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invierea. 
Dintre toale praznicele dumnezeeşti cel mai tIla!ţator 

este praznicul invierii, care este simbolul tnvingerii drep
tătii eterne asupra păcatdor mărunte de-o zi, este simbolul 
tnvingerii strălucite a vietii asupra morţii. 

Acest praznic dumnezeesc îşi măreşte splendoarea sa 
şi prin fericita coincidemă a renaşterii naturii la vieaţă. 
în aceste zile dumnezeirea îşi dă mână cu natura în opera 
sa de regenel'are. Şi ce înălţator este pentrn sulletele 
noastre cuprinse pe o clipa de cutremur şi de îndoială 
momentul, când după infiora.loarele patimi ale omului -
Dumnezeu, dreptatea triumfa. asupra minciunii, vieata 
triumfa asupra morţii, ear pe::.te plaimile noastre mult 
timp cuprinse de ger şi viforlllţă, care ne-a patruns până 
la măruntaie şi 'fle-a sunat dealâtea ori lugubru in urechi, 
s'a SălăŞluit ca prin farmec dulcea primăvară cu darurile 
ei bogate de căldură şi lumină, cu un adevărat caleidoscop 
de fOl'me ft'agede şi colori şi cu mii de nuanţări de cân
tece şi triluri. Cu adevărat s'a sălăşluit astăzi raiul pe 
pământ, când alăturea de dumnezeire natura încă îşi im
parte din belşug darurile sale bogate peste oameni, daruri 
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de înălţare sufletească, de muncă nobilă !şi curată şi de 
frumoase şi legitime mângăeri. 

* 
în aceste zile de praznic mintea noastră înferbântată 

zboară involuntar la Căsuţa aceia modestă aşezată la poala 
cutărui munte ce adăposteşte o fiinţă trudită, alaturi de 
cei optzeci de copilaşi. Ce contrast enorm există Doamne, 
între aceste doauă fiinte! De o parte copiii sglobii, senini 
ca ingerii in faţă, neatinşi incă de greutăţile şi nevoile 
vieţii, de altă parte dascălul cu fruntea înnourată, cu fata 
brăzdată şi cu părul înalbit înainte de vreme de lupta 
groaznica a vieţii, pe care il surghiunează toate crea
turile pământului. Cu durere de inimă acest apostol neres
plătit al pânii trebue tot mai mult să se cOilvingă, că 
intre el şi turma cuvântătoare se deschide tot mai tare o 
prăpastie, care nu s'a remarcat pâml în zilele noastre. Şi 
din pornirea aceasta păti maşă de înstrăinare şi răceală a 
inimilor faţă de acest apostol, pe care dacă l-am perdut 
am perdut toate în lumea aceasta, zădarnic te trudeşti să 
culegi răsplata bine meritată, din care isvoreşte adevărata 
mângăere şi înălţare sufleteasca. Pe jertfelnicul acestei bi
sericuţe cu acest preot umilit mai degrabă să depun astfel 
de daruri, cari ti fac traiul şi zilele şi mai amare. 

De aceia momentele inăltatoare ale praznicului in
vierii Domnului !şi reinvierea grandioasei naturi nu poate 
să şteargă de pe fruntea ta oascăle român unde de nori 
grei ce _ s' au aşezat cu atâta prisosinţă. Poate toală lumea, 
dela o margine la alta, să resune de chiote de veselie şi 
tu totuşi să fii necajit şi întristat. în inima ta s'au strâns 
toate durerile, ear în ochii tăi să frâng toate lacrimile din 
lume. 

- Tu dascăle român, nu ai nici când praznic, nu ai 
nici când sărbătoare I 
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Treisute şeptezăci şi doauă de mii coroane pentru 
şcoala poporală românească. 

Românul de inimă şi omul faptelor, dl Emanuel 
Un,qureanu, advocat in Timişoara, a făcut in zilele trecute, 
la Consistorul român ort. din Arad, o frumoasă fundaţi
une culturală de treisute şeptezăci şi doauă de mii coroane, 
cu scopul, ca din venitul acestor bani, Consistorul: })Să 
înfiinţeze şi susţină şcoale poporale româneşti; să provadă 
gl'aluit şcolarii săraci de ambele sexe cu cărti şi cu recvi
zite; să sprijinească sau să infiinţeze biblioteci şcolare şi 
poporale româneşti; să îngrijească de instruarea în cetire 
~i scriere in limba românească a adulţilor şi analfabeţilor; 
sl'f grijască de stârpirea datinelor rele şi a defectelor mo
rale şi igienice; de instruarea religioasă; să sprigine~scă 
sau să infiinţeze şi susţină şcoale speciale agronomice, 
industriale şi comerciale; şcoale pentru industria şi eco
nomia de casă, precum şi internate, iar pentru instrucţiu
nea practică, ateliere de lucru« . 

• Fondaţiunea· se va inactiva numai după moartea 
fundatorului, iar până atunci va creşte din venitele ei, 
precum şi din eventualele noauă donaţiuni din partea fun
datorulai« . 

Scop măreţ! ŢinUl. nobilă! Cuvinte de aur! 
Când am cetit mai fntâiu aceste şire, emotionat şi 

înduioşat până Ia lacrămi, am dat laudă şi mulţumită lui 
Dzeu, pentrucă in sfârşit: Iată un om mare, iată un băr
bat adanc înţelegător a adevăratelor noastre lipse şi nevoi! 
Iată un părinte adevărat şi nobil al mult cercatei noastre 
şcoale româneşti 1 ' 

Fondaţiuni cu scop cullural sau mai făcut ele şi in 
trecut. Fondaţiunea dlui Ungureanu însă, are o deosebită 
şi mare insămnătate. Şi deosebit să va simţI aceasta in 
viitor. Fondaţiunile noastre de pană act au vizat mai mult 
ori mai puţin coperişul, nitându-să cu totul, că un acope
riş framos are lipsă şi de un fundament tare şi resistibil, 
dacă e, ca acel coperiş, aşa frumos cum e, să nu fie ex-
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pus pericolului de a-să prăbuşI. Iar acest fundament numai 
şcoala şi învăţătorul cel mult ignorat şi nebagat in samă 
până aci îI pot face. Căci, să o spunem drept, şcoala şi 
învăţatorul, sunt la noi, la români, cei mai nebăgaţi în 
samă. De şcoală şi învăţător s'a purtat in trecut şi să 
poartă şi astăzi prea puţină g!'ije. Ultându-se cu totul ade
vărul, că prin aceasta să face cel mai mare rău neamului 
în genere, caci toate miseriile şi neajunsurile noastre, pe 
toate terenele, provin In cea mai mare parte, numai 
şi numai din aceasta disconsiderare şi neinleresare. 
Cu o armată ignorantă şi nepregătită, înzădar vor pleca 
generali la lupta, victorie tot nu vor câştiga. Au nu 
să obsearvă şi mai alrs nu o simţim şi noi aceasla 
tot mereu? Iată roadele 'disconsiderarii şcoalei şi a fnA
ţătofului! La noi, dacă. s'a şi făcut, ori sa face ceva pentru 
şcoală şi Ynvăţător, aceasta totdeauna să face, ori s'a făcut 
numai şi numai siliţi de împrejurări externe, străine de 
noi. Nu aşa stă treaba la alte popoare. Acolo totul pentru 
!şcoală. şi Învăţător, De aici şi bunăstarea şi superioritatea 
lor. La noi? La noi, mai ales pentru· înviltălori nu s'a 
făcut şi nu să face nici când nimic. Şi eu nu-mi pot în~ 
chipu~ fcoalc'i hUr/d, popor cu viitor, fl/ră învli/âlO1'i destoi~ 

nici, harnici fi bine pregâUfi. Dar de unde toate acestea, 
când dascălul la noi şi astăzi e privit de a treisprezecea 
spită. Nu vorbesc de edificii şcolare coraspunzătoare şi de 
retribuţiuni demne. Nu vorbesc nici de aceea, că acest tn
sămnat factor lipseşte din toate corporatiunile noastre. 
Cuvântul lui folositor fi necesar nu să aude nicairi. Intreb 
numai, când s'a lucrat s'au s'a iniţiat la noi ceva To in
teresul perfecţionarii mai intensive a statului invăţătoresc 

