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Puterea educativă a şcoalei. 

Dacă un şcolar face vre-o ştrengclrie, i-se obsearvă 
din partea publicului: ,.aşa te invaţă dascălul?« Aleargă 
prin pulbere, aruncă cu pietrii, ori face altă natăţenie, nu 
lui i-se impută, ori societăţii, in care trăieşte, ci şcoala se 
tnvinovăţeşte. Şi pentruce aceasta? Pentrucă şcoala e pri
vită ca un mijloc, de a îndrepta moravurile individului. 
Omenimea susţine, că numai şcoala are meniţiunea, de a 
regenera genul omenesc, combătând şi chiar slârpind răul 
din rădăcină~ »Dă-mi şcoala, şi-ţi voiu reforma Jumea« 
- a zis un mare pedagog. Va să zică, nu numai pe 
Jaici înţelegem sub omenime, ci chiar şi pe ceice sunt 
puşi in serviciul acestei jnstituţiuni, care are o chemare 
atât de însemnată. Iar aceasta credinţă esagerată despre 
puterea şcoaJei, absoalvă pe mulţi, ba insa~i societatea, 
dela implinirea datorinţelor ei faţă de creşterea tine
retului. 
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Când e vorba de definiarea scopului, ce-I urml1reşte 
~coala prin activitatea ei, sublimul nu poate rărnânea a
fară. Căci ce poate fi mai sublim, ca stârpÎ1"ea total(t a 
răului din sujletul omenesc? 

Da, sublim e scopul şcoalei în definiţia sa, decât că 
aceasta sublimitate, în cea mai mare parte, rămâne nu
mai un fel de idealism, spre care nizuim, fară a-l ajunge 
vre-odată. Şi nu mai ales, când ~coala are să lucre nu
mai pe ba.za propriilor sale puteri! 

Chestia aceasta s'a discutat timp indelungat tn acest 
organ, aducându-se o mulţime de motive pro şi contra. 
Iar in numărul 3 din a. c., dl »Bujicanu~« vine, şi se pro
nunţă şi d-sa în aceasta afacere importantă. Iar observă
rile dsale mă fac, să iau încă odată cuvântul in chestie. 

Exemplele din vieată ni arată din belşug, că omul e 
mai inclinat 'spre rău, ca spre bine, Căci nu vom găsl 
om, care să deie mai bucuros, decât să jeie. Şi dacă de 
fapt există ~i astfel de corbi albi, atunci aceştia sunt es
ceptii dela regulă. Tot omul e stăpânit de egoism. Unul 
insă în măsură mai mică, iar aItul în măsură mai mare. 

De aici şi omenimea şi-a luat mersul in aceasta di
fecţiune. Caci dacă idea binelui era în preponderanţă, de 
sigur, că omenimea abandona calea de azi şi apuca pe 
calea binelui, tocmai aşa dupăcum a apucat calea răului. 

Regret, dar nu pot împărtăşi părerea dlui »Buje
canu«~ precum !şi a colegului P. F. DIrlea, că ~coala ar 
avea puterea neţărmurită, în ce priveşte creşterea morală. 
Nu pot crede, că ~coala să aibă vre-odată puterea aceea, 
încât să pregătească pe individ, fără sprijinul societllţii, 
tn aşa măsură, »înctU acela sli se poată apăra cu succes 
contra tuturor tentaţiunilor provonile din partea societăţii 
C01'upte şi nu numai din aceea parte, ci şi din pat'tea În
clinării sale individuale«. Şi nu pot crede, mai ales ~i 
din motivul) că insaşi experinţa demuslI'ă contraru\. Şi 
sunt sigur, că nici dl »Bujecanu« nu va putea susţinea, 
că va fi dat societăţii măcar un singur elev, ieşit din şcoala 
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d-sale, care sol fie capace, a-se apăra contra tentaţiunilor 
societăţii corupte, cu atât mai puţin contra inc1inări
lor sale individuale. Şi dacă nu, ce e cauza? Ori şcoala 
de azi e atât de debilol in organizarea sa, fncâl e înca
pace de aşa ceva? Atunci cum ar trebuI organizată, ca 
să devină o putere mare, reformatorică? E aceasta cu pu
tinţă? Ori să ne mulţămim numai cu definiţia scopului 
şcolar, alât de suplim? 

Şcoala e însuşi învăţătorul şi ca atare trebuie sol fie 
cu mult mai superior elevilor soli. Ei, bine, s'o spunem 
fără rezervă, stăm noi pe acel pont J care-] cerem dela e
levii şcoalei poporale, ca adecă să ne putem apăra contra 

, tentaţiunilor societăţii corupte şi a inclinărilor noastre in
dividuale? Şi dacol nu, cu ce drept o cerem aceasta dela 
ceice au numai pregătiri elementare? Şi apoi: nu se fac 
precupeţii chiar şi la altarul Domnului? Iar acest altar 
nu are alta meniţiune, decât a probaga morala. Şi cine 
fac aceste precupeţii? Au nu şi de aceia, cari au meni
ţiurH3a de a combate păcatul cu toată tăria? Ei, bine, dar 
aceştia au pregătiri fnalte; pregătiri, ce nu se pot ase
măna cu ale unui elev dela şcoala elementară. Şi dacă e 
atât de superior acestuia in cultură, mai adaugând şi îm
prejurarea, că are şi meniţiunea, de a moraliza pe alţii, 
penlruce nu se poate apăra contra tentaţiuniJor societăţii 
corupte, precum şi contra tnclinărilor sale individuale? 
Ori şcoalele, prin cari au trecut aceştia, n'au fost bine 
organizate? Atunci aş dori sol şliu, cine va reforma aceste 
şcoale, când înşişi conducătorii lor de azi ar trebui re· 
formaţi? 

Nu umblând prin volzduh şi privind lucrurile prin 
micoscrop, ci să ne scoborâm jos, pe pământ şi - pe 
baza realităţii, sol staverim adevărul. Pentrucă sa se no
teze: nu despre aceea e vorba, col ce anume ar trebui să 
facă şcoala, ci despre aceea, că ce poate face ea. Aceasta 
e, ce ne preocupă. Şi în direcţia aceasta să se discute a~ 
facerea. Nu deducţiunile, ci realitatea să-ni deie directiva. 
Iar realitatea tristă ne dovedeşte tn tot momentul, col toţi 
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elevii, ieşiţi din şcoala elementară, nu sunt în stare a re~ 
ZiSUl furtunilor demoralizatoare ale societaţii. De impo~ 
trivirea înclinărilor sale individuale nu mai vorbesc. Voiu 
zice numai, că nici măcar clasa - aşa numită cultă -
nu e mai puţin scutită de aceste scăderi omeneşti 1 

