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Anul VI. . _ Arad, septemvrie 1909. Nr, 9 

Reuniunea învătătorilor 
Apare odată În lună. 

Proprietar editor: HEIlACTOR: 

Reuniunea Invăţatorilor români 'PETRU VANnu 
dela şcoalele popor, conL ort din \:. 
protopopI atele arădane I---VII. In"Atătar. 

MunuBcriplclo şi c,orospolldollţa 

80 va trimito feuact. in ~Iil~ra
râd. iar llhonamcntcle ca~~aru
lui t. Grof,><>rc"" In Gal'J-Vil,iUDS 

Iosif lIIoldoval1, Iuliu Grofşorcan, Dimilrie Popovidu, Nh'olno 
Ştef, roan Cri~an, şi Iosif Stane .. , jnv'Wltori. = 

Abonament: pentru Ungaria 5 coroane. - Străinătate 7 coroane. 

Cuprinsul Nr. 9: Adunarea generală a Invă\ătorilor romÎlni din 
protopopiatele aradane I--VII de Uimit,.!'" 1'()p(J/·iâr~. - CUVilnt de deschidere 
de lo:<U' Jl"ldo/'(/u. - Limha matern,'i. In ljcoala poporală de g.-I/. - :;icoalOl. 
~i Indreptarea răului social de I'. F. D. -- Noi, preh·gere practică de 1. 
Stltura. - După 6 ani de 7'. Chnwliirm. - Autoritatoa Invll.tiltufullli ca 
mijl()c rit, disciplillaro de U. POJla. - Istoria ~coalei române din 1I1ăderat de 
}'. raI/fII, - Scrisori din Bihor de X"ţu. ~ Informa\iu!li. 

Adunarea generală 
a înVăţ. rom. din ppiatele aradane I-VII. 

Niciodată învaţătorimea română n'a avut să mun
cească intre împrejurări atât de grele, ca astăzi. Abnega
tiune multa şi dragoste şi mai multă, faţă de ce este at 
ttm, să cere astazi dela învăţătorul român. Şi cu bucurie 
constatam, că tnvilţiltorimea noastră stă astăzi la nivoul 
reclamat de spiritul vremii în care trilim. 

Adunarea generalel a reuniunii învăţătorilor români 
din ppopiatele aradane 1-VH, ţinută estimp în fruntaşa 
comună Curticiu, duminecă şi Juni, la 16/29 şi 17/30 
august a. C., ni-e melrtnrie vie despre aceasta. S'a dovedit 
şi cu această ocaziune nu numai priceperea şi interesul 
cald al învăţătorimii noastre faţel de marea cauza cul-
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turală a neamului, ci din di5cntiunile UI mate, În tot de
cursul adunarii, asupra problemelor puse la ordinea zilei, 
precum şi din ţinuta deamna, serioasă şi barbateasca a 
membrilor ne-am ÎnCl'edinţat, ca această invatălorime (':-;te 
matură pentru vremurile grele ce le străbatem. 

Ple(;(l.'1'(m. 

Comitetul reuniunii, în frunte cu prezidentul general 
Iosif Nuldovan, a plecat din Arad sâmbătă, în ziua de sf. 
Marie mare, la 5 ore p. m. În gara din Cllrticin aşleapla 
sosirea oasp~ţilor o mulţime de popor, bărbaţi şi femei, 
fete şi copii. După coborirea din tren, prezidentul desp. 
prol. Chişineu Dimitrie Boariu, saluta reuniunea, in numele 
despilrţamântului, în cuvinte foarte calde, iar pilrinlele 
administrator rlin loc Aurel l Japp, preot în Socodol', În 
numele comunei bisericeşti, la cari raspunde prezidentlll 
Jos~l MoldoVfl1l, mulţumind pentru frumoasa şi neaşteptata 
primire. In mijlocul unei bUCUrii generale apoi, oaspeţii 

îşi fac întrarea in comună pe JOR. Ajunşi la şcoala, s'a 
făcut incvartirarea pe la casele ospitale ale ţăranilor noslrii 
În mod exemplar, iar la 8 ore seara toţi Cf'i sosiţi, să 
intrunesc în ospaU\ria • Mladin«, la serata de cUllo~tiI1Iă, 
pelrecând in bună d ispozi ţie până târzi li. 

Şedinţa 1. 

Deschiderea adunării a fost precedata de Sfânta Li
tllrgie împreunală cu chemarea Duhuilli Sfânt, la carea a 
servit parintele administrator din loc .• Jurel PI1PP, preot 
in Socodor. Răspunsurile liturgice le-a executal într'un 
mod foarte frumos, un cor improvizat dintre invaţatori, 
sub conducerea învăţătorului Jlihrti Dta[Joş, din Curliciu. 

Adunarea s'a ţinut în biserica. La 10 ore a. m., pre
zidentul IMn)' Jl-Joldovan, încunjurat de secretarul g.:'neral 
Dimitrie Popollidu, având apoi la dreapta sa pe P. O. D. 
protopop al Radnei Pl'ocopie GivulesClt, iar la stânga sa 
pe Iuliu Vuia, preşedintele reuniunii surori dela Timişoara 
şi pe Vasilie Sala, preşedintele reuniunii surori dela 
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Oradea-mare, delegaţi ai reuoiuoilor 8u1'ol'i., înclllljmal mai 
departe de membrii din comitet Iuliu Grof"orpan,' Dimitrie 
Boariu, Pavel Dadea, Mihai Vidn, Ioan Vancll, elc., d~!:i
chide adunarea generalei printr'un discurs. în care face 
istoricul activit<1tii reuniunii până a~Ulzi şi în urmă, Între 
aciamările sgomoloase ale membrilor, face un c<1lduros 
apel cătra cei de faţă, că, deşI vremurile sunt grele, lnvă
~alol'imea sa meargă tot inainte în spre binele bisericei, 
neamului, şi a patriei. 

Frumosul discurs pl'ezidial, la propunerea conmern
brnlui Pavel Dâdea, să trece în întregime la protocol. 

Preşedintele salnli.!. apoi oaspetii prezenti, intre cari 
pe lunga cei aminttţi mai sus, am obsenral pe dnii : dr. Lazal' 
Iacob şi AVI·am Sadean, profesori la seminarul diecezan 
din Arad, Geurge Pârvll, il1v('Hălor ln Chevereşlll-mare, 

Ioan HO$u, învaţator în Beiuş, nolarul comunal Zahal'i,LS 
,\rp{ld şi preoţii Aut'el PapI> şi Ioan Nicorescu din loc. 

Să da cuvântul d-lor [uliu Vuia şi Ioan Hoşu, cari 
în termini foarte calzi, salnta adunarea. 

Sa cetesc telegramele sosi le dela dnii: dr. George Ciu
ha'ndll, referent şcolar, Cornp,l La;oo:ar, diacon În Arad, Pl'ulasie 
Givulescl1, înv,lţator în Sobor:;;in şi Ioan Marcll, prclidpulul 
reuniunii surori dela Cal'aDspbeş, cari sel iall la cunoştinţa. 
între aplauze. 

Dupa aceste să latră in ordinea de zi şi să pertrac
tează intl'ebarile puse de Ven. ConsislG>1" prin înallul său 
I'escript dela 28 aprllie v. a, C., nr. 29S7/1HOU, privitor 
la situaţia şcoalelor noastre in noile împrejurări, pe baza 
lucrărilor înainlate in chestie dela Iosif Stanca, invatatol' 
În H.oşia şi Ioan Crişan, lrwa.ţator în Socodor; lucrări, facute 
cu multă căldură pricepere. Parerile ambilor an culminat 
într'acolo, că planul de învăţământ să ccpl'inda tot ce 
trebuie să ştie şi să inveţe copilul. 

La dtscnţia contradictol'ie iau cuvântul Dimitrie Olal'iu, 
Iulin Grofşorean, Pavel Darlea, Iosif l'Iloldovan şi Dimitl'ie 
Boariu; fiind insă timpul înaintat, şedinţa sa ridica şi Să 
anunţă continuarea pe dupa ameaz la 4 ore. 
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Bandletul. 

Banchetul s'a ţinut in os păLăria "Mladin". Ia care a 
luat parte peste 200 persoane. In decursul banchetnlui 
s'au rostit mai mulle toasle. Iosif Moldovan a toastal 
pentru regele, Dimitrie Popoviciu pentru P. S. Sa Domnul 
Episcop diecezan, Petru Vancu pentru delegaOi reuniunilor 
surori, au mai toastat apoi Dimitrie Boariu, Pavel Darlea, 
Vasilie Sala, Iosif Stanca, Ghiţă Popp, redactorul >Tribuneic, 
Traian 'rabie şi Savu Dorca. 

Şedinţa 11. 

La 3 aore p. m., toţi membrii prezenţi s'au fotografat 
in curtea bisericii, după care la 4 oare redeschizându-să 
şedinţa, să continuă discuţia intreruptă in şedinţa întâiu 
asupra planului de învăţământ la care au luat parte 
Dimitrie Boariu, Ioan BorIea, Ioao Vancu, Iuliu Gl'Of~orean, 
Petru Vaucu, Iosif Moldovan, Dimitrie Popoviciu ŞI Pavel 
Dârlea. In urmă afacerea s'a relegat desp. protopopeşli, 
ca material de studiu şi aprofundare. 

A urmat apoi la ordinea zilei conferenta lui Pavel 
Dârlea, învăţător in Boroşineu, despre • O scurtă repri vire 
asupra inaintarii în cultură a omenimii in raport cu edu
caţiunea generală a popoa!'elorc, apoi "Pedagogia veche 
în raport cu cea nouă", de Ioan Ardelean, învăţător la 
~coala de aplicaţie in Arad, >Carteac, prelegere practică 

din limba maghiară, de Ioan Belle, înVăţător in Şiclău şi 
.Linia cercualăc, prelegere practică din geometrie, de Petru 
Colţău, învăţător in Mândruloc, primite toate cu plăcere 
şi aplauze, după cari şedinţa să ridică :şi să anunţă a treia 
şedinţă pe mânezi la 8 ore a. m. 

Concm-tul ş'i teat,."tl. 
La 8 oare seara tot publicul asistent, impreună cu 

noui oaspeti sosiţi spre acest scop, a luat parte la con
certul şi teatrul aranjat de bravul dascal Mihai Dragoş 
din loc, cu concursul mai multor invăţători, în onoarea 
reuniunii. Concertul şi teatrul s'a ţinut în curtea ospă1ăriei 
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harnicului comerciant român, Mladin. S'au cântat; Il Cisla" 
de Porumaescu. "Ilai În horâ" de Dima, .Azi« de Neu
bauer, şi li' ~lfarşul economilor« de Porumbescu. Toate au 
fost bine cântate. Publicul le-a ascultat cu plăcere şi 
răsplătit cu aplauze. 

Printre cântari au mai fost şi trei declamări şi anume: 
" Limlm mea", de Nicu Slejărel, predată foarle bine de 
drilgăJaşa d-şoal'ă Mladin, "Şeaua !i.fJanului li

, de TI1. Spe
ranţă, predată cu mult haz de învăţătorul Ioan Toconită 
şi ,,~Vama A!fheluşa", pl'edală de învăţ,ltorul Traian Fridrich, 
producând mull râs şi voie bună. 

După concert a urmat piesa teatrală "Şcoala de menaj'(, 
predată cu destulă i;.;tetime de domnişoarele lJersiiia Cadar, 
Livia Mladin, Ernilia .Julean, Sabina Ursu, VeturÎa Julean, 
Emilia Mladin şi E. Salagian. Publicul le-a făcut mari şi 
binemerilale ovaţii. 

In pauza dela mezul noptii, 12 flăcăi români, sub 
conducerea vălavului George Clepea, ţăran din loc, au 
jucat cu mult succes ,,1Jăiufa" şi "Ctlluşerul". 

Şedinţa III. 
La 8 oare a. m., redeschizându-să şedinţa, au urmat 

cetirea rapoartelor comisiunilor insărcinate cu cenzurarea 
raportului general, de cassă, bibliotecă şi controlă. 

Să constata, cii. comitetul !şi îndeosebi biroul, a des w 

voltat o muncă laudabilil. şi intenzivă. S'au adus mai 
multe coocluze pentru promovarea afacerilor reuniuni şi 
s'a împărţit premiul de 200 cor., dat de »Asociaţiunea 
aradană« pentru invăţa.lorii, cari s'au distins cu cursurile 
pentru instruarea analfabeţilor. Au fost premiati cu câte 
50 cor., invil.ţătorii Ştifu (Al'ad), Rusu (Pecica), A!Jeu 
(Bohani) şi Crişan (:3iria). 

A făcut cea mai bună Impresie declaraţia invătil.torului 
Petru Russu, din Pecica, că premiul votat il donează fon
dului pentru ridicarea monumentului Teodor Ceontea. Cinste 
şi laudă lui! 
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A mmal apoI restaurarea pe periodul dela 1909 pâml 
191~, sub -prezidiul adhoc al d-Iui Iuliu Gro[şol't'an. O res
lalll'are cu atâta în~utleţire rar s'a mai vAzuL S'au ales 
următorii: prezident Joslf Mo/domn, v.-prezident Protasie 

'. (lil'lI!~Sr:/(, secretar general Dimitrie Popoviciu,' notar Ue
Ol'r/P FOJ)ociciu, cassar Iuliu UJ'(~/şOl'elln, bibliotecar Dimitrie 
("ariu (non), controlor lus~/ Sta/lc(t. în comilet, pe lângă 
cei 7 prezidenţi de despărtământ, s'au mai ales Ştefan 

HojH, Xicolae Cristea, Teodot' Cherechian, George Pelro
viciu şi Petru Vancu. 

Proxima adunare generala, la invitarea specială a 
comitelllJni parohial din Nădlac, să va ţinea in Nadlac. 

A';ia a decurs adunal'ea dascălilor în Cnrliciu t Curli
ccnii ~au [Jmlal vrednic. Cinste lor! Onoare şi neoho~itul 

da~căI l\lillai Dragoş, care a ostenit din greu pentru buna 
rcu:;;i!ă a tuturor feslivităţilor. 

])illllt}'ie jJopOI,jclu" 
in vătător rom. orL 

Cu~ântul de deschidere rostit de prezidentul 
Josit j\101do'lan la adun. g~n. din Curticiu. 

f)oali/udor si Domnilur! , 
Fi'lIlilm' iudilrltori! , , 

, 
După un an de muncă conştienţioasă dcsvoltală lntr'e 

cple lIlai grele impl'cjmăJ'i, iată-ne adunaţi iarăşi pe tribună. 
publica, spre a dâ socoată despre munca ce am săvârşit 
şi rezultatele ce le-am ajuns. 

Haportul general al comiletului publicat şi în or~anl1l 

reuniunei, va arât~l ce s'a facul special in' anul acesta, 
înlre împreju/'ările date. 

StâncI însă in faţa unui pel'iod, mă simt indemnat a 
prezenta Oll. adun. generale, o icoană despre star'ca actuală 
a reuniullei, in raport cu cu cea dela primirea conducerii 
destinelor ei. 

i 
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1 nai nle cu şese ani, cruda soarte ne-a despoiat de 
cel mai devotat părinte, conducator şi ocrot[tor al nOt->ll'u, 
1'eodor C'eunfea, profesor preparandial, fost prczidcnt ~i 
reinlemeietor al l'euniunei noastre, Iăsându-ne orfani, 
În/re cele mai grele împrejurări ale vieţii. 