şi plin aceasta indirect in interesul şcolii şi a neamului? 
Sau poate s'au trimis la noi vreodata dintre învăţători fn 
strainălate pentru studiu mai înalt, cari apoi la rândul lor 
să laţiasca cunoştinţele câştigate în massa mare a invăţă· 
torimii, cu scopul de a fi utilizate de aceasta, la rândul 
său, in sânul poporului şi astfel al pregăti tot mai mult 
pentru luptele vieţii de tot felul? De debarcat tnsă, s'a 
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debarcat nu odată, că dascălii nu muncesc de ajuns. Ei 
bi~e, dar dacă pentru perfectionarea mai intenzÎvă a învă
ţătorului nu s'a facut, ori nu să face nimic, atunci cum să 
poale pretinde, ca pionerul acesta modest, tinut În robia 
întunerecului, În robia lipselor şi neajunsurilor, disconzi
derat şi nebăgat În samă, între împrejurăI'Î atât de grele, 
să poată da neamului fii vângioşi şi b;ne pregătiţi pentru 
toate luptele, ce dat ne e;;le să le purtam. Caci, cunoşlin
ţele câştigate în preparandie, fie acelea cât de temeinice şi 
frnmoase, sunt totuşi numai începuturi şi nici decum nu 
pot avea pretenţia de a da gata pe dascălhl abil şi 
destoinic. Iar tratamentul de care să bucura, nici decum 
nu poate avea darul de al însuflef), şi Încumja la lucrul, 
care este munca cea mai frumoasă, cea mai insămnată, 
dar totodată şi cea mai greo, în viaţa neamului nostru. 

Să nu să treacă cu vederea un lucru. Şcoala !;i mai 
ales învăţătorul, căci doară el e şcoala, sunt acei factori 
dela cari atârnă şi va depinde totdeuna in cea mai mare 
măsură tăria şi viitorul unui neam, aşa şi al nostru. între 
altele, doar şi vremurile şi imprejurarile, ce le trăim, ni 
demonstra în deajuns aceasta. Până când insă şcoala şi 
mai ales tnvata.torul va trebui să fndme tot felul de mi
zerii şi neajunsuri, să nu ne mirăm, dacă toate sforţările 
noastre aduc prea puţine rezultate san de loc. Uită, socie
tăţile noastre culturale, ziaristica şi altele, să plâng tot me· 
reu de lipsa de sprigin. Dar de unde sprigin? A~tepţi 
mai mult sprijin intre împrejurările date? Ne plângem de 
perd eri şi nesuccese in politică. Dar de unde toate aceste 
cu un popor in mare parte incult şi analfabet. Vor fi ele 
~i altele cauza nesucceselor, adevărat, dar, trebuie să re
cunoaştem, cauza principală a rllului e tot numai lipsa de 
de carte la poporul nostru. 

Iată de ce fondaţiunea nobilului Emanuel Ungnreanu, 
câştigă atât de mult tn insămnătate! 

O lege ori cât de bună însă, prin o executare inco
rectă, poate fi cea mai rea. Şi dincontră, fie o lege cât 
de rea, dacă aceia este executată cu bunăvoinţă şi interes 
de cauză, totuşi poate fi bună. 
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Ne place a crede şi sperilm, că in viitor, dat fiind 
aceasta fundaţiune frumoasă, sil va căuta a-să da din partea 
celor chemaţi la executare mai multă atenţiune şi per
fecţionării progresive ti statului ÎlIvăţătoresc. Caci re
pet încă odată: şcoli bune, fă1'ă Învătăto1'i sp1'iginiţi şi în 
continu alimentaţi cu cunoştinţe lloauă, eu nu-mi pot in
chipul. Ridicarea unui popor, condiţionează ridicarea mai 
întâiu a corpului tnvăţătoresc, fără de care progres nici 
Inchipui nu să poale. 

Fie, ca numele: Emanuel Ungureanu, părintele adevărat 
şi ocrotitorul nobil al şcoalei poporale româneşti şi peste 
tot al culturei şi propăşirii neamului nostru, să poată fi 
pomenit, intreg şi sănătos, încă mulţi, mulţi ani cu multă 
iubire şi veneratie şi în sufletele noastre, a învaţătorilor 
rom. ort. pionerii culturei acelui popor, pentru care daa 
a avut mintea, sufletul şi inima să jertfească atât de 
mult şi generos şi care a ajuns a inţelege atât de adânc 
rostul şcolii şi al învaţătorului in vieaţa poporului nostru. 

Dimitrie PO]Joviciu. 
lnvăţător rom. ort. 

Calvarul. .. 
S'a dat de mult semnalul rlisvrlitirii, 
fnnjuriî gloata, zbeară, face spume ... 
Triumfă ear pilC(dele în lume, 
fi' apropie moment itI răstignirii. 

Pe singu·rul odor al unei mume 
Ca p'un tâlhar de rând 1l d(m pcririi, 
El, care· o fost simbol ,~f(Înt al iubh'ii 
Şi care n'a grt'iit dc;qertliciune. 

Sti treadi, Doamne, dela noi păharul, 
Cii prea ne sr.hingiue şi crunt ne bate, 
Cel cufundat tn orgii ~i păcate. '" 

Ajută-ne ca să 14rdim Calvarul 
Şi îndulce~te menit amaruI, -
Fă să răsară sfânta libertate! 

1Qsi! Stanca. 

I r 

l 
I 
i 
I 
J' 

! 

l 
1 



87 

Cum am cunoscut pe Haret. 
- 'fi va raportez ministrului. Cât e de aspru ministru 

ăsta nou, Haret, vă dă afară pe toţi dela diplomă!« 
A~a am auzit întâiu vorbindu-se de Haret, prin 1901, 

în ajunul examenului de diplomă, când clasa mea intrase 
într'un mic conflict cu direcţiunea şcolii normale. 

Haret, ministrul cel nou, - om aspru. Şi din figura 
directorului, din privirile profesorilor strân~i în conferinţă, 
putea vedea oricine că, în adevăr, Haret trebue să fie om 
tare aspru. 

Nu ne-a raportat directorul, ca să simţim asprimea 
ministrului. Dar am plecat din şcoală şi m'am făcut 1n
vatatOI', ştiind că am de a face cu un ministru aspru. 
Figura directorului, privirile profesorilor, mi-aduceau me
reu aminte. 

Dar, puţin timp în urmă, m'am văzut in mare 
tncurcalură. 

Chiar in vara aceia, de nu ma'nşel, se ţinea :/locon
gresul corpului didactic primar« in Bucureşti, la Aleneu. 
In grădina Ateneului am vazut întâia oara. pe Haret. Venea 
regulat la şedinţe, cu câte o jumătate de oră mai de 
vreme, ~i sta de vorbă cu invatatorii, t~ainte de de
schidere. 

