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Secerişuri. 

Pe când aceste n1udu1'i vor vedea lumina tipafnl1li cele 
mai ml/lte din sanctuarele noastre modeste de cultură vor.fi 
zăro1'ite, iar ,'oiun:Ze de copii s.globii şireseli vor sâltit cu 
lmcllrie În razele rlo(/oritoate ale soarelui si vor som'be cu ;) ) 

lâcomie rml'ezmele tmbăfiitoare ale ,florilor de prin poenile 
si 1'Jlaht.rile noastre, Cel: mai ?iw1ti (hn Înl'rLtât01'ii nost,'i 
! " 

vor aplf,Ct( din necesitate sapa, secerea ori coasa ca Srt le 
manueze Git aceiaşi uşul'in{ă, {!u care a purtat în cele 10 
luni cartea ori condeiul, 

;}/uncii nobiUi şi e(li/iditoare vor zice mulfi din aceia, 
cari judecă de reIJII{ă numai la apareu!ă lucrurile. Deoarece, 
ori ce s'a?' zice, dar greşesc tOţi: areia, ca1'i vreau sâ-l pună 
pe ÎnctttâtM' mai ales in mod nelimitat în serviciul actiri
tâtii e.ctraşcolare. Este de-a d1'eptul ridicolă p,'ocedura ace
lura, cari fac abuz la noi cu aceasta actiritate, ce se des-

fr't.'1ură pe contminstructiunii şi a educat/unii. 
ln loc!d ptim este lucru constatat de toaUi lumea, că 'r

in unna stârilof e.I'cePfiollale dela lIoi doar pe înt'l'ea,ga 
supl'a.//lţâ pământului nit sunt atât de forţate puterile inte
lectnale ale tllvc'iţătorilor ca tocmai la noi. Ea,. ai despoia 
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pe aceştia şi de putinul fimp liber de cate mai dispun, 
însamnă nici mai mult nici mai putin, decât a-i zdnmcina 
ja1'ă crutare sănătoasă, 

In tocul al doilea, fiind . cultura noastră în stare de 
evolutie, e numai firesc, dacâ învă!ătorii pe deplin cOt/ştii 
de chemarea nobilă ce au, se 1:01' nizul, nein.tren4pt să se 
jJMiecţ ioneze, ca aceia ce s'a negli!Jat la noi de cătră gene
~'atii int7'egi să ducă cu paşi repezi la îndeplinire. 

In urmă 1)a 1'ecunoaşfe toată lumea, că acolo uude 
'invâtătorul la fiecare pas întimpină mii şi mii de ,qrell fă! i, 
unde patimile omeneşti su.nt fără frlÎu şi unde imoralitatea 
se iveşte în mud sfidător la lumina zilei, e numai .firesc, 
că aceste fenomene sunt tot atâtea motive, cari'îl fac pe 
învăţâtor să se clătine în credinţă şi să-i râpească zi de zi 
ceas de ceas din energia, care astfel tot mai mult se epuisează, 

Din cele premerse, să nu creadă Însă cineva, că noi 
am dod biurocratizarea învâ{c'itorului, Noi nu dorim aceasta 
precum nu dorim nioi aceia, ca învăţătorul să se Închidă 
hermetice între c~i patru păreţi ai odăii sale şi să J'ămână 
nepi'isător la nevoile şi la glasurile de dUl'ete ale fm(ilor 
săi, dar o spunem fmnc, că 1.U dorim nici {ărăniza1'ea învă
ţătm'ulu.i nostru: nu voim să 1'eînviem vremurile de dolce fa1' 
niente. Vremurile s'au schimbat şi la pOMta noastră bat alte 
nevoi fi aspirafl:uni de onlin mai înalt, Cmbl'a ,groasă a 
nueului de pe cutare coastă cu fumul de ciulmr. ca a unui 
paşă turcesc fi lectura ingrată a umd calendaj' cu litere 
cirilice nu ne mai poate promova mangăierea, cu atât mai 
t'ârtos mântuit'ea după care noi ne zbatem azi, 

In zilele aceste frumoase de Dat'ă când natura te chiamă 
să guşti din toate deliciile ei, Sllt~ de mii de dascăli de 
toat~ gradele prin Gennania cutreeră ţam ca 1'oiuri harnice 
de albine, cercetând ţinuturile romantice, muzeele bogate ale 
ot'aşelor, întorcându-se acasă rec1'eaţi atât tJ"/.peşte, cât şi 
sufleteşte, cu ot'izonturi nouă de gândi1'e, cu voinţa fi cu 
enerffia măritli. 

Cine ar putea trage la îndoială că noi n'am avea toate 
aceste frumuseţi, cat'i să ne ademenească? E doar' recunoscut, 
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<că pământul locuit de cătră Români e neîntrecut ln f~'umsetl: 
naturale. Avem 'tnunţî maestofi, cad îşi întind sbu7'dalnici 
-crestele pleşuve până la nori. Avem pămie şi văi plângâ
toare, cu apă ca cristalul, r:ari ţâşnesc din stâncă. Avem 
poetle şi codri cu .flori îmbătătoare unde .. plâng doinele şi 
,'âde homc. Avem de toate, dar ne lipsesc artiştii, ca1'i să 
le toarne în opere neperitoare. Unde sunt poeţii, cari să 
încremeneascătrt operele lD?' duioşia unui glas de fluer? 
Unde sunt pictorii, cari să ~ernizeze pe o pânză lumina şi 
umbra unui colţ de pădure într'o zi de vat'ă? Unde Stmt 
sculptorii, care să statornicească cu dalta mişcăt'ile nohile 
a unui cioban dela munte? Şi mai ales unde sunt învăţăto1'ii, 
ca1'i ca nifte albine hm'nice să culeagă toată Inmina, tot 
-nectarul, tot fm'mecul codrilor nostri ca să le străplanteze 
între cei patru păreţi ai fcoalelor noastre, unde totul să fie 
lumină, mişcare şi viaţct? 

Copilul ca fiinţă reală. 

Mult timp, ba chiar şi in veacul nostru botezat In 
pedagogie "secolul copiluluic apar nu tocmai arareori fe
nomene cari aparţin pedagogiei morbide şi după cari copîlul 
nu este privit ca ~ fiinţă reală, alcătuită din carne şi oase, 
.provăzută cu un creer, care funcţionează după anumite 
legi fiziologice, ci mai de graba. o fiinţă imaginară, care 
planează intre cer şi pământ, o fiinţă exotica. importată 
de aiurea, care nu are absolut nici o lega.tură cu viaţa de 
toate zilele. Aceasta fiinţă nenorocită este apoi intrebuinţată, 
la toate şi de· cătră toţi, Educatorul, sermanul nostru edu
eator, o ştie să o transfoarme pe placul tuturor. Observă, 
eă cutărui domn ti plac ştEnţele - se pune şi-l îndeasă 
cu aceste pe cari le reproduce apoi exact ca un gramofon. 
Vede, că altuia ti trebue limbi, - ii pune de-i macină. tn 
cap ca o moară stricată, La zile mari, la examene, ştie 
Incă pe lângă alte ) calităţi ( să-ţi ţiuie in urechi, să slrâmbe 

12* 



168 

niţel din nas, cu un cuvânt să se schimonosească când 
iti declamează vr'o poezie scrisă la comandă, ori când iţi 
reprezintă pe scenă vr'un erou improvizat cu un trecut 
dubiu şi adeseori molipsitor. Că ce moştenire sufletească 
aduce copilul de acasă, că cu ce aplecări vine la şcoală, 

că ce capacitate are precum şi alte nenumărate imprejurari, 
cari sunt legate in mod fatal de o mână de ţărână, sunt 
privite cel mult de nişte mofturi pedagogice. Lucrul prin
cipal e, ca elevul să ştie să strige, să reciteze şi să mân
tuiască astfel materia din program. ca ce a asimilat biata 
lui minte din noianul de cunoştinţe, pe cine-l mai doare 
capul? Când vezi o astfel de scoală eşti încredintat pe 
deplin, că elevul nu este crescut pentru viaţa reală, cu 
nevoile ei zilnice şi multiple, ci pentru o viaţa. transcen
dentala. constatătoare din nişte viziuni şi buigueli ce duc 
la trândăvie şi degenerare ... 

Toate aceste fenomene ne arată in modul cel mai 
eclatant starea inferioară fn care se află educaţiunea la 
noi. Distanta ce exista în aceasta privinţă între noi şi intre 
alte ţări cu adevărat culte, se invedereaza şi mai mult din 
preocupările serioase de educaţiune a acelora. Acolo co
pilul a ajuns să fie centrul tuturor preocupărilor de edu
caţiune. Copilul este privit şi studiat cu minuţiozitate in 
realitate, aşa cum e el dela natură: cu toate calităţile şi 

defectele inerente firii omeneşti. Acesta in ~coală primeşte 
o cultură solidă cu care se aprovizionează pentru viata 
reală. Intreaga direcţie e apoi cu mult mai practică, unde 
să dă importanţa cuvenită a dexteritatilor tehnice, reali
zându-se astfel educatia 11ltegralâ. Numai din astfel de 
educatie se esplica în{elepciunea, t"ezvia şi mai ales iScltsinţa 
acestora în subjugarea altor ţari şi popoare cu mult mai 
înapoiate în cultură decât ele, ajungând a fi stăpâne peste 
toate hunurile pământeşti, iar cele cu o cultură paradoxală 
ajung cel mult niţ;te heloţi, cari mai pal'adează din când 
in când cu fanfaronada goală,. care le ţine în loc de atâta 

I amar de vreme. 
Codrean. 
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Literatură pentru tinerime. 

Povestea unor seminţe. 

Era in ziua annlui nou. In camera cea mare a gos
podăriei stăpânea un aer călduţ şi o linişte plăcută. 

