ac
ti vilalea desparţamântului. Acest raport, până la 1 Iulie, - in 
tot cazul - trebue sa fie la prezidiu spre a putea face dispo
ziţiile necesari pentru convocal'ea adunării generale. 

10. In sfarşit dorind a cilştig,l membrilor reuniunii ocazil1ni 
pentru recreare şi inmulţirea cunoştinţelor lot odată, vă rugăm 
sa supuneti discuţi unii, chestiunea escurziunilor ştienţifice mult 
accentuată la adunarea generală, din incidentul alegerii locului 
pentru proxima adunare generală, şi să ne comunicaţi de loc 
după prima conferinţă, dacă. doresc membrii să iee parte la () 
asemenea escurziune mai mare Spre exemplu: la Budapestu, la 
Braşov, la Sibi;u, la Orşova ori eventual la Fiume. Şi dacă ma
joritatea s'ar exprima pentru o atare escursiune, să-i angajaţi a 
subscrie o declaraţiune comun{t depunând la presidiu de fiecare 
persoană o cauţiune de eate 10 coroane spre scopul acesta, cu 
deobligamentul de a perde cele 10 cor" dacă din orice cauză 
:;'ar relrage şi n'ar participa la escurziunea ce se va întreprinde, 
în care caz cauţiunea depusă ar cădea fn favorul celorlalţi ex
curzionişti, eventual 'n favorul Heuniunei. Decheraţiunea subscrisă, 

"') Lucrar!'a cea mai bunl!. in meritul ac!'sta va fi pr'emiată cu 30 cor. 
pllse la dispoz.itia prez.idiului de dUră un spriginitor lIIlOIlim al Reuniunei. 
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.{}impreună cu cauţiunea să o transpuneţi presidiului cel mult 
pană in 1 Ianuarie Hl08, spre a putea face de timpuriu dispo
zitiile necesare pentru c~ştigarea favorurilor trebuincioase. - Pri
vitor la loc, ne vom acomoda dorinţii majorităţii, iar spesele vom 
căuta ca nici într'un caz să nu se ul'ce peste 40-00 coroane. 
Dacă se va pulea cu aceasta sumă, mergem chiar până la Roma. 

:Şi cu aceste, dorindu-vă tot binele şi succese strălucite am 
rămas 

Arad, la 22 Oct. (4 Noemvrie) 1907. 

Al vostm frute IOiiif Jl'IQldo/'an, 
prezident generaL 

Controlarefl şcoalei. 
Atât omul singuratic cât şi o societate mică ori mare, 

au anumite reguli ori obiceiuri. Unele dintre acesta 
sunt favorabile pentru dezvoltarea societaţii ori a persoa
nelor singuraLice; altele însă, au fost bune, dar cu schim
barea timpului au devenit slabe, batrâne, nefavorabile pentru 
binele ori progl'esarea societaţii căreia ti aparţin. 

Omenimea zi de zi să dezvoallă, fară ca aceasta dez
voltare sa se observe şi astfel îşi formează reguli şi obi
ceiuri noi, combate şi rastoarna adevaruri pe cari ba.trânti 
1e ţineau de nerestumabile. Aceste adevăruri cari azi în 
secolul luminilor devin necorăspunzătoare, cândva erau 
foarte bune, pentruCă au coraspuns timpului trecut,' dar 
acum haina lor cea alba s'a rupt şi s'au înegrit. 

Precum arborele cel falnic care îşi înalţa odată cu 
mândrie coroana spre cer, îngreunat de povara anilor să 
pleacă spre nimicire şi locul care la ocupat vreme lungă 

îl lasă altui arbore tânăr, aşa omul şi alte vieţuitoare, ba 
chiar şi regulele, obiceiurile după cari trăieşte societatea, 
dupăce îmbatrânesc şi nu mai sunt în stare a ajuta pro
gl'esarea, dispar, ca locul lor să-i ocupe altele noauă. 

Dacă privim în viata şcoalei române, vom vedea că 

şi ea mai are încă unele datini cari sunt bătrâne, nefa
vorabile pentru dezvoltare. Una dintre aceste e controla. 

Nu voesc a combate controlarea din punct de vedere 
.al liberalizmului, ci numai din punct de vedere pedagogic. 

i' 
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După cum !ştim, învăţătorul in decursul anului !şcolar 

e controlat prima oară de protopop, a doua oară de director, 
iar a treia oară de oameni din comună, cari sunt membdi 
cu drept de a controla şcoala, etc. 

Controlarea din partea protopopului nu o ţin de des
avantagioasă, de o parte pentrucă e foarle ra,·ă, (de alta 
parte pentrucă protopopul nici când nu părăseşte şcoala 
fără ca să îndemne copilaşii la ascultare !şi muncă. Aşa 
dară această controlă e suferibilă. 

In locul al 2-lea voesc a spune ceva despre contro
larea din partea poporenilor. Aceasta este una dintre cele 
mai rele, din mai multe puucte de vedere. Primul argu
ment ce-l aduc contra obiceiului acestuia e că: ţăranul nu 
să pricepe la trebile pedagogiei nici cât e negru sub li n
ghie. Deci daca nu ştie pedagogie, nu ştie ce şi cât ma
terial trebue propus, dacă nu pricepe nimic, atunci ce vine 
să vadă? Sau numai penlru aceea cercetează şcoala~ să 
esereite dreptul ce-l are, ori să conturbe prelegerea? Eu 
ţin de superflu obicetUl ca poporen:i să controleze invă
ţământul. 

Acum să vedem despre controlarea preotului ca di
rector. Să luăm numai comunele în cari preotul cu învă
ţătorul trăiesc rău unul cu altul, pentrUCă in comunele 
unde cei doi inteligenţi trăiesc bine, nn e nimic serios, afară 
că conlurba. prelegerea, rupe firul propunerei şi retine cu , 
un jumătate paş mai în urmă înaintarea învăţămânlului. 

Aşa dară preotul ca nepretin învăţătorului, fără al 
interesa persoana înVăţătorului, merge să controleze din 
datorinţa.. Işi face observari la unele ori altele, pe cari 
învătătorul - fie bune ori rele - nu le ia la cunoştinţa 
cu plăcere, pentrucă sunt dela duşman. 

De multe ori, observările cari le scrie directofIJl in 
anuar, aduc pe inv. in iritare, iar cu spirit iritat nu poate 
conduce invăţământul spre progres. . 

Deci întâmple-se Intr'o lună numai [, controlări de 
aceste, cari nu c )nvin învăţătorului, acesle sunt 5 zile de 
iritaţie şi în progresul şcolii 5 nule, şi fc1câcd atâtea zile' 
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în care invăţământul stă pe loc. lmpreunându-Ie pe aceste 
cu cercetarea ne regulată a !şcoa1ei, vom obsen'a, ca şi 
examenul samână cătră o nulă. Aşa dară eu sum de pă
rerea: că controlarea $coalei în - forma actuală - nu aduce 
nimic bun. Afară de aceste susţin, că pe omul conşlien
ţi os nu trebue controlat, căci el îşi ştie implini datorinţa 

sa fară indemn şi tnboldire; iar omul neconştientios poate 
fi tot controlat, spor tot nu va face. Aşa dară 1n amân
doua. cazurile controla e superflua., ba dacă luăm in con
siderare greşelile ce le comit contra pedagogiei controlorii 
nostrii, apoi controla e tocmai stricăcioasă, ea e roată 

împedecată la trăsura inaintării noastre culturale, iar de 
aceasta n'am avea lipsă, pentruca şi aşa mergem mereu 
spre înaintare. 

Controla prin oameni fară cunoştinţe speciale, e un 
obiceiu vechi 11 nefolositor azi, la care putem aplica zisa 
»Tot pomul, care nu adu~e fructe, să se taie şi arunce în 
foce:, căci e timpul Să-~i Iese locul altui obicei bun şi fa
vorabil dezvoltarii noastre. 

pestmnul în ~coata poporală. 
(Proect de procedură.!) 

E constatat, că desemnul - ca mijoc de intuiţiuue 
are influinţă puternică asupra facultăţilor spiritualî, de aceia 
în timpul mai nou - s'a ioLrodus în mod deobligiHor şi in 
şcoalele poporale. 

Desemnul este ocupaţiune frumoasă, plăcuta, distra
gătoare şi instrnctivă; conlribue la promovart>a disciplinei 
şcolare, face meLodul mai efectuos, deşteaptă interesul, 
leagă atenţiunea, desvoattă gustul estetic şi dă directillne 
dispoziţiunilor sulleteşti spre ocnpatiuni industriale şi 
de arlă. 

1) Predat in adun. p:enerall şi adnexat la protocol sub 1<'). 
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Scopul propunerii desemnului in şcoala poporală este: 
deprinderea mânji şi a ochiului; spre a putea deosebi lu
crurile naturii dUPă pozitie, mărime, formti şi coloare; 
spre a le inlui independent şi a-le reproduce conform 
proprietor impresiuni, va şa. zică: deodată cu intuirea, a 
desvolLa şi capacitatea. de a-le schiţa fidel. 

Procesul instrucţiunei ar fi urmatorul: 

Clasa 1. 

încă in anul prim de şcoală, deodată şi paralel cu 
exerciţiile de vorbire, facem şi exerciţii desemnatorice, cari 
la acest grad - vor şuplint exerciţiile scripsali. 

Materialul ar fi: de8emnarea şi deosebirea liniilor 
după pozitie (vertical, orizontal, costiş, paralel); după 
formă (subţire, gro8, lung, scurt, nalt, scund, oblu, frânt, 
curb, rotund, oval) etc. 

Pentru-ca meLodul şă fie mai cu efect, şi ocupaţiunea 
şcolarilol' mai plăcută şi dislragătoare, nu vom purcede în 
mod sistematic -ca la geometrie - dela punct la linie; ci a
comodându-ne cu totul firii şi cercului de cunoştinţa a 
şcolarului, vom incepe exerciţiu dela noţiunea şi forma 
ce l-a impresionat mai mult până la aceasta vrâslă şi prin 
urmare o cnnoaşte mai bine. Aceasta este linia cercuală, 
roala. 

Vom deprinde pe elevi a face un cerc in aer prin 
lnvârtirea braţulni, mai apoi a face un cerc mai mic prin 
invârtirea degetului şi a condei ului. Dupa acest exerciţiu 

corporal, foarte plăcut şcolarului, învăhUorul va face a
ceasta mişcare a braţului cu creta in mână PE' fata tablei 
şi in desemnal făcut, şcolarii vor recunoaşte roata. Va 
exercita apoi tot aceasta cu câte un şcolar la tabla şco alei, 
apoi cu toţi şcolarii pe tilblitele lor. 

De loc după aceasta, fără a lăsa elevii să se pllcti
sească de monotonia exerciţiului, combinăm o figură. Fa
cem o roată mal'e şi deasupra ei o roată mică. Sub roata 
mare punem doană liniuţe verticale. In roata mica pll
nem un punct şi lângă ea o liniuţa orizonlală. La vede-
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rea acestei figuri elevii netntrebati, involuntar vor striga. 
pui! pUl! - Insul1eţirea ~i bucuria va fi generala. Şco
iarii cu multă sirguinţa vor încerca se imiteze figura după 
tahlă, vor umple tăbliţele de pui, şi vor merge veseli a
casă, Bă arate mamei ce şliu ei face. 

Tol cu asemenea bucurie vor veni iar la şcoală, să 
mai vadă ceva nou dela iubitul lor înv[ţator. 

Spre a-le face nouă bucurie şcolari lor, învâ.ţătoriul va 
.desemna pe tabla un pui şi va intul cu şcolarii părtile lui: 
capul cu ochiul ~i cu ciocul, trunchiul cu cele doaua pi
cioare şi va mai adauge acum ăripile şi coada. 

Punând cercul mic lângă cercul mare, vom desemna 
puiul şi in alta poziţie, spre exemplu mâncând. 

Desemnând apoi în jurul unui pui mare mai mulţi 
pui mici, in închipuirea şcolarilor se va imagina doţa 
cu pui. 

Formând din cerc şi alte figuri uşor înţelese de şco
lari, spre exemplu: un cap de om, o mâţă., un iepure elco 
etc. di~poziţiunea sufleteaBcă a şcolarilor va creşte din zi 
în zi, se vor deprinde la activitate fară să simtă greutate, 
iar gingaşele lor mâni vor devenii lot mai destere în in
manuarea condei ului. 

De aici incolo procedem cu uşmÎnţă.. Şcolarii şi-au 
câştigat deja atâta desteritate, fn cât succesive şi rără greu
tate pol reproduce semnele sunetelor şi a numerilor trac
taţi; iar cu desemnul putem trece la cercul turtit, adecă 
la oval, din care iarăşi formăm diverse figuri, precum; 
ou, raţa, gâscă., cocostârg, cocoş, curcă, porumb, rându
nică, porc, capră, bou, cal, broască, gândac, paiangin, 
etc. etc. 

După aceste, trecând la figUrI compuse din linii drepte, 
vom desvolta conceptele: vertical, orizontal, costis, par'alel 
etc. şi desemnând diferite figuri de mobile şi recvizite, vom 
reinprospela noţiunile câşligate la exerciţiile de vorbire. 

Dintre figurile cu linii drepte şi precise notăm aci: 
scaunnl, masa, dulafnl, banca, uşa, ferea~ta, scara, grebla, 
grapa ecL 
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Se vor mai desemna figuri cu linii combinate precum: 
căruţ, roabă, plug, jug, car, orologi, sticlă etc. etc. 

Clasa II. 

în legălură cu ezerciţiile intuitive vom deprinde elevii 
la desemnarea feţelor. începutul il facem cu desemnarea 
padimentului din sala de învăţamânt. prin marcarea zidu
rilor cu câte o linie aşezală conform cunoştinţelor câsti
gate la orientarea tn şpat, şi anume: zidul din faţă şi dos, 
cu câte o linie orizontală, iar zidurile din dreapta şi stânga 
cu linii verticale. Vom nota locul uşei şi a ferestrilor în 
zidurile corăspunzatoare şi in sfârşit tot cu feţe potrivite 
vom fixa locurile cuprinse de masă, scaun, dular, cuplor, 
tablă, bănci şi celelalte mobile din şcoală. 