Un coleg mi-a spus ca in grupul din faţa Ateneului, 
este d. Haret. M'am apropiat cu multa curiozitate, dar şi 
cu multă sfială: ,.e om aspru«. Şi de cum l-am zărit, 
cu mustata lungă şi cu figura posomorâtă - cum părea 
la prima vedere - m'am încredinţat că blând n'ar putea 
fi. Dar văd cu uimire că omul cel aspru dă mâna cu în
văţătorii, ti in treabă unde au şcoala, ce greutăţi ii intim
pină, cum o duc cu administratia; pe unii ii cunoaşte pe 
nume. Şi vorbeşte cu un ton a~a de familiar ~i-atâta blân
deţă sincera. văd in ochii acelui ministru »aspru «, atâta 
bunătate de inimă ~i atâta cald interes - că nu ~tiam ce 
să mai cred: >ăsla e Haret ? ... « M'am pomenit tocmai pe 
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la spatele grupului care creştea mereu; cum eram mic, 
tinăr şi imbrăcat ţărăneşte, toţi care cum veneau, mă dă
deau la spate; măcar că Haret intreba de vorbă mai cu 
samă pe cei imbra.caţi ca mine. Aş fi vrut sa fiu mai 
aproape: Baret tocmai începuse să tainească despre băn
cile populare. Dar n'am mai putut. Am tras numai cu 
urechea şi, odata., am prins aceste vorbe, care mi-au pa
truns adânc in suflet: :. Prevăd că tara se va umple de 
bănci populare; pe lângă ele, şi Ctl banul din ele, se 
vor face sindicate agricole l ) şi tot felul de cooperative; 
satele vor fi prinse într'o reţea cooperativă. Nu vă închipuiţi 
cât de fundamental se va schimba fata satelor şi a ţării 
întregi ... « 

Şi a vorbit mai departe, in acel grup - dar eu n'am 
mai auzit. Mi-oera de ajuns că atlzisem cuvinlele lui pro
fetice. 

Acesta era Haret, nu ce) pe care·l cunoscusem la 
ieşirea din şcoala normală. \ 

Mai târziu am putnt inţelege cum el putea fi în acelaşi 
timp şi om aspru, şi blând, şi » rău« şi :. bun«. 

Innainle de 1907, scrisesem un articol, cllm credeam 
eu că s'ar putea organiza politiceşte ţărănimea. Trec răscoa- l. 
lele şi incepe goana dupa instigatori. Macar că în Muscel 
nu fusese mai nici o mişcare, totuşi. perfectul judeţului 
nostru, fiind un viteaz militar, pune mâna pe articolul 
meu şi face ce face de-mi vine un avertisment. 

Fac un memoriu lui Haret - şi pedeapsa mi-se ri-
dică imediat. ' 

Peste vre-o doi ani, inspectorul şcolar mă opreşte 
dela examinuJ de inaintare, cu nn alt avertisment, pen-
trucă nu m'am tinut strict în cadrele subiectului unei l> 
conferinţe de psichoJogie 2

). \ 

Mă hotarasc atunci să mă duc personal la ministru: 1 

nu mai aveam încredere într'un simplu memoriu. 

1) Aşa li .se zicea obştiilor de arendare pe atunci. 
Il) Deşi mai apoi inspectorul, i-a făcut onoarea s'o laude ~i să mă fn

demne a o tipări. 
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Ma. duc ~i mă'ntimpină'n uşă: »Cum te numeşti?«
li spun numele. Imediat şi-aduce aminle de,.. anteceden
ţele mele: »A! A! O-la eşti dela Topoloveni 1\Iuscel«. 

- Da, zic eu, bucurându-ma. ca. mă cunoaşte ~ că 
deci am trecere. - »De ce nu eşti mai prudent, domnule? 
Te-am mai scăpat acum doi ani ani de una, - nu te-ai 
invMat minte? îmi puneţt atâta lume pe cap cu impru
denţe d'astea ... « 

Văzând eu că ştie totul, am cercat să-i vorbesc. Dar 
mi-am pierdut cumpătul; doar am putut zice: »Voiu sa. 
lămuresc cum stau lucrurile, domnule minislru«. 

Dar mi-a răspuns scurt: "Fă-mi un memoriu ama.
n'-lnţit; şi puteai s<1-1 faci şi-acasă, să nu mai pierzi vre
mea pe-aici«. 

M'am dus am făcut memoriul, l-am lăsat, am plecat, 
cu puţină nădejde. 
N'a trecut mult, şi mi s'a ridicat şi pedeapsa aceasta. 
Aşa am cuoo::;cut pe Baret; pe veneratul noslru Haret. 

"PrimclIJara« I. Jlihalache. 

Temele stilistice din limba română. 
«Stilul este 01l11tl« 

1. 

Sa. intri in ,şcoala celui mai bun învăţător dela sale 
cu ocaziunea examenelor finale şi vei observa fără mul ta. scru
tare, că lucrările cele mai ::;labe ale elevilor sunt tocmai 
temele scripturistice din limba materna.. 

, Fenomenul acesta la aparinţă sa. pare un paradox, 
dar judecată mai profund chestiunea devine foarte expli
cabila.. 

Compunerile stilistice e partea cea mai dificila. şi mai de
licata. a limbei române; aceasta parte este coroana învăţămân
tului limbistic. Aici sa. poate observa in mod relativ can
titatea şi calitatea cunoştinţelor, ce şi le au însuşit elevii. 
Dar succesul compunerilor stilistice nu atârna. numai dela 
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aceste, ci şi dela alte calităţi de ordin mai inalt. Aici mai 
mult ca la oricare obiect să recere o minte disciplinată, 
o fantazie bogată, precum şi un gust estetic bine desvoltat. 
De aici provine adevărul, ce trebue să-I constatăm zilnic, 
că nu numai elevii şcoalelor primare şi a celor secundare, 
ci chiar şi mulţi oameni maturi sunt mai slabi tocmai la 
partea compunerilor stilistice. De aceia sunt aşa de rari 
oamenii, cari scriu: într'adevar frumos, cari te atrag, te 

. captiveaza şi te farmecă cu scrisul lor. 
Aceste sunt greutăţile cu cari sunt impreunate com

punerile stilistice şi pe cari numai un procent foarte mic, 
aproape disparent, din generaţiunile ce cercetează şcoală 
le poate învinge. 

Remâne să cercetăm greşelile ce obvin la predarea 
acestui ram a limbei române, greşeli, cari privesc mai 
de aproape pe educator. Prima greşală ce obvine la com
punerile stilistice este de natură psieholo,qidi, care constă 
in aceia, că temele date sunt sau prea grele, sau banale. 

E.''lte Jndeobşte recunoscut, că aceia ce petrece peste 
puterile omeneşti produce desgust. In astfel de situaţii 
elevii îşi perd In curând curajul, lucră mai mult de silă, 
fară a duce in să lucrarea la bun sfârşit. 

Dacă temele date cuprind lucruri de toate zilele, 
elevii se plictisesc, tocmai pentru că sunt siliţi să se ocupe 
cu lucruri prea uzitate, cu clişeie şterse, pentru cari nu 
au nici un interes şi lucrărările săvârşite _ intre astfel de 
condiţiuni vor fi nu se poate fără vlagă, şi fără vieaţă. 

A doua greşală ce obvine la temele stilistice e de 
natură metodică. 

Greşala de sub acest punct constă În aceia, că te-
mele stilistice nu sunt însoţite de lămuririle educatoruJui, Y 
de unde urmează în mod natural, că lucrările elevilor 
sunt pline de greşeli, cari constă mai ales în 1'epetm'ea 
Cl~vintelor, topică şi infet)Junc(iwze greşită. 

fI. 
După ce am arătat erorile mai uzitate ce obvin Ia te

mele stilistice, în cele următoare vom arăta, că de ce prin· 
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cipii trebue să fim condu!şi la predalea ace~tora, pentru 
ca lucrările elevilor să ajungă la bun rezultat. Acele prin
cipii le putem reduce la următoarele: 

Temele stilistice să fie dit de hlfe1'esante şi să cu
prindă planul lor. 

