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Reuniunea învătătorilor 
l'rupriclar cliilor : 

Reuniunea Invatatonlor români 
dela şcoalelf. pOpOI'. cOllf. ort dlO 
Pl'Olopoplalele al'3dane 1 . VII. 

REIl,\CTOll : 

IOSIF MOLlJOV AN. 

, 

Arad. piaţa Tnkoly Nr. 8. 
Abonamentul anual 5 cor. 

Pe a cărui parte e dreptatea? 
În coloanele ace~tei re\'iste -~ la loc de frunte ~'a 

tratat o »chestillne lmpoJ'tanta« care al' trehni ~ă preo
rnpe ~el'Îo", - dacă doare tiutletul {cum se 7.ice) pe cei 
chiemaLi. Îmi trag insă socoteala:':li îmi aduc aminte de 
cuyintde ~tei Scripfuri, că »:\Tl1]ti )'Iunt chemati dar puţini 
all~şi~. Şi, jndec;'md asupra acestui adevar. --- nu ne va 
:'illl'prinde împrejurarea că s'a t<lcnt şi nime n'a revenil 
asupra chestiei, daca nu în aceasta revi:-;lă ~ cel puţin in 
alta. -. Sa nu se fi ră)'Ipuns. , . v~ltămal'i ori acuze, ci 
deslegarea faptului - enigma care dp atâta ti mp cere 
deslegal'e serioasa spre binele neamului - spre a hisericii 
şi spre acelora pre cari îi inlereseaziL 

În doi numeri consecutivi - ai ace:-:lel reviste t'ub titlu 
Crtm ce f? P/,U://lI( 1"aport/{lui Încordal, dilltrp preot fi /I/Vfl

!Mor, pseodonimii, -, ~~B.(; şi »Magistrul« ating şi sllle
vează chestia. Fiecare ar vrea să zică ceva dar nu cutează 
s'o spună pe fata şi ating în liniamente generale Că, cam 
care al' putea ~ă fie-

Un străin care ar vrea să ne ştudieze esistenta noastra 
J aţionaJă şi în deosebi a factorilor principali sau mai bine 
zis: a factorilor cari sunt în nemijlocită apropiere 
cu massa poporului. oare ce ar studia şi ce l-ar i",b[ la 
primul moment? 
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Sigur ar cerca mediul cultural, şi numai la urmă-, 
daca. e de tot scrutător se va întreba că cine cum e răs
platit pentru munca lui?! Acela va fi mai competent ca 
să judece asupra hnprejurărilor in care trăim. 

Noi ne frământăm - că conştiinţa ne îmboldeşte să 
ne implinim misiunea pentru care suntem puşi, dar tot 
odata. - sa. ne punem întrebarea, că de ce, pentru atâta 
lucru, să ni-se răsplătească cu atâta nerecunoştinţă. E fapt. 
- Şi Mântuitorul Hristos - cu deosebire - pe poporul 
izra.iltean l-a tnva.ţat şi i-a luminat calea şi tot acest popor 
l-a dat perzării... - Dascalul şi in special cel român 
(confesional) in miniatura. îşi poate însuşi acestea asemă
nari. Atunci, aşa au fost na.ravurile lumii, iar acum tot 
acelea moravuri (ori să le zicem năravuri) sunt 1n altă 
formă şi dela alţi oameni. 

))8«. şi :1\ Magistrul« şi-au dat silinţă să expună şi 

deslega întrebarea, dar fiecare a lasat-o acolo de unde a 
luat-o şi nici că s'ar putea altcum 1 Cbl dintâi a spus că 
preotul are atâta şi atâta venit, iar pe !nvaţător il priveşte 
de sus - îl deRconsideră, pânacând fnvă.ţătorul in pro
portiune cu munca ce o preseaza e mizerabil ră.splătit şi 

răl'a. nimica recunoştintă, iar aceasta --- cu deosebire numai 
din partea preotului - B. cere ca să fie recunoscuta acti
vitatea şi silinţa invaţatorului. - Par'că-l poţi sili pe 
cineva să faca ce nu vrea şi să lucre ce nu-i place!? 

D-sa se plânge şi pentru lucruri cari nu-I privesc mai 
de aproape şi pe cari ar trebui să le lase altora să-şi 
bată capul cu ele. - Nu ne spune tnsă că învăţătorul 
din vina lui e fn starea [n care se află azi, căci n'a căutat 
să se impună - dacă nu prin solida1'itate colegială şi 
(Tctivitate rodnică în toate mmufile - cel puţin prin studiu, 
abnegaţiune şi flegmaticism, însuşiri prin cari poţi repune 
şi pe cel mai vanitos individ. 

E adevărat că suntem mici, fiindcă aşa au rămas obi
ceiul din bătrâni, că tnvăţatorul - când nu era ceia ce 
e azi - să fie mai mic. 
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Aceasta ne-o accentueaza. şi )} Magistrul c (pe care nu-I 
·cren că e magister - căci nu ne spune cine e) câ.nd 
afirmă că preotul pentru aceea e superior fiindcă e pre
şedintele sinodului parohial. - De unde a scos aceasta 
dl magistru? Noi aşa ştim, că inviHătorul e subordinat de-a 
dreptul oficiulUI pprezbiteral şi treptat celorlalte foruri mai 
inalte, iar nici decum sinodului parohial - care are cu 
totul alte afaceri. - Cu atât mai vârtos nu e supus preotului 
care dacă e om conştiu de poziţia sa nici nu primeşte 
aceasta. Nu trag la îndoială că preotul poate fi superiorul 
învăţ., - însă nu ca persoană orIcioasă, ci ca privat, atunci, 
câ.nd prin cultura, prin maniera sa, cuceritoare îţi impune 
şi când vrând-nevrând te face să i-te închini şi să-i dai 
locul care i-se cuvine - iar având însuşiri contrare -
necum să-l recunoşti de Ruperior - te genează ca. ocupă 
locul de păstor ... 

E adevăr, că sunt neinţelegeri, cari însă trebuesc'apla
nate şi cu toţii să lucrăm în dirediunea ca sa. dispară acelea. 
Să ne deprindem cu paşullumei culte - că azi cultura şi 
studiul dovedesc prioritatea. - Preoţii dacă vreau se ţină 
nnmai de ambiţia că sunt superiori şi să nu lucre nimic, 
vor păţi-o ca ţiganul din poveste, care a călărit pe 
creanga unui arbore şi credea că-i .domn mare«, dar 
creanga rupându-se, căla.reţul ca.zu intr'o baltă, de unde alţii 
au trebuit să-I scoată ... DascăJii să Iucre numai în tăcere 
- să nu-şi peardă speranţa dela un timp mai bun şi să 
nu slăbească din activitatea care îi ridică in ochii lumii 
şi dovedesc că nu sunt aşa de mici dupăcum alţii ti arată! 

Dacă ne-am pus pe terenul de a face comparaţie -
că cine e întâiu - apoi tare ne înşel~m, pentrucă nu noi, ci 
alţii trebue să ne judece, iar judecata va fi în favorul 
nostru, dacă nu vom perde nici un momemnt ca sa. nu-I 
folosim in folosul şi spre binele nostru. Timpul de până 
aci ne-a fost maşter, iar prezentul ni-e inimic, căci noi 
luminăm, iar lumina descopere întunerecul şi mulţi din în
tunerec n' arvol se vadă apropiindu-se lumina în cuiburile 
lor .•. iar :in acestea faverne sunt jivini fi mari fi mici. 
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Că preoPi au venite mai mari, nu-i viDa noastră şi 
mCl a lor, că nu totdeauna au fost, nici va fi, aşa. Ori nil 

observă lumea, că tnlim in timpul când se cumpăr'a sulle
tele? Unele cu pret mai mare, altele cu mai hlie, dup<t 
cum se vine socoteala. Dar', - toate tâl'gurile trec şi 

tel'goveţii se duc, iar marfa rămasă î~i perde valoart~a. 
Noi să grigim, ca să nu Iim marfa nell'pbuincio(lsa. 

Să ne împlinim datorinţa cu cea mai mare consciinliosi
tate, nu numai fată de şcoal<1, ci şi fată de noi înşine. 
lnzadar ne vom milogi, că n'avem atâta plată, că dacă nu 
ne vom arăta demni că merităm - de nu mai mult,
dar barem cât altii, - ne facem de râsul lumei. 

Inainte de toate lumină! Lumină pe toale căile şi în 
toate colţurile şi in eelea mai întunecate. ca $\ priceap<l 
şi cei mai neînţeleşi, că cine voeşte fericil'pa omenirii. 

Îmi vine in minte proverbul: »Nu-i pnţin 8(\ nu se 
aj ungă şi mult, să nu se gate«. De aceia l'E'pelez. ce am 
zis, să fim cu puţină răbdare, Că Dnmne;..:eu ne a.Îlltă ::;i 
dreptatea va fi pe partea noastră. - E adevăr şi aceia. 
că azi se împărţeşte dreptatea şi pe nedl'eplul. dar totuŞ! 
nu e departe timpul când fiecar~ îşi va pl'irni plata d!ljl<l 
munca ce a dovedit-o şi atunci nu ne vom intrehly, ca. 

I cine e mare şi mai ÎnUliu? ci se va cerca cine dovedc:-i1e 
mai multă hărt1ieie, că aceluia să i-He plătească dnp<'l merit. 

La lucru deci şi Dumnezeu ne ajutr!! 
P. "ar/cII. 

Biserica străbună cu aşezămintele ei gemelle, adânc 
înrădăcinate în fiinta şi vieaţa neamului nostru, ne-a fost 
stea conducătoare, scut şi apărare, terenul în care ni-am 
putut apăra, păstra şi cultiva ce avem mai scump: cre
din~a, limba şi datinile străbune. Aşa a fost în trecut, 
astfel va fi şi în viitor. 
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Con:-iiderând acest rol important al bisericii în toate 
manifestarilp vieţii noastre naţionale, sublima ei misiune 
cultlll'ala din trecut şi viitor, ne tresare inima d~ bucurie 
dE' ciHeori nise dă plăcllta ocazÎulle a vedea şi simti, cum 
[aria credinţei noastre ia forme neobicinuite. cum biserica 
mama aduna la sinul ei ocrotitor şi pe fiii răsleţi ai nea
mului nostru. 

