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o pagină din activitatea şcolară a mitropolitulut·
Andrei baron de

Şaguna.*)

Poporul celce şedeit in tnlltTH'reC, a
lumÎ;la mare !şi c .. lorce ~edlnUi tu
locul şi in umbra morţii, lumini'!. le-a
văzuL

răsărit

E. Matei IV-iO.
Dacă !şcoala română
nume mari de bărbaţi,

inscrie cu mândrie în istoria ei
numai puţin istoria ei modernă
păstrează ilustraţluni, cari o pot pune a I1:U uri cu a oricărui naţiuni şi printre aceste ilustraţiuni, mitropolitul
Andrei baron de Şaguna, luceşte ca o lumină deosebită.
O sută de ani sunt trecuţi dela na!şterea acestui mare
bărbat a neamului nostru, carete brazdă adâncă a tras in
pământul înţelenit al culturii poporului român. Nevrednici
am fi de chemarea noastră, când am nesocoti momentul
-)

Confl~rin~ă ţinută

lnviiiătorilor

tn Arad, la 31 Octomvri<, sl v. 1909 in adunarea
din ppiatul Aradului,
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ce ni-se ofere, de a aduce şi noi şi cu aceste ocaziu,li,
prinosul mulţumirei noastre, pentru toale câte a făcut şi
pornit acest mare Arhipăstor în interesul culturei tinereretului român şi a şcoalei române. Nu e permis a da
uitării pe 'acest marr Arhiereu, care toată viaţa o a jertfit
pentru binele acestui ropor, veacuri dearândul nebăgat 1n
seamă, dar ale cărui brate vânjoase, cu prisosinţil au fost
utilizate de egoismul popoarelor ce s'au străcurat şi să
lăşluit pe aceste de Dumnezeu alduite pământuri. N'a
fost clipil, in care să nu obosească, fntru aflarea celor
mai nimerite c.ii, pe cari cu sigmanţil să inainteze neamul
şi biserica noastră«.l)
Şi ClI cât trec mai multi ani, decând Şaguna ne-a
fost răpit, cu atât el ni-se prezintă mai măreţ, mai mândru!
în inimile tuturor a pătruns savantul istoric şi scriitor
din Vălenii-d,e-munte, in dumineca a XX-a după rusalii,
a anului trecut, când constată: că multi mei pioase Î-s'au
umezit ochii, in momentul când Arhiereul şi preoţii au
rostit respicat numele lui »Andrei br. de Şaguna Mitropolitul Ardealului«. Iar când din amvon s'a cetit evanghelia zilei, a feciorului văduvei din Nain, pe carele Măn
tuitorul l-a chemat la viaţă, multi se vor fi gândit la
clerul ş) poporul român de aici, fiul unei naţiuni vădu
vile, pe care în cuvinte şi cu fapte de mântuitor l'a făcut
viu acest Arhiereu »şi l-a dat maicei sale«.
Asupra vieţii şi activităţii lui Şaguna s'a scris până
acum, relativ foarte mult, în esenţă însă puţin. Şi după
cum zice preotul Gh. Tulbure: - ' :topera lui a fost
tractată in intregime sau din anumite părO, in nenumă.rate
cuvântări ocazionale, În conferinţe sau disertaţiuni comemorative şi chiar in mici studii biografice. De treizeci şi'
cinci de ani, de cân<,l osemintele lui, pentru noi moaşte
sfinte, zac supt ţăl'âna Răşinarului, ucenicii şi admiratorii
sili, Ia toate prilejurile, cu peana şi cu cuvântul, în şcoli,
în ziare şi de pe toate tribunele libere, s'au întrecut in
1) Dr. P.
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preamărirea faptelor lui, ca şi in plângerea mOl'ţii lui, în-
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temeind în chipul acesta la noi - şi cu drept cuvânt un adevărat cult alui Şaguna«,
Tocmai pentru aceasta neputinclos este graiul gurei
mele, a mărI dupel cuviintel toate faptele lui melreţe, selvârşite, pentru înălţarea bisericii şi mlntuirea neamului
noslra din cătuşile robiei amare; a desluşi acele înVăţă
turi şi sfaturi înţelepte, cu cari a fost atât de darnic in
vial·cl, intra luminarea noastrel; a scoate la iveală toate
virtuţile şi podoabele alese aie unui suflet mare, din care
nu şi-a făcut o mândrie, decât pentru podoaba unui neam
obidit. 1)
Şi dacel cu toate aceste indr<1.znesc a infătişa, în miniatură măcar, activitatea pe terenul şcolar-cullural, a
acestui mare Archiereu, o fac aceasta şi din principiul că,
spre a putea cunoaşte scopul educaţi unei, - după cum
foarte nimerit acccntuiază distinsul dascăI al bănatului
l. VLlia, in » Istoricul şcoalelor bănăţene« -. este indispen7:abil a cunoaşte :lctivitatea, principiile şi esperinţele
predecesorilor nostri, căci cunoscând principiile raţionale.
vorn lucra mai liberi şi cu succes la marea operă a
edtlca~iunei. Acesta esle scopul ce-l urmărim prin cunoaşterea trecutului. Apoi e încă şi un scop etic ideal. Corpul didactic, devotat cullurei naţionale, trebuie să fie pă
truns de deosebită tnsulleţire pentra marea misiune. Aceiaşi insufleţire insii, este espusii şi ea atâtor flucluaţiuni
spirituale, încât pas de pas reclamă nou nutremânt, şi
acesta este exemplul de abnegaţiune şi sacrificii a bărba
ţilor pl'Ovidenţiali, cari au fost prima jertfă a redeştept<1rii
noastre.
Numai încălziţi la focul şi templul sacru al iubirei
de limbel şi neam al predecesorilor nostri, ne vom însuHeţi şi inspira de idei şi sentimente înalte şi vom privt
vocatiunea noastră, de ceeace este: ,model abnegaţiunei
şi a jertfirei intereselor individuale, pentru marele scop
al naţiunei«"
1)

Moru~ea,

"Revista leol. U Nr. festiv.
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în fine, numai acel popor va şti caştiga simpatiile
lumei culte, carele a daÎ, probe, ca. ştie stima şi aprecia
meritele propriilor săi bărbaţi.

*

* *
Soartea bisericii şi şcoalei noastre, până la ivirea lui
a fost un inh'eg şir de nevoi şi de suFerinţe grele,
înfaţişând tipul unei sclave, care ferecata În cătuşe, numai
din graţia toler<lrii îşi mai duce viaţa în armlrăciune dnpă cum însuşi zice în recursul înaintat împaratului la
1 Decemvrie 1855.
în faţa acestei situaţi uni uşor constatăm, că numai
pe teren şcolar-cultural daca ffinncia Şaguna" şi atunci
ramânea pururea nemuritor în inima poporului român.
în anul 1861 ~aguna a fost factorul principal la înfiinţarea »Asociaţiunei pentru literatura şi cultura poporului român« din Ungaria şi Transilvania, care a devenit
un însemnat focular de cultură tuturor românilor. Dânsul
a înlrevenit la forurile competente penlru aprobarea statutelor ei; şi ca primul pre:;;edinte a inaugural sarbatoreşte existenţa acesteia, în întâia adunare generala. ţinută
în Braşov la anul 1862, cu care ocaziune s'a ţinut prima
expoziţie-industriala româneasca, cu cel mai surprirll,<ltor
rezultat. Bariţiu ti consacra pagini elogioase pentru meritele lui la înfiinţarea ,Astrel-«.
Una dintre cele mai însemnate preocupaţluni ale lui
Şaguna, încă dela venirea sa în Transilvania, a fost reÎnfiinţarea vechei mitropolii române-ortodoxe, cal'ea, tlela
primirea unirei de către o parte a românilor, apusese.
înfiinţarea mitropoliei române ortodoxe, care cuprinde
sub scutul ei pe toţi românii ortodoxi din Ungaria şi
Transilvania, tnarticularea ei in legile patriei şi organizarea ei pe baza Statutului-Organic, aceasta »Charta-magnalibertatum« este o operă«, care singură e destul de însemnată, ca un monument etern, a-i ridica !?i asigura' un
nume mare între Români.
Şaguna,

