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Relativitatea educatiunii. , 
Au fost timpuri şi bărbaţi de şcoală, cari au sus

ţinut şi mai susţin şi astăzi, că şcoala este atotputer
nică, poate să schimbe radical mersul lumii, poate cu 
alt cuvânt să săvârşească adevărate minuni. 

Ceice au susţinut şi mai susţin astfel de teorii pri
pite, au judecat şi judecă lucrurile în mod unilateral şi 
numai la suprafaţă. 

Mânecând dela principiul recunoscut decătră cei 
mai mari cugetători ai omenimei, că în lume toate sunt 
numai relative şi nici decât absolute, reiese în mod evi
dent, că teoria atotputerniciei şcoalei la cel dintâiu pas 
se clatină şi dă de mal, nefăcând nici şcoala excepţiune 
în acest macrocosm, pe care noi îl numim univers. 

în decursul veacurilor s'au stabilit incontestabil multe 
-'principii sănătoase şi s'au secerat succese admirabile şi 

pe terenul educaţiunei, dar cutoatecă aceste succese 
poartă pecetea genialităţii, nici pe departe n'au ajuns ]a 
culmea perfecţi unei, la ultima raţiune Precum în tehno
logie maşina de sburat nu va rămânea desigur ultima 
descoperire, aşa nici în pedagogie cele mai nouă desco
periri nu vor rămănea totodată şi cele din urmă. Teo-
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riile celebre de astăzi urmaşilor noştri cu simţuri cu 
mult mai desvoltate Ii se vor părea lucruri de rând şi 
se vor avânta la lucruri, la cari noi astăzi nici nu bă
nuim măcar. Generaţiunile viitoare nu-şi vor mai cheltui 
energia - cel puţin nu in aşa măsură - în tehnica 
educaţiunei. Generaţiunile viitoare, în urma muncii noastre, 
vor avea terenul asHel pregătit, ca să se avânte ]a înăl
ţimi ameţitoare. Acele generaţi uni nu vor mai fi măestrul, 
care să se trudească o vieaţă întreagă ca din materia 
brută să cioplească din greu, ca să aibă ce! puţin în mi
niatură opera ce o urmăreşte, ci va fi artistul mare, care 
va avea mai mult ca să ciseleze şi să-şi poleieze mai 
mult opera şi cu toate acestea nu vor ajunge idealul ur
mărit. Şi e bine că mâna nevăzută a provedinţei a în
tocmit astfel fucrurile, deoarece în caz contrar omenimea 
ar cădea în cea mai mare amorţire şi ar înceta orice' 
avânt nobil de progres şi de veşnica dorinţă spre mai bine. 

Deaceea nu credem în atotputernicia şcoalei şi a 
educaţiunei peste tol Ca orice lucru din lume şi educa
ţiunea are numai putere relativă şi nicidecât absolută. 
mprejurările de cari atârnă o face să oscileze când în 

dreapta când în stânga în raport cu sprijinul ori obsta
colele ce i se pun în cale. Deaceea vedem, că ]a po
poarele la cari centrul de preocupaţiune îl formează ches
tiunile de educaţiune, aceasta s'a avântat la înălţimi con
siderabile, iar la acele, la cari aceste chestiuni formează 
a cincea roată Ia car, se târeşte şi astăzi in noroiu şi-ţi 
trebuie patru boi, ca să o urneşti din loc. 

R. 

turn mi -om fH~ut mUI~U ~~olar la ~c~~la m~a.·~ 
Ce înţelegem prin învăţământ intuitiv, bineînţeles, 

că nu mă vOlu apuca să spun, cu atât mai mult nu mă 
voiu apuca să argumentez şi să-i demonstrez însemnătatea. 
Principiile lui sunt întoarse şi pe o parte şi pe alta, tăl-
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măcite şi răstălmăcite de toţi şi'n definitiv aprobate de 
toată lumea didactică. "Nimic nu se poate prinde în 
minte, fără să nu fi trecut mai întâiu prin simţuri« zic 
unii; "Intuiţia este baza, pe care se clădeşte edificiul 
intelectual, este pârghia de reazim a întregului învăţământ" 
adaugă ceilaalţi, şi au dreptate, au foarte mare dreptate; 
nimeni nu le-a conte stă. 

Aşa zic toţi, aşa zic şi eu, fiindcă aşa este. 
Ieşim din şcoală cu un stoc bine definit, cu o doză 

relativ suficientă de principii pedagogice, şi nici dragostea 
de "multă treabă" nu ne lipseşte. Plecăm la postul des
tinat cu mare râvnă de a munci şi puşi pe orişice s'ar 
întâmpla. 

Acolo o mulţime de împrejurări, cari de cari mai 
grele, mai nefavorabile îi fac să-şi uite de ce-şi puseseră 
în gând, sau să le creadă nerealizabile şi principiile ră
mân tot principii; ori ele n'au valoarea lor adevărată, 
decât transformate în fapt. 