Dt: atunci Illcllnjllrat de increderea şi dragostea fl'atilor 
mei hVăţ,Uori, port cu multă îngrigire sarcina conducerii 
acestei frumoase reuniuni, creata. de distinsul meu ante
cesor. 

Este lucru imposibil a asămănă. activitatea şi rezul
lalele ajunse de noi, cu opera creată de acel mare barbat 
al şcoalei, şi dacă vom arâta retultatele incânlătoare făcule 
îndecurslll timpului decând lasati pe aripele noastre con
ducem reuniunea, nu conduşi de vanitate personală o 
facem, ci conduşi de recunoştînţa faţă de creatorul acestei 
m::>titl1tiuni, lasata noallă de mOştenire; o facem, ca să 
cinstim numele lui şi prin roadele înbelşngale ale activi
l<1.ţii noastre, pentrucă şi noi suntem creaturile lui. 

Ultima adunar'e generală condmsă de fericitul în 
Domnul fost prezident Teodor Ceonte'l, a fost adunarea 

. generală din lIalmaglu ţinulă la 18 şi 19 iulie UJ02. în 
raportul general prezentat acelei adunăI'i, de fericitul sus 
pomenit, este speţificată starea reuniunei aşa cum ne-a 
lasato şi cum o am primit. 

Asttmănând acel rapol't cu raportul comitetului din 
anlll curent, vom vedea, că deşi am trecut prin timpmi 
grele, deşi am avut sa întîmpinăm multe şi mari greutaţi, 
În urmarea dragostei şi încrederii reciproce sadi,t în inimile 
noastre de fericitul şi în veci neuitatul nostru profesor şi 
preşedinte, am ajuns rezultate foarte mbncurăloare. 

Numărul membrilor ajutători dela 14 sa urcat la 59. 
A membrilor fundatori dela 5 la 28. 

Avere reală, banii gata, am avut atunci 141-06 cor.) 
iar acum 5~62'68 cor. Averea totală dela 2844 cor., s'a 
urcat la 605G 58 cor.; va se zică un spor de 3071'52 
cor., cu toale că o mare parte din restanţe) ca neîncassa vene, 
le-am şters. 
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Biblioteca s'a sporit cu 231 opuri. 
Dintre Înoirile ~i lucrările mai importante facute in 

decnr::sul acestui timp amintim: 
1. Intemeierea ol'ganului reuniunei, care în aceasta 

pr'ivinţă rădică reuniunea noastră peste celelalte reuniuni 
surori din Mitropolie. 

2. Intemeierea fondurilor de bucate, înmulţite con si
del'abil în urmarea staruintei reuniunei şi a membrilor ei. 

3. Diplomele reuni unei, cari azi ornamentează până 
şi casele fruntaşilor neamului nostru, dând mărturie vie 
despre existenţa şi activitatea spornică a acestei reuniuni 
culturale. 

4. Regulamentele pentru afacerile interne şi pentru 
administrarea averil)r reuniunii. 

V 5. l"al/dul Teodur Ceontea, pentru aJ'ădicarea unui 
monllmerrr-lI1lJ'u ererniia-rea-memol'iei intemeietomlui reu
niunei, care monument va vestl pentru veacuri vrednicia 
dascăltlol' r'omâni şi a reuniunei lor. 

i./ 6. Monografia tuturor şcoalelor, pusă in lucrare pentru 
festivalul iubileului de 100 de ani dela intemeierea institu
tului pedagogic din Arad. 

7. Cursurile cu analfabeţii şi prelegerile popol'ale cu 
ajutorul proectografului: 

Tot atâlea afaceri de deosebită importanţă, cari a 
atras asupra noastră ~i asupra reuniunii noastre atenţiunea 
superiori taţii, încrederea şi respectul poporului şi a inteli
genţei române. 

Aceste prestaţiuoi in favol'ul cauzei celei mari ce 
reprezentam, aceste jertfe puse cu inimă caldă pe altarnl 
cullurei neamului, nu încheie încă lŞirul rezultatelor ajunse 
prin reuniunea noastră, pentrucă nenumilratele disertaţiuni 
şi prelegeri practice pertractate şi discutate in conferinţele 
lŞÎ adunările noastre generale, încă vor fi avut vre-un efect 
asupra intelectului nostru intru ajungerea scopului precisat 
prin statute. 

Ea să privim in trecut fraţilor învaţători, să punem 
in cumpănă starea intelectuală ce am avut la pălŞirea 

• I 
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noastră În reuniune, en cea de prezinte, şi sigur vom 
constata pI'Ogres îmbucurător şi În aceasta privinţă. 

Astăzi mare parle din noi suntem scriitori de cărţi 
şcolare, monograrii, cărţi de conţinut moralizător, cola
borăm la foi, ţinem disertaţiuni ~i prelegeri poporale de 
diferite subiecte, facem lecsiuni şi prelegeri de, model, dis
culându-le şi perlr'acLândll-le in conferintele şi adunările 
noastre generale pe bază şlien~ifică: oare toate aceste 
le-am putut face in forma şi cu rezlliatui de azi şi la 
eşi rea noastră din pedagogie? Şi oar'e de am fi stat intre 
cei patru păreţi ai şcoalei, am cunoaşte a;d toate metoa
deie ivite, cu avanlagele şi desavantagele lor? Metodul 
sllnetelor vii, metodul fonomimic, treptele formale Herbart
Zileriane, exerciţiile desemnatorice, chesliunea pedepselor 
şi câte alte lucruri văzute şi auzite în adunările şi confe
rin~ele noaslre: sunt tot aiâtea rezultale pre cari în "mare 
parle le avem din reuniune. 

Timpurile au fost grele, dar muncind: am dat inainte. 
Trăim timpuri grele dlor şi fraţilor şi fruntaşii nea

mului stau ingrijit[ de soartea şi viitorul şcoalei confe· 
sionale, urmărind cu deosebită atenţiune toţi paşii nostrii. 
Şi parcă şliindu·ne adunati aici, aud voacea lor intrebă-. 
toare: :t Ce vreu dascălii? Pentru ce mai aleargă din 
depărtilri mari la asemenea întruniri, slând în faţa nepre
vil,mtelor primejdii ce-i ameninţă, in aceste timpuri fur· 
tunoaser« 

,. Mergem inainte c... este răspunsul nostru. 
~lfetgem în((,inte pe c(~lerr. aleasă, pe calea muncii cins

tite, carea conduce la adevilr, la dreptate şi fericire. 
Mergem pe calea creata nouă de fericitul nostru profesor 
şi prezident T~o90r~eont~a, care aşa ne-a grăit in cu· 
vântul de deschidere Ia:- li Il-a adunare generală: " Desti
nati de prol:edintă să trăim între atfitea popoară de alt 
neam, indizlidualitatea noastră vom consefva-o numai, dacă 

din şcoala română confesiomtlă varesuna totdeauna un tltas, 
şi acell1 VI1 ,fi, Înt.re toate împ~'ejuI'ările, glasul învăfăto-
f'ltlui român confesional". .' 
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Ml'/"ql'Jlt tl/rlÎnte pe c(llea rtpllcaUi, voind să ne inalţăm 
prin cultură şi civilisaţilloc, mereu, daI' sigur, cătră ade
văratul soare cultural, singllr dadător de viata, al'ădicâlld 
cu noi şi prin noi, la limanul ce se deschide sus în uni
vel'sul popoarelor civilizate, cinstea şcoalei confesionale ro
mâne şi cu ac~ea speranţă unui popor nobil, blând, 
pacinic şi cinstit, demn de o soarle mai bună în patria 
ce la zămislit. 

Acesta şi numai acesta, ne poate fi răiSpullslll, cătră 
cei ce îngrijoraţi de soartea şi viitorul şcoalei noastre 
confesionale ne in treabă : » Ce vreu dascil.lii români in 
aceste timplui furtunoase?« 

Veniţi cu noi, sau faceţi ca şi nui; urmaţi-ne nouă 
şi sprijiniti munca noa511'11, loţi cei ce mai aveţi o schinleie 
de drago:ste călră voi şi neamul vostru, călră limba şi 
legea·voastră şi călră patria ce v'au născut: chiar pentru 
că timpurile sunt grele. 

Ca. timpurile sunt grele şi imprejurările nepriclnice, 
e!:-ite adevăr.. Să ne înlr'ebăm în':5ă când au fost acelea 
mai bune penll'U noi şi neamul no:stru? 

nomânul de veacuri a răbdat cu resigna(iune de 
admirat, tol ce a trimis Dumnezeu asnpra lui, dar rezis
tent şi neinfl'ânt, ţinând cu s(in~enie de admirat la limba 
şi legea lui, iată\ şi a7.i ca bun palriot, tot in pămânlul 
ce la născut. 

A~a au fost moşii şi strămoşii noslrii, aşa vom fi şi 
noi nepoţii si slJ'ănepoţii lor. 

Şi dacă n'a perit românul atunci când arma de 
apărare ia fost numai credinţa şi sfânta cruce, nu va 
peri nici azi, când cal'lea, . lumina cunoştinţei, ştiinţa şî 

înva.ţa.tl1ra ii deschide, prin şcoala noastră conre~ionaIă, 

calea cătră civilizatiune, unde rangurile şi dl'eptatea nu se 
moştenesc, ci să câştigă după vrednicie, 

Aceasta-i calea cea adevărată pe care in ti mpuri grele 
am ajumalâlea rezultate slrălucite fraţilor invaţălori: pe 
aceasta cale sa. purcedem, întărind tot mai mult rândurile 
noastre in Întl'Uniri şi conferinţe. Să nu desperăm în faţa 
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gl'euta.tilol' şi a acestor vremuri de purificare, CI Illcrând 
din gt'CU, ~el dam Îuainte. Să inaintăm noi ŞI prin noi 
poporul in cultură şi ştiinţă, pentrucă: 

Numai ştiinţa şi iscusinta ne vor scăpa; 
Iar fără el!", năcazLlri grele ne vor inunda t 

In speranta, că aduuarea noa:slra generala de azi tncă 
va forma o zală tare in şirul rezultatelor muncii noa:-;lre 
comune: salutându-va cu' dragoste, dechiar adunarea 
generala. a XIX-a de de:schisă. 

Limba maternă în şcoala poporală. 

Nu este studiu in şcoala popofala, care să fie wctat 
alât de Illa~tel", t:a limba materna.. lV]ulte vorH cauzele 
puţinnlui rezllitat, ce se contiLata la acest studiu, dar cel 
mai În::îernual moLiv e, că Gramatica se ia ca scop şi IIU 

ca mijfoc. Se face gramatic<l pe chestia subiectului, pre
dicatului, pe analil.ări din cal'te, iar când e vorba, să 
scrie elevnl măcar ~i numai o zicel'e simplă pe lablel, 
ne supriud gl'e~elele [[tcule. Cauza? Ca nu s'a pnut În 
sama scopul, ce-I Ul'măreşte în şcoala. acest studiu. 

Scopul acestui sludiu - afara. de cel formal - e, 
a deprinde pe elevi in masura de- a-şi pulea pune cu 
uşurintă gândurile lor pe papir, ca sa poată fi inţeleşi de 
cei ce celt'::lC scrierile lor, zic fllll1lai atât, pentruca cel ce 
e in :-;lare a-şi pune corect cugetele sale pe papir, de 
!-jigur, ca va şti şi vorbi corect. 

Punerea gândurilor pe papir in mod corectalârnă 
dela două împrej urari: dela modul de gândi re al elevului, 
ori mai bine zis, dela modul de cOllcipiere şi dela modul 
de inlrebltinţare al semnelor in scriere. Primei condiţiuni, 
care nu e altceva, decât cugetarea proprie, se pune baza 
Înca din anii primi de şcoala, cu ajutorul esel'ciţitlor in
tuitive. Prin mijlucirea ace:slol'a, băiatul se deda la apro
fundare, formându-şi jndecata, şi apoi la esprimarea jude-
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câtii. Se inţelege, că aceasta se poate face numai în cazul, 
când predat'ea elibera, fară. manual de şcoală.. In cazul 
acesta mechanismul e eschis şi elevii devin în poziţia, de 
a reflecta tnşi~i asupra celor învMate, formându-şi jude
căţile. Adecă, elevii în chipul acesta sunt conslrânşi, sunt 
forţaţi, a fi activi şi ca atari ii dedăm la conci piere. Se 
întelege, În mod indirect. Concipiarea sistematică se va 
incepe numai in clasele superioare. 

Atât in ce privc~te formarea jndecăţi"i. Urmează apoi 
formarea ei pe papir cu ajutorul punctuaţiunilor. Şi cum 
se va face aceasta? 

Unii cred, că scrierea corectă :-le poate face pe baza 
sentimentului limbislic; alţii însă susţin, că aceasta se 
poate face numai pe baza unor reguli anumite. Primii, 
neavând esperinţa in cauză, cad în şirul teoreticianilor: 
iar ceialalţi se îrnpal't in două tabere: ceice ţin morţiş la 
gramalizare şi ceice nizuiesc la simplificarea regulilor. 

Teoreticianii miinecau dela sine, dela persoana lor, ui
tând, că ei sunt departe de puterea şi capacitatea elevilor, 
ca cerul de pământ. Uită, că in ei s'au desvoltal simţul 
limhistic, În urma lărgirii cercului de cunoştinţe, dar mai 
ales exerciţiul cel indelungat în cetire şi scrier:e. Exerciţiu 
şi capacitate, la care nici când nu va pulea ajunge un 
elev din şcoala poporală. Prin unnare e gre~ită părerea 
lor in direcţia aceasta şi n'are nici o bază reală. Şi nu 
mai ales, pentrucă esperinţa a dovedit, că nici în~işi teo
reticianii, pe lângă tot exerciţiul indelungat, nu folosesc 
corect semnele în scriere. Ce să zicem atuoci de bieţii 
copilaşi, cari numai din ~ând în când iau condeiul în 
mână sub durata cercetării şco alei} iar după şcoală nici 
când, ori numai foarle ral'? O putem deci lua cu sigu
ranţă, că pe calea aceasta nu vom ajunge la rezultatul 
dorit. La ce vom ajunge e, că prin dresarea aceasta vom 
lâmpi mintea micuţilor, ajungând la un rezultat contrar 
destinaţiunii şcoalei. 

E ştiut, că scopul principal al şcoalei e desvoltarea 
puterii de judecată. Deci urmează de sine, ca predarea 
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şi respective insuşirea scrierii corecte pe baza simţului 
limbislic nici atunci nu are loc tn şcoala poporala, când 
de fapt s'ar face ceva progres, penlt'uca rezllllalul acestei 
lucnlri ar fi contrar scopului formal, care e adevaratul 
scop, la care tinde şcoala popofala. 

ldeia, de a elimina cu toiul gramatica din şcoala po
porala, nu-şi poate avea rostul său, Jipsindu-i baza reala. 
Iar a continua cu propunerea gt'amalicei în şcoala popo
rala în forma de pană aci, asemenea ar fi o ma re greşală. 
Esperinta a dovedit-o aceasta îndeajuns. Deci se impune 
simplificat'ea regulelor, reşpective reducerea mater1alulni 
gramatical, făra a se allera invăţamântnl scrierii corecte. 