E deci lucru firesc, că am venit la convingerea: 
şcoala, fără sprijinul societaţii, se svârcoleşte în neputin
ţele sale. Iar societatea, ca să poată da sprijinul recerut, 
însaşi trebuie indreptată, respective oprită intru corumpe
rea tineretului. Şi constrângerea aceasta nu se poate face, 
decât numai prin puterea statului. I Pentrucă ştiut e, că 
unde puterea de stat e condusă In direcţia, de a ferici 
popoarele, acolo numai diregătorii conduşi de acest gând 
se pot susţinea in posturile lor. Şi odata. cu diregatori 
de acest soi, înclinările spre rău ale individului in mare 
parte se vor înăbuşI în internul lui, lipsindu~i terenul 
priincios. Ivirea gândului, de a săvârşl vre-o inmoralitate, 
ori vre-un păcat, ti revoacă în memorie asprimea diregă
torului con~tiinţios. în comuna, în care antistia comuuală 
e la locul său, faptele imorale sunt in proportie cu mult 
mai puţine, că in comuna, cu o antistie mai puţin con
~tiinţioasă. Până când rn prima, i-se ia individului terenul 
de a săvârşl răul, îndreptându~i gândul in alta dirediune; 
până atunci in cazul al doilea, răul se alimentează tocmai 
prin aceia, cari sunt chemaţi a-1 stârpL Aceştia deci tre
buie indreptaţi. îndreptarea aceasta tnsă se poate face nu
mai de 8148 în jo,'1. Un guvern, cu intenţii morale, mlllt 
poate face pentru stirpirea răului din societate; "iar şcoalei 
ii deschide un teren mai mânos de activitate în direcţia 
aceasta. Deci şi educaţiunea să se inceapa azi mai mult 
de sus tn jos I 
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Diferitele manuale in şcoală au rezon de a fi ori nu? 

Iată o chestie destul de importantei, şi care, ca atare, 
frământă dascălimea de toate nuanţele şi va mai fră
mânta·o. 

Unit susţin, că manualele, partea cea mai mare se 
pol suplini prin »cuvânlul viu« al învăţătorului, mulţumin
du-ne chiar şi numai cu legendarul sau cartea de cetire. 

Alţii văd mersul învăţământului mai asigurat prin fo
losirea sludiului, aparţinând tot la aceasta categorie şi aceia, 
cari preferează reducerea sau concenlrarea tuturor ma
nualelor lntr'unul singur: un fel de repertoriu sau com
pendiu. 

Aducând şi unii şi alţii motivele bazate ]a susţinerea 
tezei -]a prima vedere - trebuie să-i dai drept fiecă
ruia, !;ii asta cu atât mai vârlos, cu câl nici unul nu stag
narea, ci facilitarea şi promovarea inslrucţiei o au in ve
dere s'au doresc. 

. Ca să putem vedea limpede, ]e vom analiza pe rând. 
Ci ne va putea contesta, că »cuvântul viu«, sau pre

darea liberă a învăţătorului, pe lângă explicările necesare, 
este mijlocul cel mai puternic, În împărtăşirea cuno!;ilin
ţelor, căci in aceasta rezistă vivificaţia sufletului şi puterea 
de capti vare 1 

Acesta e motivul principal, care a indemnat - cu 
decenii înainte - mai mulţi barbaţ.i de şcoală, ca să ia 
poziţie contra utilizării manualelor (în şcoală), precum au 
fost: Lehman, Gresler, DiUes elco 

Motive aduse de aceşti adicţi mai mari şi mai mici 
ai nefoJosirii manuaJelor mai sunt: instrucţia liberă -
fără manual - predispune atât pe elev, cât şi pe învă
ţător, spre o activitate individuală mai in ten zi vă, făcând 
şi predarea mai interesantă. 

A vantagill al nefolosirii manualelor - zice-se - este 
ŞI aceea, că prin o astfel de procedere se Înlăturează şi 
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materialismul didactic, recte surmenajul, punându-se pond 
nu atât pe cantitatea, cât maÎ mai ales pe calitatea cunoştin
ţelor, adecă cărarea, care ne duce mai cu înlesnire :şi la 
relizarea scopului formal al lnvăţământului, bau desvoltarea 
puterii de judecată a băiatului. 

Acestea ar fi cuintensenţa apărării, celorce nu le tre
buiesc manuale în şcoală. 

ldeia are părtinitori fervenţi, atât la invăţătorii din 
patria noastră şi Germania, dar mai ales in Sacsonia, unde 
manualele sunt hoicotate pe toată linia. PâOll când? Na
tural, nu se ştie. 

Foarte bine şi frumos! 
Dar - avantagiiJe înşirate până aci, se pot lua de 

bani buni, numai in cazul, dacă la dascălii, cari folosesc 
manuale, nu le-am putea afla. 

sa vedem I 
Prescriptele pedagogice pretind - irelevant, că. ne 

folosim de manual sau nu - că invăţătorul orice cuno
ştinţe predă, să le comunice sau împărtăşască copiilor li· 
ber, aplicând forma, procesul şi tonul cuvenit în invă.
ţământ 

Iată deci, că »cuvântul viu, puterea de captivare şi 
vivificaţia ... « la folositorii de manuale, Incă nu lipseşte. 

Tot din acela~ motiv, nu lipseşte nici »predarea in· 
teresantă«, nici »activitatea individuală mai intenzivă«. 

- Ba ce-i mai mult! 
Dupăce învăţătorul a preles din disciplina cutare şi a 

produs cu elevii celea auzite, ei acasă - in timpul liber 
- mai pot privl în manualul lor, spre a-şi reimprospăta 
conţinutul lecţiunei pe deoparte, iar de alta, a mai apro
funda cuvintele respective terminii, ce nu i-au putut cu
prinde aşa bine, simplu numai din predarea fnvăţătorului, 
iar prin aceasta nefiind lipsă d'o eventuală nouă predare 
a învăţătorului, fie măcar şi fragmentară, tnvăţătorul îşi 

mai crută şi plumanile de cari, mai ales azi, a~a cred eu} 
are lipsă 1 ... 
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Una inca si!. se ştie! Nici eu nu sunt de credinţa, ca 
elevul să-şi bovizeze sau înveţe lecţiunea d 'arost, măci
nându-o, ca un automat, Doamne fereşte! 

Se pretinde, predare liberă, logică. şi estetică şi din partea 
elevului: cu cuvintele-i proprii. 

Celor, cari folosesc manuale, nu li-se poate face im
putarea, că aceasta ar însemna: »predarea liberă. nu a fost 
cum se cade«, deoarece nici capul băiatului şi nici chiar 

. al dascălului nu e de fier: din ce prindem mai şi eva
porează ... Ori nu e aşa!? 

Nu se negligă, prin folosirea manualelor, nici cultura 
formală, întrucât învăţătorul procede în mod raţional: 
explică fiecare lecţiune şi n'o dă elevilor s'o bovizeze, 
cerându-le seamă numai despre conţinutul ei, in care să 
se observe coerenţa ideilor. 

C11 şi azi in multe şcoale mai dăinuesc urmele me
hanismului, nu sunt manualele de vin11, ci învăţătorul, ca
rele sau că e comod . . . sau că nu ştie să fie şi alt
curu! .. 

Prin aceasta numai atâta voiesc să zic, că avantagiile, 
relevate la »nefolosirea ruanualelor«, le. întâlnim şi la 
»folosirea« lor, ba! cum am văzut, avantagiile acestor 
din urmă prevalează pe ale celor dintâiu - imuni de 
manuale. 

Ce să mai zicem atunci, când ştiut este, că prin fo
losirea manualelor, la dictare, de multe-ori cruţăm şi in 
timp, întrucât, la scrie, ca ocupaţie elevului, ti stă la dis
poziţie manualul. 