Sunt câti,'a ani de când Homanii din Budapesta, capitala 
[arii noa::;t!"e, constituindu-se În parohie işi creară un cenLl'Il re
ligio:-i-cullnral. care "a marturisi \'cacl1rÎ despre existenţa 
noastră. in mijlocul alfltor nea.muri, de::;pre alipirea şi dra
gostea cati'a comorile stnlbnllp., În Viena. centrul monar
hÎf'Î- de care alfltea amintiri ne leagă :,i cătră care se 
fndreplal'll in \'femuri grele priyirile noa::;lrf' obidale - Încă 

lip~·:ia un atare centru, ca Silllboi al uniliitii religioaHe-cul
tunde a Homânilor de pretutindenea. Afară de societatea 
acadrrnic<l "I::'olllfUJia Jun;i« şi cOIl\'pnirile ei sociale nu 
eXÎ",lil pPlllm Homflflii adullati din patm nnghiuri În acest 
foenlar al !;\tiinţelol' $i al arlplol' llll loc de întrunire, un 
loc de mflt1g~liere şi repaus al snllrtt'lor. inimile simtitoare 
române şi cre,;,tine a simţit de mult acest gol şi ideea de 
a satisface necesilclţii ardende prin înfiintarea unei parohii, 
a preocupat de 1l1ult colonia română din Viena şi membrii 
ei di::ititl~i. In fine regasi şi omul, care ştiu să aduca in 
iwdeplinil'e dOl'in!a vl'che, Parintele DI'. Virgil Cioban, preot 
militar. abia sosit la Viena -" unde fu transferat din 
centrul mitropoliei noastre ~ condus de ambiţiunea no
bila de a inăHa neamului:-;;i credintei străbune un nou 
altar, se pune cu trup şi suflet în serviciul cauzei. Glasul 
p<lslOl'lllui aHa rasunet in inimile credincioşilor, cari se 
ştillnl însulleţl de zelul şi hărnicia lni; adLlsel'ă din pri
:--osinţa dragostei de neam şi lege jertfă, ca cauza S('l ne 
adu:-iă la bun srar~it. Homftnli vienezi se constiluil'ă în 
parohie, având Îtl frunte un comitet din urmatorii domni: 
PrE'şed:llle: Baron Ale-xallrtru HllI'muzachi, vpreş.: Dr. 
Sterie Ciurcu, secretar: .Mihaiu Popo"ici, epitropi: consi
Jierii aulici: Cornel Coso\'ici, Vasilie Jlorariu şi colonelul 
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Alexandru Lupu, membri în comitet: Dr. Aurel cav. de I 

Onciul şi arhitectul Cesar Popovici, cassar: Dr. Lazar 
Popovici medic. Se tnchirie un local potrivit pentru capelă 
în strada Lowel Nr. 8, care dupăce fu înzestrată cu toate 
cele trebuincioase !'ii frumos decoraU!., fu sfinţită şi inau
gurată în ziua Sf. Ioan Botezătorul a, c. Actul sfinţirill-a 

celebrat delegatul mitropolitului Repta, prof. Constantin 
Popovici, dl'pulat In dieta imperială, asistat de părintele 
01'. Cioban. Hăspunsurile liturgice le-a cântat un cor mixt, 
compus din membrii socieţ<lti române vieneze şi din 
studenti universitari, instruit şi condus de insuşi măipstrnl 
Dima. Predica festivă a rostit-o delegatul C. Popovici, 
vorbind despre impo]'tan~a cultului dumnezeesc şi importanta 
limbei naţionale în serviciul divin. De faţă an fost afară 
de membrii colon iei române, oaspeţii din Bucureşti fn 
frunte cu primarul l\t Cantacuzino, viceprimarii Vienei, 
minisll'lll plenipotenţiar al H.omâniei Lahovari, cu membrii 
delegaţiunii, consulul Cogălniceana, reprezentanlnl mini
straini de culte şi reprezentanţii bisericilor surori ruseşti 
şi sârbe din Viena. 

DlJpă terminarea serviciului divin, publicul participant 
se intrnnl în restaurantul Hiedhof la masă cOllllmă. Primul 
toast îl ridica distinsul politician Aurel Popovici, care 
intr'un discurs avfmtat scoale în relief necesitatea cre~terii 
religioase-morale a popoarelor şi închină pentru părintele 

Dr. Cioban, tntemeieLornl capelei, pentru G. Dima şi in
ginerul Cesar Popovici, cari au desvoltat o muncă d(\sin
teresată penLm casa Ini Dumnezeu, Wlspnnde parintele 
Cioban, accenluand imporlanţa bisericii pentru conser
varea noastră ca pOpOl' şi pf'ntru p.lstrarea unităţii noastre 
culturale. Mulţămeşte Dlui Lahoval'i pentru îndemnlll şi 
sprijinul său valoros şi accentueaza zelul neobosit al Dlui 
01'. Ciurcu şi al preşedintelui comiteluÎ parohial 131'. Alexl 
Hurmuzachi. Dr. L. Popovici inchină pentru mitropolitul 
Repta şi reprezentantul să C. Popovici. 

Cu aceasta s'a sfârşit frumoasa serbare. Capela ro
mână ortodoxă din Viena şi şcoala calihetică Îmbinată cu 
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ea, în care păr. Cioban împărtăşeşte gratuit studiul reli
giunii tânărelor mlădiţe ale neamului nostru, cari cerce
tează şcolile din Viena, va fi o binecuvântal'e nu numai 
pentru colonia română din Viena, ci va contribui la cimen
tarea leg,Hurilor frăţeşti a tuturor Românilor. 

Laudă se cuvine hravilol' H,omani vienezi pentru zelul 
şi jertfa adusă neamului în interesele ei mari, lauda şi re
cunoştinţă se cuvine păr. Dr. Cioban pentru hărnicia de a 
şti şi putea intrupa o dorinţă veche a Românilor de pre
tutindenea, iar nOÎ cei din departare, bl1clll'ându-ne de 
vrednicia fraţilor nostri, mulţamim lui Dumnezeu ca cre
dinţa 101' românească ~e ve~teşte In toalcl lumea. 

Adiectivul. 
(Prelegere practică din Limba maternă). 

Clasa III. 

1. Anunţarea ţintei. Iubi ti şcolari! Voi vedeti aici 
pe tablă mai mnlte ziceri. 

In sala de Îm'i:lţamânt se afla zece banci lungi. 

Sala dt> învil!amânt are patru !l11I'eţi albi. 

In sala de Învelţălllânt se aIIa o tabla neagra.. 

Din zicerile ace:ste vom Îm'ăţa noi acuma UII I'el non 
de cuvinte, pe cari voi încă nu le cunoa~teti. 

2. Analiza. llll'l/(r'jfo/'ll!: Despre t.:e fel de cll\"Înte aţi 
invătat voi până acuma? j'-"end: Noi am invatat pană 
acuma despre substantive şi despre num<ll'ale. 1111'. Spnne
mi nişte substantive. Rlr~I'. Cal, bou, masă etc. 11/1'. Sa-mi 
spui nişte numarale. 10'1/'1'. doi, trei, mult, etc. !J/I'. Acum 
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vina la tahlă şi suhlrage cu creta toate subslantivelc, câte 
le alli în zicel'ile acesle. 

lI//". Ce ne al'ala cuvintele acestl:'? EI. Cuvilltele aceste 
ne arată nume de lucruri. hll:. Aşadal'ă, cari cuvinte se 
lHlllH'SC substantive? 1·;/. Sub:-;lanlive :5e numesc clwintele 
acelea, cari ne arata nume de fiin~e şi de IUCI'l1l'1. ilie. 
Aruma S,t vie afara la tablă C. ~i sil suhtragă eu neta 
hlate numara lele. luI'. Cari cuvinte se numesc nl1rnărale? 

J-'!. XUlllilntle se nU1\H:~SC cnvinlelf!. cari ne arată nnmărul 
fiinţeloI' şi a lucnuilol'. 

a, Sinteza. 1//1'. Băgaţi ele !:lama! Care cllvfllJt a ră
Blas ne subtras in zicerea Î1It fti. HI. Cu \'anl ni "Ill ngi «. fiii'. 
Sit vedem aCllma ce ne arata cllvântlll "lung«. ('Ul'lllItlll 

»1111/1/« III' ({/'Id/i () ÎI/,"!IISiI'P rl vl/Jicii, odel'(1 liP (1I'afr/ /'IIJII 
, I 

8/011 11l/III'ilp orl/iii i1p ÎJll'il!'/IJ/,IIII. Pelltm-('II SI' putem 1'(/8-

lJ/w!lI': hr/;/{'ilp odr/ii de Îlil'l/[((il/rlnt 8UI/t IUII!!i, m frp{i/(( 
,\"i! InfrehrilJl: CI/II/ 81(l/t /)I/I/('ile orlriii dp În cât r(J!ir(1If " Si (1-, , 
f/l/ll:i J'umn'i8jUlllrlP: III//I/:ile Odl11i ilp Î!ll'li(IJ/IIrÎllt SUI/t llfl/.II" 
]/11'. Cnm \'a II'ehl11 ~(1 tnlrebăm ~ I~'l. Va trebui să inlre
băm: cum sunt hăncile od~lii de învătământ? 111(. Şi Cllm 
va li l'<'tspunsd? U. IU'lspunsul va li: h<'l.ndle odăii de 
de învl\tamâlll :-unt iungi. III/", Ce ne arată cu\'ânLul »aib« 
din 7,ieel'ca a doua? L'l. Ne arată o lnsuşil'e a părelellli. 
III/'. Ce ne arală cuvântul »neagră« din ZicRl'ca a treia? 
!-J. i\earaLă o însuşire a tablei. ~lş(( pst,,! ln,,,!pU/l/l/ti-nt! 
Tuate nl/'iutrle. CI/fi Itf' amfrl Î/lsuşil'ilp. Jiillrf'lul' .~i a IUNU

I'lto/' .'il' /lIIIIIP8r': a-dec-ti-ve. lut'. Acum să-mi spună M. 
cnm sa numesc cuvintele, cari ne arata însuşirea fiinţelor 
şi a lucrurilor? }.I·I. Cuvintele, cari ne arată însuşirea fiin
ţelur şi a lUCl'l1l'ilol', se numesc adjective. In". Aşar!a)'r( ce 

:-;//ilt (uliel'firde i" Ft. Adiectivele sunt cuvinte cart ne arată 
însl1~il'ea lucrurilor. 1i//1. Alb. negru, lung ce sunl? EI!'/'. 
Ctmntele aceste ~unt adiective. 

4. Asociaţiunea. fn/', Ce ne arata !:'iub::;tantivele. l;t. 
Subslanlivele nf' arala nume de fiiinţe ~i de lucl'lui. /;//', 
Ce ne arata llUUl,tralele'? Hl, Xllmăl'alele ne arată lHlmăml 



fiinţelol' şi a lucrurilor. IIIt". Dar oare adectivele ce ne arată? 
IJ. Adiecli\'ele ne arata immşirea fîinţelol' şi a lucml'ilol'. 

5. Sistemizarea. Însemnaţi-vă iubiţi şcolari. Adiec
tivE'le ne arati\. cum :sunt fiintele şi lucrurile. 1/11'. Ce ne 
arată adiecti\'ele? J.:I. Adiectivele ne arată cum sunt fiinţele 
şi lucrurile. II/V. Cum fntrebam de ;-;nbslantive? 81. La :mb
stalllive Intrebam: cine? ce? 1/11'. C!lln Intreha.m la ou
Imlrale'? FI. La num<1rale intrebam: cil1i? câte? cflt? J/lr. 

Dat' oare la adiecti\'e cum inlJ·eham".! 1·,'I.La adiecti\'e in
lrebtim: cum c:oile? 

~). Aplicarea, [ilr. Ce fel de cuvinte lloanII am aflat 
în zic(,l'ile cele de pe tahlti,? HI. In zicerile de pe tahlă 
am a[]aL (le!LectÎ\'e, 1111'. Ce arata acesle cuvinle? 1,:1, 
Ace:-iLe cllvinte araL<l cum sunt fiinţele :-;;i lucl'tll'ile. -
Bagaţi de sama! Acnma en. va \'oin spune aHa zicere. iar 
voi s,1-tlli at'laţi In ea adiectivelp. - Ascultati! Fl'l1nza t' 

verde. fIII'. Care CIlV[lnt din 7.ic(~n'a aCP(l:-i!a ne arată cum 
e fnll1za':' h:t. Cl1dnlnl :»\'E'l'de«. JIII'. A::;u(laril ce este C11-
Vâlltul o \'t'I'de«. 1','1. Cllv,lJllnl verde f~,.;te adiectiv, Ilie. 
.Penl!'llC(· ':' j,;t. Petllnlca ne tll'ati't CUlti f' t'mD7.a. 11/1'. SPl1TH'
mi şi In X. o zicere ÎtI cat'e :-:~l fie adjectiv. i'}er. !\I;lml 
e rO~t1. JIII'. Care e adiectivul"? f'J. Hoşu. 1111'. Aşa este 1 
Bille t':-ilp! Acullla de:-ichideţi căJllle de celirc la pagina a 
dona ~i acolo celiţj şi căutaţi toate adiect.ivele. 