Tatăl, imbrăcat curat şi cu faţa senină stetea la masă 
răsfoind cu încetul foile unei cărţi; alături in bucătărie 
mama rânduiă. cele de lipsă pentru prânzul care s'apropia; 
iar la o parte în odăiţa lor, copilaşii făceau sfat vesel bu
curându-se fiecare de darul ce căpătase dela părinţi în 
dimineaţa acelei zile. 

Intr'un târzior uşa de alaturi se deschide şi toată 
gloata de fecioraşi dă navala. în odaia larga unde taica 
statea tacut şi singur. 

Fetiţele şi băeţaşii marunţi, îşi văzură şi aci tot de 
jocul lor purtându-şi prin casă carucioarele mici şi sprintene 
ori ţinând cu drag în brate papuşelele de marmora cu 
ochi mici şi frumoşi. Viorel şi Viorica, ca cei mai răsărîţi 
ai caseI, şi draga. doamne, cu minte aşezată de şcolari 
cuminţi şi silitori ţineau tn mâni cărtile de poveşti partea 
lor de dar din ziua aceea, daduse în ele peste o istorioara. 
care ii lăsase cam nedumeri ţi ... Era povestea unor gândăcei 

o cari intâlnindu-se în cale pornise sfat cu laude atât dintr'o 
parte cât şi din alta. 

Nepricepând ei cum şi ce fel de gâzişoare erau acelea 
cari puteau sa. aiba. graiu cu inţeles, se apropiau acum de 
taica să-I roage de lămurire ... 

Viorel ca cel mai marişor îşi luă îndrăzneală şi intreba. 
cu graiu plin de dragoste şi respect: 

- Tăicuţule eşti bun matale să ne desluşeşti o ne
dumerire peste care am dat eu şi Yiorica. 

- Cu dragă inimă puişorilor, răspunse tatăl prinzându-i 
cu bratul pe dupa. mijloc şi apropiindu-i de sine. Despre 
ce este vorba spuneţi! 
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- Uite, taică, zise Viorica cu glasul ei plin de iubire,. 
.. am găsit în cărţile noastre doi gândacei, frumoşi cari stând 
bot la bot cică- şi povestesc ceva ei între ei... Se poate, 
taică, aşa ceva? Nişte gângănii ca acestea pot să facă 
ele sfat? 

- Da, cum să nu, COplll mei... Fac sfat intre ele şi 
ne grăesc şi nouă oamenilor nu numai animalele şi gândăceii 
de tot soiul, ci tot ce se găseşte pe lumea aceasta şi e 
făptura lui Dumnezeu... Da micutilor, aşa este cum vă 
spun eu... dar vezi că limba tuturor acestora, graiul lor 
tainic nu e inţeles decât de oameni cu mintea inţeleapta. ... 
şi dacă voi faceti acum ochi mari şi vă miraţi de aşa fapte 
şi lucruri minunate, apoi încetul cu Incetul, învăţând cu 
sârguinţa. la şcoală veţi ajunge un timp când să nu vă mai 
mire nimic, ci numai să vă intereseze ca să cuno~şteţi totul. 

Uite eu, tocmai acum când voi v'apropiarăţi de mine 
stăteam şi ascultam sfatul unor seminţe cari s'au rătăcit. 
aci pe masă din sămănatul vostru de azi. 

Ei ştiU voi cu ce fel de boabe aţi întovărăşit azi 
urările ce mi-ati facut? 

- Ştim răspunsără copiii într'un glas. 
- Eu cu boabe de grâu, zise Viorel. 
- Şi eu cu seminţe de cânepă adause fala! 
- Da aşa este, din toate acestea, câteva fire şi-au 

găsit loc tocmai in fata mea, pe masă, pe cărţi, ba chiar 
şi pe marginea călimării... spuse tatăl la rândul său în 
vreme ce privirile i-se purtau în toate părţile spre locul 
de adăpost al seminţelor cu pricina. 

- A ! ... uitasem, taică în seminţele mele de cânepă 
erau amestecate şi câteva seminte de in, adause fetiţa, 

care urmărind privirile tatalui, zarise o sămânţă de in care 
stătea pe marginea cărţii tn tovărăşia a două boabe de 
cânepă. 

- Da ai dreptate zise tatăl; dar cum de-ţi aduseşi 
aminte? 

- Am zărit bobul de in de pe marginea cărţii! 
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- Şi câ.nd ai dat cu ochii de el nu ţi-a spus nimic 
copila mea? 

- •.. Ba da, mi-a spus că l'am uitat răspunse fetiţa 
după o clipa de nedumerire. 

Cu zimbet TntIorit pe fată tatăl mângăie atunci copiii 
pe cap. grăind domol: 

- Ei vedeţi, copiii mei că şi seminţele ştiu să spună 

ceva. Dat' cum voi sunteti incă mici şi' fără învatătura. 
multă, ascultati sa. va. tălm~cesc sfatul firului de orez şi-a 
celol' jouă b03be de grâu, sfat pe care începusem să·1 
ascult tocmai când aţi venit voi la mine. 

Ială pe cartea din faţa noastră între seminţele căzute 
doar din întâmplare se vede la mijloc un bob frumos de 
grâu, bine crescut şi îmbrăcat în coaja lui galbena aurie. 
De-a dreapta lui un alt hob de acelaş neam, insă mult 
mai mic, palid şi zbârcit la coajă; iar de-a stânga firul 
alb de orez. Dintre aceste seminţe, cel care ghlsueşte acum 
e firul cel voinic din mijloc. 

- Aşa-i zice el către cele două vecine, îmi veţi fi 
rudenii după cum spuneţi, dar tu surată balae, cu tot 
neamul tău orezesc trăeşti în meleaguri prea depărtate şi 
nu te cunosc aşa de bine, căci ne întâlnim prea rar; iar 
vecina astalaltă deşi are chipul neamului meu, dar e prea 
mititică şi prea schimbata. la faţă f?i de aceea nu mă'ncu
meiam sa leg frăţie cu ea. 

- Da ai dreptate, răspunde seminţa cea mică de 
grâu... Nu ne putem cunoaşte, căci nenorocul a făcul să 
trăesc şi să Cresc într'un lan unde mai gata era să ne 
tnnaduşe şi să ne omoare păIămida şi alte burueni rele. 
Parinţii mei, de şi de soiu bun ca şi ai tăi, au fost aruncaţi 
acolo de mâQa unui om nevrednic care cine ştie din ne
pricepere ori lene abia râcal pământul şi astfel multe se
minţe au fost mâncate de paseri, iar altele cu toate că 
au incoltit totuşi s'au uscat mai târziu de vânturi şi arşiţa 
soarelui. Puţinele care au mai rămas în viaţă, au trăit e 
drept, dar ce fol08 căci uite au dat naştere la nişte stârpi
turi de boabe de cari să miră ori şi cine ... 
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Dar de s'ar găsi o mână bună care ~ă, mă tngrlja::sci\ 
cum se cade măcar de aci înnainte, apoi neamul meu ar 
sta să se măsoare fară teamă cu tine. 

- Aşa o fi draga mea zise seminţa cea frumoasă, 
căci astfel nu-mi inchipui cum puteai să ajungi în halul 
acesta ... Eu însă, dinpotriva., mulţumesc lui Dumnezeu, nu 
am sa. ma. plâng de nimic până acum, ci dinpotrivă să 
aduc numai laude bunului gospodar care ne-a sămănat şi 
ingrijit de am ajuns cum mă vezi. Aşa de pildă părintii 
nostri dupa. cum spuneau câte odată, în toala viaţa lor au 
avut numai o zi de spaimă atunci când plugarul le-a scaldat 
intr'o zamll aIbă-alba.strue. De aci iucolo, însă nici cuvânt 
de banat, căci aşa jilave cum erau, chiar din saci unde 
se găseau duse pe câmp, au luat sama printre ţesatura de 
pânză şi-au văzut cum plugurile brăzdau pământul adânc, 
pregătindu-Ie culcuş ra.coros şi umed. N'a trecut mult şi 
chiar in ziua aceea au şi fost a8cunse între bra:.:dele cele 
adânci şi ma.runte, peste care apoi au simtit cum au trecut 
grape şi tăfaluge de le-au ascuns alât de vânt şi arşiţa cât 
şi de gUI'i!e lacome şi tlămânde ale atâlor lighioi. Şi-an 
crescut cică, de-a mai mare dragul sa traeşti numai tn 
lumea prieteneasca a neamului de grâu, unde nici nu se 
pomenea alta. buruiană... căci chiar de s'ar fi incumetat 
să răsara vre-una pe undeva, stăpânul cel cu grija, venea 
cu feciori voinici şi le smulgea. Şi astfel când am deschis 
eu ochii m'am pomenit in lumea cea curată a neamului 
meu, de unde tot în tovărăşie plăcută ne-a adăpostit In 
hambar larg şi curat... 

Numai de-aş avea norocul sll nu ma. rătacesc pe aci 
pe unde m'a adus o mână drăgălaşa. de copil, căci de 
bunasamă voiu pieri călcat in picioare ori ad unat de vre-un 
plisc fIa mând de pasăre ... 

- De te va sluji norocul scapi şi din rătăcirea în 
care te găseşti - intră in vorbă seminţa de orez - atunci 
dintre noi câteşi treile tu singură ai avut parte de binele 
de pe lume, căci eu deşi am crescut bine şi în larg, dar 
uite acum m'a păscut păcatul sll trec prin dinţii maşinilor, 
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cari jupuindu-mi tot invelişul trupului, m'au lăsat goală 
cum mit vedeţi, bună numai de stâmpărat foamea cuiva, 
şi nici decum vrednică să încolţesc şi să cresc ... 

Dar şi aşa tot mulţumesc lui Dumnezeu că m'a sortit 
să fac binele, ajutând să trăiasca alţii. 

._. Vedeţi copiii mei, aceasta e numai un cl'âmpeiu din 
sfatul acestor seminte, zise tatăl in cele din urmă. De veţi 
vol sit le deprindeti şi voi graiul să fiti cuminţi şi să în
văţaţi carte cu sârguintă căci numai ea desleaea graiul 
tuturor celor ce sa. găsesc in lumea aceasta. 