Mai departe, prin manual, elevului i-se deschide calea 
pe mai târziu, de a se putea şi singur instrua: In mod 
aulodidactic. 

Tot avantagii, ce lipsesc cu desăvârşire nefolositorilor 
de manuale r 

Cunosc şi de acei colegi, cari numai la trei studii nu 
folosesc manuale, anume: la gramatică, matematică şi 
geografie. Ei fşi bazează procedura pe împrejurarea, că 
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gramatica ~i matematica fiind studii bine abstracte, in pro
porţie cu celelalte, rolul ti are aici excluzlv exemplele, pe 
urma cărora nu mai urmează inţelegerea sau aprofundarea 
cunoştinţelor, ceeace iarăşi nu se poate executa cu succes, 
decât pe tabla şcolii. 

Ce priveşte geografia, lucrul e uşor de inţeles: ma
nualul de geografie - cu succes - îl substitue harta sau 
mapa. 

Din parte-mi incă constatez, că atari motive, la ace~ 
stea trei studii mai pot fi acceptabile, dar e nebazată pro
cedura acelora, cărora nu le trebuieşte în şcoală manual de 
religiune, istorie, constituţie etc. şi eu deja am semnalat 
- pentruce? 

Tot In acest punct mai rămâne, să vorbesc despre 
concentrarea tuturor manualelor într'unul singur. 

Ideea, ce-i drept nu e nouă. 
O lucrare similă este şi Legendarul (mic) de bine· 

meritatul învăţător 1 Tuducescu. 
Pedagogii germani ~ Petermann, Berthelt, Schulze, 

Renner etc., in că. au compus asemenea compendii, cari in 
o bună parte se şi folosesc in şcoli. 

Austria tncă nu s'a lăsat mai pe jos. Steigl, Rothe 
etc., deasemenea au scris un atare op, cuprinzând lot ma
terialul necesar. 

Experinţa însă i-a şi dovedit neajunsu\. 
Aşa de pildă, toţi elevii din anul IV, !şi-au cumpărat 

atare carte, iar în anii următori: V-VI, abia au ajuns 
1/, din acei elevi. 

Acum naşte întrebarea: pentruce e.levii să deie banii 
l'e un manual al cărui material, ei, partea cea mai mare, 
nu pot avea prilej să-l percurgă şi al cărui preţ, sigur nu 
va fi 60 ori 80 fileri?! 

Adjustarea tehnică apoi, încă nu poate fi comoadă, 
fiindcă un astfel de manual, conţinând mult material, pre
supunând chiar, că fiecare clasă îşi are cartea sa de ce
tire, va fi voluminos şi ca atare, să fie chiar bine legat" 

I 
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prin deasa întrebuinţare se slăbeşte legătura şi in urmă 
se slricc1, iar pierderea filelor dela diferitele Jecţiuni, baie
ţilor nu le face suparare, deoarece sunt ei atât de pelu
lanţi, încât şi singuri rup foile, numai să. aibc1 cu un mo
tiv de scuză mai mult la prepararea lecţiunii ... 

S'a dovedit mai departe şi aceea, cii nu toate obiec
tele de învaţământ se pot tracta cu reuşită Într'un singur 
manual, ca bunaoară Într'un manual independent, special 
al disciplinei respective, cum e azi. 

Atari studii ar fi mai ales aritmetica şi geometria. 
Pe lângă toate desavantagiile ce mi-ar oferi un atare 

manual cu malerial vast şi dîrerit, incontestabil e mult su
perior procedurii acelora, cari nu vreau să audă de ma
nuale; motivele sunt idenlice ClI celea dela folosirea sin
guratică a manualelor, expuse mai sus. 

Din expunerile mele de până aci reiese, că concen
trarea materialului in o singură carte ar fi ceva mai a
vanlagioasă, in cazul, dacă o a~lfel de carte cu material 
variat, s'ar scrie pentru fiecare clasă separat din obiectele 
aparţinătoare, cum a semnalat adineaori şi confratele D. 
Boariu. 

La expunerea mea insă mai adaug şi aceea, că s,im
plicarea aceasta o putem face şi s'o facem, da,· numai 
atunci, când şcoala noastră constrânsă de imprejurări' şi 
stând In faţa unei puteri »vis major« vrând nevrând va 
trebui să-şi mai reducă materialul, ceeace am accentuat 
şi cu alt pl'ilej. 

Ca să nu rămân dator cu răspunsul reclamat de ti
tlul temei mele - încheiu: manualele au 1'ezon d'a fi În 
şcoalâ sau cu alte Clwhde: 

Procedura învă~ătoriJol', cari folosesc manuale e supe
rioal'ă, :t nefolositoriJor de manuale ({, cel puţin până alunci, 
până când cei din urmă vor p u lea dovedi, că pe urma 
procrdurii lor, şcoala lor a dat neamului şi omenimei mai 
multi filozofi şi genii, df'cât şcoala celor dintâiu, iar până 
atunci, vom face atâta bine şi vom mai - aştepta. 

- 1910. 1 f1' • • ,.A·t~lanu. 
: f'. , • 



.'a'---.II .:_~-:-:-;...:-~ •• ~_:::,:~~ ___ 

76 

Prelegeri poporale. 
îngrijirea vitelor de muncă·;';) de: N. Andriescu, învăţător. 

Frati s/iteui, 

BUl/ti ziua fi bine v'am găsit sănătoşi! 

Ne înfăţişăm înaintea d-voastră, cu sfaturile şi indem
nurile ce vi· le credem folositoare. Mulţi aveţi copilaşi la 
şcoală, şi tot la şcoală ne-am adunat, ca să vă povl1ţuim 
lucruri bune şi de folos. Suntem în luna lui Februarie, 
sau Faur dupacurn îi mai ziceti, şi dacă timpul va fi căl
duros incurând veţi fncepe munca câmpului. Ce bucurie 
veti simti in şufletul d-voastră, când la aerul curat şi la 
căldura. cea inveseliloare a primaverii, veţi cânta pe lângă 
boii înjugaţi la plugul ce vă răstoarnă pământul in brazde 
negre! Plugăria, această comoara sfântă, moştenită prin 
veacuri dela strămoşii noştri, a fost şi este cea mai de 
căpetenie îndeletnicire a neamului nostru. Dar plugăria se 
face cu vite, şi fară ele nu numai că nu am putea ara 
pământul, dar n'am putea face nimica, ba zău, că n'am 
putea nici sa trăim. Gândiţi-vă, cu ce am ara pământul, 
dacă n'ar fi boul şi calul? Cu ce s'ar îndeslula casele 
noastre, dacă o'ar fi blânda vacă, nevinovata oaie şi Iăp
toasa capră? Vitele deci sunt ajutoarele şi tovarăşii noştri 
de muncă, şi dacă ele nu vor fi togrijite de noi, pe cari 
Dumnezeu ne-a lăsat stăpânitorii Jor, apoi nu numai ca. 
vom fi nevrednici a-ne numi fiiptul'ile lui, dar singuri 
ne-am aduce răul în trai.ul nostru. Vitele pe cari le 10-
lrebuinţăm la munca de toate zilele sunt b:mJ şi vaca. Să 
vedem acuma, ce ingrijire trebuie să dăm acestor vite, ca 
ele să ne folosească. 