Temele scripturistice vor fi interesante, dacă. nu vor 
cuprinde lucruri nici prea grele nici banale, dacă vor cu
prinde Întâmplă,.i emofionate din mediul în care tnzeşte 
elevul, cari fac apel nu numai la mintea ci !şi la inima 
elevului. Lucrurile învăţate din cărţi, nu vor avea nici 
când darul să de~tepte interesul elevilor, precum nici 
lucrurile de toate zilele, nu vor putea să-I însufleţească, 
să-I mişte, pentru că nu au farmecul noutăţii. Numai 
lucrurile, cari vin la intervale mari, cari s'au 'inradăcinat 
adânc în st~f{etul poporului şi cari cuprind în sine o doză 
bună de poezie rustică şi sănătoasă. Astfel de teme vor fi : 
Culesul c!tcuruzului, tăerea porcilor, crăciun/tl, u.mblarea 
cu steaua, umblarea cu iordanul, nunta, paştile, Cltm 

î{;;Î fac pasările cuibul?, eşirea cu crucea, rusaliile, incen
diul, târgul ş. a. 

Am zis, că a doaua recerintă pentru aducerea la 
bun rezultat a lucrărilor stilistice e ca să cuprindă planul 
acelora. 

Mulţi învăţători, sub cuvânt că lucră independent cu 
elevii dau numai titlul lucrării, când lucru firesc elevii 
vor lucra fa.ra. nici un sistem. Ca urmare a acestei greşeli 
să va observa imediat, că nu este nici o uniformitate, în 
mersul ideilor nu va fi nici o ordine. De multe ori vor 
stărui mai mult asupra ideilor accidentale, trecându-le pe 
cele cardinale cu vederea. Cu un cuvânt in lucrările lor 
se va observa cea mai complectă confuziune, aşa, că aceste 
îţi vor face impresia, că nu au niel început, nici sfârşit. 

Cu totului altcum se, va prezenta chestiunea, dacă 
vom prezenta şi planul cât se poate mai redus al lucrarii 
inaintea elevilor. Aceasta procedură e legitimă şi din mo
ti vul, că chiar !şi oamenii maturi, înainte de a se apuca 
de un lucru pe care vreau să-l ducă la sfârşit cu rezultat 

,1 
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bun, pregiHesc planul lucrării. Klr dacă procedura aceasta 
e indreptaţitA când e vorba de oameni maturi, cu atât 
m~i îndreptăţită va fi atunci, când e vorba de minori, în 
cazul de fată de elevi. 

Sa luăm la întâmplare o temă şi să vedem la ce re
zultat ajungem dacă vom prezenta planul ei înaintea elevilor. 

1. II. 
Planul lucrării. Lucrarca elcJli/or. 

Earna. Earna. 
1. Af'rul. 1. Enna aerul e rece. 
2. Ninsoare. 2. Din nori cade zilpad:l. 
3. Pomi llinşi. S. Pomii sunt tncil.rcaţi CII zăpad:l 
4. fng-heţuL . 4. P:lraf'le şi văile inghiată. 
O. Săniula-Ghia\a. 5. Copiii să daII cu săniuta şi pe ghiaţă. 
6. Crăciullul. ti. Earna cade Crăciullul 
7. Colaci. 7. La sârb. Cr:lciuTlului copiii umblă d. colaci. 
8. Petreceri. 8. După sărbăt CrăclulI. oamenii fac petreceri ŞI ospeţe. 
9. Şcoala. fi Şcolani umblă earna Ia ~coaUI. 
10.1ugrijlrea vitelor. 10. Oamenii se Ingrijesc mai mult de vite. 

Acesta e rezultatul unei teme stilistice cu plan, unde 
sa obserVă o ordine naturală a lucrurilor, o logiCă sană· 
toasă şi o interpuncţiune corecte. Ca la ce rezultat s'ar 
fi ajuns fară planul acesta, e uşor de inteles. Elevii ar fi 
luat o ideie deja răsărit, alta dela scăpătat, neobservând 
nici o ordine, nici un sistem. 

Să va zice poate, ei bine, dar prin metoda aceasta 
să duce la mehanizarea lucrărilor stilistice. Dacă s'ar pur
cede în toate cazurile astfel, cei-ce raţionează a~a ar avea 
până într'un punct dreptate. Deosebirea e, că numai in 
anumite cazuri purcedem astfel, iar ca aplicare le dăm să 
lucre independent, dUpă analogia celor tralate. Că e de 
lipsă, ca in anumite cazuri elevii încă să lucre după un 
anumit plan bineprecizat, ne demonstra. esperinţa de toate 
zilele prin aceia, că atunci când avem să săvârşim o lu
crare mai însemnată, chiar şi noi. oamenii maturi recurgem 
la un model. Ear dacă avem pretentia ca lucrarea noastră 
să fie originală, păstrăm numai forma, ear fondul il inlo
cuim cu idei originale de ale noastre. Şi cu toate că am 
imprumutat forma, nimeni nu va risca afirmaţjunea, că 
aici este vorbă de o plagiatură, ci de o lucrare originală. 

losif Stanca. 

\ 
~ 

r 
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Chestiunea comisarilor de examene. 
Primul pas ce s'a săvârşit spre inspectiunea de spe

cialitate la noi, este fară îndoiala, institutiunea comisal'ilor 
de exam~ne, recrutaţi din sănul tnvătatorimei şi selecţio

naţi dintre cei mai distinşi membri ai acestei clase. 
Ideia acestei institutinni, in fond era nu să poate mai 

salutară. Pe deoparte ea era menită sa satisfaca dorinţei 
legitime a invaţătorimei de a fi inspectionată de oameni 
de şcoală şi nu de nişte birocrati nepricepuţi. cari ade
seori tocmai din llepriceperea lor le faceau îl1vatatorilor 
multe zile amare. De altă parle aceasta institutiune era 
destinată să fie un motiv de adevărata înăltare sufle-o 
tea:sca, de emnlatie nobilă Între invatatori. 

Dela ideie pâna la practică, ca aproape în toale lucru
rile omeneşti şi aici s'a dovedit a fi o enorma distanţa. ' 

în practica acestei instituţiuni s'au gi1sit germenele 
multor rele cari culmineaza in următoarele: 

