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Scrisoare *) 
Iubite amice, 

Epistola ta m'a sllrprins foarte. Am cetit-o chiar de 
douăori, fiindcă nu credeam ochilor la prima cetire, despre 
cele ce îmi scrii tu. Nu voiam a crede, că unii dintre 
noi să slee pe o treaptă atât de inferioară., ca să nu 
inţeleagă, că de unde are să ne vină binele! Şi nu-mi 
venea a cl'cde şi din motivul, că unul, care e chemat a 
invăţa pe alţii, trebue să ştie şi cunoască mijloacele şi 
căile, cari duc la -vază şi la bună. stare. Aceasta e, ce m'a 
surprins mult. Nu numai m'a surprins, dar m'a supărat 
chiar! 

.) ljI\ membru marcant al corpului didactic ne trimitI' spre publicaTI' 
scrisoarea prezent.l!., căn·ia, penlru cuprinsul .li inslructiv, ti dăm cea mai 
mare atentiune, H. 
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Imi scrii, ca. colegul Sabin a retrimis organul cu ob- I 
servarea, că redaeLarea nu-l rnulţumeţiLe de loc. Eu nu-l l 
cunosc mai de aproape pe colegul Sabin şi ca atare nici 
că mă pot pronunta asupra calităţilor lui spirituale. Tot ce 
ştiu despre el e, că resLează cu taxa de membru pe mai 
mulţi ani, precum şi cu abonamentul la organ, Mai mult 
nu ştiu nimic despre el. 4t 

Precum ştii, şi eu încep a mă număra intre dascălii 
mai vechi. Cunosc deci şi starea dascălui de odinioară. 
Şi - cred eu - colegul Sabin n'are 'nici o cunostinţa. 
despre năcazmile şi:3ufel'Înţele colegilor lni mai vechi. 
Nu ştie) că dăscăHa pe acele vremuri era socotită mai 
pe jos ca pozina clopotarului de azi. Şi cine, Doamne, 
ar fi crezut atunci, că. şi dascălii au să ajunga a fi soco
tiţi de un factor insemnat in viata neamului! Şi iarăş: 
cine ar fi crezut pe acele vremuri, ca. şi învăţătorii vor 
fi în stare, a se conduce. ei prin ei, in reuniuni si confe
rinţe? ~i apoi iarăş: ar fi indrăsnit cineva a presupune 
măcar, că Învăţător mea să aibă În timpul apropiat orga
nul său propriu, redactat şi susţinnt din propriile ei lmte1'i? ! 
Şi oare aceasta muncă modestă şi jertfă grea să nu se,'
veasea oal"e sp,'e ridicarea vazei şi a cinstei invaţătorilor 

şi cn ei şI a colegului Sabia? Iar dacă da, aLunci ce 
voieşte dsa. 

Dupăcum zisei, azi mă. număr intre cei vechi pentru 
aceea cetesc mai multe reviste şcolare. Dar îţi mărturisesc 
sincer, nici una nu-mi face atâta plăcere, ca organul no
stru. Şi aceasta din simplu motiv, că e al nostru, sustinnt 
din propriile noastre puteri. Iar cuvântul "rtl 1w,o;lru(/ mă 
însutleţeşte şi încânta. Mă Îllsutleţeşte, pentrucă văd un vii
lor mai bun pentru corpn1in vătăloresc; mă încânta, pen
trucă văd nizuintele spre ajungerea acestui bine. Şi oare 
inima de drtsciil a colegului Sabin să r'ămână 1'ece in fata 
acetitor nizuinţe? 

Zici, că colegul Sabin nu-i mulţumit cu redactarea 
organului. Aceasta e cu putinţă. Atunci Îns[ ti rog de 
una: pozitia şcoalelor şi a învăţătorilor de azi e atât de 
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critica, încâl sfalul oamenilor pricepălori ar prinde foarte 
mult 'în acestea vremuri grele. Deci ni-ar face noua şi 
şcoalei mari servicii, când ar lua condeiul, spre a ne 
da Învăţaturi în acesle vremuri furtunoase. ' 

Legea şcolara di n anul 1907 a pus pe Învaţător Intre 
ciocan şi nicovală. L'a făcut slugă la doi domni, deşi e 
imposibilitate a servi la doi deodată. Insuşi sfânta scrip
tură zice, că nu poţi sluji la doi domni: lui Dumnezeu 
şi mamonului! Pentru aceea dela invă.ţator se pretinde şI 
a;;a ceva t De aceea unul te lasă, altul le inhaţă! Când 
faci pe voia unuia, nu e mulţămit celalalt, iar când faci 
pe voia acestuia, nu e mulţumit cel dintâi. Destul, că săr
manul învăţator trage scurta. sufere ghionluri şi pedepse 
nemeritate. Şi cine îi vine În ajufor? Cine caută, să pa
ralizeze loviturile aceslea? Sau cine vine Să-1 dea măcar 
tnvia~inni, ori să-l mângă.ie în năcazul'ile lui? Vezi, iubite 
amice, aicl mi-al' placea mie, sa vad pe colegul Sabin în
vâriind condeiul Cll destoinicia sa. Ori, trăind el în sfere 
mai înalte, poate că ţine sub demnitate, a se cobori în 
luptele vieţii? 

Că şi colegul Aurelian s'a suparat pentru lmproce
:;ual'ea taxelor, nu face nimic, Eu il cunosc bine şi o iau 
la sigur, că supărarea ii va lrece curând. E un om iule 
la fire, dar bun de inimă şi apoi îşi şi da. samă mai târziu 
despl'e stal'ea lucrurilol'. ~] Î~i va da samă, şi Vll şti, că 
ce nu se poale face cu I,illele, se va face cu sila. Va şti 
şi va inţelege, că oficiabţii reuniunii !şi fac numai dalo
rinţa, când stărue pentru Încassal'ea taxelor în ori ce formă! 
Penlru aceasta laudă li-se cuvine şi nIl ocara! 
. Ca de încheiere te rog, nu le luâ dupa. colegUl Sabin. 

La:să-l pe el să trăiasca. în sferele lui. Tu scrie numai ctH 
de des la organ, şi apoi fi sigur, ca ai contribuit cu mult 
mai mult la ridicarea nimbului tnvMîHol'esc, ca colegul 
Sabin, fie lucrarea la chiar şi o lucrare mai modesta.. 

K-I/, 
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Metodul direct Ia invătarea l. maghiare. 
Fii nd· că legea şcolară mai noauă sileşte pe învăţă

torii naţionalităţilor, ca să prestee succese foarte satisftl
căLoare din 1. maghiară, unii din invăţ<ltori s'or şi nizuit 
a aHa o cale mai uşoal'ă, ca să poată ajunge acolo unde 
se cere prin lege. Astfel 8 apărut pe orizontul şcolar 

metodul direct la predarea acesteia. ~i in urma expe
rinţelor 8'a constatat, că într'adevăr e mai uşoară poziţia 

invaţătorului pe aceasta cale. 
Dt g.-n insă, în numărul ultim al acestei reviste, să 

nizueşte al combate, arătându-l ca nenatural şi neducător 
la scop. ştiu pe dl g.-n. ca un om cu bogate expe
rinţe pe terenul şcolar şi când îndrăsnesc a sUt cu dlui 
de vorba. 1n cele şcolare, o fac mai mult pentruca şi 

noi, cei cu mai puţină exrerinţă, să învăţăm, ca să putem 
aj unge odată la o cale mai practică şi Uşoară. 

OI g.--n. aduce ca pilda. băeatul când el incepe a f 
vorbl şi incontinu' infestează pe mamă-sa cu intrebări. ! 
E adeVăr, dar oare dacă mama ti va explica lui, că Stl- t 
veica la ce să foloseşte, oare el va şti, că cei aceea pânză, ! 
răboi etc., daca el nu le va vedea ~i pipăi? ~~ll cred, ca [ 
lot a:;;a de nedumerit va rămânea ca şi când nu i-ar ! 
spune nimic. Pentru băealul de 2-3 ani numele obIectelor r 
ce-Î vin înainte au rol; celelalte, fiind putl:?l'ca de jude- I 

calil. de tot În faşe, nu le poate apercepia, ca să le fnte- ~ 

leaga. ~i vedem, ca acest metod, folosil de mamă, nu e I 
păgubitor desvoltării puterii lui de judecatii.. 

Este ştiut însă, că legea pretinde dela învă~ălo.ri r 
aproape imposibilul şi când e vorba de şcoala şi invăţă- t· 
torul român apoi nu· sunt considerări. Ei bine, când f 
invătatorii le ştiu toate aceste, e mirare că ei caulel 
o cale pe care mai uşor pot satisface pretenziunilor 
legii? Din experinţa ştiu, că după metodul indirect nici 

. in al 6·1ea an de şcoală nu poţi presta acel rezultat cel 
P0U ajunge după metodul direct în anul al 3-lea; Deoarece 
tnsel dl g.-n. aduce un exemplu de predare, dupel me-

I 
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todul direct, imi iau permisiunea a-l complecUl, părându-mi 
puţin cam manc. 

Inainte de a lrece învăţătorul la pl'edarea 1. magiare 
in el. 1, are să facă eserciţiile necesare in 1. maternă. ~i, 

când pune într'ebarea, aceea sa. fie aşa, ca şi când al' 

pune-o În 1. l1ogurealică. Iar când va veni la rând 1. ma
ghiară, apoi in oara anterioară va repeta prelegerea in 1. 
maternă şi apoi in oara urmăloare va trece deadreptul 
la 1. maghiar'ă. 

Când am Pl'OpUS in 1. maternă. am aratat spre Saveta 
şi-am intrehal: cine-i aceasta? Acum intreb: »ki ez? c 

Dacă elevul nu va şti răspunde, invaţ<1torn\ îl va ajuta 
splloându-i: • ez Erzsebet«. Şi dacă vom repela inlrebarea, 
sigur elevul va zice: K1. Er'z~.'bet. De sine inţeles, ca. vom 
lua numele celea mai cunoscute şi vom intreha pe elevii 
cei mai isteţi. Ştiind el răspunde la întrebarea: »ki ez«? 
va şti sigur raspunde şi la întrebarea: ki az? mi az?" 
E greşită intrebarea dlu! g.-o." când, punând mâna pe 
masă, voeşte să zică băeţii, că: ., az asztal litrgy". Aceasta, 
după noul plan, nici nu li sa spnne elevilol' de el. 1. Iar 
dacă voeşte învăţatouul să li-o spună, având ei exerciţii 
din 1. româna, de sigur va şti ralSpunde şi la acea:-;ta in
trebare. Nu suslă imprejurarea, Că întrebând pe 10nită, el 
toate va zice, numai aceea-ce inviltăloful voeşte nu va 
zice, pentrucă el ştie, că la exercitiile din 1. româna tot aşa a 
fost inlrebal. Şi întrebat fiind del'3pre masă, nn va zice ca-i 
scaun, dacă odată i·se spune, ca masă e "aszlal u ungure~te. 