Astfel îşi urmează el, învăţătorul, (căci şcoala lui e 
lipsită de toate) calea cea mult bătută de atâţia alţii, 
mulţumindu-se cu putina intuiţie ce o poate face, tie 
după hărţi şi tablouri (acolo, câteva), fie în desemn pe 
tablă, imagini de altfel foarte palide. Şi din acestea ce 
se pot scoate? Noţiuni şi reprezentări foarte neclare şi 
cât se poate de superficiale, judecăţi şi raţionamente 
falşe, confuse desigur. Iată deci bagajul intelectual al 
tânărului absolvent de curs primar. 

Aceasta am constatat-o la elevii mei, la cei din co
munele vecine, ba şi aiurea, căci, afară de mici deose
biri, la toţi s'a procedat la fel. 

Ce e de făcut atunci? Tocmai de acest lucru voiu 
căuta să mă preocup aici, punând cred o mână de aju-
tor în această direcţie. . 

În consecinţă trebue să recurgem la alt mijloc de
cât cel de până acum. "Care?" vă veţi Întrebă. Totuş 
îl ştiţi cu toţii. Să vi-l spun, este muzeul şcolar în prima 
linie. "Ei, dar asta este chestie veche şi discutată prin 
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toate revistele de şcoală u , ar zice domnul X. "Bine, că 
e chestie veche, ar fi ce-ar fi, nu e nimica" parc'ar luă 
reDlica domnul Y. "dar greul cel mare este că nu poţi, 
n'ai mijloace ca să alcătueşti un muzeu şcolar" .... 

Voiu răspunde numai domnului Y. şi~i voiu spune aşa = 
Dacă e vorba de alcătuit, e lucru foarte uşor. Şi 

fiindcă mi se pare că nu-ţi vine a crede, o să caut să 
mă explic şi să-ţi dovedesc justeţa afirmaţiei mele, dar 
te rog fii atent. 

E un an de zile, decând am inceput la alcătuirea 
unui asemenea muzeu şi acum e gata complet, afară 
de câteva mici lipsuri. Bani din punga mea n'am dat 
pentru el, dar în schimb am dat multă bunăvoinţă. 
Nimeni nu mi-a dat nimic. Totul e adunat şi făcut de 
mine. . 

Întâiu, printr'o serbare dată în comună mi-am făcut 
rost de un dulap cu geamuri, comandat înadins pentru 
muzeu. E lung de 3 m., înalt de 1-50 m. şi aşezat pe 
un scaun lung şi de 70 cm. înalt. 

Dulapul fiind gata, am început să adun inel tot 
ce-mi trebuia pentru intuiţie la cI. 1. şi div. Il, pentru 
şt naturale la divizia III. şi ]a ,aritmetică şi geometrie. 

1. Corpuri geometrice din carton, humă şi lemn; 
măsuri de lungime, greutate, capacitate, monete. 

2. Metale diverse, cărbuni, nisip, pietriş, gresie, 
piatră de var, de construcţie şi diferite feluri de pământ; 
ţiţei cu derivatele lui: benzină, petroleu, vaselină, para
fină, păcură; sare albă, vânătă, roşie, etc. 

3. Plante cu rădăcină, tulpină şi flori; uscate la 
umbră îşi păstrează culoarea verde. 

4. Difer,te feluri de uleiuri vegetale şi minerale; 
produse de natură animală: unt, untură, seu (săpun, 
lumânări); lână, păr (o bucată de aba sau dimie). 

5. Şarpe, lipitoare, râmă, rac, broască şi un peşte~ 
toate conservate În borcănaşe cu spirt. 

Apoi un epure, un viezure, o barză, o acvilă, o pe
reche raţe sălbatice cu cuib şJ ouă, precum şi alte ] 4 
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pasări şi păsărele împăiate de 'mine fără a fi urmat vreun 
curs de specialitate şi fără să fi avut nevoie de multă 
pricepere sau dexteritate. A împăia o pasăre cu mâna 
d-tale, nu-i aşa, ţi se pare o imposibilitate, colege Y? 
Şi e foarte natural. Totuş eu te asigur, că ai să poţi şi 
d-ta, dacă mă vei urmări tot cu aceeaş atenţie. Nici eu 
nu credeam şi nici prin gând nu-mi trecea că am să 
pot vreodată să împăez o pasăre. Aşa, nu ştiu cum s'a 
întâmplat, că într'o zi m'am apucat să împăez o cioară 
împuşcată. Dintr'un început am luat-o ca glumă, să văd 
- fiindcă n'aveam ce face - ce-o să-mi iasă. Am luat 

, un cuţit, i-am crestat puţin pielea pe piept, şi apoi cu 
degetul arătător şi cel mijlociu am început să o jupoiu ; 
de altfel şi pasările au pielea durabilă şi elastică, aşa 
că la jupuit n'am întâmpinat nici o dificultate. Lucrul 
a mers uşor, numai la aripi şi picioare am avut grija 
să le jupoi de piele până la coate, iar aci am retezat 
cu os cu tot. Mai mare grijă trebue să fie însă la capul 
pasării; instrucţia cea mai clară ţi-o dă lucrarea însăşi. 
Până aci a mers, cum a mers, dar acum ce te faci, că 
ce e drept, când o văzui aşa mototol, fără nici o formă, 
era cât pe-aei s'o arunc; însă mi-am zis: ia să mai fac 
o încercare, să vedem ce mi-o mai ieşi? 

