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Apel. 
Ministrul de răsboi, Ministrul ungar de honvezi şi 

Ministrul austriac de honvezi, ca autoritatea centrală, 
pentru ajutorarea armatei întregi, În mod voluntar au 
organizat cu înţelegere reciprogă, în Budapest şi În 
Viena câte un oficiu pentru ajutorarea armatei. 

Pentru conducerea acestor oficii, este ordonat câte 
un general în rang mai înalt, cercul lor de activitate se 
estinde În toate direcţiunile ajutorării făcute in mod 
voluntar. Se face escepţiune la îngrijirea bolnavilor şi a 
răniţilor, care îşi are organizarea specială (Societatea: 

. "Crucea Roşie"), precum şi sprijinirea familiilor osta
şilor chemaţi la arme, care se face pe baza legii.-

Rămâne ne atinse: activitatea reuniunilor, comitete
lor, locurile de colectat etc. deja infiinţate pentru aju
torarea armatei, ba şi chiar oficiile destinate a sprijini 
armata, cari vor face din partea lor tot posibilul, ca aju
torarea făcută în mod voluntar, să sţ valoreze după pu
tinţă în mai multe forme şi moduri. In privinţa aceasta 
vor servi bucuros cu sfat şi cu Îndrumare tuturor com
patrioţiIor nostri din monarhie, precum şi acelora cari 
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trăesc În coloniile noastre din străinătate, cari doresc a 
jertfi pe altarul Patriei în favorul acestui scop maiestos. 

Oficiile pentru ajutorarea armatei, conform caracteru
lui lor oficios, voesc a da, fără nici un interes, o di
recţiune corespunzătoare tuturor mişcărilor de ajutorare, 
cari deja s'au înfiinţat În monarhie şi doresc -a rămâ
nea focul arul tuturor năzuinţelor patriotice de felul a
cesta. In deosebi se vor îngriJI, ca ajutorarea să cores
pundă întru toate şi pretenţiunilor vieţii practice. . 

Aceste oficii sunt tot odată şi centrele locurilor de . 
informare pentru ajutorarea făcută în mod voluntar. 

Pe baza aceasta sunt rugate toate acele persoane, 
societăţi, comitete etc., cari doresc, în înţelesul celor 
zise, a conlucra în interesul ajutorării armatei, să se 
adreseze cătră oficiul pentru aJutorarea armatei la Mi
nisteriul de război ces. şi reg. (Kriegsfiirsorgeamt des k. 
u. k. Kriegsministeriums Wien IX '3 Schwarzspanierstrasse 
15), respective cătră oficiul pentru ajutorarea armatei. Ia 
Ministeriul de honvezi reg. ung. (Budapest IV. Vaczi 
utcza 38 sz.). 

Fiecare dintre aceste oficii primesc donaţiuni de 
bani pentru ajutorarea oricărei scop şi aceste le va 
trimite fără amânare la locul destinat. Să colectează 
orice fel de donaţiuni pe seama văduvelor şi orfanilor 
acelor ostaşi cari au căzut În războiu, sau morţi în 
urma ostenelilor militare, asemenea colectează donaţiu
nile făcute În favorul ostaşilor de pe câmpul de luptă şi 
în genere să năzuesc, ca să sprijinească şi să organi
zeze toate acţiunile de ajutorare. 

Publicul să face atent, că nu este util a trimite 
articole, cari să strică uşor. Inainte de a se trimite 
astfel de articole este conzult a face întrebare la res
pectivul oficiu pentru ajutorarea armatei. Modul cel mai 
acomodat pentru ajutorare este: trimiterea de bani în 
numărar. , 

Epistoale, întrebări făcute şi donaţiuni în bani pen
tru acele două oficii, precum şi alte donaţiuni destinate 
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Oficiului din Budapest, sunt a se trimite pe adresele sus 
amintite. Adresa pentru obiecte destinate oficiului din 
Viena este următoarea: Oficiul ministeriului de războiu 
ces. şi reg. pentru a.iutorarea armatei (An das k. u. k. 
Kriegsministerium Kriegsfi.irsorgeamt) Wien 1. Stubenring. 

Ambele oficii corespondează în toate limbile din 
Monarhie. 

Pocăitii. , 
Toate fenomenele, fie de orice natură, lŞI au necon

diţionat cauzele lor. Cauze trebue să fie şi la mişCările 
prozelitice, ce iau dimensiuni în chip spăimântălor. Şi dacă 
studiem de aproape aceste cauze cu aprofunditatea rece~ 
rută, constatam, că aceste cauze sunt de o ordine cu mult 
mai .naItă, după cum mi-se pare nouă, ceice ne ocupăm 
cu ele mai mult în mod accidental. Ne mulţămim, a spune 
nişte cuvinte aspre la adresa acestor nemulţămHi, invino
văţindu-i, că ar ascunde gânduri sinistre sub masca aces
tor treceri. După unii aceştia îşi părelsesc legea străbună, 
pentru a se subtrage dela sarcinile cultuali şi bisericeşti; 
iar după alţii, că aceştia ar fi cei mai demoralizaţi fii ai 
bisericei de odinioară, cari fac numai speculă prm trece
rile lor. 

Dacă însă, după cum am zis mai sus, aprofundăm 
întreaga afacere; dacă studiem deaproape adevăratele cauze 
ale acestei mişcări, ne vom convinge, că tnvinovăHrea, ce 
li se aduce, În mare parte e nebazată. Şi e nebazată, 
pentrucă însaşi experienta o dovedeşte aceasta. Edific.area 
şi întreţinerea caselor lor de rugăcIUni, precnm şi alte 
spese diferite, ce le au, intrec înzăcit pe cele suportate 
in legea străbună. Zidirea şi intreţinerea acestei institu
ţiuni e împreunată cu spese anorme, dacă luăm in soco
tinţă numărul restrâns al acestora. Şi apoi aceste sarcini 
enorme sunt suportate. cu toată resignatiunea, fără vre o 
cârtire. Iar in astfel de imprejurări nu li-se poate arunca 
in faţă invinovătirea, că şi-au părăsit legea ,străbună pen-
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tru uşurarea sarcinilor lor. Cum? Sa fugă de sarcini, spre 
a se tnglota in altele, inzacit mai mari? E cu putinţă a
eeasta? Logica sănătoasa nu poate admite sarcini, ma.' 
sunt şi espuşi la injurii ~i vegzări din partea multimii. 
Reiasă. deci, că. cauza, ce i-a făcut, a-şi părăsl legea, nu 
poate fi materia. Aci trebue să fie altă cauza; cauză, care 
a produs tnsufleţirea, de a face sacrificii mai mari, ca şi 
până. aci. 

Tot atât de nebazată e şi învinovăţirea cu immora
lHatea, răzbunarea etc. Că vor fi între ei şi uscaturi, nime 
nu trage la indoială. Şi apoi în biserica noastră nu vor 
fi uscături de acestea? Cine poate susţinea contrarul? 
Pocăitii în zilele de Dumineci şi sarbatori se adună mic 
cu mare in casele lor de rugăciuni, până când o parte 
din fiii bisericii noastre petrec timpul acasta prin birturi, 
in locuri de desmierdări şi adeseori in certe şi bătăi. Prin 
urmare nici cu morala nu suntem superiori acestora. Şi 
dacă nici aceasta acuza nu se poate lua in serios ca 
cauză a trecerilor, atunci se impune dela sine inlrebarea: 
Ce poate fi cauza a acestor treceri? 

Prima convenire cu un :tpocăitc lasă impresia, a avea 
de lucru cu un fanatic religios. Din gura lui iasa citaţiuni 
din Sfânta scriptură cu droaia; citaţiuni pe cari el nu le 
intelege deplin. Se leaga insa morţişi de litera cărţii şi cu 
provocare la aceasta voie~te, a scoate la iviala avan,tajul 
credinţii lor. Pe baza acestora, cercetând de aproape psi
hicul poCă.itului, constatăm şi respective putem staverl 
cauzele acestor treceri, cari se reduc la următoarele im
prejurări. 

a) slă.biciunea fisicului. 
b) lipsa de cultura. 
Ochiul ager al privitorului, va putea constata cu uşu

rinţa din faţa pocăitului adevă.rata lipsă de sănătate. In 
marea lor maiori tate sufăr de anemie, neurastenie, histerie 
etc. Morburi, cari se număra mai mult intre morburile 
sufleteşti şi ca atari - în toate lucră.rile lor - sunt con
d.uşi mai muJ.t de sentimente, cari sunt desvoltate in ină-
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~ură mare In contra ratiunii. Raţiunea, fiind subordinata 
,a.cestor sentimente, nu poate determina vointa individului 
·care se acomodează intru toate sentimentelor sale. De 
,alta parLe lipsa de sănătate îl indispune, şi neaflând plă
ceri in vÎaţă, ia refugiu la rugăciuni, în puterea cărora îşi 
află mâllgăierea sufleteasCă. Le-a căutat el acestea şi în 
biserica străbună, dar nu le-a aHat. Spiritul de libertate 
al bisericii străbune nu l-a mulţămit. Şi-a căutat deci pe 
semenul sau, cu aceleaşi sentimente, şi cu el impreună 
'şi-a părăsit legea, în care a crescuL 

Nu numai lipsa de sănătate, dar la nefericiţii de po
·căiti constatăm in grad mare şi lipsa de invMătură. Inţeleg 
invăţatură temeinica şi nu spoiala. ce se obsearva la cei 
mai multi dintre ei. Invătătura temeinică agereşte mintea 
şi dă putere raţiunii. Urmarea e, că toate sentimentele se 
:subordineaza acesteia şi ca atare nici o faptă nu se sa
vârşeşte, fără a trece prin sita raţiunii, care e îndrumă
torul individului, spre savârşirea faptelor bune şi înfrâ
narea poftelor. Numai prin puterea ei putem patrunde in 
esenţa lucrului, cunoscând binele şi adevărul şi întrucât 
,ac~asta invMăturA lipseşte pocăitului, in toate lucrările sale 
se lasă condus numai de sentimente. Raţiunea, fiind in
tunecata, în urma neştiintei, n'are' nici un rol la săvâr
şirea faptelor. Caci individul, fară cultură, nu e capace, 
,a face deosebire Intre forma şi esenţa. Şi fiindcă esenta 
aparţine raţiunii, iar forma sentimentelor, nu e mirare" 
-că pocaitul se lasă condus de aceste sentimente. 