Lânga sala de inva.ţamânt desemnăm celelalte loca
lităţi din edificiul şcolar, apoi curtea şcoalei, in care vom 
nola locul ocupat de edificii; iar lânga cnrte marcăm şi 
teritorul gradinei şcolare. Ca ocupatiune casnica, şcolarii 
vor desemna tot aşa odaia lor de locuit, casa, curtea şi 
gradina. cu marcarea lucrurilor mai înSămnate din trânsele. 

E<şind din curtea şcoalei, vom marca în desemn locul 
ce-l ocupa casele vecine din stânga şi dreapta şcoalei şi 
vom lntul şirul de case, apoi trecând la casele şi intl'a
vilanele din faţa şcoalei, vom desemna strada, continuând 
cu piata, comuna etc. 

Eşind în hotarul comunei vom reproduce prin desemn 
cele v;)zule: şes, colină, deal, munte. Vom nota părtile 
esenţiale ale munlelui,' poala, coasle, vârf, culme, vale, 
pas, prăpastie, peşteră. Vom marca în desemnul nostru: 
drumul de ţeară, drumul comunal, drumul de fer, râul. 
balta; eventual fnzula şi penin7.u\a. 

Prin uu cerc mare impăTţit după cele 4 regiuni, vom 
desemna şi elerniza in memoria şcolari lor cunoştintele 

despre orizont. 
Ca ocupatiuni liniştite, vom lăsa să desemneze curtea 

cu edificiile economice, cohform procedurei de sns şi la 
loc potrivit să faca animalele de casă conform cunoştio-
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ţelor din anul trecut. Să facă un cocostârc in baltă. Reţe,. 
gâşte în apă. Să desemneze boi la car ori la plug. Mobi
lele in sala de învăţământ. Cocoşul, găina şi puii la gunoi 
etc. etc. prin cari ocupatiuni elevii pe lângă distragţiune 
plăcută, ocupă memoria şi se deprind la combinahuni des
voltând fantazia. 

Clasele III-IV. 

tn aceste clase începem desemnul mai precis în caete 
de desemn cu şi fără împărţiri. Vom folos1 sistemul geo
metric: dela punct la linie, faţă şi corp, arălând cum se 
desvoaltă eceste una din alta. Din linii şi feţe împărţite şi 
aşezate cu preciziune conbinăm diferite corpuri regulate, 
stele, tapetării şi brodării. 

La geografie continuăm procedura începută în clasa 
a II-a. Dela comună trecem la marcarea comunelor vecine, 
conform poziţiunilor lor dupa regiuni şi succesive vom 
desvolta carta cerculni, comitatului, ţării cu câmpiile, dea
lurile, munţii, râurile lac urile, drumuri de ţeară, de fer 
eet. ecL Pentru spriginirea memoriei şi desvoltarea gustulLlI 
şi spre deosebirea diferitelor cercuri şi comitate, vom folosi 
acvarele. 

Din natură: vom desemna mobilele şi recvizitele 
şcoalei eşezate în diferite pozitii. Vom continua apoi cu 
fmnze de plante, schitând vânele, forma tn contur simplu, 
in care la purizare vom aplica diferitele forme de brăz
dături. 

Clasele V ,i VI. 

La clasele superioare ne folosim de desemn ca mijloc 
de intuire la predarea diferitelor studii. Geometria, geo
grafia, naturala, economia, fizică le propunem desemnând. 
Diferitele mărimi, forme de corpuri, părţi de plante, îm
părţiri de grădini, fenomene etc. etc. vor fi mai bine cu
prinse, dacă le vom prezenta elevilor şi prin desemn. 

Ca ocupatiuni domestice reproducem prin şcolari 
diferitele mape geografice in cât se poate colorate; pre-
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gatim din carton corp mile regulate din geometrie şi facem 
din lemn recuizite fizicali şi economice in miniatură. 

La desemnul ornamentic, in lipsa de corpuri şi mo
dele naturale (animale umplute, figuri de gips, cosuluri. 
ţă.săluri cioplituri, sculpturi), vom deprinde pe şcolari a 
deşemna după. modele tipărite. 

Iosif .1Uold01Jan. 

Elemente străine în limba românească. *) 

Ono aduu(tre generală! 

Tuturor oamenilor, in special invă.ţătorilor, li se impune 
datoria iubirei adevărului. Cunoaşterea şi urmarea acestuia 
esle unica panacee, care poate să. mânlue pe om. Unde 
nu adevărul e stăpân, omenimea zace sub jugul nulilăţi
lor de sus până. j os, însăşi fala popoarelor apare într' o 
lumină falsă, urmată. sau precedată de suferinţe seculare. 
Aşa a pătit-o şi poporul român. 

O chestie dintre cele mai agilate a fost de câteva se
cole chestia originei poporului român .. Când s'a ajuns la 
-V~oal~ecare solvtie, ai nostri erau nesatisfăcuţi cu decla
raţia că suntem urmaşii falnîcului Traian şi fără a face 
ceva demn cu adevarul in mână ca nişte fatalişti am su
ferit 1800 ani preocupându-ne exclusiv de o mândrie falsă 
naţională. 

Când chestia originei noastre fu deslegaU!, filologii 
nostrii credeau, că limba vorbită de urmăşii lui Traian 
ou este cea adevărata.; cereau reconstruirea limbei stră.
bune latine a strămoşi~or nostri, cereau scoaterea tuturor 
elementelor străine din limba noastră.. Aceasta a fost pe
rioda pUl'işt'ilm' cum li se zicea. Când a apărut pe ori
zonlul literaturii române şcoala lilerară a junimiftilO1' din 
Iaşi, scriitori şi savanţi cer păstrarea limbei poporulUi aşa 
cum o vorbeşte dânsul. Nizuinţa purişţilor, care a creat 

*) Di~ertaţiune cetitâ in ad. gen. din Arad. Adnex la protocol sub G. 
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grandomania goala naţlOnala, a fost una dintre cele mal" 
greşite, a fost falsificarea inconştientă a actelor celor mai 
preţioase de istorie şi mândrie naţionala precum vom 
vedea. Junimiştii au gâcit adevarul. 

Intre junimişti s'a aflat un savant diletant cu numele 
Cillac, carele a adunat întreg materialul lexical al limbei 
române în cartea» Diclionnaire d' etimologie dela langue rou
maine«. Comparând cele două părti, din care e compus, 
rezultă ca in limba română numai 1/" parte de cuvinte 
sunt de origine pur latina, iar 4/5 slraine. Acest adevăr 
a spărtat aşa de mult pe români, încât a trebuit sa ridice 
cuvântul cel mai genial om al Românilor, Haşdau şi să 

combată afirmările lui Cihac. lIaşdau pentru moment a, 
învins pe CI hac, mândl'ia a supus adevarul. 

Coloniştii lui Traian din Dacia precum ştim, cu vre
mea s'au rupt cu totul de statul roman. Slăpâni peste 
stapâ.ni s'au parândat în Dacia fericită de oarecând a Ro
manilor. Rupându-se legaturile intre elementul roman din 
Dacia, limba coloniştilor divului Traian luă o dezvoltare 
independenta întru câtva de cea latină din Italia. In de
cursul acestui proces de dezvoltare cutropesc popoarele 
barbare Dacia şi întreg Orientul EUI'opei. Toate popoarele 
aceste în privinţa numerică mai tari ca Românii, devin 
stăpâne politice cultmale peste Români ca şi în Italia. 
Goti, Slavi, Bulgari, Ruşi, Leşi, Sârbi, intemeiaza stat pe 
teritorul nostru. Experientele raportului dintre popoarele de 
azi ne dovedesc ca conloc1:irea deosebitelor poppal'ă aduce 
cu sine şi un schimb de cuvinte între aceste. Poporul 
român din Ungaria a împrumutat dela Maghiari cuvintele 
vieţii de stat şi altele culturale. Tot aşa s'a întâmplat a
ceasta şi în vremea bulgarilor, grecilor, leşilol' şi-a celor
lalte popoare străine. O mulţin1e de numiri de localităţi, 
limba slavo-greacă a cărţilor bisericeşti; zapisurile, letopi
seţele, aghioasele, condacele, polcovnicii, vozii, actole de 
rnmânie, ispravnicii şi ine'o sumedenie de aceste cuvinte 
greco-slave ne vorbesc azi despre un trist trecut al nea
mului nostru şi tot odată despr~ o tărie de viata. netn-
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vinsă a limbei româneşti. Ce s'a întâmplat, unde sunt acei 
stăpâni, cari ne-au tnpistriţat limba cu cuvintele lor? Cel 
putin depe teritorul locuit de români au dispărut cu tolul, 
noi suntem până azi in locul strămoşilor, sporiţi în număr 
şi virtuti şi ne apropiem tot mai mult de viitorul de aur 
profeţit de poet. 

Cum să esplică oare acest lucru? Altcum nu se poate 
decât numai in chipul următor. Limba română este cea 
ma~ frumos sunătoare tn orient. Precum in Italia stăpânii 
Goti, Longobarzi şi celelalte, sau in Gailia limba Gallilor a 
trebuit să cedeze celei latine dând na;>tere limbilor roma
nice: italiană şi franceză, asemenea şi in Dacia superio
ritatea limbei româneşti a inghiţit limbile har bare cu po
poară cu tot. Cuvântul străin s'a acomodat firei celui ro
mânesc, ca şi străinul, care îşi ia nevasta de român. Fobir6 
= fibirău 1 In faţa limbei româneşti cel străin are sau să 
se acomodeze total sau să plece mai departe. Limba ro
mânească tn forma ei de azi ne arată procesul ce se petrece cu 
apa, în care arunci o mulţime de minerale. Fiecare schimbă 
gustul apei, dar apa tot apă a rămas, mine raiul insă s'a topit, a 
dispărut pentru noi. Aşa au păţit şi popoarele străine, ne-au 
schimbat mult limba, dar aceasta tot limbuomana--română 
a rămas, iar puternicii stâpâni de odinioară au dispărut 
de pe grumazii nostri, şi numai cuvintele lor ne mai po
vestesc despl e existenţa lor şi trainicia limbei noastre., 
Suntem o mare, în care s'au topit toţi, cari au plutit-nă
valit peste noi. Eu cred, că în faţa acestui adevă.r nu-i 
'mai poate fi· nimărui ruşine de elementele stră.ine ale 
limbeî româneşti, ci din contra va simţl un fel de ade
vărată mândrie, când îşi va aduce aminte de istoria a
cestor elemente. 

Şi au mai produs ceva elementele aceste. Ca !şi în 
apus limba engleză, in orient limba română este limba 
cea mai uşoară de învăţat1 La uf;!orătatea aceasta, afară de 
sonoritatea superioară a limbei româneşti, care o face 
plă.cută pentru auzul tuturora, a contribuit foarte mult 
elementele străine. Anume mai fiecare popor din Europa 
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află ceva din al său in limba noastră, aceasta o face şi 
mai uşoară şi mai accesibilă pentru străini. E deja banal 
a mai vorbi despre rolul diplomatic al Iim bei româneşti 
în Orient-dar aşa e că ţărănimea popoarelor vecine cu 
neamul românesc în contact unele cu altele se folosesc de 
limba românească. 

Doamnelor şi Dlor 1 lata elementul străin in limba 
noastră ca martor istoric despre un trecut zbuciumat al 
unui popor cu garanta viitorului în limba sa. O declar 
franc, sunt mândru de elementele aceste. Un singur elE~
meut străin ne este spre ruşine: alfabetul slcwon. Timpuri 
nefaste ni l-au adus pe cap, bigotismul ni-I forţează sub 
specia unei credinţe falze tradiţionale."Afară cu el din toate 
santuarele culturei noastre, afară cu er şi cu primejdia su-

'-~părarLf -genialului istoric, Iorga, carele cu atâta căldură nein
ţeleasă ni l-a aplicat pe publicatiile D-Sale! Şi sa. va. mai spun: 
şi aceia, ca. schimbându-se raporturile de viaţa. tn evoluţia 
socială-economică a popoarelor, garanta viitorului nostru 
nu mai este" numai însăşi limba. Condiţiile de viaţa. ne cer / 
Jupte, pregătiri nouă şi in fata acestora cunoa:şterea--ade--- ( 
_yăruri!or !10uă. Şl;ipâni peste aceste cântecul lui Goga nu ) 
nu ne va doinl despre un vis neîmplinit, şi va resuna 
~lt~u~ doina lui Eminescu »D~la Nistru pân' l~ !isa ... c \ 

Citt despre elementele străme faţă cu însăşI hmba ro
mână, dacă le-am putea îngrămădi tn forma unui monu
ment, cu toată liniştea sufletului am putea inscrie pe a
cesta cuvintele poetului roman :.Non omnis moriarc. Nu 
voiu muri în veci! 

Despre pedepse. *) 

(tn educa\iunea familiarA). 

Ioan· (,o."Jta, 
prof. prep. 

Doamne, oare cum mi-aş putea creşte copii mei bine, 
cum i-aş putea face mai virtuoşi şi mai de omenie; că 

.) Lucrare cetită tn adun, gen. din Arad, adnexatl\ sub O). 
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văd, că in ziua de azi creşterea bună e cărarea fericirii 
şi nu poziţia şi nici averea ? !t; 

Aceasta era ideia in jurul căreia părintele Filimon 
preotul din Z. petrecea zile şi nopţi intregi, judecându-o 
~i analizindn-o in fel şi chipmi. 

Avea adecă preotul din Z. doi copii, cel mai mare 
era fecior, iar al doilea o feliţă. 

El nu se gândea de fel, ca oare ce poziţie să-i câ
ştige fiului său in societate, adecă ca pe ce carieră să-I 
dedice. 

Nici la aceea nu se gândea, că oare câtă zestre o să 
dea fetei sale, când o ya mărita şi că unde şi la ce şcoli 
să o dUCă, nu sa gândea nici odală la toate aceste... Şi 
de ce nu ? .. Ştia el bine, ca toate aceste o să urmeze de 
sine, se tngrija deci numai de baza morala-solidă pe care 
se vor zidi toate. 