După ce am sărat puţin pielea pe partea dinăuntru 
ca să nu se strice, am luat o mână de câlţi şi cu un 
beţişor i-am vârît pe cioc, pânăcând €apul şi-a recăpătat 
forma. Mai semăna a cioară acum, ceeace mă făcu să 
prind curaj şi să lucrez înainte cu mai multă credinţă 
în izbândă. 

Am continuat apoi cu umplutul şi în restul corpului, 
până când am crezut eu că a ajuns la mărimea naturală. 
Cu un ac am cusut pe piept şi pântece, peunde tăiasem 
,cu cuţitul. I-am cusut apoi ciocul, care stătea deschis, 
vârÎnd acul prin nări aşa ca să nu se cunoa~că cusătura. 

Terminând toate acestea, am luat trei bucăţi de 
sârmă, de grosimea unui paiu de grâu mai groscior (în
totdeauna, grosimea sârmei depinde de mărimea pasărei), 
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ascuţite la câte un capăt'. Cea mai lungă am destinat-() 
să servească drept coloană vertebrală. Pentru aceasta am 
vârit-o prin creştetul capului pasărei, prin mijlocul corpu
lui, iar în dreptul piciorului j-am schimbat direcţia, fă
când- o să treacă prin picior --- printre piele şi os, -
ieşind afară prin talpă. A doua sârmă pleacă tot aşa, 
însă desub gât şi trecând prin celălalt picior. în fine 
a treia sârmă pleacă prin pielea unei aripi fără a schimba 
dispoziţia penelor, traversează corpul şi răspunde prin 
cealaltă aripă .. Fixând bine aripele pelângă corp, am 
îndoit capetele sârmei deac1 ca să ţină mai bine şi să 
nu se vadă în afară. 

Am fixat după aceea pasărea pe un butuc de lemn, 
vârînd în butuc capetele sârmelor ieşite prin tălpile pi
cioarelor, dupăce mai întâiu am găurit lemnul cu o sulă. 

Dupăce am înţepenit-o bine pe retezătura de lemn, 
am căutat să-i dau adevărata expresie a formei, în
doindu i gâtui, îndreptându-i capul, corpul după cerinţă, 
şi în fine pe ici I şi pe colea, unde fulgii erau deranjaţi 
din timpul lucru!ui, cu o sârmuliţă ascuţită i-am dat la 
Jocul lor firesc. In loc de ochi, i-am înfipt în orbite două 
bolduri (ace cu gămălie) de mărimea unei porumbe şi 
cioara era gata. 

Tot aşa am împăiat şi pe celelalte cari le am, 
reuşind din ce în ce mai bine. 

Cu muzeul şcolar astfel alcătuit, mă servesc de mi
nune la aritmetică, intuiţie şi şt. naturale. 

Pentruca învăţământul intuitiv să se Întindă şi ]a 
celelalte obiecte de învăţământ ca religie, geografie, istorie, 
etc., pelângă altele, am recurs la o lampă de proiecţiuni 
(lanternă magică), pe care mi-am procurat-o din produ
sul material al unei alte serbări şcolare. Şi fiindcă mulţi 
colegi m'au întrebat şi m'au rugat să le dau detalii în 
această privinţă, dau aci căteva lămuriri, pe cari le cred 
folositoare pentru cei interesaţi. 

- Am cumpărat-o dela magazinul de optică A. Menu,. 
Calea Victoriei, Bucureşti. Preţul ei net este de 140 lei" 
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iar clişeele (tablourile) se vând separat şi costă 1'60 lei 
bucata. 

Clişee împrumută şi Casa Şcoalelor. In urma unei 
simple cereri ce am adresat-o direct "Muzeului Pedagogic", 
Str. Cosma, Nr. ] 1, Bucureşti, mi s'au trimes 106 clişee 
cu diferite şi foarte frumoase vederi din Sinaia, Castelul 
Peleş, câte un colţi~or de munte, de pădure cu brazi 
seculari, apoi scene din viaţa lui Isus, tablouri de artă, 
umoristice, etc., etc., care, proiectate cu lanterna au un 
efect covârşîtor, nu numai asupra copiilor de şcoală, dar 
chiar şi asupra adulţilor, căci sunt admirabil executate. 