Servitorii bisericii de odinioara, in simplicitatea lor, 
:puneau mare pond pe forma esternă a cultului divin' in 
credinţa, că dela săvârşirea acestei forme atârnă darul şi 
.binecuvântarea lui Dzeu. O mătanie, o inchinaciune nu se 
'lăsa afara, socotindu-se ca o slirbire a intregitatii servi
ciului divin şi în consecintă ar lipsi şi darul Celui de 
-sus. Aceasta evlavie a fost foarte potrivită dispoziţiilor 
:sufleteşti a poporului nostru, lipsit cu totul de cultura. 
Stările de azi nisă au luat alta formă. Servitorii bisericii 
,de azi,stau ,pe o treaptă mainaltă de cultură. Şi înpro-
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porţie cu aceasta cnltură a disparut şi bigotismul de odi
nioară. Formei esterne a serviciului divin nu I-se mai dă 
insemnătatea de atunci. Iar aceasta imprejurare nem~lţă
meşte pe ceÎce au rămas in stadiul vechiu de cultură şi 
ca atare se lasă uşor ademeniţi de ceice caută, a-I înstrăina 
de biserica lor. Numai aceasta e cauza, că mulţi fii ai 
biserieeii noastre trec in ceata prozelitieilor. Căci romă

nul, care dela fire e atât de conzervativ, e cu neputinţă 
să-şi părăsească legea din răzbunare, ori din motive ma
terÎale. Numai motive de ordin psihic a putut determina 
pe mulţi, a-şi căuta liniştea şi mulţămirea sufleteasca în 
ceata pocăiţilor! 

Ni se pune deci intrebarea: cari ar fi mijloacele cele 
mai potrivite pentru îndreptarea răului? 

După cele espuse până aci, rese până la evidenţa, că 
numai cultura e unicul mijloc, cu care putem pune stavilă 
acestui rau. Prin lumÎnarea minţii creşte puterea de ju
decată, punând pe individ în p()ziţia, de a putea face 
deschilinire între bine şi rău, adevăr şi minciună. Şi în- , 
vestind spiritul cu aceasta aima. a luminii, calea spre bine 
e asigUl'ată. Sentimentele îşi pierd rolul conducător, de
termiuând raţiunea, vointa individului. Şi odata. voinţa de
terminată prin raţiune, individul va pnne pond pe esenţa 
şi nil pe forma, pe adevăr şi nn pe credinta. deşartă. 

Da, cultura e singurul mijloc, de a combate acest 
rău. Şi întrucât şcoala şi biserica sunt focularele de cul
tură, dela activitatea acestora atârnă îndreptarea răului. 
Şcoala de o parte şi biserica de altă parte: ambele în 
serviciul culturii adevărate. Şi Încă una; preotul şi învA
~ătorul să premeargit întru toate cu ezemplu bun. Nu nu
maI cu ezemplu, dar toate pentru popor! Citei şi sfânta 
scriptură ne învaţă: »Pastorul cel bun 1şi pune sufletul: 
pentru turma sa«. 1. O. 
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~~rn sunt 8i turn or ~ut~H n manual~le 8t~a!~I~r n~~~tr~. 
De: Teodor Mariş, înv. 

Zi de zi se confirmă adevarul, că soartea popoarelor 
e În strânsă legatura cu gradul lor de civilizatillne. 

Popoarele, cari la timpul sau sau ingrijit de înarma
rea lor cu armele putemice ale adevaratei civdizatiuni, 
~e bucură azi de bunastare morala intelectuala, cari apoi 
aici pe pilmânl aduc şi bunăslare llli1teriala, precnm şi 

pozitia lor în fruntea popoarelor înapoiate în cultură. 

Apoi dacă aici pe pământ putem vorbi de fericire, 
atunci cu drept cuvânt putem zice) că a(~ele popoare, cari 
întrunesc aceste trei însuşiri sunt feriCIte şi numai \ na 
din aceste trei de lip~eşte, fericirea e llecompletă. 

Hari sunt indivizii şi tot aşa popoarele, cari dela 
natură sunt înarmati ClI aceste trei însu~iri. cari formează 
fedeirea, dar Şl aceste esceptiuni necul1ivându-se :se rl:5i
pese, Intocmai cum prin cultivare se pot înarma cu 
acestea şi acei indirizi :şi popoare cari n'au fost favorizaţi 
de soarte în toată privinţa. Prin urmare, atât individul, 
cât şi poporul, care voeşte să-şi ajungă scopul vietii 
omeneşti defîpt de Creatol'lll no::>trn, trebue sa ~e cultive, 
iar incepu lui acestei cuitlv<lri este şcoala bună. 

Şcoala insă pentruca să poată fi buna are lip~:l de factori 
şi mijloace ajutătoare precum şi de imprejurări fa\'orablle. 
Nici şcoalele insă nu al' norocul toale a fi îmbratişate de 
aceste cerinte, cari să o ajutore Întru irnpllrJlJ'ea mÎsiu-
nei sale. . 

Scolile noastre - cari ne interesează în locul prim 
- tntălnesc multi din factorii chem ţi, cari lucra direct 
in contra acelora. 

Multe sunt pedecile ce le întimpina şcoalele noastre 
pe cari toţi le cunoaştem; insumi cu alte ocazinni am 
aratat o parle din ele, iar în cele urmatoare voiu sa. arat 
înca o pedecă mare, care delalnrândll-se. dupa cum voiu 
ara.ta conform modestelor mele puteri. ar insămna ridi-



cal'ea şcoalei in interesul cultivarii poporului nostru pe o 
treaptă mai in altă. pentruca a ne tot plânge contra im
prejurărilor şi greulăţilor nu insamna nici o îllaintare, din 
contră ajntam tmprejurarilor de a se Înăspri daca nu vom 

. căuta to.i din toate parţile mijloace de ale delatura. -
Deci nu trebue sa dei:ipenlm În faţa greutătilor caci zice 
Homânul: • Toată buba îşi are leacul« trebue numai cau
tat leacul şi rana se va vindeca. Cu atlarea acestui leac 
m'am ocupat şi eu călăuzit fiind de doua sentinte: »Dru
mul bun duce jumătate din povarăc, iar »Instrumenlele 
bune fac de sine lucrul pe jllm:Hate« si cugetându-ma la 
aceste 8entinţe, involuntar am retlectat asupra activităţii 

noastre şi am aflat că se potrivesc foarte bine. Drumul 
bun e metodul bun. iar instrumentele bune sunt manua
lele şcolare compuse pe baza metodului bun. 

Manualele de şcoala compusă pe baza unui Illetod 
bun ar fi noul. mijloc prin cal'e ni-se va uşura şi munca 
noastră, sau şi dacă nu ni-s'ar uşura munca. barem dupa 
munea ce o prestam ajungem la un rezultat Îllbucurator 
tuturor pe cari îi Interesează sincer chestiunea şcoalelor 
noastre, dar mai pr'esus de toale am ridica prin munca 
noastră la adevarata sa menire de om pe fillorii membrii 
ai societaţii omeneşti inar'mându-i cu cele trei virtuţi, cari 
compun fericirea, care e scopul principal al ~coalei. 

Poate manualele de pâna acum nu sunt bllne? ne-ar 
intreba ci neva. Raspuns acestei intrebari şi-a dat insulŞi 

intrelbatorul atunci, când zicea şcolari lor săi: »N II te lua 
dupa carle«. Apoi mă rog mai mare ned reptate decât a 
da şcolari lor carte ca să înveţe şi apoi ai zice sa. nu se 
ia dupa. ea, nu-mi pot închipuI. Un om mare va ceU 
multe cărn şi bune şi rele, el având judecată va ştl ca
ror să urmeze, unui prunc însă pe care trebue să-I de
prindem la exactitate, trebue sa-i dăm în mâna numai 
astfel de cărţi, de cari el 1 rebue sa. se ţină, acelea să fie 
naintea lui purul adeva.r, că cum inţelege el cele învaţale 
ne putem convinge şi necondHivnat trebue -sa. o facem 
aceasta, dar pe altacale fară a reduce la zero însămnăta-
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tea că.rţilor naintea şcolarilor poate pe vieata întreagă. În 
vieaţa. sunt mulţi oamenii aceia, cari susţin că carţile, 
foile conţin lucruri neadevarate şi ca atari nu merita. o 
a perde timpul şi a-şi lua ostăneală să le cetească. Oare 
aceasta cărare nu îşi are· izvorul în vorbele invatatorului 
sau: »Nu te lua după carte«? Ba da, pe lângă un alt 
izvor şi mal mare aratat de mine in acest organ NI'. 1 
1 ~)o9 şi în aceste vorbe îşi are inceputul. 

Da sti:5ţin şi eu ca dupi"! manualele de azi nu se 
poate lua şcolarul - nu in atâta pentru limbajul in care 
sunt scrise - şi nici învatatorul, care zice şcolarului: 
»Nu te lua după carte« o face aceasta escluziv din acest 
punct de vedere" ci cei mai mulţi o fac cerând dela haeti 
să simplifice materiaJlll prelucrat in o tema oarecare. O 
astfel de prelenziune din partea invăţatorului - constrâns 
de altcum sa facă aşa - e de tot nedreaptă, pentrucă 
din haosul cel mare al frazelor incurcate un om mare 
abia după cetire de 2-3 ori e in stare a scoate miezul, 
un şcolar Insă nu se va şU descurca din ele. 