Ilian 11f!ll'ill, 

in" .. :\lma'i-

Vladislau şi \ răscoala tăranilor. 
(Pre!"gpl'(' jractici!. dill "'Luri .. ). 

T â n ta: Iubiţi şcolari ~ Astazi vom vorbi despre 
Vladislav al II-lea şi ~răscoala ţăranilor. (r~eprod), 

1. A n ali z a: Invă{âforul. Când zicem că să răs
coală cineva? Elev. Când cineva nu mai poaie suferi 
ceva nedreptăţi ci voeşte să-şi răsbune asupra celor ce-I 
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asupresc. lnv. [nainte dt: a vă vorti despre răscoala ţăra
nilor, să-mi spuneţi despre care rege al Ungariei am În
văţat mai pe urmă? Elev. Despre Matei. lnv. Ce fel de 
rege a fost Matei? Elev. Matei a fost un rege bun înţe
lept şi drept, pentru aceia poporul după moartea lui 
zicea, a murit Matei cu el şi dreptatea. Inv. Cu cine a 
avut Matei resbel? Elev. Cu Turcii, unde a eşit învin
gător; cu Podjebnid şi cu Frideric al III-lea (Kerman) 
dela care a ocupat Viena şi Austria inferioară. Inv. Ce 
lucruri însemnate s'a întâmplat sub Matei, ce îmbunătă
ţire a făcut el În privinţa armatei? Elev. EI a înfiinţat 
armata permanentă sub numele de armata neagră, după 
aceea Înfiinţează regimente de husari, anelerie şi de 
marină. Inv. Bine! Atâta ştim despre Matei că ce a 
făcut în privinţa armatei. Dar in privinţa administrativă 
ce fel de legi a adus? Elev. [n pri\'inţa aceasta încă 
şi-a căştigat merite neperitoare, anume: el zice că jalbele 
oamenilor să se pertracteze afară de tribunalul comita
tens şi la lribunalul regesc şi la curie, apoi comitatelor 
le dă autonomie liberă. Inv. Ce înţelegi tu suh autonomie? 
Elev. Dreptul de a se conduce ele pe ele singure. Jnv. Dar 
în privinţa culturală căştigatu-ş'a Matei merite? Elev. Matei 
iubea foarte mult învăţătura şi lucrurile frumoase (de artă). 
In privinţa aceasta îi rămâne numele l1i:'peritor prin şcolile 
multe ce le-a înfiinţat şi prin biblioteca ce o al/ea la 
curtea sa. 

IL Sin t e z a. Ascultaţi copii! După moartea lui 
Matei a urmat pe tronul Ungariei Vladislav al II-lea. EI 
n'a fost un rege aşa înţelept ca şi Matei. ci era un rege 
slăbănog, cu afacerile ţării nu s'a prea ocupat, mai mult 
îi plăcea să se ocupe cu vânatul şi cu alte plăceri, iar 
dacă î:~trebau ceva de el, ori îi spuneau ceva, la toate 
răspundea: "dobje, dobje", adecă bine, bine, pentru aceia 
oamenii din batjocură îl numiau Vladislav dobje. 

fiind el slăbănog, în ţară să făcea mare nerânduială 
şi nedreptate, domnii cei mari asupreau fără milă pe 
poporul de rând pe iobagi. Văzând poporul de rând sau 
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iobagii nedreptăţile ce li-se fac, cu tot preţul voiau să-şi 
răsbune în contra domnilor de pământ. 

(Urmeează reproducerea şi recapitularea acestui pa
sagiu). 

Sin t e z a 2. Ascultaţi dar cum s'a întâmplat răscoala 
ţăranilor! 

Pe timpul acela Turcii din nou au voit să vină În 
Ungaria. Auzind despre aceasta călugărul Toma Bakocs, 
a cerut îngăduinţă dela Papa Leo al X. să conducă În 
contra turcilor o armată cruciată şi dupăce a căpătat în
găduinţă, dieta ţării a poruncit în ziua d.e 16 Aprilie În 
Dumineca paştilor, să se adune armată. In scurt timp se 
adună o mulţime de iobagi, iar de conducător al lor 
puseră pe George Dozsa. Văzând nobilii, că iobagii toţi 
Iasă lucrul câmpului, începură ai prinde şi ai duce cu 
puterea la lucru. Auzind despre aceasta iobagii cari au 
fost adunaţi in armată, dorind şi de altcum să-şi răsbune 
contra domnilor lor, să hotărÎră să nu meargă contra 
Turcilor ci contra domnilor şi la porunca lui D6zsa, nă
pustiră asupra oraşelor Pe sta şi Buda, le arsără, apoi să 
întoarsără asupra nemeşilor, le aprindeau" casele, le luau 
averile, şi îi omorau fără milă. Conducătorul ţăranilor nu 
s'a mulţămit numai cu atâta, ci şi-a îndreptat oamenii 
săi spre Seghedin, Însă nu l-a putut cuprinde, după aceia 
a pornit spre Cenad, pe care l-a şi ocupat, iar pe apără
torul cetăţii Csaki, episcopul Cenadllilli. l-a omorît. De 
aici a pornit spre Timişoara. Aici Însă a venit contra lor 
Ioan Szapolyai voevodul ardealului, care după o luptă 
sângeroasă a bătut pe oamenii lui O(lzsa, iar pe D()zsa 
şi pe mai mulţi prietini de ai lui i-au prins. Pe 40 dintre 
prietenii lui D6zsa i-au închis şi flămânzit 15 zile, iar pe 
O{)zsa, ca pedeapsă, l-au pus pe un tron de fer roşu de 
cald, în cap i-au pus o coroană roşie de caldă, astfel 
el a trebuit să moară între durerile cele mai crâncene, 
iar pe 9 dintre pretinii lui cei flămânzi, cari au mai rămas 
cu viaţă, i-au silit să mânce carnea lui Dozsa. 

- ---~--



Aşa s'a întâmplat răscoala ţăranilur, carc a ţinut o 
lună de zile şi În care a murit multe sute dcnerneşi şi 
vre-o 40-70 mii de iobagi. 

(Reproducere şi recapitulare). 
Sinteza 3. Ascultaţi acum să vă spun ce s'a Întâmplat 

după răscoală. 
Dieta ţării adunată în anul 1544, I1U s'a mulţămit 

că a pedepsit pe D6zsa şi pe prictinii lui, ci a luat dela 
bietii iobagi şi drepturile ce le-au avut nainte de asta, 
adecă de aci nainte nu le mai era ertat să se mute dela 
un domn la altul, ori ce ar face cu el, iar ncmeşilor le-a 
dat maÎ multe drepturi, anume: Pe nemeş nimc n'are 
drept s[I-1 deţină nainte de a fi jtldecat. Nemcşul are 
numai un domn pe regcle. Ncmeşul nu trebuc să plă
tească nici un fel de dare şi ca suldat slugeşte numai 
pcntru apărarea tării din lăuntru. Dac,) regele ar ataca 
aceste drepturi ale nemeşilor, ei au drept să se răscoale 
cuntra lui. 

Cartea În care au fo:-,t scrise aceste drepturi ale 
nemcşilor a numit-o "Cartea întreită" Tripartitium. 

(Reproducere şi recapitulare dela inceput). 
lIl. A soc iar ea: flll'. Despre care rege am vorbit 

eu ? Elev. Despre Vladislav al Il-lea. 1111'. Ce fel de rege a 
fost el? Elev. El a fost un rege sl[lbănog. Inv. Fiind el 
aşa slăbănog, putut-a face bine pentru popor şi pentru 
ţară? Elev . ... n'a putut. Inv. Din contra prin slăbă
Ilogia lui ce să făcea poporului? Elev .... nedreptate. 
Nemeşii asupreau fără milă pe iobagi. Inv. Ce a fost 
urmarea nedreptăţilor făcute poporului, provenite' din 
sl[lbănogia lui Vladislav Il. Elev. Urmarea a fost răscoala 
ţăranilor. 111V. Ce credeţi răscoala ţ~ranilor a fost bună 
ori rea pentru tară? Elev .... rea. Inv. - Vedeţi! el În 
loc să facă bine târii. a făcut rău. - Inv. Acum asă
mănaţi pe Matei cu Vladislav. Elev. Matci a fost rege 
bun, dret)t înţelept şi viteaz, Vladislav slăbănog. Sub 
lV\atei poporul a fost pe deplin mulţumit cu viaţa, sub 
Vladislav, poporului i-se făceau nedreptăţi, încât a fost 
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silit să se răscoJ.le. Sub Matei tara a înflorit, sub Vla
disla \. a decăzut. Inv. Mai Cl~noaşteţi voi între regii un
gariei de până acuma vre-unul aşa slăhănog ca Vladi
slav. Elev. , .. Andrei Il. Inv. - Despre domnia lui Vla
dislav putem zice pe scurt aşa: 

IV. Sis tem iza rea. Vladislav a domnit dela anul 
1490-1516. El de afacerile ţării nu să îngrigea, să ocupa 
cu \'ânatul şi cu altele. 

Domnia lui slăbănoagă a adus ţara într'o stare 
foarte tristă, Urmarea domniei slăbănoage a fost răscoala 
ţăranilor, care a avut urmări rele aşupra ţării prin per
derea de cetăţeni şi asupra poporului prin perderea de 
drepturi. La toate relele acestea a fost de vină Vladislav 
al Il. prin slăbănogia lui. . 

V. Aplicarea: Inv. Câţiani a domnitVladislaual 
II-lea? Elev . ... 26 de ani. Inv. Ce fel de rege am zis 
că a fost el? Elev .... slab. Inv. De ce credeţi yoi că 
a fost el slăbănog? Elev. fiindcă n'a ştiut să conducă 
treburile ţării, ci le l[lsa În mânile nemcşilor. Inv. Ce 
credeţi, pentruce asupreau nemeşii pe iobagi? Elev. 
Pentrucă ei n'aveau în vedere binele ţării întregi, ci numai 
binele lor. Ei lucrau cu bieţii iobagi toate averile lor, 
fără să le plătească şi pe lângă aceasta îi şi chinuiau. 
Jn.v. Ce credeti, pentruce s'ar fi resculat ţăranii? Elev. 
Pentrucă IlU mai puteau răbda nedreptăţile ce li-se făceau 
din partea nemeşilor. Inv. Uşuratu-şi-au ei prin aceasta 
soartea? Elev. Nu, ci din contră şi-au mai îngreoiat-o. 
Inv. Pentruce? Elev. Pentrucă nobilii nu s'au mulţumit 
că au pedepsit pe conducătorii răscoalei, ci adunaţi în 
dieta din 1544 le-au luat şi acele drepturi ce le mai 
avu seră până atunci. Inv. Care mi-ar şti spune ce învă
ţătură putem Iloi lua "dela întâmplările dintre nobilii şi 
iobagii de pe timpul lui Vladislav~ Elev. De aici învăţăm, 
să nu asuprim pe nime, nici chiar pe supuşii noştrii, căci 
pe acei oameni nime nu-i iubeşte, ba şi O-zeu îi ureşte. 
Apoi, să nu ne răzbunăm asupra nimărui căci aceasta încă 
este o faptă neplăcută. lnv. Dar pentru ce am zis noi 

-
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că cauza tuturor relelor din ţară, pe timpul acesta, a fost 
Vladislav? Elev. Pentucă dacă el era un rege înţelept, 
ţinea pe nemeşi în frâu şi nu-i lăsa să facă nedreptăţi 
iobagilor. lnv. Vedeţi băieţi, dela Vladislav puteţi învăta, 
că dacă vi-se dă atare slujbă, să vă arătaţi vrednici de 
ea, iar dacă credeţi că nu o puteţi. împlini cu înţelep-. 
dune, mai bine nu vă prindeţi de ea, decât să faceţi 
altora rău prin aceia. 