în locul prim s'a dovedit cu vârf şi îndesat că ale
gerea respective denumirea comisarilor din chestiune nu 
se face totdeauna pe baza adevaratelor. merite câştigate pe 
terenul educaţiunii, ci de multe ori pe baza intereselor 
inguste personale, când lucru firesc, instituţinnea t~i pierde 
nimbul său moral, ba ~a degradeaza la o maşinărie, ce 
nu mai poate a vea darul să mai atragă pe nici un om 
de adevărata. valoare. Caci, ce ambiţie îl mai poate atrage 
pe un om de adevărată valoare spre aceasta instituţll1ne, 
când alaturi de barbati distinşi de şcoală sunt strânse tot -
felul de existente hibride şi efemere? Oare nu mai' de 
grabă acestia să vor simti jenati să mai rămănă acolo, 
căutând in tot momentnl prilej să scape de o sarcină, 

care nu mai tnsamnă înălţare, ci degradare pentru ei? 
In locul al doilea s'a dovedit, ca. comisarii nu sunt 

organe independente, cari să lucre dupa cum le dietă con
ştiinţa, ci nişte bieţi mmitol'i pe cari ii conduce şi pe ei 
alţiii de căpăstru, în care caz aceasta instituţiune nu mai 
are raţiune de a fi. în acest caz rolul comisarului e nu 
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să poate mai ingrat şi umilitor. Intreaga lui activitate să 
reduce la un simplu automat de recepţiune, pe a cărei 
plăci va primi toate şopti riie şi sugestiunile celor cu care 
va veni în atingere, după care va purcede în acţiunea sa 
oficioasă, unde nu mai poale o vorbă de judecată dreaptă. 
Astfel de comisari apoi nu e mirare dacă săvârşesc lucruri 
adevărat revoltătoare. Că până la ce punct de in conştiinţă 
şi demoralizare pe acest teren merg unii serveasca ur
mătorul caz. Un comisar a clasificat examenele unui în
văţa.tor in trei ani consecutivi, astfel: laudabil, bun, sl~fi
cent. De notat, că învăţătorul din chestiune, o ştie toată 

lumea nu a degenerat, dincontră a evoluat Cauza însă că 
a fost astfel clasificat, e a se căuta în împrejurarea, că în 
anul dintâiu învăţătorul trăia în relaţiuni bune cu preotul 
local; în al doilea relaţiunile s'au mai 1'ăcit; ear tn al 
treilea s'a încordat binişor. Norocul că comisarul s'a dus 
cu anul al treilea, căci de venia şi pe anul al patrulea, 
necondiţionat că urma inevitabilul nes~~ficent. Eată cum
pctna după care să măsura progresul în multe şcoale de 
ale noastre! 

Dar să nu mai aducem alte dovezi; aceste sunt 
destul de grăitoare ca să ne convingem, că întreagă chestie 
a apucat de-a binele pe povârniş şi cine ştie când va 
apuca în ogaşul său normal. l\Iânecând numai din anali
zarea acestor dovezi atât de vorbitoare, toată lumea 
de bun simt ar trebui să se revoalte, văzând pe ce şu
brede temelii să razimă organizaţia şcoalei române de 
astilzi. înţelegem când unii oameni investiţi cu drepturi 
mari nu pot pricepe toate surubilriile unei pedagogii ştiin
ţifice, dar nu ne putem închipui pe cineva atât de miop, ca 
să nu poată deosăbi pleava de grâu şi să ieie urzica drept 
trandafir, ori ce piatră ordinară drept diamant. Aci, la un 
car de prostie trebue că s'a adaus şi un noian de patimi. 

Până astăzi clasificările aceste ne-au lăsat pe cei 
mai mulţi reci şi nepăsăt01'i. Cei cu "laudabil", cu 
"bun« ~i cu .suficent« lncăpeau bine· tn aceieaşi cate
gorie. Numai celor cu 'lliUlSuficent ll li-se mai amărau zilele 
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cîtte odată. în viitor insă împrejurările să schimbă: dela 
croirea calculului va atârpa de multe ori existenţa unui om. 
Şi când ne gândim la moravurile ace~te însalbatăcite, unde 
nu găseşti de cele mai multe ori nici umbră de dreptate, 
ori echitate, tot mai mult te convingi, că într'adevăr pe 
şubrede temelii să aHă' organizaţia noastră şcolara. 

Toţi cei chemaţi au cuvântul! 

Nitli Oremene. 

Regula asociaţiunii. 
(Prelegere practică din Aritmetică. 

'{tinta: 24 fiI. avem să-i împărţim îotre ,Xc şi 

'11 Y «, dar aşa, că pâ.nă când »X« capătă 1 fi!., »Y «, sa. 
capete 2 fiI. 

1. Pregiitirea: ştim noi socoti aceasta? Să ne spuna. 
NI (Nu ştim) Pentru ce? (Pentrucă noi am învăţat a îm
părţi numai atunci, când fiecare are să capete păr~i egale). 
Cum am învăţat noi, sa facem împărţirea? (Aşa, ca. cu 
împărţitorul tmparţim numerii de împărţit). Cum numim 
numărul ce-l căpătăm la împărţire? (Numărul ce-l căpa.tăm 
la imparţire, ti numim »cât«. Fiti atenţi! Acum vom tn
văţa sa împărţim acei 24 fiI. între »X« !şi , Y «, dar aşa, 
ca. până când l) X« capătă 1 m., »Y« să cap ele \2 m 1. 

2. Predarea: V! Impărţeşte tu aceşti 24 fiI. între 
;voi, dar aşa, ca fiecare să capete părţi egale! Cât va că
păta câte unul? (12 fiI.) Să vedem acum cât va Căpăta, 
dacă nu voim să fie părţi egale, ci până când unul , Xc 
va Căpăta 1 m., »Y c să capete 2 m. Ştiţi voi cât va că
păta câte unul? Spune-ne A. (Şcolarul nu ştie) Ce cuge
tali, cum aţi face voi aceasta? Iată vă dau 24 bucăti de 
câte 1 fil., impărţiţi-i aşa după cum v'am spus eu 1 Unul 
dintre !şcolari va da lui )) X« 1 fiI., lui • Y« 2 fiI. şi tot 
aşa până-i va impărţl toţi. Bine 1 Dar acum fiţi atenţi! 
După ce am dat lui ,Xe 1 fil., lui »Y< 2 fil., câţi a tre
buit să luăm din 24 fil.? (3 fil.) De câte ori putem lua' 



Y6 

câle 3 fiI. din 24 fii ? (de 8 ol'i). De câte ori va căpăta 
»)X·( câte un fii? (de 8 ori). Şi cât va avea de tot? 8) 
fiI.) Dar l>YI< va căpăta câte 2 fi!.? (de 8 ori.) Cât va că
păta de tot? (16 fiI.) Cât fac 8 fil.--+-1G fi!.? (24 fi]) Ge 
am zis noi, câţ; filel'i avem să împărtim? (24 nI.) - Să 
împărţi m 'acum &ceşti 24 fiI. între l> A" şi l> B«, dar aşa 
până când }' A" capăta 1 fii: »B« să capete 3 fill Iată. 
banii împăl'ţin-i 1 Cât va Căpăta câte unul? (Şcolarii nu 
ştiu) Ce-am zis, cât capăta »A«? (1 fiI.) Dar» 8«? (3 fii.) 
De tot, cât capa.tă amândoi deodată? (4 fiI.) Aşa! De 
câte ori 4 fiI. fac 24 nI. (De G ori) Pentruce? (Pentrucă 
de 6:X:4==24). Mai spune-ne inca. odata »1« cât capătă 
amândoi? (4 fiI.) De câte ori putem lua 4 fi!. din 24 fii. 
(De 6 ori). De câte ori va căpăta deci »A« câte 1 fil.? 
(De 6 ori) Cât va avea de tot? (6 Xl ::=G). Dar »B« de 
câte ori va căpăta câte 3 fîl. (De () Of!) De tot? 6X3==18 
fii). Cât fac 6 fiL + 18 fii? (6 fiI. + 18 fil.==24 fil). 
Bine! - Acum să împărţim aceşti 24 fiI. între »A«, >H« 
şi >C«, însă. a:şa, când >A« capătă 1 fiI. »B« să capete 2 
fiI. şi lI'C" să capete 3 fiI. Cât va căpăta fiecare? Să ve
dem cât capătă toti 3 la olalta.? 1. fiI. + 2 fiI. + 3 fil.==6 
fi!. De tot capată (i fi!. De câte ori 6 fiI. fac 24 fii? (De 
4 ori). Pentruce? (Pentrucă de 6X 4==24). Aşa! S-pune-ne 
incă odată li' T« cât capătă toţi 3 la olaltă? (6 fil). din 24 
fîI? (De 4 ori) t.:ât capeţi tu 1> A«? (1 fiI.) De câteori vei 
capata câte 1 fi!.? (De 4 ori) De tut? (4Xl==4). Dar tu 
lIB«, cât am zis că capeţi? (2 fiI.) De tot? (4X2==8fil? 
Şi tu »G«? (3 fiI.) De tot? (4X3==12 fi!.) Gâti bani ai 
tu acum >A«? (4 fil.) Dar lu ,8«? (8 fil.) Uar tu :tC«? 
(12 fiI.) Gât fac dar 4 fiI. + 8 +12 fii? (24 fii.) 