Aceasta o se o dovedesc cu nişte exemple luate din 
manualele de cari dispunem azi. Nu voi aminti manualul 
nici autorul, că nu voesc a face recenziune prin ce m'a~ 
împărtăşi eventual de imputări deşI nu o fac aceasta cu 
intenţiunea rea, ci numai ca să scot adevărul în favorul 
~coalelor noastre. lată exemplul. Despre Ilie lorest fără 
ca şcolarul să fie auzit cândva şi să ştie ca cine a fost 
să începe in manual aşa: »La recomandarea lui Matei 
'principelui Munteniei, George Rakoczy 1. întăreşte de me
tropolît in Gyulafehervar pe Ilie Iarest. Acesta era un 
monah venit din provinţele române şi fu ales de metro
polit cu formalitatile prescrise, de sinodul preotilor. 

Dar fiindcă s'a opus propagandei calvineşti curând 
se puse la cale delăturarea lui din scaunul metropolitan. 

Delăturarea avu aparinţa legală. Caci sinodul ce s'a 
1inut la 1643, fiind compus din inimicii lui, l-a judecat: 
s;\ fie depus din scaunul mitropolitan, degradat din preo
ţie şi predat tribunalului spre pedepsire«. 



206 

Acum să facem putină analiză a sufletului şcolarului, 
care are să învete pe Ilie lorest din acest. manual. Admit 
că lectiunea nainte de a pune pe şcolar s)o inveţe din carte 
a fost preleasă de cătră ca tichet bine. Şcolarul mergând 
acasă, peste câteva zile - ba conform numărului oarelor 
din religie la şcoala cu 6 clase - abia la o saptămână 

vine iar rândnl pe Ilie lorest, când şcolarnl deci are a 
. se pregătl cu lectlrmea. Le cugeta deci, că ce şi are din 

religie şi va arIa ca pe Ilie lorest. Se va mai întreba in 
sine: »Cine a şi fost Ilie Iorest«? Vor fi şi de aceia, 
cari i~i vor aduce aminte de cele auzite despre el nainte 
cu o săptămână dela catichet, dar vor fi şi încă cei mai 
multi cari nu-şi pot dea seamă despre acelea, sunt deci 
constrânşi a lua cartea la mână, căci lecţia are s'o ştie. 
în şcolar deci, când a ştiut ee e lectiunea s"a nascut de 
odată şi întrebarea: Cine a fost Ilie lorest? Ne~tiind da 
singur ră::;punsul caută în carte să-I afle, iar în carte răs
punH intrebarii puse de el aUa: :.La recomandarea lui 
Matei principelui ... etc. Va ceti şi resceti lecţiunea şi nu
mai după multe multe cetiri va fi în stare sa scoată din 
cele scrise că cine a fost I. Iorest. 

Ba catez sa. afirm, ca. dacă un scolar, care n'a fOBt 
prezent la predare, dar aca~a a învătat pe 1. Iorest din 
carle aşa cum ea este scri:să de i-s'ar pune şi numai În
trebarea: Cine a fost 1. Iorest? n'ar şti răspunde. AI' zice 
poate dupa. cele cetite din carte, că a fost principe, că a 
fost recomandat. ori cine ştie ce ar mai zice numai ade
vaml nu l'ar sp~·n8. 

Acum se vedem ce inflllinţă are o astfel. de carte 
asnpra şcolarului. Despre şcolarul care. când a ştiut că 

care îi e lecţiunea :s'a întrebat însuşi, doe a fost 1. Iore8t? 
trebue să avem cele mai mari speranţe, el e un şcolar, 

care voeşte să ştie, că ce învaţă ~i sa-şi poată dea seamă 
despre ele şi apoi chemarea şcolii e a face ca toţi şco
larii să-şi dea seama. ce fac, va să ziCă, să-i deprindă 
la cugetare independenta, luând deci un astfel de şcolar 
cartea in mână se vede în faţa unui contrar cu care el 

/ 
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. 
sl1rman111 nu se va ~ti lupta, ci ori îşi va ignora contra-
rul, - atunci vede el de ce învăţătoru\ zice: :t Nu te 
lua după carte«, ori se va lăsa de bunul său obicei de 
încerca singur să judece asupra celor învăţate, zi când că 
în carte şi asa nu e cum tnţăleg eu. 

Perzând el curajul de a judeca singur asupra lectiu
nei a perdut busola, care cartea şi şcoala au datorinţa a 
i-o intări spre a se şti orienta nu nnmai în lucrurile sale 
şcolare, ci ~i în vieată. 

O astfel de carte îl face a se desparp de un sincer 
pretin. Dar cee cu lectiunea? Lecţiunea de voe de nevoe 
trebue s'o înveţe, apoi dacă nu devine incăpătinat, ci e 
băiat bun 1 o memorează mehanic, vorbe~te din literă In 
literă, mai se abate vorbind stricat, folosind espresiunile 
din carte nelogic, iar cunoştinţa despre subiect <t5e reduce 
la zero, asemenea nici sutletul nu j-8'a mişcat, cu toate 
ca spre pilda L rorest e model de caracter religios, 
pentrucă cartea nu e scrisă conform gradnlui de pricepere 
a şcolarnlui şi nu are în vedere momentele psihologice 
ale acestuia. După modesta mea părere 1. Iorest pentruca 
să fie mtii uşor întelegibil din partea şcolarilor chiar şi 
câ.nd n'au auzit prelegerea, iar in sufletul acelor şcolari 
pe cari ni-a succes a-i deprinde la judecare ca ideile să 

se rf'produCă de sine, dupa o simplă intrebare a şcolaru

lui Ilie larest e a se scrie in manualul şcolarilor aşa: 
~lIie Iorest a fost un monah (călugar) din Homânia, El 
fi'l ales de cătră sinodul preo~ilor şi intărit de Gerge Ra
koczy 1. de metropolit gr.-orL rom. în, Gyulafehervar. I. 
1. a iubit foarte tare credinţa noastră strămoşească, de 
aceea n'a lăsat ca Românii să treacă la legea calvină. 

Pentru aceasta George Hakoczy 1. principele Ardealnlui, 
care voia să facă pe Homâni calvini s'a mâniat pe el şi 
voia cu orice pret să-I alunge din scaunul mitropolitan. 
Aceasta a şi facut-o. căci sinodul ce s'a tinut la anul 
1643 fiind compus din mai mulţi' inimici (duşmani) de 
a lui I. L rau judecat: să fie alungat din scaunul mitro
politan, degradat din preotie şi pl'edat tribunalului spre 
pedepsire. 

-
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Scrisa fiind astfel lecţiunea din che. tiune şcolaru! cu 
mare uşurinţa va afla: 

1. Cine a fost I. Iorest. 2. Ce calităţi a avut de 
istoria bisericii noastre il aminteşte intre barbatii ei în
sămnaţi şi 3 că ce a suferit el pentrucă şi-a iubit legea 
şi a învăţat şi pe alţii aceasta, din partea calviniior. Mai 
adaugând cătră aceasta ca invatătură morală şi model de 
caracler religios, ceeace e scopul lecţiunei - căci altul 
nu poate fi - că I. 1. toate acestea nedreptăţi şi pedepse 
aspre le-a suferit mai bucuros, decât să se lapede de le
gea sa. EI uşor putea scăpa de ele şi putea rămânea şi 
mai departe metropolit, ba i-s'ar fi făcut şi fel de fel de 
daruri dacă se Iăpăda de legea sa şi sfatuia la aceasta şi 
pe Români; el însă aceasta n'a făcut-o, ci le-a rabdat 
toale pent.ru legea sa străbună. Din ce apoi şcolarul sin
gur estrage învăţătura morala şi va fi incurat şi cu rolul 
lui 1. 1. În istoria bisericii române. Toate acestea insă în 
manual din chestiune sunt neobservate, ci în locul ace
stora la urma lecţiunei reprodnse mai sus din manual,. 
cvazi ca eslras de morală să zice: ,Pe urma acestei ho
tărâri . bravul metropolit a suferit o pedeapsă de tot grea 
şi umilitoare«. Acesta ar fi să fie estrasill moral ce se 
urmăreşte prin tratarea bărbaţilor ca model de caracter 
religios, cum a fost şi 1. Iorest, că cum înfluinţeaza 
aceasta zicere din urma asupra sufletului şcolarului din 
punct de vedere al scopului urmarit o ştia toţi aceia, 
cari ştiu ca ce e in stare a mişca sufletul şcolarilor. 

Alt exemplu: 
într'un manual de Istoria patriei menit a se da in 

mâna şcolarilor e tratat regele Matei pe patru pagini în
tregi. Adevărat că vieaţa regelui Matei a fost plină de 
fapte marete încât merită să fie cunoscute din partea 
şcolarilor. E întrebare insă, că cum o putem face aceasta 
ca şcolarul sa o priceapa sau mai bine zis să se ajutore 
cu manualul după cele auzite dela invăţ,Hor. - In cele 
4 pagini cât e tratat despre Matei sunt însa şi multe 
fral':e, cari ar fi mai bine omise din motivul ca nu prin 

; 
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estinderea prea mare a materialului când şcolarul e pus 
să inveie acasă să se disguste, să-si peardă pofta de a o 
învăţa, părându-i lucru prea mare. Au oamenii mari, câte 
lucruri nu intrelasa. ale săvârşl părându-le prea grele? Şi 
de multe ori o fac aceasta şi când ştiu pozitiv că le-ar 
aduce folos, cu atât mai vârtos o fac aceasta copiii, cari 
nu au mintea omului matur de a judeca nainte rezultatul 
lucrurilor. Şi cum s'ar putea face reducerea? Sunt unele 
idei, cari mai uşor se. apercepiază din partea $colarilor 

. de ez.: Că cei 20.000 oameni ai lui Szilagyi un~hiu] lui 
Matei strigară la un semn dat pe Dunărea ingheţată: 