*) Spre a pulpa satisface mai CII !nl{'snire ordinului Ven. Consistor, 
privitor la ţinerea prelegerilor Nparale. cu numilruI de faţă tncepem a pu
blica o serie de prel~geri de model, după cOllfere!l\ele poparale, publicate de 
casa şcoalelor, sub Ingrijirea dJui G. Co~buc. 
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De câte-ori n'am văzut pe uliţile cele singuratice ale 
statului nostru câte un biet de bou, mergând incet şi cu 
baliga, uscată pe şoldurile lui? Şi apoi de câte-ori nu 
vi-s'a tnlâmplat la plug să vă cadă boul pe brazdă? V'aţi 
supărat poate, l-aţi bătut, ~i numai când v'aţi incredinţat 
că nu mai poate, atunci l-aţi slobozit. Privitu-I-aţi şi gân- Jo, 

ditu-v'aţi, dacă acel bou nu trage din nărav, ori din ne· 
putere? Dacă e din nărav, atunci lucrul e mai m~or, căci 
n'aveti decât să-I schimbaţi! iar dacă e din lipsa de pu
tere, trebuie să-I hr'ăniti şi să-I îngrijiţi la limp, Dar noi 
românii avem o zicatoare: porcul nu se îngraşă Ia Cră
ciun. Tot astfel ~i bonl; nu când a cftzut pe brazda să-I 
hrănim, ci de cu bună vreme trebuia bine îngrijit, ca să 
aibă putere. 

Ce bine mi-ar părea mie, şi ce mare folos ati avea 
d-voastră, dacă aţi îngriji de vitele de muncă in chipul 
precum vă voiu povăţui eu astăzi. Să incepem mai înlâi 
cu locuinţa sau cu grajdul lor. Toţi aveţi grajduri în care 
ţineţi, mai ales iarna, boii la un loc cu caii; dar foarle 
puţini le aveţi şi le tineti aşa cum trebuie să fie. Şi apoi, 
singuri d-voastră nu veti tăgădui, că la putini oameni sunt 
boii şi caii destul de frumoşi şi lari, i::lpre a pulea săvârşl 
cu ei fără grije şi frică munca grea a câmputui, Cauza 
principalil este grajdul necorespunzător. 

Când voiti să faceţi grajdul, alegeţi, sau faceţi mai în
tâiu, ca locul să fie sănătos; să nu ne nici umed şi nici 
prea jos, ca să se adune pe el apa de ploae. Umezeala 
imbolnăveşte vitele şi, În loc să le dea putere, le slăbeşte. 

Dupace aţi ales locul, care e bine să ne spre mială
noapte de casa tn care locuiti, apoi faceţi-vă socoteala 
câte vite aveţi şi câti metri patrati vă trebuie în grajd. 
Dacă unei vite mai tinere ii trebuie 4 metri şi uneia mai 
mare 6, luaţi numărnl de mijloc 5 metri !;Ii înmulţindu-l 
cu numarul vitelor ce-l aveţi, vă va da num<lrul metrilor 
pătraţi, ce trpbuie să {le inlăuntrul grajdului. Dacă această 
socoteală nu o puieţi face, apoi mergeti la învăţător ori 
la preot să vă spună ei, ba bucuroşi ei vă vor măsura 
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chiar şi locul. După aceia, faceţi grajdul după putere: din 
cărămida ori de gard lipit cu pământ; înalţimea Însă să 
fie de cel putin 4 metri, căci ~i vitelor, ca şi noua oa
menilor, le trebuie aer indeajuns. Acoperişul să fie cât se 
poate de ridicat, ca apa să se scurgă cu înlesnire. Uşa să 
fie de cel putin 2 metri in înălţime şi 1 1/ 2 în lărgime. 
Lăsaţi obiceiul de a face grajdul fară ferestre, ori abia cu 
o fereastră mică, pe cuvânt, că iarna să le fie cald vitelor. 
Căldura fară lumiml le face rău. N'aţi văzut d-voastră, că 
chiar ceapa ori varza, când înverzeşte în beciurile sau 
pivniţele noastre, incă îşi Indreaptă mllgurii cei verzi spre 
uşă şi fereastră? Lumina dar în grajdul vitelor e tot aşa 
de trebuincioasa ca şi în casa noastră. Lăsaţi dar mai 
multe ferestre, lungi de un metru şi largi de 80 centimetri, , 
şi să fie facute astfel, ca să se poată desch!de ori de câte 
ori va fi nevoie. Ferestrele sa. se facă însă în partea de 
sus a păreţilor, ca lumina să nu le vină vitelor drept tn 
ochi. Iar dacă. voiţi să le fie cald, nu lăsaţi grajdurile făra 
pod, care trebuie lipit bine, ca să tină cald şi ca să puteţi 
păstra nlltreţi pentru câteva zile în timpurile viforoase. Podi ţi 
grajdurile pe jos cu scânduri. Podeala de jos, tncliltaţi-o dela 
esle spre mijloc, cu 1 centimetru pe metru, ca să se poală 
scurge udul şi astfel aştel'Outul vitelor sa l'ămână curat. 
Vă veţi mira, oameni buni, dacă v'aşi spune, că grajdu
rile să le şi văruiţi; dar faceţi ceiace va povăţuiesc, şi 
veţi vedea, cât de frumos stau ele pe lângă casele d-voa
stră, şi de ce sănătate se bucură vitele ce sunt tn
tr'ânsele. 

Dupăce aţi isprăvit grajdul, despărţiţi in lăuntrul lui 
atâlea Jocuri de câte 4, 5 şi 6 metri, câte vite mici, mij
locii şi mari, aveţi de adăpostit. 

Ca să vă puteţi curăţi cu uşurinţă grajdurile, aveţi 
obiceiul de a pune eslele la parele. Nu e rea această de
prindere, dar ridicaţi-le dela pământ 1 metru Ia cai, şi 
de 1/2 metru la boi. între cai puneti câte un drug, ca să 
nu se bală; acest drug legaţi-l la un capat de esle, iar la 
celalat de un stâlp bine înţepenit dinapoia calului. în acest 
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stâlp puneti toate lucrurile de trehuinţit calului: hamuri1e, 
hăţuriJe, traislele şi altele. Ce frumoasa regulă este aceasta, 
şi ce de grabă înhami calul la trebuinţă! Pe când altfel, 
de câte-ori nu se întâmplă, ca negăsind ba una, ba aIIa, 
să perzi timpul, ba de multe-ori şi folosul bănesc al vre- . 
unui drum. Deasupra eslei cailor, puneti şghiburile sau 
grătarele, la o inăltime de 12 centimetri de gura eslelor, 
şi faceţi eslele sil fie mai largi la fund 'Şi mai inguste la 
gură. Spiţele ieslelol' să fie deparlale unele de altele cam 
la 12 centimetri. 