Având el cunoştinţă din L malerna despre io::mşil"ile 
obieclelor şi dacă i-Ie spunem de a dreptlll acum ungu
reşte şi arăiându-i creta vom intreba: lVIi ez? Mii yen a 
kl'ela? El poate a uitat. Atunci vom zice: Fekete a kreta? 
Facând cu capul sămnul negativ, natural, că va zice: 
nem, Şi atunci îi spunem: A kl"ela feher, Tot astfel il 
facem să ra.spundă cu igen. 

Zice mai departe dl g.-n., ca: regulele trebuesc 
învă~ate pentruca elevul să ştie vorbi. Ei bine, cum vom 
învăţa pe elevii de cI. I-Il regulele? Pentrucă el trebue 

,1 
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sa. zica: Az asztalnak fiokja van! Engem Prternek hivnak 
etc. Oare nu să perde mal mull. timp cu explicarea 1'e
gulei aici? decât daca ii vom spune, că aceasta aşa să. 
zice ungureşte. Experinţa ni-a demon~lral în de ajuns, că 
am Invaţat cu haeţri toate rcgulele, ei 01' ştiut bine tra
duce, când insa a trebllit sa aplice cele Învăţate apoi 
toate le-a pus de-a Întoal'sele. lmm-şi d-sa recunoaşte la 
urma, că invatarea unei limbi sa poale ajunge numai prin 
convel'sal'e continuă şi in cadrul cunoştinţelor căştigate. 

Deci in Illtima analiza ajunjem acolo, că trebue să 
vorbim cu elevul des, ca a:-;tfel să se prefacă in sânge, 
aşa zicând, lIexillnile şi concol'dărlle ca.ştigându-şi simţ 

de limbâ, care-l t'ace pe om să-I doara Ul'echea auzind pe 
cineva pronuntând o zicere scâlcială. 

Nu nepriceperea melodl1lui indirect i·a făcul pe unii 
oameni de şcoală să-I abandoneze, ci de o parle aglome
rarea de material şi timpul scurt pentru exaurarea lui, 
iar de alta parte succesul slab obţinut în urma preten
ziunilor legii mai noue. PentJ'ucă cum am zis mai sus, 
greutatea cea mare era când era elevul sa vOI'bească !5ingur. 

EI în totdeauna sa. cugeta la regula: acei::!ta e su b
slantiv in cazul Genitiv ori Oaliv ele. sau e verb. ad
jectiv, pronume etc. etc. 

Că oare purcezând dupa melodlll direct şi l'ăspunzând 
elevii fluent la ori !;ii ce intrebare, judecă ei logic atunci, 
şi că e, ori nu in detrimenlul pulel'l lui de judecată, -
ori că aceasta e numai o dedare, o maşiriăl'ie, aici încape 
multă discutie. PecJtrucă fiecare îşi are argumentele sate 
bazat pe momente psihice că:?tigate in urma experintelor. 

Cum am zis mai sus: eu :'luot cu mult mai lâllă.!' 
decât ca sa. mă pot pronunta hotărât În chestie. OI g.-D., 
care are bogală expel'inţil, cred că se va interesa mai de 
aproape dt cauză, va asculta melodul direct în o şcoala. 
unde se practica de vre-o 2-3 ani şi in urma experinţei 
va veni şi cu daie psihologice nereslurnabile ne va al'ăla 
calea adevărată nu alLcnm şi bunătatea şi defectele acestui 
melod. Unul dintre }Jll1'f. meiod. dired .. 

I 
I 
I 

I 
I 
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Pentru o acţiune similă. 
Salutara in:-\tiluţie a comisariatului didadic dirJ die

ceZ<l noa:sll'ă. nimeni nu o va putea conlesla!?i nu, mai 
ales de când indivizii însărcinaţi cu o alare misiune se 
rccrulează din sinul ~orpului ÎnvaţatOl'e8C, 

Pl'in aceasta, era »focului de arlificii« a apu8, pu
nândlHse preţ numai pe o muncă presta!a. cu straduinţa., 

Aceasta a dorit-o fiecare invaţatur serius şi de pre
zent, cum vedem o am şi ajun::;, 

»Câlld cineva vine şi-ţi vOI'be:;;le din convingere şi 
seI'ios, deci ral'a. a Iăsâ nici cea mai mică umbră a mei 
şi patimei -- bUCUl'05 fi asculţi .," a zi:s un di::;tins bi\t'b':tl 
al vietii noastre publice. 

Adevărul cnprin:s În acestea cuvinte, noua, »învăţălo
rilor, Incă« nu ne poate fi ::;trăin şi chiar aceasta voesc s'o 
dovedesc şi eu luând cuvânl in chestia comh:5al'iatului, cu 
scopul, de a elucida un punct, pe urma caruia, eventual 
- actiunea comisarilor nostri Hă devină mai ::;imilă, mai 
concentrahl, iar pentru aceasta, cl'ed ~ Şl vOl'bele mele, 
spll~e cu sinceritate nu vor fi restalmăcite. 

Voiu expune lucrurile dupăcum s'au Întâmplat. 
Făcând odata. o cala.torie în vacanţa ce urmează dupa. 

examenele finale, la o gară avui mal mult timp să po
posesc pâm\ la plecare. 

Aci incidental ne înlâlnin\m vr'o cinci colegi şi în 
Alscuţiunile noa~tre, ce mai firesc decât să ajungi la mae
stria ce ne apasă umerii. 

Mai ales vr'o doi dintre colegi se amarall tare, ca 
lor ... , în conferi~ta didactică a examenului, li-s'au facut 
straşnice observări ruetodice, cu toale că anul acesta îşi 

conformară procedura după indigeHl.rile recomandate de 
comisarul din anul trecut. 

Lucrul se explică de sine: comisarii s'au perondal !şi 
astfel unul a I'ecomandat »învăţatorilor nostri c o proce
dură, iar celalalt - alia. 
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)cNid aşat mCl aşa ... nu e bine, dar cum e bine?« 
l'ipostară colegii (doi) nemulţumiti. .,' 

E de sine inteles, că fiecare inva~alor I'esp. comisar, 
deşi ~ bine ştim -- dominează acelea:')i principii . peda
gogice -- îşi are şi proced urile sale speciale, prin ce, na
tural, se deosebesc unul de altul, de unde apoi provine 
şi diferendul pedagogic amintit. 

Din acestea ori cine uşor va intelege, că cazul de
scris nu e fără păreche, dovadă şi articlul )cConferifl~e 

extl'aordinal'et din nI'. 3 al organultli nostf'U. 
Că ohservările l'ecomandate de comisari nu conver

gează, ceeace nici nu e de mirat, cum am demon:o;lrat 
mai sus. mai e dovadă şi împrejurarea, că, pare-mi-se 
anul trecut, un onorabil preot a pus la discuHe publică 
un procedeu recomandat de un COllllsar in predarea reli
giunii şi dificultat de comisarul din anul al doilea. 

Cei cari au petrecut cu atentiune publicaţi unile din 
organul diecezan »Biserica şi Şcoala« îşi vor aduce aminte 
de acest caz. 

Cauza insă după cât ştim nu a obPnnt nici un fel 
de soluţie din nici o parte. 

Naşte acum întrebarea: ob"ervăI'i şi îndrumări me
lodice ce se exclud ;ii pl'emene:5C alternativ de în~işi co
misarii - pot sa' fie confortabile şi salutare pentm invă
ţalor şi invătământ? 

Dacă luăm în conRiderare aproape continua excitare 
şi resuscitare la cari e SUPU:-5 invlWUornl prin amintllele 
observări venite anapoda - lrebue sa dăTIl raspuns negativ. 

Aşa stând lucrul, vrând nevrând, trebue sa. vedem in
convenientul ce indirect se resfrânge şi asupra invăţămân
tului, căci - drepţi numai să fim - a-ţi acomoda pro
cedura după invaţiunile indicale de cornişal' şi totuş a nu 
fi bine - te agilează şi nemulţume:şte lot lungul anului 
şi mai ales atunci, când lucflll'ile decurg la fel într'un an 
ca' n cel al al t. 

Cootlnuele observări apoi scad binişor' şi calculul in
văţatorului. 



Eu sllnt de parerea, ca aceasta deruta metodică se 
poale ~ana şi aplana u~ol'. 

Comisarii didactici de8i~naţi, inainte de a pleca in 
tl'acle, la examene, ::ia se înlrunea8ca tn cenlru (Amd), 
îo conHfatuil'e inlima, conzultandn·se şi discl1tând la fie
care obiect de inv<Hamânt prOCedllnl ce ar fi urmat din 
parlea fiecărui comisar, de sine inteles: în ce priveşte 
obsel'vările; dupa mine acest procedeu al' fi mai rentabil 
decât ~conf. exlraol'd.« s'au prelegerile model atinse, cari 
nu se pot tinea a:;;a cu înlesnire, cum s'ar crede, dar nici 
rezultatul lor nu poate fi mai de dai Doamne. 

In acest mod, acţiunea comisarilol' didactici ar deveni 
mai unitară, mai concentrata şi Oll ar mai obven\ cazt 1 ca 
ceeace un comisar clădeşte, al doilea sa ignoreze şi derapene. 

Tin a constata, ca sunt şi cazuri, când' retlexiunile 
de indigeLRI'€ metodică ale comi8arului prim, au fost adop
tate de urmatorul comisar, dat' alari cazuri sunt cam dis
parenle. 

Poale va obip.ctiona cineva r.icând: la ce atâta lucru 
şi vorbă, căcI şi aşa invatălorii criticaţi - VOI' avea să 
expel'ieze .cUl'sul« descris, cel mult până atunci, până 
când succesive se vor pCi'onda toti comisarii dându-li-se 
astfel putinţă acelora, a cunoaşte irtdelail dOl'inţa şi adecă 

procedura fiecărui comisar şi alunci Înva~ătorii n'au decât 
să se acomodeze, 

Hăspunsul Îmi este, ca pentruce învăţătorul să fie 
expus timp de 10-11 ani __ o deoarece atâta ar dura in
tervalul de pCl'ondare - în o situatie nu prea vivificătoare 
pentru lini~tea sa sulletească fiind la indemană mijloc aco-
modat de îndreptare. . 