Acum mergeţi şi cetiţi mai departe povestea cu graiul 
gâzilor din cărtile voastre ... 

Copiii :5ărutară mâna tatalui în semn de muHămire, 
iar acesta îi mângâie pe obrazi, desfacându-şi braţul de 
dupA mijlocul lor ingăduindu-Ie să plece. 

l\'apucară să facă Însă decât doar câţiva paşi şi Vi orei 
se 'ntoarce indărăt către tatăl sau grăindu-i oarecum pe 
deplin dumerit: , 

- $i doar seminţele cele de grâu au grait adevărul 
taică. Bobul cel frumos trebue sa fie din grâuI nostru, iar 
celalalt dm grâul vecinului Stan Mirăută care a8tă-vară şi-o 
lăsat grâul tnnecat de neghină şi pălămidă. Petrică, baiatul 
lui badea Stan, când a fost azi cu samanatul pe la noi, 
mi-a pus tn buzunar o mână de grâu de-al lor ... 

- Fara îndoială că au spus adevărul, după cum bine 
vedeţi şi voi copiii mei! 

Incredintaţi, pe deplin copiii intrară atunci în odaia 
lor, iar tatăl îşi luă loc la ma:5a cea mare cu că.rţi şi se-
minte tmprăştiete. 1. C. 

Exercitii intuitive . • 
(Continuare). 

Locuitorii după stare (avere). 
Oamenii cu avere multă se numesc oameni bogaţi. Oamenii, 

cari au tot ce le trebue lor, se numesc oameni cu stare bună. 

Oamenii, cari n'au ce le trebue se numesc oameni saraci. Oamenii 
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aceia, cari n'au măcar vr'o CQlibă se numesc oameni fără căpătâi. 
Oamenii trebue să trăiască bine între olaltă. Cei bogaţi trebue să 
ajute pe cei săraci, iar cei săraci trebue să deie ajutor celor bogaţi 
la lucru. 

Locm"foriÎ după Itaţionalitate. 

Noi vorbim româneşte. Oamenii aceia, cari vorbesc româneşte 
se numesc Români. 

Noi am învăţat a vorbi româneşte dela mamele noastre. 
Pentru aceasta limba noastră românească se mai numeşte şi limba 
noastră maternă. Toţi Românii la olaltă fac o familie mare-mare: 
naţiunea lomânească sau poporul românesc. 

In unele comune unii oameni vorbesc şi în alte limbi. Acele 
Runt faţă de limba noastră limbi strdine. La fiecare om i-e mai 
drag de limba sa maternă. Nouă ni-e mai drag de limba româ
nească. Limba româniască este lucrul cel mai scump după sufletul 
nostru. Cu limba românească ne trezim, cu aceasta trăim. In aceasta 
limbă ne spunem simtămintele cele mai alese ale inimii noastre, 

* 
, limba românească. 

Mult e dulce şi frumoasă 

Limba ce-o vorbim, 
Altă limbă armonioasă 

Ca ea nu gllsim. 

* 
Saltă inima 'n plăcere, 
Când o ascultăm, 
Şi pe buze-aduce miere 
Când o cuvântăm. 

* 
Românaşul o iubeşte 
Ca sufletul său: 
Vorbiţi, scrieţi româneşte, 

Pentru Dumnezeu! 

Diregdtoria comuna/it. 

Oamenii, cari Jocuesc într'o casă şi mâncă la o masă, fac 
la olaltă o familie. Capul familiei este tatăl. Noi aici în şcoală 
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Încă formăm o societate mai mare. Capul acestei societăţi e Învă. 
tătom!. Oamenii dintr'o comună formează o societate şi mai mflre. 
Capul acestei societăţi e primarul (judete). Primarul nu poate să 
conducă singur toate treburile din comună. Pe lângă el se mai 
aleg nişte oameni de omenie. Oamenii aceştia jură când întră în 
slujbă că vor lucra după dreptate, de aceea se numesc juraţi. 

Juratii dau ajutor judelui. Fiecare om plăteşte dare. Darea o strânge 
cas/erul comunal. 

Când se întâmplă ceva trebuinţă În comună primarul chiamă 
juraţii şi se sfătuesc. După ce s'au sfătuit judecă cum să fie adecă 
hotărăsc. Hotărîrea aceasta o scrie notaru/. Judele, cu juraţii, cu 
casierul şi cu notarul formează la olaltă antistia comuna/ă. 

Pe lângă antistia comunală se mai aleg nişte oameni de 
omenie ca să judece în unele treburi mai grele ale comunei. 
Oamenii aceia se numesc re-pre-zentanţi, ear adunarea lor se 
numeşte re-pre-zen-fan-ţa comuna/do 

Prin comună dă de ştire chiş·birăuf. Averea oamenilor din 
comună noaptea o păzeşte straja. Holdele oamenilor le păzeştejitarul. 

Chişbirău', straja şi jitarul sunt slugii comunei. 

Drumurile depe cdmp . 

. Oamenii umblă pe drumuri. Pe drumuri ca să nu se facă 
noroiu, oamenii cară peatră. Drumurile, cari sunt aşternote cu 
peatră, se numesc drumuri de peatră. 

Pe coastele dealurilor, sunt drumuri înguste pe cari, pot 
umblă oamenii numai cu picioarele. Drumul acela, pe care pot 
umbla oamenii numai cu picioarele să numeşte cărare. Drumul 
acela care nu are şanţuri şi pe ca.e Îşi aduc oamenii bucatele 
dela câmp se numeşte drum de câmp. 

Drumul acela, care trece prin comună, ori prin mai multe 
comune, se numeşte drum vicinal. 

Drumul acela, care trece prin toată tara să numeşte drum 
de ţară. 

Drumul acela pe care se află Întinse două şine de fer se 
numeşte drum de fer sau cale ferată. Pe calea ferată umblă loco
motiva (maşina). Aceasta trage după sine vagoanele. Locomotiva 
cu vagoanele formează la olaltă t!enul. Locul de unde pleacă şi 

,. 
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unde stă trenul să numeşte ştaţie. Cărarea, drumul de câmp, dru
mul vicinal. drumul de ţară şi calea ferată se numesc mijloace de 
comunicatiune. 

Formaţiunile pămdntullli. 

Pămânlul nu e peste tot locul asemenea. Pe unele locuri e 
aşezat, iar pe altele e mai ridicat. Un loc întins şi aşezat se nu
meşte şes. O rldicătură mai mică de pământ se numeşte co-li-nă. 
Colina are trei părţi. Partea de jos a colinei să numeşte poală. 
Partea de mijloc se numeşte coastă, iar partea de asupra se nu
meşte vârf sau culme. Un ţinut, unde sunt mai multe coline, se 
numeşte tinut colinos. 

O ridicătură mai mare de pământ decât colină se numeşte 
deal. Un ţinut, unde sunt mai multe dealuri, se numeşte ţinut de
faras O ridicătură mai mare de pământ decât dealul se numeşte 
munte. Un ţinut, unde sunt mai mulţi munţi, se numeşte finut 
muntos. Un loc aşezat între două dealuri sau doi munţi se nu
meşte vale sau luncă. Un loc mai aşezat printre munţi, pe care 
putem trece dintr'o parte a muntelui în cealaltă parte, se numeşte 
trecatoare. 

Prin unele trecători abia putem trece cu picioarele, prin altele 
sunt şosele şi chiar drumuri de fier. 

Un loc gol scobit În sânul unor munti se numeşte peşteră. 

Şesul, colina, dealul, muntele le numim cu un cuvânt jorma
ţiUllile pământului. 

Apele. 

Apa izvoreşte din pământ. Ieşirea apei din pământ se nu-
meşte izvor. \ 

Apa după ce izvoreşte nu stă locului, ci curge mereu la vale. 
Curgerea apei din izvor se numeşte părău. 

Locul pe unde curge părâul să numeşte a/via părăului. Locul 
unde se varsă un părâu într'altul se numeşte gura părăului. , 

Dacă se împreună mai multe păraie la .olaltă formeaz1i o 
gârlil. Iar mai multe gârle formează la olaltă un râu. Dacă râul 
se varsă de-a dreptul în mare se numeşte fluviu. 

Părăul, gârla, râul şi fluviul pentrucă curg neîncetat se nu
mesc ape curgatoare. 
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Pe locurile mai aşezate când plouă să strânge multă apă. 

Iar după ce dau căldurile iară scade. Un loc acoperit cu apă, din 
care apa seacă de multe ori se numeşte baltă. 

Un loc mai mare acoperit cu apă din care apa nu seacă nici 
odată se numeşte lac. 

Un loc şi mai mare decât lacul din care apa nu seacă nici 
odată se numeşte mare; iar dacă e to't mai mare se numeşte ocean. 
Balta, lacul, marea şi oceanul pentrucă apa din ele stă locului se 
numesc ape stătătoare. Apa e de folos că o bem. Animalele şi 

plantele încă au lipsă de apă. Prin locurile muntoase apele mână 
morile, iar pe râurile cele mari şi pe mări oamenii umblă cu 
corăbiile şi cu vapoarele. 

Unele ape sunt dulci. Acestea sunt bune de beut. [n alte 
ape se află topite minerale. Acestea sunt bune pentru băi, pentru 
vindecarea boalelor. 

111ineralele. 

Sarea. 
[n mâncări, ca să aibă gust bun, trebue să punem sare. 

Sarea se scoate din munţi. Locul de unde se scoate sarea se nu
meşte ocnă. Oamenii cari scot sarea se numesc ocnarÎ. Sarea are 
coloare aibă, sură şi roşie. Dacă o luăm în mână simţim că e 
grea. Dacă o pipăim simţim că e aspră. Dacă o lovim cu cioca
nul se sparge. Dacă o punem în apă se topeşte. Sarea o folosim 
la pregătirea mâncărilor. Sarea o mai dăm la vite. Plantele încă 
au lipsă de sare. 