Dupăce am lucrat mental mai multe exemple, vom 
socoti şi in scris. Am zis: 

,A« capăt 1 fiI. X 4 == 4 
,8« l) 2 1> X 4 == 8 
»C« .. 3.. X 4 ==12 

6 24 
24: 6==4 
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Cum am căpătat noi pe 6? (Am adunat numerii, 
cari ne arată cât capătă fiecare), Fiţi atenţi 1 

Kume-t'ii cari ne arafel, cât capeltă fiecate, se numesc 
Tlumeri proporfionali. (Cuv. proporţional, fiind greu de 
pronunţat, îl vom scrie pe tablă). Cum se numesc nu
merii ..... ? (Numeri proportionali) Cari sunt aici numerii 
proporţlonali? (1, 2, 3,) Ce-am zis, că facem cu numerii 
proporţionali? (Îi adunăm). L 1 adunare cum se numeşte 
numarul ce ne iese? (Sumă) Care e aici suma? (6). De 
câte ori putem lua 6 fil. din 24 fiI? (De 4 ori). Căţi 6 
sunt in 24 fil? (4) Cum am căpătat pe 4 ? (Am împărţit 
pe 24 cu 6). Cum il numim pe 4? (» Cât«) Ce-am făcul 
cu 4, cu .câtul«? (L'am inmulţit cu fiecare număr pro
porponal şi am căpătat numerii: 4, 8 şi 12) Aşa! Băg' 
de seamă! Trei inşi s'au asociat şi au cumpărat un loz (cuv. 
loz esplicat) cu 120 cor. »lc a dat 40 cor., .pc 50 cor. 
şi }) V c 30 cor. - Cu lozul acesta au câştigat ei 4800 
cor. Cum se vor împărţi pe banii aceştia, adeca pe câştig, 
ca fiecare să capete aşa după cum a şi dat? 

» 1« a dat 40 cor. X 40==1600 
»P«" " 50 " X 40==2000 
» V«,,·. 30 • X 40==1200 

Detotaudat:120 cor. 4800 cor. 
4800: 120==40 
4800 

Spune-ne Incă odată .Ce ce-am făcut noi? Şcolarul 
pe lângă conducerea învăţătorului va afla regula: , 

Numerii proporţionaU i-am a(lunat, cu suma lor am 
1mptll'(it numărul care e de a se împă1'{t, im' cu .('âtul« am 
inmu,lfit fiecare numelr proportional. (Regula aceasta să se 
inducă în caietlll de socoată). A~a vom face în scris 2-3 
exemple, aplicând şi repetând regula, -

3. Comparaţia: Vedeti iub. şcolari, noi am mai în
vătat iarăşi un fel de împărţire, îosă aci nu căpătăm 
părti egale, ci unul ca pată mai mult sau mai puţin, anume 
de atâtea ori, decâte ori ne arata. numerii proporţionali. 

6 
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4. Reasumarea: Spune-ne lI>Ge, despre ce am in
văţat noi azi? (Cum să împărţim un număr in 2-3 părţi, 
insă aşa ca să nu capete fiecare pilrţi egale). Cum am 
făcut noi aceasta? (Am adunat numerii proporţionali, cu 
suma lor am împărţit numărul de împărţit, iar cu Jocâtulc 
am inmulţit numerii proporţionali) Fiţi atenti! Aţi văzut 
dar, ca la fdui acesta de impărţire fiecare capătă o parte, 
aşa cum ne arată numerii proporţionali. Felul acesta de 
impărtire, il numim împă4"ţire proporţiollată. Cum o 
numim? (Împărţire proportionala). Iar fiindcă la împărţi"rea 
proporţionata s~ asociază mai mulţi inşi şi fiindcă îm
părţirea se face după o anumită regulă, o numim şi re
gtlla asociaţiunii. - Cum mai numim imparţirea pro
porţionată? (Regula asociaţiunii). 

5. APlicarea: Pe oara viitoare iub. şcolari, să ne 
ştiţi socotl exemplul acesta: 3 inşi se asociază. şi cumpără 
o bucată de pământ .A« da 120 cor., »Bc 80 cor. şi 
şi ,Cc 100 cor. Câştigul lor este 900 cor., Cât se vine 
pe fiecare din acel câştig? 

Chitighaz. 
Peh'u Ciongradi. 

1nv. gr. ort. rom. 

OFIGIOASE~ 
I 

Rapoartele comisiunilor esmise ~e adun. gen. pentru censurarea 
raportului general al prezi~iului, cassarului 8i 01 bi~lîotecarului.*) 

Onorafă adunare generală! 
Comisia organizătoare însărcinată cu cenzurarea raportului, 

respective, activităţii comitetului central, luând la desbatere spe
cială toate actele apărtinătoare aci propune: 

ca numitul raport să se ieie la cunoştinţă din 
partea ono adunări generale, atât în general, cât şi în 
speţiaL Relativ la propunerea Dlui membru Petru Vancu, 
să se înfiinţeze un fond de ajutorare pentru învătători 
căzuţi in morb serios, constatăm, că ideia ca atare este 

e) Adnexe la protocolul adun. generale Nr. XX1I, XXUI şi XXIV, 
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salutară, dar după împrejurările de azi, neputându-se 
executa. propunem ca on. ad. gen. să adopteze ideia 
măcar în principiu, Iăsându-se teren liber de discuţie 
în sânul Reun. noastre. 

În afară de cadrele rap. corn. central, ne luăm indrăsneala, 
să venim înaintea ono ad. gen. cu următoarea propunere: 

în Nr. 188 al "Gazetei Transilvaniei" a apărut un 
articol de fond, în care autorul contestează pe de'ntre
gul munca cinstită a inv. român de azi. Timpul nu ne 
permite să ne ocupăm mai amănunţit de acele rânduri, 
ci propunem ca an. a1. gen. să decidă forma în care 
să se dea răspuns demn de invectivele cuprinse În 
odiosul articol. Ba chiar dispunem de un atare răspuns 
pe care il recomandăm în atenţiunea ad. gen. 

Luând în conziderare, munca asiduă a comitetului, respec
tive, biroului central, desvoltată în anul de gestiune 1911-12 -
propunem: 

ca an. ad. gen. să deie absolutoriul îndătinat 
tuturor functionarilor, esprimându-Ie totodată mulţă
mită protocolară. 

Dat in Arad, 2 Octomvrie n. 1912. 

Ioan Crişian. 
prezide. 

Patriciu Covaciu. ' 

Onorată adunare generală! 

Traian Mager. 
raportor. 

Comisia esmisă pentru censurarea raportului de cassă a 
"reun. învăţ. aradane din protopopiatele I-Vll ţinându-şi şedinţa 
sa şi censurâd toate actele şi raţiocini1e cassei au obţinut urmă
torul rezultat: tn anul administrativ 1911 au incurs bani 2145 cor. 
70 fiI. din cari s'a spesat 2045 cor. 60 fii. remânând astfeliu bani 
gata 100 cor. 10 fiI. Sunt bani depuşi la "Victoria" 3182 cor. 
14 fiI. Restanţe în taxa de membru şi organ sunt: 3803 cor. 40 iti. 