SM;.
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dela in~tittlirea ca episcop in Ardeal, activitatea dânsului, În via!a poporului român şi in ,special
pentru biserica şi şcoala romftnă, a fost de o importanţă
epocală În Ung:tl'ia şi Transilvania. ~lUlte erau neajuw:iUriie şi scădel'ile eparhiei Ardealului păI'ăginilă în toale direcţillnile. Pentru delatllrarea lor, :)aguna incepe o lucrare sistematică. Hidicarea clerului la o stare cullUlală
şi disciplină mai inaltă i-a fost ţinta cea mai de aproape.
In locul CUl'sului teologic de şese luni, cum fusese sub
antece50rul său, infiin(,ă institutul clerical regulat mai
întâi de un an, apoi de doi ani şi în 1~63 de trei ani.
În legălură cu cursul teologic, infiinţit cursul pedagogic,
pentru clasifical'ea învăţittol'ilol', atât de necesari pentru
ridicarea instl'llcţiunei şi educaţi unei foarte neglijate. Iar
pentru cvalificarea profesorilor, a trimis cu stipendii create
de dânsul, tineri aleşi, la diferite universităţi, cu deosebire
în Germania şi anume in Lipsea. Aceştia întQrşi in patrie,
ca profesori la aceste inslilute, se pun pe lucru; traduc
din opuri germane şi formează manuscripte, apoi la Îndemnul 'Iui :)aguna se apucă şi le tipăresc. Aşa a scris Z.
Boiu: Abcedal'lll (1862) şi Cărţile decelire (1865). La
îndemnul Ini Şaguna a lipărit Ioan Popescu: Computll in
şcoala poporală (1~64). Compendiu .de pedagogie (l~{)8).
Afară de aceştla, au maÎ lucrat şi alţi bărbaţi manuale de
şcoală, cum e Sava Popovici-Barcianu, paroh în Răşinari,
care la 1851 a publicat un abcedar românesc şi unul
nemţesc, nu altcum şi gramatica romanească, şi carte de
conversaţie, cu vocabular nemţesc. Peste tot, după spusa
şi îndemnul lui Şaguna, s'au compus şi tradus vre-o 21
opuri. Iar opurile compuse de insu~i Şaguna, ating cifra
de 19, plus nenumăratele lui Circulare, pastOI'ale, memorii
inslructive şi educătoare.
De o valoare inconteslabilit, pentru noi sunt: a) Instructiune, penlm învăţătol'ii din şcoalele poporale şi capitale (18G2). b) Instrucţiune pentru directorii districtuali
de şcoală (1865) şi c) Instructiune pentru profesori şi
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duhovnicul din institutul nostru arhidiecezan pedagogicteologic (1865).
Iată dară cum acest arhipilstor lucra din răsputeri,
la îmbunătăţirea invăţământului, compunând însuşi mauuale
şi crescând bărbaţi apţi de a sta cu vrednicie şi fără
sfială pe catedră. 1)
La înfiinţarea şcoalelor din Braşov şi a gimnaziului
din Brad, Şaguna încă şi-a avut partea sa, stând in
ajutor bravilor români braşoveni cu sfatnl şi cu învăţă
tura; iar gimnaziului din Brad, i-a dăruit frumoasa sumă
de 4000 cor. (patru mii cor.) şi întrepunându-se pentru
câştigarea dreptului de publicitate. In a. 1851, pune
piatra fundamentală la măreţul edificiu al gimnaziului din
Braşov; iar cel din Brad îl deschide la anul 1869.
S'a îngrijit apoi foarte mult, ca tinerimea, care studia
În şcoli străine, să-şi aibă catihetii, cari s'o inslrueze in
limba şi religiunea ei.
Mai mult a stăruit, pentru infiintarea .de şcoale poporale, în toate comunele. Astfel la povăţuirea dânsului s'a
urcat numărul şcoalelor la şase sute; sustinând cu înţe
leaptă prevedere, principiul confesional în şcoala pentru
care a luplat viaţa sa întreagă. S'au ridicat ediHcii şco
lare, s'au făcut fundaţiuni, cu menirea de a salariza pe
învăţători, s'au regulat salariile invătatorilor după putinţă.
El a regulat şi organizat instrucţiunea pe această bază,
instituind pe parohi de directori locali, pe protopl'ezbilel'i
de inspectori districtuali de şcoale, cari stau sub episcopul
cu consistorul său, ca organ suprem de inşpecţiune. 2)
Pentru clasificarea practică a invătatorilor, a introdus
conferinţele invăţatoreşti, impărţind întreagă arhidieceza
în districte şi denumind comisari consistol'iali dintre învăţători mai dexteri; a convocat invăţătorii din trei protopopiate la un loc central şi aici comisarii ţineau şcoală
cu ei.
1) Dr. P.