Ferul. 
Ferul se află în pământ. EI e amestecat Cu alte corpuri. Are 

coloare cenuşie-neagră, tocit străluceşle. Dacă îl băgăm în foc 
roşeşte. Dacă îl lovim cu ciocanul se întinde. Locul de unele se 
scoate ferul se numeşte baie de fer.! Ferul se curăţă de celelal,e 
materii aşa, că îl bagă într'un cuptor mare. Materiile străine din 
fer se ridică deasupra în formă de zgură. Din fer se fac sobe, 
oale, căzane, săcuri, furci, lopeţi, hârleţe, fireze, cercuri, rafuri, 
cuie, potcoave, lanţuri, chei şi altele. Ferul la umezeală rugineşte. 
Din fer se face oţelul. Oţelul e mai tare decât ferul. Dacă îl În
doim, el se îndreaptă şi vine iarăşi la loc; de aceea zicem că 
e elastic. 

-
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Argintul. 
Argintul are coloare albă-sclipicioasă. Din argint se fac feş

nice, oroloage, cercei, inele şi alte lucruri scumpe. Din argint se 
bat bani de t coroană, de 2 coroane şi de 5 coroane. Argintul nu 
rugineşte. Toate corpurile cari se inmoaie în foc şi bătute cu cio
canul să întind se numesc metale. 

Argintul şi aurul fiindcă nu ruginesc se numesc metale no
bi-le, iar ferul şi arama metale ne-no-bi-le. 

Petroleul. 
Se scoate din munţi, de unda se află cărbuni de peatră. 

Partea mai groasă deasupra se numeşte zmoală. Petroleul are co
loare vânătă-galbină. E mai uşor decât apa. Uşor să aprinde. Are 
un miros foarte greu. II folosim la luminat. Când umblăm cu 
petroleul să ne ferim de foc. Dacă se aprinde cineva cu pelroleu 
il acoperim cu vr'o haină. 

Plantele. 

Pe lângă unele case să află nişte grădini mai mari, 10 care 
creşte iarbă. La grădinile acelea mari le zicem livezi. Prin livezi 
cresc şi flori de câmp sau flori sălbatice. Când iarba e mare 
oamenii o cosesc. Oamenii cosesc iarba cu coasa; o ascut cu 
gresia; gresia o ţin in teacă cu apă; când ascut coasa aceasta 
zîngăneşte. Iarba cosită şi uscată să numeşte fân. Locul unde fac 
oamenii fânul se mai numeşte şi fânat. Fânul îl dau oamenii iarna 
la vite. După ce strâng oamenii fânul, câmpul iarăşi otăveşte. 

Iarba ce răsare a douaoară se numeşte ofavă. Otava li mai mă
runtă, flori nu se află prin ea, ci livezile sunt verzi ca rnătasa. 

Otava Încă se foloseşte ca nutreţ vitelor. Iarba cea mai frumoasă 
creşte pe şesuri şi in apropierea apelor. Pe unele locuri pasc ci
rezile şi turmele satului. Pe acelea locuri iarba nu creşte mare. 
Partea aceia a botarului pe unde pasc turmele satului să numeşte 
izlaz sau păşune. Pe unele locuri oameni samănă grâu, cucuruz, 
săcară, orz, ovăs şi altele. La aceste le zicem cu un cuvânt ce
re-a-Je. La locurile sămănate cu cereale le -icem holde sau lanuri. 
Cercalele până sunt mici samănă cu iarba, de aceea se numesc 
cereale ierboase. Cerealele au rădăcini, paiu şi spiC. Cerealele, cari 
au spic se numesc cereale spicoase. 
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Printre lan uri sau printre holde se află rAzoare. Pe răzoare 
se mai scurge şi apa depe holde. La locul acela unde samănă 
oamenii cereale ii zic ţarină. Pe unele locuri mai ales pe coaste 
cresc: fagi, stejari, ceri, jugastri, palti ni, plopi, tei, ulmi, carpeni, 
brazi şi altele. Aceştia se numesc arbori. Locul, unde cresc arborii 
se numeşte pădure. Arborii au rădăcini, trunchi, crace, ramuri, 
frunze şi fructe. Fructele stejarului se numeşte ghindă, a fagului 
se numeşte jir. Cu aceste frude se îngraşă porcii. Printre arbori 
se afla' unele locuri goale cu iarbă frumoasă. Aceste se numesc 
poiene. Prin poene cresc fragi şi bureţi. Bureţii buni de mâncat 
sunt: ciupercile, impironiţele, pitoancele, păstraviî, veverigii 'şi altele. 
Veţi vedea prin pădure un burete cu coaja frumoasă şi roşie des
chisă şi cu pete albe. Acesta e un părete foarte veninos. Dacă se 
pune vr'o muscă pe el îndată o omoară, de aceea se numeşte 

muscar. Se vă feriţi de bureţii cei veninoşi şi din cari nu ştiţi ca. 
sunt buni să nu mâncaţi! Livada, păşunea, tarina şi pădurea for
mează la olaltă hotarul comunei. 

... 
Fâş, fâş prin păiuş, 
Tac, ţac prin copac. (Coasa) . 

... 
Oastea unui craiu 
Intr'un vârf de paiu. (Spicul). 

* 
Pe câmpul ratat 
Şede moşul umflat. (Stogul). 

Sâcăită, vai de ia, 
Şede in vârf de nuia. (Aluna). 

Animalele sălbatice. 

Iepurele. 
Iepurele este ceva mai mare ca pisica. Ar~ coloare cenuşie 

'<:e samănă cu pământul arat; aceasta coloare îl scuteşte de multi 
duşmani. Ochi rotunzi holbati, ce rămân deschişi şi când doarme, 
urechi lungi mişcătoare, bot rotunzit cu buza deasupra crepată.· 
In falca deasupra are două rânduri de dinţi tăietori, stând unii 
Îndărătul altora. Picioarele din dărăt sunt mai lungi şi mai pu-

-
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ternice ca cele ciinainte, de aceea iepurele poate fugi mai uşor la 
deal ca la vale. El trăieşte pe câmp şi prin pădure, să nutreşte 

cu earbă şi paşte pe sămănături; roade de prin grădini varză şi 

coaja pomilor; de aceea e animal stricător. Iepurele se vânează 
pentru carnea lui cea gustoasă. Din pielea lui se fac mănuşi, ear 
din părul lui moale se fac pălării. 

Fâş, fâş prin păuiş 
Chiau, chiau, 
Nu ţi-l dau. (Iepurele şi cânele). 

Lupul. 
Lupul trăeşte prin păduri. Are coloare sură. In gură are colţi 

puternici. Grumazul lui e ţeapăn şi când se intoarce se Întoarce 
cu tot corpul. Ghiarele lui încă sunt lungi şi puternice. Lupii trăesc 
mai mulţi la olaltă adecă în cârduri. Lupul răpeşte oi, mei, capre 
şi altele, de aceia se numeşte animal răpitor. Când e flămând 

atacă chiar şi pe om. Lupul e animal carnivor, lacom şi îndrăsnet, 
el sugrumă şi omoară tot ce-i vine în cale fără ca să poată 

mânca toL 

Şi codat 
Şi coltat 
Şi isteţ 

>1< 

Şi îndrăzneţ. (Lupul). 

Ursul. 
Ursul are trunchiul mare şi greoiu. Capul e mare cu bot 

ascuţit. Are ochi mici, urechi scurte şi groase, cu câte 1) degete. 
Degetele au ghiare ascuţite şi Încovoiate. Ursul trăeşte prin pă
duri. Ziua stă culcat in bârlog. iar noaptea iese după pradă. Se 
nutre~te cu muguri, 'păpuşoiu, smeură şi alte fructe sălbatice. Se 
uIcă uşor prin arbori de unde mănâncă mierea dela albine. La 
bătrâneţe mâncă mai ales carne. Atunci oile, caprele, caii, porcii 
dela păşune n'au de el pace. De om se prinde numai când e 
rupt de foame. Peste iarnă stă amorţit în bârlog până primăvara, 
când Îese topit de slab. Ursul poate umbla tn două. picioare. Prins 
de mi€ se poate deprinde să joace. 



il!' 

181 

Caprioara. 
Căprioara e de mărimea unei capre de casă. Are cap pre

lungit. Bărbătuşul poartă coarne cu cracurL; femeiuşelor le lipsesc 
coarnele. Are urechi mici, dinţi numai în falca deasupra; gât lung, 
trunchiu prelung, svelt; picioare lungi, subţiri cu copite ca la vacL 
Coloarea e sură-ruginie. Ea petrece prin locuri muntoase. Se nu
treşte cu ierburi, şi iarna cu ierburi uscate, fân, cu muguri şi CiJ 

coajă de arbori. Căprioara e un atlimal drăgălaş şi foarte sprinten .. 
Are vedere ageră şi miros foarte fin, aşa că din depărtare mare . 
simte vânătorul. Bărbătuşul se numeşte ţap. Carnea ei e foarte 
gustoasă. Din pielea ei se fac încălţăminte, mănuşi şi altele. Că
prioara Încă e animal rumegător. Cu căprioara e înrudit şi cerbul, 
care e de mare ca un junc. Are coarne crăcănate. Vara are coloare 
roşie-sură, iar iarna sură-brunetă. 

CÎocârlia. 

Ciocârlia e mai mare decât vrabia. Pe cap are un moţ mic 
de fulgi. Are coloare sură. Ea petrece mai ales afară la câmp. Işi • face cuibul pe pământ. Ea să înalţă desdedimineaţă spre cer şi 

cântă rătăcită prin văzduh. 

Lie, lie 
Ciocârlie, 

* 

Sbori i'n soare 
Cântatoare 
Şi revină 

Din luminii 
Pre pământ 
Cu dulce cânt. 