Unde sa mai punem apoi, că comisariatul nu e mo- . 
nopol şi aşa în fiecare an pot fi denumiţi şi alţii noui, 
iat' prin aceasta inlervalul de perondare al comisarilor nu 
s'ar scuda, ci s'ar lungi lol mai mult prin ce dorinţa ce~ 
lor ce aşteapta S'(('1' {III }JUni ht "calendele grficeşti", 

Ori şi cum ar fi, dar e o chestie, ce merită a fidiscutatăl 
Socodor, 1909. 1. Orişianu, inv, 



l~a ehestia înea88~trii taxelor. 
În împrejurările oespus de grele prin cari silHă este 

",a treacă aslazi şcoala I'Omaoe(lsca, reuniunile noastre în
vaplloreşti pentru ooi. învaţătorii români, au o valoare 
!odoita. :ji dacă acestea astazi o'ar fxisla, ar trebui să 
le creiem. 

Prin reuniune llU numai că să Îmbie fiecărui învăţător 
ocaziunea de a-sa. prefec~iona 101 mai mult in arIa de a 
,~n să-şi impllt1casca greaua sa misiune, dar în acelaş 
timp Învaţ,Horimea :s'a rirlÎcut f?i fidi/·(t mereu în fata 
Il] mii şi ('fi, (·Olp. 

Adunarile desparţămintelor noastre protopopeşli sunt 
,adevelrate cursuri de metod pentru invătălori, iar cele ge
nerale adevărate sărbători cultUl'ale la cari Îşi dau înlâlnire 
tot ce societatea românească at'e mai ales. 

Cine nil vede, cioe nu obsearvă În toale aceste ridi
carea şi înălţarea invMătorimii din starea ei tristă şi de 
deplâns de mai i!lainte? 

Ce era învăţătorul în trecut? Cioe ia mal dat şi 
lui vre-o atenţiune? 

~i dacă invăh'ltorimea a ajuns astăzi la slimă şi con
zideratie in societate mai multă ca în trecut, nu este 
aceasta a să mulţumi în primul loc reuniunilor inva.ţatoreS:1h? 

Sa luam numai reuniunea noastră invahHoreasca! 
Câte lupte, câtă muncă nu a trebuit să desvoaHe 

această modesta. societate, prin aleşii sai, pentnlca să 
convingă societatea delSpre valoarea şi importanta in\'ăfă
torimii în viata culturala. a poporului nostru şi prin aceasta 
sa ridice învaţa.torimea din starea ei umilită de până aci. 

Şi care este astăzi rezullalllJ oacestei luple, acestei 
munci? 

Acela, că astăzi îllvil.ţătorimea llllmai este privită ca 
in trecuL Astăzi munca dascălului este mai mult apreciata. 
Astăzi dascălul nu mai este paria de odinioară În societate. 

I 
! 
I 
! 
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Iată şi estimp, Venerabilul Consistor, rn raportul său 
catrA Venerabilul si nod eparhial, pune reuniunea noasil'ă 
la locul intâiu Întl'e toale societati le de a~emenea natura 
de pe leritol'ul diecezei. 

Vrem tiA ajungem tol la mai mulLa conzideraţie:şi slim:1? 
Atunci, pe lâng:1 împlinirea cu scnmpatale a datorin· 

~elor, sa cautam a sprijini tot lllai mult :şi reuniunea, che· 
mala a ana mijloacele prin cari să putem deveni tot 
mai apH pentru implinirea ace;-;lor datorinţe, lOcaei zilele 
rele sunt«. 

Aceasta insa nu să va putea Hjull)..\e, câl:1 vreme, pe 
lângă toale progresele realizate până aci, sunt Îlltre noi 
oameni, cari sA conzidera pe sine de membrii numai cu 
dl'l'pfuti nu :şi cu daiurinfl:'. 

Sunl adeca. între noi unii, cari de fel, iar alţii de tot 
neregulat Î~i solvese laxele şi abonamentul pentru organ:şi 
aslfel dupa-ce loale încercările de arangiare a acestei slări 
trisle au ramas zadanlice, ce era alta de facut decât ca 
unii ca ace:şlia l:îa rie fmprocesuaţi. 

Acum, că se văd fmprocesuati. fac pe gro7:avii. AtaCă 
pe unii şi pe altii. Nu e bună l'ellDiunea. Nu e bun 
organul. Cu un cuvânt nu e bun nimic. 

Pentru ace:şli domni, - serveascA din nou -următoarele: 
Împrocei:'ilu\rile le-a facut eotlli/pilll. Comitetul ial'a~i 

n'a lucrat de capul sau, ci la ordinul adn.nării gehel"ale, 
Prin urmare si la ordinul aJot 1I1'lt/ultllU/i1i. . . 

De trei od, în trei adunări generale, s'a adus con- " 
clul.ul de improcesuare a reslanţiel'ilor, cu vol unanim, 
aşa, că acum. ne era şi J'Uşine de atâtea hot<1râri fară a fi 
executate. Tot s'a aşteptat, ca doar', doar' oamenii vor 
plati. in cele dll1 urmă comitetul a Irebuit 8:1 recurgă şi 
la acest m ij loc~ ÎIIl/JUS tocmai de (lceitl, r.ari azi sunt uemul
(iimiţi, căci să nu să treacă cu vederea, avem de platit o 
gramada de datorii şi acele cine sa le platească nu 
noi, toţi? 

Ei bine, dar daca cei cu I'cstantele sa sublrag, de 
unde .să adunăm banii pentru acoperirea acestora, căci, 
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dupa cum este bine cunoscut tulmor membrilor, numai 
aduIlarea generală de an, tinuta. in Radna, la 9 şi 10 
Augutit, a ah~cri~ peste 1700 cor" ca neincassabile. Să se 
fi lasat lucrul balta până toale prelenziunile restallte. ar fi 
devenit neincassabile? Dar atunci cu ce sa se acopere 
Iipsele aminlite mai sus şi cu ce mijloace Să se continue 
munca noa!'>'I'! pentru ridicarea inva~ăloJ'imii şi a şcoalei 
noastre? 

Scurt: voim noi ori nu sil lrecem de bărbati cu 
ambiţia de a fi Imtn In samă? Judpcam noi ori nu înainte 
de ce aducem concluze in adunarile noaslre? Ne jucam 
noi ori nu de-a coneluzele? Vrem ori nu ca lumea să 
tină cont de noi şi să ne rel;ipecteze? 

Dacă da; atunci de ce ne perdem cumpătul, de ce 
nu ne ştim paslra sângele rece, de ce nu ne ştim calma 
şi mai ales de ce trebue să ne rellvlMUt atunci, când nu 
s'a făcuI alta decât s'a execulat. tU faţli jJ n1l'ust iei, un 
conclllZ de 7/0i adus şi nu de <tlţii?!! 

A facut rău comiletul că a executat conclllzele !t{)(f.'ih'e? 

Daca. a facut rău, atunci să nu ne rcvol1âm, ci să'1 dăm 
jos, ca pe un netrebnic, cu preşedinte, vicepreşedinte, 
secrelar, elc. elco cu tot, ca şi pe unul, carele nu-şi înfe
lege rosLul, Căci, vezi, ft e,rfl('ui cOJlcfuzeie noastre În trei, 
zi trei. rânduri aduse. Puterea e În mâna noaşLra. N'avem 
decât să voim şi lucrul e gata. Dar sa nu venim să ne 
arătăm sllJbiciu;lea, prin aceia, că abzicem de organ, ab· 
zicem de a maL fi membr'ii, acum, - când LI'~bue să 
platim ce suntem datori. 

Ce este aceasta? Conduita. de oamelJi serioşi? Tinuta 
de dascali? Bărbati de şcoala demni de greotalea vremi
lor ce le străbatem? Apostoli suntem noi? Aşa ne ştim 
noi ridica peste micile mizerii? 

Să admitem, după cum afirmil unii, că au fost im
procesuati cu sume, cad nu stau. Sa admitem! Aceasta 
însă nu e mifftre nici decât! Lucruri de asemenea natură 
provin, dacă sunt, iarăŞi tot numai dela cei cu musca pe 
căci,ula, Şi iată cum! Nu numai că aceştia nu-şi solvesc 
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taxele regu~at, iar alţii de o grămada de ani de fel, dar 
şi când unii din ei solvesc câle ceva, odata platesc la 
cassa despartământului, altădata la cassa centrală; odală 
la prezidiu, alLadata. ştie numai Dumnezeu unde. 

Cassarul general face raportul reslanţierilor. Comitetul, 
în urma ordinului primit dela adunarea generală, prin 
prezidentnl sau, ti preda advocatului. Advocal111 incepe 
acţiunea, în timp culare re::ltanţier face ceva solviri din 
suma pentru care e pus procesul in curgere contm sa. 
Când colo tot el de catra padure, ca a fost împrocesu?.i 
pe nedreplul. 

Intre astfel de tmprejurări, dacă din yrpşală şi nici 
decât din răutate, s'a cerut, prin judecatorie,' dela cineva 
vre-o sumă, cafea, poate, nu corespundea Cll realitatea, 
respectivul n'avea decât ~ă amte reşpectivului judecator 
evita de solvire şi afacerea era terminată, ori solvea şi 

a doaua-oară, pentrUCă din cauza iregularităţii lui solveşte, 

Comitetul la timpul sa.u recunoaştea aceasta şi plusul ti 
lua în contul anului viilor. Dar din acest motiv sol ne 
t'cvolt(/1n şi in revolta noastră să abzicem de a fi membl'ii, 
să abl'.icem de ol'gan, sa df-rc'im(l1n tot ce cu multe şi 
grele jertfe am caşligal până acum, să tragem la îndoială 
buna credinţa. comitetului, să inzultam prezidilll, după 
cum au fa.cul unii, cred, aprofundeze numai bine fiecare 
chestia, nn poate fi lucru demn de dasrălul 1'mnâu; nu, 
deosebit astal:i, în aceste vremuri grele şi pline de ispilă 
pentru noi şi şroala noastră. 