T. Mariş, 
luvă(lHor tn Ternova. 

Oficioase. 

Regulament de cassă 
votat de adunarea generală din Pecica. 

1. Averea reuniunii. 
§. 1. Averea reuniunii o fOI'mează: 
a) fondurile reuniunii, Infiinţate din taxele membrilor, ori 

alte venite; 
b) fundaţiunile făcute de particulari ori membri ai reuniunii. 

II. Păstrarea averii. , .. 
§. 2. Averea reuniunii, fn bani gata, se păstrează la un in~ 

stitut le bani, pe care care ti va designâ comitetul reuniunii. 

III. Administrarea averii. 
§. 3. Cassariul reuniunii primeşte prin presidiu: 
a) cass8, 
b) toate protocoalele aparţinătoare cassei, 
c) inventariul, 
d) soeoala anului trecut 
~) bugetul aprobat pe anul curent. 
§. 4. La predarea cassei se ia de bază inventarul alăturat 

la raportul c~itră adunarea generală. Acest inventar se ia in douA. 
exemplare ~j se subscrie de presidiul ~i de cassar. Unul rămâne 
la presidiu, iar celalalt se predă cassarului. 

1 
~ 
'. 
j 

1 
I 
1 
i 

I 
t 
t 

~ 
f 

, 
• , 
I 

t 
1 

f 



>. 

4·7 

§. 5. Pentru ducet>ea in deplinire a decisiunilor adunării 
generale şi ale comitetului, referitoare la administrarea cassei, a 
fondurilor şi a fundaţiunilol', pre:-idiu illlpărl~lşeşte acestea cas
sal>ului pt'in eslrase din protocolul şedinţelor. 

§. 6. Cassarul rellniunei dispune de următoarele protocoale: 
(t) jl1l'11ul de cassă, 

bJ protocol special despre singuraticele fonduri şi fundaţiuni şi 
c) protocol de evidintă despre membrii reunÎunii şi solvirea 

taxelor. 
§. 7. Incassarea taxelor se face prin cassarul reuniunii şi 

cassarii despăl'ţăminlelor. 

§. 8. Cassarul reuniunii, pe baza li~telor intmle la inceputul 
anului şeolar dela fie care despărţământ, face prescrierea taxelor 
pe anul curent şi tn estr8s trimite conspectele fiecărui cassar al 
despărtămânlului, pentru incassarea taxelor. 

§. 9. Cassarii despărţi'unintelor sunt indatorati a administra 
la cassa centrală toţi banii tncassaţi in rate trei lunare, alătu

rând şi liHla membrilor, dela cari au incassat taxele. Iar cassarul 
reuniunii avizează c8ssarii despărţămintelor despre taxele Incasate 
prin el. 

~. 10. In fiiecare adunare a despărţămantului se ceteşte lista 
melllbI'ilol', cari daloresc cu taxă restantă şi curentă. 

§. 11. Membrii ordinari solvesc taxa anuală in două rate: 
la Inceputul anului şi in prima Septemvrie a fiecărui an. 

§. 12. Membrii fondatori şi ajutători solvesc taxa prescrlsă 

când se Inscriu ca membrii ai reuniunii. 

§. 13. Taxele membrilor ordinari, In cas de necpsitatp, se 
lncassează prin oficiul protoprezviteral, conform §-Iui 160 p. 7 
din "Regulamentul pentru organisarea invăţămantului in ş\'oalele 
poporale", care dispune de detragerea taxelor restant.- din ~a larul 
lnvăţătoresc. Asemenea se pot tncassa şi pe calp judlţi dă p" h;\za 
declal'atiunilor, ce le-au dat cu ocasiunea inscrierII lor d" rrJl'rnhri 
ai reuniunii. 

§. 14. Atat cassarul reuniunii, cât şi cas"arÎl dpspă ţii mi n
te lor sunt responsabili pentru toate sumele manipulatI' ŞI illca~sate 
prin ei. 



§.Io. PIătirile' se indeplinesc numai pl'in cassal'Ul reuniunii, 
in urma unei asignaţiuni în regulă dpla pl'esidiul reuniunii şi 

a:>ignaţiunea e :în consonantă cu buget.ul sau cu dccisiunile eomi
wtului. Pentru solvirile Hwute pe baza comitetului, ace:ila e 
l'esponzabil. 

~, IG, Fundaţiunile reuniunii Re adminisll'eb.ză conform li
terp.lor funt!ationllle. 

§. 17. Cassarul păstl'ează toale actele juslj[ici\toare la per

eepţiuni, pe cari le alătura la raţiociniul anual. 
§. 18. Scontr'a['ca cassei se face Pl'in contr'olor, ori prin o 

comlsltme denumită din partea comitetului [·euninnii. De:-:pl'e 

şcontl'area cas:;ei se ia protoeol in 2 e:>emplal'e, dintre !'are ullul 
rămil.ne la ca:;sar, iar cehdall se suh~terne fJl'esidiului. 

~. 1 U. La fineu anului solar, cl:1:;s31'U1 r'upol'tează comitetului 
reuniunii despre starea eassei, a fondurilor şi fundaţiunilor, iar 
adunării generale subşlerne socoata şi inventam!. Asemenea com
pune şi prezintă comitelului hugetul anului viilor. 

Dispozitie finală. , 
§. 20. Cu intrarea in vigoar'c a acestui " Hegulamenl", toale 

decisiuoile şi dispoz!ţillnile dl> p"lnă aei, cr~ contrazic ace~lllia, 

ics din valoare. 

Regulament 
penfm bibliotew Heuniuni; tnrd{(Uo/'ilo1' romani g/'.-o/'. 

din protopopif/ll'lp 1- Vll, dieceza ..1/'(/(/111/(;. 

1. Scopul. 
§. 1. Scopul bibliotccii e, a veni in ajutorul membrilor reu

niunii cu mij [oace de cetit, pentru perfecţionarea lor pe teren 

literal' didactic. 

II. Mijloacele. 
§. 2. Penlru ajungerea scopului, \'01' sCl'vl toate sCI'ierile de 

cuprins pedagogic, precum şi cele de cuprins lilerar-şlienţific, pe

cari membrii singuratici numai cu greu le pot procura. 
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§. 3. Adunării generale îi stil In drept, a "OUl anualminte o 
sumă. anuală pentru promovarea acestor mijloace. 

III. Administrarea. 
§.i. Biblioteca se administreaz.ă Pl'in bibliolecarul reulliunii. 

Sediul ei îl va stalari adunarea generală. 
~. o. Bibliotecarul poartă: al un catalog-inventar al biblio

tecii: b) un catalog alfallPtic; c) un I'egistru al foilor şi reviRtelor 
periodice; şi di un registru al impruJlluti'trilor, 

IV. Procurarea. 
§. 6. Procurarea cărţilor, a foilor periodice şi al revistelor, 

se faee prin adunarea generală. In casuri urgente prin comitet 
ori chiar şi prin birou. Fiecare membru fundator ol'i ordinar e 
indre~Mlţil a face propuneri pentl'U procurare. 

~. 7. Donaţiuni de eflrţi, l(>gatc şi alte obiecte, bibliotecarul 
le poate primi numai cu Jncu\"iitltarea c(,mitetului. *' 8. Nu se admit in biblil)lecă sct'ieri de cuprins contrar 
scopului, ce-I urmăreşte reuniunea. 

§. n. Fiecare cat'te; dupăce se leagCl şi se înseamnă cu si-
gilul bihliotecii, se IlItroduee mai înt.li in catalogul-invental', apoi 
in eataloglll al fa betie. 

ţi. 10. Catalogul inventar e menit pentru evidpnţă. şi usul 
bihliotecarului, ial' catalogul alfabetic penlr'u celitnri. 

S. 11 In catalogul invelltar se introduc căI'tîle în şir cro
nologic CII U1'mătoarele date: număntl curent, ziua, autorul opului, 
locul şi allul imprimăr!i, numărul volumelor, preţul căl'ţii legate 
.şi observaţiune. 

Uacă dintr'un op apar succesive' mai multe volume, aceste 
se provăd cu numărul primului voluJll şi se aşează in biblioteca 
hlngă olaltă. 

§, 12. Fiecare pagină a calalogului Inventar se sUlllisează 
şi apoi se trece pe pagina următoare ca transpOl't. 

S. 13. La opuri traduse seu prelucrate, după numele auto
rului, se introduce in pal'intez.ă şi numele tradudltorului sau·pre
lucrătorului. 

§. 14. Revistele şi foile periodice se ţin in evidenţă. in re
gistrul foilor şi revistelor. La finea fiecărui perioel apoi se leagă. 
in volume şi se introduc In cataloage ir\ t'alld cu celalalte căI'ţi. 

§. 10. In catalogul alfabetic se induce numele autorului, 
scris eu litere mari. Dacă opui are mai mulţi autori, se introduce 
numele fieci'u·uia. *' 16. In locul pseudonimelor se pune numele adevărate, 
dacă sunt cunoscute, cu pseudonimele in parinteză. Iar opurile~ 
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a căror autori nu sunt cunoscuţi, in locul numelui, se va pune 
ti ti ul cărţi i. 

§. 17. După numele autorului (in catalogul alfabetic) ur
mează titlul cărţii, numărul curent ni inventarului, apoi rândul, 
ori şirul, in cal'e se alUl cartea şi locul (al câtelea e in acel şir). 

V. A,ezarea. 
~. 18. Toate cal'ţile, revistele, foile etc., se păstrează In du

lapul bibliotecii şi sunt provăzute cu numărul curent al inventa
rului, al randului şi al locului. 

VI. Folosirea. 
§. 19. Drept la folosirea bibliotecii au numai acei membrii 

ai reu niunii, cari pot dovedi, că şi-au sol vit taxele. 
§. 20. Cărţi nelegate se pot ceti numai in localul bibliotecii. 

lmprulllutarea ciirtilor legate se face de regulă Pl'in înfăţişarea 
in persoană a IJllprumutătorului şi subscrierea proprie in registrul 
de împrumutare, care cont.î ne rubrici pentru numele imprulllută
torului. al autorului, titlul cărtii, numflrul invenlarului, numarul 
volumelor, ziua împrumutării, subscrierea imprumutătorului, ziua 
de inapoiere şi subscriel'ea bibliotecarului. Aceste 2 rubrice se 
umplu, când se inapoiază cal'lea. 