In chibzuelile lui îşi trăgea socoala întotdeauna cam 
aşa: 

»Eu le sunt tală la copiii aceştia şi legea fireasca. e, 
să le doresc binele. 

Şi niCI nu se poate altcum, cum le-aş dorI răul, că 
doar îi iubesc ca pe ochi-mi din cap. 

Dar oare cum să-I doresc acest bine şi cum să-I şi 

fac? ! 
Să le las bani, să le las avere după moartea mea?! 
0, de tot lucrul ar sta pe atâta, ce uşor mi-al' fi ! , .. 
Har Domnului, sunt bogat ~i o pot face uşor a-

ceasta .. , 
Dar ce folos de avere doar câte averi s'a prăpădit, , 

numai de când eu ştiu - numai şi numai că a lipsit sau 
mintea, sau moravurile bune. 

Nu mă mir de cel fărel de minte că e nefericit, d 
mult mel mir de capul sănătos, care lŞl intrebuintează 
mintea intru satisfacerea pOflelor izvorânde din inima lui 
nesaţioasă. 

0, cât sunt aceştia de uşoratici, - n'au sămânţa mo
ravurilor bune, ba nici un simbure cât de sac care sa-it 
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lege de dânsele;... dar totu!ş, nu-s de compiUimit, căci 
au minte, dar o intrebuinţează rau. 

Cum a!ş face eu ca copii mei, sănăto~i la minte, să 
întrebuinţeze mintea lor, bine? 1. .. 

Numai aşa, că îi voi creşte într'o direcţie sănătoasă, 

într'o direcţie morală. 
Şi cum voi putea face a.ceasta? ... 
Eu aşa cred, că dacă voi putea ajunge, ca sfaturile 

mele, - să fie pentru ei adevărate legi şi încă în aşa 
grad (măsură), că la caz de neefepluire a lor, au să răs
pundă pentru aceasta - atunci o să ajung şi la rezultat; 
căci sfatlll'ile mele numai bune trebue să fie, deoarece 
numai direcţiei morale vreu să servesc cu ele. 

Dar cum să-i ştiu face răspunzători, că mintea lor 
deşi sănătoasă, e debilă tncă şi ei sunt cu mult mai slabi 
şi prea naivi, ca să poată sta cu mine de faţă, ba să-~i 
răspundă de nesupunerea lor? ! 

Cum să !ştiu face dar? Să-i pedepsesc fără de ascul
tare? ... 

Nu ştiu ce să zic... dar totuş pedeapsa ajuta, aşa 
mi-se pare mie cel puţin. 

Sângele (emoţiunea) îi face pe ei de nu mă ascullă, 

deci tot aceste au să sufere, de câteori ei sunt de vină 
şi iar indeamna, ca să-mi greşească. 

E un mare lucru însă) ca în educaţiune să întrebuin
ţezi .. pedepse, tocmai aşa de mare, caşi când un medici
nist pregăteşte nişte medicină ce conţine şi otravă şi nu 
şti in ce raport are să slea cantitatea de medicină, cu 
celelalte cantităţi compunătoare. 

Dar eu aşa cred, că pedeapsa n'are a fi alta în edu
caţiune, decât ca otrava în medicină, adecă tol medicină, 
dacă e bine intrebuinţată. 

Drept aceea precum medicul e cunoscălorul celor 
reale şi tămiiduitorul lor, aşa ~i eu voi avea să. fiu cunos
cătorul celor abstracte (a sufletuluij şi tămăduilorul lor. 

Deci o să-mi stabilesc bine planul de a pedepsi şi o să
mi hotăresc bine raportul de a distribul din ea, (unde se cade). 

18 
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Precum medicul, ca speţialîst, cunoaşte temperatura 
morbosului, aşa eu, asemenea ca speţialist în educaţil ne, 
trebue să mă nisuesc a :unoaşte temperamentul elevului; 
şi precum medicul conform temperaturei mOl'bosului (pa
cientului) hotăreşte împrejurările şi modul de trai al mor
bosului, a:şa şi eu conform temperamentulUl (elevului), voi 
hotări împ,'ejurările şi modul de a pedepsi. 

Precum morbosul apoi, din zi ce merge spre rău re
clamă mai multă îngrijire in măsura şi calitatea mediţinei; 
aşa şi celui de pedepsit, din zi ce de lipsă am să schimb 
pedeapsa precedentă atât In măsură cât şi în calitate. 

Când elevul pedepsit 8<1 îndreaptă apoi spre bine, am 
să mă opresc - de-odată - mai de tot, iar când mai 
d<1 vreun sămn rău} o Să-i aplic pedeapsa de uude am r<1-
mas, sau dacă nu, mai bine sa aştept să văz de să mai 
repetează acest caz, admoniindu-I şi căutând cauza ce l-a 
îndemnat ca să-mi greşească din nou - tocmai aşa pre
cum medicul tracteaza cu morbosul ce arată a se în
drepta. 

Toate aceste eu nu le voi aplica însă, numai când e 
vorbă de buna purtare (moI'aHI) iar de invăţatură (isteţime), 
numai atunci când sunt convins, că nu slăbiciunea mintii 
e de vină, ci nesnpunerea (Incăpaţinarea) - adecă când 
văd (sunt convins), că de m'ar asculta şi ar val, ar putea 
să nu-mi greşească. 
Drept aceea precum medicul pentru fiecare morb îşi are 
receptele medicinei sale, aşa şi eu o să-mi statoresc pen
tru fiecare fază a nesupunerii receplul pedepsei cOl'ăspun

zătoare«. 

Părintele Filimon, după nopţi nenumărate petrecute 
in astfel de cugete şi dupa mai multă praxă, şi-a şi sta
torit urmăloarele receple, cari spuse în graml domniei 
sale sună aşa: 

1. Să-mi gre~ească ori şi cum elevul, voi căuta să 
aflu, că n'a ştiut ca greşeşte, sau a voit să greşească. 

Ori şi cum însa sa fie, pentru prima dată, nu fac alta 
decât îl admoniez intre patru ochi, arătândn-i, că n'a făcut 

.-~ 
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bine şi de cumva a greşit cu voia - într'atâta tI VOI JU

deca - sfatuindu-l, că-l voi face să se mâhnească, ba 
poate să si plângă - (semn că Il doare). 

Totodată apoi, cu aceasta ocaziune, îi voi spune, că 
de-imi mai greşeşte odată, n'o să-I mai pedepsesc numai 
aşa, ci şi altcum - mai rău. 

2. De-mi va greşi a douaoară, tot în acea direcţiune, pe 
lânga pedeapsa cu mustrare, o să-i aplic şi o pedeapsa 
corporală, dar nu cu bâla şi nu în faţa oamenilor, ci în 
secret, - spunândui receptul ce-l aşteaptă in viitor -
dacă mai greşeşte. 

3. De-mi va greşi a 3 oară, tot in acea direcţiune, 
o să îi acord pe lânga cele 2 pedepse de mai inainte şi 
o pedeapsă cu bâta, - la început mai mica, dar o să ti 
atrag atenţi unea că poate fi şi mai mare. 

4. De nu sa pocaieşte inca, ci tot îmi mai greşeşte, 
in acea direcţiune, o sa-l pedepsesc din nou, dar cu mult 
mai grav. Să inţelege ca incă tot în secret şi o să îi atrag· 
totodată atenţiunea, că o să-I arat publicului, care va des
aproba purtarea lui necorectă şi îl va despreţul. 

5. După pedepse grave de mai mdte rânduri, o să-I 
arat in cele din urmă şi publicului şi o să-I dojenesc şi 
mustrez publice. 

6. De nici aceasta nu foloseşte nimic, o să ti acord 
ultima pedeapsă; tl voi pedepsi corporal şi publice. 

Aceasta e cea mai gravă pedealJSil. Să poate asă
măn a cu.o operaţiune medicală. De nu să va întrepta 
nici de aceasta, pedepsindul mai rar, o sa ma fac tn cele 
din urmă că am uitat cu totul de el şi ii voi da interval 
(timp de corigare.) Numai când o să văd că s'a cores 
intrucâtva,ma voi ăpu(;a să-l manuez din nou. 

De nu să îndreaptă însa. in grabă, pedepsindu-l din 
când in când, o să îi arat cât este el de desconsiderat ' 
in faţa lumii. 

Un proverb zice: Sa fii copilului sluga până la 6 
ani, dela 6 ani până la 17 ani să-l stăpâne~ti, iar dela 
17 ani încolo să ii fii pretin. Eu însa. mă voi feri să îi 

18* 
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fiu pretin când va, daca nu l-am putut stăpâni şi dacă nu 
observ vre-o îndreptare la el. 

Pentru-ca să pot aj unge la rezultat bun in calea în
cepută, nu-mi trebue alt ajutor (dascăli pe lângă mine. 
Mai vârlos de acela nu, care n'ar fi de acord cu receptele 
acordate de llIine şi spunându-o aceasta şi în fata lui, îl 
face dicos şi fals. 

Falzitalea şi, dâca trebue să dispară din internut co
pilului, şi in locul lor să se întârească naturalismul şi 
curăţenia sufletului. 

Tocmai de aceea îl şi pedepsesc eu pe copil, la in
ceput in secret, ca să am teren ca eu singur să-I fac na
tural şi nu toată societatea, care cel puţin din diver'genta 
firilo!' îl ajută, ici sau colo, in buimăcirile lui şi ti face 
dâcos - şi fals. De altcum societatea de azi, în cea mai 
mare parte e falsă şi nenaturală. 

Totuş, eu nu voi eschide societatea de tot din edu
caţiune, colci pe copiii mei, vreu să ii cresc pentru socie
tate, deci şi ia are să·imi servească de aj utor in lu
crarea mea. 

Voi deda pe copiii mei, ca ajungând în contact cu 
societatea, sa ştie aprecia totdeauna lauda, adecă apreţiarea 
unei fapte bune a lui, din partea societăţii şi inca. în 
forma aceea, ca să le servească apreţiarea (lauda) socie
tăţii ca şi indemn pentru alte fapte nobile .. Asemenea apoi 
sol se căiască şi sol le cadă greu judecata societăţii, când 
ar să vâI'şi faplfl rele ... 

Când voi ajunge, ca elevul meu să fie moral (in pm
tare) şi cu mare interes faţol de raportul dintre el şi so
cietate; mi-am ajuns scopul. 

Făcându-l moral şi virtuos; l-am pus pe cărarea fe
riciri, pe cum doream. 

Când va fi apoi să·mi duc copiii mei la şcoală, (pri
mul pas in societate al elevului), o să îi fac şi invăţato
rului cunoscute, receptele mele de a pedepsi şi o sol-1 
rog să le aplice intocmai, când e vorbă de conduita (pm
tarea) copiilor mei. 

.... 
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De altcum sunt convins despre abilitatea invăţătorului 
nostru şi am nădejde, că ajutândll-ne împrumutat, în ce 
prive~te creşterea copiilor mei, o să ajungem la rezultat bun. 

Părintele Filimon a şi rămas cu mare interes faţă de 
copiii săi. 

Căuta incontinu să se convingă, dela învă.ţatorul, 
deşpre purtarea 101'. 

Totdeauna ii dojenea sau pedepsea, când învăţătorul 
îl ruga să o faciL 

Cu un cu vânt, a rămas peste toţi anii de şcoală a 
copiilor săi, mltlHt dl'ertpUi - ajutorul indispenzabil al în
văţătorului şi mat apOI al profesorilor copIilor lui. 

După atâta grije ~i osteneala, a şi ajuns fericitul tată 
să-şi vază răsplata. 

într'o zi inainte de examenul de maturitate, fiul său 
ii zise: Tată dragă! Pe toţi colegii mei îi aud povestind, 
că având odată diploma de matură, unul se va înscrie la 
jura, altul la medicină, ba altul la filosofie. P<'trinţiii lor 
încă de pe acuma s'au îngrijit să li dedice unei sau allei 
cariere. , 

- Fiule! - zise bunul părinte. Eu nu ţi-am zis ni
mica şi nici nu vreau ca Să-ţi dedic tie vre-o carieră. 

îmi pare bine că recunosc in tine un om de omenie şi 
isteţ. Bucuria mea e, că mă gândesc în trecut să aflu mij
loacele cu ajutorul cărora te-am putut cre;;te pe cum do
ream, ca însămnândumi-le, să le aplic şi să pot creşte şi 
pe soră-ta care e încă mică, tot aşa. Eu nu te dedic pe 
tine nici unei cariere. Cel mult dacă ţi-a~ recomanda nu
mai vreuna. 

Tu însă ieşti destul de copt acum, ca să te cunoşti 
pe tine şi să şti. că oare în ce pozitie ai fi mai la locul, 
lău, cum ai putea servi mai mult societăţi şi ţip, insuti; 
deci pe acea carieră ţi-o aleg~, care o cugeţi mai nime
rită pentru tine, căci toate îţi stau deschise«. 

Peste 3 ani dela aceasta convorbire, fiul părintelui F. 
ti arătă tătâne-său diploma de comptabilitate câştigaU\. în 
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ţari straine, la şcolile cele mai inalte. Nu peste mult a 
fost numit de ministl'Ul de pe atunci, de contabil la vis
teria ţării, iar mai târziu, convingându-se despre corecti
tate a şi mâna lui curat[, îl ~i intărira in acei:5t post. Tatăl 
s[u se bucura peste măsură văzându-l ajuns la un post 
aşa de inalt. 

La un an dupa. aceasta. parintele Filimon, să imbol
nilvit rau şi după un morb scurt, muri. 

Soţia lui Ana, fica lui Lucia de 13 ani pe atunci, 
precum şi Iosif, fiul silu, geliseră mult pe bunul lor (pă

rinte) îngrijitor şi educator. 

Dupa moartea PilI'. Filimon, stările familiei sale, ră
maseră tot ca mai nainte. 

Feciorul ramase tot la postul său În capitala, iar vă
duva preoteasa Ana şi cu fica ei Lucia, la moşia lor din 
salul Z. 