~

2) D,. Il.
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înainte de a ţinea conferinţele învăţătore1Şti, i-a convocat pe comisari la Sibiiu, le-a ţinut o cuvântare, in
care i-a il'lslruat ,fumpra felului cum au să se conducă
conferintele. In cuvânlarea ţinută, le spunea pe larg originea ~i desvoltarea metodului Dr. lJellu şi Lancaster,
un melod cu care să vede, că se făcea multă p<1radă pe
atunci. Metodul consta in aceia, că învăţătorul îşi alegea
pe unul din şcolarii cei mai inteligenţi şi apoi pe acesta
singur îl inslrua. lnslruat ~i binepregătit, el avea să inslrueze pe ceialalţi conşcolari ai săi. Elevii s<1 inslruau
reciproc, prin numitul melod al instrucţiunei reciproce
şi se zice că rezultatul era admirabil. Astfel zice Şaguna:
V(l" trimit pe voi, ca S(i Vei insf1'ltali reciproc. Atât era de
scrupulos Şaguna, incât le-a dat toate învăţăturile 1Şi
anume, ce să cuprindă cuvântul de deschidere, ce să pertracleze în ziua prima., a doua şi a treia, înainte şi dupa
ameazi, până 1Şi un formular de conspect in că le-a dat
gala. în cuv[mtlll de deschidere aveau să desluşiască:
problema şcoalei in general 1Şi apoi a şcoalei poporale în
special. Necesitatea de a se perfecţiona in cunoştinţele
teoretice şi practice, îndeslulirea cu soarlea lor, apoi să
li-se arate bunăvoinţa superiol'ilor şi să se accentueze
purtarea modestă şi morală a învăţătorului, datorinţele
părinţllor de a-şi trimite copii la ~coaIă, a comunei bisericeşti de a ridica şi susţinea şcoale şi in fine o recapitulare acelor expusă. învăţătorilor dexteri li-se permitea, ba şi impunea, de a prelege din materia de pedagogie, teorelică ~i practică.
\
A întra mai de aproape in instruc~iunea pentru comisari, nu-mi permite timpul şi impl'ejurările, merită atenţiune în::;ă paragraful 58, unde găsim următoarele: »Pentru
dreapla clasificare, are de a se pazi, cu deosebire în
acele ~coale capitale, cari totodată sunt şcoli parohiale
şi ca atare sunt şcoale de industrie, ca ~coala poporului,
nu numai să fie 1Şcoală de învăţământ, ci şi de educaţiune,
ca ea să primeascc1 pe toţi copiii de şcoală şi sit grijască
pentru cultura ,lor morală-religioasă, ~i pentru aceia trebuie
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se ia în dreaptă considerare, cu prilejul c1asificarii, nu
numai cunoştinţele şi dibăcia şcolal'ilor, ci şi probele de
frica lui Damnezeu; şi de purtarea bună ce ei o au
arătat«. Iar cu privire la căntarea bisericească, in paragraful 28 zice: tcă eBte mijlocul cel mai sigur de edificatiune sufletească«. Interesant e, că în paragrClful 45 cere,.ca
invăţământul desemnului să se Introducă pretutindenea
, şi să se aducă în legătură cu întreg învăţământul.
Punând deci în comparare ideile, planurile şi adivitatea lui Şaguna, cu starea actuală a invătamântului şi
educaţiunei, cu drept cuvânt putem zice, că merită titlul
unui mare bărbat de şcoală, căci mare şi rodnică i-a fost
activitatea, in direcţia organizării învăţamântului pe toate
gradele. 1)
în fine, pentru a provedea bisericile şi şcoalele cu
manualele, cărţile şi tipăriturile necesare, administraţiei
bisericeşti-şcolare, încă la a. 1852, înfiinţează"'- pe lângă
multe greutăţi ce i-se puneau în cale din partea celor
privilegiaţi - t Tipografia arhidiecezaml«, iar in a. 1853 ziarul
»Telegraful Române, care există şi astăzi, ca organ bisericesc-şcolar şi politic al arhidiecezei.
Şi acum încheind şi racând o reprivire peste activitatea şcolară a mitropoltlului Andrei br. de Şaguna,
constatăm după iubitul profesor de ştiinţele pedagdgice
dela seminarul Andreian din Sibiiu, Dr. P. Şpan - că
temeliile puse de Şaguna in edl1caţiunea şi in~fruc!iunea
tinerimei, vor remânea pentru vecii vecilor, căci toată
munca lui se ralimă pe: .credinta în Dumnezeu, dragostea creştinească şi nădejdea in triumful adevărului şi
d rep 1ă tii veci ni ce« .
Iar astăzi - exprimându-mă cu savantul istoric rQmân
N. Iorga - »când Wl asalt furios se dă impotriva cetătii,
. pe ale elitei ziduri, tot ma,i den'ip('inate din nein!Jrij ire, .1114tură în anumite ciasuri, ţinută de mâni frt'idr'itoare, zdrpanfa,
albii a pc'icii, e bine ea miieal' c(Ueva ciasllri, Şa.rJuna sit

1) Dr. P.
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Boalele lipicioase.
(Crmare).

Profesorul Behring, care a descoperit serul dyphteriei
zice, ca. dacă cutareva individ a trecuL prin vre-o boala
lipicioasă, atunci sângele lni imunizază pe indivizii, cari
inclineaz~l spre acea boală, Pe baza acestor descoperiri s'a
documentaL, că dacă imunizăm iepmele de casă contra
baccilului tetonic şi dacă ~ângele unui astfel de iepl1l'e il
ulluim În şoareci, atunci şoarecii devin imuni faţă de
morbul telonic.
In fine dupa. ml1!til oboseală i-a 8UCCCS lui l3ehl'ing
şi pl'Ofesorului Kitasalo cu seJ'Ul'de (sângele) animalelor
imnnizale nu numai se iml1nil.eze, ci Stt iji t/iml/r!uiai)(:(l.,
Aceste experimente au format daril bala 81udiului, ca :-;ângele animalelor imuoizaie sa-l. folosească ca 8er cumtiv,
adecil ca ser anlitozic contra boalelor lipicioase. Adfel s'a
întrodus în zilele noa~ll'e apl1carea sel'Ului difleriei, cal'e
dela de5coperirea lui a scapat pe mulţi băieţi din ghial'ăle
morţii. Azi, aşa zicând, e o juc~lrie a tamădui difteria.
Ba.iatul cu difterie dupa. aplicarea semlui lui Behl'ing, după
câteva ore perde fel"bintellle, iar membranele din grumaz
diHpar, gl'Uma7.ul se curăţeşte şi băiatul după 1-3 injecW, adecă după i-a zile, se scoală din pat, ceeace
mai nainte, până la allarea serului era imposibil: Verosimil in aceea constă efectul :-;el'ului, că neutrali waza chimice virulenta microbului incuibat în corp,
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Kimici'rea 1I11:crobilor.
Precum s'a facut experientă cu îmblânzirea ~i tialbaticirea microbilor, a8lfel s'au studiat şi modurile cum
se pot nimici.
Micl'ooJ'ganele se pot nimici prin inllujn~e chimice şi
fizice.
S'a constatat, că baccilii supoal'tă m'-re fl'ig. D. e. la
BO C. încă mulţi baccilii trăie::ic, dar la 100 C. deja şi
sporele se prăpădesc. '"
Ii omoara mai departe presiunile mari atmosferice,
lumina şi căldura soarelui.
Chemice se pot nimiCi baccilii prin diferite lrledicamente antiteptice.

Câteva boale lipicioase, cari mai des oelU'
Între sculari.
J

Dupăce l-am cuno::->cul a::->tfel diferitele proprietăţi ale
bacciliilor, să vedem, ce semne clinice ::ie arata la una
~i alta boală contagioasă, ca a:;tfel să se poală uşor cunoaşte boala şi respective cllnoscându-o, sa se poată ză
darnicI lftţirea el mal departe.

Cosacele.
Copilul, după cftteva zile de indispoziţie, capătă fierbinteli, ochii îi sclipesc, sunt roşii şi lacrimeaza. II cuprinde o t!'Ocnă, iar pe piele se arata o mulţime de pete
roşii. Copilul tuşeşte slraşnic. Aceste simplome laolalUl
consliluiesc diagnoza cozacelor. Simptomele aceste alcatuiesc culmea boalei şi 3-5 zile se pot observa, după.
aceea copilul începe să-şi piarda fierbinţelile, calal'llrile de
ochi şi nas, dispar ezantemele şi numai tusa îl mai nă
ci1jeşte câteva zile. Cozacele dureazii, cam 8-14 zile, daca
eventual nu se adaug la boala complicaţiuni din partea
.. plumânilor ori intestinelor, când fireşte pericolul boalei
e mai mare.

•
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8carlatina.
,
Dupl1 câteva ile de indispoziţie copilul, capătă fierbinţeli mari, iar pielea devine pas de pas tot mai roşie
ca şcarlatul, de aici şi numirea boalei. Petele roşii aici
sunt cu mult mai mici decât la cozace, cât capul gamaliei, pe când la cazace cam de mal"imea lintii şi nu-s aşa
rOl'3ii. Să deosebeşte de cozace prin aceea, că ochii nu
sunt aprinşi, nasul ml-i cu lrocnă, dar în grumaz l'3e arată
semnele difleriei, cari la cozace niciodata nu obvin. Ace~t
stadiu numit şi stadiul înf1oririi, 'incl1 ţine 3~5 zile, ca
la CQzace, dupl1 aceea fierbinţele decad şi copilul zi de
zi vine la fire, dar pielea, cam dela 7-14 zile, incepe să
se spoiascl1, să cadă jos, în părlicele mici sau mari. De
multeol'i cade de pe degete bucăţi mari de piele, ca un
degetar. Cea mai deal'3ă complicaţie a şC:J.rlalinei este intlamatia din partea rărunchilor, aceasta se iveşte cam la a
Il-lll-a sl1ptămână şi se cunoaşte prin aceea, că copilul
se umilă de multeori peste întreg corpul. Şcarlatina ţine
4-6 să[Jll1mâni pâna decurge de tol. Să aveţi grijl1
dlor, daca vedeti, că pielea culii.rui şcolar se jupoeşte
de pe mâni sau de pe alLe părti ale ol'gannlui, pentrucă
un atare băiat, cu mare probabilitate, sufere de şcarlatiml,
dar părintii il trimit la şcoală, pentrucă cred, că boala a
trecul demult peste el şi demult s'a tămăduit. Şc:arlalina
în stadiul acesta e mai inficioasi1, adecl1 în timpul când
se duce pielea de pe corp. S'au experiat şi de acelea
cazuri de şcal'laliml, când petele roşii în foarte mica. mă
sură s'au arătat pe piele, aşa, că foarte uşor s'a putu~
confundil boala cu alli!. baali!. de piele, plane, că fiierbioţelile şi gutllrailll numai câteva ore, eventual 1-2 zile
au infeslat băiatul. '