§. 21. Dacă imprumutătorul se serveşte de un mijloeitor, in 
cererea sa, făcută in scris, al'e să arate precis, cui să se incre
dinţeze cartea cerută, de sine se inţelege, pe lângă adeverinţă. 
de pl'imire. In ace:;l caz 1mprumulătorui garantează pentru incre
derea pusă in mijlocitor. 

Trimiterea prin postă se face, la cerere in scris, pe spesele 
şi cu rizi cui imprumulfltorului. 

§. 2~. La im pl'umutare in persoană, insu~i imprumutătorul 
umple rubrica antepenultimă. La imprumutRl'e prin mijlocitor sau 
prin postă, rubrica numită rămâne goală, dar se păstreaza ade
verinţa de imprumutat-e, respective reeipisul postal pană. Ia rein
napoierea opului. 

§. 23. Cărţile '3e imprumutii pe terminul maximal de o lună. 
Prelungirea lmprumulării se poate face numai In clL<;ul, dacă 
nime aitul nu cere spre imprumutare aceea carte. Oeodată nu se 
poate împrumuta mai mult de 2 opuri. 

§. 24. Bibliolecarul grijeşte, ca cărţile să se reinapoieze la 
timp şi nevălămate [n cas contrar are să pretinda restituirea 
pagubei şi reşpective preţul cărţii. 

VII. Scoaterea din folosinlă. 
§. 25. Cărţile devenite nefoloslbile prin folosinţă. Indelun

gată, se trec in o consemnare, ce se presenta adunării generale, 
spre luare la cunoştinţă şi a decide inlocuirea lot cu altele nol. 
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§, 26. Scoaterea din folosinţă a unei cărţi se notea~ă in 
toate cataloagele. Cartea nouă insă ce înlocuieşte pe cea vechp., 
nu se trece nici in inventar, nici in catalogul alfabetic, ci i-se 
·dă numai numărul vechiu din inventar. 

VIII. Inspectiunea. , 
§. 27. Inspecţiunea bibliotecii o face controlorul şi comi

tetul reuniunii. Acesta, in fiecare an, va raporta adunării gene
rale despre mersul şi starea bibliotecii, arătând şi măsura, in care 
ea a fost utilisată de membrii pe baza datelor primite dela 
bibliotecar. . 

Iosif llfoldovan, Dimitriu PopoV/:ci, 
prezidenl secretar. 

Rolul învăţătorului afară de şcoală.? 
OJlomiit aduftm-e generalii! 

Apostoli dela mat'Hini! 

E fapt incontestabil, că oricare om din lume nisuie - vl'ând 
nevrând, a se manifesta după putinţă. Filozoful nisue a-şi ex

pune înţelepciunea sa, medicul ştiinţa sa, meseriaşul manufaclu
orele sale, economul productele sale, ş. a. m. Şi după cum este 
valoarea manifestărilor, aşa este valoarea individului, ce le-a pro
dus. Aici s'ar putea aplica zicala: "Cum e omul, aşa e lucrul", 
şi viceversa, adecă: "Cum e lucrul, aşa e omuP'. 

Aşi dori să ştiu, că oare există vr'un individ in stare nor
mală, care să nu nisue a-şi manifesta eul său? Şi oare acela, 
care nu tinde a-şi validita persoana sa prin muncă, tmplineşte-şi 
datorinta de om 'f Eu zic că nu. Şi aceasta afirmare din simplul 
,motiv, că Dumnezeu de aceea l-a creat pe om ca să-şi împli
nească datorinţele sale cu sfinţenie aici pe pământ. 

Am zis, că indivizii, fie ei de orice branşe, tind după pu
tinţă a se valorâ. Şi dacă toate elementele branşelor, prin va
.loarea lor, caută liniştirea conştiinţei, cu acest prilej am aflat de 

*) Disertaţiune cetită In adunarea generală din Pecica, adnesată la pro
Itocol sub J.) 

----------



bine a mă ocupa despre rolul tnvăţătorului, cş.rele - mult -
puţin îşi afirmă eul său, Despre invăţător, ca invăţător in şcoală 
numai atâla amintesc, că intru alâla e socolit ca adevă.'at fnvă
ţător, întrucât îşi fa~e datorinţa sa aşa, ca conştiinţa lui~ă fie 
liniştîtă. 

In timpurile antice - după cum no demostră j,toria - în-
văţătorul era luat din şirul sclavilor mai deştepţi. Acestui ;.;cla v 
numit "pedagogus" li erau concrezuţi câţiva eopii spre Ingrijil'e. 
Acest pl'dagog supra,'eghea numai purlarea elevului, dar de edu
caţiunea sislematicrt nu pulea fi vorbă, fiineă însuşi pedagogul nu 
dispunea de forţe pedagogice, Aceşti pedagogi erau foarte sI al> 
dotaţi. Doar nici dl-! dolaţiune nu p"tea fi vOl'bă, deoarece nu
mai viptul il primeau pe rând dela părinţii copiilor, Reboniflca
rea era deci numai O cerşi re. iar flUpl'avegherea numai săIă. Acel 
pedagog nu se bucura nki de cum de v.'e-o "timă, ba Îi1 loc de 
a fl onorat, de multeori era espus batjocurei chiar şi elevilor lui 
De poziţie In societate nici vorbă nu putea fi, la ce contribuiA 
mult şi scJăvia ruşinoasă, A~a a fost acea"ta la Grecii din anti
citate, iar la Homâni aşa bine ;5lătea bietul pedagog, Incat i-8'a 
redactat sentinţa eli: "Pe cine l-a urât zeii, l-a făcut invatător';, 
Aşa au fo"t timpurile pe atunci. Pe de-o plute c\'alifieaţia insu
ficientă a pedagogului. iar de altă parte sclăvia l-a ţinul in cllaos, 
nepntându-se deci yalidih\ acel oficiu şi prin urmare Ilici peda
gogu! nu s'a pulut valora. 

Dar după cum zice poetul: "Vremea trece, vremea vine" 
astfel lrecură şi acelea timpuri triste pentru isloria in\'ftţătorului 
şi din luptele emancipării am eşit şi noi la suprafaţft. Azi nu
mele im'ăţlltorului nu e mai mult nume de batjocură, ci e nume 
de stimă, Azi suntem în avantaj faţă de trecut, fiindcă numai 
suntem recurlaţi din şirul sclavilor, ci suntem toţi fii de cetăţeni 
liberi. Statul invăţătoresc e provăzut cu c\'alilicaţia, ce o pre
tinde timpul modern. Oficiul invăţatorului e coordinat cu cele
lalte oficii din stat şi nici decât subordinat. Azi nu ne poate 
denega nimenea zelul f?i abnegaţiunea, ce o de,!\'()ltam in activi
talea noastră pentru fericirea neamului şi pentru prospera .. ea 0-

mcnimei in genel'e. 
Să nu cugelaţi, iubiţi colegi, că acestea sunt numai apre-

cieri deşerte, căci toţi oamenii culţi cu cuvinte de aur sculpte~ză 
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hărnicia invăţatorului. Nu-i vorbă şi azi se mai aliii ici-colea 
câte-IlO laic, care caută dinadins de a-l şicămt pe învăţător cu 
epistetele de "biet dăscălaş", "încă şi dascălul se ocolleşle" etc. 
Aceşti indiYizÎ ar voi cumva s(i-I declare pe învăţator de incult 
şi să-I socotească in ceva chip de incapace. 

Eu insumi disputam odată cu un individ despre invăţAtorul 
de azi, carele era nemulţ<imit cu şeoala de azi din pricina învă
ţătorului. Intr'altele mi-a zis: "Numai alunci \"a fi In"ăţălorul 
adevărat învăţător, daeă va fi cvalilical eu 8 clase, căci uită-te 

Ula: Daeă eu cel' dela Dia imprumut 101 coroane ~i dacă ai 
numai t 00, atunci poţi-mi da 10: '( - I-am r{tspuns : "Scuză-ma, 
dar cu tot dreptul iţi r,'tspund, că D~a nu eşti în clar cu ceeace 
este învăţătorul. Exemplul Dtale nu e la loc. hwăţatOl'ii noşlI'i 

sunt cvalificaţi după cerinţele moderne şi e egală diploma 101' cu 
cele 8 clase şi dacă poate da pe numărul 100, sigur că-l va putea 
da şi pe 1". - "Dar bine", mi-a zis mai departe - ,.n'ai cetit 
Dta cum un i nşpeelor de şeoale la~ă s,\ tie puhlicat concurs pe 
ol;'taţiune canlorală in loc de !:,taţiune invăţMorească, de unde 
acel inşpector deduce, eă titlul de invl'tţă!or e sinonim cu al can
tor-ilor de prin Bihor?" Am zi,,: ,. A rn cetit concur,;ul cu pri
cina, nu numai eu, ci doar toţi învăţătorii şi cu indignare prote
slăm contra acelei neprecauţiuni. l\oi învăţătorii insă nu facem 
apI'ehenzii pentru neprecauţiunea unol'a sau altora, c,lei ne cu
noa:;;lem chemarea. Chemarea noa"lra e sfânta, iar misiunea 
apostolica. Cine nu ne apretiază, nu cunoaşte scopul, pentru 
care e chemat învăţătorul". pam\ aici disputa ... 

Că in şcoală invătătorii no:;;tri işi împlinesc mi"iunea. cu 
slinţenie o recunosc nu numai inşpectorii noştri de şcoale, ci chiar 
şi ('ei regeşti. Adevar e insă, că mu nca învăţătorului e mai slab 
răsplftlit[l, căd dotaţiunea lui e mai puţină, ca a tuturor funcţio
narilor. Dar precum în cel mai mar'e rău este şi ceva bun, ast
fel doar şi lipsa materială incit il indeamnă a fi mai aeti,·, cflci 
doar de ar fi plătit mai boereşte, poate că ar căuta să se mani
feste boereşte. Prin aceasta insă nu voiesc a zice, că învăţătorul 
nu ar merit;\ o leafă mai bună, dar fiindca aşa sunt \Temurile, 
trebue să ne mulţămim cu zicala că: "Fericit e ct'l ce să. mul
ţămeşte cu ceeace are". 



Dupa mine, h1Văţ1itorul se va putea valora, dacă nu se va
mulţămi cu cunoştinţele, ce !şi le-a câ!ştigat in decursul !ştudiului, 

ci dupăce va intra in viaţă se va nisul de Il cetl toate opurile 
de valoare, dar mai ales acelea, ce cad in cadrul său de acti
vitate. 

Invăţălorul va fi apreţiat atunci, când la orice întrebări puse 
de alţii, va fi gata cu răspunsuri logice şi adevărate. Să caute
mai departe invăţătorul să nu uite de sine, căci nitându-se de 
sine, se uiW de misiunea-i sfântă. tn afară de şcoală să desvoalte 
învăţătorul aceeaşi muneă, cu aeela!şi zel !şi abnegaţiune, cu care
luptă părinţii pentru fericirea fiilor. Cultura socială şi intelec
tuală să şi-o lnsuşiască fiecare din noi. căci aceasla ridică nim
bul statului invăţătoresc şi al şco alei. Orice fel de bâ.rfeli sa 
lip:"lască de pe bur-ele fiecăruia şi de pe 8celea să iasă numai 
cuvinte de aur lămurit, ~ăci acestea vor contribui la 1mbunăli\ţirea 
sorţii poporului şi vor ridică. vaz.a invăţătorului. 