Ciocârlia şede la noi numai cât ţine căldura; earna se duce 
în părţile cele calde şi iarăşi vine primăvara foarte de vreme. 
Ciocârlia e pasere cântătoare. 

Mier/a. 

Mierla e de mărimea unui porumbel, de coloare neagră, nu
mai ciocul e galbin. Ciocul ei e ca o sulă. Ea petrece prin păduri 
şi tufişuri. (şi face cuibul între cracurile tufişurilor din rămurele, 
fire de fân şi rădăcini, pe dinlăuntru lipit cu pământ muiat, căp-

13 
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tuşit cu pene, fulgi şi lână. Se nutreşte cu insecte (şi vermi) ce 
le prinde alergând după ele. Vara caută ciresele şi dudele, iar 
toamna mănâncă boabe de struguri şi alte fructe. Merla încă e 
pasere cântăloare. 

Priveghitoarea. 
Intre paserile cântătoare, priveghitoarea cântă mai frumos. 

Trăieşte prin păduri unde cântă mai ales sara după ce se Înse
rează bine şi în zori de ziuă. Se nutreşte cu vermi, insecte, oauă 
de furnici şi cu seminte. Penele ei pe spate sunt castanii, la gât 
şi pe pântece gal bine-cenuşii, iar coada ei e ruginie. Şi priveghi
toarea e pasere cântă/oare şi călătoare. 

Fenomene atmosferice. 

Roua. 
Aerul peste ziuă e mai cald, fiindcă pe cer luceşte soarele. Din 

bălţi, lacuri, râuri şi din pământ ies aburi. Ziua acei aburi plutesc ne
văzuţi prin aerul cald. Dupăce apune soarele, acei aburi se aşează 
pe ierburi, pe burueni, pe flori şi pe alte lucruri reci 1epe afară, 
ca nişte picături mici de apă. Acele picături se numesc rouă. Când 
bate vântul nu cade rouă pentrucă acesta împrăştie aburii. Când 
nu ploaie, roua e de folos că ajută cerealelor în creştere. 

Bruma. 
Primăvara la inceput şi toamna târziu aerul e foarte rece. 

Plantele atunci încă sunt foarte reci. In aer atunci încă se for
mează aburi. Ajungând aburii de plantele cele foarte reci, aceştia 
acum înghiată, iar noi zicem că a căzut bruma. Dacă bruma cade 
primăvara prea târziu, când sunt răsărite sămănăturile şi toamna 
prea de vreme până ce nu sunt coapte, ea face mari stricăciuni. 

Plantele atinse de brumă se vestejesc şi în urmă se uscă. 

Negura. 
Depe văi, bălţi, lacuri, mări şi altele, se ridică aburi. " Aburii 

aceştia la răceală se Îndeasă tot mai tare la olaltă. Dacă aburii 
aceştia stau aproape de pământ zicem că e cea-fă. Dacă ceaţa 

aceasta e aşa de deasă încât nu poti vedea la 5 paşi să nu
meşte negură. 

* 
Ce trece prin sat şi cânii nu latră? (Negura). 
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Norii. 
Aburii la căldură să uşurează şi se ridică tot mai sus prin 

aer. Fiind aerul pe sus cu mutt mai rece, aburii se îndeasă tot 
mai tare la olaltă şi din ei se formează florii. Norii sunt de două 
feluri: nori mici, şi nori mari. Norii cei mici au de regulă coloare 
albă şi nu prea aduc ploaie. Norii cei mari au coloare sură-neagră 
şi aduc mai totdeauna ploaie şi adeseori chiar şi furtuni. Norii 
nu sunt tot la aceiaşi depărtare t\ela noi: unii sunt mai aproape, 
iar alţii mai departe. Cu cât norii sunt mai aproape de pământ, 
cu atât aduc mai uşor ploaie şi cu cât sunt mai îndepărtaţi de 
pământ cu atâta aduc mai rar gloaie. Pe nori îi poartă vântul dela 
un loc la altul. 

* 
De soare nu mi-e frică, 

De vânt mă prăpădesc 
O adiere mică 
Mă face să pornesc. 

Ploaia. 

Aerul sus e tot mai rece. Norii la răceală să îndeasă tot mai 
tare la olaltă şi din aburii aceia se formează nişte picuri de apă, 
la cari noi le zicem ploaie. Picurii aceia fiind mai grei decât aerul 
cad la pământ. Ploaia încă e de mai multe feluri. Uneori ploaie 
ca şi când ar cerne cu sita. Aceasta e ploaie măruntă. Alte ori 
ploaie În stropi mari cu bulbuci. Alte ori stropii aceştia sunt aşa 
de deşi încât să pare că toarnă ca cu găleata. Aceasta e ploaie 
torenţială. Ploaia cea măruntă tine mai mult timp; de multe ori 
săptămâni intregi; ploaia torenţială ţine numai puţin. Ploaia e de 
mare folos pentru creşterea sămănăturiJor. 

Grindina. 

Aerul vara e foarte cald. Atunci se produc foarte mulţi aburi. 
Din aburii aceia se produc nori grei, din cari cade de multe ori 
grindină. Grindina se produce aşa, că după ce s'au format stropii 
cei de ploaie, aceştia trec printr'un strat mai rece de aer unde 
in ghiaţă. Atunci cad pe pământ bucăţile colţuroase de ghiaţă, la 
cari noi le zicem grindină. Câr.d sămănăturile sunt mari grindina 

13* 
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face mari pagube oamenilor. E bine ca oamenii să-şi asigureze 
sămănăturile în contra grindinei. 

Zapada. 

Aerul iarna e foarte rece. rama încă. plutesc nori prin aer. 
Din cauza gerului aburii n'au timp să se prefacă în picături de 
apă; Ei se îndeasă, se strâng la olaltă şi aşa înghiată. Pe pământ 
cad atunci fulgi albi şi uşori de ghiaţă, la cari noi le zicem za
pada. Zăpada nu e rotundă ca ploaia, pentru că ea n'a avut vreme 
să se rotunzească, ci are formă de steluţe şi de fluturi. Zăpada 

încă e de folos, că apără sămănăturile peste iarnă în contra fri-
I gului şi a ingheţului. . 

CorPllrile cereşti. 

Noi vedem ziua pe cer soarele, iar noaptea luna şi stelele. 
Corpurile, cari le vedem pe cer se numesc cur puri cereşti. 

Soarele. 

Ziua vedem pe cer soarele. Soarele e ca un glob rotund. 
Soarele luminează şi încălzeşte pământul. Soarele prin lumina şi 

căldura sa dă viată la toate vietăţile depe pământ. Soarele face ca 
plantele să răsară, să crească şi să se inmultească. Soarele e dă
dătorul de viată. 

* 
Glob de aur 
Pe o piele de taur? (Ce e?) 

* 
Ce trece prin apă şi nu se udă? 

Luna şi stelele. 

Noaptea vedem pe cer luna şi stelele. Luna uneori o vedem 
rotundă ca un disc, uneori o vedem numai ca o secere. Luna nu 
răsare totdeuna la acelaşi timp. Uneori răsare seara, iar uneori 
pela miezul nopţii, iar uneori decătră ziuă. Pentrucă luna nu 
ni s'arată totdeuna În aceeaşi formă şi nu răsare totdeuna la ace
Iaşi timp zicem că luna e schimbăcioasti. Stelele sunt mari şi mici. 
Stelele mari sunt: luceafărul de seara, luceafărul de dimineaţă, 
carul, găinuşa şi fuşteii. Luceafărul de seara, răsare seara, cel de 
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dimineata până în ziuă. Carul se arată 'n forma unui car. Găinuşa 
să arată o stea mare în mijloc şi mai multe stele mici pe de 
margini. Luna şi stelele ne trimit numai lumină pe pământ. 

* 
De aici până la munte 
Numai ţânte mărunte. (Stelele). 

()t~IGIOASE. 

Raportul controlorului general pe anul 1 9 12 13.*) 
Onorată aduna1'e generală! 

Conform §. 21 din ,.,Statute< şi al §. 35 din »Regu
lament« subscrisul luând în reviziune raţiodniile, rapoartele 
lŞi invenlarele conduse de cassarul general: dl Iuliu Grof~ 
lŞoreanu, am constatat, ca averea »Reuniunei< noastre este 
manipulată neexcepţionabil. 

Asemenea neexcepţionabil este condusa. sau îngrijită 
lŞi ,. Bibliotecac de dl Dimitrie Olariu, bibliotecar general. 

Cu acest prilej îmi exprim dorinţa, ca pe viitor să 
se procure toate opurile atât de valoroase ale distinlŞilor 
nostri pedagogi: Dr. Petru Pipoş şi Dr. Petru Şpan. Acestea 
lucrari nu-i ertat ca să lipsească. din biblioteca noastră.. 

Luând apoi în considerare, că. pe noi are să. ne pre
ocupe nu atât cunoştinţele de literatura şi ştiinţă uni verRala, 
cât mai ales noţiunile, cunoştinţele speciale de pedagogie" 
urmează că acestea din urmă trebuie să fie In prevalentă 
faţă de celealalte. 

Procurarea deci de opuri didactice-pedagogice pe viitor 
sa se facă tot mai cu inteţire. 

. 1n urmarea celur expuse mai sus, propun ca atât 
cassarului cât şi bibliote:::arului general sa. li-se deie ,pe 
anul de ghestiune 1912/13 uzualul absolutor. 

Socodor, la t3/IX n. 1913. Ioan C1'işiallu 
controlor general. 

.) Adnes la prot ad. gener. din Şiria sub P.) 



186 

Raportul comisiei pentru cassă.*) 
Onorată adunare generalâ! 

Comisia exmisă pentru cenzurarea raportului cassa· 
rului general după ce s'a întrunit in Şiria la 1;'14 sept. 
a. c. în şedinţă s'a constituit aleg3.ndu-şi preşedinte pe 
Petru Moţocan;' iar de notar pe Gheorghe Precupaş. 