Lucia precum mai amin tii odată, era pe atunci nu
mai de 13 ani. Creşterea ei pe mai departe rilrnăsese dar 
pe mâna mamei sale. 

Pl'eoteasa Ana nu era ceva educăloare bunil, in ceace 
priveşte educatiunea spirituală. In ale economiei însă era 
harnică ba şi prea destoinică. 

Luda avea deci sa sufere foarie mult dela buna sa 
I mamă, carea nu că ti voia răul, dăr dela firea ei fiind 

mai liberă la inimă şi buze; ti adresa de multeori cu
vinte de tot nesărate. Să inţelege, ei toate aceste ii cildeau 
foarte rău, căci până trăia fiertaiul părinte Filimon, n,u 
auzise aşa ceva. El încllnjura vorbele rele, ba şi pe preot
teasa Ana o oprea dela aşa ceva, voind să păstreze 
~i să dezvoalte in tica lui rafinăl'ia inimei nobile, cură.ţenia 
sufletului, adeca: baza moralitatii unei femei adevărate. 

După moartea parintelui Filimon, preoteasa Ana făcuse 
o claca, de îşi ogori pamântuI. 

Ia avea mulţi ţărani la cină, precum e obiceiul la 
astfel de ocasiuo1. 

I , 
I 

-1 
! 
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Şi ştiţi cum e in cuină. de multe ori greţ;e~te în ale 
mâncării şi cel ce ştie şi decum nu, cel ce invaţa. Aşa şi 

Lada, în sara acea. greşi-să oareceva fn ale mâncării şi 
preoleasa, mumă-sa, nu să o sfătuiască, sau dacă a certat-o 
să o fi certat intre palm ochi, ci îndată ce .dete de gre
şala Luciei, care tocmai atunci era între oameni in chilie 
- vine in ruptul capului [cu o falcă în cer cu una in 
pământ! şi o apostrofează în fel şi chipuri, ba ne mai 
plltand de mânie voia să o şi lovească. 

Lucia, la scena aceasta să înroşi şi i-să mâhni inima, 
ba chiar şi unii dintre cei prezenti tiă scăl'bira. puţin. Ia 
s'ar fi înroşit doar şi atunci, când ar fi fost vorba de alt
cineva şi nu când era vorbă chiar de ia. 

Tatăl-săU nici odată n-a pedepsit-o publice şi o astfel 
de pedeapsă, la ea nu era comună, ci îi lăsă impresii de 
tot adânci. 

Când văzll ia, că pentru un lucru aşa bagatel murnă
sa ar fi în stare să o şi batil, mâhnita. peste măsură, întră în 
chilia vecină, intre cârlirile nesfârşite ale mamei sale. 

Dupăce sa dllseril ţăranii, preoteasa Ana să apucă 
singnră de cinat şi cam fnduioşatil şi ia, că ia făcut Lucieî 
năcaz, o striga din când în când ~ă poftească la cină. 

Văzând că nu răspunde şi nu vine, mai gândindu-se 
şi la ce\'a rău, mer~e să vază de ea. 

în adevăr, era să îşi pearză cumpălul, când VăZll pe 
Lucia că e tl'ântilă la pământ cu fata in jos şi că abia 
mai putea plânge biata, de suspinele dureroase isvorinde 
din inima ei. Lucia. nedurmind toată noaptea, in ziua 
următoare să pomeni cu o paraliză mai mica. de cl'eri. 
incât preoteasa Ana înspaimântată, numai dl:'cât anunţa 
pe fiul ei, care şi grăbi a doaua zi spre casă. 

Dupăce să convinse losiv de c~le intâmplate, sfătui 
/ pe mamă-sa, să lase pe Lucia la dânsul. 

Lucia s'a şi dus cu fratele-său ... In capitală, ia mers 
bine Luciei şi era fericită, Căci să nărilvea (lnţelegea) de 
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minune şi cu nevasta lui Iosif, care o preţuia foarle mult. 
Sub ingrijirea fratelui său, toate principiile corecte ale 
părintelui Filimon, să întrupaseră intrinsa şi aceste calităţi 
ale ei, din preună cu frumseţa te îndreptăţiau să o crezi, 
de o adevărată virgină ideială. 

Când s'a reIntors în satul Z., la mamă-sa, n'a mai 
venit singură. ci cu mirele ei, un Of. tn advocaţ.ie, care 
abia aştepta să fie stăpân peste inima nobilă a gentilei 
coconiţe Lucia. 

Povestea aceasta am scris'o, voind să arat, că pe
depsele tncă îşi pot avea partea bună tn educatiune. Pe
depsitorii cei dintâi să fie însă parinţii elevului şi tot ei 
să rămână (dacă împrejurările permit) executorii pedepsei 
şi pe timpul edncaţiunei şcolare. inv;lţiltorul ar fi bine să 
fie numai judecălorul copiilor, I 

Am voit să a1'at apoi câteva legi, fn felul de a pe
depsI, ce le-am aflat de bune, din praxa mea de până 
acum. Am voit să arat mai departe, ce deosebIre poate 
fi intre educa.tori şi educaţiuni (crescători şi creştere). 

Şi rezumez acum zicând: 
c: Educaţiunea familiară trebue să pregătească pe elev 

pentru societate, pastrându-i şi desvollându-i natmalizmul 
şi ferindu-l de spoială şi de prefacere. Educatorul, adecă 
sfc1tuitorul şi îndeosebi executol'lll pedepsei să fie totdeauna 
cel mai desloinic membru din familie. 

O singur.:! lumina, să fie, intru toate! 
Pet'l°u, Blul'hici:n~ 

în v:. In Ilteu. 

"Corn~Ua mama Grachilor". 
- Prelegere din istorie elevelor de clasa \'1.*) -

P,-cgiU:l·C. 

Ascultaţi dragele mele eleve 1 
Comelia mama Grachilor, despre care va voi vorbI 

eu astazi, a avut doi fii; pe Tiberius Grachus şi Cains 

*) Adnex la prot. ad. gen. sub H). 
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Grachus. Ea i-a iubit ~i i-a ingrijit ca pe ochii ei. Cor
nelia le-a dat o creştere foarle bună, pentru aceea dânsa 
s'a făcut nemuritoare. O mamă ca şi Cornelia astăzi abia 
să mai poate afla! 

ĂnunţW'I'ea ţintel. 

Fi-ti atente! Astăzi vă voi vorbI dară despre »Corne-
lia mama Grachilor«. . 

Despre cine vă voi vorbi eu astăzi? N.! (Ota astazi 
ne vei vorbî despre »Cornelia mama Grachilor«..) 

P'I'edarea. 

Băgati bine de seamă 1 Istoria vechilor Romani, ne 
spune noua multe lucruri frumoase şi măreţe despre băr
baţii Romani şi despre matroanele Romane. 

Cornelia, mama Graghilor, încă a fost o matroana 
Romană, al cilrei nume oamenii nu i-au putut uita ~i nici 
nu-I vor uita nici odata. Ea s'a făcut nemuritoare. Isto
ria Romanilor ne spune prin ce s'a făcut Cornelia nemu
ritoare şi anume prin aceea, că ea a avut doi fii: pe Ti
berius şi Caius, pe cari ea ii iubea şi ti tngl'igea ca pe 
ochii ei. S' a fost hotarit ea, tnca pe când erau mici fiii 
Săi, să facă din ei astfel de oameni, încât să strălucească 
prin fapte măreţe ~i nobile intre conaţionalii lor. 

Ca ce fapte au săvârşit ei, aceea se poate vedea tot 
din Istoria Romanilor, despre ce altădată vă voi vorbi. 

Aici e vorba de mama lor. 
Cornelia mama Grachilor a fost o femee de model 

intre toate Romanele. Pe ea nu numai Romanii o admi
rau pentru modul bun de creştere al fiii lor săi, ci o ad
mirau pe ea popoare intregi, fiindcă al ei renume s'a laţit 
peste multe ţări. 

O mamă care să grijea~că de buna educaţiune, . de 
buna creştel'e a fiiilor Săi, cu atâta gingăşie şi blândeţe, 
precum a îngrijit CoroPolia, azi abia să mai poate at1a! 
Toate mamele pot lua invăţătură dela ea! Fiţi numai a
tente! Odată venind la Cornelia o amică de a ei, o ruga. 



270 

să-i arete ce are ea mai scump în casa ei? Ea atunci 
ad usa pe amândoi fiii săi de mână şi zisă. Eată ce am 
eu mai pretios, nu numai în casa mea ci in lumea aceasta! 
Aceştia sunt odoarele mele cele mai scumpe! - Cornelia 
şi-a dat toată silinţa de a-şi creşte cât mai bine fiii săi, 
dar şi ei in schimb, aşa de bine se purtau, că mama lor 
putea fi mândră cu aşa băeţi buni şi ascultători! 

E'<4pUcârt lO(lice. 

Ascultaţi dragele mele! Ştiţi voi cum devine cineva 
nemuritor sau nemuritoare? Dacă voi nu ştiţi va voi 
spune eu: nemuritor sau nemuritoare devine cineva aşa, 

dacă în viaţa sa face fapte bune, măreţe şi nobile, atunci 
după moarte numele său nu se va da uitării, ci va fi po
menit veacuri întregi. 

Cum s<1 face cineva nemuritor sau nemuritoare? tU 
(Nemuritor sau nemuritoare se face cineva atunci, dacă în 
viaţa sa face fapte bune, nobile şi măreţe.) Dar ştiţi voi 
ce tnsamnă cuvântul »malroană<? Dacă nu, vă voi spune: 
»Matroană« tnsamnă tot atâta cât femee mai În elate ve
nel'abilă şi cinstită. Ce Însamnă cuvântul »matroană să 
spună B.! (Cuv. ,. matroană« in5amna tot atâta cât femee 
mai în etate venerabilă şi cin::;iilă.) 

R l'p'l"orltWC1'ea. 

Cine a fost Cornelia? Spune N. 1 (Cornelia a fost o 
matroană Romană). Căţi fii a avut dân~a? B.! (Ea a avut 
2 fii). Şi cum i-a chemat? C.! ([-a chemat Tiberiu8 şi 
Caius).. Cum i-a cre::;cut ea?j D.! (Ea i-a crescut foarle 
bine). Şi prin faptele ei cum s'a fllcut ea? N.! (Prin 
faptele ei ea s'a făcut nemuritoare.) Astăzi să mai află 
o mamă ca şi Cornelia? B. ! (Azi de tot rar să mai află.) 
Numai Romadi o admirau pe ea pentru buna creştere ce 
a dat-o fiilor săi? N.! (Pe ea nu numai Romanii o ad
mirall ci o admirau popoare intregi!) 

Cine a venit odată la Cornelia? O.! (La Cal". a ve
nit odată O amică de a ei) Şi ce o rugă amica ei? B.! 

qg 
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(O rugă ~a.-i arate ce are ea mai scump in casa ei). Şi 
ce a zis? N. 1 (Ea şi-a adus fiii de mana. şi a zis că a
ceia ii sunt odal'ele ei cele mai scumpe!) Dar copiii în 
schimb cum să purtau? C.! (Ei în schimb să purtau 
foarte bine, aşa în cat mama lor putea fi mândra cu ei !) 
Aşa-i! 

Cm'acterizarea persoanelO'r. 

Insemnaţi-vă! Istorioara aceasta are 3 persoane şi 
anume: Cornelia, o femee blanda şi gingaşa, care şi-a 
crescut foarte bine fiii săi; apoi Tiberius şi Caius cari erau 
buni şi foarte ascultători! 

ApUca·rea. (Abstragerea lnv. mor.) 

Ce exemplu pot învăţa toate mamele din aceasta isto
rioară? N.! (Toate mamele pot lua aCeea învă.ţatură din 
aceasta istorioară, ca să-şi creasca fiii aşa precum i-a 
crescut Cor.) Vedeţi dragele mele dar! De-aici invăţ1m 
tncă ceva şi anume: sa fiţi asclllUHoare şi bune faţă de 
părinţii şi binevoitorii vostri, ca şi fiii Corneliei, dacă voiţi 
sa vă iubească parinţii voştri şi binevoitorii vostri! Dacă 

voi vă veti purta aşa, apoi chiar şi Dumnezeu vă va iubt! 
Cum aveţi dară să vă purtaţi? N.! (Noi avem să ne 
purtăm bine.) Aşa este! 

Jlelena lflwl'g(t, 
tnvâţătoare ln Chitighaz. 

Raportul COllilslunei organizătoare'
K

'>, 

Ollorafă adunare generală! 

Membrii comisiei organizătoare intrunindu-să in ~e
dintă, se constiiuesc în modul următor: prezide Ioan Costa, 
iar raportot' al comisiunei Traian Tabie. 

Comisia organizătoare cenzurând amănunţit raportul 
general al biroului central, despre activitatea reuni unei în
văţătorilor, propune: ea in general să se iee la cnno:ştinţă. 

*) Adnex la prot. ad. generale sub I.) 



272 

în ce priveşte apreţiarea in spetial, CO[nlsmnea face 
următoarele observări resp~ctive propuneri: 

1. Cu pripire la chestia organului, reuniunea să roage 
comitetul central, ca acesta s~ inlrevină pe lâng.1 per
soane ponderoase didactice, ca din când in când să scrie 
la acest organ, pentm rădicarea nimbului aceluia şi tot 
odata a reuniunei. 

Acelaş comitet să compuna o listă de colaboratori, 
dintre 'acei învătători membrii rcuniunei noastre, cari sau 
ocupat pe cale ziaristica cu scrieri didactice, şi aceasta 
listă să figureze permanent pe cuperta organului, ca şi prin 
aceasta să dăm oarecare imbold şi 1-!atisfactie morală a
celora. 

Intru cât starea casei ar permite, comitetul să se 
ocupe cu ideia remunerărei redactorului organului, ca ast
fel substrăgându-se eventual dela alte ocupaţiuni, cu atât 
mai vâltos să se poată dedica redactarii acestui organ. 

2. Nu pulem din destul aprecia activitatea comitetului 
pentru paşii întreprinşi intl'U ridicarea monumentului Teodor 
Ceontea7 care bărbat mai bine de un pătrar de veac a 
tinut sus fllamura retÎniunei noastre. Din parte-ne rugăm 
reuniunea să-şi aratf" ideallzmul care o a caracterizat in tot
deuna în apreciarea oamenilor valoroşi. 