Podeala de jos, fiind înclinată, să se facă şănţuleţ, 
canal la mijlocul grajdulni, insil nu mare ca să supere vi'
tele, şi acel canal să conducă umezeala până la o groapă 
intr'adins flicută la spatele grajdului. Prin acest şănţulet 
se scurge ud ul Vilelor din grajd, şi astfel a~ternu luI ră
mâne întoldeauna uscat. Dupăce grajdul e astfel facut şi 
regulat, atât în lăuntru cât şi pe afară, vilele se aşează 
fiecare la locul )01'. 

Astfel lrebuie să fie locufnta vitelor de muncă, in 
care dânduli-se hrana şi ingrijirea ce vă vOlu spune acuma, 
vor fi grase, puternice şi sănil.loase. Cailor în tot timpul 
anului, iar boilor cel. pupn în timpul muncii, trebuie să 
li-se dea grăunţe. Am zis pentru -cai, în tot timpul anului, 
pentrucA. pe ei, afaril de munca câmpului, ti mai punem 
şi la că1'U~ă şi calărie. Ci grăunte, li-se poate da grâu, 
secară, orz şi porumb; cailor li-se dă mai mult orz şi 
ovăs, ca să prihdă putere şi iuţeală. Grăunţele sA. se dea 
seara şi dimineaţa: cailor li-se dau curale şi nemăcinate, 
pe când boilor macinate. Ca nutreţ, iarba de pe câmp nu 
e deajuns când vitele sunt puse la lucru. Lucerna şi tri
foiul, sunt nutl'eţuri bune şi răcoritoare. Cailor le putem 
dă. lucerna verde, pe când la boi, numai dupăce s'a pălit 
o zi şi o noapte. Prin urmare,. trebuie să ne îngrijim din 
timp. Adevăratul plugar îşi are nutretul vitelor de cu 
toamnă regulat. Fânurile se dau mai rar iarna, pentrucă 
vitele stau mai mult în grajd; ele se păstrează mai mult 
pentru primăvară, când vitele incep munca câmp ului. 
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Iarna dar, le mai dăm paie de grâu} de orz, de secară şi 
de ovăs. 

Cât timp vitele sunt ţinute la grajd, ele trebuie hră
nile la timp, dAndu-Ii-se in 24 ore 15-20 chilograme de 

. fân ori de paie. Boilor Ii-se dă timp mai mult între o 
mâncare şi alta, ca să fumege. 

Caii să se ţeseIe şi seara şi dimineata, iar boii cel 
putin dimineata. Teselatul la vite este aceea, ce e pepte
natul şi periatul la oameni. In timpurile călduroase, vitele 
trebuiesc spălate cel putin din Duminecă ln Duminecă: 
aceasta, mai cu osebire, s'o facem ceice locuim în apro
pierea apelor. Seara şi dimineaţa să le adăpăm negreşit, 
dupăce au mâncat; cailor să le dăm grăunţe dupăce au 
beut apă. Iarna, când timpul e rău şi vitele nu pot merge 
din cauza alunecuşlllui, e bine sa le dam apa in grajd. 
La muncă, niciodată să nu le adăpăm când sunt ostenite j 
mai ales calul se îmbolnăveşte când bea apă ostenit. Apa 
să fie curată şi aerisită; cea din puţ, fiind rece, e bine 
să o scoatem mai întâi in uluce (văI ee) şi apoi să aducem 
vitele să bea. 

Ca să mănânce vitele şi să bea apă mai cu poftă, e 
foarte bine să le punem dimineaţa în esle câte un drob 
de sare ca să-I lîngă. Aşternutul ln grajduri să fie tot
deuna curat, iar băligarul să se cureţe în fiecare zi şi să 
se scoată afară, căci strică aerul şi tae pofta de mâncare 
Ia vite. Iar ca să fie aerul curat, trebuie să deschidem 
uşa şi ferestrele de wai multe ori pe zi când timpul e 
bun, şi cel puţin şeara şi dimineaţa când timpul e l'ău. 
Când calul a fost pus la lucl'ări grele şi e ostenit, nu tre
buie să-I băgăm numai decât ÎD grajd, dacă timpul e cald, 
ci să-I plimbăm puţin; dacă e frig, dupăce îl băgăm în 
grajd să-I frecăm cu un şomoiog de fân până se cmăţă 
asudatul de pe el, şi să-I acoperim cu o pătură. I 

Dacă vre-o vită s'a îmbolnăvit, să o căutăm; iar dacă 
boala e dintre acelea ce se ia şi dela alte vite, s~ dăm 
de veste la primărie şi să o despărţim de cele sănătoase. 

, 
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în fine, iubiţi săteni, când vitele de muncă vor fi hrănite, 
adăpate şi ţeselate la timp~ ţinute rn grajduri curate şi 
aerisile, fiţi incredinţaţi, că ele vor fi adevăraţii d-voastră 
tovarăşi de muncă. Ciile al' putea spune prin vorbe bu~ 
curia sufletească a harnicului plugar, care cu hiciul pe 
umeri, cântând şi îndemnându-şi frumoşii săi bouleni ori 
căluşei, ii priveşte cum rumegă !şi iuţesc paşul, fără ca el 
să-i atingă?! Dar bucuria mândrului călăreţ, care la nuntă, 
pare că sboară pe calul său 8ume(, ce ţine urechile ciulite 
si gâtuI incordat? In toate aceste împrejmări se vede o
chiul stăpânului şi vrednicia Ingrij itorului. Dea Dumnezeu, 
ca !şI d-voastra. incredintati de aceste sfaturi folositoare, 
să le urmaţi pe viitor. Dumnezeu să vă ajute I 

_11-

,Boalele lipicioase. 
De: Dr. Atanasiu Brădean. 

Dacă resfoim istoria ştiinţelor medicale, dela vremu~ 
rile teocratice până în timpul de azi, distingem trei epoce 
şi anume: 

l. Epoca primă, sau epoca empirizmului, când adecă 
internu1 omului era necunoscut şi asHel şi funcţiunea or
ganelor interne era necunoscută. Cunoaşterea şi tămăduirea 
boaleJor era simptomatică. Baza tămăduirilor era in~ 
slinetul. 

II. Epoca a doua, a medicinei, se începe cu cunoa-· 
~terea internului omenesc.' Această epocă se nume~te ~i 
epoca anatomică, sau anatomică- patologică. 1n această e
pocă boalele erau diagnostizate prin schimbarea organelor 
interne. Tot tn această epocă se incepe ~i tendinţa de a 
localiza morburile ~i a le aprecia după simpioamele cli
nice. 1n aceaslă vreme, ferbinţelile corpului se conziderau 
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de simptoame de sine stătătoare, astfel destingeau ferbîn
ţeli biliare, dacă canalurile ferei erau bolnave, ferbinfeli 
mucoase, daca organele obduse cu membranele mucoase 
erau bolnave, şi ferbinţeli lifoide, dacă căldura corpului 
provinea din nişte rane pe cari le localizau in intestine, 
Azi de5pre ferbinţeli cu totul altă părere avem, nu le mai 
taxăm de simptoame cardinale, ci numai de semue, cari 
se ivesc la toate boalele acute. 

m. în ce' proporţie insă legile fizice se aplicară cu 
mai multă inlenzivitate în ştiinţele medicale şi scrutătorii 

încep a folosI microscOPlll şi legile nereslurnabile ale che
miei, '- în ce proporţie lumea aleaY'gă tot mai mult după 
cunoaşterea adevărată a cauzelor şi respective ale mo
mentelor cauzale, in acea măsură tol mai mllllă lumină 

se resfrânge in stl1di~t medical, aşa, că pe la jumatatea 
veacului trecut, oameni savanţi încep să afirme, cumcă 

cauzele unor boale sunt nişte parazite, cari ajung tn cor
pul omenesc, acolo se sporesc şi astfel se bolnăveşle cor
pul. Cu aceste descoperiri se pune bază la a treia epocă 
a medicinei, care se numeşte epoca bactereologiei. 