O scenă, un tablou astfel reprezentate le vorbesc cât 
zeci de foi scrise şi e de neinchipuit cu câtă înălţare de 
suflet se despart ei de aceste frumoase petreceri cu ade
vărat copilăreşti. 

"v. N.i( Nic. A. IonescII 
Mavrodin -Teleorman. 

Exercitii intuitive . • 
(Continuare). 

Grădina. 

Din curte ajungem in grădină Grădina e îngrădită cu gard. 
Gardul poate fi de nuele, de uluci (stobori), de scânduri, de leaturi, 
de drot, gard viu. Gardul e de folos, că nu lasă să Între În 
grădină animalele şi oamenii cei răi. . 

Grădina are formă încolţurată, oblungă sau rotundă. _ 

Grădina e împărţită în mai multe table. Printre table sunt 
mai multe cărări, pe cari umblăm. 

într'o tablă se află: meri, peri, pruni, cireşi, vişini, nuci, 
pierseci, caisini. Aceştia se numesc pomi. Iar tabla În care se află 
pomii se numeşte pomărie. In altă tablă se află: fasole, salată, 
varză, ridiche, morcovi, ceapă, usturoiu, petrinjei, cartofi. Acestea 
se numesc le-gu-me. Locul, unde se află numai legume se nu
meşte le.gu-mă-ri-e. 
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in altă tablă se află: tulipan, crin, rosa, garoafă, floarea 
soarelui. Acestea sunt flori. Locul, unde se află numai flori se 
numeşte flo-ră-ri·e. ' 

Prin flori umblă o multime de albine. Ele culeg miere din 
flori. Albinele petrec in coşniţă. Locul, unde se ţin stupii se nu
meşte stu-pă-ri-e. 

tn altă parte a grădinii e sădită vita de vie. Aceasta e via. 
Viţa de vie face struguri. 

Printre table dealungul cărărilor se află şiruri de coacăză şi 
agrişe. Acestea sunt puse în grădină pentru fructele lor. Tot 
pentru fructele lor sunt puse şi smeurele. 

* 
Ce e 'nalt ca casa, 
Verde ca rnătasa, 

Dulce ca mierea 
Şi amar ca fierea? (Nucul). 

* 
Capul, trupul mi· e tot una, 
Pe un picior stau totdeauna. 
Am cămeşi nenumărate 
Şi le port toate 'mbrăcate. (Varza). 

* 
La cap limbă cu miere, 
La coadă limbă cu venin. (Albina). 

L"crările din grădină. 
Primăvara inainte de toate oamenii direg gardurile. Pământul 

în urma lucrării şi-a plantelor slăbeşte. Pe pământul stors de 
puteri ducem băligar, îl gunoim. 

Pământul gunoit trebuie săpat afund cu hârletul. 
Acesta apoi vine greblat cu grebla cea de fier, pentruca să 

se sfărâme bruşii cei mari. Pământul greblat apoi se calcă în 
straturi drepte, frumoase, pe o sfoară sau frânghie. Numai dupăce 
a fost pământul astfel pregătit se seamănă cu legume: salată, 

varză, morcovi, ceapă, castraveţi ş. a. Unele plante se seamănă 

in răsadniţă. Când sunt destul de mari acestea se sădesc. Ca să 
se prindă, seara le udăm. Plantele buruienoase le plivim. Plan· 
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tele e bine să le pIivirn după ploaie. Dacă nu plouă înainte de 
plivire, trebuie să le udărn. Printre plante, ca să crească, trebuie 
să şi săpărn. Dacă sunt prea dese, le rărim, iar dacă nu ploaie, 
seara şi dimineaţa le şi udăm. 

Lucrările din grădină le săvârşim cu hârleţul, sapa, grebla, 
doniţa de udat, cosorul, scara. 

~Mărtll. 

Părţile mărului sunt: rădăcinile, trunchiul, crăcile şi ramu
rile. Tulpina, crăcile şi ramurile formeaza coroana rnărului. Tul
pina rnărului e Îmbrăcată În coaje. Coaja e sură-închisă, aspră 

şi brăzda:ă. Trunchiul sub coaje e lemnos şi tare. În mijloc se 
află măduva Primăvara ies muguri pe ramuri. Florile mărului 

sunt albe şi miroasă plăcut. Dupăce se scutură foiţele cele albe, 
rămân merele mici şi verzi. Ele cresc Încet Merele sunt fructele 
mărului. 