Luându-~e la cenzurare raţiociniul reuniunii inv. I-.-Vn 
de pe anul de gestiune 1912 constată că: 

Acela e compus in consonanţă cu ziuarul cassei şi Cll 

eVidenţele, deci recomandăm Ono adunări generale a da 
cassarului general absolutorul indatinat şi a-i vota multa
mită protocolară pentru activitatea desvoHată. 

Luând in considerare, că pentru acoperirea speselor 
din acest an n'a fost de ajuns venitele incurse, ci a fost 
nevoie a recurge la capItalul reuniunii elocat la institutul 
Vicloria din carele s'a ridicat 700 cor., pentru reintregirea 
acelui capital şi deci pentru mai marea asigurare a mersului 
reuniunii propunem: 

Spesele administrative tractuale să se reducă dela 15-
cor. la 10, aceasta cu atât mai vârtos că acele spese nici 
odată nu pot intrece suma de 10 cor. 

Nheorglte Precupaş 
notar. 

D. c. m. s. 
Petru Jloţocan 

prt'şedinte. 

Petru Busu, Traian Givillescu, 'Radna, 
membri In comisiune. 

P. Dirlea 

Raportul comisiei pentru bibliotecă. **) 
Protocol 

luat In şedinţa comisiei designate de adunarea generală a r.uniunii 
pentru cenzurarea raportului bibliotecarului general din anul de ge

stiune 19121 13. 

Purcezând comisia la constituire alege de, preşedinte 
pe Pavel Dârlea iar de raporior pe Moisl Marîş. , 

Luându-!'Ie spre cenzurare raportul bibliotecarului ge
neral, comÎsiunea constata. cu bucurie rezultatul ajuns prin 

*) Adnes la prot. ad. gen. din Şiria sub S.) 
*J Adnes la prol ad. gen. din Şiria sub R.) 
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pa~ul intreprins de bibliotecarul general in conţelegere 
cu comitetul central, dobândind prin donuri din partea 
ţlcademiei române f?i a librăriei Sfetea din Bucureşti 125 
opuri in 207 volume, valorind 1046 cor. 85 fii .• 

Comisiunea face propnnere adunării generale că atât 
academiei române cât şi l.ibrăriei Sfetea să li-se esprime 
multumită protocolară pentru bunăvoinţa cu care a sati
sfăcut cererea biroului central, aducându-se la cuno~tinţă 
generoşilor donatori aceasHl mulţămita. . 

Nu ne indoim că acum după ce biblioteca centrală 
e provăzută cu opuri de valoare, cum sunt cele donate, 
vor fi ispititi mai mulţi membrii din sânul reuniunii a 
conzulta biblioteca centrala. 

Referitor la starea bibliotecilor din despărţăminte con
statam rlin raportul general că escepţionând două dcspăr
ţa.minte celelalte nu f?i-au prezentat registrele in forma in
datin/ttă. Pentru ca pe viitor să avem o icoană fidelă des
pre starea bibl. din despărţăminte, rugăm Ono adunare 
generală a primI propunerea bibl. general că adeCă, să 
se deoblige biroul fiecărui despilr~gmânt o subţ teme regi
strul bibl. in fiecare an subscris şi de preşedintele ~i con
troIoml respectivului de8părţa.mânt şi în care să se cu
prindă numele opurilor, volumele, esemplarele ~i preţul 
acelora, nu altcum şi donaţiunile !şi numărul conzu1tă
torilor. 

în fine rugăm Ono adunare generală a da biblioteca
rului general absolutorul îndatinat, iar pentru stăruinţa cu 
care a lucrat penulru augmentarea bibliotecii noastre cen
trale, să i-se voteze mulţumită protocolară. 

Şir i a, 1/14 septemvrie 1913. 

Pavel Dârlea, 
preşedinte. 

J.l[ărioara Precupaş, 

Xicolae 

JJoisă ~l[ariş, 
raportor. 

Georgiu Petroviciu, 

Dima. 
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Raportul comisiunei organizătoare.*) 
Onoratii adunare yenfrală.' 

Comisiunea esmÎsă pentru cenzurarea raportului ge-' 
l1e1'al al comitetului central, intrunindu-să, s'a constituit, 
alegându-~i preşedinte pe dl OI'. Avram Sădean, iar de 
referent pe dl Petru Colţeu, are onorul .a-şi prezenta ra
portul in urmatoarele: 

în general comisiunea propune, luarea la cunoştinţa, 
a raportului de sub intrebare şi a da atât biroului gene
ral, cât şi comitetului central absolutorul îndatinat, pe 
anul de gestiune 1912(13; in special însa propune a se 
exprima mulţumita şi din acest loc biroului general şi co~ 

mitetuluÎ central, penlrn activitatea dewoltala. când cu 
desvalirea bustul':!i praf. de pie memorie Teodor Ceontea,· 
nil altcum şi pentru deamna reprezentare, a reuni unei la 
serbarea centemrului inst. nostru ped. din Arad. 

Proectul de buget pe anul 1 9 13/14 prezentat aici de 
comitetul central, comisisiunea îl propune adunării g~ne

rale, spre incuviintare. 
Heferitok' la abzicerea Olor Alexiu Doboş, v. preşe

dinte, precum şi a membrului de comitet Petru Binchici, 
după ce dl Alexiu Ooboş, in decursul timpului, în urma 
întrevenirei, comitetului central, ş'a retras abzicerea, co
misiunea propune adunarii generale, a nu primi nici ab
zicerea memb~'ului de comitet Petru Binchici, ci a trece 
peste acest punct la ordinea zilei. 

în chestia fondului de ajutor~re a învăţătorilor in caz 
de morb, comisiunea propune adunării generale, a intre
veni şi a da incuviintare commembl'l1lui Petru Van cu, de 
a compune un proect de statute, referitor la tnfiinţându-I 
fond, care proect să fie distribuit apoi singuratirelor des
păriăminte protopopeşli spre a se ocupa cu el. 

Asupra culegerii de date istorice şi din acele comune, 
carii nu mai susţin şcoale confesionale, comisiunea pro
pune adunării generale, să incredinteze biroul general, ca 
acesta să intervină la Dnii protopopi cu rugarea\ ca Dnia 

*) Adnes la prot. ad. gen. din Şiria sub O.) 
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lor să intervină la singuraticile p;rohii in care nu mai 
avem şcoale confesionale, ca datele istorice a acelor şcoale 
sa fie culese de respeclivii Oni preoţi a acelor parohii. 

In ce priveşte activitatea extraşcolară a fnvatatorilor, 
comisiunea propune adunării generale a da' incuviintare 
biroului general, ca acesta în circlllarni său gen. să atraga 
atenţi unea dăsparţamintelor protopop eşti, asupra acestui 
pune!, cari la rândul lor se vor ocupa cu el. 

Chestia istoricului reuniunei ~oaslre,' dela infiintarea 
ei şi până azi, cornisiunea propune adunarii, a da încre
dinţare biruului general, ca acesta prin organele salf', să 
adnne date necesare in che~tiune. 

Referitor la propunerea Dlui profesor Dr. Avram Sa
dean, privitoare la infiinţarea unui fond de ajutorare, a 
baietilor saraci, dar buni, cari certează cursurile pedago~ 
gice ale institutului nostru din Arad, comisiunea propune , 
adunării generale, să încredinţeze biroul, ca acesta prin 
organele sa~e sa. dea tot sprijinul moral i;li material pen
tru augmenlarea 811snumitulUl fond, lansând spre acest 
scop o colecta in organul reuniunei. 

Absenţiile membrilor Aurel Dragan, Toma Sirca, Mi
hail Voluntir, Ştefan Musca, Zaharie Neamt, Ioan Florea 
şi Vasilie Zab, comisiunea propune adunării generale, a 
le scuza. 

Şir i a, la 215 septemvrie 1913, 
Dr. At1rnm Sâdeall, Pd,'u Culfeu, 

prel'.ident. referent. 

AVl'om Dragoş, Lazar I!Jl'işan, 
Alll'elia Hâlmligirtn, 

membrii comisiei. 

REVISTE. 
"Selecţiunea" in Nr. 3 publică din pe ana dlui Dr. Al, Tâ/J

şescu o "Scrisoare deschisă ,. adresată cătră ministrul de culte şi 
inslrucţiune publică a României dlO prilejul înfiinţării unei tipo
grafli cu litere cirliice de cătd'l Episcopul din R Valcea P. S. Sa 
Sofronie \iulpescu. 
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Dispoziţia aceasta a P. S. Sale e nu se poate mai detesta· 
bilă, mai ales că atât sfântul Sinod, cât şi Academia Română au 
hotărît publicarea cărţilor bis. esclusiv numai cu caractere străbune, 
ne mai ţinând cont de ravagiile săvârşite îndecursul veacurilor de 
limba slavonă asupra Iimbei şi a culturii noastre naţionale. 

Desigut că ministrul României va şti să împedece aceasta 
dispoziţie retrogradă a episc. dela R. Vâlcea şi va salva astfel 
scrisul şi cuHura românească de umilirea ce a suferit în veacurile 
de impilare. 

CRONICA. 
DesvăIi~ea bustului loăn .Russu-Şirianu. Dumi.necă. Î'1_~I11ail1 It/oi 

n. s'a desvălit cu o soJeml1ltate demnă de admIrat In· fruntaşa / 
comună Şiria bustul neînfrântului luptător, talentatului scriitor şi 
ziarist Ioan Russu-Şirianu. 

La aceasta serbare duioasă s'a văzut tot ce are neamul nostru 
mai ales. Alături de oaspeţi şi reprezentanţi veniţi din depărtări 
mari era marea de ţărănime îmbrăcată în straie albe, icoana su
fletului nepătat şi fără prihană, pentru care Russu-Şirianu ş'a jertfit 
sănătatea şi viaţa. 