Cu părere de rău comisiunea vede o aşa teribilă sumă re
stantă în taxele de memdru şi organ, faţă de eaTe sumă este 
silită a veni cu propunerea, ca pentru Încassarea ace
steia sl'l se facă tot posibilul şi să să proceadă cu toată ri
goarea, să se esecute numai decât concluzele adunării generale 
din anii trecuţi, încasându-se toate restanţele pe cale judecătorească. 
Aceasta afacere să nu se mai trăgăneze. Căci reuniunea numai 
având capitalul de lipsă în bani gata, va putea prospera spre 
mândria noastră şi a neamului. 

Comisiunea a censurat şi proeetul de budget pe anul viitor 
·6 
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1913, cu venite sperative de 1750 cor. şi spese de 1555 coroane, 
- şi l-a aflat de just. 

După aceste constatări, comisiunea aflând in cea mai bună 
rânduială toate actele cassei, recomândă On adunări a i-se dă 
absolutorul cuvenit cassarului, pe lângă esprimarea călduroasei 
mulţumite. 

A rad, la 2 octomvrie ş. n. 1912. 

Petru Perva 
preş. comis. 

Ana Jgnuţa Petru Roşu 
membrii comisiunei. 

Protocol 

Ioan M/adin 
raportor. 

Petru Russu 

luat in şedinţa comisiunei esmisă pentru cenzurarea raportului general 
al bibliotecarului central ţinută la 2 Oct. s. c. constituindu-se astfel; 

prezident Pavel Siarteu iar de raportor Sidon ia Tăucean. 

Din raportul amintit comisiunea constată cu plăcere, că co
mitetul central a satisfăcut concluzelor luate în adunarea generală 
din anul trecut, făcând registrul punctual al opurilor bibliotecii. 
Aflăm totodată că Preaonoratul nostru prezident şi anul acesta a 
îmbogăţit biblioteca prin donaţiunile Dsale. 

Rugăm însă pe DI bibliotecar central ca pe viitor să bine
voiască a amintî în raport şi numele ori cel putin numărul opu
rilor donate. 

Bibliotecarii despărţamintelor însă nici anul acesta n'au 
inaintat toţi la timp rapoartele şi registrele bibliote€ilor lor şi aşa 
bibliotecarul general a fost necesitat a lua in raportul său starea 
din anul trecut. Se indrumă incodată bibliotecarii cari nu şi-au 
făcut datorinţa ca pe viitor necondiţionat să satisfacă la timp fn
datoririlor lor. 

Propunem dar ca adunarea generală să ia la cunoştintă Ra
portul bibliotecarului central pe lângă observările amintite. 

D. c. m. s. 

Pavel Siiartău. 
prezide. 

Sidonia Taucean. 
raportor. 

Simeon Albu. 
membru. 

Adam Dragoş. 
notar. 
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REVISTE. 
" riaţa Romdnească.·' în Nr. 1 publică un mănunchiu de 

articole in amintirea marelui bărbat decedat în timpul din urmă 
in România, Spiru Haret, în cari este caracterizat marele mort din 
cele 3 puncte de vedere; ca bărbat de stat, ca bărbat de şcoală 
şi ca om privat, roluri, pe cari le-a avat Haret în viaţă, în care 
ş'a cheltuit toată energia, tot devotamentul şi toată iubirea sa, ca
lităţi, ce au izvorât dintr'o inimă mare, de cari să găsesc aşa de 
puţine în neamul acesta. Spiru Haret a înţeles fn viaţă poate ca 
nimeni altul, că a fi bărbat de stat nu însamnă a sta la moale şi 
a-ţi căuta de trebşoarele proprii, ci însamnă a te arunca în răz
boiul mare, a te mistui în lupta pentru apărarea celor multi şi 
nevoiaşi. " 

"Gaseta llwăfătorUor" în Nr. 10 la loc de frunte publică 
un articol prin care cere din partea învăţători mei române fără deo
sebire de confesiune din Ungaria convocarea unui congres învă
ţătoresc. 

Într'adevăr, şcoala şi învăţătorul român de pe aceste plaiuri 
n'a avut nici odată probleme atât de multe şi grele Cd tocmai în 
aceste vremuri nespus de tulburi, În cari nu mai şti ce să faci şi 
ce să crezi. Aceste vremuri excelează tot mai mult în desorientare, 
nedreptate şi teroare. Aşa, avem o lege din anul 1907 după care 
nu suntem salarizaţi nici până astăzi, şi iată bunii guvernanţi 
ne-au învrednicit cu o nouă lege de s'llarizare, probabil, ca şi 
aceasta să rămână numai pe hârtie. Ar fi timpul suprem ca să ne 
adunăm şi să strigăm din mii de guri, că nu mai suntem aplicaţi 
să suportăm ruşinea şi nedreptatea ce ni să face în mod siste
m(!tic şi de atâta amar de vreme. 

"Revista generală h Invătămd"tultti" În Nr. 7 publică 
un articol foarte preţios dând îndrumări detailate pentru toţi aceia, 
cari sunt îndatoraţi a propune desemnul în şcoală, că cum tre
buiesc desemnate liniile, fetele şi în urmă corpurile ce obvin. În 
realitate. după cele trei direcţiuni; verticale, orizontale şi costişe, 
fără de cari nu să poate nici imagina predarea desemnului. Arti
colul devine foarte instructiv şi prin figurile cele numeroase in
tercalate în text, cari lămuresc mai de aproape ideile ce l-au condus 
pe autor la ser~erea articolului. Atragem deosebita atenţiune a ce
titorilor noştri asupra acelui articol, din cetirea căruia se poate 
învăta mult. 
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'Cronica. 
o siatm'e a· bli Mihaiu Viteazul ilt Craiova. rn timpul 

din urmă s'a alcătuit În Oltenia un comitet în scopul de-a ridică 
prin subscripţie publică În Craiova o statuie celui mai viteaz erou 
ce l-a avut românimea dela zămislirea sa ca neam. Statuiâ. aceasta, 
după dl N. Iorga, va trebui să întrunească următoarele calităţi: 

•.. » la noi trebuie o poezie care să tnvefe, o lecţie săpată sau 
turnată, un indemn pentru simţirile mai grele. Aş vedea un Mihaiu 
desfăcându-se de pânzele bătrâni lor lui vremi. L-ar lncunjura tn 
aceiaşi năvală tovarăşii de odinioară, nelămuriţi cu toţi, ca amin
tire. Şi in faţa lor s'ar ridică, reali, exacţi, intregi, intr'o pornire 
tot aşa de furtunoasă, sărind de pc o treaptă pe alta a pedesta
lului până sub ochii srămoşului luptătorii de azi, cu arma gata, 
pentru a îndeplini trainic ceeace trecător s'a indeplinit prin trânsul. 
Şi În rândurile lor s'ar zări alţi Români cari În mişcarea lor În
treagă ar spune că de mânile lor au atârnat lanţuri care acum 
s'au rupt". 

Cum trdmie pretuit în'l1ăfăiortll? Marele scriitor francez, 
Victor Hugo, scrie următoarele: "Dacă veţi imra la un om, care 
face roate şi ruzi de car, veţi zice: iată un om folositor. Dacă 
intraţi la un ţesător, care face pânze, spuneţi: iată un om scump. 
Dacă mergeţi la un faur, care fabrică ciocane, pluguri şi sape, 
iarăşi veţi zice: iată un om de care avem trebuinţă... in sfârşit 
intrati la un învătător. Aici să dati bineţe încet, căci ştiţi ce face 
învăţătorul? Face suflete. 