-

.. Trăiască regele Matei« cu greu o vor uita şcolarii şi nu
mai după o singură prelegere, fără ca să o mai cetească 
din manual, şi aceasta din motivul, că la propunere pe 
ei i-a surprins faptul că un rege să Re aleagă in liber şi 
lncă iarna în frig, văzând ei până şi alegerile de pilstori 
comunali că să fac la casa comunală, şi când au auzit 
aceasta îndată şi-au închipuit in imaginaţianea lor Donă
rea înghetată, aslimănându-o cu atare vale cunoscută de 
ei, asemenea şi pe cei 20 000 oameni li pal' că-i văd 
sgriburind de frigul cel mare, că cu toate că erau multi 
nu s'a rupt ghiaţa sub ei. Acestea toate ~i alte asemenea 
îi preocupă pe şcolari, ba pe altii tn aşa măsură că sub 
tot decursul prelegerii, el nu e mai atent la prelegerea 
ce să continuă ei mediteaza sau se delecteaza asupra 
acelei părţi, din prelegerea carea pe el a fost in stare a-l 
mişca şi ca atare cu greu o va uita, prin urmare nici nu 
are lipsă să o mai cetească. Alt exemplu: La inceputul 
anului şcolar curent tratând România am vorbit şcolari
lor despre regretatul Vlaicu - notez că ei nici unul n'a, 
cunoscut pe Vlaicu personal - spunându-Ie locul unde 
ni-s'a întâmplat marea catastrofa. Şi oara următoare la 
examinare, ba chiar la sfârşitul anului la ['epetiţie şcolarii 
mei au uitat mult din România, dar că unde a căzut 
Vlaicu din sbor, n'au uitat, măcar că satul Baneşti nu e 
pus mCi pe mapă, nici in cartea lor. Şi nici nu cred că 
vor uita cândva pe Vlaicu. Foarte multe exemple aş pu-



210 

tea aduce, de unde uşor putem vedea că sunt unele ideL 
cari cum am zis se apercipiază şi încă pe timp dmabil 
mai bine în ·sufletul şcolarilor din motivul, ca. unele se 
pot intu1, asămăna, pe şcolari ii intere')ează mai tare, îi 
emotionează, iar altele sunt ajutate de imaginanune. 

De astfel de idei autorii de carti ar trebui să ţie 
cont la compunerea manualelor, din motivul ca cei 
pe cari i-au emotionat la predare văzl1răm ca. le 
posed şi peste un timp mai îndelungat, iar pe cari nu 
i-a mi~cat predarea de loc, luând cartea sigur numai ii 
va disguslâ, văzând materialul cel atât de estins, i-se va 
părea un lucru pe care el cugetă nici când nu-I va putea 
învăţa, prin urmare nici nu se va nizul spre aceasta. 

Alte espl'e:siuni din manuale încurcă mintea şcolarilor, 
unele din motivul, ca. sunt prea circumscrise, altele iar 
din motivul, că n'au baza in sufletul poporului nostru. 
A~a bunăoara se zice la Lupta dela Mohaci, in manual: 
lt Turcii strigau Allah! iar Maghiarii Isus! c Adevarat, ea. 
poporul maghiar când se afla în primejdie esclama: Isus! 
Poporul român câtni sufletul căruia ne adresăm ca să ne 
inţaleaga. nu esclama a~a, ci zice! Oh Doamne! Vai 
Doamne! sau Vai de mine! Scopul acesLui pasagiu din 
lecţiunea respectivă după mine nu poate fi ca şcolarul 
să inveţe cum esclama cutare popor în năcazul lui, ci e 
ca să le faeem idee despre lupta cea infiorătoare, urmata. 
prin ciocnirea trupelor contrare însoţită de bubuitul tunu
rilor, din care apoi putem abstrage idealul de a murI 
pentru patrie. 

La acestea toate însă numai aşa putem ajunge, dacă 
, infiuintăm direct asupra sutletului şcolarilor spre a-i mişca 

şi emoţiona, ceeace după mine numai aşa o putem ajunge, 
daca. întrebuintam limba şcolarilor, dar şi aici numai prin 
espresiuni, cari au mai mult comun cu comoara sufletu
lui lor, sunt mai aproape de ei. 

Sunt cum zic foarte multe fraze în toate manualele 
noastre - ceeace pentru a se arăta în intregime nu e 
nici timpul, nici coloanele unei reviste nu o permit, dar 
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pre cum am zis nICI mie nu mi-e scopul să fac recen
ziune - care nu contribue cu absolut nimic nici la in
multirea cunoşLinţelor şcolarilor, dar nici la cultivarea su
fletului lor, ci numai incurcă pe cei mai desterÎ, iar pe 
cei mai putin desteri îi disgusta. cu totul de carte. 

Acestea ar trebui omise tralându-se în manualele 
şcolarilor numai miezul cunoştinţelor, care având legătură. 
cu prelegerea invatatorului va reproduce în sufletul şcola
rilor ideile ce i-au emotionat la prelegere. . 

Sum sigur, că şcolarii, când vor auzI de alegerea 
lui Matei îşi vor aduce momentan aminte de cei 20.000 
oameni de pe Dunărea ingheţata., iar cele de a doana 
fiind de-a dreptul păgubitoare şcolarii ar cu atât mai vâr
tos trebue omise. 

La acestea ni-ar zice cineva că intentionez memori
zarea mechanica şi că uit că după o cetire a unei bucăti 
şcolarii şi îndeosebi ceice ajung să _ Invete Istoria, Fizica 
etc., trebue să fie în stare a o reproduce liber. Acelor le 
zic că o ~tiu aceasta, mă cuget asupra acelui fapt chiar 
când scriu aceste rânduri, dar să ne dam bine searml 
despre cele ce vorbim. Când :şcolarul e pus ca. după ce 
a cetit cutare bucată de cetire, are să ne reproduca na
raţiunea respectivă dându-i curs liber' puterii lui de vor
bire independentă şi cugetare, când adeseori putem vedea, 
că şcolarii mai isteti, mai adaugă ceva cătra. poveste -
un fapt ce ne cauzează placere, ~ cei mai slăbuţi omit 
ceva, ceeace iarMi nu are să ne supere, pentruca. pove
stea respectivă tot poveste rămâne ori mai adaug puţin 

ori mai ciuntez din ea, Altcum stă tnsă. chestiunea IG. stu
dii. Aici e vorba de :ştiinţă, de:şl numai in elemente; 
prin urmare, nu se poate permite ca într'o ştiinţa - fie 
istorie, fizică etc. - sislemizală de oameni luminaţi în 
decurs de timp indelungat să facă şcolarii schimbări prin 
adaugere ori ciuntare, ci aceasta trebue s'o învete precis 
aşa cum ea e sistemizală, iar aceasta nu o poato face 
numai după o prelegere bună şi cu ajutorul învăţătorului, 
cari, notite nefiind permise în şcoalele noastre, trebue in-
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locuite cu manuale bine· întocmite, şi cari se reînprospe
teze ceeace în urma unei prelegeri a început să se aco
pere de valul uitării, dar nu prin fraze lungi să-I Încurce 
pe şcolar şi În aceea ce poate mai ştie din predare. 

Prin urmare lecţiunile în manualele şcoalelor noastre 
au să fie scurte, scrise in ziceri clare, conţinând numai 
aceea ce e absolut necesar pentru înmulţirea cunoştinţelor 
şi cultivarea sufblului lor, omiţând tot ce nu serveşte 

acestor doauă scopuri, ca şl un rău, care n'are altă me
nire decât a incurca mintea şcolarilor si ai disgusta de 
carte. 

Despre Matei am prelucrat· insumi şi publicat o lec
ţiune in acest organ Nr. 4 şi 5. Cum am zis şi la înce
put vieata lui Matei a fost plină de fapte măreţe pe cari 
şcolarul trebue sil le ştie, lectiunea mea In că a fost tare 
estinsă, dar numai pentru Înviltator - şi aşa şi trebue 
pentruca. cine voeşte sa. înveţe pe cineva, trebuie să ştie 

mai mult der.ât acela - deci am împărţît-o în trei uni
tăţi, la fiecare unitate am facut sistemizarea cunoştintelor 
tratate În ea, lăsând ca. şcolerii aceasta s'o tnveţe până 
pe oara viitoare, după a llI-a unitate, adecă la sfârşitul 
lectiunei am făcut sistemizarea generală a cunoştinţelor 

tratate în ;3 prelegeri şi pe care li-o prezint acum în în
tregime spre studiere. Aceasta sistemizare din conside
rare la spaţul Ingust al revistei noastre nu o mai repro
duc şi aici ceice se vor interesa o \for afla în acest organ 
NI'. 5-911, se intinde pe o pagină. Dacă despre regele 
Matei va şti numai atâta un candidat dela examenul de 
maturitate, sum sigur că va fi suficient, şi atunci cu atât 
mai vârtos e de ajuns unui şcolar de el. V. elementară. 
Prin urmare scopul ti ajungen prin o prelegere bună şi 
cel mult prin o pagină de manual tipărit mai mult pen
lru reînprospetarea celor auzite în prelegere, pentf1.1Ce dar 
să molestăm şcolarii punându-i să celească eventul să in
veţe1 memorizeze patru pagini, din cari la urma urmelor 
nu va ştl nici cât e pe a patra parte de pagină, nefiind 
el în stare să abstragă din maferialul horibil cele de lipsă. 
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Până când omitând cărţile superflue chiar şi când ar fi 
uşoare şi cu atât mai vârtos pe cele nepotrivite şi lratând 
numai ce e mai necesar, adecă meznl ce ~colarul necon
diţionat să ştie aşa după cum aceea este sau s'a întâm
plat, am uşurat pozitia şcolarilor nepărându-li-se imposi
bilă munca ce au sll o facă pe deoparte, iar cunoştinţele 
pove3tite de invaţător la predare mai mult pE'nlru a le 
desvolta interesul fată de lecţiune, sunt sigur că vor fi 
reproduse de ideile prescri1:e, bine întocmite şi depuse În 
manual, în ziceri clare şi scurte Cu câtă bucurie va po
vesti el celor de acasă, cari luându-şi cartea vor se con
troleze de-a învăţat el, despre lucrurile învăţate din carte 
amplificându-Ie şi dânsul apoi cu cele auzite dela invaţă
tor pentru desvoltarea interesului. Cât va fi el de fericit 
că poate spune alor ai sai mai mult chiar decât e în 
carte şi aceasta o va face-o şi peste un bun timp după 
eşi rea din şcoală, cartea o va păstra şi iubI ca pe un 
bun prietin care-i retnprospetează vieaţa trecuta a copilă

riei, cu drag îşi va aduce aminte şi de invăt;:Horul lor, 
care cât de frumos le povestea. Cnmcă prin aceasta nu 
cuget ŞÎ nici nu-i permis şă se facă memorizare mecha
nică, las să o dovedească procedura următoare, care tre
bue aplicată la examinarea fiecarei teme. Sa. luăm de 
pilda pe Ilie Iorest. Şcolarul cu ajutorul notitelor facute 
împreună, respective ClI a manualului dacă ar fi bun, va 
vorbi despre I. 1. aşa cum am arătat eu mai sus. După 