Di/teria.
După câteva ore, evenlual
copilul capătă fiel'binţeli mari,

•

1-2 zile de

indispoziţie,

eventual toaml1, iar în
grumaz pe mandule eventual şi pe s[mburuş (nyelvcsap)
, ~"
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se fac nişte pnncte albe-sure, cari în scurtă vreme se
une::;c unul cu altul aşa, că în ::;cl1rlă vreme o le::;pede
albă-sunl de coloarea elisei râncede se intinde dCi:Jlllngul
mandulelor, eventual şi pe sÎmbuJ'U::;. G<l1cele de sub falcă
incă sunt umllate câte odată, aşa, că grtlll137.ul se pare
colo::;al gros. Pete roşii la aceasla boală nu sunt. Difteria,
În stadiul ei de azi, prin vaccinarile cu serul curativ alui
Beluing, se vindecă in 2-3 zile.
\
Distingem 3 Feluri de diftel'Îe: difteria de grumaz,
de nas şi de gâtlej, altcum numită Kroup.
Kroupul e forma cea mai grea a difteriei. Se cunoaşte prin aceea, că bolnavul mai că ::;e nădu::şeşte,
aşa greu poate inspirtl aer. Difteria în cazul acesta, pe
gâtlej, se desvoaltă în modul cel mai primejdios.
Tusa

.-

uuIglil'ească .

E boală, care ia in considerare organele respiratol'ice
dre 3 stadiuri. Sladiui 1 numit cataral, stadiul al II-lea
numit convulsiv şi stadiul 1II când iară~i semnele de catar
prevalează. In stadilll 1 şi 1Il, adecă în stadiile catarale,
bolnavii nu sufere mult din partea tusei, ClI atât mai mult
pătimesc însă în stadiul al II·lea, când adecă tusa ţine
mai multe secunde, iar într'un interval de acesta copiii
toarnă şi în aşa acces de tu să sunt, încât mai că nu se
înneacă. De multeori şi sânge toarnă cu tu~a. Când tusa
a ajuns în aşa grad, Mielii de comun sunt umflan la
obraz, ceeace la alte forme de tusă nu se prea obsearvă.
Temperallll'a la forma aceasta de tusă nu se prea iveşte,
sau dacă ici-colea se manifesteazd, aceea nu e aşa mare
ca copilul să fie silit a sta in pat. Atacurile de tusă se
ivesc mai mult noaptea, când maÎ mulţi inşi dorm intr'o·
odaie în aerul ioficiaL Peste zi baialul Încă lu:,.eşte, dar
nu a'Şa mult ca noaptea. Tusa magarească ţine de comun
4-8 săptămâni, dacă eventual nu se adaug complicaţiuni
din partea plumânilor (catar de vârful plumânilor).
şi

TiJus (lungoarea).
E o boală care se manifesleazl1 in Întestine. Se incepe
cu simptome gastrico-intestinale, cari ţin 1-7 zile, la
capătul sl1ptl1mânei 1. eventual în a Il-a săp 1l1rnâ nil, boala
se agravează, temperatura devine mai naltl1 zi de zi, aşa,
că bolnavii în acest stadiu sunt absenti şi au constipaţ[uni
sau cursuri de foaIe. Splina şi maiul in această vreme
sunt umUale, intestinul orb incă e bolnav. Pe abdomen
se arata pe vre-o câteva zile ni~te pete roşii de mărimea
!inţii. Acest stadiu ~e numeşte stadiul tifos şi e cel mai
primejdios. Dacă bolnavului i-a succes să treacă peste
acesle zile, atunci simturile îşi recapată de nou taria şi
zi de zi încep a-şi revenI În fire şi, ca şi dl1pă un somn
lung, se tl'C1.esc la realitate. In stadiul al treilea, numit
stadiul recouvalescenţii, ficrbinlelile se arata. numai scara
într'un grad mai mic, dimineaţa sunt de comun fără temperaiuri. Lungoarea ţine În general (j - 8 săptl1mâni.
Celelalte boale contagioase nu le traclez deocamdată,
deoarece aceste enarate sunt - boalele ce ocur mai adeseori Între şcolari şi dacă m'aşi extind~ la descl'ierea alor
13 boale, câte la prescrie legea, ca să le purtăm în evidenţa oficioasă, dacă ele se ivesc in cutarcva comună şi
respective, Între şcolari, v'aş ocupa prea pe mnlLti. vreme
timpul, ceeace ar fi un mare abuz din parlea mea. Dv.,
în fine, n'aţi venit azi la cursul medical, ci v'aţi întâlnit,
ca să discutati chestii, cari pe Dvoaslră mai mult vă ininlel'esează, afacel'Î din domeniul pedagogiei.
Incl1 pu~ină indulgenţă mai cer, penlrllcă n'aş vedea
exhaurial materialul de azi, daca. DU ne-am aduce aminte
cu câleva cnvinte despre modul, cum să ne ferim de
boalele contagioase şi cum să punem stavilă laţirii lor.
Prima datorinţă ce o avem la ivirea cutărei boale
lipiciose e izolarea. Aceasta constă în aceea, că pe
bolnav il separăm într'o odaie, llnde afară de ingrijitorul
bolnavului nÎm<tl1ui nll-i este permis să între. După terminarea boalei a doua dalol'inţă e, ca să desinficiem, in
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senzul strict al cuvântului, atât odaia în care a zăcul
bolnavul, cât şi îmbrăcămintele lui şi corpul bolnavului.
Desinficiarea odăii o ajungem, dacă păreţii odăii fi radem
după posibilitate şi îi văruim din nou. Padimenilll dacă
e de pământ îl săpăm cel puţin de o urmă, şi-l tnlocuim
cu p,lmânt nou, dar nu din curte aducem pământ, care
aşijderea poate fi Înficiat, ci de afara, dela câmp. Odaia
o aerizăm şi nainte de a o vărul o mai desinficiem şi in
modul acela, că. aprindem rude de sulfur şi lăsăm, ca
gazurile sa desinficieze odaia pe lângă uşi şi ferestri' închise, cel puţin 1/2 oră, Fiindca gazurile sulfurului sunt
foarte periculoase pentru respirare, s'avem grija, că pe
această. vreme nimeni să nu fie în odaie.
Dacă padimentul e din scânduri, atunci acestea trebuiesc frecate cu' leşie sau cu apa fierbinte.
Hainele. ce se pot spăla şi au fost în coatingere cu
bolnavul, asemenea trebuiesc fierle în apă ori În leşie.
Imbrăcămintele ce nu se pot spala. cojocul, şuba, pălăria,
trebuie cel puţin 8 zile aierizate şi apoi udate cu soluţinne de carbol de 5%,
Paiele din saltea trebuie scoase afară şi arse, şi înlocuite cu paie nouă.
Bolnavul trebuie spălat cu apă caldă şi cu săpun şi
pe piele şi pe cap şi îmbrăcat în vestminte de tot cl1rale.
Numai dupăce am desinflciat în modul acesta pretutindenea, să primiţi dlor pe băieţi în şcoală, iar ca se
v,l convingeţi că această desinfîniare s'a făcut după toate
prescriptiunile, dela fiecare bolnav să cereti atestat medical şi până ce acesta nu-l aveţi in mână, nu-l lăsaţi în
şcoală. S'aveţi grijă, dlor, şi de aceea, ca pe timpul imbolnăvirii, fratii sănătoşi ai şcolarului şi alti şcolari, cari
locuiesc in curtea inficiată, până la decurgerea to1al<1 a
boalei şi respective până la împlinirea desinficierii să nu
vină la şcoală, pentrucă aceştia încă pot aduce boala În
şcoală,' prin vestminte, etc., etc. In paranteză şi la aceea
vă fac atenţi dlor învăţători, că. ordinaţiunile existente
pentru stârpirea boalelor inficioase, prescriu, ca casa in-
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ficială sa. fie marcată prin ţidulă roşie, carea până la de~
curgerea boalei şi resp. de::,inficiarea prescl'isă, in continuu
are să rîe arîşată pe întrarea in odaIa bolnavului, ca
lumea sa. fie orientată, că în această odaie e bolnav
contagios.
O altă întrebare e acuma aceea, dacă in cutareva
comună s'au ivit mai multe cazuri de îmbolllăviri con~
tagioase, ce avem să facem ca să oprim hlţirea epidemiei.
Despre aceea, că în locuinţele inficiate n'avem să
mergem, v'am explicat în cele de mai sus. Ce mai avem
să facem sunt următoarele:
Să avem grijă ca casa, curtea şi strada naintea casei
să ne curate in senzul sirict. Să ne păzim de a conzuma
nntrimente neferte, neco apte, pentrucă s'a constatat fn
multe rânduri, că tifosul şi difteria prin lapte s'au adus
În casa.. Despre lapte e ştiut, ca. e mijlocul cel mai potri~
vit pentl'U plămădirea bacteriilor. Daca observăm, că in
cnlareva comunl1 grasează lungoarea, alunci şi de apa. să
ne ferim, pentrnca. acest baccil al tifnslllui, mai de multeori prin apă ajunge in corpul omenesc. Să bem dar
ape minerale pe durala epidemiei san, dacă de acestea
nu putem ave~J. parte, să ferbem apa de benl şi numai
dupil aceea să o consumăm.
Fiindcă curăţenia, precum vedem din toale cele Înşirate până aici, aşa zicând, e punctul cardinal, În tendinta noastră de a ne apăra de conlagii, să trudim eu
toală posibilitatea, ca gunoaiele şi alte materii pulrede şi
,·espective centre de ale pestilenţiei, să fie duse afară din
comună.