Părţile fructului sunt: coaja sau peliţa, miezul şi sâmburii. 
Mărul e rotund, la capete cam turtit, verrle (galbin, roşu), 

are coadă, coaje verde, miez cărnos şi mustos şi sâmburi negrii 
aşezaţi În cinci căsulii. Merele coapte le mâncăm. Din mere se 
stoarce şi vin. Oamenii păstrează merele peste iarnă în pivnită, 

in fân şi În gropi făcute în pământ. 
Unii oameni le mai uscă. Acestea sunt poame uscate. Pomii 

trebuiesc Îngrijiţi bine. Primăvara îi curăţim de omide. Vara 
săpăm pesub ei şi printre ei; iar toamna Îi ungem cu var, ca 
să nu-i roadă iepurii. 

* ; 

Ce e aceea, ce primăvara inmugureşte, 
Vara umbreşte şi iarna încălzeşte? (Pomul). 

Faso/ea. 
Fasolea se seamănă in rânduri. Rădăcinile sunt firoase; în 

loc de tulpină are cot<?r. Pe cotur se află frunzele, cari au câte 
trei foi păroase. Tot pe cotor cresc florile, din cari se desvoltă 
fasolea, păstăii verzi. tn vârful cotorului se desvoltă atele, cu 
ajutorul cărora fasolea se urcă pe pari. Fasolea o mâncăm vara 
verde (păstăi), iar iarna uscată (boabe). 

* 

-
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Cerceluşul doamnei 
[n fundul oalei. (Fasolea). 

Trandafirul. 

Trandafirul are rădăcini şi trunchiu lemnos. Pe trunchiu şi 

pe crengi se află o mulţime de ghimpi. Frunzele sunt crestate 
pe margini cu dinti. Florile trandafirului sunt compuse din o 
multime de foiţe colorate. Sunt trandafiri albi, roşii, galheni ş. a. 
Trandafirul are miros foarte plăcut, mai ales cel din grădină. 

Cel sălbatec face nişte fructe roşii lungureţe, ce se numesc 
măcieşe. Din acestea se fierbe un Jictar dulce, ce se foloseşte la 
prăjituri. 

(CI. II.) 

Comllna. 
Toţi oamenii cari şed într'o casă şi mâncă la o masă for

mează o familie. Oamenii locuesc în case. Casele sunt aşezate 
in ~ir. Mai multe case unele lângă altele formeilză un şir de 
case. Dincolo de şirul acesta de case se află alt ~ir de case. 
Printre cele două şiruri de case se află un loc gol. Pe locul cel 
gol umblă: oamenii, vite, care, trăsuri ş. a. Locul cel gol, ce se 
află intre cele două şiruri de case se numeşte stradâ. Străzile 

cele largi şi frumoase se numesc străzi principale. Străzile cele 
strâmte şi scurte se numesc strazi laterale (uiicioare). 

Toate străzile cu casele şi cu oamenii, cari locuesc in ele 
formează laolaltă o comună. Fiecare comună are nume. Comuna 
noastră se numeşte. '. Casele (zidiri le) sunt de două feluri. Sunt 
case, in cari nu are dreptul să între fiecare. Casele rn cari nu 
are drept să intre fiecare om se numesc case (zidiri) private, 
Casă privată e casa fiecărui om. Sunt apoi zidiri, În cari poate 
să 'intre fiecare om din comună. Astfel de zidiri se numesc zidiri 
publice. Astfel de zidiri publice sunt: şcoala, biserica, casa co
munală, spitalul, posta ş. a. 

Biserica. 

Biserica e cea mai frumoasă zidire din comună. Păretii ei 
sunt foarte inalţi. Ferestrile sunt foarte mari şi deasupra sunt 
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boltife. Acoperişul fncă e mai mare ca la alte case. Decătră ră
sărit se află pe acoperiş o cruce, iar În partea decătră apus turnul. 
Părţile dinăuntru ale bisericei sunt: altarul, biserica bărbaţilor şi 
biserica femeilor. Pe păreţi se află icoanele. Deasupra ceri mea. 
Cerimea e boltită. 

Pelângă păreţi se află scaunele şi strana. în scaune şed 
oamenii mai în vârstă. în strane cântă cântăretii. in biserică se 
mai află; sfeşnice, cădelniţe, candele, lumânări, prapori, răpizi, 

cruci ş. a. 
Acestea toate se numesc recvizite bisericeşti. Biserica e casa' 

lui Dumnezeu, pentru aceasta biserica e loc sfânt. 

~Ioara. 

Prin unele comune curge şi câte un părău. Lângă părău 

se află şi moară. Părţile din afară ale morii sunt: moara (zi
direa), iezătura, văIăul, roata morii, grindeiul. 

Părţile dinăuntru ale morii sunt: podul. în pod se află 
coşul. tn coş se toarnă grăunţele. Sub coş se află cele două 
pietri ale morii. 

Piatra de deasupra e găurită la mijloc. Pe acolo curg gră
unţele din coş şi sunt apucate şi făriimate intre pietrile morii. 
Aci grăunţele sunt prefăcute în făină, care lunecă printr'o gaură 
în Iadă. 