Legea obligă pe fiecare invăţiHor să fie membrul unei 
reuniuni. Cei ce ameninţă cu eşirea din sâlu! reuniunii, 
unde voesc:-;ă meargă il In alte l)(/rt.i?! Dar nu sunt sătui 
aceştia de binele ce şi până acum l'am primit şi'l pri
mim mereu din acele părţi? 

O oameni, o vremuri! 



Istoria şcoalei române din Măderat. 
- Schiţă mo •• ografică. -

1. 
E foarle greu să faci istoria unOl' inlâmplari petrecu~e 

in anumit loc !şi cu alât e mai greu, când nu se poate 
preciza originea sau începutul faptelor. .-

In aceasta poziţie suntem cu ş~oala română, fiindcă 
ne li psesc datele poziti ve mai de peste lot locu I şi nu mai 
in câteva centre culturale s'a pulut spune cu toală siga
ranţa adevărul. E fapt, că poporul român din Ungal'ia nu 
va fi avut ~coala deodată cu alte naţiuni, pentruca impre
jura.rile de existentă - de pe acpl timp - nu iau pel'
mis, f?Î, cu toale acestea îşi va fi avut - fndt din tim
puri destul de vechi - şcoala sa catichetica pe lângă 
biserici unde se instruiau cantorii ori chiar şi preoţi să- . 
teşti. Deşl nu avem date sigure, dar putem să credem, că 
in părţile ungurene, fiind comunele mari şi organizate, VOI' 

fi existat ~coale confesionale ori mai bine zig: şcoale pa-
rochiale, , 

In întunerecul anilor să perde şi inceputul şcoalei 
din Made/'at, care e o comună foarte veche şi despl'e cal'e 
se aminteşte tn actele oficioase din 1214-1412, 1535 
~i 1561. - Cu posivitate ştim inSă, că la începutul vea
cului al XVIll &coala avea inva.ţatol' salarizat cu 50 t]oreni 
de R., lemne de incălzit şi 8 holde' (darabe) de pământ. 
Pe mapa comunei Maderat din 1785 pământul în '1!1 ţclto
rese e pus in 4 locuri cu notiţa "&hulmeiste1"\ iar in 
rubrica de spese e notală solvirea salarului invăţătoresc: 
Ludi-Magistro dotatio 50 rfI. ' 

Deoarece - inainte de segregarea pământurilor (1839) 
sătenilor In forma care sunt f?Î azi, - cu mult mai tn-

lVota. Istoria şcoalei din Măderal a mai fost publicată
CI1 putine excepţii - In "Arhiva"; revistă literară din laşi (1899) 
şi monografia comunei .Măderat (1 !102). 
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naiute a fost impArtirea veche a pământurilor, intre cari 
eran aşezate>şi cele tnvMAtoreşti, probabil pe la 1710 
până la 1720, dupa ce au fost alungaţi turcii şi s'au con
solidat de non comunele cu locuitorii, cari de rrică o se 
re1nlseseră printre dealuri şi in păduri, - deci, de pe 
acele timpuri a existat şcoala română - fiind comună 
curat românească - pentrucă allcum nu se poate explică. 
pelmântul învăţellol'esc şi să nu fie şcoală cu invăţă.tor 1 

Ca toale şcoalele de pe acel timp a fost mai mnlt 
pentru Înstruarea creştini lor în cele religioase, pregătind 
cântăreţii bisericii, ba uneori chiar şi preoţii. Cetilul se 
în văţă. foarle greu, căci se folosea ,,1IIefodul ImeI! izt1.rii" , 
care di'ldea mult de lucru atât învăţa.torilor cât şi şcola· 
rilor, aşa, că ani de zile trebuiau până se şWt ceU. Incât 
se ţinea de scris apoi acela era un meşteşug cu totul 
deosebit şi era voinic cine mai învăţa incă să şi scrie. 

Cine vor, fi fost inv ţ~Horii pe acelea timpuri şi că 
au rost din slatul preoţesc ori laici nu se ştie până la 
anul 1784, când protocolul de circulare sau 7>col'encinri« 
(dela 1783 182'~) ne spune, că a fost învăţalor tine
rimei Hisfa PUjio!liei. iar batrânii povesteau, ca a fOd1 fiu 
de preot din sat şi era »foarte pricepute, De aHcnm !'cl'i
soare a din protocolul de circulare, facuLă de dânsul, e foarte 
frumoasa şi corectă, ceeace denotă. că. a fo:sl om deştept. 

Pe Mineiul cel mare, tip. la 17B5 şi atleltor fn biserica din 
Meldel'at, se aHa. o notiţă 1) cu numele celor ce au daruit, 
la cumpararea cărtii, iat la urma. subscris: Kir Macarie 
călugarul dascal, 1745, ceeace consună cu numele »Me
cherie«, rămas in ll'aditia poporului, că ar fi fost şi invă
ţator şi preot - dar făra a se şti, că la care an. 

Că şcoala a existat din vremuri vechi ne dovedeşte 
şi circularul de mai jos prin care protopresbiterii sunt 
recercaţi a raporta de5pl'e starea şcoalelor şi a denumi 
directori locali in fiecare parochie: 

') A se vedea Monografia comunei Măderat distribuita la 
bibliotecile şcolare. 
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Nr. 102. 

»lJ/necucemir:ie l{,i l' prOiOp1'esbitn'e'" lv/iţjY iubite2). 
~ Dela Înalt tiitor de loc crăes unguresc subt dat 28 

ztle luna August am curgători NI'. 17~48 călră mine slo
bOlihl Milostiva intimatie mie s'au arâtat, cumcă, de vreme 
ce relatiile adecă arătările de jumatate an, despre aşeza
tele prin krăire, neunicesci şc61e prin parohuri, ca prin 
luători de seamă de loc a sc6lelor. In vremea sa Distric
tualnicilor krăescilor Inspectori a şC('ilelor cu reud le dau 
şi dintru acelaş Iasă că aceleş aratări cu mai multe luni 
de zile. Mai terziu de catl'a reodul cel drept şi indreptarea 
care acolo l?osesce şi pentru acela nu putină. fnpedecare 
la folosul şc6lelor prin a«eia se pricinue::sce, penli'u acela 
a sa pre sfinţită chesaroreg('sca m"lI'i,'e, atot milostîveşle, 
a reodui bine-a voit a prescrie despre şc61ele Neunicesci, 
aratari de 2 01'1, Într'un an, una adecă. la sfârşitul fieşle
căruia cursuşului şc6lelor prin Protop,'esbitarul dela pal'o
hialnicii locului preoţi ca dela directorii şc()lelol' să se 
stringă şi aşa strînse făra. de nici o petrecere a vremii, 
Districtualnicului craescului Proinspectorului şc61elor de 
vreme În Vl'eme în toamnă sa se aduca.«. 

»Deci bine Cl1cerniciei Tale Porunceşle-se că acestei 
intelegere Cu Domnii Pro-Inspeclorii Cra.esci a şcolelor 
n6stre neunicesci Teodor Aramovici dela Oradea-Mare la. 
carele şi eu iam scris despre ac(;sla, în tot locul în Pro
topresbiteratul Binecucerniciei tale unde este şC6la, pre 
unul parohialnic preot daca.-s mai ~ multi, lar unde se aUa. 
unul pe acelas întru Directoriu al şc61elor îl vei numi, şi 
aşa numindui pre toţi veI îndrepta la arHare adecă. relaţie 
la fiescecarele sfârşitul CUT!ilului şc6lei, adeca. de 2 ori in
tr' un an după tabela acest 1) carele aice pentru fmma subt 
Însemn&.ta binecucerniciei tale o trimit in toema nesmin
tita se o faca. şi aşa făcute ara tă riie, billecucerniciei tale 
se trimita, Iar binecucernicia ta apoi aceleaş arătări dela 

1) Circularal e copiat din Protocolul de circulare scris cu 
caractere cirile, dar cu stilul original. 

2 Un formular liniat. 
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ei strânsă numitului craescului Pro-Inspectorului şc6lelor 
nostre nemnicesci la Oradea-mare a trimite prin poştă, 
iarăşi de 2 ori intr'un an tn numite vremuri din datorinţe. 
Şi aşa fiind Binecucernicia Ta slobod de a platire de a 
postei parte, pre lângă Tituluş111 cătra Pro-Inspectorul în 
.oradea-mare insemnată, pe partea din afara trase acestea 
cuvinte: ExolTo In Negotio Scholario. 

Intru altele preporuncindute Acoperemântul lui D-zeu 
râmân al 

Binecucerniciei Tale 
In Arad 22 zi Septembre 1795 

voitori de bine 
Pavel Al)aCUmoviciu m. p. 

Episcop. 

Din circularul expus se poate con!)lata, ca afară de 
autorităţile bisericeşti, şcoalele mai aveau superiori şi pe 
directorii regeşti, cari de comun erau români eventual sârbi. 

Până la anul 1860 şcoala din l\'Iăderat era supusă 
directorului suprem din Oradea-mare, care era [oal'le strict, 
atât fată de progres, cât şi faţă de cercetarea şcoalei, care 
În timpul din urmă iilcepuse ca să fie obligatoare pentru 

, toţi copii fără exceptie. Iar dacă cutare parinte sustrăgea 
băiatul dela şcoală, era pedesit dânsul, însă cu pedeapsă 
corporală, de ţinea minte. Tot aşa o patea copilul, care 

"absenta nemolivat. Aceasta imprejurare a făcut ca încă 
din timpuri de mult uitate, copii si1tenilor să cerceteze 
şcoala cu totii, iar dacă metodul de propunere şi con
ducerea şcoalei era alta, astăzi am avea cu mult mai 
mulţi ştintori de carte. Spun bătrânii, că pe acele vre
muri toţi se interel:lau de progresul ti neri mei. Preoti, notar, 
antistia comunală, ori oficiali dela domenii - îndemnau 
copii la învăţătură, ori îi provedeau cu cărţile de lipsa, 
cu deosebire după anii 1850. Preoţii tn toată Mercurea şi 
Sâmbăta ţineau catechizaţii cu obligaţii de toate zilele, iar 
cu adulţii, în Dumineci după amiazi, ţineau instruarea ru
găciunilor, căci mai demult nu erau cununaţi tinerii cari nu 
ştiau I'usacillnile, (Va urma). P. raI/cu. 

10 



~-'~"""'---"""",,"$%"'."" .. 

După 25 de ani! 
(din trecutul despărţămâ.ntulu! reun. Şlria). 