Nesmintit să avem grijă şi de aceea, ca stomacul şi
respective intreg organul digestiv, pe vremea epidemiilor
să. fie tn cea mai bună ordine, pentrucă prin o strica re
de stomac, u~or putem să ne incuibăm microbi în 01'gal1lsm.
Multămindu-vă acum, dlor, pentru răbdarea ce ali
avut până. am terminat tesa mea de azi şi mulţămindu-vă
şi pentru aceea, că m'aţi onorat cu oferirea temei din
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domeniul medical, IăsaH ca să mă adresez cătră DVoastră
cu propunere, că pe viitoarele adunări sa vă luaţi tn program tese şi din alte domenii ale ştiinţelor, să vă. adresati
şi cătră alţi oameni de specialitate, ca astfel conferinţele
DVoastre an de an să aibă tot mai mult farmec şi să fie
cât mai interesante. Din parte-mi Va asignr că şi de
altădată voiu sta la dispoziţie, când veti dori să auziţi
enal'ări din studiul medical.
1l!ariaradnrt, la ~.]. oct., 190~).

Dr. At. Bradean,
medic cl'rcual.

Prelegeri poporale.
Nutreţul

vitelor, de: Ioan Costin,

învăţător.

Ori de câteori pe la zile alese ne îugădue vremea
să ne putem aduna mai multişori împrejurul unei mese
de veselie, cu aceste vorbe închinăm: "Să trăiască stă
pânii, să trăiască şi vitele, şi ploaie la vreme să dee
Dumnezeu !"
Şi bine şi nimerit zicem oameni buni, căci noi, de
pe urma plugului şi a sapei trăim. Ia uitaţi-vă cu toţii
peste sat. Meşteşugari mai n'avem. Ciobotari, zidari,
lemnari, ferari, croitori ici şi colea câte unul.
Noroc că ne-a lăsat Dumnezeu neveste harnice şi
înţelepte. Ele torc, ele ţes, ele croiesc şi ele ne fac îmbrăcămintea.
Va să zică, dacă

ce ne-am face.
De aceea, sfânt
stea cântecului:

n'ar fi sapa

să-i

şi

plugul nu

ştiu zău

fie rostul, cui a stârnit pove-

Ce-i mai blln ca boul bun
Că răstoarnă pâmântul
Şi hrăneşte poporul?

sau:
Ce-oi mai bun ca calul bUI1,
Cii te duce şi te-aduce,
'
Şi de pâmânt IIll te-atinge,
poartd păcatele
Pe toate drumurile?

Şi-fi

sau:
Ce-i mai bun ca oaia

bună,

Căci
Şi

ea vara te lmlneşte
iarna te încălzeşte.