Să ne intrebăm acum, că oare ce este tnvăţatorul? lală 

ce definiţie ii dă literatul Iosif Vulcan când zice: "lnvăţătol'ul e 
ca luminarea, cal'ea respândind lumină, se consumă pe sine în
suşi; dar shlngându-i-se viata, el nu Iasă tnlunerec după sine ca 
luminat'ea arsă, ci lumina produsă de el trăeţ;te mai departe in 
elevi". Invăţătorul este apostolul, advocatul, medicul şi ingine
rul popol'ului. Aceasta o demunslru cu aceea, că dela învăţător 
se cere sfat şi ajutor, în toate direcţiunile. Din motivul, că po
porul, care cere sfatul învăţătorului, tn cea mai mare parte e 
agricultor, se pretinde dela învătător să fie acasă in toale cuno
ştinţele economice, căci precum ştim, plugarul român ceteşte foi 
şi cru'ţi, pe cal'i ii dă mâna să le procure; şi de multeori sfătu
ind cu un ataI' individ, te pune in luimire cu ceeace auzi dela 
d~lnsul, iar de cumva inv~tţătorul li rămane inferior, ajunge să 
fie critizat chiar di n partea foştilor săi elevi. Prin aceasta apoi 
sufere auloritatea Invătătorului, iar ambiţiunea lui e şlirbită. 

I Să vedem acum relele, ce le putem observa la poporul no-
/ stru şi pe cari învăţătorul, in conţelegere cu ceilalţi factori che

maţi, le-ar putea deIătur,l. 
Sunt de firma convingere, că cu toţii aţi experiat, cum co

pilul ţăran indată după absolvarea şcoalei cotidiane, nu se mai 
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interesează de loc de carte, ba ce e mai mult, inmediat dupa 
absolvare incepe cu fumatul, cu şezătorile şi cu bil'Lurile. Să-i 

aduni la ~coala de repetiţie nici vorbă; chiar pe lângă cea mai 
aspră pedeapsă nu-i poţi capacita. E timpul suprem, ea învătă
torul, cu celelalte persoane chemate, să păşască la mijloc. Legea 
dispune, ca până dela 15 ani in sus nu e pel'mis copiilor a lua 
parte la jocuri şi prin birluri. 

Cu toţii însă cu regret putem constata, că. această lege nu 
se aplică. Aici ar fi locul, ca în"ăţătorul cu preotul să se pună 
pe lucru şi să conslrângă pe cei chamaţi la executarea legii, iar 
incat aceştia ar negliga executarea, să se caule remediu la fOI'U

rile competente. 
Pe lungă acefltea apoi invăţătoml să nisne pentru, inacli

varea şcoalei de ro petiţie, căci precum bine ştim, mai Cel ,!imic 
nu ajunge toate cunoştinţele câştigate in şcoala cotidiană, dacă 
acelea nu se repetează dind copilul lucra cu o judecata mai 
clar{t. 

Mergem !Ilai departe. In timpul prezent, după cum ne de
monstră statistica şi după cum espet'iem şi noi z.ilnic, băuturile 

spirituoase nimicesc nu numai o parte din avutul poporului, dar 
aceasta tiloxeră indeamnă pe oameni la dC5frânări şi crime, cari 
duc la peire. 

Un alt verme, ce roade la avutul omenim(~i. esle: lucsul. 
La o nuntă bunăoară, sau la orice petrecere popol'ală, clacă am 
dori să ştim, că care efata sţtracului şi care a bogat ului, după 

haine ori· după banii dela gât nn le-am putea deosebi. 
lncă un rău destul de mare sit constată la femeia tăI'anului 

rom~ln: distraqerea prin .fleacuri, sau mai bine ;7,Îs: ,. A In .~tltt pllţi~~ 

de vorbit Cit I,ecina". - Cât e ziua de mal'e, eelea mai multe 
femei stau pe stradă, (fireşte mai mult la olaltă) şi Intrebată fiind 
că unde a fost, zice că: "a stat Jlu(in de ror/l(t cu ~·e(·in(ţ". Acest 
"stat puţin de vorbă cu vecina", grădina femeii ţăranului român 
o umple cu burueni, casa rămâne necaştigată, iar copii lasaţi 

de capul lor, ca vai şi amar de ei 
Superstiţiile de tot felul apoi, doar, niCI la un popor nu 

sunt aşa de număr-oase, ca la poporul nostru. De diavoli, sh'igoi, 
marţole şi pricolici, le este frică chiar şi copiilor din leagăn. Ce 



mai zicem apoi de să['bătol'ile băbeşti ca: Foca, Sfradeleuţple, 

Tacnainte-tâcnapoi, Marţi·sările, Joile dela Paşti până la Ho
salii? ele. Cu un cu v,lnt, dacă am căuta., am constata, că femeia 
ţlranului romăn are mai multe sărbători ca zile de lucru. Deci 
de unde va spori a\'erea romanului? 

Eala deci o mulţime de scăderi, pe cal'i le putem constat,\ 
la poporul nostru 1 

~i apoi ce cugetaţi iuhiţi colegi, dne e chemat 1n primul 
rând de a arat.). poporului, că heuturile, luxul, Jleacurile, super
stiţiile şi săI'bătoriie băbeşti sunt aşa mOl'huri şi datini, ca1.'Î in
groapă de viu pe un popor, atât moraliceşte cal şi materiali
c{~şte? Cel dintitiu şi in primul loc, după mine e chemat învăţă
torul. cal'ele trebue să difipună de toale al'male ştiinţei prin cal'i 
să combată ce e de combătuL 

Impal'tiali fiind, putem afirma, ea poporului nostl'u 'i mai 
trehue încă multă carle, ca să poată ţinea pa~i cu alte popoare. 
De multe ori elm'ul devenit maiorean, e cuţit cu '2 tăişuri penh'u 
şcoala şi biserica l;1i, Vedem cum ial'na, nemai avand ţăranii 

lucru in camp, să adun mai mulţi la olaltă, iar ca ohiect de 
discuţie 'şi iau pe pt'eotul şi pe învlltătorul, deSCl'iindu-i in colea 
mai negre color'i, că ei sunt rmincătorii poporului, ei arund 
dajdii grele etc. Sunt. cazul'i, unde mai bucuroşi ascultă sfatu
rile pal'\'cniţilor şi ale şar'latanilor de difcl'ite spetii, pe când ale 
conduciUoritor flreştile abandonează. Toate acestea din lipsa de 
neşHinţă şi din cauza multo!' analfabeţi. 

OnoraU'l adunare generală 1 Noi ştim cu toţii, ea spiritul 
omenesc e astfel creat, că e dornic de a şti multe, ba în continu 
caută izvoare de a şti ceva nou. Lăsat fiind poporul de capul 
său, uşor să intâmplă că dă crezamânt şadatanilor şi parveni
tilol', carii sunt străini de limbă şi de port şi cari '[ explotează 
tn folosul lor. Invăţ,'Horul cu preotul să caute mijlocul şi izvoa
rele din cari sa adape setea poporului. PedagoguJ Herharth zice: 
"Sufletul omului lucrează numai din aceia, ce a perceput, ergo 
totul atâl'llă, dela ceia a-i dilm. Sufletul omului esle fOI'mabil, 
deci educaţiunea eHle posibilă". Izvoarele, cari ar potoli setea 
neştiinţei, după mine ar fi: ÎI~liinţ(,relt de Iiildioteci popomle şi 

ţine rect de preleyeri poporlde. AceHlea izvoare sunt mijloacele 
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eari conduc poporul adult la fericirea materială şi morală. Peste 
ia mă, în Dumineci şi sărbători, s'al' pulea arangia prelegeri po
porale, unde sa combata rnvăţălornl tof ce contribue la ruinal'ea 
avutului material şi moral. Preotul de pe am\'om să de mână 
de ajutor In"ăţiHorului pentru luminarea minţii, căci mai ales el 
esle dascălul adultilor. 

Ar fi poate de dorit ca pI'elegeriie poporale pI'eeum şi bi
bliotecile poporale să fie ohligatorice pentru toală mitropolia, ca 
astfel Hecare să aibă impus ca datOl'inţă a prelege şi a imp[trţ.i 

căI'ţi bune de cetit. Aflându-se 1\1 fincare cas,ă CeHe o carle bună 
de cetit, păl'Înţii Inşişi ar c{iUta ca copiii lor să se ocupe f~U 

cetitul şi astfel loti împreună ar a\'ea obied de discuţie sel'ioasă 
în loc de a sa oeup,'l cu ceia ee niei cand nu aduce folos. 

Fraţilor Colegi! In ce priveşte rolul Invatatorului in so-. 
cietate, nu amiutesc de etichetă, căci In regulele bontonului ori 
care e instl'uat in aşa mă~'illră, ca să poală lua pal'te In ori care 
soei etate modestă, 

Sit rf~CPl'e fn"ă, ca invi\ţi'ttol'ul Si'l tie ii) curent cu toate eu
noştillţcle necesare, ca a'lll'el apoi, în oricare sGcietate ,.,au co\'
poraţiune si'l poată lua parte la delib(>I'ăI'i. Acestea apoi ,.,a fie 
h\mUl'ite şi clare, căci claritatea justilica cultura, attil de nece
sal'a ol'icăl-ui Olll inteligent. 

I-se impune Invatatorului modestie 111 toate afacerile, pre
lcn~iuI1ile şi imprpjUJ'ările, dar pe lânga toată modestia sa recere 
elJergie mal'e, pe carea trebue să o manifeste in toate actiunile 
sale. Aetivitalea energieă contribue foarte mull la ridicarea 
vaz(~i unei eorporaţiuni. 

In viaţa de toate zilele, oamenii sunt constituiti in, diferite 
soeietăţi şi eorporaţiuni, ai căror membrii să nisuesc din răsputeri 

pentru realizarea idealului pentru Jare s'a constituit. Precum 
membrii omenimei au lipsă unul de altul pentru de a sf,Uui pentru 
binele lor, astfel şi membrii unei societăţi ori ai unei corpOl'a
ţiuni încă au lipsa pentru schimbarea de vederi cu membrii altei 
societăţi ori corporaţiuni, ca astfel apoi in comun să poală con
lucra pentru idealul sublim. 

Din acest punct de vedere, i-se impune lrwăţătoI'ului de a 
să fa(~e membru la vr'o societate literară, căci aceasta'i dă In-
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văţăto\'Ului ocaziune de a-~i perf~ctiona facultăţile şi de a-şi 
Validita eul său şi pe cale ştienţifică; iar ca membru in corpo
raţiuni i-se dil prilej invăţăt.ol'ului, ca experienţiJe că~tigate prin 
nemijlocita atingere de popor, să le supună deliherăI'ii, din cari 
s'ar aduce hotăl'âri, eare ar contribui la Cericirp.a poporului. 

Dacă e adevărat, c(l ,.învăţătorii formează naţi une", am 
comiLe o mare greşeală dacă n'am căuta toate mijloacele penLIU 
promovarea binelui naţiunii. A\'ând un popor invi'tţătol'l culţi, 

atunci şi poporul ~'a avea de unde sa pl'imeasl'ă cultură. 

In expunerile sale, Iosif de Calazanza Stl adreseazţl c~ltră 

invăţători astfel: "Binele naţiunei este depus in mânile voastre; 
ea "rl \'a binecuvânta sau vă va bIăstăm,!, după cum veti fi ştiut 
a o conduce. PregtLtiţi-vă deci pentru ziua cea mare, c~\nd va 
trebui Sll daţi samă de faptele voastre, e:wi voi sunteţi re,.;pon
zabdi lui Dumnezeu nu numai de voi înşivă, ci incă şi mai mult 
pentru popol'U1 ce vi s'a încredinţat vouuă li. 