. ce şcolarul ni-a spus atât, il intreb: Cine a fost L 1. 
Dela noi din ţară a fost I. I.? Ce a fost? Unde? Pen
truce il numără biserica noastră între barbaţii săi aleşi? 
Ce a păţit pentruCă a apărat pe Români de-a se face cal
vini? Putea el scăpa de pedepsele acele? Cum? Pentru 
ce nu a facut el aceasta? Bine a facut ce a făcut? Ce 
se întâmpla cu Românii, dacă pe Umpul acesta am fi 
avut un metropolit slăbănog? Cu ce il recunoaşte biserica 
noastra pe 1. 1. pentru faptele sale? Ce trebue să inva
ţăm dela 1. I.? Dacă şcolarii ne vor răspunde la toate 
aceste întrebări, atunci putem fi siguri că n'au memorizat 

15 
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mechanic, ci -că da, sunt slăpâni peste ceeace au învăţat 
din carte şi reprodus şi că prelegerea a contribuit, alât 
la inmulţirea cunoştinţelor, cât şi la nobilitarea sufletului 
şcolari lor. 

Prin aceea, că eu aş pretinde ca manualele să con
ţina numai ce e neapărat de lipsă şI pe care şcolarul s'o 
inveţe, doresc a ajunge ca şcolarii să ştie vorbl indepen
dent în ziceri clare, prin ce li-se va ageri mintea, se vor 
deda şi ei atât în vorbire, cât şi în scriere să fîe cât se 
poate de clar - vorbirea e icoana cugetului - e:-;pri
mându-se scurt dar signr şi logic, nu pe cum suntem si
liţi a auzi astazi şcolarii diligenti invaţând dm manuale, 
ziceri lungi fară inceput şi sfârşit, fară logici:1, văzându·i 
cum se clătină la fîecare cuvânt, prin ce ne dovedesc, că 
nu sunt stăpânii celor ce le reproduc. Poate va zice ci
neva ca să prescurle invăţ3torul ce nu e de lipsă din 
carte, aceasta să poate unde sa. poate, dar spre pildă 
avem o carte de relIgie din care daca. voe:;;li să prescurţi 
câleva ziceri cari nu pot fi insuşite de şcolari decât pe 
[oal'te puţin timp ~i fără nici un folos practic, atunci nu 
mai are înţales pasajul următor, dacă nu face o radicahl 
:-5chimbare în intreaga lecţie, la ceeace n'ai timp, dar şi 

unde se poate de ce s'o facă învăţatorul care abia are 
timpul suficient pentru predare? Şi pentruce să nu o 
facă autorul respectiv, dacă voeşte ca munca sa sa fie 
folositoare? Poate s'o alia in manualele noastre şi lucruri 
de prisos? ar zice cineva, Nu, sunt toate lucrmi bune şi 
îşi au însămnătatea lor nu însă pentI'U a se da în mâna 
şcolarilor, ci mai mult a invaţatorului - pentruce însă 

judecate din acel punct de vedere au iara~i alte scăderi. 
Ori va zice cineva că trebue să se facă a~a ~i pentru 
torma externă a manualului. Dacă de fapt se ţine cont 
de aceasta împrejurare, atunci in zisa lui Plutarch ne gri
gim ghetele, dar ne negligarn picioarele. 

Ce poate fi pentru învăţător nu poate fi şi nu-i per
mis să fie în acelaşi timp şi pentru şcolar, ci aceste tre
bue izolate unele de altele, Înlocmindu-se pentru invit-
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ţator manuale ajutatoare, în cari apoi nu e de::itul a da 
numai cunoştinţele pe larg, ci trebue dat şi indigetările· 
melodice de lip3a la predarea ţectiuneî, cum să fie preda
rea interesantă, ca şcolarii mai bine s'o priceapa, spre a 
fi mai durabila cunoştinta in sufletul 101', cum tia inf1uin
teze aceasta asupra sufletului lor spre ai cultiva şi multe 
alte indigetări pedagogice, toate in interesul şcoalei şi a 
învtl.tărnântului, iar manualele menite a se da în mâna 
şcolal'ilor să fie sistemizllri clare şi bine întocmite. 

Aceasta ar fi idealul manualelor şcolare, când adecă 
am avea manuale ajutătoare în raport strâns cu manua 
lele şcolarilor şi in consonanta S(1U mai bine zis pe baza 
planului de învăţământ. 

Şi cum am putea ajunge la astfel de manuale? Noi 
dascălii români nu avem cursuri de vară, în cari ne-am 
inmulţi cunoştinţele padagogic,:e cu cele mai nouă progrese 
ale acestei ştiinţe, ca nu le avem pe acestea în forma 
lor, totuşi ne-am putea apropia de rezultatul acestora în 
forma al·ătată de mine In acest organ Nr, 9-10/1913 ceia 
ce însă nu atârnă dela voinţa noastra. Tocmai din mo· 
tivul că noi pe alte cai nu ne putem immulti cunoştinţele 
avem lipsa de manualele amintite mai sus, la cari putem 
ajunge purcezând în modul următor: 

Mai in anii trecuţi mi-a ajuns în mâni un manual 
dela o şcoală izraelita, sus pe fata prima. am cetit: Com
pus din încredintarea Reuniunii inv. etc. de X-V. Pentru 
ce nu s'ar putea ocupa şi Reuniunea noastră cu intoc
mirea de manuale ajutătoare pentru invatatori, precum şi 

de manuale pentru şcolari? Noi în Heuniune ne ocupam 
cu multe lucruri, dar oare de ce nu neam putea ocupa 
şi cu compunerea de manuale, de ce avem lipsă arzândă. 
Fiind in preajma adunarii generale a Reuniunii noastre1 

imi iau voe a-mi spune parerea} ca cum s'ar putea com
pune manualele din chestiune. 

Adunarea generală încă în şedinţa din anul curent să 
insarcineze pe vre-o 2-3 membrii ai săi - sau fiind 
aceasta cam greu de cumva nu imposibil a da CU1va o 

15* 



216 

i'Şa sarcină pe care eventual nu e învoit să o supoarte
să incredinţeze pe cei cari de bună voie s'ar angaja la 
a~a ceva, că adeca dânşii să prelucre tot materialul din 
toate studiile la toate olasele şcoalei noastre în lecţiuni 
practice bune, cu toate indigetările metodice provăzute t 
apoi îmbinate cu lucrul manual, care numai aşa are rost 
dacă are bază în cele învătate. Aceste să înţelege au să 
fie tn adevăr de model. Aceste să se facă treptat într'un 
an el. 1 şi 11 şi aşa mai departe. Materialul prelucrat in 
astfel de lec~iuni prima oară să se litografeze . pe spesele 
Reuniunei, care de sine intăles au să fie restituite din 
partea membrilor, cari in urma hotărârii proprii s'ar deo
bliga a rescumpăra coalele Iilografate, ba s'ar putea pune 
in serviciul acesta chiaJ organul nostru mai mărindu-se 
puţin şitipăridu-se cu litere mai mici, aşa că deşi apare 
lunar, sa poată aduce odată. atâta material cât trebue pre
dat într'o lună, preţul respective abonamentul tot la ho
tărârea adunării generale asemenea s'ar putea mări după 
cum cere trebuinta, dacă eventual nici una nici alta din 
aceste 2 propuneri ale mele nu s'ar putea aplica, atunci 
să se litografeze pe speseJe celor 3 încredinţati de adu
narea generală. Lecţiunile astfel prelucrate şi litografate se 
vor trimite fiecărui invătător spre a le aplica In şcoala 
sa, pe aceste coaIe se va lăsa margini ca loc pentru ob
servări - să fiu bine inţeles în aceste lecţiuoi nu se va 
da numai modele de lecţiuni ci se va prelucra întreg ma
terialul prelins de planul de învăţământ. - In locnl pen
tru observări îşi va face observările proprii fiecare invă
ţător, va arăta abnnăoară, că unde a intimpinat greutate 
la preles, cum crede că s'ar Inlocui partea aceia cu ceva 
mai bun, apoi va face observări cu privire la individua
litatea ~colarilor, la împrejurările locale, cu un cuvânt 
toate observările pe cari le aHă de bune în interesul în
văţământului. 