Boul şi calul deci ne dau munca lor, vaca laptele,
oaia brânza şi lâna. Se cuvine dar ca şi noi să le dăm
lor toată îngrijirea noastră. Iar aceasta ar fi: Întâiu să
le hrănim bine şi al doilea să le apărăm de frig şi de
vremea rea.
Aş vrea ca astăzi să stăm de vorbă asupra chipului
celui mai bun de a Îngriji şi a pregăti hrana vitelor.
Ştiţi că la noi e obiceiul să ţinem vara' vitele la
imaş sau la păşune, iar iarna În grajd, în poiată, săivan
ori perdea, unde le dăm nutreţ strâns din timpul verii
ori al toamnei.
Ştiţi de asemenea că cu cât hrana vitelor va fi
mai bună, cu atâta ele vor fi mai voinice şi mai frumoase şi cu atâta şi noi vom sta mai bine.
Am auzit că voiţi să arati imaşul vitelor noastre,
pentrucă n'ar fi producând îndestulă iarbă pentru păs
cutul vitelor şi apoi n'aveţi locuri pentru (cucuruz) pă
puşoiu. Puteţi face aceasta, dar întâiu să ne gândim
dacă avem alt' imaş. Noi zicem că nu e bun imaşul
care-I avem, dar onmenii -de prin alte sate se plâng că
nu-l au nici rău, că I'ar face ei bun. Atunci ce-ar fi de'
făcut, mă veţi întreba? Iată ce să facem: Locul ce-l
avem la răsărit de şat, fiind slăbit de muncă, să-I lăsăm
de imaş, să sămănăm Într'ânsul sămânţă de fân, iar
imaşul ge astăvară să-I lăsăm pentru păpuşoiu.
Sămânţa de fân să n'o cumpărăm dela neguţători,
căci ea poate să nu fie bună_ Poate să aibă într'ânsa
săminţe de burueni rele, ori săminţe ce n'au fost bine
9
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coapte şi cari, sămănate nu mai încolţesc. Pentru aceasta
să strângem noi sămânţa dela ierburile bune ce cresc
pe marginea drumurilor. Toţi adunând câte puţin, putem
face o grămadă mare, care să ne ajungă să sămănăm
Jot pământul ce-l avem. Săminţele acestea sămănate şi
îngrijite bine, vor da o păşune foarte bună şi îndestulitoare pentru vitele noastre.
Astfel am câştiga din două părţi. Pe deoparte vom
avea imaş bun şi nu vom fi siliţi a duce vitele la imaşuri depărtate, foarte scumpe astăzi din pricina împutinării locurilor de imaş; iar pe de altă parte, pe vechiul
imaş vom căpăta recolte îmbelşugate fiind pământ hodinit şi îmbunătăţit prin păşunarea, umblatul şi gunoiul
vitelor.
Oameni buni, să vedem acum alta: cum ar trebui
pregătit nutreţul vitelor pentru iarnă. Noi avem obiceiul
să dăm la vite paie, ciocani sau tulei de păpuşoiu ori
foile lor, apoi păring, mălaiu amestecat cu păpuşoiu, iar
unii le mai dau şi câte puţine tărîţe, orz ori ovăs.
Paiele sunt un nutreţ slab,' tuleii şi foile lor de
asemenea. Obiceiul de-a culege păpuşoiu cu foi şi curăţindu-i acasă nu e bun, căci păpuşoii se înfierbântă şi
prind mucegaiu, şi ei şi foile.
Dacă facem faină din astfel de păpuşoiu mucegăiti,
căpătăm boala "jăpoire" care n'are leac şi pe care doctorii o numesc "pelagră".
Fiindcă noi n'avem fâneţuri şi păduri cu pocni, de
unde să ne cosim şi să ne strângem fân, sămănăm pă
ringul singur ori amestecat cu mălaiu şi păpuşoiu. Acest
nutreţ, strâns la timp, este bun. Dar ia să vedem ce fac
cei mai cu dare de mână decât noi. Uitaţi-vă la domnie,
(domnul de pământ). EI are fâneţuri, are şi păduri cu
poeni, de unde să adune nu numai fân pentru vitele
sale, dar şi pentru vânzare. EI n'ar trebui să mai samene
nutreţ, şi cu toate ficestea samănă.
" , Dar oare el samănă tot păring ca noi? V'aţi uitat
'pe locul cel de lângă moară. Acolo erau sămănate două
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feluri de alte ierburi: lucernă şi trifoiu. Pentruce samănă
ei acele erburi? Pentrucă dau o hrană mai bună vitelor
şi apoi pentrucă adună de pe acelaşi loc mai mult nutreţ. Aceste ierburi pot să se cosească de 2-3 ori Într'o
vară, căci cositura lor otăveşte de grabă. Cu alte cuvinte
de pe o bucată de păn1ânt adună nutreţ ca de pe 3
bucăţi. Dacă de pe un loc sămănat cu păring, luăm
două care de fân, de pe acelaşi loc sămănat cu lucernă
vom lua 6, şi În anii mai secetoşi 4 sau 5 care.
Oameni buni, ar fi bine să facem şi noi tot aşa,
căci atunci nu vom mai avea nevoie să ne plângem că
nu ne ajunge pământul pe care-I avem.
Afară de aceste nutreţuri, e bine să sămănăm sfecle
şi morcovi, ca să dăm rădăcir:ele lor la vite iarna, căci
vitele ca şi noi, se satură dela o vreme de tot acelaş fel
de mâncare, şi nu ne dă mâna la mulţi să le vrâstăm
mâncarea cu orz, cu făină ori cu tărâţe.
Morcovii şi sfeclele sămănate anume pentru rădă
cinile lor, le sămănăm ori pe un pământ anume, ori,
dacă nu-l avem, le sămănăm odată cu orzul ori cu ovăsul
de primăvară, sămănând sămânţa rară, la depărtare de
un pas un fir de altul.
După strânsul orzului şi al ovăsului, prăşim sfeclele
sau morcovii şi-i lăsăm până toamna când vom săpa ră
dăcinile lor.
Să vedem cum trebue strânse nutreţurile. Fânctele şi
nutreţurile sămănafe trebueşte cosite totdeauna la timp,
nici prea de timpuriu, nici prea târziu. Fâneţele trebuesc
cosite când dau bine în floare; iară nutreţurile sămănate
îndată ce au dat în copt. De se cosesc mai târziu şi
unele şi altele, atunci firele se fac băţoase, foile cad, iar
vitele nu pot mânca uşor acest fân, fiindcă e prea aspru
şi Iasă-mulţi ogrinji.
După cosit, brazdele se Iasă câteva zile să se usuce
'bine, ca să nu mai aibă must, şi apoi se strâng. Dacă'
s'ar strânge nutreţul înainte de a fi pătruns .de soare,
9·
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afunci
ce au

mucezeşte,

iar vitele nu-I

mănâncă

muced. VacIle

să fete, de apucă din el, perd viţelul.
După uscat, fânul se face poşori (porcoaie), pe cari
căutăm ale face cât mai ascuţite la vârf, ca să se scurgă
apa în timp de ploaie, căci dacă le pătrunde ploaia,

atunci fânul se strică.
Dupăce s'a aşezat şi s'a păluit fânul În poşori, îl
facem căpiţi mai mari, având grije să le facem şi pe
acestea cât mai ascuţite la vârf, vorba Ţiganului: "Să
se împungă ploaia în ele".
Mai târziu, când timpul ne va da răgaz, cărăm
fânll] acasă şi-I face:n şiră ori stog.
~
Un fân bun se cunoaşte după paiu, care trebue să
fie subţire şi frunzos, coloarea lui să bată în verde, să
aibă gustul dulce şi mirosul plăcut.
Lucerna şi trifoiul, despre care v'am pomenit, fiind
nutreţuri mai grase, trag reveneală mai uşor decât celelalte, de aceea nu trebue să se usuce pe pământ. Pentruca lucerna şi trifoiul să se usuce bine, se întind pe prepelege sau pe pătule de lemn ca să le pătrundă vântul
de toate părţile. Ele se strâng seara şi dimineaţa ca să
nu se scuture foile. Acest fel de fâneţ trebue totdeauna
dat la vite uscat, şi nu trebue să lăsăm vitele să-I pască,
pentrucă mor.
Rădăcinile de sfeclă ori de morcov se sapă toamna
şi se aduc acasă, se curăţă de foi şi apoi se pun spre
păstrare în pivniţă ori sub şopron unde se acoper cu
pae, ca să nu degere. ,
Dacă n'avem unde le păstra, le putem Îngropa -1n
pământ. Pentru aceasta facem o groapă mai mult lungă
decât lată şi adâncă până la brâu, apoi aşternem paie
pe fund şi pe de laturi.
După acestea puuem sfeclele ori morcovii aşa, ca
grămada să meargă ascuţindu-se spre vârf. Pe urmă se
acopăr cu paie şi cu pământ ca să nu pălrundă ploaia
şi frigul la ele.
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In timpul iernii scoatem câte puţine sfec1e, le spă
Iăm bine ca să nu aibă pământ pe ele, apoi le tucăm
mărunt şi pe urmă amestecate cu paie tocate, ori cu tă
râţe şi presărate cu sare, le dăm la boi şi la vaci de
două, ori de trci ori pe zi după putere, păstrând ovăsul
sau orzul pentru cai, făina şi Utrâţele pentru oi.
Nutreţurile uscate totdeauna trebue stropite cu saramură, ca să se mai moaie, căci aşa se fac mai gustoase şi se pot mistui mai uşor.
Astfel pregătind şi vrâstând hrana vitelor, vom avea
tovarăşi mai puternici la muncă, lapte şi brânză multă
şi grasă, lână lungă şi moale şi bună pentru ţes[lturile
cele mai alese. Atunci vor fi vitele noastre iarăşi mult
căutate, cum au fost mai de mult, căci sunt de bun soiu,
iar n.oi vom fi mult mai folosiţi dela ele.
Inainte vreme se băteau străinii pe caii nostri, aşa
de buni ce erau; iar "Plugul" moştenit dela strămoşii
• nostri şi pe care l'am auzit cu toţi spus pe la ferestre
de copiii nostri seara în ajunul sfântului Vasile:
MiÎlle al1ul