Cred că satisfac dOl;inţei stimaţilor colegi, când mi-am 
pus de scop reasumarea unei munci de 25 de ani a co
legilor din acest despărţământ. Zic reasumare, caci a spune 
toate în amanunte, mi-ar fi imposibil lipsindu-mi, de o 
parte timpul fizic, iar de alti!. parte neavând la îndemâna 
actele necesare spre acest scop. 

Un pătrar de secol a trecut, Ono adunare, de când 
pionerii culturii din desparţământul protopopesc Şiria şi-oI' 
pus în gând şi în aplicare deviza: >Prin muncă la bună
stare materială şi moraIă«. Un pătrar de secol a trecut 
de când reuniunea noastră din tractul ::;iria n'a încetat a 
fi un far luminos, care sa lumineze calea multora, dintre ceice 
rătăceau pe intinsul necunoscut al Invăţământului popora!. 
Un pătrar de veac a trecut de când tinerile şi debilele 
puteri didactice din cercul ::;iria, simţind în ei dor şi 
putere de muncă, şi-au pus în gânil ca să se alcătuiasca 
în reuniune, că astfel cu puteri unite, ajutându-se unul pe 
altul, să scoată la liman naia ratăcindă printre valurile ce 
ameninţau cu perire pe conducătorii ei. 

Ono adunare! Daca e mândru economul văzând rodul 
muncii lui,' care se mărgineşte la bunuri materiale, cu 
atât mai mândiii pot fi acei dintre Ono colegi, carilşi vad 
rodul muncii lor de un pătrar de secol In sinul acestui 
despărţamânt, căci peatra pusa de ei, calea curăţita şi 
bătuta de dânşii, li calea pe care noi, aceşti mai tineri, 
putem merge siguri, spre un viitor mai bun. 

Permite-ţi-mi deci, Ono colegi, a face cei a-ce am zis, 
adeca: sa reasumez Incât mi-a lost posibil, şi sa vedem, 
pe cei-ce şi-au căşti gat a~a zicând nume neperitor în ana
lele trecutului acestei reuniuni. Să constatam în departe 
Intre ce .conditiuni a fost şcoala şi conducatorii ei la în
fiinţarea acestei reuniuni şi prin câte fase OI' trecut Invă
ţătorii din tracţ pâna ce 01' ajuns în' stadiul de azi. - Să 
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vedem apoi a stagnat, ori progresat mersul reuniunii 
noastre de când aceasta are puteri noi. Şi, văzând 

acestea cei tineri, să învăţăm, iar cei bătrâni să poată 
avea mulţămirea, văzând in noi viitorul dorit de ei. 

Ono adunare! Incă inainte de a fi eşit şcoala din 
"era uerhe", înţeleg timpul când şcoala era sub stapânirea 
catehismului, a metodului invechit de a memoriza loate 
studiile, 's'a pornit intre învăţătorii tineri de atunci un 
curent de premenire: se simţea necesitatea unei noauă 
directiuni, unde învăţătorul singur să fie stapânul, el singur 
să-şi croiască soartea in chestii de invaţământ, cuvâutul 
lui să fie dătător de ton. Şi încă dela organizarea şcoalelor, 
şefii tractelor, protopopii, au avut poruncă de a strânge 
pe conducătorii de şcoale in conferinţe cel puţin odată în 
an şi ale da indigitări metodice. Dacă ni-am putea trans
pune în timpul de atunci, apoi să ne inchipuim ce indi
gitări puteau fi acelea!, O poruncă însă aceasta, care din 
multe cauze, dar mai ales din aceea, că nu să pricepeau, 
în multe trade nu era executată şi astfel invăţătorii rămâ
neau tot în ogaşul vechiu. 

Dintre loate tractele însă, tractul Şiria a avut noro
cirea de a avea în rruntea lui un şer cu adevărată cultură, 

pe Rev. domn: Georgiu Popoviciu, actualul ref. bisericesc 
al consistorului arădan, care şi atunci era un om energic 
şi cu dragoste de şcoală şi conducătorii ei. Acesta s'a 
apucat şi fară amânare a făcut dispoziţii, ca învăţătorii 

şă se poată aduna în conferinţe şi el însuşi se interesa 
până în amănunte despre toate, controlând cu rigorositate 
mersul acelor conferinţe şi pedepsea fară crnţare pe cei 
renitenţi şi leneşi, căci după cum însuşi zicea: vreau să' 

am dascăli-măestri, cari să-şi cunoască măestria lor. -- Invă
ţătorii în semn de recunoştinţa, l'a ales preşedinte de onoare. 

Acestei împrejurări i-să poate atribui, că deja în anul 
1890, când în fruntea învă!. din dreapta Murăşului se 
pune zel osul şi regretatul proresor preparandial: Teodor 
Ceonlea, desp. Şiria e în plină activitate ~i are 'Ia activul 
său aproape 10 ani de muncă laborioasă, iar invălatorii 

/ sunt deja în cunoştinţa şi în practica nouelor metode. 
10' 
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Metodul scriptoJeg;c încă din 1884 s(; pune În apli
care in toate şcoaleJe, căci la conferinta tinută în Şiria, la 
şcoala superioară, fit"lărul lm'ăţăfot' de atunci, cole,qul: 1. 
Uro./şorean, i-a convins pe invăţători, prin o prelegere 
practică, despre avantagiile acestui metod faţă de celelalte. 
Intre învăţători e emulatie înlru a arăta· calea cea mai 
uşoară şi practică intru ajungerea scopului. Astfel in l 
1891, când reuniunile invăţătoreşti, pe baza statutelor, sin· ţ 
gure se organizează şi :;ă conduc, in desp. protopopesc r 
Şiria se alege de preşedinte: Filip Leuca, preot in Pâncota, 
vice-preşedinte: Iacob Musca, învăţător in Comlăuş, 1wtm'i: 
Petru Vancu şi Savu Crişan. Reuniunea număra. atunci 28 
de învăţători rnlre cari se află 2 invăţătoare. In 1892 nu
mărul membrilor să sue la 30. Dotatiunea fiecăruia trece 
preste minimalul prescris de lege (600 cor.) In fiecare an 
se ţineau câte 2-3 aduna.ri ordinare, La fiecare - pe 
lângă prelegerea practică - membrii să prezintă şi cu 
câte 2-3 lucră.ri din domeniul învăţământului. In acest 
an biroul central e recercat a pune intrebarea spre dis
cutie membrilor: că ce e cauza de elevii, cunoştinţele 
căştigate, în şcoală le folosesc contra învăţătorilor şi con
ducătorIlor lor. Acea3ta intrebare au desvoltat-o in formă 
de disertaHe invătătorii: 1. Grofşorean şi Petru Vancu. 
Lucrarea lui I. Grofşorean se şi ia în programa adunări 
generale din 1893. O dovadă şi aceasta, ca tracluJ nostru 
8. fost cel mai activ. 

In 1893; în urma abzicerii preşed. F. Lenea, primeşte 
aceasta sarcină: 1. Bogdan, tnvăţator la şcoala superioară 
din Şiria, iar de v.-preşed. e ales A. Boţoc. In acest an 
"se incepe prelucrarea materialului din toate studiile pentru 
şcoala poporală. Şi cu conştientiozitatea şi apr'ofundarea 
In esenţa acestei munci, tradul Şiria premerge cu exemplu. 

" In 1894, la conferinta de toamnă, in fruntea reuniunii 
sunt aleşi cei mai activi şi zeloşi învaţălori, cad. de atunci 
până azi, conduc afacerile acesll1i desp.~i, în interval de 
un deceniu, desp. protopopesc Şiria îş ajunge apogeul de 
creştere aşa, ca, la adum1.l'i le generale, aeti vi tatea dă3pc'l.rţă-
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mântului, biroul central se vede indemnat a o pune consecutiv 
in fruntea celoralalte despărţăminte. Accentuând in fiecare an 
că partea leului şi meritul principal e a despărţamântului 
Şiria. Nimbul despărţ. şi-a învăţ. creşte şi ei sunt mândri, 
ca pot fi membrii al acestui despărţământ. In desbaterile 
din conferinţe se însinuau la vorbă cel putin 6-7 membri, 
iar discuţiile se contlnuau ziua intreaga fără a atinge sus
ceptibilităţi. 

Vedem deci, 00. adunare, ca numai dorul şi ambiţia 
de a munci i-a făcut aşa zeloşi. N'or trăit ei în condi
ţiuni mai favorabile ca alţii, nici n'or avut pregătil'j mai 
multe ca alţii, dar prin o străduinţa. de fer or învins 
mulle pedeci, cari la început s'au părut neînlaturabile.
Astfel, că daca pe atunci erau priviţi ca un »mallum ne
cesarum« azi sunt consultati şi sa. ţine cont de părerea 
învaţătorllor nu numai in cele ~colare, ci şi in cele exil a 
şcolare. 

On. adunare! cred că exprim părerea tuturora şi în
deosebi a membrilor ti nări ai acestei reuniuni, când fac 
propunerea extra serium, împlinindu-ne totodată şi o. 
sfântă datorinţă, ca protocolar minte să exprimăm mulţă
mită şi recunoştinţă acelor veterani colegi, cari dela inceput 
şi până azi or muncit, suferind multe neajunsuri, ca să 
ne lase nouă celor ce le urmăm o cale sigură, un drum 
precizat, pe care se ajungem sigur la ţinta, fiind noi demni 
de aceasta moştenire. Cred că nu comit indiscreţie, când 
iau actele şi din acte constat, că partea leului din recu
noştinţa noastră o au colegii: 1. Grofşorean, A. Doboş, P. 
Vancu, 1. Bogdan, 1. Vancu de prezent învăţător în Arad
Şega, Aug. Boţioc, L. Papp şi A. Muntean, cari au fost tn 
biroul desp.; tot astfel ceialalţi veterani colegi ai nostri, 
cari fac fala reuniunii noastre. Să-i vedem tncă mulţi am 
dirigind destinele acestui desparţamânt! 

Galşa, luna Mai 1909. 

, T. ChC1'echeal'. 



Spicuiri din reviste pedagogice. 
Revista generală a Învăţământulul (Nr. 9. an. 