Acest material după ce l'a preles, insoţit de obser
vările sale, fiecare învăţător la sfârşitul anului şcolar il va 
h:llinta prezitlentului despilrţa.rnântului său, care'l va tran-
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spune unei comisii de 3, alese anume spre acest seopim 
-conferinţa tractuaI<1 din toamna anului curent, aceasta co
misie le va studia observările bune menite a aduce îm
bum1t<1ţire le va primi de ale sale, iar pe cele rele le va 
-combate !şi apoi insoţit materialul de concluziunile sale 
aceasta comi~îune le va subşterne comisiei de 7, alese 
de cătră adunarea generala din acest an anume -spre acest 
BCOP, dar nainte de adunarea generală viitoare, astfel, ca 
-comisia să aibă timpul necesar de ale studia fŞi apoi în 
.adunarea generală proximă să facă propunere în merit 
asupra materialului astfel prelucrat şi cemuL Adunarea 
-generală pe baza opiniunei comisiei de 7, aflându-le şi ea 
de bune le primeşte de ale sale fŞi le propune Venerabi
~ului Consistor spre aprobare ca manuale ajutătoare pen
tru învăţători. Ven. Consistor apoi va purcede din nou la 
,cenzurarea lor prin oameni esperţi cu vederi mai gene
.rale, cari le vor mai îmbunătăţi conform vederii lor. A
probate fiind de Ven. Consistor aceste lecţiuni se vor 
.tipări în manual şi apoi sum sigur că fiecare învăţator va 
l!;răbi sa şi-le procure, având prin ele la mâna pe sfătui

torul sau cel mai competent in cauză. 
Dacă adunarea generală în şedinţele din anul curent 

va incepe acest lucru bun şi folositor deja la finea anului 
f$colar 1914/15 se va putea termina materialul clasei I-TI, 
.în an. şcolar 1915/16 el. III-IV, iar in anul şcolar 1916,/17 
materialul clasei V-VI. Fiind aceste manuale ajutoare pen
tru invăţători cenzurate tn formele aratate mai sus şi a-. 
·probate de Ven. Consistor, in anii următori 'ceiîncroadin
taţi de adunarea generală se vor pune la compunerea ma
nualelor pentru şcolari, cari au să fie de acord şi în strâns 
raport cu aceste manuale ajutătoare, la urmă primind şi 
.acestea aprobarea Ven.Consistor şi eventual cea minis
terială se vor tipari şi introduce în şco alele noas1re. 

Ca nu nu ar putea face ceice eventual s'ar angaja 
ia acest lucru şi fără tncredintarea adunării generale a 
Heuniunii noastre? ar clJ.geta cineva. Răspund: Ba da, 
:s'ar putea, dar atunci nu ar avea .titlul de drept a se 
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cerne prin comisiile amintite, ceia ce ar fi un lucru foarte 
folositor, atât membrilor Reuniunii cari ar avea a se ocupa 
eu lucruri, cari au menirea să uşureze soartea noastră, a. 
!şcoalelor !şi prin acestea la ridic·area poporului nostru prin 
şcoală, cât !şi manualelor respective, căci vor fi cernule 
prin mai multe ci ururi , unde sunt diferiti oameni, diferite 
păreri !şi .apoi mai mulţi ochi mai multe văd, ceiace ar 
fi un favor colosal manualelor din chestiune la care nu
mai tn forma aceasta am putea ajunge. 

In acest caz vom avea, atât manuale ajutătoare pen
tru învăţători, cât şi manuale pentru şcolari, compnse mI 
de un autor, ci de întreagă ceata tnvăţa.torilor şi aprobate 
ae forurile competente. 

Aceste manuale pe lângă aceia că ar fi model, ne
conditionat foarte bune şi pedagogice, ar face ca învăţă

torul să fie stăpân peste şeoala sa şi peste ceia ce trebuie 
'!lă facă în ea, să poată prelege cu cea mai mare sigu
ranţa. în prezei1ţa ori cărui vizitator de şcoale, căci chiar 
şi învăţătorii cei mai diligenţi, având aceste manuale aju
tiltoare vor fi uşuraţi prin ele. căci energia ce ar perde-o· 
eu pr·elucrarea acestor teme o ar întoarce la predarea lor 
ca aceasta să fie cât se poate de interesantă temeinic pre~ 
dată ca şcolarul cât mai bine să-şi poata însuşi cele pre
Iese. Ba îi va mai rămânea timp pentru a se ocupa in 
alte direcţiuni. . 

Dezvoltarea interesului fată de obiectul de plieles ştim 
.că e scopul principal a predarii şi aceasta uşor se poate
ajunge numai prin compunerea manualelor ajută toare in 
forma aceasta, căci de nu vor fi străine de sufletul nici 
a unui învătător, pentrucă la timpul său fiecare le-a primit 
spre a-şi da părerea asupra lor, ele deci vor ţinea cont 
de observările obiective a tuturor învl1tătorilor şi vor li 
încoronate cu părerile oamenilor de speciaIÎtate cu vederi 
gener ale, aşa că cutez a afirma că asemenea cărţi ar fi în
stare a rivaliza cu ori cari asemenea cărţi din patrie. M a
nualele !şcolarilor apoi fiind în strânsă legătură cu manua
lele ajutătoare, şcolarii singuri vor ved ea, ca. aceia ce' lÎl 
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s'a propus are argument sigur in .cartea lui, se va con
vinge că cărtile conţin lucruri adevArate, după care ~e 

pot lua, caci mintea lor nu se va mai încurca cu haze 
fără înteles, nu vor perde timpul cu simplifiicarea mate
rialului, de ce şi aşa nu sunt vrednici, dar în acelaşi timp 
nu sunt nici chemati, Învătătorul nu va fi silit a reduce 
la zero valoarea şi însămnătatea cărţilor naintea şcolari lor, 
poate pentru totdeauna, dar neconditionat pe un timp 
oare care, iar munca noastră grea ne va aduce roade 
mu I ţumi toare. 

Dar pe lângă toate aceste foloase. folosul cel mai 
mai mare ar fi că prin aceasta am uniformisa invătamân
tul in şcoalele noastre române~ti, care pâ.na azi e foarle 
diferit. 

Că aceasta afacere nu aparţine cercului de activitate 
a Heuniunii învatatoreşti, nu cred că c poate zice mmenea, 
de oarece nu e vOI'bă că Reuniunea să aproabe atari ma
nuale, c1 prin aceia numai şi-ar pune În activitate folo
sitoare, membrii săi, ceia ce e ~copul principal al -ori 
cărei societaţi pil.mânleşli. Ba am dovedi lumii ţi posteri
tatii că ne înteresăm de soartea şcoalelol" şi a poporului 
nostru şi in arara de şc.oaIă, prin urmare aceasta muncă 

nu ar putea fi declarata de necompetenta Reuniunei În
v<lţatoreşti, ci din contr" trebue să fie declarată chiar de 
merit. 

In această formă zjc. eu că am putea ajurge la ma- I 

nuale de model şi corăspunzătoare scopului urmărit de 
şcoalele noastre. 

Chestiunea privindu-o eu de foarte importanta am 
aflat de bine a o da. publicitAtii acum în preajma adunării 
generale, ca astfel fiecare să aibă. timp a medita asupra ei . 

. Una tin să notez, e vorbă de un ideal la care nu
mai aşa pu tem ajunge, dacă interesele personale le sub· 
ordinăm interesului general al şcoalei şi poporului nostru. 

Celce doreşte să fie folositor societătii e dator să-şi 
uite cu tolul de el însuşi« a zis Contele Stefan Szechenyi. 

Anticipând aceste atrag atentiunea Onoratei adunari 

, 
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generale a Reuniunei invăţatorilor dela şcoalele confe~\O

nale gr. or. rom. din protopopiatele aradane I-VII, ţi
nânda. fo anul curent in Arad, asupra acestui chestiuni. 

Giula, în luna Iunie 1 H 14. 

Exemple din socoată. 
(CI. 1.) 

Procedura metodică. 
Intuiţia se face totdeuna cu obiecte reale. cari sunt mai a

trăgătoare pentru copii: bani, nasturi, nuci, alune, castane, mere, 
pere, cireşe ş. a. 

Dela intuitia obiectelor reale se trece la semnele acestora pe 
o treaptă mai abstractă: linii, cruci, cercuri, puncte ş. 'a" spre ai 
pregăti pe elevi pentru treap:a abstracţi unei, când se enunţă re
gula pe baza experienţelor câştigate din partea elevilor. 

Urmează apoi aplicarea practică cu diferite obiecte reale a
tr~gătoare culese din cercul de cugetare şi din mijlocita apropie
re a elevilor (socoata orală). 

Pentru ca notiunile câştiga te despre numeri să se imprime 
şi mai bine în memoria elevilor, li se dă ca ocupati uni de silentii 
la lucru manual să construiască din lut globurele, cruci, triun
ghiuri, cercuri ş. a. (înfăţişare plastică). din capete de aprinjoare, 
să facă diferite combinatiuni: la 3 un triunghiu, la 4 o cruce, un 
patruunghiu~ etc. Dela treapta aceasta reală şi aici se poate trece 
în mod treptat la o treaptă ceva mai abstractă (desemn, înfăţişare 
grafică), punând pe elevi să înfăţişeze pe tablă, pe tăblite, sau În 
caete icoana obiectelor, bunăoară: la Nr. 1 o linie, o cruce, un 
cerc, un ban etc.; la 2 o păreche de cireşe, o păreche de cârnaţi; 
la 3 o frunză de trifoi; la 4 patru roate, sau o masă cu 4 picioare; 
la 5 cele f> degete dela mână; la 6 o stea cu 6 cornuri; la 7 trei 
grupe rle ouă aşezate în forma aceasta 3+ 1 ,3; la 8 două ra
muri cu prune, din cea dintâie e desprinsă una, iar din a doua 
sunt desprinse două; la 9 trei grupe de ghindă În fiecar~ câte 
trei; la 10 două grupe de pui aşezaţi astfel: în grupa 1. patru pe 
de margini şi unul in mijloc, iar în grupa II. trei pui unul sub 

I 
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altul şi doi ceva mai îndărăpt, pentru ca să se poată face dife
rite comLJinaţiuni. Ca ocupaţi uni de silenţiu pe treapta cea mai 
abstractă li se dă să calculeze cu numeri abstracţi, cari trebue 
astfel aşezaţi, ca rezolvarea cu aceştia să nu urmeze ca ceva na
tural, ceia ce conduce la mecanism, bunăoară: 1+1, 3 j-l, 4+1, 
ci aşa: 1 1 =, 1+?=2, 2 T ?=2, etc. 