Onorata adunare genel'ală! APOiitolî ai neamurilor! Dacă 

inv~ltătorul va lucra CU cea mai mare energie pentru ameliorarea 
bunei stări a poporului şi luptând din resputeri pentru delălu

rarea agenţilol' provoc,\\nri de rău poporului, fiind reprezentaţi 

in loate societăţile şi corporatiunile, unde e vorha dt~ sine şi de 
soartea poporului', iată eă i-am vedea vaza şi autoritatea in toată 
splendoarea moJernităţii. 

In fine, mnlţi'tmindu-vă pentru pacienţa, ce ati manifastafo 
faţ.i de expunerile mele, inchei cu sentinţa unui coleg de-al 

nostru, care zice: "A sosit timpul şi o ·ra. azi mai mult ca nici 
odată, ca: fiecare 'n ale sale, dar, tot ronHlnul la postul s{tU ". 

Nrtdab, Noemvrie, 1 \lOi). 
ni,1tI ih·it~ Boru·j.n~ 

lnv:l\ător. 

1 Il fl)}·nUl tiunÎ. , 
('omitdul R(>"uinnei noastre lnvăţ;lloreşti au ţinut Joi 

in l' 14 Februarie şedinţă extraordi nară, la care au pm'ticipat 
membrii: Iosif Moldovan, PI'otasiu Givulescu, Dimitriu Popovici 
Iuliu Grofşoi'ean, Damaschin Medrea, Stefan Roja, Ioan VaT\cu, 
Petru Vancu, l\icolau Boşcai, Ioan Roşu, Nicolau Cristea, Mihai 

--~ 
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Vidu şi Pavel Dârlea După de:;chiderea şedinţei, prezidentul face 
amintire de trecerea la cele eterne a fostului pl'ezident şi prim 
membru de onoare Teoilor Ceonfea, carele ca reîntemeietor al 
reuniunei şi unul dintre cei mal devotaţi pl'ofesori preparandiali 
şi-a câ~tigat mprite neperitoare pentru reuniune şi \'ecinÎcit re
cunoştinţă dill partea fo~tilor săi elevi, Prezenţii cuprinşi de 
sentimentele dm'erii, rostind cu\'intele "in veci sa fie amintil'ea 
lui" dau expresiuni condolenţeî lor. - ~Ta şi luat apoi la cunoştinţă. 
ŞI s'au 3probal (lispoziţiunile prezidiali privitoare la participarea 
reuniunei la înmormântare şi s'a decis, ca cu ocaziunea adunării 
generale ce se va ţinea In vara anului curinte in Arad, sa se 
ţină pentru odihna sutletului său păr'ăstas, la eare să participe In
treag{t Heuniunea, in legătură cu aeeasta afaccl'e, prezidentul 
raportează, că îndemnat de sentimentele recunoştillţei faţil de fe
ricitul în Domnul, încă pe timpul cand acesta cu o energie de 
admirat eondueea destinele reuni unei, în conţelegpre eu Tllai mulţi 
colegi membrii au rplmiunei s'au preg~tlil a s('r'bil în mod demn 
iubi leul de 2:) ani dela "uirea sa pe caledrll., dar morhul grav ~i 
cazul tJ'isl al mOl'ţii i-Il impedecat in executarea ferbinlpi lor do, 
rinţe, Raportează mai departe el din tristul incident al morţii, 
conţelcs cu membrii prezenţi la lnlT1ormanlarf', au luat hotăl'area 
de a-şi al'ălit recullo:;otif.lţa faţă de marele 101' binefăcător prin e
lernizarca mellHll'Îei lui şi al',ldicarpa unui monument la rnormant. 
Şi tiindc:1. meritele şi recunoştinţa noaşlr'i'1 şi le-a criştigat fericiilll 
nostru fost profesor In mare parte ca prezident al reuniunei. află 
de bine a propune că aceasta afacere :;[\ o prilllcasctt l1:,upra sa 
Reuniunea, in care caz, dan!;'ii pun la dispozitia H.eulliunii SUlJla 
de imf,. (:01', (i:) fileri, tlinpl'cună. eu cele 100 esemplare "Scrieri 
pentl'll popor" de Nicolau ~lef şi ~)O eXf'mplare "ChestiUlwa pe
depselor" de Iosif Velcean, incurse spre ~(~opUl'ile indicate dela 
recunosci'tlOI'ii 3ă.i elevi, - Comitetul primeşte în unanimitate şi 
recunoaşte af"aeerr3 :;oi îndatorirea de a sa, espI'imand recuno:;;linţă 
şi lI1ulţ[unita iniţiatorilol' ~i conh'ibuitorilol', Tol Ol!alft aulo
rizrază pI'ezidiul a di::opune de tipărirea de coal(> pentru 
adunarea de contr'ilmiri hencvC'le spI'e scopul indieat, in num[u' 
corăspul1t.ător pe cari distribuindu-Ie memhrilor şi al
tor foşti elc\'i ai fericitului să continue colectal'ea, şi, şi până 
la alte dispoziţii, cu scopul de a putea inaugura monumentul ara
dicâ.nd incă. cu ocaziunea adunăr'ii generale din anul cUl'inte, M1 
se pună in conţelegere eu un intreprinzator privitor la planul şi 
pretul mOllumentului, având a raporletln această afacere proximei 
şerlinte de comitet. - Tot cu aceasta ocaziune s'au luat di,<po
ziţii cu prh'ire la lmprocesuarca restanţierilor cari n'au sati:;făclll 
multelori rugari şi recercăl'i prezidiali, s'au discutat şi delibel'at 
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mai multe afaceri curente, intre cari şi modul de editare şi ad
ministrare alol'ganului Heuniunji, 

A,'ârikm'('(( .o;a{al'dm' Î nl~âţiit(w('şti la minimalul de 
/i()() ('(n'. Ven, Conzistar diecpza n, spre a pute satisface inallei 
dispoziţiuni a ~lăritullii Con~res national, a esmis o comisiune 
compu:'iă din Dni·i asesari Homan Ciorogar, OI', Gcorgiu Cilthandu" 
şi lo:::if Moldovan, [Jcntru ştudierea afacerii şi compunerea unui 
pl'Oiect pt'ivitor la modul de ezecutare, 

Imf"wiitâţiJ'('n sortii i w'(I(âfm'ilOl', Ex. Sa Domnul 
mintslm de culte şi in"tl'lwţiune publică contele Aponyi AI/Iert, 
conform mult sulm'atei sale promisiuni, a prezentat dietei proiect 
de leg(~ In acea"ta afaeere, Dorinta general[t a Ilwăţ,Horiior însă, 
de a fi deopotrml cOllzidm'aţi fără privil'e la calitatea şcoalei,
şi de a fi rehonilicaţ.i după pl'c",taţiuni conform altor funeţionari 
eu c\'alifkaţiune cOI'ăspunzăloare, nu s'a I'ealizal. din (,0111ră, li
bertatea - d{~ cal'e are mare lips~\ iI1văţătol'iul in Împlinirea cu 
con;;;tiellţiozitate a stlntei şi măreţei sale misiuni, - Ill'in diver
sele şi l'iguroa"ele dispuseţiuni ale acestui pl'oiect de lege, cal'i 
alterează şi mlille dispu:ie~illni ale corporatiullilOl' autonome ",us
ţinatoat'e de şcoale, - s'a ,'estrâns In mod e",enţiaL Se Iasă inge
rintă va",lll în afacerile şeoalei organelor adminis1r'ati\'e, :;e nOl'
mează eontrat' posibiliti'ltii şi ec\'itiiţii folosirea limbei magiare ca 
limba de propunere, se illterziee th'pptul de liheră alegere a ma
nualelor şi in caz cand un Illvilţălor ar li deslîtuit penll'u fapte 
contrare cu dispoziţiullile de tot Sen~r'(' ale ac('stui proiect de lege, 
i-se interzice sl1~ţinăIOl'i111ui rll·pplul de a mai sustine şeoală, şi 
III schimh - cu toate ea InvllţiUorii confpsionali fac serviţii du": 
ple statului, în ceeace priveşte recompenza, sunt mai puţin con
zideraţi decât colegii lor cari au fel'jeil'ea de a se Jegrnierda in 
palatele şeoalelor de slat al'ădicale d i Il ",udoal't .. a noa:;l!'ă comună 
- Comitetul central al hwăţatorilot' din patriă a şi inaintat eş
cepţiunile sale conlra proiectului, cupl'inse intru mernorand, A
semenea a facut şi Bellniunea lnvilţătorilor de stat. 

După pl'oiectul din ee,.ţiune, salal'ul inv{tţălorilol' ar fi ur
matOl'ul : 
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Susţinătorii de şcoale comunale şi eonfesionale ar fi obli
gaţ.i a fntregi salal'ele indtţiHorilor conform dispoziţiunilor ace~lui 
proiect in deeur,; de treI ani dela intrarea in vigoaI'e, cel mult 
până. Ia 30 Iulie 1910. 

Apil'l'lt'l'PCl ,~('o(fldm' eouj'N4ionalt', COli ~i"4t(JI'HI ml'lJ'O
politan di", .. .,ibMI.!. sub presitliul J<:x. Sale Ului Mitropolit ioan 
Meţîan, a luat holărârea de a prezent:'!. conh'a proiectului şcolal', 
înaintat dietei de contele Apor.yi, un memoranrl, cal'e a şi 
fost pre7,entat ministrului in pel'soană prin tnsu."i Mitropolitul 
insoţit de P. S, ::3. J<:piseopi dJecezani Niwlarl Popert tIin 
Caransebeş şi Ioun J. Papp din Arad. Archiereii noslt'ii in
tre ponderoa,;ele gravamine al'âdicate eontra pl'oieclultli cer', (t 

,~e "labili sltlarul Înl'iit/if01'esc numai la minimalul de ,"ilO wr. ;" 
cvinecenalele la 1()() ca,'" aşa cit ele numai dllpit lin serviân de 
J{) de ani sit .~e ul'/lclice la slI1nâ eguli'i cu salilnil /undltmenh,/; 
(tpof d/lpli moartea Îftr/iI/lfm'ului, ciirlul'lJ şi o'i,wii sit p1'imia,~/'ă 
numai jumrifate ,fin sal l' În decursul /lllili an ;;i ntt Înt'ref! srtllt
rut pe .iron(if(tfe de ttt! d!tpii wm se contemplase În proiect, 

}/)pi,'wopii 'I'olllâni fI'" {~(tt, in frunte cu Ex, Sa [)Ilul 
Mitropolit Vidul' Jlilwlyi de AJI.~a, indt au ţinut o confel'inţă În 
mer'jlul afacer'ii ~i au hotrmU să trimită la dietă şi Regele apos
tolic o repl'ezenlatiune contra aGelui proiect de leg!>, In repre
zentaţiunea aceasta ,;e cere, ca proieetul de lege să tie rell'imi,; 
Minislrului de culte ~i in,;trucţiune publil'ă, spre a-l; IJI'elucra 
astfel, incât Îmbuftiitt'iUl'eft lejilor Înâ(!iUore~ti sit se facil din CltS(t 
Mnlltlrti, /iin'i w prin a':easfct Sti Jie liJ1.~ffe !Ji"er/<:ile de dreptl/rile 
Ntri jllÎnli ',eruli le-itn al'rlt (t.~I/}Jrrt .:;coalelor, 