IV.) produce lucrări demne de a fi luate tn conziderare şi riva
lizează chiar cu revistele streine - sinonime în specie. Artica
lui ce poartă titlu: ,.,P.~ihologia caracterulni ~i educaţia lui" iscă

lit de dl Gr. Tliu,mn, cuprinde demonslraţiuni despre existenţa 

şi formarea caracterului. Autorul rn propoziţii convingătoare argu
mentează leza care şi-a ales-o ... In lucrarea: ,!Cartect didaetidi ~i 

materialul şcolar" dl N. Gorciu, arată că cat de greşit se propune 
azi tn toate şcoalele studiul Geografiei şi al Istoriei, nefiind nici 
cărţi acomodate şi mape satl hărţi corespunzătoare. - Ne mirăm 
pentrucă ştim că tn "ţară'1 se jertfeşte foarte mult pentru înain
tarea Invăţământului In toate speciile; pe lângă aceasta se află 
o mulţime de bărbati destoini~i pe toale teren ele şi ar putea să 
lucreze ... Ce să zicem noi ceşti dincoaci? Căci dacă o geografie 
---, cu aparatele ei - ori istoria, dacă nu e după comandă (?!) 
apoi are să ap'lnA. curând. OI autor nu se lndestuleşte [nsă numai 
cu aparatele de pănă aci, ci pledează - pe lângă că acelea 
să fie corecte şi lucrate dupA. cei mai buni aulori - să 

se folo3ească atât la studiul Geografiei cât şi a Istoriei: proec(ilmi. 
De exemplu, când li-se explică despre cutare ţarA. şi cultura ei, 
ori despre atare popor şi ocupaţiunea lui, apoi să i-se reproducă 
cele a spuse tn icoane} că cu atăt mai temeinic să poată pătrunde 
cunoştinţele predate. - Şi e foarte la loc aceasta pret.enziune -
care se face mai vârtos pentru şcoalele secundare (- noi din 
parte-ne zicem că şÎ pentru cele elementare) din conzideraţia, 

că lumea străină a înaintat departe pe această cale, iar de altă 

parte să-şi poată face elevul o idee clară despre ceeace i-se 
predă. Din pzmct de vedM'e naţional e chiar şi necesarJ ca să se 
facA. hărţi şi tablouri exacte de călră oamenii specialişti din 
România, pentruca lumea străină să nu ne mai prezinte In chi
puri de Hotentoţi ori de alt popor semi-barbar, ci să. vadă că şi 
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noi suntem ca şi ei... Ar fi bine dacă şi manualele de Geografie 
s'ar face cu prevedere. Autorul să cunoască o mare parte din 
ceeace descrie şi cu deosebire să~şi cunoască ţara sa, ori terito
rul locuit de neamul său. Cu un cuvânt, să aibă cunoştinţe exacte 
despre ce lucră. - Afară de acestea lucrări se mai vorbeşte in 
"Revista gener... "Di~~ metodica limbilor 'moderne ... " Conferinţele 

didactice din Homdnia". - "Din terminologia gl:mr~nsticei," etc. 

Pedagogia experiotentală Nr. 1. an. f( conţil!e 

lucrări însemnate. Remarcăm lucrarea filui 1. Ciocârlie, ce poartă 
titlul: "Condl:ţiunile psihologice ale scrierii", prin care autorul ne 
spune, că scrierea e de 2 feluri: ideo.'lrafidi şi fonetică. Cea ideo
grafică exprimă ideile deadreptul cu ajutorul imaginilor desem
nate În forme de figuri. De acest fel de scriere se foloseau cu 
deosecire vecbii Egiptenii şi Chinezii. - Scrierea fonetică exprimă 
direct' vorbele, fiindcă ea întrebuinţează caractere care reprezint~ 
sunete. 

" .. Din observaţiunile şi experienţele psihologice făcute de 
profesorul de psihologie: Imnes Marck Baldvin din Statele-Unite, 
perceperea scrierii se sprijineşte pe trei serii de senzaţiuni; cari 
se pot distinge atât tn scrierea normalrt, câ.t şi in cea repede şi 

neglijată: senzaiiuniviznnlej senzaţiuni optice şi senzaţiuni mlM

c!~lare" . 
(,) "Senzaţiunile vizuale dau naştere imaginilor vizuale. Sunt 

două păreri asupra felului cum se formează imaginile vizuale. 
Unii~ susţin, că razele luminoase, reflectate de obiectul ori de 
figura viizulă, afectează retina, care ia o poziţie particulară pen
tru fiecare imagină vizuală. Aceasta dispoziţie este transmisă con
ştiinţei prin o serie de semne locale prin mijlocul cărora ea 
distinge şi locaiizează fiecare punct anatomic. Alţii susţin, că 

vederea unui obiect este o exploraţinne a conturului său şi prin 
urmare o serie de senzaţii şi de mişcări, cari, impreună dau 
imagina vizuală a figurei examinată." Il 

Restul lucrăriii ne pune inainte experienţele câşligate cu 
copii de toate etăţile începând cu cei de trei ani până la adulţi 
şi se conchide, că o scrisoare frumoasă şi corectrt observată cu 
atenţiune de cătră copii are foarte mareinfluintă asupra copiilor. 

In articolul: " .. lbsQlvenţii de CIWS primar" dl G. Antonescu 
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sfă.tuieşte şi di!. îndrumări, că în"ăţătorii, fie la oraşe, fie la sale, 
să se ocupe de elevii "lor şi după absolvare, dar cu deosebire 
când e incheierea anului şcolar absolvenţii să fie tndrumaţi pe 
ce cale să apuce ... - Aşa este, - adaugăm noi. - Ori cât de 
harnic să fie tnvăţătorul In decursul anului şcolar şi oricât de 
silitori vor fi elevii, dacă aceia - după absoIvare nu vor fi obser
vaţi - toată silinţa, de a le dA cunoştinţele necesare, a fost 
zadarnică. Lumea a fost şi este stricată, iar copilul ajungând in 
vârtejul ei nepăzit şi fără supl'aveghere se strica mai rău deeum 
s'ar fi stl'ieat dacă nu cunoştea şcoala: pentrucă creerii lui sunt 
frămâ:1taţi de imaginaţiuni care nu şi-le poate Inchipui şi al 
cărora rost nu-I poate cunoaşte. TArile culte s'au ingrijit fnsă ca 
şi poporaţiunea cu mai puţină şcoală - sA-şi adune mai departe 
cunoscutele de lipsă. Dacă in fruntea statelor noaslre cu mai 
puţină cultură, am aveA oameni de inimă, cari să se intereseze 
de cu I tura generală, atunci s'ar putea du aUă directivă vieţii 

sociale din respectiva ţară (?). 
In "Des'l'oltm'w gustului de cetit la eled prin folosirea r./ir

ţUar din biblioteca ~cola1'ii", d! Petrescu arată, ce greşală se face 
prin aceea, că li-se dă tinerilor sa cetească orice fel de cărţi, 

fără ca să fie alese, prin care fapt, cetitorii tn celea mai multe 
cazuri se influenţează de cuprinsul lecturei şi după cum e firea 
omului mai aplecată spre rău decât bine - care dacă a fost 
rea are urmări incalculabile - după cum s'a putut vedea multe 
cazuri mai ales in timpul din urmă. 

Autorul e de părerea - foarte potrivită -" ::ă bibliotecile 
inaugurate pe seama tinerimei să conţină numai cărti alese, al 
cărora cuprins să influinţeze asupra lor simţeminte umanitare şi 

să fie feriţi de uzul de pân'acum, ca să cetească. orice fel de 
carti. P. Valletl. 
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lnfornlnţiuni. . 
Comisari de examene: Pentru examenele şcoale

lor noastre poporale de estimp, Ven. Conzislor a denumit ca 
comisari pe următorii fnvăţă{ori': 

Arad: Iosif Moldovan, Belinţ: Iuliu Grofşorean, Boroşineu: 

Dimitrie Popovieiu, Buleni: Ioan Furdianu, Banat-Comloş: Pimi
trie 80ariu. Chişinen: Vasile Bogoiu, Hălmagiu: Dimitrie Micu, 
Lipova: Iuliu Vuia, Radna: Petru Vancu, ~iria: Nicolae Nico
reseu, Timişoara: Pavel Dârlea. 

Conferinţa Învăţătorilor din desp. protopo
pese Arad. Mercari, fn 5 Mai n. a. c., tnvăţătorii traclului 
Arad s'au întrunit In conferinţă, tn comuna Tornea din comilalul 
Cenad. Totul era jnsulle~itor. Dela ultima noastră eoO\'enire În 
aceea comună, toate s'au schimbât, toate s'au înoit. Micuţa, dar 
frumoasa bisericuţă, s'a Îmbrăcat în vesmânt nou, prin binechib
zuita restaurare ce i-s'a dat, aşa in cât ţi se pare a fi din zahar. 
Şcoala a căpătat Incăpere nouă, modernă, Inlr'un edificiu, care 
ar face cinsle oricărei comune fruntaşe. Preot nou, invăţător nou, 
numai venerabila preoleasă vădm·ă, care n'a lipsit nici de aslă

dală dela intru nirea dascălilor rom9.ni, pe cari inlotdeauna i-a 
distins cu prezenţa şi i-a onorat fn ospitala ei casă, 1ţi mai rea
mintea trecutul, În frunte cu Illcărunţitul paroh de pie memorie 
Paul Mag!\; care in dragostea ce o· avelt de ,şcoala confesională, 
aduna pe toţi participanţii la conferinţa, in jurul mesei sale 
ospitale. Par'că. a ştiut că nu ne mai revf'de. La 8 ore dimi
neaţa, micuţa biserică, a căreia interior aranjat tot cu atâta 
gust ca şi partea externă, se umple de dascălii sosiţi din toate 
părţile tractului, cari ţinând sus şi tare la credinţa lor străbună, 

îşi incep activitalea cu chemarea Duhului sfllnt. Vocea sonoră şi 

respicată a tinerului preot Ionescu, ţinuta lui serioasă, armonizau 
de minune cu frumosul lăcaş dumnezeesc. Bătranul Moga, care 
a creat şi chivernisit mijloacele de restaurare, ar fi mândru vă

zand in Urma sa pe tinărul Ionescu, ca executor al dorintelor 
lui. Cântarea şcolarilor in sftlnla biserică, aranjamentul salei de 
fnvăţământ, disciplina şcolară, prelegerea ţinută cu şcolarii, arată: 
că nici lnvăţălorul Mihai Nicoară nu se Iasă mai pe jos intru 
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promovarea intereselor comune. "Impărtirta timpului", prelegere 
In limba maghiară cu elevii clasei a doua şi în acela~i timp 
ocuparea celorlalte clase cu ocupaţiuni scripturistice, au salisfi"icut 
aşteptărilor. După pauză, prezidentul dedparţământului, Încărun