Despre microbi. 

Să vedem dar, ce sunt parazitele acestea şi ce însu
ŞIl'I au. Pal'azitele sunt cele mai inferioare vietăti din câte 

" cunoaşte zoologia de azi. Sunt nişte celule, cari abea se 
pot distinge de alge şi în privin(a morfologică stau foarte 
aproape de clasa bureţilor. Marimea lor e sub 1 mm. şi 
au felurile forme, d. e. microbul col erei are forma $edi~ 
lei, a tuberculozei forma unei linii mici, a blenoriei forma 

. unei zemişti, etc. etc. Distingem dOUă clase de microbi, 
şi anume: microorgane, cari se sporesc in corpul ome
nesc şi prih sporirea lor produc o anumită boala; aceştia 
sunt bacclli patugeni şi distingem microbi, cari în organul 
omenesc nu pot trăl, prin urmare nici nu se pot spori, 
aceştia sunt microbii toxici. Veninul acestor microbi se 
face afară de organizm. . 



S'a studiat mai departe şi s'a aliat, dt baccili se pot 
îmblânzi ~i salbiitecL 

Se pot Îmblânzi şi adecă modera virulenta lor, dacă 
îi prăsim mai multă vreme în materii artificiale (ser de 
sânge, gel~tiIlă, agal" elc.) şi sub presiunile atmosferice 
normale. In aslfpl de caz baccllii patogeni sunt constrân~i 
a urmit o vieată aşa numitii saprofitică. Această moderare 
a virulen tei se numeşte Îmblân7.ire naturală. 

Moderarea artificiala a virulentei baccililor provine' 
dacă materia în care prăsim baccilii o desinficiem cu ma
terii desinfectanle, sau dacei îi oltoim in animale, cari nu 
inclinează spre o atare boală, sau dacă ii pJ'Clsim la o 
temperatura mai mică sau mai mare decât le convine tra
iului lor. 

Se pol invenina baccilii, dacă îi prăsim în buion 
(supă) cu eXlldal, sau îi cullivăm în animale, cari incJi
nează mult spre acea boală. 

S'a aflat mai departe, ~a dacă baccilul antraz îl 
oltoim şi respective îl prăsim în urin, atunci singur bine 
se sporeşte, iar dacă tn acest urin pe lângă anlraz, mai 
cultivăm şi alp bacctli, alunci acest baceil nu numai că 
nu sporeşte, ci chiar şi piere cu timpul. 

Unul şi altul bacctl, in decursul sporil'ii lui sub îm
prejurări favorabile e în stare să prodUCă anumite spore. 
Aceste spore sl1nt mai rezistente decât baccilii şi nu sunt 
alta decât baccili obduşi cu peliţă. Aceste spore rezislă şi 
caldurii şi frigului şi după mai multă vreme încă pot În
ticia corpul. 

Va să zică, dacă baccilii sau sporele patogene ajun
gând în corpul omenesc, se sporesc, şi prin această invazie 
a JOI', produc anumite morburi contagioase. Că bacci/ii 
în ce mod alterează sănătatea şi produc boalele în această 
privinţă, sunt mai multe păreri: unii savanţi vechi 2ic, 
că microbii se vârăsc în arlerii şi produc conturbări de 
sânge şi boale de artel'ii. Alţii zic, că microorganele con
zumil anumite părticele constitutive ale corpului, precum 
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exigenul şi albuminul, iar alţii zic, cumcă aceste boale sa 
produc prin schimbarea chemiccl a organului. 

Dispozitia ot'gamtlui omenesc 

faf(l de mi('robi. 

Experienţele au arătat mai departe şi aceea, că mi
crobii ajunşi in corpul omenesc, nu produc în tot cazul 
inficiare. Ca corpul să se inficieze, se recere o anumită 
dispoziţie din partea omului. Putem zice d"a capo, că pa
razitele aleg intre stăpânii lor, - astfel se ştie, că baccilul 
antraz se sporeşte cu deosebire in animalele vegetariane. 
în cele carnivoare mai slab trăieşte, în animalele cu sân
gele rece, piere în scurtă vreme. Faţă de baccilul tuber
culozei are mare înclinare iepurele de casă şi Căţălul de 
mare, pe când cânele numai puţin inclinează. S'a consta
tat mai departe şi aceea, că baccilul anlraz in cânele tinăr 
mai uşor se sporeşte, decât în cel bătrân. Va să zică dis
poziţia spre anumitemorburi, inclinează nu numai după 
specia respectivului animal, ci şi după treapta etăţii lui. 

S'a constatat mai departe, că infiţiarea depinde şi de 
acolo, că baccilul respectiv prin ce uşiţă a ajuns în cor
pul omenesc. Sunt microorgane, cari numai prin anumite 
locuri şi numai în anumite ţăsături ajungând inficiază cor
pul şi-şi desvoaltă puterea destruCtivă pentru organ. 

S'a constatat mai departe, Că inCecOa corpurilor prin 
parasi te depinde şi dela proprietatea chemică şi fizica a f ' 
respectivului organ, d. e.; dacă in stomacul căţălului de 
mare băgăm prin o sondă baccili de ale colerei, atunci nu 
se bolnăveşte, dar dacă nainte de a face acest experiment 
băgăm in stomac o soluţiune de' sodă bicarbonă şi mic-
şorarea maţelor o amuţim prin linctură de opiu, atunci 
animalul se bolnăveşte şi în scurtă vreme piere în simp-
toame de coleră. C.auza e dară, că baccilul colerii numai 
in mediu alcalic poate triB, iar în stomac plin 'cu acid 
hidrocloric o parte din baccili pier în stomac, altă parte 
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se eliminează din corp prin peristatica (micşorarea) fizio
logică maţelor. 

Imunitatea. 

Dacă cuta re va organ nu inclinează faţă de anumite 
boale contagioase, zicem, că respecti vul organ e lmum, 
refracţar. lmunitaiea poa1e fi naturală şi artificială. Poate 
fi imumă o anumită specie de animale şi pot fi imumi 
numai· anumiţi indivizi din această specie. 

Sub imunitate naturalli in ţălegelll , dacă cineva a su
ferit d. e. in şcarlalinil şi trece teafăr peste această boală. 
Un astfel de individ e imun pe multă vreme faţă de 
şcarlatină. 

Sub imunitatea artificială inţălegem vaccinarea contra 
bubalului. 