Pe tema aceasta, unii erau de părerea, ca învăţa
mântui gramatical să se predee numai pe bază sintactica., 
omitTndu-se cunoaşterea părţilor de vorbire. Au dat insa 
de greş din o mulţime de cauze. ~i dinlre acestea ne 
vom folost numai de unul. Atributul nu se poale face eu-
1/08('ut elevilm', fără a cuuoafte suoslanfil'ul, ca parte a 
l1orbi1·ii. S'a ra.cul deci esperinţ[ întors: s'a omis cu totnl 
cunoaşterea şi numirea părţilor din zicere (subiect, p"edi
cat elc.), staverindu-se regulile gramaticali cele mai nece
zare pe baza cunoaşterii numai a pal'filor de vorbire. Şi 
espcrinţa îndelungata a dovedit, ·că tn chipu~ acesta se 
pol arăta cele mai bune rezultate tn şcoala poporală, a
vându-se in vedel'e atât scopul formal, cât şi cel material. 
Iar aceasta simplificare a adus cu sine !şi simplificarea 
modului de predare. 

Materialul de propus după forma aceasta ar fi urma
torul: 

Zicerea. Descompunerea zicerii in cuvinte, cuvintele 
în silabe şi sunete. Descompunerea aceasta se face, pen
truca elevii sa ştie desparţI cuvintele in scriere. l'ot pe 
baza zicerii vom face cunoscut elevilo',. toate părţile de 
vorbire. Vom incepe deci cu substantivul. Numarul şi ge
nul. Articlul. Ad tin se amintesc, eli elellii au sa cunoascil 
numai ptL1"file de vorbire, frtră a stanet·' ,'egula: ce numim 
substanfh', t'erb, ptc.? E suficient, dacă elevul va şti spune, 
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că acesta e sub:stantiv, pentrucă e nume. Umlează pro
numele per:sonal. Ace~ta premerge verbului, pentrucă fară 

cunoaşterea pronumelui, conjugarea verbului devine im
posibila.. Facem apoi cunoscut elevilor verbul, pe care-l 
conjugi:\m numai In modul hotarit, timpurile principale. 
Zicere contrasa., in care vin mai mulle verbe. lnlrebuin
ţarea regulii: dind vin într'o zicere mai multe verbe llÎtI!llt 
olalfli, alunci se despart cu virguld. Nu < se despart Îns{t 
cu virf/Il/a, clÎlU1 rine ll'.'Jlltolll'ea şi Între ele. Adiectivul, 
număralul :şi celelalle pronume. Intrebuinţarea virgulii: 
când vin Intr'o zicere mai multe adîective, ori numarate, 
sau pronume, lungă olaltă, între ele se pune virgula, daca 
nu se afla legătoarea şi. Trecem apoi la declinarea ~ub
slanlivelor. Declinarea substantivelor se impune din mo
tivul, că virgnla intre sub:3tantive (in zicere) numai atunci 
se pune, când sllbstantivele i:J.Unt in acela:ş caZ', Apoi: 
când substantivul (ori pronumele personal) e în cazul vo-~ 
cativ şi se atla Ia inceputul zicerii, punem virgula dupa 
el; iar când e la finea zicerii, virgula se plllle inaiote de 
el ; 'Şi îl1 fine, când se afla in zicel'e, atunci virgula ::;e 
pune inainte :şi după el. Şi iara$: când sub:jtanti vul e in 
cazul vocativ (îo zicere) şi intrebam, atunci folo~irn ~em
Ilul illtrebarii; iar dacct strigăm, ori arătăm o simţire 
oarecare, punem semnul strigarii. 

Acesta ar fi materialul pentru clai:îa III. 
In anul al IV-lea începem cu coojugarea vel'beloI' 

în celelalte moduri. Aceasta se impune, pentru a putea 
deprinde pe elevi în scrierea corectă a verbelor in lega
tura cu pronumele scurtate in dativ şi acuzativ. De. aceea 
după coojugarea verbului, vom trece la decliuarea pro
numelui persunal, ca să facem cunoscut elevilor pronumele 
scurtat. Vom trece apoi din nou la conjugarea verbelor, 
de astădata însa in legătură cu pronumele scurtat înainte 
şi după verb. Pe baza acestora li-se va face cunoscut 
elevilor întrebuinţarea liniuţii şi a apostrofului în scriel'e. 
D. e. dacă pronumele .scurlat mii se pune după verb îm
preună cu verbul ajutător am, atunci pronumele cu ver-



bul sc leagă prin liniuta., iar cu verhul ajuta tor se Îm
preuna) alungând vocala ('i, in locul căreia se pune apo
stroful (spălalu-m'am). Vom fini apoi În anul acesta cu 
cunoaşterea celorlalte parţi de vorbire. In ce Pl'iveşte în
trebuinţarea virgulii şi aici suslă Tcglll<\: când inlr'o li
cerc vin mai multe vorbe de acelaş fel, se despart prin 
virgulă. La advci'be însă, ca şi la substantive, se face o 
mică abatere. Inlre adverbe numai atullci se pune virgulă, 
câl/d SUtit de ace~(/ş 1w.turiî: advcrbe de mod, OI'; de limp, 
sau de loc etc. 

Penlru anul al cincelea ar urma Invatarea zicel'jlol' 
compuse. Nu pentruca elevii sa. cunoa::ică feliul zicerilor 
ca SCop al tnv3.ţământullli, ci le invaţă, ca Hc\ ştie între
buinta semnele În scriere. De aici vom forma cu elevii 
ziceri compuse. Mai întâi din ziceri principali şi apoi prin
cipali şi secundari. Inlrebllintal'ea vil'gulii: ('((wi vin dVUlt, 
ori mai multe zi(,P1'i lIinyii o/ulM, 8p df'sj!flrf prin vil'yulâ. ~ 
C'tÎml o zicere se (~llâ În alta zÎl'ere, afUl/ti Înainte şi d"pii 
ert :';1' pUlle r il'f} Il/ii. Intre zi(~prile l)/'hu'/,!mli Se pUlie cvma 
pundali'i, tladi Înlweu}/a din ele .'iI~ aflt'j ulla ori mai multe 
I'; l'.'Iu I (!. . 

Tot pe baza zicet'ii compu::;e vom face cunoscut ele
vilor şi intrebI inţarea semnelor citanuoii În scriere. Cand 
cilăm spusele altora, inainte şi după vorbele citate, se 
pune semnul citatiunii. 

In anul al VI-lea elevii se vor deprinde in mod si::;le
m:tlic la concipiel'e, care se culmioeze în compunerea alol' 
tot [eliul de epistoale, ou prin decopiere, ci prin conci
piere proprie, 

Tin să amintesc şi aici, că toate regulile, ce se VOI' 

staver1, înşişi elevii să le constate din e::;emplele date pe 
tabla şcoalei, se inţelege, cu ajutorul învăţătorului. Dease
menea şi examenarea de regulă sei se facă la la:bIă, în 
faţa tuturor elevilor, 

Am schiţat aci in general materialul redus pentru 
învăţarea gramaticii române în şcoalele poporale cu scopul, 
de a delătura temerile acelora, cari cred, că e cu nepu-
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tin~ă învăţarea acestui ştudiu, făra. cunoaşterea părţilor de 
zicere. Aş dori însă mult, că pe tema aceasta să se des
chida. o discusiune, spre a se lămuri o afacere at.ât de 
insămnată pentru şcoala poporahL Nu numai alât, dar e 
vorba şi de uşurarea sarcinii bietului învăţător, pe a cărui 
umeri s'au pus sarcini insuportabile. Prin urmare DU 

poate fi vorba de ambiţii deşerte, ci de o chestie atât de 
serioasă, încât nici cel mai modest învă~ător să nu intre
lase, a se ocupa cu aceasta afacere. Şi DU mai ales cei 
ce su~tin, că scricl'ea corectă DU se poate învăţa în forma 
indicată mai sus. Deci Sll le auzim pc'irerile ! 

fi-it. 

Şcoala şi îndreptarea răului social. 

In nrul 6 al organului, dl G-n cearcă să-mi zdro
bească argumentele ce le-am adus ca motiv sau bază a
zerţiunii mele privitoare la puterea ce o are şcoala intru 
îndreptarea răului social. Că întru cât cad argumentele 
mele, se va vedea din celea ce urmează. 

Zice dl G-n, că ideea răului, sau corupţia, are cu 
mult mai potrivit teren in firea omenimii ca ideea binelui; 
- că şcoala nu poate face front răului tocmai din cauza 
că răuJ, iar nu binele e, care îşi are sucul recerut in fi
rea omemmu. Da, trebue să recunoaştem, că in om e 
înascută răutatea: insuş instinctul conzervării individuale 
implică răutatea, şi pentru aceea lupta pentru existenţa 
venită pe urmele acestui instinct, din firea ei nu poate fi 
decât înrăutăţită, crudă, ori însălbăticită. Decât că noi 
trebue să recunoaştem şi aceea, că tot in firea omenească, 
pe lângă instinctul conservării individuale, dela care ema
nează toata răutatea, mai e zidită şi o parte bună: simţul 
uman. Şi viaţa ne dovedeşte mal bine, ca rolul acestei 
părti bune în lupta pentru existenţă e foarte mare, având 
a da un colorit nou aceleia. Ori ne pare că omul e îm-



2';7 

pins ŞÎ purtat in viaţa aceasta mai 'mult de partea sa cea 
rea decât de cea buna.? Să ne gândim însă, unde ar a
junge faptele omeneşti alunci, când n'ar fi· simţul uman, 
cal'e se dirigieze si tndrepteze aceste fapte? - şi atunci 
vom putea înţelege mai bine rolul cel mare al simţului 
uman. 

Trebue sa. recunoaştem apoi şi aceea, că dacă simţul 
uma'n indică aşa zicând noua şi adevărata directie a lup
tei pentru existenţa, ,'uţia va face să se scurgă această 
lupta, va diriga-o pe, urmele acelei direcţii. Omul adecă, 
prin mijlocirea raţiei sale, se convinge tot mai mult, că 
tocmai pentm adevărata promovare a intereselor sale e"" 
goistice, trebue să-şi aleagă tot numai faple bune, cari 
adecă nu numai ca. nu jicnesc intru nimic interesele de
aproapelui, ci din contră, le promovează pe acelea, se 
convinlle, că orice fapte afară de acestea, pot să_ aducă 
mulţămiri şi îndestulari numai aparente, pâna când de 
fapt, adecă cuprinzând şi având în vedere intreag l pro~ 

movarea egoistkă, atari fapte nUluaÎ pagube aduc. 

Va să zica. in firea omului e tnascuta răutatea, -dar 
tot în aceestă fire e imlscută şi bunătatea; iar in lupta 
pentm existenţll., cu bumllatea alălnri va merge şi raOa. 
Dela aceste doull. din urmă are omul tactica de luptă, Cu 
alte cuvinte, oarba mişcare !;li sbuciumare a omului cu scop 
de a-şi apăra şi susţine viaţa, în urma căreia omul nu 
poate vedea mai departe decât imediata sll.turare a egois
mului - această mişcare. indusă fiind şi dirigată pe ca
na'urile simţului uman şi ale raţiei, nu va mai avea as
pectul luptei crude şi tnnlutăţite pentru existinţil, ci ea 
va indica şi reprezenta viaţa blândll. şi plină cu fapte bune 
ce are a o duce omul. Pentru aceea, omul, dela firea sa 
sburdalnic, întrecut, nemilos şi răutacios, în lupta şi va
Jurile vieţii se face blând, blln !;lcI. 

Ac"easta fiind starea generalll., starea normală a lucru
rilor, trebue să recunoa-;;tem, că ideea binelui t~i are şi ea. 
totdeauna sucul trebuincios' - ideea de viaţă j-l dă. Şi 

20 
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sucul va fi cu alât mai abundant, cu cât această idee va 
fi mai desevârşită. " 

Fiind deci ideea de viaţă totdeauna clapa ce trebue 
apăsată când e vorba de îndreptarea vr'unui rău, şcoala 
e chemata. sa. opereze aci in senzul, ca. va clarifica tot 
mai mult cunoştinţa sau ideea despre modul cum este 
tntocmita. şi alcătuită firea omenească, cum prin această 
întocmire ii este designata. calea vieţii sale, cum nU,mai 
mergând pe aceasta. cale poate deveni fericit etc. - cu 
un cu vânt complectând şi clarificând adevărata idee de 
viaţa.. Aşa dar aceasta e calea pe cal'e şcoala trebue să·şi 
iee roul său intrll pregătirea terenului pentru ideile mari 
reformatorice, cu scop de a pune capăt curentelor greşite. 

Că învăţăturile şi principiile M. Cristos s'au lăţit nu 
in senzul contemplat de dânsul, adecă nu tn senzul jert
firii de sine pentru binele comun, ci fiind puse tn servi
ciul egoismului, - intru nimic nu contrazice, ci cu atât 
mai vârlos aproabă celea de mai sus. Pentru-ca sa. ne pu· 
tem convinge despre acest adevăr însă,' trebue să ne adu
cem aminte că insuş M. Cristos a avut în vedere promo
varea egoismului, dar nu pe altă cale, ci pe calea cea 
adevărată, adecă promovând binele comun. Pentru aceea 
a pus el mai presus de toate binele comun; pentru aceea 
a vestit jertfirea de sine pentru acel bine: pentrucă binele 
comun e singurul loc, unde e a se căuta adevăratul bine 
personal; ca şi cum ai zice: ~jertreşte din bunurile tale 
trecătoare, penfru-ca în schimb să dobândeşti bunuri sta
tornicec. E aceasta altceva decât o mai bună tactica. 
de luptă?! - ~Iubeşte pe vrăşmaşii tăi... aruncă 
cu pâne după cel ce aruncă cu petri după tine etc. c -
acestea le-a zis M. Cristos tot numai in senzut, ca astfel 
să se pună capăt tuturor certelor şi neînţelegerilor, venind 
pe urmele acestora pacea, armonia şi peste tot fericirea. 

Ca. încă nici până azi, aceste principii nu aduc tot 
rodul aşteptat, aceasta nu poate dovedi mai mult decât 
că oamenii, încă nici până azi n'au ajuns sa. se convingă, 
să simţiasca., că acele pr"ncipii indică drumul ce ti este 
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dat omului in viaţă. Astfel creştinii se persecuta. între 
olaltă, pentrucă uiei acum nu sunt pătrunf;ji de adevărul, 
ca. răul ce-l faci alluia e lotodată şi răul tău. Când se 
vor convinge pe deplin oamenii de acest adevăr, alunci 
rl1utatea înăscută nu-i va mai putea împedeca de a adopta 
intru toate principiile M. Cristos. 

Sa luăm apoi lŞi viaţa de t03,te zilele~ dar să priVIm 
lucrurile în general. Oare unde, în care societate, con· 
duca.torii rei şi imorali î~i pot face mendrele? De sigur, 
ca numai intr' o societate inconşlie de interesele comune ce 
o încheagă, pol să fie atari conducători, cari adecă să 
promoveze interesele unor indivizi pe conta mulţimei, 
călcând in picioare la tot pasul dreptalea. Iar când so· 
cietatea a ajuns, în urma luminei ce se revarsa, să cu
nOhscă interesele comune,cari dau inţelesul ei, atunci de 
sigur şi conducatorii sei vor inceta cu nedreptaţile lor. 