ţitul învăţător din Arad: Ioah Vancu, av:â.nd la dreapta pe prezi
dentul general al reuni unei : Iosif MoldoV811, iar la stânga pe preo
tul locului şi pe nolarul despărţământului, clesterul învăţător din 
Mandruloc: Nicolau Cristea, deschide conferinta printr'o cuvântar~ 
foarte frumoasă, în care îndemnâ pe Invăţătorii roml:lni confesio
nali a ţinea concurenţa cu progresele timpului modern; salută 

oaspeţii, intre cari am văzut pe notarul comunal, jude/e, subju
deie, cassarul; corpul Invăţătoresc dela şcoalele de stat, în frunte 
cu bravul seu director: Ponta; comuna bisericească sarM, repre
zentată prin preotul şi învăţătorul locului; comitetul parohial, 
in frunte cu vrednicul său prezident şi fncă O mulţime de popo
reni: bărbaţi şi femei, dornici de a vedea pe invăţători şi a 
asculta desbaterile lor. Invăţălorii tractuJui, cu putină ~xceptiune, 
toţi sunt prezenţi. Dizertaţiunile oficioase ţinute de învăţătorii 
Nicolae Cristea: Principiile lui Spencer; Aurel Dragan: istm'ia lni 
Ştej'an-cel-Mlwe \,i luptele lui C1t tatarii, mai apoi clizertaţiunea 

tnvăţăiorlllui Ioan Ardelean: Câştirlarea cllno~tinţelor şi asimilarea 
lor au provocat discuţiuni foarte interesante şi demne de învă
ţătorii primului despărţământ al reuniunei. 

Discutiunile in jurul aprecierii melodlllui direct la propune
rea limbii maghiare, combătut cu argumente psihologice şi prac
tice apoi cele În meritul tabelelor de cetit, pe baza metodului 
lui Gabel, încă au fost foarte interesante şi cu interes ascul tate. 
S'a ales Jocul proximei conferinţe la şcoala prezidenlului reuni
unei: Iosif Moldovan, în Arad, spre a ospita la prelegerile de 
desemn conformate noilor I~gi şcolare. Restaurarea pe noul period 
de trei ani a decurs tn ordine, realegându-se tot funcţionarii 

vechi. După conferinţă s'au făcut vizitele oficioase: la preotul. 
Ionescu, văduva preoteasă Moga, născută Mangra, nolarul comunal; 
iar după aceea s'au intrunit învăţătorii, Insoţiţi de oaspetii sus 
amintiţi, la prânz comun, In ospătăria mare, petrecând fmpreună 
In buna dispoziţie până la plecarea lor spre casă, ducând bune 
impresii din mica dar bine organizata comună Tornea. 
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Alte conîerin1e. Despărţământul Timişoara a reun. inv. 
români din stânga Murăşului şi-a ţinut adunarea gen. In Fabricul
Timişorii, la 2/15 Aprilie a. c., sub prezid. invăţ. Nicolae Nico
rE-seu. S'a cetit dizertaţiile: Noţiunea fr((ny. decimale de tnv. P. 
Ludae, Problema şcoalei de G. Cioca, Rolul femeii în educaţie de 
P. Ciucur şi prelegerea practica "Prăsirea ga1iţelor de d-şoara 
Ana CoHa. . 

Desparţ. B.-Comto;;; al reun. invăţăt. rom. ort. din stânga 
Murăşului şi-a ţinut adunarea generală in comuna Sarafola. După 
ce s'a cetit raportul biroului au urmat prelegerile din limba ma
f/hianl de învăţătorii: Valeriu Sepi pentru clasa 1, Dămian Târ
laiu, pentru cI. II-a, Titus Pap pentru cl. llI-IV şi Ioachim Mun
tean pentru el. V-Vf, iar învăţătorii Iuliu Magdu şi V. Sepi au 
mai preles despre dezvoltarea sunetelor "i" şi "c". - ~edinta 

viitoare se va ţinea la Ohecia. 

Tractul Şiria. Marţi, In 21 Aprilie (4 Maiu), despărţ. învăţ. 

rom. din ppiatul Şiria s'a adunat in şedinţă in comuna Cova
sint. După chemarea Duhului sfânt - obicinuită - s'a făcut 

parastas In amintirea regretatului: Ioan Micoroiu, fost învăţător 
În Cherechiu - servit de 4 preoţi in frunte cu păr. protopop 
lraclual. 

Din 34 membrii numai 2 au lipsit motivându-şi absenţa, 

Cu abatere dela regula de p[lllă acI, prelegerea practică nu ,s'a 
ţinut de cătrA tnvăţătorul cu elevii lntr'acăruia şcoală a fost adu
narea ca până acum, ci de cătră invăţătorul: Iuliu Grofşorean, 
care a făcul lecţii practice din "limba română" - material pen-
tru clasele lll-IV, substituind elevii cu învăţătorii mai tineri. 
După fillea prelegerii, care a ţinut mai bine de două ore, s'a 
Incins o discutie asupra prelegerii, unii cerând lămuriri, alţii 

exprimându-şi părerile proprii. După desluşirile şi demonstraţiunile 
făcute de prelegiitor, discuţia s'a incheiat, declarandu-se prelege
rea de foarte succeasă şi într'adevăr -de model. 

A urmat apoi raportul biroului din care s'a constatat, că 
presidiul şi-a implinit conştiienţios datorinţa, iar acela, dimpreună 
cu rapoartele cassarului şi a bibliotecarului, se iau la cunoştinţă .. 

Dintre dizertaţiile intrate la comisia cenzurătoare şi anume: 
"Cum prelegea Socrate 'r~' de Teorlor ~lfari~, "lovăţătorul şi re cu- . 
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noştinţa poporului'~ de Dem. Olarilt şi . "După 2:1 mai""*') de 
Teodor C/lerechean, cestea două din urmă s'au cetit, iar cea din
tăiu s'a retras de autor. 

Asupra punctului: "Chestiuni şcolare" focă s'a discutat, iar ! 
după aceea a urmat restaurarea. Aci incă s'a observat solidari- l 
tatea, căci cu unanimitate s'au reales oficiantii de până aci, şi 

anume: Alexiu Doboş, preşedinte, Teodor Cherechean, nolar, t 
Petru Vancu, cassar, Ioan Muntean, bibliotecar şi Pavel Siartău, 
controlor . 

. Şedinţa viitoare se va ţinea in Galşa la şcoala inferioară . 

. A Il-a Conjerinţtt catichetică din proL Şiria se va tinea in 
comuna Covăsinţ, la 4/l7 Maiu, a. c., iar cea metologică in Hlncola 
la 14/27 Maiu a. c. 

Şcoalele româneşti din cottul Sălaj. Din raportul -
vicecomitelui comitatulili Sălaj, ce l-a prezentat in adunarea de 
primăvară, aflăm date interesante asupra şcoalelor române confe-
sionale. Românii selăgeni au 16f) şcoale (166 gr.-cat. 9 gr.-or.) 
cu 3573 copii (9030 gr.-cat., 543 gr.-or.), iar peste 30 de posturi 
de învăţători sunt goale din lipsa lnvAţAtorilor cu diplomă. In 
acel raport se mai spune, că se va procede foarte aspru contra 
învăţătorilor fără diplomă şi ca in decursul acestui an se vor 
deschide încă 10 şcoale de stat, dar nu se spune, că ce demer
suri s'au luat, ca copiii acelor şcoale, cari au rAmas fără învă
tători să nu rămllnă fără nici o InvAtaturA? (G. de D.) 

I 
! 

Solvlri .. Ta.re de membrii: Ioan Vladica 4 şi 7.02 cor. 
Andreiu Văţan 10 cor., Ioan lanein 2 cor., Mihail Voluntir 
11 cor., Constantin Florllţ 2 cor. şi 3.10 cor. 

Ahonamente: Ioan VJădica 15 cor, Ioan Cismaş, Ioan Ian
cin, Solomon Jllrcoane, Aurelia Păcăţian, VasiIie 8eleş, Constan
tin FJoruţiu şi Patrichie Rămneanţ c~Ue 1) cor. iar Mihail Volun
tir 15 cor. 

Conspectul d~toraşilor tnvătători, cari au solvil la manile 
advocatului dr. Romul Veliciu datoria lor sustătătoare faţă de 
Reuniunea învăţătorilor şi care sumă (\)61 coroane) i-s'a predat 
din partea advocatului dr. Romul Veliciu cu datul de 24 Aprilie 

*) Di:l:erla\ia dlui T. Cherechean o publicăm într'alt loc in intregime. 

( 

I 

I 
I 

1 ~ 
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1909 dlui Iosif Moldovan, prezidentului Reuniunii 
locuitor in Arad. 

Aurel Drăgan (Cicir) 19 cor., Uroş Totorean (Nădlac) 9 cor., 
Ştefan Hoja (Pecica) 12 cor., I<:milia Ciorogariu Wecica) 13 cor., 
Grigorie Roşu (Sem lac) ~ cor., Lazar Ionescu (Semlac) 5 cor., 
Mucin Popescu (Samhăteni) ] 7 cor., Petru Lupaş (Sambăteni),fl cor., 
Mihaiu Nicoară (Tornea) 7 cor., Mihaiu Mihuţ (Chlsindia) 7 cor., 
llie Mot (Selegeni) 7 cor., Liviu Dublea (Şilindia 7 cor., Ştefan 
Heret (Repsig) 26 cor., Gavril Şandor (Seleuş) 26 cor., Nicolae' 
Păsulâ (Şicula) 19 cor., George Sturza (Şepreuş) 12 cor., Ioan 
Tau (Somoscheş) 20 coroane, Teodor Mangu (Vliuas) 24 coroane, 
Ioan Caba (Chişineu) 22 cor., Elena Murgu (Chitigbaz) 7 cor., 
Aurel Guiu (Mişca) 24 cor., Alexin Turic (Otlaca) 7 cor., George 
Petrişor (MăgLJlicea) 7 cor.) Zenovie Vesa (Buceava) 2:) cor., Ioan 
Duma (Tomeşti) 7 cor.) Trifon DascăI (Cladova) 7 cor.) Ersilia 
Ştef (Cuvin) 7 cor., Romul Văţan (Ghioroc) 7 cor., Simeon Neamţ 
(Giuliţa) 7 cor., Nica Savu (Halaliş) 7 cor.) Dimitrie Ciobola 
(Petriş) 7 cor., Iosif Stanca (Hoşia) 7 cor., Simeon Bârlea (Şoi
moş) 6 cor., Teodor Savu (Toc) 24 cor., Aurel Mircn (Totvără
dia) 9 cor., Traian Dehelpac (Drauţ) 7 cor., Homul Pap (Covă
sinţ) 7 cor., Anrel Muntean (Musca) 19 cor., Petru Halint (Sinitea) 
2 cor., Nicolae Cristea (Mllndruloc) 1) cor., Uroş Pintea (Şeitin) 
[) cor., Vicenţie Guleş (Şeitin) 10 cor., Petru Zoţiu (Apateu) :) cor., 
Ioan Georgea protp. (Boroşineu) i) cor., Ghera ,im Halint {Şicula) 
10 cor., Nicolae Băr (Otlaca) i) cor.) Ilie Vilrşendan (Saturău) 
10 cor., Vasilie [[iş (Cuvin) 10 cor., Petru Binchiciu (lIteu) fl cor., 
Savu Crişan (Şiria) 10 cor., Iosif Velcean (Heşiţa) 10 cor., Gri
gorie Mladin (Chişineu) 6 cor., Simeon Crăciunescu (Şoimoş) 
7 cot'. - De tot il61 cor. 