Imunih~tea artificială se poate căştiga in mai multe 
forme: 

La anul 1880 Pasteur a experiat, că dacă ultuieşte 
in găini o cultură veche de baccili de coleră, atunci găinele 
abea se bolnăvesc, iar daca in astfel de găini ultuieşte 

mai târziu o cultura de tot veninoasa a baccililor de co
leră, atunci găinele devin de tol imume şi nu aratll nici 
un simlom al colerii. Va să zică a experiat, că dacă vre-un 
animal e uUuit cu o malerie mai puţin virulentă, mai 
târziu poale să reziste la o inficial'e cât de puternică. 

Imunizarea tn ziua de azi se face in mai multe 
forme: 

a) Imunizal'e cu unul şi acel aş microb, faţa de care 
voim să imunizilm corpul. Acest mod de imunizare (să 
întâmplil) se face prin ultuirea parazitelor slabite sau prin 
diluarea virului (pasteurizarea). 

b) Imunizare prin alte parazite. D. e. Bouchard din 
Pariz imunizază animalele ela antrazului (boală de splină) 
cu baccilul pyocianeu. Emerich imunizează animale ela 
orbalţului cu baccilul antraz. 

c) Imunizal'e prin sernri animalice. Această imuni-
zare de altcum e baza sero-terapiei de azi. (va. urma). 
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Iubi leul de 25 ani al inşpectorului regesc Varjassy Ărpad. in 
săptămânile trecute sau împlinit un pătrar de secol de când în 
fruntea şcoalelor poporale din comitatul Arad, ca reprezentant al 
statului, stă M. S. OI inspector regesc Varjassy Arpăd. în sânul 
învăţătorimei s'a şi pornit mişcare, pentru sărbătorirea iubileului de 
un pătrar de secol în mod demn cu munca ce a săvârşit-o în 
acest timp vrednicul nostru inşpector, carele conştiu de răspun
derea morală ce o are, în mod raţional, fără mult alai, condus de 
cel mai adevărat patriotism, a ştiut să promoveze învăţământul po
poral din comitat spre mulţămirea generală, asigurându-şi reşpec
tul şi recunoştiinţa întregii societăţi şi îndeosebi dragostea şi În
crederea Învăţători mei fără deosebire de confesiune şi naţionali

tate. Că ce a fost şi ce este Magnif. Sa, În calitate de inşpector, 

lIu trebuie să o spunem noi, căci se vede din avântul îmbucu
rător ce l-a luat învăţământul din comitat peste tot. Şi nu trebuie 
să o spunem îndeosebi învătătorilor, în a căror inimă, procedura 
lui riguroasă dar dreaptă, a produs reşpectul şi Încrederea ce i-o 
păstrează. 

Ne alăturăm deci şi noi cu plăcere celorce serbează iubileul 
de 25 ani şi dorim din adâncul sufletului nostru Mag. Sale să
nătate şi vieaţă îndelungată, încă mulţi ani 1 

Pentru iubileul ce se va scrba, cu ocaziunea adunării gene
rale a reuniunei învăţătoreşti ,~Arad Videki Tanit6 egylet·', să pre
găteşte un memoriu, care va cuprinde amănunţit întreaga activi
tate a M. Sale, dimpreună cu reZllltatele ajunse. Din venitul curat 
ce va rezulta din vinderea acestuia, se va crea - în convictul 
învăţătoresc aflător în Arad - un fond care va purtă numele M. S., din 
care se vor împărtăşi cu întreţincre grătuilă fii de învăţători, află

tori la ştudiu În Arad. Pentru abonarea numitului memoriu, am 
primit şi noi În zilele trecute o listă de Înscriere. Ceice doresc al 
abona, - încât nu vor fi primit asemenea liste, - să se însinue la 
redacţia organului nostru pe o carte de corespondenţă. Pretul e 
5 cor. şi se va solvl, când vor primi opuI. 
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Învăţători noi În Arad. Venerahilul Consistor a Întărit ale
gerea învăţătorilor: Gheorghe Popoviciu pentru ~coala din Arad
Perneava şi a lui Dimitrie Popovicill pentru şcoala din Arad-Şega. 
Astfel ambii secretari ai reuniunii noastre învăţătoreşti au ajuns 
În comuna centrală a diecezei. Gratulăm nou aleşilor şi ale
gătorilor ! 

Dar frumos. OI Vasile Stroieseu, proprietar în Basarabia, de 
prezent la cură în Davosplatz, din Helveţia, la apelul trimis de 
Consistor, a dăruit pentru fondul cultural din Blaj suma de 100.000 
cor. frumos exemplu. Preţios dar. Iar astăzi, când şcoalele noastre 
trec prin vremuri atât de grele, generozitatea dlui Stroiescu te 
ridică, te înalţă, 

Incendiul din Oktirito. în comuna Ok{~rit6, comitatul Sătmar, 
s'a întâmplat zilele trecute o mare nenorocire. Peste 300 de oa
meni au murit în flacări, iar peste 60 de inşi zac răniţi În şpital. 
Dintre cei morţi, 122 nici n'au putut fi cunoscuţi, fiind numai 
s€rum. Nefericirea s'a întâmplat Între astfel de împrejurări: Comuna 
Oki)rito e o comună curat ungurească. Tinerimea din loc a aran
jat de sărbatorile Paştilor o petrecere. Petrecerea s'a ţinut Într'o 
şură de SCâllduri, acoperită cu paie, În curtea jidanului Veisz. 
Până la 9 ore sara, petrecerea a decurs bine şi vesel. La 9 ore 
deodată s'a aprins un lampion, şi dela acesta a luat foc decoraţiile 

de hârtie şi crengile uscate, rămase În şură încă dela alte petre
ceri de mai înainte, şi cu ele împreună şura întreagă, arzând şi 

înecând cu fumul iiproape pe toţi câţi au luat parte la aceia În
grozitoare şi nefericită petrecere. Cei puţini cari au scăpat cu vieaţă, 
povestesc grozăvenii ce s'a petrecut atunci în tumult. Din unele 
famili au perit toţi membrii, iar din altele au rămas numai copii 
mici lăsaţi acasă, acum fără părinţi. 

Femee - Dr. În teologie. La universitatea din Upsala, În 
Şvedia, a făcut decurând doctoratul în teologie o dşoară: Emilia 
Fogelklar. in Upsala studiază mai multe femei teologia. Numila 
dşoară este cea dintâiu, care a fost admi5ă la examenele teolo
gice .. Ca să poată fi admisă a trebuit să facă o rugare îndreptată 
cătră rege. învoirea regală j-s'a dat Însă numai cu observarea, ca 
noaua doctoreasă în teologic nu va avea drepturile impreunate cu 
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titlul doctoresc. Prin urmare, nu va putea ocupa slujbe de-ale 
preoţilor şi nici nu-i va fi permisa ţinea prelegeri teologice la 
universitate. 

Gum a fost creată femeia. O legendă din Industan spune 
despre crearea mamei genului omenesc următoarele: 

leul focului, Tvaştri, a făptuit lumea. Când era să înceapă 

crearea femeii, zeul a observat, că i-se sfârşise materialul întreg 
la alcătuirea celoralalte fiinţe şi lucruri din lume. Intristat şi mirat, 
a căzut pe gânduri. Deodată zeul s'a ridicat şi iata ce a făcut: 
A luat rotunzimea lumei, încovoietura lunecoasă a şerpelui, Înco
Iăcirea gingaşe a iederei şi mlădioşia salciei; a mai luat catifeaua 
florilor, uşurătatea penei, lucirea din raze de soare, lacrămile no
rilor şi nestatornicia vântului; dela iepure a luat frică, dela păun 
deşertăciune, dela diamant tărie şi dela tigru cruzime; în sfârşit 

a mai luat răceală din zăpadă, limbuţia dela papagal şi gângurit 
dela turturică. Toate acestea le-a amestecat la olaltă şi dintr'însele 
a făcut femeia. 