Exemplele practice precum şi cele cu numeri abstracţi se 
rezolvesc in ordinea după cum urmează: 

1. 
Câte linii vedeţi pe tablă? 
Câti învăţători sunt În clasă? 

Pe tablă se află o linie; şterg de pe tablă o linie, câte linii 
mai rămân? 

Ce vedem în şcoală numai odată? 
O mamă are num:!i un copil, pe Nicuşor; ea are în mână 

un măr; îl dă lui Nicuşor, câte mere are el? 

2. 
Câte sunt o linie cu o linie? Câte sunt două linii fără O 

linie? Câte sunt de două ori câte o ·linie? Câte sunt două linii 
împărţite prin o linie? 

Marin are o nucă, sora sa îi mai dă o nucă, câte nuci are 
de toate? 

Sabin are numai un ban, sora sa Olimpia are doi bani, cu 
câti bani are Sora sa mai mulţi decât el? 

Aurelia are două pere, mănâncă din ele o pară, câte pere îi 
mai rămân? 

Lelea Domnica are doi copii: pe Mircea şi pe Margareta, 
împarte un măr între cei doi copii, cât primeşte unul? 

Ionel are două buzunare, în fiecare buzunar câte un ban, 
câţi bani are într'amândouă buzunarele? 

Mircea are ghete în picioare, la două ghete cum le mai 
zicem? 

1+1= 
1+?=2 
2-~·?=2 

1-1= 
2 (=1 
2-?=0 

3. 

1 ''<2= 
2;.(1= 
2;«=2 

Câte sunt două cercuri cu un cerc? ş. m. d. 

2 : 1= 
2:2= 
2 : ?=2 

Voicu are două prune, mamă-sa îi mai dă o prună, câte 
prune are de toate? 
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Lui Nicuşor tatăl său ii dă un ban, mamă-sa un ban şi 

bună-sa iarăşi un ban, câti bani are de tot? 
Pe Mărioara o trimite mamă-sa la coteţ după ouă; aduceîn 

poală trei ouă, pe cale sparge din ele două ouă, câte ouă îi mai 
rămân? 

Lucia e de trei ani, sOTioara ei Zoe e numai de 2 ani, cu 
câti ani e mai ti nără Zoe? 

Mama lui Cori olan are trei ciubare, în fiecare ciubar tot câte 
un ou, câte ouă are de toate? . 

O mamă împarte trei persece între cei trei copilaşi, câte sei 
vin la unul? 

2-rl= 
1+?=3 
1+1==1 
2~t-?=3 

'3-~1= 
3-?=1 
3-2= 
3---?=2 

4. 

1""·3= 
3:x)=3 
1,2· c 1= 
1X2 ;--?=3 

Câte sunt trei roate cu o roată? 

3: 1= 
3:3= 
3 : 'r=3 
3 : '?=l 

Ileana are trei bile, tatăl său Îi loai cumpără o bilă, câte 
are de toate? 

Virgil prinde 4- fluturi, zboară din ei doi fluturi, câţi fluturi 
îi mai rămân r 

lorgu are patru nasturi, dă din ei lui Oprea jumătate, câţi 

îi mai rămân? 
Florica are două punguliţe, În fiecare pu,nguliţă are câte doi 

bani, câti bani are în amândouă punguliţele? 
Mama Victoriei împarte patru colaci la patru fetiţe sermane, 

câti tolaci se vin la una? 
3i ·1= 4-2= 
2+?=4 4-?=1 
1+?=4 4-1= 
3;-?=4 4-?=2 

5. 

)',:.4= 
2X2= 
4«?=4-
1»=4 

Câţi sunt patru nasturi cu un nasture? ş. a. 

4 : 1= 
4:2= 
4:4= 
4 : ?=2 

Tatăl lui Traian are în grădină patru pomi, mal sădeşte că

tră ei un pom, câti pomi are de tot? 
Mama Lenuţei pune la fum cinci cârnaţi, mănâncă pisica 

trei din ei, câţi cârn aţi rămân la fum? 
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Elvira e de cinci ani, sora sa Aglaia e de doi !:Ini, cu câţi 

ani e mai tinără Aglaia il 
O fată toarce pe zi un fus, câte fuse va toarce în cinci zile? 
Cinci copii culeg de sub un măr cinci mere, dacă se îm-

part pe ele, câte se vin la unul? 
3~2= 0-1= 
1~1--4= i)-)3= 

4,?--5 5-?=3 
21 ?=5 5-?=1 

6. 

5= 
5'" 1= 
2\2 ;-?=5 
0/3=0 

Câte sunt patru cireşe cu două cireşe? ş, a. 

5 
f> 
5 

1= 
5= 
'?=5 
?=1 

Radu are trei nasturi, S2ndu are şase nasturi, cu câţi are 
Sandu mai multi? 

Într'un pom erau odată şese vrăbii, au zburat din ele două 
vrăbii, câte au mai rămas în pom? 

Coriolan are şese persece, dă din ele lui Traian jumătate, 

câte îi mai rămân lui? 
Într'o bancă sunt trei şcolari, câţi şcolari sunt în două bănci? 
Câte perechi sunt în şease cireşe? 

O ceruză e cu doi fileri, câte ceruze putem cumpăra din 
şease fileri? 

4---2,= 
1-;5= 
3--;-?=6 
l-t?=6 

6-3= 
ti-4~ 

6-?=4 
6-?=1 

7. 

1)<6= 
2,<3= 
3- 2= 
6s}=6 

Câte sunt şease ouă cu un ou? ş. a. 

6 : }= 

6:6= 
6 ?=3 
6 : ?=2 

Filomela e de patru ani, sora sa Graţiana e de şepte ani, 
cu câţi ani e mai în vrâstă Graţiana? 

La o scară erau şepte fuştei, s'au rupt din ei trei fuştei, câti 
fuştei au mai rămas? 

Dacă într'o sâptămână sunt două sărbători, câte zile sunt 
de luc.u? 

Un om căştigă pe zi o coroană, câte coroane câştîgă în 
7 zile? 

Dora are şepte mere, dacă mănâncă pe zi câte un măr, în 
câte zile le gată de mâncat? 
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3-;-4= 
6-r?=7 
2--r?=7 

7-3-= 
7-0= 
7-?=;3 
7-?=6 
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8. 

1"· 7= 
7>.(1= 
7>:?=7 
1 ><?=7 

Câte sunt cinci prune cu trei prune? 

7: 1= 
7 : 7,= 
7 : ?=1 
7 : ?=l 

Anişoara are şepte nuci, marnăsa îi mai dă o nucă, câte nuci 
are de toate? 

Un om are trei oi, câte trebue să mai cumpere câtre ele ca 
să aibă de tot opt oi? 

Mama Ilenei are opt pui, vinde din ei doi pui, câţi pui ii 
.mai rărnân? 

Octavian are opt persece, dă din ele sorioarei sale jumătate 
câte îi mai rămân lui 'f 

Tata lui Nicuşor are două scroafe, la fiecart1 scroafă câte 
.patru purcelaşi, câţi purcelaşi are la amândouă scroafele '? 

Câte părechi sunt în opt cârnăţei? 
Patru copii culueg dintr'un păr opt pere, dacă se împart pe 

ele, câte se vin la unul? 
7+1= 8-2= 
3-~5~-= 8-4= 
2-i-?=8 S-?=5 
4-j-?=8 8-?=7 

9. 

2':/4= 
4-2= 
8",7=8 
1>(?=8 

8:2= 
8:4== 
8:7=8 
8 : ?=1 

Câte sunt şepte fire de ghindă cu două fire de ghindă? ş. a. 
Emil are cinci porumbei, Victor are cu patru porumbei mai 

mulţi, câţi are acest din urmă? 
într'o săniuţă erau o dată nouă copii, s'au resturnat din ei 

trei, câţi copii au rămas în săniuţă? 
Viorica are nouă nuci, câte trebue să mănâncc din ele ca 

să-i' rămână numai cinci nuci? 
Câte sunt de trei ori trei fire de ghindă? 
O mamă împarte nouă nuci intre cei trei copllaşi, câte nuci 

se vin la unul? 
6+3= 
2+7= 
0+?=9 
1-:-?=9 

9-1= 
9-6= 
9-?=2 
9-7=5 

lX9= 
3';<3= 
9:X:?=9 
3>;?=9 

9 : 1= 
9:3= 
9 : 7=1 
9 ~ 7=9 
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10. 
Câţi sunt opt pui cu doi pui ş. a. 
Cloca are şese pui albi şi patru negri, câţi pui are de toţi? 
Mama lui Adrian avea zece pui, a mâncat uliul din ei trei 

pui, câţi pui i-a mai rAmas'( 
Angela avea zece alune, a dat lui Voicu din ele jumătate, 

câte alune i-a mai rămas? / 
Câte părechi sunt În zece porumbei? 
Intr'o grădină sunt două cuiburi de pase1"i, în fiecare sunt 

tot câte cinci ouă, câte ouă sunt într'amândouă cuiburile? 
Un caet e cu doi fileri, câte caete putem cumpăra din zece 

fileri? 
8+2= 
51 -5= 
3+\-1=10 
6,?=IU 

10 --1= 
tU· 7= 
10--?=6 
10--?=5 

1 JO= 
T',5= 

10>( ?=10 
5·" ?=IO 

REVISTE. 