Aşa e cu ori ce fel de tndreptare; adeca mai tntâiu 
masele, întregul ca atare trebuie să fie palruns de nece
si lalea şi oportunitatea acelei indreptari, când apoi in 
mod preafiresc vor urma la conducere bărbaE, cari sa 
aducă legi şi dispoziţii pentru indreptarea acelui rău. 

NevaâGdu-mi deci darimata baza convingerilor mele, 
susţin şi mai departe intru toate celea dela inceput refe
ritor la rolul cel mare ce ar trebui să şi-l iee şcoala intru 
îndreptarea răului social. 

P. P. D. 

Noi. 
- Poezie de O. Goga. -

Prelegere practiCă. 

_ .Altunţm·ea fiintei,' In oara aceasta vom lnva.ţa o 
poiezie frumoasă! 

Altaliza: Cari sunt poeţii nostri mai nOl? (Alexandri, 
Eminescu, Coşbuc). Ce poezii cunoaşteţi dela ei? (Dela 
Alexandri: Bălcescu murind; dela Eminescu: :Ooin~ j dela 

20· 
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Coş'buc: Graiul neamului. Să' insistă cu deosebire asupra 
Ooinei de Eminescu. deoarece cuprinde aceleaşi sentimente, 
Ce descrie Eminescu in doina sa? (Starea Românilor). 
Unde se află Nistrul? Unde se află risa? Dar marea 
(neagră) unde se află? Aşadar soartea căror Români o 
descrie E.? (Soartea Românilor din jurul Carpaţilor, adecf:t 
a acelor din România şi Transilvania). Bagaţi de seamă! 
Acuma voi învăta o poezie frumoasă scrisă de cel mai 
nou poet al neamului românesc. 

Note biog1·afice. In zilele noastre pe plaiurile neferi
citulul Ardeal s'a ivit cel mai nou cântal'eţ al suferintelor 
noastre de veacuri şi al nadejdilor noastre din viilor: 
Octavian Goya. Nascut la ţară, sufletul său nobil a fost 
impresionat de timpuriu de frumseţele ce ascunde ace5t 
colţ de ţara: Erau prea mari durerile neamului din care 
s'a ridicat poetul, ca acesta sa nu le simtă prea de tim
puriu. Şi era prea mare iubirea poetului, ca sufletul lui 
să nu se cutremure şi sa nu-şi dea prinosul de recunoş
tinţă cătră acest neam nefericit. înlr' o astfel de stare su
fletească a scris poetul şi poezIa intitulată: Noi. Ascultaţi! 
Sinteza: 

Noi. 

La noi sunt codrii verzi de brad 
Şi câmpuri de mătasă; 
La noi atâţia fluturi sunt 
Ş-atâta jale 'n casă. 
Priveghitori din alte tări 
Vin doina să ne-asculte; 
La noi sunt cantece şi flori 
Şi lacrimi mulLe, multe.,. 

Pe boltă sus e mai aprins, ., 
La noi, bătrânul soare, 
De când pe plaiurile noastre 
Nu pentru noi resa re ... 
La noi de jale povestesc 
A cedrilor desişuri, 
Şi jale duce Murăşul 
Şi duc tuslrele Crişuri. . 

La noi nevestele plângând 
Sporesc pe fus fuiorul, 
Şi 'mbrăiişându-şi jalea phlng; 
Şi tata şi feciorul. 
Sub cerul nostru 'nduioşat 
E mai domoală hora, 
Căci cântecele noastre plâng 
în ochii tuturora. 

Şi fluturii sunt mai sfioşi, 
Când z.boară '0 zări albastl'e, 
Căci roalla de pe trandafiri -
E lacrimile noastre. 
Iar codrii ce 'n frăţiţi cu noi 
Işi infioară sanul, 
Spun că din lacrimi e 'mpletit 
Şi Oltul nost' bălrânul ... 



Avem 00 vis oelmplinit 
Copil al soferinţii, -
De jalea loi ne-ao răposat 
Şi mo~ii şi părinţii .•. 
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- Din vremi bătrttne, dE' demult, 
Gemând de grefe patimi: 
De~ertăcionea onoi vis 
Noi o stropim cu lacrimi ..• 

Ap1'ofundare în materie. Care e titlul poeziei? (Noi). 
Pe cine inţelege poetul sub espresiunea :.Noic? (Pe Ro
mâni). Inţelege oare poetul sub expresiunea :. Noic pe toţi 
Românii, de pretutindenea? Unde am zis că petrece poetul? 
(In Ardeal). A~a dară pe cari Români ti intelege poetul 
sub expresiunea aceasta? (Pe Românii din Ardeal). 

1. Ce ţară am învăţat (in geografie) că e Ardealul? 
(O ţară frumoasă). Dar cum e suprafaţa Ardealului? (Mun
toasă). Cu ce vor fi acoperiţi munţii? (Cu codrii, cu 
pa.duri mari). Cu ce fel de păduri? (Cu păduri de brad). 
Dar printre munţi ce se vor fi aflând? (Câmpuri). Pentru 
ce zice poetul: :tcâmpuri de matasă«? Cum sunt câm
purite vara il (Verzi). A!şadară cum inţelege poetul .câm
puri de matasilc? (Câmpuri verzi, frumoase ca mătasa). 
Ce zboară vara pe câmpuri din floare in floare? (Abine, 
fluturi). Ce simte omul cltnd vede fluturi? (Veselie). 
A!şadară ce semne sunt fluturii? (Semnele veselie). Ce 
popoare locuesc tn Ardeal? (Români~ Magiari, Sa~i, dar 
mai ales Români). Fiindcă Ardealul e o ţară aşa frumoasă 
şi veselă, cum vor fi şi Românii? ( ... veseli) A~a ar fi 
sa. fie, dar durere, nu e a~a 1 Poate cineva să fie vesel 
când e un an stârp? Poate . cineva să fie vesel când sunt 
prea mari dările? Dar poate cineva să fie vesel când e 
asuprit il Va fi deci '/eselle, sau ce, in casa Românului? 
(Nu va fi veselie, ci jale). Care dintre pasările cântătoare 
cântă pe la noi mai frumos? (Priveghiloarea). De unde 
vine priveghitoarea la noi? (Din alte ţări). Pentru ce vine 

. priveghitoarea la noi? (Să ne cânte). A~adară~ ce sunt la 
noi? (Cântece de pri veghitori). Dar câmpurile .eu ce sunt 
pline? (Cu flori frumoase). Cu toate că Ardealul e a!şa 
frumos şi vesel, cum e Romltnul? (Trist şi abatut). Ce 
face omul adeseori când e trist? (Plânge). Ce vor fi deci 
multe în Ardeal? (Lacrimi). 
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II. Când omul e sărac şi năcăjit mai crede el, că m,ai 
răsare soarele şi pentru el? (Crede, că răsare numai pentru 
cei bogaţi, pentru cei mai norocoşi). Dar ce crede omul 
năcăjit, când aude vânt111 prin tufişuri? (Crede, că şi acesta 
plânge de jalea lui). Pe lângă ce rîuri mai mari trilesc 
Românii? (Pe lângă Murăş şi Crişuri). Ce i-să pare Ro
mânului că duc aceste rruri? (Toată jalea şi necazul lui). 

m. Ce lucră mai ales femeile române? (Torc, tese). 
Ce vor fi racând ele când torc? (Vo\, fi plangând). Pentru 
ce? De unde vin oamenii aceeia cu ciubere? (Din Ardeal) 
Pentru ce nu rămân ei acasă? (N'au cu ce trăi). Ce vieaţA. 
duc ei prin ţară? (O viaţă amarâtă). Cu ce vor uda ei 
deci fiecare bucălură? (Cu lacrimi). Cum i să pare omului 
necajit cerul? (Pururia înorat) Dar poate Românul pUl'uria 
să plângă? (Nu poate). Cu ce-şi mai potoleşte Românul 
jalea? (Să pune să mai cânte, horiască). Cum e hora 
Românl1lui? (Aşa cum e şi firea lui, domoală). Pentru 
ce? (Pentrucă necazurile şi lacrimile cele multe l-a· 
inmoiat). , 

IV. In ce coloare i-sa. par omului neCăjit toate lu
crurile? (Intr'o coloare mai neagră). Cum i-să par omului 
necajit chiar şi fluturii? (Mai sfioşi). Dar cu ce asamănă 
omul necăjit roaua de pe floli? (Cu lacrimile ce le-a 
vărsat): . (Din atâtea lacrimi ce a vărsat Românul tn de
curttul timpului, ce s'ar fi putut forma? (Un riu intreg). 
Ce rîu mare izvoreşte tn Ardeal? (Oltul). Ce-Î povestesc 
Românului codrii despre Olt? (Că acesta s'a format din 
lacrimile noastre). 

V. Ce-l întăreşte pe om tn necazuri? (Credinţa). Ce 
credinţă au avut Românii? (Românii au avut totdeauna 
credinţa întru viitor mai fericit). Implinitu-s'a credinţa 
aceasta? (Nu s'a implinit, dar credem, că se va implini) 
Cine au murit cu credinta aceasta? (Moşii şi părinţii 
nostrii). Cu ce sfinţim noi totdeauna credinţa aceasta? 
(Cu lacrimile noastre). 
, Asociarea :. Ce descrie Eminescu rn , Doina r sa? 
(Soartea Românilor din jurul Carpaţilor (România şi Tran-
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silvan ia). Ce descriJ Goga in poezin sa? (Soartea Româ
nilor din Transilvania). Samănă soartea Românilor din 
România cu a celor din Transilvania? (Samănă, pentruca. 
şi Românii din România duc o viaţă săracă şi amărîtă). 

Sistemizana. Să vedem care e cuprinsul poeziei: *) 
AnZpalu,l e o fară f1'umoasă. Românii de aici pUful'ia au 
dus o vieala amt'irUă. Asa. se explică, că Romanul are o , ~ , 
fire domoală. El crede într'un viitm' mai fericit. In. această 
credinţă au murit moşii şi strămoş<i nostri. Aceasta credinţă 
ne dă tăt'ie şi mângăiere. J 

Aplicare. Ce popoare au petrecut pe ai ci In vremu
rile cele mai vechi? (Hunii, Goţii, Avarii, Longobarzii). 
Mai remasa urmă de aceste popoare? Nu. Pentru ce? 
(Pentrucă n'au avu.t credinţă tn Dumnezeu). Ce vieaţă 
duc Românii din Ardeal? (O vieaţă amarîtă). Cu toate 
aceste pa.răsesc ei ţara? Pentru ce n'o părăsesc? (Pentru 
ca. cred intr'un viitor mai fericit). Bine-i ca să aibă omul 
credinţă? (Bine). Fiilor 1 Credinţa tare şi neclătită ne-a 
ca.lăuzit şi ne va călău?l pururia in mijlocul furtunelor 
catră limanul tnflorit! 

lottif St(mca. 

După 6 ani. 

Se implinesc 6 ani dela. înfiinţarea acestei reviste, 
restimpul, in care atât revista, cât şi susţiitorii ei au avut să 
treacă prin multe fase. Intre imprejurări critice s'a in
fiintat şi nici chiar azi nu putem zice, că am trecut peste 
greutatile Inceputului. Nu, pentrucă sunt foarte mulţi, cari 
nu-i inţeleg rostul nici chiar azi, când tn mare parte i-se 
văd roadele. Sunt apoi alţii, cari se uita. desconsiderători 
la modesta ei prezentare ~i nu voesc a crede, col şi ea 
poate presta ceva bun. Cei mai de condamnat insă 

.) DacA elevii nll-l pot reproduce liber, tnv!LţAtorul le ajutA prin 1nlre
Uri. N. Aut. 
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sunt aceia, cari au datorinţă a-o sprijini, atât moralminte 
cât şi materialminte, ca ea să se poată prezenta conform 
cerinţelor timpului.' , ' 

E greu să lucri în întunerec, e şi mai greu a luptă 
cu duşmani ,necunoscuţi; e foarte greu şi dureros totodată, 
când vezi pe aceia, ce-Î crezi de prieteni şi tovarăşi de 
luptă, că sunt duşmanii lor proprii atunci, când negligă a 
tinde mană de ajutor acelor oameni de inimă, cari luptă 
pentru promovarea intereselor lor bine pricepute. 

Multe năcazuri şi greutăţi întimpină un învăţător in 
viaţa şcolară. Multe sunt din acelea, cari ti vin din vina 
·altora, din egoismul persoanelor cu cari vine în contact 
învăţătorul. Toate acestea insă sunt greutăţi, cari parte 
se pot învinge, parte se nimicesc inainte de a-şi lua o 
direcţie păgubitoare intereselor şcoalei. Sunt insă un neam 
de năcazuri mari şi păgubitoare, cari provin parte din 
interese personale şi rea voinţă, parte din marele neinte
res ce-l purtăm faţă de şcoală-IŞiinteresele ei. 

De după principiul natural, că fiecare pădnre 'şi are 
uscăturile ei, - aşa nu putem lua, în nume de rau 
acelora, cari n'au putinţa morală şi materiala. de a face 
binele. Li se ia insă în nume de rău acelora, cari pot 
face bine şi nu-I fac, ci fac răul şi-I alimentează, ca sa ia 
proporţii cât de mari. - Ca sustă imprejurarea aceasta, do
vedeşte indeajuns faptul, ca un fnvaţător denunţa. pe co
legul său autorităţilor civile pentru o gre~aIă, ce nu i-a 
stat in puterile sale, ca să o delăture. Şi, deşi n'a fost 
vina lui, totuş a fost pedepsit cu amendă fn bani şi pro
punerea disciplinarului. 

Cazul e semnificativ şi oareşcum arata un început 
primejdios, o procedura de care se folosesc cei mici de 
suflet spre a putea eventual nimict pe oamenii de bine; 
tmprejurare, ce denoată un viitor furtunos pentru Inva
ţători, - şi care ti va aduce la o descurajare com
plectă. 

Idealuri, devotament, vocaţiune vor fi tot atâtea fraze, 
cari şi-au trait traiul -. sau cari mor fncă când sunt În 



--=*;;. :.şw 

285 

faşe. Oamenii de bine, conducătorii de şcoală. cu idealuri 
au semnalat primejdia; au scris, au vorbit mult şi s'au 
nizuit sit arate calea pentru delaturarea primejdiei in parte 
cel puţin, dar toată truda' lor a 'fost zădamică. Ba, au 
ajuns acolo, că. sunt priviţi cu neincredere, li se spun 
vorbe pu~in măgulitoare, bunele lor intenţiuni sunt fals 
esplicate, şi astfel iată-ne ajunşi într'o stare de tot deso
lată. Conducătorii de şco ale - tnvăţătorii - nu ştiu cine 
e mai mare, cum să facă să poată. fi pe placul tuturora, 
De ajunge tn vre-o belea, aleargă la toţi, promite tot ce 
se cere dela ,dAnsul numai să se vadă scăpat teafăr; e, 
silit a lucra de multeori confra convingerilor sale pentru 
cel lupta pentru existenţă He ridiCel deasupra tuturor con
vingerilor ŞI idealurîlor, pretinzânduşi drepturile ei. 