se'noeş/e,

se porneşte,
Pluguşorul cu opt boi,
Boi voinici, mânaţi de noi.
Pluguşorul

Ne spune că strămoşii nostri aveau la un plug câte
,8 boi, şi Încă boi vuinici, iară nu ca noi numai câte doi.
Să luăm pildă deci dela strămoşii nostri cari, ne-au
lăsat graiul şi moşia, să Înmulţim şi să îndreptăm vitele
, noastre printr'o hrană şi ingrijire mai bună, căci numai
atunci vom putea întoarce şi frământa în de ajuns pă
mântu I ce ne hrăneşte. .
Acuma, oameni buni, să ne despărţim sănătoşi.
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Alegerea P. S. Sale dlui dr. E. Miron Cristea de episcop al
Caransebeşului Intarita. După lungi trăgănări, ÎIl sfârşit alegerea
de episcop a P. S. Sale dlui dr. E. Miroll Cristea, la propunerea
ministrului de culte şi instructiune publică, a primit şi aproharea
Maj. Sale. - Duminecă, 17 aprilie n. c. a fost hirotonit ÎIl Sibiiu
întru arhimandrit, Joi, 21 aprile n, a dcpus jurământul naintca
Maj. Sale în Viena. In ziua.a treia de ('aşti a fost' sfinţit de
episcop, iar În Durnineca Tornii instalat În scaun cu mare solemnitate în prezenţa membrilor sinodali şi a unui public distins şi
l1umăros.

Intru mulţi ani stăpâne!
Comitetul reuniunii. Joi în 29 april (12 maill 11.) s'a întrunit
biroul reuniunii, prczidenţii desp. protopopeşti şi membrii de comitet În şedinţa extraordinară, pentru deliberarca afacerilor curente
ale reuniunii şi luarea dispoziţiunilor necesari pentru adunarea
generală, care În anul acesta se va ţinea În fruntaşa comună
N{ldlac din comitatulCenadullli. Invăţătorii- din Nădlac, invitaţi În
corpore la aceste conzultări, au asigurat comitetul despre însufletita primire ce se pregăteşte din partea bravi lor nădlăcani in frunte
cu preoţimea şi comitetul parohial Tot d-Ior au lu~t asupra sarcina arangerii festivităţilor Împreunate cu adunarea generală, degajând biroul şi comitetul reuniunei de orice preîngrijiri În această
privinţă. Şedinţa comitetului în absenţa prezidentului - a fost
condusă de viceprezidentul Protasie Givulescll.
Activitatea de un pătrar de secol a M. Sale dl Varjassy Ăr
pad. După cum am anunţat şi în numărul trecut, de toti iubitul
nostru inspeptor regesc al comitatului Arad, în anul acesta a Împlinit al 25-lea an de servÎl'iu. Folosidu-se de acest prilej, comitetul reuniunei noastre învăţătoreşti - sub conducerea prezidentului
Iosif Moldovan, s'a prozentat în corpore spre a felicită pe Magn.
Sa dl inspector. Plăcut surprins de aceasta ocaziune, la elogioasa
bineventare a prezidentuilli, M. Sa a mulţămit călduros învăţăt. români din inspectoratul dsale, arătându-şi deosebita recunoştinţă
ce li-o păstrează pentru interesul de care sunt conduşi În înde-
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plinirea grelei lor mi Sili 111 ŞI regretul pentru slahele lor dotaţiuni,
În cea mai mare parte încă şi acum, tot în stadiul cel
mai primitiv. Accentuază în deosebi: că nici când n'a făcut deosebire Între învăţătorii de stat, comunali şi confesionali, ci privindu-i pe toţi deoputrivă ca pe adevăraţi fii ai săi, după putinţă
a promovat deopotrivă interesele tuturora. Şi dacă cestor din urmă
n'a putut să le promoveze interesele În măsura celor dintăi, cerc
a nu i-se atribui tlsale, pentrucă cauza, zace În împrejurarea, că
învăţătorii confesionali şi interesele lor nu stau sub directa lui
dispoziţie. Ca de despărţire mulţumind din nou învăţătorilor COI1fesionali pentru atentiune şi simpatiile ce i-Ie păstrează, îi asigurează şi pentru viitor de tot sprijinul şi bunăvoinţa, proll1ijând, că
îndată ce vot putea produce plan de învăţământ şi ord de ore
aprobat de Înaltul minister, va promova din inimă interesele lor,
prin ajutorul de stat asigurat prin lege. De remarcat din răspun
sul dlui inspector, mai aflăm şi declaraţiunea de admkare, cum
învăţătorii confcsionali/ ieşiţi din preparandia română, care
Înainte de aceasta cu 10 -15 ani ahia corăspundea unei mai bune
şcoale poporale, produc rezultate, de cari În şcoalele comunale
şi de stat, provăzute cu învăţători din preparandii mai bine situate,
abia ici-c"lo poti afla.

aflătoare

Sinodul erlarhial din Arad. În dumineca Tomei t;'au deschis
prin P. S. Sa Domnul Episcop Ioan I. Papp, sesiunea an. c. a
sinodului eparhial diecezan. Raportul senatului şcolar, luat cu
plăcere la cunoştinţă, în allul acesta - În mod escepţional - face fru, moase elogii învăţătorilor, cari atât în şcoale, crlt şi ÎII reuniunile
lor, au desvoltat activitate foarte mul!ămitoare În raport cu împrejur[uile de tot înasprite. Pentru promovarea învăţărnântului Ven.
Consistoriu a susceput În bugetul diecezei, aprobat de sinod, salar
de 2400 cor. pentru postul de revizor şcolar con tem plat a se institui în anul curent; iar la institutul preparandial s'au preliminat
salare corespunzătoare pentru infiinţtindele catedre de desemn şi
gimnastică. Si nodul terminfllluu-şi afacerile, s'a incheiat Joi seara
În 29 aprilie (1Z maiu), când deputatul sinodal N. Zigre, a mulţămit în numele sinodului P. S. Sale Domnului Episcop, pentru
energia cu care conduce - spre vădit progres - toate instituţiunile
culturale din dieceză.
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Inteligenţa română şi reuniunile învăţătoreşti. De un timp
Încoace lumea se interesează în măsură tot mai mare de învăţMori
şi nobila lor chemare, căutând felurite ocaziuni şi modalităţi de
a-i sprigini şi însufleţi în frumoasa lor misiune. In 5 maiu (22
aprilie) a. c. despărţământul Belinţ a reuniunei învăţătoreşti Timişorene, sub prezidiul învăţătorului Ioan Furdian din Leucuseşti,
şi-a ţinut adaunarea s'a generală in comuna Rachita. In programa
acesteia, am aflat două disertaţiuni foarte importante şi anume:
"Imaginaţiunca creatoare În poezia populară", ţinută de dr. Iosif
Popoviciu, profesor universitar şi ,. Victor Vlad
dela Marina" con'Il
ferl!nţă de George Gârda, advocat în FăgeL Asemenea conferinţe
au influinţă mare asupra desvoltării intelectmiJc a învăţătorimei şi pot
străplânta, până şi În cele mai mai expus;; pături ale poporului,
lucruri frumoase şi de folos pentru patne,· neam şi biserică. Felicităm pe colegii nostri din acclc părţi, pentru onorul ce li-s'a
făcut din partea numiţilor conferenţiari, coborîţi din sferele mdi
înalte până în Rachita, În adunarea învăţătorească.