Din cadrul acestei serbări comemorative n'a lipsit nici toastu
rîie, cari au scos în relief viaţa nespus de sbuciumată, activitatea 
rodnică şi sufletul nobil al eroului care era totdeauna pe planul 
întâiu de bătaie. 

In urma activităţii rodnice a acelui adormit în Domnul. s'au 
cules frumoase ofraude pe seama brezlei din care făcea şi Russu 
parte. S'a văzut însufletire şi bucurie alături de lacrimile ferbinţi 
ale membrilor familiei, pentru cari ilustrul dispărut a trăit mai 
putin, trăind mai mult pentru familia cea mare, pentru naţiunea 
românească. S'a făcut deci tot ce s'a putut face intre împrejurările 
noastre maştere de cătra un popor amărît şi sărac. Şi în aceste 
momente de înfrăţire şi de solidaritate în patria restrânsă a lui 
Russu, ţărâna lui va fi săltat de bucurie, că s'a pus o nouă pe
tricică la idealul urmărit de el cu o stăruinţă de fer o viaţă întreagă. 

Ordinaţiunea ministrului reg. ungar de culte şi instrucţiune 
publiCă Nr. 1797;1914 Prez. cătră toate forurile superioare bisericeşti. 

Scoţând din vigoare ordinaţunea antecesorului meu În oficiu 
Nr. J 06,276 din 23 odomvrie 1908 adresată tuturor inspectori lor 
de şcoale cu considerare în legătura strânsă dintre catehizare şi 
viata religioasă ţin că se poate admite, ca in institutele poporale 
de învăţământ, cele de stat, comunale şi cele susţinute de parti
culari şi societăţi, adecă în cele şase clase ale şcoalelor elementare 

./ 



./ 

191 

poporale, În şcoalele superioare poporale şi cele civile, În institu
tele preparandiale pentru învăţători şi învăţătoare precum şi în 
institutele preparandiale pentru institutoare în azilele de copii ca
tehizarea elevilor să se facă in limba maternă a acelora. 

Vă provoc, ca considerând arest ordin principial al meu să 
binevoiţi a dispune astfel, ca şi În acelea institute poporale de 
învăţământ, cari ar fi cercetate de elevi cu limba maternă maghiară 
în orice număr catehizarea elevilor cu limba maternă maghiară să 
se facă în limba maternă a acestora. 

Am dat totodată îndrumare inspectorilor regeşti de şcoale, 
ca intru cât s'ar ivi vre-o plângere în privinţa catehizării elevilor 
in limba lor maternă (din partea părinţilor, curatorilor, scaunelor 
şcolare directorilor şcolari, învăţătorilor ş. a.) inspectorii reg. de 
şcoale su.-mi facă imediat arătare pentru de a recerca autorităţile 
bisericeşti competente să iee dispozitiunile în consecinţă. 

Vă rog. în sfârşit, ca în privinţa catehizării in institutele po
porale de învăţământ de sub iurisdicţiunea Dv. să binevoiţi a lua 
aceleaşi dispoziţiuni. 

Nu mă îndoiesc, că această dispoziţiune va contribui, ca şi 
catehizarea prin urmările ei religioase-morale va majora şi va întări 
rezultatul creştel ii patriotice in şcoalele noastre. 

Budapesta, 24 aprilie 1914. 
jdnkovich Bela m. p. 

ministrul reg. ung. de culte şi 
instructiune publică . 

Mizerie mare În America. Părintele Simeon Mihaltian asezat 
În America scrie despre stările de acolo ziarelor noastre următoarele: 

"In interesul şi binele celor ce vreau să vină În America, 
binevoiţi vă rog a da publicităţii acestea rânduri: 

In America de prezent este o criză mare. 
Pretutindeni lucrările stagnează. 
Sute de mii de muncitori stau fără de lucru, colindând dintr'un 

oraş În altul, dela o fa brieă la alta. 
Deoarece de nicăiri nu vine nici J ştire, fie cât de palidă 

despre deschiderea lucrărilor bieţii muncitori, neavând cu ce plăti 
mâncarea şi chiriile, sunt goniţi din toate casele. 

Pe strade, la tot pasul, se roagă unul să-i dai un ban să 
mănânce 

Zilnic sunt solicitat de bietii nostri Români fără de lucru, 
să mijlocesc la consulatul austro-ungar să-i trimită acasă, căci 
pier de foame. 

Ti-se sfăşie inima de durere, văzând om puternic, ca un 
munte, plin de viaţă, spuind cu lacrimi în ochi, că de trei zile 
n'a mâncat. 
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Casa şi adăpostul ii sunt o groapă la . marginea oraşului. 
Ce va fi însă la iarnă? 
Este regretabil, că consulatul austTo-ungar, prea puţin, sau 

·de loc nu se îngrijeşte de cetăţenii săi, ajunşi În mizerie. 
Acel ce vrea să meargă acasă prin consulat, trebuie să-şi 

plătească drumul dela locul unde se află până la apă şi după ce 
se debarcă în Europa, trenul până acasă 

Aceasta ar fi cam jumătate din drumul Americei. 
Dar omul de nnde să plătească, căci nu are un cent? 
Cauza crizei este foarte uşor de aflat. 
Ajungând partidul democrat la putere, republicanii, stăpânii 

cei mai mari ai fabricelor şi ai banilor, închid fabricele, aducând 
criza în ţară, pe care din nenorocire muncitorii o simt mai tare. 

Fiind criză în ţară, este explicabil că, lumea se disgustă de 
partidul democrat, şi la viitoarea alegere, căderea lor este sigură. 

Astfel se explică germenul crizei. 
Drept aceia, este foarte posibil, ca criza actuală, să ţină tot 

·timpul de domnie al partidului democrat. 
Deci, - acel ce nu vrea să se expună cu voia lui, a ajunge 

peritor de foame; sau cel puţin cerşitor la uşa altuia, să nu mai 
plece la America deoc:imdată. 

Ono domni preoţi şi învăţători, ar fi bine să aducă aceasta 
la cunoştinţa poporului chiar în biserică, pentru a preveni zilele 
amare celor ce vreau să plece la America". 

INFORlVIATIUNI. , 
Aviz pentru domnii învăţători. Domnul 1. G. Marinescu pro

fesor şi fost director al şcoalei normale Carol 1. din Câmpulung 
are tradusă în manuscris lucrarea valorosul ui pedagog francez A. 
Binet apărută nu de mult sub titlul "Les idees modernes sur les 
enfantes". Cine a cetit vr'o operă de alui Binet s'a putut convinge 
că acest pedagog este unul dintre cei mai mari cercetători a su
fletului omenesc, iar după cum se vede din titlu, lucrarea aceasta 
este de cea mai mare importanţă pentru ori care educator, mai 
ales că aceasta va rezuma mai toate lucrările moderne de seamă 
ale marilor pedagogi Ce se ocupă cu noua pedagogie. 

Traducătorul face per.dentă apariţia acestei opere folositoare 
de asigurarea ei În cel puţin 300 ex. Rugăm pe domnii colegi 
cari ar dori-o să o aibă să avizeze redacţia prin o c. postală. 

Redactia. 

In atenţi unea învăţăţătorilor. Aradanii au publicat concurs 
pentru alo-lea post învăţătoresc. Emolumentele împreunate sunt: 
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Salar şi relut de cvartir conform prescriselor legali. 300 cor. bani 
de lemne. 36 cor. diurne de conferinţe Dorinţa ar fi să se aleagă 
un învăţător tiner, bun conducător de cor. Nici poporul, nici inte
ligenţa nu e angajată pentru nime. Cel ce va întruni calităţile cele 
mai frumoase va fi ales. 

Congresul învăţătorilor români dil1' mitropolia gr. ort. română 
din Ungaria. Avem informaţii pozitive că congresul este deja con
vocat pe 23 august şi zilele următoare în sala seminarului diecezan 
din Arad. Convocarea va apărea încurând în toate ziarele române. 
In sfârşit se împlineşte o dorinţă veche a învăţătorilor, de a se 
vedea uniţi într'un singur corp mare şi autoritativ, chemat a de
lătura multe din restricţiunile ce stau in calea propăşirei. 

Cărţi şcolare aprobate de Ven. Consistor şi înaltul guvern. 
Toate manualele şcolare de Iosif Moldovan şi consoţii au apărut 

• deja În ediţii noue aprobate şi de Consistor şi de gu",ern. 
Almanach pe anul şcolar 1914/15. Avizăm pe Domnii învăţă

tori că Almanachul este deja sub tipar. Cei ce doresc al avea, să-I 
comande de timpuriu, ţrimiţând Suma de 1 cor. şi porto 10 fiL, 
deoarece va apărea numai În număr mai restrâns de exemplare. 

Rugări pentru inaintarea învăţătorilor dintr'o clasă de salari
zare În alta. Rugările le fac comitetele parohiale şi sunt scutite de 
timbru. Când rugarea se refereşte la un învăţător nou, care e a se 
suscepe numai acum în gradati unea de salarizare, la rugare se 
adnexează atestat de serviciu (milkeidesi bizonyitvany) şi adeverinta 
dela superioritatea diecezană (Egyhăz hatc)sagi beleegyezesi bizo
nyitvăny). Când se cere însă trecerea - unui învăţător susceput deja 
in graduaţiune de salarizare - dintr'o clasă în alta, la rugare se 
adnesează numai adeverinţa superiorităţii diecezane. Atestat de 
serviciu nu mai trebu('şte. 

. Solviri de taxă. Taxă: Ioan Crişan, Teodor Leucuţa, Ştefan 
Capra, Moisă Mariş, câte 2 cor. Ioan Ardelean l' cor. 50 fileri. 

Organ: Ioan Ardelean, Teodor Leueuţa, Ştefan Capra, câte 
5 coroane. 