10 : 2-,---
10: 5= 
10 : ?= 1 
10 : r=1O 

Flacara închină Nr. 35 din 14 iunie întreg nemuritorului 
nostru poet M. Eminescu din incidentul aniversării de 25 ani de 
la moartea tragică a aceluia. Din acest prilej la loc de frunte scrie 
dl Ion Slavici, cunoscutul nuvelist, un articol din viaţa intimă a 
poetului, arătând temeinicia cunoştinţelor, stăruinţa cu care ur
măria chestiunile ce-I preocupau necontenit. Eminescu avea a
proape o patimă pentru discuţii. Orice chestie ce o arunca cine
va poate numai la întâmplare, pe el îl preocupa timp îndelungat 
şi nu se abătea dela ea până ce nu-i dădea o soluţie definitivă. 
Chiar şi aceasta singură împrejurare ne arată pe omul superior, 
care nu trece nepăsător pe lângă lucrurile ce·1 împresoară, ci la 
toate doreşte săle găsească ţinta finală. 

Săptămâna politică şi culturală in Nr. 23 din 7 iunie 
publică un articol din peana dlui N. Moiseseu întitulat: "Metoda 
biologică în predarea geografiei" prin care stărue predarea geo
grafiei după acest metod raţional, care constă: a) în intuirea for
melor vii cari Întrunesc în aceleaşi timp forma şi vieaţa sau ma
teria şi energia; b) În a pune fiinţele în mediul lor; c) În a sta
bili raporturi de moralitate Între condiţiile mediului şi între insu
şirile organelor fiinţelor. Iar În centrul acestui studiu important 
trebue pus omul, cu care trebuesc aduse În concordanţă toate pro
ductele din natură. Dacă nu se face astfel, se face geologIe, bio
logie, tecnoJogie, istorie, economie, politică şi numai geografie nu 
se face? . 
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CRONICA. 
Anniversarea de 25 ani dela moartea poetului Mihail 

Eminescu. In 10 iunie s'a împlinit un pătrar de veac decând s'a 
stâns acest luceafăr al poeziei române vecinic însetat după Nir
vana, în acest interval de timp zădarnic am căută să-i găsim to
varăş. Eminescu a rămas fără păreche. Şi ştie Dumnezeu când se 
va ivi pe orizont o stea care să-I ajungă în strălucire. 

Comemorarea lui oficioasă s'a amânat până la toamnă. Se 
vor ridica atunci monumente, se vor ţinea vorbiri duioase - şi 
alte lucruri convenţionale, pe cari poetul le-a sbiciuit în viaţă. Şi 
peste toate aceste recunoştinţe postume spiritul mare alui Emi
nescu va pluti peste vremuri: lYemuritor l'i rece. 

INFORlVIATIUNI. , 
Notă oficială. In legătură cu §. 110 din ,.Regulamentul 

pentru organizarea învăţământului" unde se fixează notele de c1a
sificaţiune în şcoalele poporale, prin acea;;ta ţinem să fixăm şi 
echivalentul unguresc al acestor note, pentruca ele să se poată in
duce unifor şi În atestatele de fine de an. 

CIasificaţiunea din purtarea morală: deplin corăspunzător: j6, 
corăspunzător: szabalyszerli, puţin corăSpullzător: kevesbe szabaly
szerU, necorăspunzător: rosz. 

Din diligenţă: foarte diligent: igen szorgalmas, diligent: szor
galmas, puţin diJigent: valtozo, negligent: hanyag. 

Din ohiectele de învăţământ: dl6tins: kitun6, eminent: jeles, 
bine: j6, suficiet: eiegscges, nesuficient: elegtelen. 

Sibiiu, în 5 Iunie 1914. (Nr. t)fJ72 Şc.) Conzistorul arhidie-
cezan. . 

Când se începe anul şcolar. Venerabilul Conzistoriu prin 
circularul de sub Nr. 4560/914, ordină începerea anului şcolar, 
in mod escepţional din callza războiului, pe ziua de 1,14 sep
temvre, va se zică cu o Întarzie de 2 săptămâni. învăţătorii intraţi 
la oaste vor fi supliniţi prin preoţi. 

Competinţi!le învăţătorilor noştri înrolaţi in armată. 
Conzistornl gr.-or. român din Arad a dat ordin tututor oficiilor 
parohiale să dee familiilor învăţătorilor înro1aţi în armată toate 
competinţele de salar, pe întreagă durata războiului. 

Almanachul preoţilor şi învăţătorilor români de Iosif 
Moldovan pe anul şcolar 1914/15 a apărut ~i se poate comanda 
la librăria diecezană din Arad. Pretul 1 cor. 
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Manuale şcolare de Iosif Moldovan şi con soţii apro
bate de înaltul ministeriu şi Ven. Conzistor din Arad: 

ABCdar prima carte de cetire română, pe baza metodului 
cuvintelor normale. cu i1ustraţiuni foarte precise. Preţul 40 fiI. 

A doaua carte de cetire română cu ilustratiuni foarte instruc-
tive. Preţul 40 fil. 

A treia carte de cetire română. Preţul 60 fiI. 
A patra carte de cetire română. Preţul tiO fi!. 
Carte de cetiră română. pentru cI. Y ~~. VI. Preţul 1 cor. 
Limba maghiara, care pe lângă exerciţiile de cetire, contine 

o serie de lexluni de traduceri şi Întn>g materialul exerciţiilor de 
vorbire, după sistemul foarte uşor, prescris anumit în planul de 
învăţăm;)nt Preţul 00 fiI. 

Solviri de taxe. Taxd: Pavel Leu, Ioan Hălmăgian, Au
relia Hălmăgian, Ioan Hui, Iosif Moldovan, Efrem Brindea. Aurel 
Drăgan, Uroş Totorean, George POPOViCl, Valer Braja, Grigoriu 
Roşu, Simeon Bârlea, Nicolae Vlfgu, Ersilia Cădar, Petru Coeiu, 
eâte 4 cor. Petru Lupaş, Uroş Pintean, Stefan Ponta câte 4 cor., 
DT. Sabin Dan 10 cor.) Sinesie Popovici, Ioan Ardelean 1 COL, 
Ioan Voluntir 7 cor. 

Or.!!on: Pavel Leu, Ioan Hălmăgian, Ioan Hui, Iosif Mol
dovan, Efrem Brindea, Grigoriu Roşu, Ersilia Cădar câte o cor., 
Uraş Pintean IO cor. Petru Cociu 5 cor. 64- fiI. lulian Paguba 
10 cor. 

Monymentul DT. P. Pipoş,' Proeopiu Oivulescu 5 cor., Livia ( 
Pleş, ErsiliaUrsii;-Traian' Ffltlerich. Gregoriu Caba, Iuliu Barzu, r' .. ' 
Nicolae Vugu, Vasilie lIiş, George Mihuţa, f~tlgel1 Spineanţ, Tra- i 
ian Oivulescu. Iuliu GivuJescu, Nicolae Dima, Moisă Mariş, Ioan' 
Crişan câte 1 cor. Membrii despărţărnântului Radna 6 ..::or. 

BIBLIOGRAFIE. 
Stefan Meteş; "Ce a scris N. Iorga". Cuprinde cea mai 

vastă biografie cunoscută până acuma la noi asupra bărhatului 
providenţial care s'a distins pe nenumărate terene a literelor şi 
artelor române. Partea bibliografică cuprinde aproape tot ce a 
scris acest neadormit cercetător a trecutului neamului românesc 
de pretutindeni, a cărui activitate şi fecunditate a fost şi va ră
mânea fără păreche în analele literaturii noastre. Preţul 2 lei. . . 

G. Bogdan Duica: ,.Românii şi Evreii". DI Bogdan-Duică 
din chestiunea evreiască, care preocupă de un timp Încoaci cer
curile conducătoare din România, ni-a dat un studiu foarte folo-
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sitor şi instructiv, bazat pe cele mai autentice documente ŞI IZ

voare. Studiul de faţă cuprinde toate loturile acestei chestiuni ca
pitale, după cetirea căruia rămâi pe deplin .luminat şi urientat a
supra poziţiei ce ai să iei pentru dezlegarea acestei teme atât de 
importantă În fond. Pretul 2fJO lei. 

Alexandru CusÎn: ,.Coopcraţia sătească în România". Aceasta 
broşură se ocupă de mişcarea cooperativă din ţară, arătând în 
în mod practic, cum s'a năseut, cum s'a dezvoltat, care-i sunt 
foloasele, neajunsurile şi totodată remedii le ce i s'ar putea a duce 
pentru ca să fie cât să poate mai folositoare sătenilor, pentru cari 
s'au Întemeiat. Preţul 1 leu. 

Vir!Zil N. Madgearu: "Structura şi tendinţele băncilor po
pulare in România", cuprinde o expunere clară şi concisă asupra 
temei ce preocupă În mod tot mai sistematic păturile noastre con
ducătoare de pe sate: pentru înaintarea, bunăstarea şi înflorirea 
economică a poporului nostru. Preţul 1 leu. 

Fr. W. Fiirster: "., Educaţia cetăţenească a tineretului şi a
dulţilor". Traducere liberă de Apostol D. CuI ea. Bihlioteca "Mi
nerva" preţul 30 bani. 

Lucrarea de faţă este o frumoasă contribuţ.e a pedagogiei 
sociale, a distinsului coleg Culea din limba germană. Importanţa 

acestei lucrări la noi e Îndoit de mare recunoscut fiind faptul, că 
câte greşeli nu se săvârşesc la noi tocmai pe terenul educaţiei 

cetăţeneşti. Cartea aceasta scrisă de unul dintre cei mai mari pe
dagogi şi cugetători, dela cari sunt excluse orice patimi omeneşti, 
va fi călăuza cea mai sinceră pentru a face lumină şi aceasta 
chestiune importantă ce preocupă cercurile conducătoare a tuturor 
statelor moderne de astăzi. 

Sumarul: 
"Apel"; 1. G . .,Pocăiţii"; Teodor Mariş: "Cum sunt şi 

cum ar putea fi manualele şcoalelor noastre"; "Exemple din so
coată" (el. 1.); Reviste: "Flacăra", "Săptămâna politică şi cul
turaIă"; Cronica: "Aniversarea de 25 ani dela moartea poetului 
M. Eminescu"; Informaţiuni; Biblio.!Zrafie, 

Tiparul Tipografiei Diecezane gr. or. rom. din Arad. 
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