Oamenii de bine prevăzând situatia precară ce se 
pregeltia. pentru şcoală şi învăţătorul român, au tnfiinţat 
aceasta revistă., care s'a pus esclusiv in serviciul cauzei 
şcolare. Nu din ambiţiuni deşerte, nu urmărind interese 
egoiste sau de câştig s'a infiintat aceasta revistă ~ - ci 
din sărăda, din necesitatea împrejurărilor, din lipsa unui 
mijloc, care se promoveze o cauza comună. şi să uşoreze 

o muncel grea şi rău răsph1tită. Astfel s'a înfiinţat şi In 
astfel de tmprejură.ri a vazut lumina zilei t acu-s 6 ani, 
aceasta revistă. 

Mult a trebuit să cugete asupra acestui lucru iniţia

torii ei, pâ.nă ce i-a dat fim~ă; c<'l,ci de foarte multe im
prejurari au trebuit să ţină cont, şi numai tare sfioasa şi 
cu mare precauţiune s'a putut prezenta la început aceasta 
revista. Mulţi susţin, Că nici azi nu e la nivoul la care 
ar trebui să fie. Aceştia insă fac critică fără judecată, nu 
iau in socotintă greutăţile cu cari zil~ are a se lupt1L~ 
In decurs de 6 ani aCt:asta revistă a fost susţinută esclu
siv din debilele puteri ale învăţătorilor dela sate. Cei cu 
dare de mână, cei cu prega.tiri, acei ce aveau putinţă mo
rală şi materială pentru augmp.ntarea ei, ,au stat la o parte, 
privind desconsiderător la modesta ei prezentare: - Nu 
le venea a crede, că aceşti debili gregari pot să facă a8t-
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fel de sforţllri incât să sustină timp de 6 ani o revistă 
din propriile lor puteri. Şi involuntar, toti contrarii ei tre
bue să recunoască, că, deşi n'au putut opri curentul ce 
era pus contra şcoalei si conducătorilor ei, totuşi a slclbit 
mult acel curent duşmănos şi şi-a eluptat o poziţie relativ 
destul de cinstită in şirul revistelor din teara.. Mersul în
văţământului s'a inbunataţiţ foarte mult, iar conducatorii 
de şcoală sunt in curent cu afacerile şcolare. 

Dacă ne cugetam bine asupra trecutului, - şi urmă
rim cu atentiune desvoltarea învăţclmântului la poporul 
român din ţeara, apoi nu avem să ne miram nici decât 
de slabul, progres ce-l putem constata. Pentrucă tntot
deauna afacerile şcolare s'au aranjat mai la urmă. Că 
aceasta e, in mare parte, cauza rămânerii noastre îndarăpi, 
o putem constata uşor, daca ne cugetăm la regatul vecin, 
unde organizarea şcoalelor nu e mai veche ca a noastră. 
InviHătorilor li se face toată comoditatea, ca ei să poată 
muncl neconturbaţi de nime şi de nimica. Reviste de 
specialitate are mai fiecare despărţământ (judet). La aceste 
reviste colaborează tot omul, care se pricepe in ale şcoalei 
- printre Învăţători vezi in comitetul de redacţie profe
sori de gimnaziu, doctori de ştiintă - cu un cuvânt ti 
vezi strânşi în jurul revistei, dând mână de ajutor, pe toti 
acei bărbaţi doritori de a vedea poporul la acel nivou de 
de cllltură, la care se află popoarele cele culte. 

La noi! ? • .. Revistele de specialitate la prima apa
riţie poartă în sine germenele perirei. Şi e minune dacă 
Ja noi o revistă de specialitate trăeşte 2 -3 ani. Redac
torii şi editorii ştiu numai cât are să sufere biata pânăce 
intr'o bună dimineaţa. dispare din şirul celor vii. Şi oare 
de ce? .. 

Avem şi noi in dieceza. o şcoala, un institut peda
gogic, de unde ies an de an tineri cu pregătiri, cvalificaţi 
pentru creşterea şi conducerea poporului. Şi ajt:ngând 
aceştia in viaţă dispar, se prăpădesc fn noianul grijilor 
lumeşti. Atestatele lor sunt în contrazicere cu ţinuta lor 
in şcoală şi societate_ Sunt timizi, în predare stângaci, 



I 
! 
r 
I 

r 

287 

metodul un sablon; - independenţa tn celea şcolar'e, 
prezenţa recerulă unui crescător şi conducător lipseşte a
proape cu desăvârşi re. Aşa suot acum şi aşa am fost 
toţi - şi a fost o binefacere, un noroc pentru acei tineri, 
cari au ajuns într'un mediu social bun, recreator 'Şi puri
ficator· totodată. - Ca dovadă despre aceasta e, că de 
când regretatul profesor T. Ceonlea a trecut la celea e
terne, nu mai avem profesor, care să se intereseze aşa 
ca el, de foştii lui elevi. La reuniunile înv<1tătoreşli pro
fesorii vin mai mult ca o"peţi privitori. Nu iau parte ac
tiVă, să continue instrucţia şi educaţia elevilor şi tn so
cietate. In coloanele revistei de specialitate, care 'profesor 
mai scrie vre-un tractat din vre-un ram al ştiinţei oare
cal'e?, vre-o chestie de metod? Unde sunt măiestrii în
văţătorilor, cari să se pună tn fruntea lor, - şi cari sa. 
fie mijlocitorii şi lâlmacii acestora cătră fOfurtle supe
rioare? ... Tinerii dupa. absolval'e sunt mânaţi in lume 
cu vorbe dulci şi poveţe, cad se perd indală ce trece pra
gul şcoalei, - pentrucă societatea e corupta. şi oamenii 
prea slabi. Constatăm, că avem mulţi tineri bine pregătiţi, 
dar cari sunt mai mult instructori decât educatoI'i. 

Toate acestea scăderi s'ar putea direge in cazul când 
toţi oamenii de şcoală s'ar grupa cu trup cu suf1et tn ju~ 
rul unei reviste pedagogice, ajutându-o malerialminte şi 
moralminle spre a fi cee.ace trebue să fie. 

In credinţa, că nu voiu fi rau înţeles, apelez la tQ~i 
oamenii iubitori de şcoala. şi progresele ei, ca să se gru
peze in jurul acestei reviste şi pe viitor să-Q putem eda în 
aşa podoabe, ca să fie fala şi ma.ndria membrilor reuniu
nn tnvă ţ.Horeşti din aceste părţi. 

T. Chet·echean. 
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Autoritatea învăţătorului ca mijloc 
de disciplinare. 

Individul de aceea e cu supunere, pentrucă acela, care 
pretinde dela el oare-care stimă, stă la un grad mai inalt 
de autoritate, şi aceasta el o recunoaşte. 

Autoritatea aşadar e un mijloc influinţător asupra 
disciplinei. 

Distingem autoritatea aceea, care i-se alribue după 
oficiul [nalt ce-l ocupa şi aceea, ce o câştigă prin insuşi
rile sali individuale. Prima e autoritate oficioasă, ultima
fnsă e individuală. Dar acesleanu totdeauna sunt îmbi
nate. Poal~ fi că un oficiu inalt este ocupat de un astfel 
de individ ce nu poşede autoritate individuală, dar pe 
lângă toate. acestea trebuie cinstit oficiul ce-l ocupă şi, 
dacă ne supunem, aceasta o facem numai pentru aceea, 
că trebuie respectat ordinul legal şi pe acel ce-l reprezintă, 
chiar dacă de loc nu e apt, ca individ, pentru acel oficiu. 

Poate fi însă ~i aceea, că cineva "Ocupă un oficiu mo
dest, dar pentru aceea onorat de toţi, căci sunt convinşi, 
că este o pel'soană distinsă şi prin urmare merită stimă. 
Ilustrez a3este zise prin date pozitive istorice. 

Andreiu al II-lea n'a fost bărbat distins, a guvernat 
slab ţara, . dar până ce a fost domnitor, pe baza constitu-,. 
ţi ei, ori cine i-a' fost dator cu supunere, aşadar chiar şi 
.Banul-Banc c r care pe acelea vremuri era cel mai puter-

- nic magnat.. / 
Supunerea nu i-s'a· atribuit tui Andreiu al II-lea ca in

divid, ci regelui, fie acela ori cine. - Aceasta o numim 
autoritate oficioasă. 

Francisc Deâk d. e., nu' a purtat nici un post inalt 
oficios, dar a avut o stimă universală, posedând cultură 
tnaltă. - Aceasta e autoritate individuală. 

Andreiu Baron de Şaguna, fiind metropolit, j-s'a atribuit 
supunere ~i stimă după ofîciul inalt ce-I ocupa: - Dar chiar 
de nu era metropoJit - şi dacă nu avea titlul de Br. 
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~i atunci ori cine i·ar fi primit· cuvintele lui părinte~ti, 
pentrucă a~a bărbat distins, cu idei profunde şi suflet 
uman a fost, căci necondiţionat a meritat stima. dela ori
cine şi ca om privat. 

Aici autoritatea o fi ci o asa. este imbinată cu cea indi
viduală. Inva.ţătorul faţă de elevul său poşede autoritatea 
oficioasa. E natural deci, că Înva.ţa.tomlui i-se cuvine din 
partea elevului stima.. Pedagogul tnsă irebuieintr'acolo se 
caute, ca el să. fie slimat şi ca individ şi nn numai de 
elevi săi, ci şi de societate. Daca.invăţătorul nu poşede 
autoritate individuală, aceasla împrejurare ştirbeşte auto
ritatea oficioasă, slăbeşte disciplina, până când daca. so
cietalea ti slimează, aceasta va. avea. influinţă şi asupra 
elevului său. . 

Autoritatea individuală se bazează pe astfel de" în
suşiri, cari merita. aten~iune, şi dacă am VQl să le tnşirăm 
pe toale acestea, nu ar fi alta, decât descrierea perfectă a 
omului. - Pedagogul nu poate fi perfect, însă trebuie sa. 
se nizuiască pentru perfecţionarea sa şi ·cu deosebire pen
tru dobândirea şi desvoltarea acelor însuşiri de cari are 
lipsă pe cariera pedagogică. ' 

Insuşirile cari 'potenţează autoritatea pedagogului 
sunt: interne şi externe. E natural, că însuşirile interne 
sunt cu mult mai preponderante, dar sa. nu credem, că 
cele externe sunt numai de a doua mână. Pe cariera pe
dagogică şi cele externe sunt preponderante, pentruca. pe 
copil În primul rând il mişcă influenţa externa. ~i nici că 
ne putem păzl de ea. 

Insuşirile exlerne o parle sunt nişte daruri ale nalurii, 
cu cari sunt tnzestraţi tolr'o formă. La tot cazul insa. e 
mai uşoară .poziţia celui înzestrat cu astfel de daruri, ca 
celui ce natura i-a denegat acestea. - Cele externe în 
general au mare influinţă asupra omului şi mai ales asu
pra baiatului. 
, Ca. ce influinţil au insuşÎrile externe asupra b!l.iatolui, 

aceasta o ilustrez cu exemple din viaţa ped. Goelhe Şl 
Pestalozzi. < 
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Cu o ocaziune in odaia lui Goethe a Întrat un copil 
pe care văzându-1 Goethe atât a plâns pâmlce a depArtat 
pe băiat de acolo. 

Ramzauer, elev aluC Pestalozzi, mai târziu invăţator 
distins, când l-au adus părinţii primaoară la Peslalozzi, 
care t~i negliga (Pestalozzi) exteriorul, elevul atât s'a te
mut Qe el, cAci credea, ca nici nu e om. 

La însuşirile externe apartin: construcţia corpului, 
voacea, tr·asurile feţii, gesliculatiunea, vorbirea etc. 

Construcţiune tnaWt, proporţionat desvoltat, voce so
noră etc., m:.!i mult câştiga autoritate ca construcţie slabă, 
voce slabă etc. - Aceste însă nu depind dela noi, dar 
dacă natura nu ne-a inzestrat pe toţi cu aceste daruri, cu 
atât mai vârtos trebuie să ne păstrăm acele tnsu~iri, cari 
depind dela noi, căci altcum problema pedagogica devine 
mai complicată. 

Insuşirile cari depind dela noi sunt: tonul vorbirii. 
gesticulaţiunea etc. - Tot la aceste însuşiri aparţine şi 
imbracamintea de care inca trebuie să ne tmgrijim, pen
truca copilul şi la aceste e foarte atent. - Imbrăcămin

tea învăţătorului, trebuie să fie curată şi regulată, ca în 
aceasta privinţă să poată premerge cu exemplu. - Sa-şi 
aleagă învăţătorul bine îmbrăcămintea, adecă să fie mo
destă, deamnă pentru un pedagog. - Fiindcă învăţătorul 
trăieşte in societatea de azi, Să-şi acomodeze îmbrăcămin
tea după aceasta; să nu fie însa sihastru, dar nici sa 
joace pe eroul modei; să fie modestă însa cu gust nobil. 

Cu mult mai preponderante sunt însă Insuşirile in
terne. - Inzădar e aparHia bună daca conţinutul intern 
nil sta in dosul ei, caci iule vom observa în dosul însu
şirilor bune externe, golăciunea interiorului. - Distingem 
două însuşiri interne cari dau autoritate: ştiinţa (cultura) 
şi caracterul. 

Cine ni-e superior In cultură, pe acela ti stimam. Se 
poşadă deci învăţătorul faţa de elevii săi o cultura mai 
înaltă. - Sunt două feluri de ştiinţa (cultura), de care 
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are fnvăţ:Horul lipsll şi anume: cultura generală şi ştiinţa 

de specialitate .. 
Inavuţirea culturei generale o putem face, respective 

se poate câştiga: prin cetirea scrierilor literare clasice, ca 
să putem ţinea paşi cu cullura modernă. 

La cultura de specialitate cel ce voieşte sa instrueze 
are insa lipsă şi de cultură pedagogică, care deasemenea 
trebuie tnavuţita prin cetiri de opuri pedagogice. Insa nici 
cel mai cult individ nu se tmpartăşeşte d~ aceea venera
ţiune ce ar merita-o dacă. nu e om de caracter; deci ca
raclerul moral al invatatorului trebuie să. straluceasca. ca 
lumina. 

Caracterul la orice individ este de mare preponde
rantă, insii. Ia învAtator, care este chemat a forma carac
tere morale, este de dupla preponderanţa. - Chiar şi lu
mea aplică cu mult mai severe măsuri faţă de ei, ca 
faţă de alţii. 

Caracterul moral se vede în şcoală faţă de ele
vii săi. 

Numai pe baza caracterului moral putem 'dobândi 
adevăratul succes şi adevarata fericire. 

D rau t, August 1909. 
George Popa 

lnvA\lf.tor. 

Istoria şcoalei române din Măderat. 
SchiţA. monografie!. 

(Continuare.) 

Dupace elevii cunoaşteau alfabetul şi ştiau să formeze 
cuvinte (cam 25 zile după cercetarea de şcoală), li-se da.
dea un caet unde li-se făcea de cătră dascăl semnele bu
chelor sau potcoavelor, cari trebuiau să le facă şi ei tn
tocmai, ceea ce se Imtâmpla cam pe când împlineau, anii 
de şcoală. De aici apoi se esplica faptul, ca. intre oame-
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nii biHrâni se aflau mulţi, cari să ştie cetl, - dovadă căr
ţile bisericeşti (ceaslov, octoich şi psaltire) aflaloare la 
dânşii - dar numai putini ştiau scrie, din cauza trăsuri
lor hieroglifelor cirile, multe şi complicate. 