Piatra morii cea dedesupt stă locului, iar cea deasupra se 
invârteşte foarte iute. Aceasta se întâmplă aşa, că apa depe 
văIău cade pe roata cea mare deafară pe scocuri şi o pune în 
mişcare. Roata cea mare stă în legătură prin un grindeiu cu o 
roată mai mică dinăuntrul morii ce are măsele. Piatra morii 
incă stă În legătură cu un fus, care Încă are nişte măsele .. Când 
se intoarce roata cea mare, măselele roţii dinăuntru îmbucă mă

selele fusului şi pune piatra morii în mişcare. 

* 
Ce-i dai, îţi dă; 

Cu talpa 'n apă stă. (Moara). 

* 
Pe poduri ferecate 
Trec mii, nenumărate, 
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Şi le taie capetele 
Şi le schimbă numele. (Măcinatul). 

Locuitorii cOltttmei. 

Oamenii, cari locuesc în comună se numesc locuitorii co
munei. 

După etale. 

Copiii, cari nu pot mânca bucate, ci numai sug, se numesc 
. copii sugafori. 

Copiii, cari umblă in cămăşuţă se numesc copii mici. Copiii, 
cari umblă la şcoală se numesc şcolari, iar fetiţele şco/tiriIe. 
Copiii, dacă ies dela şcoală se fac juni, iar fetiţele fete. Feciorii, 
când sunt de 21 de ani merg la asentare. Dupăce ies dela că
tănie se însoară. Atunci se numesc barbaţi. Fetele dela 16 ani 
în sus se mărită. Atunci ele se numesc femei. Bărbaţii dacă 

incep a îmbătrâni şi a Incărunt1 se numesc moşi-moşnegi, iar 
femeile babe. Pe oamenii cei bătrâni trebuie să-i cinstim 1 

Locuitorii dllPii ocupaţilllle. 

Oamenii, cari umblă la plug se numesc plugari. Plugarul 
ară, seamănă, grapă, sapă, coseşte, seceră, culege, imblăteşte şi 

altele. 
Pământul se ară primăvara, vara şi toamna. Pământul arat 

se seamănă. Primăvara se seamănă ovăs, cucuruz, grâu de primA
vară, apoi trifoiu, măzăriche, luţernă ş. a. Toamna se seamănă 
grâu, săcară ş. a. Acestea toate se numesc ce-rea-le. Pământul 

arat şi sămănat se grapă. Grapa cea mai bună e cea cu colţi 

de fier. Aceştia taie brazdele şi sfărâmă bruşii, ce au rămas în 
urma plugului. 

* 
Masa o face măsarul. Cheia o face fierarul. Zidul îl face 

zidarul. Acoperişul casei ti face dulgherul. Hainele le face croi
torul. Pălăria o face păMflerul Cismele le face cismarul. Mă

sarul, fierarul, zidarul, dulgherul, croitorul, păIărierul şi cismarul 
sunt maiestri. Măsarul lucră cu gilăul, firezul, sfredelul, barda, 
ciocanul ş. a. 
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Fierarul lucră cu ciocanul, barosul, nicovala, cleştele, foi, căr

buni, apă. Zidarullucră cu ciocanul, lopăţica, lingura, plumbul ş. a. 
"Măestria e plug de aur". 
Sarea se cumpără din boltă (dughiană). Tot din boltă se 

cumpără zăharul, petroleul, făina ş. a. Zăharul, sarea, petroleul, 
făina ş. a. se numesc negoaţe. Oamenii cari cumpără şi vând ne
goaţe se numesc neguţători. Sunt neguţători de vite, de haine, 
de bucate, de cărţi, de lemne ş. a. 

lnvăţătorul lucră mai mult cu minlea. Cu mintea mai lucră 
preotul, notarul, medicul, advocatul, judecătorul ş. a. Oamenii, 
cari lucră mai mult cu mintea, se numesc diregatori. Pelângă 

case sunt oamenii anume plătiţi, ca să le ajute la lucrul câm
puIuL Aceştia sunt servitorii şi servitoare le. Ei slujesc pe plată, 

care se numeşte simbrie. Servitorii, cari servesc comuna se nu
mesc servitori comunali (săteşti). Servitorii comunali sunt: boarul, 
văcarul, porcarul, pacurarul Ş. a. (Va urma). 

Elegie.* 
De ce nu sum departe, 
Unde mă dores('., 
La sinul suav al mamei, 
Să mă odihnesc. 
Şi dacă nici acolo 
Nu. este repaus, 
Dacâ nici acolo 
N' oiu sdipa de gânduri, 
Paceţi-mi Iăcaj'iul 
intre pat1·u scdndu1·i. 
Apoi . . " lăsaţi-mă în pace, 
A mea odihnă dulce 
Să n'o conturbe nhne 
Prin plânsul sătt d14ios, 

* Dedicaţie mamei adorate. (Aflată intre manu9criptele profesorului 
Dr. Petru Pipoş). 