In nex cu aceasta afacere importantă., comitetul să 
intreprindă cole.ctă în cerc mai larg pentru ducerea la IZ

bândă mai grabnică acestei dorinţe obşteşti a noastră. 
3. Luând in considerare marea importanţă a chestiei 

discutate in afacerea planului de invăţămânl :şi a termi
nologiei. conziderând mai departe că reuniunea din cauza 
că nu dispune de timp fizic Intru finalizarea acestei chestii 
propunem: ca aceasta afacere să se predeie f3pre finalizare 
comisiei constatătoare din următorii membrii: Iosif Mol
dovan, Ioan Costa, Iuliu Grofşol'ean, Protasie Givulescu, 
Nicolae Boşcai, Ioan Vancu. Petru Vancu, Mihai Vidu, 
Dimitrie Boari, Ioan Crişan, Dimitrie l\ficu, George Petro
viei, Ioan Roşu, Pavel Dârlea şi Dimitrie Olari, care la 
timpul său ocupându-se meriloric sa. raporteze comitetului, 

-
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ca acesta să poată satisface ordinaţiunei V. Consistor ~i 
proximei adunări generale să raporteze despre rezultat. 

4. Cu privire la membrii absenti cari si-au înaintat 
scuzele, neintrunind condiţiuni le stipulate În concluzul luat 
in adunarea generală din Şiria, comisiunea nu-i poate pro-

. t • pune spre 8cuzare. 
In fine ne ţinem de plăcută datorinţă a ne exprima 

muliămită şi recunoştinţă comitetului şi în deosebi preşe
dintelui şi prim secretarului reuniunei, cari şi in anul a
cesla s'au achitat cu demnitate de îndatoririle impusă, ru
gâ.nd adunarea generală să le dea cu recunoştinţă absolu-

.. torni pe anul de gestiune 
Dat in şedinţa comisiunei organizăloare ţinută în Arad 

la 30 August 1907. 

Traian Tabie, 
raporlor. 

Ioan Costa, 
preşedinte. 

Oeol'giu Fefroviâu Iosif Stanca G. Olariu. 

Bugetul Reuniunii pe anul ade 1907-8*). 

Ono adunare generală! 

In tenorul §-Iui 14, litera g) din statutele reuniunii precum 
~i in conformitate cu concluzele aduse in chestie de ad. desp. 
prot. avem onoarea a vă prezenta aci următorul proect de lntqet 
pentru acoperirea speselor reuniunii pe anul administrativ 1907/8: 

1. Pentru editarea şi tipărirea organului oficios al 
reuniunii . 600 cor. 

2. Pentru acoperirea speselor administrative la bÎ-
roul central şi biblioteca cenlraHI. . 200 cor. 

B. Remuneraţiunea secretarului general al reuniunii 
votată de ad. gen. din 1900, prin concIusul Nr. 28, litera 
d), pentru serviciile prestânde . 50 cor. 

"') Adnex In prot. ad. gen. !!ub M.) 



.. ..,.. ............ ,-~ -

274 

4. Pentru acoperirea speselor adm. din desp. prot. 
Şl anume: 

i 

a) Desp. 

b) " 
c) " 
d) " 
e) " 

j) " 

prot. Arad. 

" Chişineu 
" Şiria 
" Baroşineu 

" Buteni 
" Radna 

g) " "HălmlJgiu 

I • 

5.1Penlru augmenlarea bibliotecii centrale şi com-
pactarea cărţilor 

6. Pentru acoperirea speselor delegaţilor nostrii la 
ad, gen a reuniunilor surori 

7. Spese neprevăzute 

Suma 

15 cor. 
15 cor. 
15 cor. 
15 cor. 
11) cor, 
15 cor. 
15 cor. 

60 cor. 

50 cor. 
10 cor. 

1076 cor. 
A r a a, din şedinţa ordinară a comitetului, ţinutâ. la 26 Iulie 

(8 August) 1907. 

Iosif 1lfoldovan. 
preşedinte. 

Dimitrie PopoDicitt, 
secrl'lar general. 

Raportul comisi unei de şcontrare:) 

Onorată adunare generală! 

Comisia cenzurătoare de cassă, Tntrunindu-se in şedinţă, a 
desbătut şi cenzurat socaata cassarului reuniunei noastre şi a 
constatat, că pe baza actelor din anul expirat: Reuniunea noa
stră cu finea ,mului 1906 dispune de o avere 
activă de . • . . • . . . . . 4449'46 Coroane 

din cari sunt bani gata . . 39'53 " 
elocaţi la banca "Victoria~' 1766'63 " 
taxe restante la membri 2643'30 " 
Suma bagatelă, anătoare tn bani gata şi restanta enormi\, 

denoată starea deplorabilă a cassei) ceea ce este a se atribui 

*) Adnes. la. prot. ad. gen. sub N.) 
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exclusiv indolenţei membrilor reuniunei, neachitilnd la timpul său 
taxele cuvenite. 

Pentru delăturarea acestui neajuns, comisia propune, ca Ono 
adunare generală să. indrume din nou comitetul central a lua de
mersuri cât mai ştricte faţâ de membrii negligenţi. 

Referitor la starea fondului pentru ridicarea monumentului 
Teodor Ceontea s'a aflat, că banii colectaţi ating suma de 384 
cor. 42 fiI. şi interese <lupă aceasta sumâ elocată. 48 cor. 83 fiI., 
de tot ·i33·25 cor. 

Pentru administrarea corectă a averii reuniunii comisia pro
pune a i-se exprimâ cRssal'ului mulţumită. 

A rad, la 17/30 August 1907. 

Detnet1'iu Micu, 
pre~edinte. 

Ilie Ct'istea, 
membru In comisiuue. 

Ioan Ct'işan. 
raportar. 

Haportul comisiei de bihliotecă*). 

Onol'lItă adunm'e genemlă.' 

Comisiunea de trei exmisâ din sânul Ono adunări generale, 
pet.ltru cenzurarea raportului bibliotecarului reuniunei dela şcoa
lele poporale conL rom. din protopopiatele Aradane 1-VII, con
stiluindu-se in şedinţă, a ales de preşedinte pe Pelru Perva, iar 
de raportor pe Simion Albu şi purcezând la cenzurarea şi 00n
trolarea raportului sus numit, a obţinut următorul rezullat: 

S'a constatat, că biblioteca centrală are: 283 opuri in 399 
volume, păsh'ate tn sicriul bibliotecei. S'a conlrolat op de ap 
astfel s'a aHat că bibliotecarul conduce o evidenţă corectă despre 
opurile increzule dlui. 

Comisiunea a anat in bibliotecă UlO fascicole ş. a. 00 bu
căţi "Chestiunea pedepselor" de 1. Velcean şi 100 bucăţi "Pentru 
ţărani u de N. ;-;tefu, donate de autori în favorul reuniuneî. De oare 

") Adne-x la protocolul adun, gen. sub 0,) 
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ce < preţul de 1 Coroană a opurilor intitulate "Pentru ţărani" e 
mare, comisiunea îşi exprimă dorinta de a fi redus preţul la 50 
fileri, sperând că prin aceasta se vor aHa mai mulţi cumpărători. 

Comh,iunea obsearvă cu regret, că membrii reuniunii arata 
puţin interes de lectură, recomândă membrilor ca în viitor să 

dovedească un interes mai viu in cetirea şi folosirea opurilor 
din bibliotecă, din cari ÎI;;! pol Imbogăţi cunoştinţele. 

Pe baza raportului bibliotecarului în care cere cumpărarea 

unui sicriu pentru bibliotecă, comisiunea recomllndă aceasta ce· 
rere spre aprobare. . 

[n urma celor constatate şi aflate, comisiunea roagă ono
rata adunare generală a lua la cunoştinţă raportul bibliotecarului 
şi pe lângll eslradarea absolutorului să i-se voteze mulţămită pro
tocolară. 

Arad, la 16/29 August 1907. 

Petru Perna, 
preşedin te. 

l~f('irioam Prec1tpaf. 

Infornluţiuni. 

8imflon Allm, 
raportor. 

01'gmml Beunilnnet. Cu N-rii de faţă se incheiA. anul (\1 
IV-lea al editării organului. Comitetul reuniunii a făcut dispozi
ţîunile necesari pentru prosperarea organului, punând in ajutorul 
redactorului, însarcinat şi cu conduc6rea Reuniunii noastre tnvă
ţăloreştr ca prezident) un comitet redacţional compus din cei mai 
productivi membrii ai corpului tnvătătoresc şi anume: Iuliu Gro/
şorean, Nico{alt Şţej, Petr'lt Vancu, Ios~f :ilanca şi Ioan Criî!(ltt. 
Acest comitet se va şi tntrunl tn curând spr@ a conzultâ modul 
de perfecţionare a singurului organ dăscălesc din Ungaria şi spre 
a-şi impărţii rolurile in conducerea şi redactarea lui. Dela mem
brii reuniunei cerem incă de pe acum tot spriginul moral şi ma
terial, spre a putea arădicâ organul şi prin el cinstea şi reputa
ţiunea dascălului român la locul ce i-se cuvine. 

I1w(lţăto-t'ii români la ju/,~ă'nuînt. Primim ştire din toate 
părţile despre chemarea invăţătorilor la punerea jurământului. 

-
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Invăţătorii din cercul Aradului au satisfacut acestei datorinţe legale 
Sambătă in 13/26 Octomvrie a c., in faţa Mag. Sale Dlui insp('ctor 
regesc Vat:j(t;;sy ArprÎd, la a-le cărui sfăluiri înţelepte, a ră:-:puns, 
tn numele învăţătorilor, Iosif Moldovan, mulţămindu-i pentru tra
tarea imparţiala şi părintească de carea a împărtăşit învăţăţorimea 
tntotdeuna şi asigurandu-I d!:'spre sentimentele de rf'cunoştintă 

ce i-se piistrează din partea învăţătorilor rom<tni. 

Imbun(Uliţil)'ca SOl'ţii îlU'âţcUOl'tlOl', Venel'. Consi-;tor a 
pus la rliRpoziţia comunelor bisericeşti lnstrt/('ţi1/II1'!c P. \'enerab. 
Consist. j:etropolitan, cu privire la modul de executare a artiuo
lului de lege XX \'Il din a. c., preuum şi ti ptlrituri le necesare: 
"Foaia despre dotaţia invăţătorului" şi "Protocol pentru şe

dinţa sinodului", cu scop de a face constatat'ile de lipsă cu 
privire la izvoarele din cari ar fi să se asigure salarele le
gali învăţătorilor dela şcoalele noastre confe"ionale. lnstruc 
ţiunea stăruie într'acolo, ca Incat numai se poate:· ~COltll"e sâ 
.tie susţinute din mijloace pl'lJp"ii şi numai In cazuri extraordinare 
să se recurgâ. Ia ajutorul statului, Comunele cari sunt In stare 
mai bună, conform instrucţiunei, au să asigure inca de acum sa
lal'ul prescris de lege, iar cele sarace, cari n'au mijloace sufici
ente spre acest scop, vor lua in cOllziderare ajutorul statului. Să 
se ştie de pe acum, că numai acple şcoale vor fi imprtrlăşite de 
ajutorul statului, cari au toate cele 6 clase elementare - de sine 
inţeles la şcoalele nedividate - şi in cari, limha magiar:l', arit· 
metica, geografîa, istoria patriei, dl'Ppturile şi daeorinţele cetăţe

neşti se vor propune după planul de Invăţămănt şi ordui de oare 
aprobat de înaltul minister, având invăţătorul să prezinte spre 
acest scop planul de lectîuni pentru cele 6 clase elementare. Ca 
privire la modul de înzestl'are a recurselor pentru ajutorul de 
stat, atragem atenţi unea celor chemaţi asupra anunţului de pe 
pagina 292 a organului. 

Mai anunţăm cu bucurie la acest loc, că comunele biseri
ceşti: Arad, Pecica, Nii.dlac, Socodor şi Nadab a şi luat conclus 
cu privire la susţinerea şcoaJelor din mijloace proprii: votând şi 

punând tn curgere pentru invaţătorii lor Ralarele şi cvincvenalele 
prescrise de lege. Ba, comitetul parohial din Arad, conziderând 
serviciul de peste 30 de ani a învăţătorilor Nicolau Ştei şi Ioan 

19 
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Vancu, le- a votat şi câLe un adaus personal de câte 200 cor. 
peste minimalul de 1200 cor. impus de lege. 

Pen~iunea ilwi'tţi'ttot''Îlm·. In Nrii 6-7 din a. c, a orga
nului nostru, am atras atenţi unea învăţătorilor asupra unei sen
tinţe a .lu.dec(ltoriei admitLislrative (K5zigazgat~tsi birasl\g) privitor 
la anii de serviciu. Un lnvăţător din Arad, basat pe aceea sentinţă 
a recurs la Inaltul Minister, spre a-i suscepe şi recunoaşte la 
fondul de penziune şi cei 7 ani petrecuţi la o şcoală privată, 
Inainte de a se suscepe la fondul de penziune şi Inaltul Minister, 
luând de bază sus mentionata sentinţă, i-a recunoscut indreptă

ţirea şi la susceput la fondul de penziune cu toţi anii de ser
viciu. Noi inck-avem o mulţime de invăţatori cari nu şi-au ln
nainlat la timp recursul spre a fi suscepuţi la fondul de pen
ziune, din care motiv, anH de serviciu de mai nainte nu li-sa 
computat. Se recurgă deci din nou fiecare şi provocându-se la 
sentinţa Judecătoriei administrative Nr. 236/1901, să ceară şi 

sU8ceperea anilor de mainainte, iar in cazul când ar fi raspinşi, 

se facă apelată contra dispoziţiunii Ministeriale la numita jude
cătorie Celce tntrelasă, păcătueşte con\.ra intereselor sale şi ale 
famWei. 