Solviri: - Fondul Teodor Ceontea: Elevii din şcoala învă
e.tătorului Gheorghe Precupaş, din Dieci 2 cor. 

- AbonamenL' Ioan Bogdan 10 cor., Traian Văţan 10 cor., 
Augustin BeJeş 5 cor., Petru lotiu 5 cor., Ioan Popoviciu 5 cor. 
şt Gheorghe Popa 4 cor. 

Dare de samă şi mulţămită publică. Cu ocaziunea petrecerii 
aranjate de invăţătorimea din tractul Chişineu, s'a încassat În taxe 
173 cor. 50 fiI., suprasolviri 65 cor. 60 fiI., de tot 239 cor. 10 fii 
Spese au fost 211 cor. 92 fiI. Venit curat 27 cor. 18 fiI. Ulterior 
s'a mai Încassat 27 cor., cari adause la cele 27 cor. 18 fi!., ne dau 
un venit curat de 54 cor. 18 fiI. Suma aceasta, conform scopului 
petrecerii, s'a administrat deja cassarului general al reuniunei 
noastre, pentru monumentul fostului nostru profesor de pie me
morie Teodor Cionrea. -- ----~~ 

Suprasolviri au binevoit a face următorii domni: Dr. G. 
Popovici, advocat, Chişineu 10 cor., Dr. Nicolae Oncu, dir. de 
bancă f> cor., Augustin Beleş, preot, Şimand 5 cor., Ioan Belle, 
inv., Şiclău, Gheorghe Turie; preot, Otlaca, Gheorghe Ardelean, 
preot, Erdeiş, Dr. Iustin Pătruţ, advocat Chişineu, Gheorghe 

, 
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Ispravnic, neg., Şic1ău câte 4 cor., Katona Gabor, înv. de stat, 
M. KovacsMza, Todor Otlăcan, Teodor Leucuţa, inv. PiI, G. 
Beleş, preot, Ketegyhaza câte 3 coroane, Emilia Albici, Nadab, 
Augusti n Batoc, Chişineu, Aurel Hui, inv. Mişca, Romul Mladin,' 
preot Otlaca, Gheorghe Adam, Chişineu, Dimitrie Muscan, preot, 
Nădab, Victor Popovici, preot, Ciaba, Gheorghe Iancu, înv. Mada, 
Gavril Popluca, preot, Cintei, Pavel Anuleu, Oiula, Gheorghe Stan, 
Ioan Crişan şi Moisă Mariş, inv. Socodor câte 2 COL, Dimitrie 
Boar inv. Nădab, Trăian Tabic, Ioan Turdean, preot Şimand, 
Teodor Cherechean, inv. Galşa, P. Boar, neg. Cinteiu, lustin Iancu, 
preot Otlaca, Trăian Crainic, neg. Nădab, G. Muntean,Tm<:Masca, 

~Mihâi Tarnău,~ Chişineu, l. Pătruţ, notar, Chişineu. 1. Codrean, 
preot, Şiclău, G. Petrovici, preot, Pil şi G. Baltoi :câte 1 cor., 
Gligor Mladin, inv. penzionat, Chişineu, Castan Păcurar, Chişineu, 
Acsay Istvan câte 50 fii., Stefan Sabău, Socodor 10 fiI. 

Pentru interesul dovedit faţă de cauzele noastre dăscăleşti 
nobilii donatori primească mulţămita noastră sinceră. Dimitrie 
Boar, cassar. Todor Mariş, notar . 

• 

Bibliografie. 
tn editura librăriei Ciurcu din. Braşov, au apărut in timpul 

mai nou: 
Geografia Ungariei, prelucrată după noul plan ministerial în 

uzul preparandiilor, institutelor de învăţământ şi pentru privaţi, 
traducere din limba maghiară după Dr. Nemethy Kăroly, de: dl 
profesor Nicolae Mihulin. Preţul 1'60 cor. 

Calea pocăinţii, de Lldislau Urai, direclorul institutului co
recţional din (Aiud) Nagyenyed, tradusă şi localizată de: Ioan 
Vassiu. Preţul 40 fiI. 

O Sâmbătă norocoasă, piesă poporală în 4 acte de: 1. V. 
Praţul 40 fiI. 

Moisă Păcurarul, piesă poporală În 4 acte şi un tablou, cu 
muzică cântece şi jocuri, de: Dr. Dionisiu Sjoica; partea muzi
cală separată, de: Iacob Murăşan. Preţul 80 fiI. 
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Ambele aceste piese sunt foarte acoJ11odate pentru a fi re
prezentate la popor, având un conţinut moralizator, prin care com
bate În mod foarte corespunzător patima beţiei. 

în librăria diecezană din Arad: 
Limba maglz iara , manual pentru elevii claselor 1, 1/ şi III a 

şcoalelor noastre poporale rumâne de: Iuliu Grofşorean şi Iosif 
Moldovan, prelucrată din nou, În ediţiunea a III-a, conform pres
criselor planului de învăţământ ministerial şi foarte acomodată 
împrejurărilor şi trebuinţelor noastre. În acest manual, pe lângă 
exercitiile limbistice de până aci, s'au introdus O serie corespun
zătoare de bucăţi de cetire şi exerciţiile de vorbire prescrise de 
planul ministerial împărţite după clase şi provilzute cu explicări 

metodice şi întrebări cerespunzătoare. Preţul este tot cel vechi, 40 
fileri de exemplar. 

Posta redactiei. . ~ 

25. - Nu întreg despărţământul, numai trei sunt ceice re
stituiesc organul. Numele lor nu-I publicăm, am abstat dela acest 
propus, pe motivul de a nu ne desgoli lumii. Se poate, că 

vor reveni. 
T. G., G. C., S. B. - Abonamentul organului, în urmarea 

concluzului unanim al ad unărJi generale, au să-I plătească toţi 

membrii ordinari ai Reuniunei. ÎI plăteşte chiar şi redactorul foii, 
cu toate că face serviciul gratuit. Numai adunarea generală poate 
absolva membrii dela aceasta datorinţă ce singuri şi-au impus-o. 

T. Dascal În C. - Diploma o poţi primi la presidiu oricând 
vei avea afaceri prin Arad. 

D. A. În P. - Chiar acesta este motivul nepublicării circu
larelor oficioase în olganul nostru. Nu aflăm de conzult a servi 
cu asemenea date istoriografilor în viitor. - Durere, dar e aşa.
Incât priveşte remediile ce le propuni, credem, că nu e potrivit 
timpul. S'ar provoca numai supărări, cari ar învenina şi mai tare 
pe ceice caută a ne descreditâ înaintea lumii. Să aşteptăm timpuri 
şi ocaziuni prielnice. 

Tiparul 'l1pografieî diecezane din Arad. 
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