-
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Numai veşteda frunză 
Să-mi şoptească lin: 
Toate-s trecâfoare 
in aceaRtă lume 
Plină de amaruri şi de chinc! 

() F 1 G IOA S r:. 
Dr. P. P. 

Puterea educativă a şcoalei._ 
Vieaţa noastră socială este determinată de o ameste~ 

căiură de idei, cart corespund nevoilor născute de vre
mile ce trăim. Şi cum trebuinţele acestei vieţi sunt variate, 
tot aşa de variate sunt ~i ideile ce infloresc in cămpul 
atât de bogat al societăţii moderne. Toate clasele sociale, 
până aci desparţi te prin mari bariere, se întâlnesc În cai 
de lucruri comune şi îşi ma::Hlră puterile lor. În acest con
tact continuu şi aproape nemijlocit, se formeaza o nouă 
conştiinţă socială. Nu e mai puţin adevărat, că această 
transformare nu se face fară daune şi fără pericole. Noi 
asistăm la unul din cele mai importante fenomene ale 
societăţii moderne, la o criză profundă pe toate teren ele 
activităţii ~i cugetării omeneşti. 

Şi când ne cugetăm serioR la aceste fenomene ~i 
transformări, involuntar ne întrebăm: l> Reprezintă şcoala 
de azi idealul social al timpurilor moderne? Găsim în 
şcoala modernă aşa cqm este organizată, sinteza idealu
rilor sociale moderne, transformate in scopuri educative 
în raport cu mijloacele educative«. 

Şcoala actuală in diversele ei grade, este pregăJitoa
rea completă şi armonică a Douălor generaţiuni la vieaţa 
socială modernă? 

Mintea cercetatoriului rămâne perplexă in faţa ace
stor întrebări ~i dacă cunoştinţa legislatiei şcolare compa
rate şi experienţa vieţii de azi, pot ajuta, ca indicii călău-
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zitoare în vastul câmp al educaţiunii, prIvIrea ră.mâne 
confuză., nu numai din pricina deosebirei de evoluţie in
telectuală. şi socială. dela popor la popor, chiar încă ~i 
din nesiguranţa de a putea determina exact, care trebuie 
să fie idealul în care generaţiile viitoare se pot întâlnl, 
pentm bună.starea ~i fericirea oamenilor, şi pentru imbu
natMirea speciei umane. Pentrucă într'adevăr, în chestie 
de educaţie, nu este mai greu de pătruns, decât aceea 
de a fortnula in mod exar:l idealul social, cătra care ac
ţiunea şcoalei să fie tndrt~ptată. Caci nu e nimic mai tre
buincios să ştim, decât ceeace vrem să facem din oame
nii ce-Î educăm. 

Educaţia este opera care face ca omul să se impace 
cu sine insuş ~i cu semenii săi. Educaţia ridică pe om 
deasupra tuturor fiinţelor, facându-l superior, cultivându-i 
simţurile, facându-l mai impresionabil şi mai bun. Edu
caţia e o operă de pace: şi acolo unde e pace e şi pro
gres. Aceasta mare binefacere pentru omenire, şcoala este 
destinată să. o răspândească, templu sfânt al In minei şi 
al păcei, imbrătişând la sânul ei pe toţi acei, cari cu drag 
se apl'opie de dânsa, 1lentruca să-i faca fericiţi. 

Deaici misiunea de învaţator e una dintre inaltele 
vocaţiuni depe pamânt, căci numai dela dragostea, cu 
care dânşii îşi vor implini chemarea, se aşteaptă ferici
rea popoarelor, cândconşlienti de chemarea lor vor şti 
cum să-şi îndeplinească. sublima misiune ce au îmbrăţişat. 
Pe cât de important este rolul educativ al şcoalei şi pe 
cât de sublimă e chemarea noastră de educatori pe atât 
e de grea de indeplinit; căci ca să poţi educa pe alţii 
trebuie să fiI insuţi în intregime educat: să fii stăpânit 
de alese şi ·nobile sentimente, să fii prevăză.tor şi cunos
cător pedeplin al sufletului copiilor, când intri în şcoală 
sl1 te subtragi desub toate grijile lumii materiale, ca să 
poţi servi cu demnitate la altarul luminii ce ţi-s'a in
credinţat. 

Llli..her zice: .Serviciul de învăţător este cel mal 
mare· şi cel mai bun. Este una din cele mai mari VIf-
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tuţi depe pământ a educa cu credinţă copiii sa.tenilort 

ceeace foarte putini fac copiilor proprii«. Orice operâ ome
nească este inchinaÎ.ă unui scop şi a2estuia se subor
dinează mijloacele. Şi dacă şcoala trebuie să. fie pregăti
toare catră vieata socială, avem lipsă să ştim, care-i idealul 
social, caruia să-i fie subordinate mijloacele de educaţie 
şi in ce mod trebuiesc elaborate materiile de lnvăţamânt 

cari nu sunt altceva decât mijloacele oferite de progresele 
culturii pentru a indeplinl in şcoală ideea educati vă. 