, . 

Acestui metod i-a urmat al literizerli, care se ase
mana bine cu al buchizării, deosebindu-se numai că acum 
litera nu se spunea prin cuvânt propriu, ci cu ajutor, cu 
deosebire sunetele mule d. e. b = be, v = ve, g = ge, 
h = ha etc. Iar când se proceda la compunerea de cuvinte, 
se făcea astfel: se lua consonanta dela inceput şi se spu
nea cu ajutorul - apoi urma vocala, d. e. cuvântul-
masă. Se zicea: em, a = ma, es = să, = masa; soră: 
es, o = SO, er, ă = ră, = soră, şi aşa mai departe 
până când ştiau şcolarii să ceteasca bine, lucru care se 
întâmpla foarte târziu, căci forma metodică întimpina mari 
greutaţi şi dintr'o parte şi dinlr'alta, fiindcă elevul nu pu
tea incepe mai departe până ştia Întrpg alfabetul, iar în
văţătorul nu putea face progres, că . doar nu aveau toţi 

elevii asemenea pricepere ca să fie egali in a putea me-
. moriza atâtea tracsarituri de limbă. De multeori se in

tâmpIil} că elevul urea şcoala şi nu se mai abătea pe lJl 
ea - urmând, că tot ce a învăţat să uite repede - nu
mai de şcoală să scape. - Aceasta se putea observa 
p'aI unei nu numai în Măderat,· dar şi în alte locuri. 

După aceasta pocilură a urmat alt metod, care iară 
inva.ţa :.alfabetul « . mai întâiu, dar schimbat după forma 
în care-l avem azi. Acest metod tnvă~â. mai întâiu voca
lele, apoi consonantele, după aceea forma silabei din o 
consonanta. cu fiecare vocală deosebit s. ex. b, ba, be, 
bi, bo, bu; d, da, de, di, do, du. Şi tot aşa până ce erau 
aplicate toate consonantele cu cele cinci resp. 7 silabe iar 
dupa. aceea se formau cuvintele şi apoi lecturile. - Aici 
a intrevenit introducerea sistematică a caracterilor latine 
semnele lor scrise şi de aceea scrierea se invaţă mai uşor, 
fiiindcă fixarea sunetelor respective a silabelor era mai 
simplă. 
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A urmat apoi metodul foneUc, care a anat uşile în
cuiate, căci oamenii erau deprinşi cu literizarea ~i saflbi
zarea şi foarte cu greu s'au putut deda să zica. cătră be 
b, şi căl.ră pe p. Era o curată bătae de joc năcazul pil.
rinţilor, că copii nu spun hterile pe înţeleş (?) aşa cum 
le-au învăţat ei. 

Cu începerea anului şcolar 18845 s'a întrodus me
fodul scriptolegic, care-l practizau acum inva.ţatorii eşiţi 
din şcoala noaua. Nu mult dupa. aceea s'a îmbinat cu 
metuda! cuvintelor nonn!lle, care se practizaza. şi acum. 

Manualele, cari s'au folosit la instrucţiune Înca din 
timpurile celea mai vechi, au fost Bocuoavnl (aflata. Ia urm. 
lui G. Mihut şi P. Domocuş), apoi Ciaslovul şi P.~altil·ea. 
Mai târziu Abecedanl şi Cartea de cetire do Zachariu 
Boiu. In unele timpuri şi Legendarul tipărit de ministerul 
crăesc-ungllresc penll u şcoalele româneşti. Când au apă
rut Abecedarul scriptologie şi Legendarul fie ierlatului rrof. 
Vas. Petri, s'au introdus acelea. Cu inceputul anului şcolar 
1884.5 s'au introdus cărţile de lectură lucrate de inv. 1. 
Tudllcescu - pentru clasa 1-11, iar cu anul 18856 şi 
ppntru clasa HI-a. La clasele IV-V s'a folosit Legenda! ul 
de V. Petri, iar la el. VI, Cartea II-a de celire de 1. Po
pescu. Pentru limba mrtyhirt)'(l s'a folosit- abc. apărute in 
tipografia stalului şi ca.rţile edate de prof. N. Putooky, 
cari mai apoi au fost înlocuite de abcrJ. mag.-rom. de 1. 
Dariu şi V. Goldiş. . .. - Penlru l. 1'umână (gramatică s'a 
folosit Gramatica de 1. Tuducescu şi mai în mmă alui 
loau Dariu şi Maxim Pop. 

Manuale de aritmetică pentru elevi nu erau numai 
alui 1. Tuducescu inv. fn Lipova, iar mai tn urmă au 
aparut ale inv. Dogariu şi Dariu, cari s'au folosit un an, 
(1889) la clasele II-IIl, iar la clasele IV-VI, in anii 
1888 9-18H23, de când apoi DU s'au m)).i dat elevilor 
manuale de aritmetică. Cu ceva mai târziu a apărut şi 

Elemenlele de Geometrie alui D. Dogariu - care aflile 
de celea mli corecte s'au folosit cu succe3 la el. V-VI. 

21 



Aprobându-se apoi dIn partea Inalt. Ministnt de culte 
cArţile de cetire edate de .Mai mulţi prietini ai· şcoalei 
din Braşovc şi fiind acestea (I-I1I cărţi) întocmite şi po
trivite pentru toate 6 clasele, s'au introdus şi an fost fo
losite dela aparinţa lor, până în anul şcolar 18978, -
când apoi s'au introdus treptat , Carţile de cetirec (1-5) 
edate de Grofşorean şi consoţii, cari se folosesc şi de 
prezent, aprobate fiind şi acestea atât de Inaltul Ministru 
de culte cât şi de autorităţile bIsericeşti. 

Manualele se cumpărau de călra elevi şi numai elevii 
de tot săraci erau pro\'ăzuţi cu carţi cumpărate de ca.tra 
comunitatea bisericeasca. ori donaţiuni. Deasemenea: tă
bliţe, caete, peniţe şi alte recvizite îşi cumpărau. şi-şi cum
pa.ră elevii - şi azi - pe banii lor proprii, tiind prova
zut fiecare cu celea de lipsA. . 

Invaţatorul J. Ionescu, infiinţase prin a. 1883 un 
,Fond şcolar«, pentru procurarea recvizitelor şcolare şi 
pentru elevi. S'au înfiinţat şi augmentat din taxele elevi
lor, . cari- mergeau la inmormântari ,ca diecic (adÎnini
stranţi) de unde capatau 12-20 fi!.. din cal'Î apoi se de
trageau 50°/0 şi se adaugau la fond. - Acesta a ajuns 
În anul 1887 la suma de 30 fI. (60 cor.) când apoi s'a 
contopit cu fondul bisericesc, administrâodu-:se la olaltă. 

AfarA de cărţile şcolare, elevii mai au diferite cărţi 
de lecturA, - poezii, povesti, descânlece ori naraţiuni, 
cari şi le procura ori dea dreptul dela librarii, ori dela 
târguri. 

(Va urma.) 
P. rallcu. 
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Scrisoare din Bihor. 
Notiţe din anul ~colar 1908.9, 

Domnule Redactor! 

Ca fost membru al .Reuniunii înv. t·om .. gr: ort. ară
dani" iar in timpul din urmă ajuns pe terilorul altei re
uniuni, care e incă in faşe, având a-şi desvolta activitatea 
pe un teren mai puţin cultivat şi cu elemente mai puţin 

inclinatespre lumina. şi progres, am ajuns la convingerea, 
că sepal'atismul de pUna aci, nutrit din vechime şi susţinut 
şi azi, mai ales intre tnvăţlltorii arădani şi bihoreni, nu 
poate şi nu este permis se mai dăinuiască mult. Nu, 
pentl'Llcă timpurile ce le strabatem sunt grele, iar învăţă
torii peste tot şi in şpecial bihorenii, nu vor pule~ rezista 
ademenirilor şi promisiunilor sedllcătoare, dacII. un contact 
mai intim cu colegii lor mai tari şi mai bine or.gl/uiza(i 
- în primul loc cu arădanil - nu-i va încurăja şi nu-i 
va indemna a sta la locul lor pentru a nu blama trecutul, 
a nu compromita pl'ezentul şi a nu pel'iclita viitorul şcoa-' 
lei confesionale 1'OmiÎl1e, care are o atât de grea, mare şi 
sfântă misiune de indeplinit. Ca.ci dacă ne despart grani
ţele comitatenle ori ale reuniunii, aceasta nu tnsamnă, că 
nu ne-ar fi iertat a sta in continuă şi. frătească lega.turâ 
unii cu alţii. Şi nu, mai ales când stim, ca există o frim
bie puternică, care ne leagă pe toţi şi care nu cunoaşte 
hotare şi aceea frimbie nu este alta, decât idpalul pentru 
a cărui realizare muncim cu toţii şi care nu poate fi altul 
decât deşteptat"ea, luminarea şi întărirea neamului, a cărui fii 
sWltem şi care el' fot dtP}Jtul aşteaptă să-i sPfvim cu cre
dinţă. Da, credill(ă aşteapta. neamul şi dela noi, ca dela 
toţi fiii seL Şi o poale aştepta aceasta, cu atât mai vârlo':!, 
că dânsul - irelevant, că pe ce cale, de und e şi cum ~ 
este convins, ca. rebonificarea muncii învăţătorului său 
(vorbind şi de.aceasta), se face tot numai din aceea visterie 
în care contribuie dânsul cu filerii şi coroanele sale căşti-
gate cu multă şi cruntă sudoare. ,.. 
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Şi daca uniţi suntem cu toHi întru urmărirea aceluiaş 
ideal, daca nizuinţele noastre sunt comune şi indreptate 
spre aceeaşi ţintă finala, cuvine-se, ca dupa posibilitate, sa 
cercăm a ne cunoaşte, să ne interesam unii de alţii şi 
toţi împreuna să ne nizuim a promova binele şi stârpl răul. 

Admiţând dar, că e bine şi chiar de recomândat se 
ne cunoaştem - ceea-ce cred, că nici unul dintre noi nu 
trage la îndoială, - rămâne numai se căutam a afla mo
dul cum s'ar pulea efeptui aceasta. Şi până atunci eu 
aflu, ca deocamdată cel mai potrivit mijloc prin care se 
poate face aceasta este organul de publicitate al învăţato
rilor arădani: "Heuttiunea îJwăţătoriLM,ii. Prin acesta noi, 
bihoreoii, cetindu 1, putem cunoaşte toale momentele mai 
insămnate ce obvin in sânul membrilor rouniunii ar<ldane, 
ne putem dar cunoaşte colegii; iar arădanii, publicându-şi 
şi bihorenii în acel organ ale lor acţiuni, îi vor cunoaşte 
pe deplin şi aşa am ajunge in placuta poziţiune de a ne 
îndrepta, sprijini şi încuraja reciproc. 

De acestea idei fiind condus, prin celea urmatoar(', 
încep a informa pe fraţii colegi aradani despre actlvitatea 
desparţamântului Beiuş a "Reuniunii invă.(ătorilo)' g~'. Ol't. 

1·om. orăduJli" , precum şi despre alte momente mai insam
nate _ ce ating şcoala şi pe învaţ.:\tori. Cer scuze, ca, di II 
motive binecuvâutate, n'am putut'o face aceasta până acum, 
cand celea atinse erau poate mai actuale. Cred Insă, ca 
şi târziu e mai bine, ca niciodata.. 

* 
în 12 noemvrie n. 1908, s'a ţinut in Beinş adunarea 

de toamna a desparţământului Pl'otopopesc cu acel aş nume 
a .Reuniunii inv, ort. rom. orădani« sub prezidiul cole
gUlui Ioan Moga din Dobreşti. Cu aceea ocaziune I. Roşu, 
Învaţătorul din loc, a preles din ezerc.intuftive maghiare, 
despre: "Obiedlde din sala de învlităm{mt" cu clasa a II-a 
şi din geografie "Cel'cul Beiuş" cu clasa a III-a, cari au 
fost primite cu mulţămita, S'a hotăr'U; ca şedinţele des
părţământului se fie de acum înainte ambulant(l; sa se 
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comandeze "Calendantl national" din Orăştie in mai multe 
exemplare, să se vândă prin invatatori, iar profitul să se 
foloseasca. pentru augmentarea bibliotecii deSpăl'ţămâniului ; 
- s'a Inscris de membru fundalor Or. Gavril Cos ma, ad
vocat in Beluş; s'a pertractat chestia cu spesele de con
ferintă pe cal'Î invaţatorii nu le primesc. Şedinţa de pri
mavară s'a hotarât a se ţinea in Feneriş. 

* 
Tot in Beiuş s'a ţinut, la ordinul Ven. Consistor oră

dan, o conferintă Învătătorească în 3 decemvrie 1908 sub 
prezidiul dlui protopop V. Papp. 

Pentru aceasta conferinţă s'au distribuit invaţa.torilor 
d in partea Ven. Consistor trei teme de prelucrat şi anume: 
a) "Problema instntării 'în scris-cetit a ana1labe/ilor adulţi"; 
b) "Şcoala" şi c) "Aplicat'ea celor pat1'ftoperafiuni la 
e.umple practice". La aceasta conferinţă abia s'au prezentat 
7 -8 învăţatori, temele le-a lucrat un singur invă ţator, 

iar doi au promis ale trimite ulterior. 
Chestia cu spesele de conferinţa s'a desbatut şi cu 

aceasta ocaziune. 
* 

Pe 10 maiu a. c. invăţatorii maghial'i de pe teritorul 
inspectoratului regesc Beluş au convocat o adunar'e festiva. 
1n onoarea noului inspector şi cu scopul a face cunoştin~ă 
cu dAnsul. Au aranjat tot cu aceasta ocaziune şi o peire
cere. La ambele au fost Invitaţi şi invătatorii rom. gr. ort. 

Şedinţa s'a ţinut în sala mare a azilului de stat. Pre
şedintele reuniunii maghiare a salutat pe inspector şi sub
inspector cu cuvinte frumoase; inspectorul asemenea a 
respuns in senzul, că a fost, este şi voeşte a ramânea 
bun prietin a învăţătorilor, a acelor învăţători, cari stau 
la înălţimea chemării lor, va fi însă ştrict faţa de aceia, 
cari nu-şi fac datorinta etc. 

Cu aceasta era sa se încheie şedinţa daca preşedintele, 
profitând de ocaziune, nu se adresă catra cei prezenţi 
cari nu sunt membri, să se inscrie decă voiesc, de atari. 
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În urmarea acestora s'au inscris vre-o 17-20 membri 
noi, aproape toţi românii .... 

Chestia cu spesele de conferinţa. de astădata. n'a fost 
tradată. (?! R.) 

* 
Examenele la şcoalele noastre s'au început în 24 

maiu n. Am luat şi eu parte la trei examene, două au 
fost bune celalalt foarte slab. Aci s'a observat, ca 'invaţa
t01'l11 n'are nici un metod, nu ceteşte şi nu poşede Însuşi 

materialul întmcât e silit a examina chiar şi religiunea 
din carte. 