Con::.:i, .. tot'ttl hi,,,pJ'icd el'an!lhelke ... ii""p~fi" adreseazrl 
ministrului remonstraţiune contra tlispoziţiunilor prin cari se "a
tama autonomia biserieii. - Se zice că şi pm'fidnl pOP0r!L[ ca
tolic in frunte cu contele Zid~!I ~Vândor, încă e contra pl'Oiectu
lui. Clubul deputaţilor naţionalişti a şi inceput luptă energică. 
contra proiectului, 

Adu,'W'J'efl popo'l'llUi din Blr',~ incă au luat frumoasă 
rezoluţinne, in carea intre allele se zice: Sltimfmniifiifirile leti-
101' itlfiiţiitore:;;ti rle nelini~te;;te, ci condiţiile de wre Il~fe le!ll~t(1 
aceaMa îmfmnrltii{ire, (n senzul acesta şi-au făcut datorinta ~i 
bravii Şirieni în adunarea poporală ce au ţinul-o sub conducerea 
deputatului Dr, ,'jt~t'an Po]>, 

Sino(l(lele PJ'otO'popr~ti din Anul. BOI'o~('bc,! şi 01'adeft
'IIW1'C _. compuse in mare parte şi din invăţatori~ au votat cu 
unanimitate rezoluţiuni de protest in aceasta afa.:ere. Şi după 
cum se vede din anunţurile jurnalisticei, intl'eagt: poporaţiunea 
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ţării e l'evoltală şi pusă in mj~care prin ace,>te proiecte de lege, 
cal'j sub masca imbunătăţirii sorţii Invrlţătorilor, tintesc nimicirea 
şcoalelor con fesionale, 

t Caii:- de, ntO(l'}·t(~. Din despărţămantul Ruteni ni se comu
nici\ triRta ştire, că sârguinciosul fnvăţător Ueo-rqe (}rozav din 
Brmte;-:ti a trecut la cele eterne. La inmormAnlarea săvârşită in 
ti "fa"tie (21 Februarie), au luat parte Domni preoţii: Teodor 
Rada din BonţeşH, Alexandru Nica din Alrnaş, A. Miclău din 
Secaş şi Homul Hăl'duţ din Holtmize!ş precum !şi un frumos număr 
de invitţători in frunle cu preşedintele despărţământnllli Nic()lau 
Ho.~cai cal'ele la mormânt a ţinut un fl'umos cuvânt de despărţire 
in numele Reuniunii. Dumnezeu să tindă mângălere intristatei sale 
soţii, iar sufletul lui să-I a!şeze in lăcaşul'ile drepţilor. 

~lI(1n'lt((l ş(~ol(w O~JI'U. Ministrul cultelor şi instrucţiunei 
publice, prin ordinul de sub nI'. 1032/H07 a interzis folosirea 
manualului ,,Istorioare bisel'iceşli" 1ll carte de religiune pentru 
şcoalele poporale aprobatâ de Ven. Consistoare orl. române din 
Arad (Nr. 6~97 /1897) Caransebeş (Nr. 723/1898) şi Oradea-mal'e 
(NI'. 8Ri)/ W6 din 1898) Ediţiunea a IV Car::.nsebe!ş 1906. 

lIn paşitwlnte. Vener. Consistor din Arad a cumpărat 
moşia de l:!OO jnghere de lâ.ngă S. Petru s::trbesc (eom. TOI'ontal) 
dela contele Paul Szapary cu 1.200.000 coroane. 

l'~);l-'amene (h~ c!·aUji('a,ţl,ltneilt'J{j,('Um'ett.'~cit nu se mai 
ţin şi in luna lui Februarie ca !şi până acum, ci conform dispo
ziţiunilor noului Regulament votat de înaltul Congres, numai cu 
ocaziunea examenelor ordinare la finea anului !şHolar. 

Pent"'lt licmtl din Brad. Tinerimea româna. din AraJ a 
arangiat un bine succes concel'l inpl'eunat cu pett'ecere de car
neval, care a rezultat pentru fondul liceului conziderabila sumă 
de 2030 cor. Tot pe scopul gimnaziului au mai contribuit dl ~:m, 
UngUl'eanu din Timişoara 1000 cor., Dr. Nicolau Ciac lan medic 
tn Pecica 200 cor. Românii din comuna Tisa 2-j. cor., din co
muna Berin~ 13 cor. 76 Jileri. 

Al'eI'ea ftmdaţ1;wili E,nanu..il GOil:-sdu,. Conform soco
telelor încheiate cu finea anului trecut averea reală a funuaţiunei 
e 6.460.714 cor. 76 fiI. Cre!şterea anului 1906 e de 323.023 cor. 
41 fileri. 

Owrs de dese1ini in Slbiiu. Cu aprobarea Ministrului de 
culte şi instrucţiune public1i se va ţinea in Sibiiu un curs de 
desemn, care va dura cate 7 săptămâni in decurs de dou~. veri. 
Pentru anul acesta cursul se va incepe in 1 Iuliu şi va ţinea până in 
17 August. La curs pot lua parte tnvăţătorii şi tnvăţrtoarele 

-cari doresc să se perfecţioneze in desemn, Cursul e grătuit. 

'>-~ --. 
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Ft'ecvenlanţii pot reHeclâ la cvarlir gratuit şi eventual şi la 
oare care ajutor In bani. Ajutorul se va primi numai după ab
solvarea cUl·sului. Insinuările penlru primire se fac la dl Martin 
Sehuslel' direclOl'ul şcoalelor de meserii din Sibiiu (Nagy-Szeben 
Sagasse 29) in timpul cel mai scurt. Informaţii roai deaproape 
se pol cere şi dela dl prof. seminarial Timolei Popovici In Sibiu. 

801/'''1'('(( tac.<4elor. Abonamentul pentru organ la solvit 
Domnii: Dr. Geol'ge Clllhandll, Dr. George P"oca Sibiiu, Dr. Caius 
Bredleean Lugoş, Ioan Furdian învăţător Leucuşeşti. Sidonia 
I:ngurean, Adrian (Jngllrean, Ioan Iancin, Nicolau Vug învăţălor 
Bit'chiş, Anloniu Sirca inv. Bacamezeu p. u. Bircbiş, Rozalia 
Cioat'a Invăţătoare Gura\'ale, Simion Albu inv. în Cermei, Patrichie 
IU~lI1nl'anţu inv. Kustdy p. u. lam, Atan8siu Haicu inv. Gyirok 
comit. Timiş câte o COr. Al1Ibrosiu Catona Invăţator In O. Ho
morog comit. Bihor p. u. Nagyszatonta 2 cor. Tacsa de membru 
au ineurs dela dl Ioan lancin Î!l\"aţător Almaş 2 cor. 

Bibliografie. 
('((,'tnl bnuâ se 'I'(~(:om((ndâ .tijiltflwr(~. 

"A Berlar prima carte de cetire pentru ele~'ii clasei prime de 
Iosif Moldovan, Iuliu Grofşorean, i\icolau Ştef, Nicolau Boşcaiu 
şi Petru Vancu. Ediţiunea a V-a aprobată de Venel'abilele eon
zistoal'e din Al'ad şi Caransebeş, epuizindu ·se, va apărea in 
curând In tipogralia diecezană din Arad in a VI-aediţiune in
dreptată. Preţul unui exemplar 40 fiI. 

"A ([olt/ta carte de cetire" tot de susnumiţii autori a apăl'ut 
în zilele aceste in a IV ediţiune. Preţul unui exemplar 40 fil. 

"Limlm magiadi" pentru şcoalele poporale partea l de 
Iuliu Grofşorean şi Iosif Moldovan, prima ediţiulle tn 5000 
exemplare sa epuisat in decursul unui an şi 9 apărut in zilele 
aceste in a Il-a ediţiune îndreaptă, aprobată şi de Ven. Conzistor 
din Arad. Preţul unni expemlar bO fiI. 

Asemelw(, ,.,'CCOJfUlIulâ:m, DomnUor înNLţâtm'i şi in 
spetial acelor cari se indeletnicesc cu inştruarea diletanţi lor următoa
rele pieze teatrale de Hadulescu Niger, apărute in Biblioteca teatrală 
edată de librăria Ciurcu Braşov, ca uşoare de inţeles şi foarte aco
modate pentru popor: 

1'rtlpa iadului comedie in 2 acte preţul 
Păcatele lui G!Înju pieză in trei tablouri " 
Ptlcala at'gat comedie in doauă tablouri n 

De pe urma beţiei comedie tn doauă acte " 
PoveHtu$vorbei pieză inlr'un act " 

40 fiI. 

50 " 
40 ,. 

40 " 
bO " 
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Posta noastră . • 
. ldor(lmr,lell. -- E foarte hun, dar nu ne )rwLlll1cliun a espune 

orgallul la eventuale neplăcer'i cu procurorii La dorinţă il 
transpunem altui organ Ulai competent. 

Gulegilor din N. - NLl putem deschide cololnele organului 
nostru cerlelor personale. 1n răspunsul de sub fnb'ehare nil sau 
numit persoane. 

G/Un ce e priânft raporllt{ni·Încf))·,znt Între 1))'eII! ~i ÎnJ1ilţiU(lr, 
- PlIhlie,\m pe rand tot ce E~sle în intere::ml cauzei, Al;wurile 
si animozitAtile nu vindeeă ei invenineaza cauza, la ceia ce nu 
cred că a ţintit nici unul dintl'e scrictori. . 

M. în T. - Disertaţiuni ~i al'liclii p,'ea lungi nu sunt pentru 
organe ce apar odată in lună. Estrageti e,'lenţa ~i publicăm cu 
plăcere. 

L. IJ. ln S, - în numărul viilor. 
8. JJ. îr~ S. - Am lual la cunoştinţă. Vom face tot 

posibilul. 

S[r:a S. În H. - Dacă pană la 1 Apri! nu mi primi anunţ 
de pliitire dela cii cas,;.ar, nu mai pot ajuta. Tr'ebue se ezecut 
diRpoziţiunile comitetului ori va ve-ţi supăra ori ba. 

M. V. În. H - Venerabilul Conz;slor e"ecută aGum dis
pllseţil1nea Congresului, nu vpderile e~pu";A în anchAla Învăţălo~ 
rilor, Aceste se vor apl'eţia de forul Ot'donaIOl', Diplomele le 
voi lrimite pe săl'hătol'ile învi(>rii, mai timpuriu nu pot. 

iJinL :-iim. in C. - Tip:irituri pentru leslimonii semestl'ale 
cu H lil. ezempltu'ul poţi primi MIa noi ori când. 

Acalm:;m. - Venitul canloral se compută la intregirea sa
lal'ului. Proiectul in inh'egime la dOL'inta gellet'aIă il vom publica 
in numâl'ul viitor, (Iar atunci ar trebui se puhlicăm şi reprezen
taţiunile şi memorandAle Al'hiereilor ~i rezoluţiullile adun. popor. 
pentrucă toate ne privesc, dar navem loc şi po,.;ibilitate. 

A ,-iz special. 

Sur'~ ." de faţi'i .~ă,~i se t'e,qtifue de ('ei ce tilt dores(' al 
(,bona, la din' cont1'rt 'i cQllzide-rlim de ftbonanţi. 

~,~ ,--
Tiparul tipografie-i dicezane greco-orie:',lale l'om,lne din Arad, 
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