Carte aprobată de Înaltul Ministeriu. Domnii învăţători· îşi
vor aduce bine aminte de ordinul Ministerial pubJic'lt mai în
toamna trecută în foaia oficioasă "Neptanitok lapja", prin care se
opreşte din folosire "A treia carle de celire română" de Iosif Moldovan şi cousoţii, În urmarea dcnullciării, că nu s'ar fi scos dintr'ânsa poezia "Ţara mea", e~ceptionată de acclaş ministeriu. După multe greutăţi În fine ia succes autorului a convinge pe 1.
Ministeriu despre Ilctemcinicia denunciării, şi aşa admiţându-i-se
a provede exemplarele încă nevândute diri ediţiunea a II-a,
cu notificarea că este ediţiunea a III-a, sub Nr. 25960/1910 a
admis din nou folosinţa acestui manual şcolar, bincapreciat din
partea recenzentului ministerial. O recomandăm în deosebita atenţiune a d-lor învăţători.
Excursiune de studiu la Fiume şi Veneţia. Reuniunea învă
ţătorilor ,.Arad videki tanit6 egyesiilct ", Îşi ţine În 22 şi 23 Iunie
a. c., a(,iunarea generală în Arad, cu care ocaziune serbează
iubileul de 40 de ani dela întrunire, prăznllind în mod deosebit
şi iubileul de 25 de ani a zelosului şi simpaticului inspector
şcolar Varjassy Arpad. Folosindu-se de această rară ocaziune, biroul susnumitei reuniuni contemplează şi o escursiune de studiu
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la f'iume şi Venetia. Fiind invitaţi la aceasta escursiune, vor lua
parte mulţi şi dintre Învăţătorii aparţinători reuniuniunei noastre
sub conducerea prczidentului Iosif Moldovan Spescle de călătorie
la aceasta lungă şi foarte interesantă excursiune sunt conlemplate
cu 28 cor. plus 2 cor., taxă de insinuare. Se fac paşii necesari
ca Învăţătorii după posibilitate să fie provăzuţf cu locuinţe gratuite, eventul preţ redus. Spesele de înlreţinere le va suporti. fiecare
participant separat. Plecarea din Arad peste Scghedin va fi Vineri
În 24 Iunie la ] 1 ore a. m. Sosire În Fiume Sâmbătă dimineaţa la 6
ore. Sâmbătă şi DUl11il':~că excursioniştii vor cerceta oraşul Fiume
şi instituţiunile lui, apni' Ahazia şi celelalte locuri de viligiatură
din apropiere. Luni seara la 9 ore plecare cu vaporul spre Veneţia, unde vor ajungt Marţi dimineaţa la 6 ore. Marţi, Mercur!
vederea lucrurilor minunate din acest oraş zidit pc apă, apoi Joi
şi Vineri călătorie indărăpt prin capitala ţării Budapesta. învăţătorii
cari doresc a se folosI de aceasta rară ocaziune, au să se insirlUe la cassarul susnumitci reuniuni J{Omives )âzseJ, director
şcolar în Arad, cel mult până în 20 Mai st. n. şi să trimită tot
acolo taxa de participare 2 cor., şi spesele de călătorie 28 cor.,
cel mult până în 5 Iunie a. c. Fiecare Învăţător poate Însinua şi
duce cu sine soţia ori alt membru de familie, dacă-I va insinua
la timp şi va solva şi pentru acela taxele amintite. Memhrii reuniunei noastre, cari vor participa la aceasta excursiune, sunt rugaţi a Încunoştinţa despre aceasta, prin o carte de corespondenţă
şi pe prezidentul reuniunei noastre D-I Iosif Moldovan.
Rectificare. In nr. 3 la articolul: "Epilogul unei discuţii",
s'au strecurat următoarele erori de tipar:
La pagina 49, şirul al 6-lea de sus În jos, În loc de: "ale
cărei prime raze locuiesc Între păreţii şcoalei", e a se cetl: "ale
cărei prime raze licăresc Între păreţii şcoalei".
La pasagiul al doilea, înainte de finirea zi cerii Între cuvintele: "de vieaţă" şi "ci", e a se intercală: "al doilea susţine, că
caaza năvâlirii nu e clarificarea ideii de viea/il", (ci tunul lui Krupp
şi puşca cu repetiţie).
Iarăşi Vasile Stroescu. Nici nu ne-am putut orientă încă bine
asupra persoanei lui Vasile Stroiescu după darul de 100.000 cor.
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făcut

fondului cultural al mitropoliei române unite din Blaj şi
acest suflet mare şi adânc întelegător al vremurilor grele
prin care frece astăzi cultura neamului nostru românesc, a făcut
şi fondului cultural al mitropoliei noastre române ortodoxe din
: Sibiiu un dar de 300.000 cor. în bani gata.
Lacrămi de Îi1su~ţirete cuprind la constatarea nnei inimi
) atât de mari şi nobile.
a dovadă aceasta mai mult, că vremurile grele nasc oameni
mari şi de inimă.
La mulţi ani nobile şi mare mecenate al neamului românesc!
iată, că

Noul ministru de culte Zichy şi şcoala confesională. In una
din zilele trecute, dl ministru de culte şi instrucţiune publică,
contele: Ziclzy Jânos a făcut în faţa unei deputaţiuni confesionale
următoarele declaraţiuui:

"Eu sunt amicul

şcoa/ci

confesionale

şi

principiul pe care-I voiu avea în vedere sub întreaga mea activitate ministerială este acela, că acolo unde se află şcoală bună
confesională

sfaful

să

Îşi ţină

de

datorinţă

să

o

sprijinească şi

intărească... In dispoziţiunile mele voiu fi' condus de două prin-

cipii: de dreptatea curafă şi scutită de orice influintă şi de gratitudinea pe care o simţesc faţă de învăţătorimea ţării, pentrucă eu
consider pe învăţătorii, cari săvârşesc munca nobilă a instrucţiei
poporale, fără deosebire de confesiune, de o clasă de oameni, care
săvârşeşte cea mai preţioasă şi cea mai însemnată muncă cultura/â.
Om înţelept, vorbe înţelepte!
Alegere de Învăţătoare. In zilele trecute s'a ales de invătA
toare în Belinţ cu multă însufleţire zeloasa învăţătoare Mărioara
Indricău, cu 118 voturi contra 62. Felicitările noastre!
Invăţător de inimă. Dela un învăţător însufletit şi de inimă
primim următoarele: "Cu mare bucurie am primit revista noastră!
[n starea critică În care ne aflăm cade-să, ca să ne strângem cu
toţii În jurul steagului nostru şi a-I sprijini din toate puterile, ca
astfel viforul să nu-l poată doborî!!! Din 407 învăţători numai
189 sunt abonenţi. Unde sunt ceialalţi ? Ne plângem, că nu ni-se
dă nici o atentiune. Uităm însă a şti, că ce cerem dela alţii,
singuri nu ne ştim da. Cu iubire frăţească: Gheorghe Precupaş,
învăţător în Dieci".