După "Bis. şi Şc." 

INFORMATIUNI. , 
100.000 cor. a dăruit institutul de credit şi economii "Al

bina" din Sibiiu penlru seminarul teologic-pedagogic, ce se va zidi 
în capitala mitropoliei noastre. Acest dar princiar, pus pe altarul 
culturii neamului românesc, dovedeşte intre altele şi aceia, că în 
fruntea acestui institut sunt oameni cari înţeleg rostul şcoalei! 

Necrolog. în zilele trecute a fost petrecut la cele vecinice, 
în Arad, cimiterul de sus, Nicolae Russu, învăţător pensionat, fost 
învăţ:Uor În Iltea, o comună pe Murăş. Ca om răposatul a fost 
un caracter integru. [nima caldă şi iubitoare. Iar ca dascăI: zel, 
diliginţa şi cinste intrupat! Întru împlinirea datorintelor. El rncă a 
fost dintre acei însufleţiţi apostoli pentru cari şcoala a fost un 
ideal, munca şi împlinirea datorinţelor o dogmă, iar jertfirea de 
sine o virtute. In veci pomenirea lui! 
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t Eugenia Barbu de lIeni eleva şcoalei civile a "Asociaţiunii" 
din Sibiiu, unica fetiţă a dlui protopop şi inspector şcolar Dr. 
Dimitriu Barbu din Chişineu, în frageda etate de abia 14 ani a 
răposat, lăsând in greu doliu pe nemângăetii săi părinţi şi frate. 
Fie-i ţărîna uşoară şi memoria binecuvântată [ 

Incassarea restanţelor. Avizăm pe cei interesaţi, că prezidiul 
reuniunii, bazat pe dispoziţiile adunării generale şi a comitetului 
central, a predat fiscului pe toţi restanţierii a căror sume trec 
peste competinţele unui an. Ceice au înaintat prezidiului rugAri 
pentru respiriu, VOr avea să-şi achite restanţele conform condi
ţiunilor stabilite de ei înşişi, cel mult până la adun. generală 
proximă. Iar domnii învăţători cari restează cu taxele numai pe 
anul expirat 1912, sunt rugaţi a solvi acele taxe, dimpreună cu 
taxele anului curinte, cel mult până la proxima conferinţă de 
primăv ră. 

Bibliografie. 
A apărut: 
Critica unei lecţii îndrumări practice de Dr. Valeriu SenL 

Blaj 1913. Tipografia seminarului teologic gr. catolic. Pretul 60 
fiI. Aceasta cărticică de cuprins foarte instructiv, despre impor
tanţa criticei, critica preparatiei, critica lecţiei, tehnica instrucţiunii 
şi apoi o concluzie, o recomandăm învăţătorilor cu toată căldura. 

"Biblioteca pentru toţi" Fr. Bllrnett ~Micul Lord" - tradu
cere de Iosif Nădejde. - Educatorii şi in general părinţii, cari au 
voit să facă educaţia copiilor lor prin citit, s'au isbit intotdeauna 
de lipsa unor cărţi atrăgătoare pentru copii, cu conţinut moral şi 
educativ şi, în acelaş timp, de o necontestată valoare literară. Şi 
nu numai literatura noastră, dar chiar şi alte literaturi sunt sărace 
in astfel de scrieri. 

Printre puţinele lucrări din literatura universală, cari răspund 
acestui scop, una din cele mai bune este fără îndoială Micul Lord 
Fountleroy de Fr. Burnett. . 

Intr'o formă literară desăvârşită este redată o povestire extrem 
de interesantă, a vieţii acestui nobil, -. istorisire care are darul de a 
trezi În copii toate simţimintele generoase şi nobile. Este cartea 
ideală de educaţie şi nu există limbă cultă, in care să nu fi fost 
tradusă. 

Traducerea românească a d-Iui Iosif Nădejde este desăvâr
şită din toate punctele de vedere. 

Lucrarea - însoţită de numeroase şi reuşite ilustraţii - se 
. găseşte in N-rele 747-748 din "Biblioteca pentru toti". 

Pavel Dârlea: "Beutura şi urmările ei alcoolul" Tipografia 
"Concordia" Arad. Preţul 30 fiI. 

, 
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Pavel Dârlea: ,,0 scurtă dare de seamă despre starea afa
cerilor comunităţii urbarialiste din comuna Boroşineu pe anul 
19]2'" Tipografia "Concordia" Arad. Preţul nu este indicat. 

Dr. Nicolae Brânzău: "Pocaiţii" (cuvântări bisericeşti asu
pra aşa numitilor pocăiţi, adventisţi, nazarineni). Tipografia Teodor 
Muntean, Petroşeni. Preţul 3 cor. 

Cartea de faţă este o lucrare de valoare a unui preot lumi
nat asupra unor secte religioase ce bântuie În măsură mare mai 
ales poporul nostru dela sate, cari devin tot mai primejdioase, de
oarece aceste perderi nu sunt numai de natură religioasă, ci 
şi de natură naţională tot odată. 

Nr. 4 din "Ct4vdltf"r Adevămlui'L revista Mănăstirii Pris
Jopului, u. p. Hâtszeg, cu următorul cuprins. 

Sate şi preoţi in veacul Xx. Dr. Nicolae Brânzău. 
Predică la Bunavestire. 

" pe Dumineca a cincia a sfântului post. 
n" " Florii/or. 
" "Vinerea patimi/or Dr. Victor Bojor. 
" la Paşti 1. 
" " " li. 
l> "cununie, Dr. Ioan Bălan. 

Rubrica pastoraLă. Datorinţa de a ne mărturisi păcatele. 
Datorinţa preotului la încheierea căsătorillor. - (nb). 

Cronică. Cum să predicăm? - Pastorale de postul mare. 
- Ateiştii la palatul de moarte. - Epistola pastorală a II. S. P. 
S. D. Episcop DT. V. T. Frenţiu. - Teodor Papp. Invăţături de 
pocăinţă, ed. Ştefan Roşian, Blaj 1 9 12. - Exerciţii spirituali În 
Sighetul Marmaţiei. 

Sumarul: 
Redactia: "lnvierea"; Dimitrie Popoviciu: "Trei sute şapte

zeCÎ şi două mii coroane pentru şcoala poporală românească". 
Iosif Stanca: "Calvarul"; 1. Mihalache: "Cum am cunoscut pe 
Haret"; Iosif Stanca: "Temele stilistice din limba română"; Nifă 
Cremene: "Chestiunea comisarilor de examene" ; Petru Ciongradi: 
"Regula asociaţiunii" (prelegere practică din aritmetică); Partea 
oficioasă: Rapoartele comisiei organizătoare, comisiei de control 
şi a comisiei pentru cenzurarea bibliotecii; Reviste.' "Viaţa Ro
mânească"; "Gazeta învăţătorilor; "Revista generală a învăţămân
tului;" Cronica: ,,0 sfatuie a lui Mihaiu Viteazul" În Craiova;" 
"Cum trebuie preţuit învăţătorul", Informafiuni. Bibliografie. 

Tiparul tipografiei diecezane gr,-or. române din Arad, 

r 

1 

I 

1 


	Reuniunea invatatorilor romani_bw_092
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_093
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_094
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_095
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_096
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_097
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_098
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_099
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_100
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_101
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_102
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_103
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_104
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_105
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_106
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_107
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_108
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_109
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_110
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_111
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_112
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_113
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_114
	Reuniunea invatatorilor romani_bw_115