UecL'izitele deînN'iţământ. Pentru a putea corespunde 
recerinţelor legale, şcoala trebue sl't fie inzestrată cu următoarele 
recvizite; 

1. Tabele de cetit cor. 2'40 
2. *Maşina de comput 
3. *Colecţiune de măsuri metrice 
4-. Corpuri geometrice (pătrat, prizmă, cilindru, con, 

glob) din carton le poate pregati fiecare invăţător 
o. Mapa comitatului 
6. *Mapa Ungariei cu Impartirea comitatelor 
7. *Mapa Europei 
8. *Globul pământului 
9. Colecţiune de insecte (se adun!! prin învăţător) 
10. Colecţiune de plante pressate (şe gdună tot 

tnvăţător) 

de 

11. Colecţiune de minerale şi petrificate (se adună tot 
,de tnvăţător) 

--
8'-

17'34 
17'66 
13'92 
--

-'-

-'-
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12. Recvizite penlru experimentări mineralogice şi 
chimice (lampă de spirt, sticla de topit, cărbuni de lemn, 
sârmă de platină, zdrobitor de porcelan, ciocan, acide de 
sare (higitnt so~av), acid sulf. (kEmsav), salitră (saletromsav), 
potaşă (kcUilug), prav de sodă (szodapor), borax, lacmus vâ
năt şi roşu, papir slrăcurător (szuropapir) 

13. Vas de sticlă. pentru apa 
14. Tolcer (pâlnic) de sticlă 
10. Scripeţ (doua bucăţi) 
16. Cumpănă 
17. Vase comunicătoare 
18. Glob ~i inel de aramă 
19. Termometru . 
20. Maşina de vapor (tabelă) 
21. Oglindă plană 
22, Linte de sticlă 
23. Prizmă de sticlă 
24. Potcoavă magnetică 
20. Sul de sticla, de cauciuc, piele amalgamizată şi 

panură de frecat . 
20. Pendul electric 

8'-
3'-

-'30 
2'4{) 

3'-
4'-
3'-
2'80 
3'-

-'30 
!). -

1'-
2'-

2'70 
3'-

De tot . 124'-

Apoi fiecare şcoală trebue să mai aibă steagul naţional cU 

emblema ţării şi tabela imnului magiar. Aceste le primeşte - in 
înţelesul legii - gratuit dela înaltul Minister. Şcoalele sărace 
pot primii, de după posibilitate, gratuit şi recvizitele notate cu *. 

Şcoalele cari nu sunt provazute cu aceste recvizite nu, pot 
conta la ajutor de stat. Invaţatorii să stărue încă de pe acum a 
aduna colecţiunile ce-i privesc, iar pentru celelalte recvizite să 
se susceapă sumele trebuincioase in preliminarele cultuale, ori să 
se ceară gratuit dela 1. Minister, pentrucă fn caz contrar şcoala 
nu poate conta la ajutor de stat. 

Mai trebue să aibă şcoala: 
1. Lineal mare pentru tabla neagră. 
2. Treillllghiu ecvilateral .. 
3. Ţirţin pentru tabla neagră 
4, Mapa semigloburilor 
5. Retorta (lombick) . 

. 6. Tub pentru prinderea gazurilor 

0'-

19* 
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7. 3 bucăţi pocale de fert - '60, 
8. Pocal de măsurat de 000 cm.3 cu împărţiri, graduri 3'-
9. Pila lui Heron 1'20 

10. Clopot de sticlă cu vasul trebuincios 2'00 
11. Trăgaciu şi ţeava curbă -'45 
12, Pumpele, ambele soiuri 6'-
13, Foi de suflat 1'30 
14. Furchiţă de ton 1'50' 
10, Compas 3'-
16. Su[)ător cu element electric 10·-
17. Tuburi de sticlă uşor de topit -'80 
18. Tuburi de cauciuc 1/10 Kil. 2'~ 

19, Dopuri diverse de lemn moale 1'-
20. 000 gr. Limonit (barnako) . -·40 
21. 000 gr. Klorkaliu -'90 
22. 200 gr. prav de fer (vaspor) -- '[lO 

23, 250 gr. zinc (cinkforgacs) -'70 
2,10. fi gr. metal calic (kaliumf(~mJ -'00 
25. Tabela anlialcoholică . 2'-
Aceasta grupli de recvizite nu este necondiţionalli pentru a

jutorul de stat, dar lrebuesc procurale In decurs de 3 ani după 

primirea ajutorului de stat. 
lnvăţatorii sunt răspunzătQri pentru întregitatea acestor 

recvizite, 

Daţi, prunc-ii let come1'c/Ju, şi indu .. st,t'i.e. ComE'rciul şi 

industria sunt cele mai rentabile ocupaţiuni omeneşti. Popoarele 
cari au ~tiut Imbrăţişa acpsle ocupaţiuni, au făcut progrese nu 
numai In învăţătură, ci şi in bunăstare. Noi românii până aci:am 
stat numai la plug, sau învăţând, am răvnit a ajunge tnvăţători, 

preoţi, advocaţi etc., pe care teren am şi ajuns oareşi cari re
zultate, dar am negligat clasa de mijloc, comerciul, care este izvor 
de bogr'iţie şi indttstria care este plug de aur. Şi Doamne 1 ce bine 
ar fi, să avem În fiecare sat llegutători, fauri, rotari români; 
atunci tot crucerul ce-l dăm pe cele trebuincioase, l-am da la 
români şi am avea cî,le să ne spriginească biserica şi şcoala. 

Apoi dacii am mai avea zidari, tâmplari, ]ăcătari, tinicheri, croi
tori ect., ect. români, pe la oraşe, ce bogăţie am mai putea aduna 
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pentru noi !$i pentru neamul nostru. Inalt Preasfinţia Sa bunut 
nostru părinte epiilCop IOfm 1. p({PP, prea ingrigit de soartea şi 
viitorul neamului sau, într'un circular adresat cittră preoti !$i în
văţători, publicat şi in fruntea organului diecezan "Biserica şi 

şcoala" Nr. 46 din a. c., atrage atenţiunea asupra acestei împre
jurări, îndemnându-ne a stărui la popor pentru îmbrăţişarea co
merci ului şi meseriei. Bazat pe aceasta înaltă. atentiune, reco
manditm şi noi învătătorilor pe cari i-a dăruit Dumnezeu cu mai 
mulţi fii, să aplice pe câte unul şi la meserie ori comerciu, 
pentrucă in modul acesta se uşorează pe ei, asigurfi viitor mai 
ferieit fiiilor lor şi fac bine neamului, bisericei şi patriei. Apoi 
sfi caute a sfătui in aceasta direcţiune şi pe parinţii elevilor lor 
mai distinşi, şi in deosebi pe cei cu familie numeroasă. în cât 
priveşte plasarea lor, după posibilitate ne angajem şi noi - de 
altcum se poate adresa ori cine şi direct - camerei comerciale 
din Arad. Tot in meritul acesta atragem atenţi unea cetitorilor şi 

asupra apelului redacţiunei "Meseriaşul Român" din Lugoj, ce 
urmeaza numai decât. 

'{i'(~ bine neaut'ltlui tlin. Ca să se Inmultească clasa in
du.~triaşilor şi intre Români, redacţiunea foii "Meseriaşul" ,din 
Lugoj, mijloceşte gratis plasarea de băieţi la meseriaşii noşlrii, 

cari caută şi intreabă tot mai mult după băeţi, invăţăcei (şegârţi, 
inaşi) la această redacţiune. La taria neamului zideşte tot natul, 
care ajută clasa aceasta. Redacţiunea "Meseriaşul" roagă deci pe 
tot iubilorul de neam Roman, să-i caute şi să-i ceară intrevenil'ea 
pentru aşezarea de atari băieţi, căci ar avea totdeauna unde. 

Preoţilor şi învăţă.torilor mai săraci li-ar da foaia chiar pe 
jumătate preţul (pe 1 n. :':0) numai ca să-i angajeze la acvirarea 
de băieţi pentru cariera industrială. 

Adresa; Redacţiunea "Meseriaşul" Lugoş. 

J;JscU/J'::i'ltne de stu,di:lf-. Prezidiul Reuniunii, cu scop de. 
a ca~tjga membrilor ocaziuni pentru inmulţirea cunoştinţelor, do
reşte a pune la cale cu ocaziunea adun. gener. din vara viitoare 
o escurziune de studiu prin Budapesta şi imprejurimea Balatonului 
la Fiume. Spre scopul acesta a făcul apel cătră despărţaminte 
pentru inscrierea membrilor cari doresc a lua parte şi pentru lncas-
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sarea alor 10 cor. anticipaţiune, dela fiecare participant. Listele mem
brilor 'nscri~i ~i anticipaţiunile Jncassate, sunt a-se trimite cassa
rului Reuniunei [uliu Grof!şorean învăţător in Galşa, cel mult până 
la 1 Ianuarie 1908. Dacă până la acest termin nu se vor insinua 
membrii tn număr corăspunzător, vom fi siliţi a abstă dela Între
prinderea escurziunei proiectate. 

Olt1'S de stenoţfi'ojie. Distinsul învăţător Ioan ~~imu, CaI'e 
i~i petrece timpul penzionăl"ii sale tn Arad, ne avizează, că. dă 

gratuit ifii'itructiune in ar la stenografiei tuturor învăţătorilor, cari 
se adună in toate Joile in !şcoala centrală din Arad la cabinetul 
de lectură a Heuniunei. Invăţatorii car ar dori să ia parte la 
acest curs, să se insinue la prezidiul Reuniunei, spre a se putea 
pune in eonţelegere eu dl Simu, privitor la timpul instrucţiunei. 

Smnne tt'isw. Din desp~trţământul Ruteni ni se anuntă, că 
unii dintre membrii mai tineri, n'au voit a lua parte la prânzul 
comun arangiat la şcoală, ci au preferit a se retl'age singuri In
tr'un birt, spl'e a putea benchetul neconturbatj. La un lucru aşa 
de urât nu ne-am a;;teptat, cu toate aceste deocamdată nu pu
blicăm numele acelor tnvăţători uitaţi de datorinţele lor, ci atra
gem atenţiunea tuturor membrilor asupra imprejurfil'ii carea de
trage mult din cinstea !şi increderea ce cu multii ahnegaţiune ~i 

o~teneală ne-a succes sil ne-o eluptăm. 
, 

t Nt,t"j'ol0(f. Dintre membrii despărţământului HălmagiLl a 
repasat in Domnul Magnifkienţa Sa Ale./'{tntlnl Slerw ::jltluţ, jude 
regcsc in penzie, fost membru ajutător. pJ'ezidiul s'a prezentat la 
Inmorrnântare insoţit de 9 învătrtlori, de punând şi o cunună pe 
cosciug in numele învăţătorilor din desp. Hălmagi u. Cuvântul o
cazional l-a rostit prot. Cornel Lazar in numele tnvăţălol'iIOl·. 

,,11Ion:ltmentul T~od(n- Ceontclt". Cei mai mulţi invăţă

tori, cărora le-am trimis coală de colectare pentru monumenlul 
acestui distins bărbat al şcoalei şi mare bi nevoilor al in văţătorilor 
români, au !şi corespuns cu demnitate Incredinţării lor, trimiţand 
coalele cu sumele adunate la adresa cassarului reuniunii. Spre a 
putea intreprinde paşii necesari întru executarea afacerii, rugăm 

pe Domnii Invăţători, cari n'au Inaintat încă nici lista, nici hanii 
colectaţi, să binevoiască a transpune acele numai decât cassarului 
Reuniunii dlui Iuliu Grof~orean in Gal!şR, p. u. Vil~ig08. 

-
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tn numllrul viitor vom publica numele tnvllţătorilor colec
tanti şi a celor ce nici până atunci nu ver trimite colectele. 

Couje'l'lnţele despih·ţâmintelol'. în 7/20 Koemvre ş'a 
ţinut conferinţa de toamnă desjltlrţiimfÎnful Arad, al Heuniunii 
invaţălOl'ilor in comuna Cioir, pe lângă un interes cât se poate 
de viu, ce dovedeşte mai ales frumosul număr al membrilor p~e
zenţi, aproape numărul complect. Aşa, că nu exagerez dacâ susţin, 
că acesta confel'intă a fost una dintre eele mai succese. 

In Cicir suntem intftmpinaţi de preotul local C. Mihulin. 
S'a făcut apoi Chemarea Duhului Sfânt, apoi am purces cu 

totH la şcoală, urmaţi de urJ frumos număr de ţărani din comună, 
unde tnvăţătoru l loual A. Drăgan, face cu elevii d-sale, o prele
gere - decretată de bTne succeasă - prelegând clasei 1 din exer
ciţiile iutuitive, "despre cele cinci simţiri ale omului şi organele 
lor", iar celelalte clase au primit sub acest decurs ocupaţiuni 

scripturisliee din limba maghiară. 
Dupa aceasta preşedintele despărţămantului, Ioan Van cUr 

prin un discurs avântat, declară şedinţa de deschisă, 

Sunt salutaţi oaspeţii prezenţi: dnii preoti N. Mihulin din 
loc, F. l\Ianuilă din Sobotel şi 1. Stefi\nuţ din Mandruloc; nolaru
lui comunei N. Milovan ii mulţumeşte tn spt'cial, landă şi comi
tetul parohial pentl'u buna ingrijire ee o are faţă de şcoală. 

Se urmeazi't apoi la constatarea prezenţi lor, aflfl.lldu-se că 

membrii sunt in număr aproape complect. Dupa aceasta, conform 
Indrumării comitetului central, să designeaza raportorii pentru 
ziarele noastre mai mari. Aci a urmat punctul care nu ne prea 
face cinste şi edeeă: dizertatiunile olicioase nu s'au prezentat, ba 
nici rlizertanţii chiar, 

Harnicul preşedinte ţine o dizertaţie frumoasă. La sfarşit 

plpdează pentru serbarea dem~ltl a nni"erslll'ii de lU{) It/Ii df/(~ 

ftl:tiinţal'ea pedltgoyiei !trltdane, 
A urmat apoi raportul biroului, care cu C'oneesiunea şi con

sensul conferinţei in introducere tractează o disertaţiune hine 
lucrată despre ştiinţele natu:-al!' In Anglia. eonfm'm succesului se 
votează dizerlantului N. Cristea Inv. In M,lndruloc, şi secretarului 
despărţământului, mulţumită. 