(1 ltlulţuntită publică. Dl dr. George Proca, secretar 
i.1 arhidiecezan In Sibiiu, din incidentul onomasticei sale, şi-a adus 

j 
I aminte şi de cel mai mare dascăl _romAn de pie memorie; 1'eodor 

l
i Ceuntea, .f~st profeso~prBparandi&.1 in ~rad, şi a dăruit fondului 
. pentru rIdICarea unUl monument acestUIa 10 cor. 

Primească nobilul donator sincerile noastre mulţumite. 

Necrolog. Moartea nemiloasă a răpit pe unul dintre cei 
mai harnici Invăţători din gen eraţi nea tinără: Mihai Leucuţ<" în
văţător In Somoşcheş, membru in congregatia comitalului Arad 
etc., după un morb scurt a incetat din vieaţă abia după o func
ţiune de 17 ani, Jăs~\nd in doliu atât soţia cu cei 4 copilaşi, cât 
şi pe sătenii care 1 adorau pentru hărnicia şi bunătatea lui. 

Vecinică să-i fie amintirea 1· 



--~--

Reyista literară. 

COJu'ol'bi1',l m·Ui(Je. NI'. 3 A. IrI, apare 1n Bucureşti şi 
are urmatorul cuprins: CorneZitt Moldov(tllU - Celatea soarelui. 
Gârlean - Nucul lui Odobac (noveIA). E'. Par/uet - J. .J. We!ss f 
prefaţA la lucrarea dlui Eug. Lovinescu asupra acestui critic. 
ion lli1:mdescu - Va fi ... (poezie). 1<;. LoânesClt - Povestea lui-
Coco ]1. X. 1'eohari - Comicul in comediile lui Caragiale. MiiI aii 
Dl'(tgomire.~cu - Apus de soare de Delavrancea. 'l'olstoi - Cu 
ce trăiesc oamenii (t.rad. de Gh. Carp). B. J.Vemteanu - Inchinare 
(poezie) M. Oragomirescu - Revista critică. Revista revistelor.
Bibliografie critică. - Discuţii. - Note. - Informaţii. 

-- .TttnimCll litel'wră A. IV. Apare tn Cernăut. l'\r. 3-4 
are următorul sumar: Sluga cea veche (Hpnrich Sienkievitz) de 
Ion Gmmadli. - Rămas'a codru fără c{l11tec (versuri). G. Hoficii 
- Hotarul terii Sepenicului. limw 1. lVistoJ'. - Charles Darwin 
- D1'. };ugen Bofeoat. Fragment, - Georye Popo/Jiciu. Celea trei 
portrete ale mănăstiri "Trei Ierarchi" din Iaşi, - Dr. Sever Jll(
re~(m. Cântecul clopolului (versuri), lOl'rJu G. Toma. Casa tera
nului român din Bucovina (cu chipuri fine) lan Şt~lu1'ea(:. -
'0 vizită la şcolile din Roml:lnia (fine) de Hmil Popcscu f Cărţi. 
Heviste. 

- Ltwea!ât·ltl. A. vm. NI'. 9, cuprinde: Carmen S!/llla 
- Ernest .Maurici Arndf. D. Marcu, - Trecând (poezie). 1. Ayâr-
biewn, - Copilul Chivei. - VictorA:ltimitt: Statuia inchinalA 
ideilor moarte (poezie). Al. Cazaban, - Zeiţa Bunătăţii. 11'1. 'l'.
De-o fi (poezie). Vidu Rusmin, - Pădure, Liviu Heul'efw. Rafuială 
G. Roticli, Pe gilrla morii (poezie). A. Colm? Cântec (poezie). E. 
Hodoş, Pagini streine: Ioan Turgheniew: Ciasa. Dări de samă. 
Cronică, il ustraţiu ni. Vederea bisericei din Calafat (f) tabl.) Elena 
Doamna. Catulle Mendes etc. 

- llenista C1(,lt'n1'(lh~ A. Il, apare in Craiova Nrii 8-10 
au următorul sumar: Revista culturală. Ziua invierii G(tu1'iel Gri
[/o1'escu, - "Ce facem cu descreşterea populaţiei (lirei noastre". M. 
:itrtijan, Nerina (Episod din viaţa poet. Leopardi). Colonel Mm-cu, 
- lncercările grecilor de a desnaţionalizâ pe românii-macedoneni 
prin impunerea limbei greceşti, Gr. D1'eghe, Chestia bisericească. 
Pl'. D. l~lmgulescu. In jurul modificării legii clerului mirean. 
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Preol111 şi dispoziţiile sanitare. D1'. 1. 'l'riburm, Piatra libertăţii 
din câmpia Blajului. Dr. 1. Paţuri(m, - Cum s'a descoperit bac
cilul tuberculosei. InşLiin~ări. Poşta Redacţiei şi Administraţiei. 

- Rm'ista pm·iodicit. 1l Biblioteca Românea,qc/i Enciclope
âicr'i Socec". AbonamenLul pentru an (pentru Ho numere) 2/ .. lei. 
Până acum am apărut' 67 numere. - Preţul unui număr: DO 
b!lni. - Nr. 62. Viaţ(~ casnic($ a animalelor, de V, Lunchie,rici, 
traducere de D7'. 1. lJltscian 54-67 Petru şi Ioan, roman de 
Guy de Maupassant, - traducere de N. N. Beldicean. 

Poşta Hedacţiei. 
J/ai mllltora. - Ne sosesc întrebări din diferite părţi, că 

ce poate fi cauza de autorilăţile confesionale au pedepsit pe unii 
1nvăţălori cu sume însemnate de bani, fiindcă nu !;Ii-ar fi implinit 
datorinţa In decursul anului şcolar 1907/8. Unii se năpustesc 
asupra comisarilor consistorialj, cumcă ei ar fi de vină - ba, 
sunt suspicionaţi de duplicitate, cumcă Intr'un fel ar fi făcut 
protocolul de examen şi În alt chip ar fi facut raportul lor. 

Vesti::1 In să pe cei interesaţi ca să !;Ilie, că comisarii ş-au 
implinît datorillţa con~tiinţios, dela unul până la cel din urmă şi, 
nu ne vine a crede, ca cutare comiflar să fi fost atât de fără 
suflet - că in raportul lui să zică altceva de cât a opus in pro
tocolul de eXhmen. - Dar se vor fi compar'at protocoalele de pe 
2-3 ani şcolaslici şi se va fi !iflat, că respectivii invăţatori În re
peţi te rânduri n'au comp{r>tat clasel~ recerute ori nu şi-au implinit 
datorinţa conform receri nţelor, - fapte, cari atrag după sine 
felurite pedepse. Că au fost pedepsele cu sume mari de bani, e 
cam greu de explicat, - şi, aceasta imprejurare ne face să pre
su punem, eâ in afacere s'au ingerat şi au inBui nţat persoane (r), 
cari nu se uită cu drag la aulivilatea ~i solidaritatea invăţăto
rilor. Nu esle insă nimic să nu iasă la iveală. Să luăm samă! 

Dlui Silv. IJa8âîl - Cernăuţ (Bucovina). Am dispus trimi:' 
terea. C~stul abonamentullli binevoiţi al trimite la adresa Ului 
Iuliu Grofşorean, lnvăţător tn G(tlsa - Vildgos. 

Dlui P. Zoţ ,- Apateu. Foaia să expedează regulat, cearcă 
rogu-te, la poştă nu cumva e acolo smintă? 



Aviz! 
Să atrage atenţiunea invătătorimii t că librăria di~

cezană din Arad, strada Deak-Ferencz nr. 33-34, 
este asortată cu toate cărţile şi recvizite prescrise de legea 
şcolară} articolul XXVII dtn 1907, pe lângă preţurile cele 
mai moderate. 

In special să află: tablite, stiluri de pealră, caeie de 
scris in orice marime ş~tru orice trebmnte, pene de 
scris, ţeruze, creta.. sponghie, guma. C(liemal'e, condee, 
dictande, mllşine de comput, sbtemul cel mai nou, cer'· 
neala, în sticle mici şi olun de jnmatate sau de un litru i 

dUpă trebuinţă, table mari de lemn, cu sau 1'<:1I'ă picioar!'!, I 
globuri şi mape. r 

Violine şi tot felul de compoziţii mlvicale. Recvi~ ~ 
zite pentru experimente fizicale-chemice. fi 

Corecte de examene: 100 cu 1 cor. 10 fiI. plus 30 
fileI' porto. Tipărituri şcolare pentru orice trebuinţa. I 

Tot aici să pot capăla şi orice carţi: pedagogice, l' 
literare şi ştienţifice. r 

In deosebi să atrage alenţiunea invăţătorimii asupra l. 
recvizitelor pentru experimente fizice- f 
chemice, cari sunt impărţite şi intocmite 
in deplina conzonanţă cu nORua lege 
şcolară şi cari sa. pot căpăta aici mai lesne ca ori 
~i unde. 

La dorinţă, librăria serveşte şi cu catalog, informa
ţiuni şi desluşirî mai detailate. 

l 
ro 

Tiparul tipografiei diecezane ort. ro~âne din Arau. i , 
\ 
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