Ultimul examen s'a ţinut in Beiuş rn 12 luniu n. in 
prezent'! unui public număros. Dintre colegi au asistat 
numai două invăţatoare, deşi se aştepta sa ia part~ mai 
mulţi, 

* 
. Adunarea de primăvară a despărtământului Beiuş a 

,Reun. iov. rom. ort. oradanic s'a ţinut în 2 iunie n. 
1909 în Feneriş. Cu aceasta ocaziune învaţătorul din loc, 
Gavril Cosma, a examinat elevii din exerciţ. înt. în limba 
româna. şi maghiara. învăţătorul: lvantie Popoviciu din 
Câll'lpani a dizertat despre aplical'ea pedepselor în şcoala 
poporală şi cn provocare la mai multe sentinţe judecato
reşti, cari nu toate congtasuiesc în aceaş formă, pledează 
pentru omiterea totala. a pedepselor corporale din şcoala 
poporală. Dizerfantelui i-s'a votat multamita şi a fost ru· 
gat a-şi publica lucrarea În revista "Reun. învăţătorilor" 
sau în :tBiserica şi Şcoalac din Arad. S'a hotarât, ca re
uniunea se intervină prin Vener. Cosistor la vicecomite, 
ca acesta sa. dea ordin ştl'ict notarilor, ca notarii 
se ia la timp măsuri pentru Bxecutarea legii faţă 

de elevii arataţi în conspeclul absentilor, a-i îndruma sub 
urmări disciplinare a nu agita poporul asupra învăţătorilor 
denunţându-i pe ace5tia parinţilor, ca şi când învăţătorii 
nu conslrânşi de lege şi datorinţe: ci le miri din ce alte 
consideraţiuni ascunse dau copii la pedeapsa. S'a hotarât 
mai departe, ca în convocă.ri să se facă o notită, prin 
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care tnvăţalorul să se indrume a se prezenla cu conv)
carea la epilropie şi a-~i reclama tn senzul legii, laxa de 
conferinţă. S'au înscris membri fundatori preotul gr. ort. 
rom. Cornel Foituţ din Feneriş şi Pelru E. Papp din Po
cola. Adunarea i-a rasplîl.tit pe vrednicii preoţi cu căldu
roase aplauze de -să traiască 1«. Pl'oxima şedinţă se va 
ţinea în Mezieş. - La aceasta şedinţă. au participat de 
tot puţini membri. 

* 
Aflu de bine a nu lasa această ocaziune far'a aminti 

ceva şi despre cursul de a1wlfabeţi din lJeiuş. Deşi ştiam, 
că elementele locului nu sunt prea acomodate - fiind 
aproape toti servitori atârmUori de stăpân ii lor - totuşi 
s'a deschis şi tn Beiuş un curs de acesta. începulul a fost 
bun. întrucât s'au înscris 38 de ascultători. Instrucţiunea 
s'a facut in şase oare pe săptamână şi toţi incepeau a scrie 
litere şi ale imbina, unii chiar foarte bine. 

Ei, dar după câleva zile rând pe rând incepură a te 
parasi - unii aşteptau, ca tn 3-4 zile să invete totul, 
iar pe cei mai mulţi nu-i lăsau stapânii - aşa, că în 
celea din urmă abia au ramas 10-12, cari veneau mai 
regulat. l\ceştia au şi invatat a scrie şi ceU destul de bi
nişor, atîU cu literile mici cât şi cu celea mari. 

La examenul din 13 Iunie şi dintre aceştia insă abia 
s'au prezentat 5. Cu aceştia s'a depus examenul în pre
zenţa dll1i protopop V. Papp,comisarul consist. 1. Pinier 
şi oaspeţii: Df. G.Cosma, Or. I. Crordaş şi P. Ţucra. 

Când se ştie, că toţi ascullălorii cursul ui de analfa
be~i din Beiuş au fost servitori; că dela Paşti pâna la 
RusaHi in 1:>arele celea mai acomodate de sâmbăta seara, 
(când se prezentau mai mulţi) sala de învăţământ era ocu
pată de cor, ar fi trist de tot, dacă. s'ar afla om (mai 
ales pretins speţialisl), care fără. a ţinea coot de ,impreju
rari,ar incerca a bagateliza un rezultat modest dar cu atât 
mai pretios. . 

Să speram însă, că oamenii cu sentimente curate şi 
cari judeca nepreocupaţi, vor ştl apreţia şi masura cu 



_p----------------------~--~-22!B· . ______ .. __ ~~ee~·~~~~~~-_ .. __ JlII.1I11 

300 

cumpăna dreptătii şi aceasta frumoasă dar prea grea în
cercare. Ar fi bine ::la nu se bagatelizeze şi despreţuiască 
aclivitatea celor ce conduşi de nobile intentiuni se nizu
esc a face ceva fără a lmpedeca insă pe altii a face mai mult. 

* 
Din 21-26 iunie - după incheierea examenelor de 

clasa. - s'a ţinut examenul de· maturitate la gimnaziul 
gr. calholic român din Beiuş. O denunţare ra.l1tăcioasă, fa
cută după examenul scripturistic la guvern, dar care s'a 
dovedit absolut nebazată, a făcut, ca examenul verbal se 
fie cu mult mai rigoros, ca altădată. Cu toale acestea 
succesul a fost destul de frumos, întrucât abia unul a fost 
indrumat la repeţirea examenului din toate studiile. Din 
maturii eminenti am cunoscut numai pe Aure! Magier, fiul 
fostului protopop de pie memorie Traian 1. Magier T din 
Buteni. Acest tinar prin blânde~a şi seriozitatea· sa, prin 
profunda judecată şi un deosebit dar de vorbire ce-l ca
racterizează, promite a fi un demn urmaş al vrednicu I ui 
său lată. Aşteptăm cu drag să-I vedem la locul sau, în 
serviciul bisericii şi al neamului nostru cât decurând. 

* 
In ·2 iulie n. a. c. o imprejurare neaşteptaţă şi pro-

vocată de situţia nefastă şi desorganizată in care ne aflăm 
noi, bihorenii, a facut se asist, ca privitor la adunarea ge
nerală (mixtă} a învăţătorilor maghiari din comitatul Bihor, 
dar cu cure ocaziune m'am putut convinge, că tn tot răul 
e şi ceva bun şi că e chiar de recomâ.ndat, ca nof, învă
ţătorii con fes. gr. ort. români, se căutăm a ne folosi de 
atari ocaziuni pentru a cunoaşte pe colegii cei ce nu 
odată ne despretuesc limba şi cvalificaţiunea, . sa ne con
vingem şi noi, că In ce raport intelectual-moral stam unii 
fa~ă de alţii. 

Reuniunea din vorbă, după cum m'am convins din ra
poartele de cassă, tipărite şi distribuite şi prinlre privitori, 
disgune de fonduri frumoase, cari impreună trec peste 
suma de zece mii coroane. Reuniunea e astfel organizată, 
ca cuprinde in sine şi o clasă de asigurare astfel, că in 
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schimbul taxei anuale de patru cor., ce cade pe fiiecare 
membru, in cazul dacă culareva dintre membri moare, 
succesorii săi primesc suma de 200 cor., ca spese de În
mormânlare. Aceasta tmprejurare a 'contribuit foarte mult 
la ridicarea numărului membrilor dinlre cari o parte foarte 
mare sunt români învaţători de slat, comunali şi cOl~fesit)
nali. în ce priveşte deci partea mrdel'ială aceasla reUI1l1lne 
stă mai bine ca noi. ". 

Nu tot aşa pot zice despre partea intelectuală-morală. 
Admit, că au învătători cu fmmoase pregătiri, pedagogi 
buni, ceeace se vede şi de acolo~ că edau manuale şco
lare şi susţin şi redacteaza in Oradea-mare o foaie peda
gogica. etc.; dar aceşti muncitori sunt pu~ini şi sunt ,sau 
maghiari veritabili sau evrei. Cum Îmă. maioritatea mem
brilor, dopa. cum am observat, sunt români, e natul'al, ca 
într'un atare amestec de elemente o emulaţie nobilă pe 
terenul pedagogic-didactic nu se poaLe aştepta. Şi dacă pe 
lângă acestea şi alte mulle mai emintesc şi aceea, că 

elllanând din o manipulare defectuoasă a unui fond, 
membrii reuniunii au provocat o ceartă, care a durat 
aproape trei oare şi care amenin~a cât pe aci se degene
reze în bătaie -- in urmarea cilreia prunii conducatori ai 
reuniunii au fost constrânşi a abzice şi a-se retrage -
aflu, că în aceasta privinta. stăm noi mai bine, ca ei. Re
uniunile noastre din Arad, Caransebeş şi Timişoara stau 
)a tot cazul la un nivel intelectual-moral mult mai supe
rior, ceeace se poate atribui in mare parte, ba poale chiar 
numai elementelor omogene, din cari se compun. Reuni
unea lnvătă torilor gr. 01'1. români bihoreni 1nsă şi in 
aceasta privinţă stă mai pl:e jos, ca cea maghiara. Dar 
sol vedem. 

* 
Abia sunt 2--3 ani de când s'a ioactival »Reuniu

nea invăI<'itorilor gr. ort. rom. bihoreni ~ şi deja - doarme. 
La ultima adunare generala, tinută in august 1908, nu ştiu 
din ce cauză s'a. inscenat un şcandal as.:menea la cel al 
înv. ma~hial'i, a cărui Ul'mal-e a fost, ca tnlreg biroul Şl 
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cvmiletul central a abzis şi astăzi reuniunea noastră, care 
ar avea - in aceste timpuri grele - o chemare atât de 
sublimă, a rămăs un corp fără cnp. . 

Aflu, că Vener. Consistor orădan a însărcinat pe pă
rintele protopop Desean, din Vaşcău, cu convocarea adu
nării generale extraordinare, pentru a se constitui djn nou 
spre aşi putea începe activitatea şi chiar în momentele, 
când incheiu aceasta scrisoare, primesc dela parintele pro
topopop Desean, convocarea adunării generale pe 5 august 
st. n. a. c. 

Cum se va întâmpla restaurarea şi ce rezultate va 
aduce, e taina viitorului. Să prevăd insă semne. că mâni 
sacrilege, voiesc să-i sape deja mormântul acestei june 
reuniuni până e Încă fn fat;;e, 

Despre rezultatul constituirii ŞI activitatea acestei re
uniuni voiu ţinea, prin acest organ, in curent pe colegii 
al'ădani. N'ar fi oare de recomândat a se reprezenta. ară
danii la aceasta adunare, ca să ne cunoa3că mai deaproape? 

La revedere! 

/ 

INFORMA rIVNI. 

Ret'}'age1'ea fU-ni Octm'ian Goga dela "A,<wciaţiuue'I, 

DI Octat'ian Go.ga, secretarul "Asociaţiunii", şi-a dat_ dimisia din 
acel post. 

Ca~ de moaf'te, Nicolae Drăyancea, preot rom. ort. tn 
Galşa, memhru ajutător al reuniunii noastre, după. un morb lung 
şi greu a trecut la cele vecinice' Duminecă, la 12 Sept. (30 Aug.) 
a. C. Inmormântarea i-s'a făcut Luni, la 13 Sept. [31 Aug.] a. c. 
in prezenţa unui public număros din Joc şi jur. A ponlificat P. 
Ono D. pă.rintele protopop Mihail Lucuţa, din Şiria, incunjurat de 
19 preoţi. Invăţătorii fncă. au fost bine reprezentati. Răspunsurile 
le-a executat intr'un mod foarte doios corul seminarial diu Arad, 
sl1b conducerea dlui proff'sor Tr~lon Lugoj(tn: In veci aminti
rea lui! 
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Anit'eJ·SU'I'ert luet1'el Gri,ci(el s'a serbal Duminecă. in Ro
mânia cu deosebită pompă, In loale oraşele s'au' oficiat servicii 
divine, la cari au luat parte toaLe autorităţile civile şi militare. 

Din Sofia se anunţă, că O delegaţmne de 40 membrii ai 
societăţii veteranilor români "Trecerea Dunărei", insoţiţi de zece 
dame, a sosit S~lmb. la Plevna. Dum. dimineaţa, cu un tren special, 
care li-s'a pus la dispoziţiune s'au dus la Griviţa, unde au depus 
o coroană. S'a oficial un serviciu l'~ligios şi s'au tinut discursuri. 
Pretutindeni s'a fA.cut vizitatorilor o călduroasă primire. 

O nOif,CI, lume. Se ştia pănii. acum de planeta lt.Iarte, c'ar 
fi. locuită, dar nu se ştLI. că şi Venus e plină cu domni şi cucoane. 

lată că un distins aslronom, d. Bensel, dela societatea re
gală şi .astronomie din Londra, a emis părerea, că frumoasa pla
neta pe care poetul Y oung a numit-o ~ ora geamănă a pamăntu
lui, ar fi mai locuibila ca Marte. 

Inlr'adevat", Venus al'e faze, cari se pot observa şi cu ochiul 
liber. Cine zice ,lfaze", zice munţi lllalţt, iar cine zice munţi, 

zice şi munteni. ~xistă deasemeni acolo continente şi mări. At
mosfera din Venus e foarte respirabila. Schiaparelli a dovedit 
aceasta 'de mult. 

Deci, se trăieşte in Venus. Lumea se prţmmblă in 'tramvaie, 
In automobile se duce la teatru, face experienţe cu aeroplanul, 
descoperA şi se ceartA pe poli şi probabil, in nopţile senine, se 
uita cu ocheanul şi se întreabă, dacă vor fi locuind oameni in ... 
depArtata pianetă Pămânlu!. .. 

A'I'(lt(wert u,uu,i comct. Aslronomii vestesc arătarea unui 
comet de o marime colosa:A, care are să se arăte -- sau mai 
bine zis _. sa se vadă şi pe la noi. Cometul acesta a fost des
coperit 'la 1706 şi masurat de astronomul Balley - de aGeea 
apoi se şi numeşte "cornetul Halley". - De atunci l:'a mai văzut 
in 17:18, 1811, iar mai pe urma 183:). Poate ca se va arăta şi 

pe la noi, de nu cumva e greşită calcularea astronomilor, căci 

cometultli Halley se mai asamănă şi cel descoperit de astronornul 
VOllati în iunie 1868 şi care, tocmai la rnij locul lunei septemvrie 
a ajuns mărimea care o prorocesc astronornii de azi pentru 
cometul Halley. Vom aştepta şi vom vedea. 
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Cel mai f·edl/;tt. Q1'olo{lht. tn Anglia, in turnul catedralei 
din Pelersborough, ~e află cel mai vechiu orologiu, nu numai 
din Anglia, ci din lumea întreagă. E opera unui călugăr. tn anul 
1320 a fost terminat şi de atunci pană azi îşi indeplineşte ser
viciul punctual. Mel'sul e regulamentat cu ajutorul a două greutăţi. 
(plumbi) de mUe 300 funţi, cari atârnă de o frânghie lungă de 
80 m. Infăşurată fn jurul unei grinzi groase. Când bat orele, 
izbeşte in clopotele bisericii un ciocan greu de 72 funţi. Orolo
giul nu are arăIătoare; orele le marehiază roata maşinăriei, care 
face tot la două ore câte o invârtilură. Cu tot mehanismu\ pri
mitiv, orologiul şi-a împlinit funcţiunea timp de 6 secole, ba se 
zice, că in acest interval nu şi-a tntrerupt mersul niciodată. 

t VI'. InUlt T. lfIm'(l" medic la băile din I{ar)sbaad, a 
reposat. Osemintele au fost aduse şi inmormantate la 10/28 aug. 
in comuna natală Şiria Actul {unebral a fost săvarşit de: P. S. 
$1\ dl Ioan 1. Papp, episcopul Aradului. 