Se dă apoi cetire circularului comitetului centl'al. 

f 
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In acest circular, scris cu măestrie de preşedintele reuniunii 
generale Iosif Moldovan, se impune despărţamintelor a se ocupa 
cu temele: 1. Care (tr .fi WIIZ(' ins'~ticimt/{lui interes arătat d~n 

partea unor membrii f(~ţ('1 de reuniune şi prin ce S'(H" lJlaea ambi

ţi()rt(t ace~tia 1(1 muncă mai intensivâ;. 2. Ce }Htşi (tr fi sii tnhe
pJ'indii pent?·u a dez~'olM simţul În popor pentru instituţi!mile noa
stre culturale. Dup~ o di8cuţiune mai lungă se impart membrilor 
spre studiere pănă la proxima conferinţă. Tot In urma propunerii 
comitetului central, conferinţa îşi exprimă dorinţa, a se face in 
decursul feriilor de varâ excursiune la Fiume. 

După aceste s'a staverit locul şi terminul conferinţei proxi
me, care se va ţinea in fruntaşa comună Cen~Jul-ung. la 3/16 Maiu. 

Cu aceste s'a terminat partea oficioasă a conferinţei. 

In urma succesului prestat, la masă a domnit o veselie de 
nedescris. Toaste, câDtece şi veselie. 

Ne-am despărţit cu toţii îmbărbătaţi şi insufleţiţi. de succesul 
obţinut şi cu dorul de a·· vedea cat mai multe de acestea. 

(J nul dintre onoraţiorii prezinţi, tncântat de stăruintele tn
văţătorilor, a pus la dispoziţia prezidiului 30 cor., pentru premi
erea lucrării ce va tracta mai cu succes chestiunea de sub intre
barea NI'. 2, impusă de comitet membrilor spre dezvoltare in di
gertaţiune pentru adunare generală 

lJesp. Pl·ot. Boro~inen ş'a ţinut adunarea sa de toamnă in 
fruntaşa comună ('ermeil~, la 12 Noemvre n. a. c. \)e faţă au 
fo"t aproape toţi membrii. Conferinţa a fost onorată prin pl'ezr-nta 
mai multor onoraţiori din loc şi jur, In frunte cu P. T. O. pro
toprezviter traclual Ioan Georgia. Cu aceasta ocaziune, Simeon 
AIlm, invăţător in loc, a ţinut cu elevii săi din clasa 11. o prea 
suuceasă prelegere din aritmetică, tractând Nr. 1~. Sa di~tribuit 

membrilor spre lucrare chestiile impuse prin circularul general 
emanat dela comitetul central. Zelosul protoprezviter trac~ual 

ioan Geo1"gia, s'a angagiat a încassa toate taxele restante dela 
membrii, ajutând şi promovând şi prin aceasta cauzele noastre 
şcolare. Onoare lui! Proxima conferinţă se va ţinea In Berecher:, 
Joi, in sltptămâna luminată.. 

Cu pl'ivire la excursiune, majoritatea pledează pentru Filone. 

J 
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• 
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Despârţ/imfintul profopope,qc Blttmi a "Reun, inv, români 
dela şcoalele poporale confesionale gr,-or, din protopopiatele arâ
dane 1-Vll" şi-a ţinut adunarea de toamnă în comuna Dieci Ia 
9 Noemvrie n. c. Cum cu aceea ocaziuoe diecenii ştia~ că se va 
prezenli't pentru pl'ima oară ca protopop in comuna lor părintele 
Traian l. llfayie1', i-au pregătit o primire splendidă, intimpimindu-l 
la marginea comunei mulţime de popor, şcolari: şi un banderiu 
de vre-o 12 călăreţi în frunte cu preotul locului G. Lupşa şi a
rangiatol'ul primirei tinărul şi bravul invăţ1"Uor G. Precupaş. Sosit 
la biserică, in mijlocul uralelor poporului, a fost Intimpinat 
de părintele G. Lupşa şi învăţătorii veniţi la conferinţă, La sa
lutul păl'intelui Lupşa, blândul şi simp~ticul protopop rrtspunde 
in cuvinte foarle frumoase fiind aplăudat de mulţimea adunată. 

S'a inceput apoi chemarea Duhului Sfânt, pontifbând P. O. 
Domn Tmian 1. Jlttgier asistat de preotii G. Lupşa Dieci, loan 
Popoviciu, Almaş şi Cornel Sabău, Musteşdi. După chemarea Du
hului Sftint s'a celebrat de protopopul şi preotii numiti parastasul 
pentru fericitul proff'sor l'p,odor C'eoMen. Sub decursul parastasului 

~~--, 

toţi tnvăţătol'Îi şi pulilicul prezent ţineau lumi nări aprinse in 
mână. Răspunsurile au fost date de invăţ[ttorii adunaţi, aproape 
toţi foşti di:>cipoli a-i reposatului. La Iinea pal'astasului păl'illtele
protopop a ţinut O cuvânlare ocazională care a mişcat inimile 
tuturor şi a stors lacrămi din ochii foştilor elevi ai râposatului. 
,.F'rumoasii cunună - zice o)'alOl'!d - şi-a fmplelif (~cest 1teILitILt 

jJ/'ofesor, CIHlI/rHI vie (înţeleyând pe ît!viiţiifori) care nu ,'l'a lăsat 

atiTls(t de C/lrenlul lumei stricate de azi, ci ]J?'ewm ,f/orile 'f(~~Fân

desc miro:wl !or pliient În tonte 1ut1,tile, a,qa şi D-L'oush'ă d·nilor 
şi .!ratilr". invllţt'itol'i 1'(18)JlÎ/ldi{i fn toate ma1'ginife dil'cezvi virtlt
ţile cari pot împodobi nnmele jiedirlli om şi între Clwi S(t "'idieă 

azi ca lin trand(qir frumos Ilnft dintre celea mni îtLsemnate virtuţi 
- reC:Ulw~tin(a" etc. etc. Jalnica cuvântare a părintelui protopop 
a fost urmată de sincerile şi duioasele cuvinte: "Vwnllezen să-l ierte". 

Dela s, biserică cu toţii am mers la şcoală, unde am as
cultat preleg~rea învăţătorului din loc George Precupaş, despre 
,.Obeictld dl'ept", care a fost declarată de bine succeasă, 

După dimiterea elevilor, preşedintele Nicolae Roşcai, prin o 
cuvântare aeomodată şi instructivă dechiară a~unarea de deschisă. 



286 

Salută apoi pe oai'lpeti şi in special se adre<;ează noului pro
topop, care răspunzând zice: că şi acum ca protopop, ca şi până 

acum, voeşte să rămână un de\~otat spriginitor al şcoalei confe
sionale şL sincer prietin al invăţătorilor şi sperează că inşi şi in
vaţatorii se vor nizui a-i ajuta sa poată rămâne acelaş - w'ând 
cu toţii împreu ,li 9"ealla sarcinli de a fi stn'yerii 1~i a}Jiidtfurii 
$coalei strih1!o$e:;:ti, mai a;es acwn În (lCestat timpuri âtrfye. Căl

duroase ,.să trăiască". 

Cu aceasta oeaziune au dizertat: Liviu Dublea despre .,Ptl.~

fara$ul" fragment din viata lui Pestalozzi, care s'a luat la cuno
ştinţă cu mulţumită. - Ioan Roşu, despr~: " Vocaţi/{,~te ,~i diligen(<'i 
- speculă $; trlinrlăvie" - care a fost primită cu aplauze ne
sfarşite şi la propunerea preşedintelui Nicot(t~ HOfOtill, votându-i
se dizertantului multămită protocolară - s'a decis ca operatul 
să fie inaintat comitetului central spre eventuala întrebuinţare; 

apoi Alexandru Nica preot io Almaş despre: ".Vece.~it(ffec~ lucdlrii 
(wmonice h~tre bieericii ŞI: şco/tli'i" pledclnd pentru su,,;ţinerea bu

nelor relatinni intre preot şi iIH'ăţător, ceeace a făcut o plăcntă 

impresie in sânul tuluror, volândn-se şi părintelui Nica mulţă
mită, iar operatul s'a decis a :'lă publica In organul reuniuneL 

La conferinţă au lual parte 30 invatatori şi au lipsil 19. 
Ca membrii ajulători s'au inseds: Octarian Tămăşdan preot in 
Moneasa, George Lupşa preot In Uieci, COl'I1f~1 Sabău Pl'pot in 

Musteşdi, Ioan Popovieiu preot in Almaş şi notarul Hesz Lajos, 
cari vor fi prezentati adunării generale spre primire. Cu 
privire [a excurziunea arangiandă din incidentul adun. gt'ner. 
s'a decis sit se facă la Budapesta şi s'au insinuat 14 membrii. 
Proxima conferinţă se va ţinea in MonMt.~a. 

Prânzul comun s'a dat la şcoală, cu care ocaziune s'a toastat 
pentru P. S. S3 Episcopul diecezan, pentru protopop, preşedinte 
elco Cu un cm'ant aceasta conferintă a succes foarte bine şi 

pentrn arangiarea celor locale merită toată lauda tinArul şi bravul 
flGstru eoleg G. Pl'eCUpllş. 

La ,'evedere la Moueasa. 

Celelalte despărţ{!minle incă au ţinut adunările lor de toamnă 
şi anume: Despărţămâlltul Chi~ineu ş'a ţitlut conferinţa de toamnă 
în Otla,ca la 5/18 l\ov. a. c. - Desp. protopopesc ,~ii ia s'a in-

I 
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trunit în conferinţă Luni in 5/18 Nov. in PtÎncota,. Despărţămân
tul protop Hălmagiu va ţinea conferinţa de toamna in GIt/"ILhonţ 
Marţi la 20 Noemvre (3 Dec.) a. c. Desp. prolopopesc RIHlna. a 
ţinut conferinţa in comuna Şoimoş, :\1arţi la 9/22 Oct. Hapoarte 

speţiale vom publica in numărul proxim . 
. Solt'i.,.(~a taxelor. a) Protapopiatal A-nul: Iosif Moldovan, 

Petru Russu, Vicenţiu Guleş, Aurel Drăgan, eroş Totorean, Si
donia Tăucean, Romul Tăucean, Georgiu Petrovici, Dimitriu slicu, 
Uroş Pintea, Georgiu Popovici, Ana Sebeşan, Maria Precupaş, 
Muciu Popescu şi ~ieolall Ştef câte 2 cor. in taxa de membru; 
Petru Lupaş o eor. şi 0:icolae Slef 10 cor. abonament la organ; 

iar Aurel Dragan 2 cor. pentru diplomă. 
b) Pratopopia,tnl Şiri(J,: Ana 19nuţa, Ioan Bogdan, Ioan Mi-

corai, Teodor Mariş, Ştefan Fericean, Ioan Yoluntir, Teodor Laza 
şi Alexandru Tf>rehenţ câte 2 cor. in taxa de membru; Ana 
19nuţa, luliana Nastici şi Stefan Fericean câte 5 cor. abonament 

la organ. 
e) Profopopiatul Hufeni: Ioan Roşu 2 cor. taxa de memhru 

şi b cor. abonament la organ. 
Rm.tanţiel·j,i, 'l'eu/r;,nnei : 

Conform concluzului unanim al adun. genPrale, [wntrll orien
tare, publicăm aci consemnarea tuturor restanţierilor HE'lmÎunii 
in taxe şi abonament, rugand pe unul fieşlecarele, in interefiul bine 
priceput al prop1'tşirii noastre, să nu intarzie a satisface dato
rienţei lui in timpul eel mai scurt posibil, pentrucă la caz con
trar, vom fi siliţi a aplicâ faţă de ei şi ultimul remediu, împro
cesuarea. Asemenea rugrtm şi pe cei ce au vre-o escepţiune contra 
sumei ce i-se arată ca restanţă, a insinua aceasta la presidiu! 
Heuniunii, spre a putea cercelfl. afacerea pe haza aetelor şi a o 

arangia dupa merit. 
Restanţierii sunt următorii membrii: rOf. 

cor. 

Maria Precupaş, Arad !J Emilia Ciorogar, Pecica 13 

Vasiliu Zab " 
37 E!ena Roja ,. 7 

Elena Pipoş~ " 
2 Stefan Roja " 

12 

Nicolae Mihulin " 
15 Efrem Hedeşan " 

13 

Ioan Costa " 
15 Efrem Moldovan " 
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cor. 

Elena(Emilia) Bugarin 7 
:Mihai l\icoară, Tornea 7 
George Popovici, BlUania 19 
Gregoriu I:{oşu, Sem lac 4 
Lazar lonesc " 7 
Dimitrie Micu, Şeilin b 
Ana :;;ebeşan" 5 
Ambrosie Costea, Cenad.-ung. 43 
Terenţiu Luţai " 33 
George Petrovici, Nfldlac 2 
Romul Tăucean " 13 
U roş Totorean " 9 
toan Antal "o 
Savu Bugar, Micălaca 19 
Savu Mihuţa" 16 
Pelru Col FiU, M.lndruloc 13 
Aurel Drăgan, Cicir 12 
Mueiu Popescu, S .. hnbăteni 17 
luliana Plaşa . " 7 
George ~Iurar, Măndruloc 27 
Samson Lugojan, Ni'tdlac 2 
Elena Lutai, Arad 4 
Ioan Eftici, Pecica 12 
Maria Cioban, Arad 2 
Valeriu Magdu, Ecica 10 
Vasilju Olar. Arad 10 
Dimilrie Barbu, Pedea 4 
Dimitrie Rugar, Alioş 3 
Teodor Otlăcan, Socodor 2 
George Roman, Şeilin 31 
Ioan Roman " 27 
Constantin Floruţ, Aldeşti 7 
Nicolae Hotiei, Almaş 7 
Terenţiu Popa, Bârsa 19 
lIarie Verşlgan" 19 
Petru NÎca, Berindia 17 
Nicolae Boşcai, Bodeşti 17 
Moise Mrogea, Moroda 45 
Toma Sirca, Manerau 23 
Ştefan Heret, Răpsig 26 
Iulian Butar, Seleuş 43 
Gavril Şandor " 19 
Gerasim 8alint, Şicula Il 
Nicolae Pasulă ,. 12 

I 

cor. 