Monumentul Dr. Petru Pipoş: Trăian Tabie, Mircea Nonu, 
Dimitrie Boar, Alesiu Turic, Teodor Leucuţa, Ştefan Capra, A. 
Varga, A. D. Papp şi Dr. Dimitrie Barbu, câte 1 cor. 

BIBLIOGRAFIE. 
Biblioteca "Cosinzeana". Nr.· 1. J. H. Fabre: Din moravurile 

şi pornirile insectelor. Partea l-a ediţia II-a, cu figuri. Traducere 
de Marin Demetrescu. 

lată cum judecă câţiva din cei mai de seamă cugetători ai 
vremii opera lui Fabre: 
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Henri Fabre este una din cele mai m:\ri şi mai curate glorii 
ale civilizatiunii noastre, unul din cei mai aleşi naturalişti şi cel 
mai minunat dintre poeţi, în înţelesul adevărat şi modern al cu
vântului (M. Maeterlink). 

Acest mare invăţat cugetă ca un filozof, vede ca un artist, 
şi simte şi se rosteşte ca un poet. (Ed. Rostand). 

Toţi doctorii trebuie să se închine în faţa adevărurilor pe 
care le dovedeşte cu iscusinţă (E. Perrier). 

Lucrarea de căpetenie a lui Fabre, e adunată în zece volume 
mari, \:are poartă titlul de "Amintiri etimologice". Din ea în acest 
prim număr s'au tradus următoarele capitole: 

Albinele zidari. Amintiri. Material şi fel de lucru. 
Greerul de câmp. Locuint;a. Ou. Instrument de muzică. Cântec. 
CărăbuşI11 aw iu. Ce mănâncă. Apucături ciudate. 
Ingropătorul de mortăciuni. Rolul lui. Ce şi cum îngroapă. 

Obiceiuri de ucigaş. Preţul 30 de bani. 

Nr. 2 şi 3. Marin Demefrescu: Inceputurile omenirii. Cu figuri. 
Cuprinde două părţi. In cea dintâi se vorbeşte despre legă

turile de rudenie ale omului cu celelalte animale de care nu-l 
putem despărţi şi despre obârşia lui. Se arată dovezile, care măr
turisesc legătura de sânge ce uneşte pe om de maimută. In partea 
doua se descrie Înfăţişarea, viata de toate zilele; meşteşugul, lo
cuinţa, arta şi datinele celor dintâi oemeni până În clipa când 
intră în istorie. 

Cuprinsul volumului: 
Vechimea omenirii. Omul şi maimuţa sunt rude de aproape. 

Omul şi maimuţa au aceiaşi părinţi. In ce fel maimuţa s'a pre
făcut În om? Cei dintâi oameni aveau înfăţişarea unor fiare. Câţiva 
din vecinii omului cuaternar. Cele mai vechi unelte lucrate de' om 
sunt de piatră cioplită. Mai apoi se descoperi lustruirea silexului. 
Descoperirea melalului e şi mai târzie. Unde a locuit omul până 
ce a cunoscut meşteşugul zidăriei? Averea păstrată în locuintele 
preistorice. Locuinta de veci a omului preistoric e mai trainică. 
Primii artişti au fost troglodiţii. Preţul 50 de bani. 

No. 4, o şi ti, Ilie N, Gelep: Pamântul şi Omul. Partea 
I-a Asia. 

In volumul pe care-I formează aceste numere sunt strânse o 
seamă de lecturi geografice asupra Asiei, alese din diferite rela
ţiuni de călătorie. Citindu-le facem cu gânduJ o plimbare plăcută 
şi instructivă prin Asia, călăuziţi fiind de cei mai vestiţi dintre 
călătorii ce-au tăiat în lung şi În lat bătrânuJ continent. Vezi cu 
ochii inchipuiri tot ce e mai caracteristic în natura fizică a. Asiei, 
iar in minte ţi-se lămureşte mai bine felul de a fi al oamenilor 

-
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ce locuiesc pe pământuI ei, aflând o mulţime pe amănunte inte
resante din obiceiurile, datinele şi îndeletnicirile lor. 

Cuprinsul: Tundra. Tunguşii. Osânditii din Siberia. Stepa 
Kirghiză. Kirghizii: locuinta şi aşezarea lor. Strângerea dărilor în 
Bukhara. Invătământul la Sartii' din Taşkent. Drumul militar prin 
1recătoarea Dariel. Amestecul de neamuri la Tiflis. Muntele Ararat. 
Konacul, tribunalele turceşti, justiţia şi judecătorii în Asia Mică. 
Ierusalimul. Marea Moartă. Pustiul Nefud din Arabia. Karaba. Ba
zare\e din Teheran. Un caravanserai. Idolii uriaşi şi peşterile dela 
Bamlan din Afganistan. Brahmii din Beludstan Infăţişarea gene
rală a Indiei. Vrăjitorii de şerpi. Delta Gangelui. Turnul Tăcerii 
al ParsiloT din Bombay. Lacul de Birmania. Un şantier de lemn 
de tek. Jocurile populare în Siam. Anamiţii. Kuku-nor sau Lacul 
Albastru. Lama şi lamaseriile Tribetului. Fabricarea cărămizilor de 
ceaiu. O şcoală în China. Chinuirile în Corea. Fabricarea hârtiei 
şi întrebuinţarea ei în Japonia. Casele japoneze. Grădinile japo
neze. Preţul 75 bani. 

No. 7 şi 8 Marin Demetrecu: Lecturi geologice. 
E o culegere de bucăti în care chestiunile, care se tratează 

in Geologie, sunt înfăţişate intr'o formă atrăgătoare şi înţeleasă de 
toţi. Cei ce nu au nici o cunoştinţă de geologie se vor impretini 
cu această ştiinţă fără să aibă nevoie de o pregătire deosebită şi 
de o recomandare specială Nu e prin urmare o carte, care să se 
adreseze numai şcolarilor, oricine o poate citI pentru ca să-şi dea 
seamă de măreţîa plină de farmec, de poezia ori de groaza feno
menelor firii. In cuprinsul volumului găsim: 

Jnsemnătatea geologiei Huila. Cărbunii de pământ. Diamantul 
negru şi Cărbunele alb. Petrolol. Marea Neagră. Ce sunt rocile 
sedimentare şi fosilele penrru isroria pământului? Vulcanul Etna. 
Erupţia vulcanului Krakatoa. Curgerile de lavă. ·Mofetele. Geyserii 
din Islanda. Parcul Naţional din Statele Unite. Cutremurile de 
pământ. Cutremurul de pământ din Ischia. Cutremurile de pământ 
in România. Puţurile arteziene. BărăganuL Alunecarea de strate de 
pe Rossberg. Peştera dela Schitul Ialomiţa. Torentii. Cum se naşte 
un fluviu? Oheţarii de pe Bernina. Munţii plutitori de g~liată. 
Insemnătatea apei pe pământ Era primară. Era secundară. Era. 
terţiară. Era cuaternară. Preţul 50 de bani 

Din parte-ne recomandăm cu căldură aceasta bibliotecă din 
toate punctele de vedere foarte preţioasă. 

Povestea unui electron, Electricitatea pe înţelesul tuturor. Un 
volum de 112 pagini cu 25 gravuri, patru tabele şi coperta colo
rată Pentru 1 leu. 

Trăim în veacul minunilor şi cu toate acestea, multe dintre 
ele nu sunt încă bine cunoscute. In ultimul timp, descoperirile 
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făcute În domeniul fizicei au ajuns să minuneze pe însuşi lnvăţaţii 
moderni şi cu drept cuvânt. Căldura, lumina şi electricitatea s'au 
dovedit că se datoresc uneia şi aceleiaşi cauze 
Sunt putine scrieri Însă În care să se vorbească În grai popular 
despre toate aceste descoperiri. Una din ele este "Povestea unui 
electron" scrisă de cel mai de seamă popularizator al ştiinţei 
Charles R. Gibson. > 

D-nul V. Anestin a tradus această scriere În limba românească~ 
adăugându-î gravuri, tabele şi un nou capitol. 

Ce e elecfronul? E însăşi electricitatea, e o părticică negativă 
de electricitate şi autorul a pus'o pe ea să pove6tească minunile 
pe care le face. Electronul povesteşte corn produce scânteia electrică, 
cum operează în telegraf, telefon, În telegrafia fără fir, cum ser- > 

veşte la transportarea tramvaelor, cum transmite ştiri din astrele 
cele mai îndepărtate, cum se joacă În aparatele ce produc razele 
Roetgen, etc. . 

Povestea aceastsa e clară, interesantă ca un adevărat roman, 
aşa că va putea fi citită de elevi, de lucrători, de oricine doreşte 
să dobândească noţiuni lămurite asupra naturii electricităţei. 

E o carte foarte folositoare tuturor celor care vor să fje in 
curent cu descoperirile moderne, până şi cu minunile radiului. 

De vânzare la librăria editoare Alca/ay & Co şi la toate li
brăriile prinei paie din ţară. 

In schimbul sumei de 1 leu. trimisă prin mandat postal sau 
mărci poştale, librăria editoare expediază această carte, franco la 
orice adresă. 

Sumarul: 
Redacţia: "Secerişuri"; Codrean: "Copilul ca fiinţă reală"; 

"Exerciţii intuitive"; Literarurâ pentru linerime. 1. c.: "Povestea 
unor seminţe"; Oficioase: Raportul controlorului general pe anul 
1912 13; Raportul comisiei pentru cassă; Raportul bibliotecarului 
general; Raportul comisiunei organizătoare. Reviste: ,,~elecţiunea". 
Cronica: Desvălirea bustului lui Ioan Russu-Şirianu"; "Ordinaţiunea 
ministrului reg. ungar de culte şi instrucţiune publică Nr. 1797/1914 
Prez. cătră toate forurile superioare bisericeşti"; "Mizerie mare în 
America". Informaţiuni. Bibliografie. 

Tiparul Tipografi,;;j Oiecl:zane gr. Of. rom. din Arad. 

;.. 
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