COltCe'I't şi teat"'lf,. Cu ocaziunea adunării generale şi 

estimp ca totdeauna ş'e dat un concert, improvizat dintre membrii 
reuniunii, meşteri in ,ale căntării. 

S'a cantat "Cisla", cvartet comic de C. PorumbeRcu; "JIai 
in !ton'i"; de G. Dima; "Azi", de Neubauer şi "MltrFUl ecotwmi
lor", de C. POfumbescu toate cu cea mai mare preciziul1e şi 

pricepere. Au fost şi trei declamări -- tn program - dintre cari 
~. s'au executat numai două: "Limba mea", de N. Stejarel de căLră 
dşoara V. Mladin şi "Şeaua ţiganttlui", de T. Speranţă. de ciUră 
1. Toconiţrt. 

Piesă teatrală "Şcoala de mfnaJ" a fost predaU!. cu isteţime: 
Dşoara ErsiLia Cadar, inv. Mâderat, in rolul dnei Petrescu s'a 
achitat foarte bine in rolul de mamă cumpenitA şi cu judecată. 
Dşoara Elisabeta Julan, (Veta Julan) tn rolul femeiei emancipate 
(Gardenia de Albaroza) ca pictor şi tn a-l doilea rol (Lucia 
Oculini) ca Dr. in ştiinţele naturale, a ştiut bine se imileze da
mele moderne de aceasta specie, cari ar voi se fie totul) dar fn 
realitate sunt nimica. Dşoara bidonia Ursu, in rolul prim (LiJl y 
Sa!talini) ca damă emancipată ce ia parte la toale sporturile, 
precum şi in rolul de damă vc.iajeră tncă s'a achitat bine, iar 
dşoara E. l)l!adin, in rolul de elevă a şcoalei de menaj a ştiut 
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s! arate influinţa binefăcătoare a şcoalei unde se pune pond pe 
modestie şi cunoştinţe h'meinice. Dşoara SeUighm, a stărnit mult 
ră!' cu rolul dsalp. de bucăIăreasă. După acestea, la stăruinţa 
multora s'a mai predat şi "Mama Anghel1Jşa" de c&lră invăţatorul 
Trăian Fridrich, care se ştie bine preface, să râdă lumea de el. (P. V.) 

Sohll'r;,. 7'a:ra de membri au solvit: Ioan Vancu, Protasie 
Givulescu, Petru Balint, Ioan Borlea, Lucreţia Ambruş, Todor 
Lucaei, Nicolae Cismaş, Alexa Doboş. Pavel Didea, luliana B. 
Dirlea, Patrieiu Covaciu, Pavel Stana şi Ioan Cădar câte 2 cor. 
Mlhaiu Vidu, Ioan Borlea şi P. Balint câte 4 cor., Nicolae l3aş

caiu 6 cor., 1. Ştirbu şi Dimitrie Maci câte 20 cor., Pelru Rus şi 

Romul Tăucean căIt' 1 cor. Abonamente au solvit: Ioan Van cu, 
M. Vidu, TI'. Fridrich ~i Şlirbu ~âte 10 cor., Savu Dorca şi R 
Tăucean câte 20 cor., N. Boşcaiu 15 cor., Protasie Givulescu, 
Iosif Moldovan, P. Craiovean, G. Balint, 1. Borlea, Pavel Leu, 
Lucreţitl Ambruş. T. Lucaciu, N. Cismaş, A. Doboş, P. Dlrlea, P. 
Covaciu, P. Stana, M. Mariş, 1. Că dar şi P. Balinl câte b cor. 
Penf1·/t diplo1nCl: Ioan Cădar 2 cor. Hpese de proces,' Homul 
Titucean 4 cor . 

...tl'i~ 1 Se avizeasă toţi tnvăţătorii, că fotografia in corpore 
dela Cur·ticiu e gata. A succes foarte hine .. Cine voieşte j';ă o 
aibâ, dacă. cumva nu s'a insinuat la dl Dimitrie Goldiş, invăţator 
in B<l.rzava, să se adreseze in cheslie prezidentului gt:3ue'al dlui: 
Iosif flloldovan din Arad. Preţul 2 cor. bucala. 

Le aduce 8(}(~J·tett La lacul Gellf, in lerilorul Nyonul, 
era castelul Prangins, In care locuia Iosif Bonapartf', exregele 
Spaniei. Intr'o zi acesta întâlneşte în parcul' castelului un slrăin 
imbrăcat frumos şi care Il roagă a-i spune incolro se află Nyon. 
Exr.:gele cu toală plăcerea merge singur pâ:lă la marginea par
cului şi-i arată. La despărţire ii zice: "Eu sunt Iosif, regele de 
odinioară al 8paniei, mă bucur, că am putut a-ţi fRee un mic 
serviciu şi dacă e permis a Intreba de numele, căruia pot a-i 
mulţăml distragerea plăcută de jumătate oră?" "Eu sunt Gus av, 
fostul reise al Şvedie,u. Iosif B N:'gele Neapolei, apoi a-I Şp:miei, 
fl'Uiele mare al lui Napoleon, a murit w t:linte de ,srtrviltiers la 
Florenfl' lH..J..I. Guslav V. reg. Şvediei 1792-1809 a murit în S. 
Ultllen in 7 feb7'/(lwie 11'187 ca simplu ceti'iţall. 
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Cau:;a pli(:tiselei. Şeicul Aldul se plictisa. El lăsă a chema 
la sine pe cei 3 inţelepţi din ţara sa şi le zise: "Pentruce mă 
plictisesc eu?" Cel dinhii ti răspunse. ,.Prea luminate, Intrebarea 
ta nime nu o poate răspunde, pentrucă nime nU poale cunoaşte 
sufletul tău". Şeicul făcu un semn ~i inţeleptul fu spânzura!. AI 
doilea ii zise: ,.Prea luminate, tu te plictiseşti, pentrucă nu esle 
nimic in lume, ce ar putea Indesiula mintea ta luminată". Şi 

acesta fu spânzurat. Urmând al treilea, acesta ii zise: ,.Prea lu
minate, tu te plictiseşti, pentrucă eşti prea prost de a-ti ocupa 
sufletul tău". Şeicul strigă: "Tu cAne, lu ai drept. Dar, ,fiindcă ai 

spus adeviirlll, nu vei fi spânzurat, ci decapitat. Duceţi-l de aci 1" 
Şi şeicul se plictisI mai departe. 

Hevista pedagogiCe\. 
Rel!'Îsfa flelle1'allt a 1UI'dţ(lmdnfUlu'l nr. 2 an. V, are 

următorul cuprins: Pedagogia experimentală şi abecedarclp. ro 
mânf'şii din 1 B08 (sfarşil) de G. lJogaan-lJuiâi. U 11 filozof despre 
cuvintele normale. Lucrările practice de ştiinţe: Extinderea unei 
esperinte peda~ogice de G. H-D. Observaţi uni asupra studiului 
geografiei de X Moise.~('/{. Câteva idei cu privire la cursul de 
dicţiune de ioan l'orli,;escu. Carţile didactice pentru lnvăţămânlul 
primar de Apos/ol D. Culea. TJmiditalea de Victoria Glliacioiu. 
Cuv,lntare şcolară de Al. !. Fior/(. Congresul inslitutorilor din 
Rom~lnia de 1. V. l!'{or~F('/t. Din vieata şcolară. a Lipscei de 
Enal'i/e Ionescu. Educaţia fizica suedeză, de lo(m Bucol1itteaml. 
C. ~fatel'.cu. Idei şi fapte, cronică pedagogică din Romania, B .. -
covina şi Germania .• 

Pedafloflia expC'l'lmcutalit nI': 3, an. IL Sumar: Cum 
stă abecedarul din 1908 in faţa "Pedagogiei experimentale", de 
1 Ciocârlie. Rolul învăţătorului În şcoală, familie şi societate, de 
raluia. lmitaţiunile la copii, de Lule. Programul analitic pe divizii 
de C. VoiculesC/l. Pressa pedagogică şi didactică, de Golnic. Cro
nica Jnvăţărmlntului primar; - Congresul instilutorilor. Informaţii. 
Poşta redacţiei. 

Rel'isire asociaţiei 'îm'('tţr'ltm'ilm' ş-i 'Î1W(lţ(lto({'l'clm' nI'. 
1, an. X. Sumarul: Examen de diplomă ale normaliştilor, de 
L. Toma. Explicarea cuvintelor neinţelese, de Av. D. Gulea. 
Noul abecedar, }.;. G. l'odorescu. Şcoale elementare de meserii, 
lnvteţ(ltor. Metoda cuvintelor normale, Natellia G. Bejenariu. Iar 
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defel'enţîare? I. G. lJrtmitraşclt. In zorii zLlei G. Albesc/(" Vll~de~fi. 
Examenele, 1hdan Lltleu elco 

ErhwatO'l"'ltl or. 2, an. r. (Oraviţa). Cupl'inde: Reuniunea 
noastră. 101.1.1, Jlm·G/t. Examenele, a .. Jian. Pregătirea copiilor 
penlru şcoală, de J)r. I. 'J'ometiiscu. Problema nouă, de Petn. 
Bizerert. Felurimi. Informaţiuni. Ştiri. 

Revista literară. 

C(Jnl'orbiri cl'lUcc. (Bucureşti). Directori: M. Dragomirescu 
şi ioan Pereţi, profesori universitari. Nr. 6, an. III: are următorul 
sumar: 1<.,'. Loânescu, Imprl."sionismul In critică. Amt Codrean, 
Linnea şi Pe Categat (poezii). N. Hm. Theoari, Puterea sufletească 
de C. Radulescu Motru. l. f)rago~lcll', In faţa unei case. B. N. 
Nemţlm, C:1ntece E. TOJan, Noul doctor. Ion Nimtlescn, Pastel 
bolnav. Al. Hlmnatiad, Din poemele lui Bandelire. Mi1'M Ni-. 
clIle.~cu, Călătorii vechi prin ţerile romane. (Notele arhimandri
tului Paul de Alp.po.) Floarea Stoenescu, Din properliu. Mihail 

Dmgomi1'escu, Revista critică. Discuţii. Note. I"formatiuni. 

Junimea, litel'(wă. (Cer năut). Redactori: Dr. Iancu Nistor 
şi George Tofan. Nr. 7-8, an. VI, are următorul sumar: Patru 
scrisori inedite ale lui Mihail EmineslJu. - Mihail Eminescu -
Sutit Paşwrwt, La Bucovina: M. Eminescu, Amintiri despre 
Eminescu. 1'. V .. Hf~farleli, Lui Eminescu. Veronica llIicle, Me
moriu asupra familiei Eminescu. C(~]Jitan Matei Eminl'scu, Pro
sapul (versuri). Botid;, Un imn francez lui Eminescu. Lucian 

Bo.zin, Grota din Adelsberg. 1. Grămadă, Lui Eminescu de Cin
cinat Pave!tscu\ C. Radulescu-Motru: Puterea sufletească de A. 

Ie~an. Cronică. Comemorarea lui Eminescu, Geol'ge Codrean şi 

Sutil Puşcariu. Reviste. Ziare. . :~-~+.~ 
Luceajlh·lll. Nr. 14-15, an. VIU, are urmotorul sumar: 

ioan Gorun, Un vis neimplinit. Simina Bra'n,' Eu sunt vio
reauă. C(~ton Teodorian, Ceasul rău. I. Borcia, Odiseu. O. C. 
Tăslliuan!t, Mobile rom9.neşti. L Ag<1.rbicean, O aniversare. 1. U. 
Soric, Fragment (poezie). Victor Eftimiu, De departe. A. Vlâhuţc'i, 
O şcoala. V. Stoica, Un n;lOrmânt. N. Dun(~rean, Duşmanul. J'a~ 
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silie Stoica, Din streini. G. Rotică, Voi şi noi. X. Y. Unui en
glez (poezieI. Inchinare (poezie). E. Horloş, 1. Turghenov: Ceasul. 
A. Cotrus, Dorului. X DuiJirium (poezie). Rumana E~perantisto, 
(Esperantistul român) organul societăţii esperantiste. - Nr. 6, an. 
1, conţine ştiri despre decisiuni1e comitetului societăţii şi despre 
adunarea generală extraordinară. Diferite ştiri In "experanto" 
paralel cu limba română. - Nr. 16-17, an. VIII, are următorul 
cuprins: ioan Gorun, Vrabia şi rânduneua. E . .savu, Reverie, 
J1cwia Cun!an, Căsuţa mta şi Aici DIă simt acasă. A. Giura, Pe 
valea Cerbului. Simina lira», Ochi cu luciul catifelei. ioan Adam, 
Frica de Dzeu. A. S. Târziu. S. G. Decepţie * * * Membrii 
Academiei române. Vizita arhiducelui FrancÎs::: Ferdinad la Sinaia. 
Teodo?' lVurellan, Vai plânge mult? E. H. Cântec . .A. O. Maior, 
Rândunel. D. erainic, Nodurna. D .. N. Ciotori, Pagini straine: 
Lelma Lagerlof. Z. Bârs(m, Mărul. Dramă n 2 acte. LL Popovid, 
Bănăţeanul. Scrisoare: '1'1 aia» Pinlel, Bunicul. A. B. Elena Popea 
Dări de seamă Cronică. -. lIustraţiuni: Membrii noi ai Acade
miei române. Şapte ilustraţii privitoare la vizita moştenitorului 
de tron la Sinaia. Lelma Lagerlof. Elena Popea, etc. 

Bi/JUoteca Popo1'ală Socce. NI'. 79. Pe coastele Africei de 
Guy de Mauapassant trad. de A. Mândru. (30 b). Nr. 80. llalima 
de Barac (30 b). Nr. 81 82, Nuvele, din vieaţa meseriaşi lor VI, 
de Ioan Popoviciu-Bănăţeanul (:):) b). Nr. 83, Fat(t Popei de Ion 
Dragosla v (30. b). Nr. 84, },'nvele' umoristice, de Creangă ŞI soţii 

(30 b). NI'. 85-86, Zmei si zÎne, de Artar Gorovei. 

Bibliotc(,'a Socec. - Hcritorii româj~i, (fie care număr 
90 bani). Ioan N~culce, O seamă de cuvinte şi cronica. 

Ent. Gâ'l·lean. - Bă!rânii, Schiţe din vieaţa boierilor 
moldoveni. Ediţia a II-a. Preţul 3 lei. 

Bibliografie. 
Szabo-Deîrle. Gramatica şi cetirea maghiarA. pentru 

şcoalele elem. cu limba de propunere română. Aprobată de Ven. 
Consistor din Arad sub Nr. 3016/909 ş: de Inaltul guvern sub 
NI'. 9994l/909. Arad 1909. P. J. 50 fiI. P. [(-a 60 fiI. 
~~ -- ------Ti paru[-fipogca-fiei-diecll:l.ane gr.-or:-rom.:-din-Arad.:------ ---
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