George Grozav, Bonţesli 29 
Pavel Ageu, Buhani 9 
Petru Perva, Buleni 15 
Constanţa Muntean, Ruteni 7 
Mihai Mibuţ, Chisindia 7 
Ilie Corn ea " 17 
Ioan Borlea, Cuied 2 , 

, I 

Teodosiu Rafila, Dezna 9 
George Precupaş. Dieei 7 
Petru Cociu, Uonceni 7 
Zosim !lJihulin, GovâlŞdia 29 
Silviu Ganea, Hodoş 7 
Aurel Borlea, Moneasa 7 
Ioan Creţa, M u:01te~ti 29 
Mihai Voluntir, Nadaş 19 
George Frugea, Prăjeşti 7 
Patriciu CO\Taci, Şebiş 7 
llie Moţ, Să1ăgeni 7 
Liviu Dublea, Şilindia 7 
Ioan Şandr'u, Susan 3 t 
Andreiu Lazarov, Tauţ 14 
Ştefan Şlef, Voi vodeni 2 
Romul Luţai, ~1iniad 15 
George D:rlea. Almaş 2 
Stefan MUl-Ica, Ravua 7 
Petru Pintea, Voivodeni 20 
Ioan Cosma, Buleni 10 
Lazar Dobrei, Heveliş 12 
Ioan Târlea, Slatina 20 
Victor Faur, Govaşdia 9 
George Petrescu, Apateu 14 
Nicodim Hugar " 7 
Ioan Tuera, Bogsig 39 
Vasiliu Augustini, Boroşineu 7 
Ioan Albu, Cermeiu 7 
Vasiliu VIădica. lermala 12 
Petru Cosţin, Moroda 37 
Ioan Toconiţă., Şimand 5 
George Costea, Sinitea ~ 9 
Ioan Buştea, Socodor 29 
Ioan CrÎşan" 5 
Moisă Mariş" 5 
Ioan Marcuş, Giula 11 
Vasiliu Miron, Curtici 6 
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cor, 

George Sturza, Şepreuş 12 
Ioan Marta ." 7 
'Mihai Leucllţa, şomoscheş 11 
Ioan Tău " 17 
Teodor Mangu, Vădaş 17 
Lazar Oprean, Zărand 32 

, George H.ufu" 10 
Ioan Cigărigă, Beiuş 30 
Mihai Pârvu, Sepreuş 36 
Antonie Moldovan, Capolnaş 4 
Nicolae CosleaJ Biehiş 33 
Ioan Popovici, Cinteiu f> 
Ioan Caba, Chişineu in 
Ştefan Dolga, Chilighaz 16 
Traian Tabic" 17'50 
Elena Murgu" 2 
Mihai Dragoş, Cnrtici o 
Elvira Cioara" 17 
Teodor Câmpan, Erdeis 7 
Iosif lvan, Giula 45 
Emanoi\ A!'Clelean. Gillia 10 
George Iancu, Ma'cea 5 
Aurel Gui, Mişca 17 

cor. 

Nicolae Hi'lrduţ, Aeiuţa 17 
Valeriu Vuşdea, Aciuva 29 
Teodor Popovici, Băneşti 40 
Trăi an Nicodin, Hrusluri 39 
Petru Mager, Hodeşti 43 
NIcolae Toma, Dobruţ 12 
Ioan Ştirbu, Dumhrava 37 
Toma Crainic, ClUci 37 
Alexandru Budea, Crogna 14-
Constantin Lucaei, Finiş 31 
Rozalia Cioara, Guravale 7 
Enea Joldea, llii.hnagiu 9 
Cornelia Moldovan, Hulmagiu 17 
Ioan popesl:l1, Halmăgel 45 
George Tom'!l:t, Holtmizeş 37 
1'ieolae Mitrea, llontişor 40 
Ilie Cristea, Lungşoara 11 
Avram Ninl, Iosăşel 7 
Vasiliu Oarcea " ~ 
George Pett'Îşor. Măgulicea 7 
Zaharie Neamţ, Pleşcuţa 40 
Iancu Lupu; pravaleni 20 
Axentie Popovici, Rişculita 27 
Teodor Groza, Sflrbi ;{6 

Laurenţiu Toader, Nădab 7 
Dimitrie Boar ,,1'82 
Alexiu Turie, OUaea 7 

Vasiliu Neagu" 20 
Adam Drago!!, Secaş 7 
Zenovie Vesa, Huceava 2[) 

Nicolae Bâr" o 
Anghela Tapoş " o 
Ştefan Capl'a, Şiclău 13 
Ioan Belea" 10 
Sa vU Dorca, Zeldiş 27 
Alexandru Roja, Zimbru 7 
Lazar Igrişan, Gurahonţ 7 
Vasiliu German" 12 
Nicolae Costina, Hălmagiu 29 
Parascheva Moldovan, Hălm. 27 
Ioan Ciorogar, Ociu 33 
Filimon Şirca, Talagiu 33 
Mihai Oareea, Valea-mare 21 
George Coslina, losaş 20 
Pavel Hărduţ, Dumbraya 6 
Alexandru Gligor, Băneşti b 
Andreiu Văţan, Baia 31 
George Pleş, Bârz;ava 9 

Ioan Duma, 'fom('şti 7 
Nicolae Turic, Yata 45 
f\icolae MagPf, Vidra 40 
Corneliu Monta, Corbeşti 2 
Adam Dehelean, Batuta 22 
Augustin Grozescu, llteu 16 
Partenie Turie, Lupeşti 16 
Dimitrie Roman, l{adna 10 
Corneliu Creţ, Agriş 7 
George Abrudan, Arăneag 17 
Traian Debeleac, Drauţ 7 
George Popa " 14 
Ioan Voluntir, Dud o 
Teodor Cherechean, Galşa 7 
Ioan Micoroiu, Cherechiu 13 
Teodor Lazar n 10 
Ioan Funar, Comloş 7. 
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COT. COOl'. 

Trifon Dascal, Cladova 7 Romul Pap, Covasinţ 7 
Grigorie Caba, COHOP 12 Alexandru Terebenţ, Covasinţ 5 
Ersilia Ştef, Cuvin 7 Adrian Ungurean, Curtacher 12 
Nicodim Neagota, Govâşdia 10 Sidonia Ungurean It 6 
Romul Văţan, Gioroc 7 Petru Vanc, Măderat 7 
Simeon Neamţ, Giuliţa 7 Pavel Siiartău " 7 
Petru Eleneş, Groşi 7 Sofia Bărabaş " 7 
Alexandl'll Nica, Halaliş 36 Aurel Muntean, Musca 12 
Constantin Trif, Lu peşţi 7 Ioan Hălrnăgian, Pâncota 17 
Nicolae Dima, Odvoş 7 AureJia Halmăgian" 12 
George Stoian, Pauliş 25 Petru Balînt, ~initea 2 
Traian Givulescu, Pauliş 18 [oan Bogdan, Şirîa fi 
Dimitrie Cioboată, Petriş 7 Alexiu Doboş tl 7 
Traian Giyulescu, Radna 8 Ioan Hui ,. 19 
Iosif Stanca, Roşia 7 Ioan Crainic, Târnova 7 
Simeon Barlea, ~oimuş 6 Ioan Mariş ,. 5 
Simeon Crăciunescu, Şoimuş 7 Petru Muntean, Vârşand 7 
George Luput, Şoroşag 1 Teodor Muntean, Covasint 22 
Teodor :';avu, Toc 17 Augustin Boţoc, Chişiueu 18 
Solomon Giurcoane,Temeşeşti 7 Jacob Musca, Comloş 8 
Aurel Mireu, Tolvărădia 9 George Oaşea, Pâncota 6 
Stefan Unu, Lipova 6 Porllrie flopescu, Covasinţ 7 
Teodor Simedrea, Tl'oaş 4 Nicolae Cristea, Mândruloc o 
Florian Cioara, Curtici 5 Vasilie J1iş ,~ 5 
Ersilia Cadar, Nădlac b Grigorie Farcaş, Bătuţa 6 
Savu Crişan, Şiria 5 Petru Popovici, Bonte~ti [) 
Romul Raţ, Căcărău 10 Lazar Ignea, Revetiş f:I 
Aurelia Popoviei, Nadăş 1 Traian Pe leu, Slatina 6 
Coriolan Beldea, Igneşti 5 Ilie Vărşăndan, Saturău o 
Ecaterina DascăI, Nădălbeşti 1) Petru Vuşdea, Lazuri [) 
Ioan Andrei, Păiuşeni 5 Petru Binchici, Ilteu 6 
Dimitrie Popovici, Cuvin () Nicolae Rusu" 1) 

CQ1tvoca1"e. Comitetul redactionai al organului nostru este 
convocat la şedinţă pe 29 Nov. (12 Dec.) a c. in localitatea şcoalei 
centrale din Arad. Cu aceasta ocazillne se vor lua dispoziţiunile 
cu privire la modul de editare in viitor şi se vor Impărţli rolu
rile Intre singuraticH membri ai comitetului redar-tional. Să nu 
lipsească nici unul. 

Posta noastră • • 
Domnişoarei S. P. In P. - Cel ce a primit definitizarea in 

anul 1904, nu poate recurge la stat pentru cvincvenal până In 
oanul 1909. 
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Hu·til. - Ajutor de stat poate primi numai şcoala ce în-
1runeşle toale condiţunile legali. Şcoala D-yoaslră. nu este uici 
destul de spaţioasă. şi nu e provăzută cu racvizitele necesari l 

pre,;crise de lege. De altfel ajutorul de stat se va pune in curgere 
numai in ] 910, până alunci puteţi pune la cale toate conform 
legii. 

, , G. P. in l. - Tipăriturile şcolare trebue să fie In limba 
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magiară, dar susţinătorii de şcoale au drept să folosească paralcl 
şi limba română. Oonzistoriul la timpul său se va ingriji despre 
asemenea tipărituri, pană atun,;i folosim cele de până. aci. 

l\,jfti multora,. - Mulţămim pentru cele trimise. Pentru nu
mărul Ade faţă au sosit prea tâl'ziu. 

IncepMor. - Desvoltarea sunetelor după oricare metod se 
poate termina cu succes până cu finea lunei Noembre. 

C/wiol!. - Cel mai spurcat lucru din lume e a contribui la 
nimicirea colegului şi a te bucur,\ de nefericirea lui. Azi mie, 
malle ţie 1 ! 

Bibliografie. 
eantorul bisericesc de George Bujigan, cuprinde în 

.sine: vecernia, utrenia şi liturgia pe cele 8 glasuri; apoi 
serviciile tntnror sărhătorilor de peste an cu psaJmii şi 
cântările prescrise; tipicul tuturor serviciilor 1n ordine 
cum urmează. Acest op frumos şi indispensabil fiecărui 
învăţător, tiparit cu concesiunea Vener. Conzistor din Ca
ransebeş, in locueşte toate cărţile bisericeşti folosite pâ.nă 
acum în straoa bi:5ericii. 

Să poate procl1l'a la admioistraţiunea foii noastre cu 
10 cor. legal in pi\nză şi aurit 12 cor., iar legătură de 
lux 16 coroane. Din preţul exemplarelor comandate la 
noi, .15% sunt oferite monumentului ~Teodor Ceonteac. 

ealauzul învăţătorului de Ioan Crişan, învăţător în 
Socodor, se poate procura. la administraţiunea "Tribunei" 
din Arad. 

ealendarul învăţătorului pe 1907-8, întocmit de 
Emanuil M. Comanescu învăţător în Mihalţ. Are forma de 
notes cu scoarţe tari şi contine tot ce e mai necesar 
pentru învăţător. Se poate procura cu 1 cor. exemplarul 
la IibraruJ Francisc Schăser in Gyulafehervar. 
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întregirea salarului învăţătorilor. 

Pentru formularea şi inzestl'arE:'a corecta cu documen
tele necesare a cererilor refel';toC1l'e la compleclarea, între
girea salarului şi a cvincvenaliilor din partea statului pentru 
invăţatorii confesionali şi cornunali, - domnul Mihail 
Gyerkes, director-invaţător din SzekelYl1dval'hely a compus 
şi' edal sub titlul: ."Alta1nse.lj('/Y KerveJlY f8 j)'-Il'lllfklfiei« un 
indreptar, care tracteaza. în mod instructiv şi practic ches
ti LIDea aceasta. 

El arata aici cerinţele de formă a cererei pentru sub
sidiu dela stat, cazmile cel'erei, calitatea documentelor ce 
au a se face şi alatura, da modele de cerere, arată su
marul cărţilor şi mijloacelol' didactice, rari au a :;;.1 pro
cura - registrul comunelor împărtite în cla:sse după banii 
de cvartir şi totodată alăLurează la broşllră foiţa tiparite 

goale pentru compleclarea cu datele locale. 
Preţul este de 2 coroane. 
Recomandând în mod călduros in atentiunea comite-

1elor şcolastice şi amvăţiHorilor atât cartea acuma apa.
rută a dlui .Mihail Gyerkes, cât şi »lN,'{z/etf8 l'/trlfpnmyom
tatrânyfl. o carte care arata impartirea obiectelor de învă
ţamânt confarm oricarui plan de învaţarnânl, precum şi 
,. Tananyaybeoszfâsi nyomtafl'âu.ll«, broşura aprobată şi de 
ministml de culle, care indica imparţirea anuala a mate
rialului didactic - după clase. Se poate procura pe sama 
clasei 5 şi 6 combinate cu 2'40 cor., pe sama clasei 4> 
cu 1'80 cor., pe sama clasei ;; cu 1'60 cor., pe sama cI. 
2 cu 1-40 cor. şi pe sama ciasei prime cu 1 coroana., -
pe lângă trimiterea anticipativă a banilor la dl Mihail 
Gyerkes, director-docente în Szekelyudvarhely. 

Rudolf Chalupka 
secretarul inspuctorului regesc_ 
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