Dacl\ intoarcem privirea In jurul nostru, dela căutata 
linişte a satelor noastre, pânăla vieaţa agitată a oraşelor, 
aceste mari centre de suflete, rămânem surprinşi de ne
sfârşita prefacere a patrimoniului ideilor obiceiurilor noa
stre, a tot ce este ca adevărat şi intim al nostru, a vie
ţii noastre morale, ce ne-a fost transmisă de generaţi unile 
trecute şi aşa cum ne-au format-o familiile noastre. Totul 
să prăbuşeşte in jurul nostru: religiunea strămoşilor noştri, 
ideile de patriotism, obiceiurile naţionale, ce constituesc 
fondul educaţiei noastre. 

Totul este supus astăzi discuţiunilor, analizei, toate 
devin discutabile. Ne formăm ca oameni in mijlocul ace
stei mari crize sufleteşti, ce trasmite fiinţei noastre nu 
forţa şi curajul, ci deşertăciunea şi plictiseala. Vieaţa noa
stră a devenit plină de griji sarbede, de gândiri vagi; nu 
'este liniştită, agitaţia o tot cupriude, 

Noi dorim să voim, dar nu voim, nu' ţinem să tra
ducem in acţiuni deliberările noastre. Sentimentele ce odi
nioară infrumseţau existenţa noastră se duc, dispar. Ami· 
ciţiile devin mai rare nestabile, gata a fi rupte pentru un 
nimic. Oamenii astăzi uniti mâne sunt în plină desbi~ 
nare, iar criteriile morale diferă dela fapt la fapt. Şi totul 
se justifică. , 

In vieata socială de azi se desemnează. pas cu pas, 
in sufletele noastre conturul a nouă idei. Noi simţim, că 
avem nevoie de mişcare, de a vieţui, de a iubt. în as
cunsurile gândirei noastre agitată de toate indoieli le vietii 
~i ale ştiinţei moderne, noi vedem câteodată mijind au-
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rora viitorului. Şi dacă pe frunţile noastre Îndungate, 
umbrite de scepticism, de preocupaţiuni de tot felul apare 
ca in valuri stinse lumina vieţii, izbucnesc totuşi din când 
In când In inimile noastre şi primii germeni ai unei nouă 
vieţi morale şi sociale. 

Vedem deja primele semne, în această undă nouă 
de vieaţă a plebei, care se casneşte sa devină un popor, 
a poporului ce aspira. la onoarea de a fi cetăţean. 

Şcoala, aceasta formă economică de educaţiune, co
respunzând nouălor nevoi ale societăţii moderne nu poate 
să nu urmAreasca desavârşirea morală a indivizilor sin
gulari, dar mai mult incă trebuie să tindă la formarea 
colectivă a oamenilor sociali. Urmând acest scop, toate 
materiile de invăţamânt din şcoală trebuiesc să fie aşa 
armonizate, că sa distrugă din sufletul copiilor toate sen
timentele urîte şi a le mulca în inimă sfânta iubire de 
aproapele şi dorinţa binelui obştesc. 

Nu vom putea ajunge acest scop, dacă noi Inşine 
nu vom premerge cu exemple promovând şi sădind astfel 
In inima elevilor în altele sentimente altruiste. 

Şcoalei ti revine rolul, ca să refacă pe om pentru 
vieată. Să formeze pe omul, care nu simte fnca. din tine
reţe sila, plictiseala, cum adese se întâmplă azi; să formeze 
pe omul, care nici in cele mai triste, nici in cele mai 
critice momente ale vieţii sale să nu se gândeasca. măcar 
la suprimarea sa tnsaş. Şcoala sa. formeze pe omul ce 
crede şi iubeşte, care speră şi lucrează din plăcere numai 
de a lucra în folof'iul obştesc. 

Şi dacă e foarte impor,tant rolul şcoalei, cu atât Tllai 
tnalta. e chemarea tnvăţătorului, acestui artist genial al ti
nerelor generaţiuni, care cu jertfa propriei sale existente 
ţinteşte să formeze societăţii cetăţeni vrednici, insufleţiţi 
de spiritul sanatos al vieţii nona., ce se răipândeşta tn 
val uri cald uroase atât tn oraşe cat ~i ia sate. 

înVăţătorului, azi mai mult ca ori când, ii revine cea 
mai grea misiuoe pentruca trebuie să ştie ce direcţie tre
buie să dea sentimentelor altruisle, ca acela tn locul prim 

11 
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să poată fi folositor neamului ~i patriei sale. Caci in 
primul rind existenţa unui popor o asigură gradul de tă
rie al senli mentelor naţionale ce-l stăpânesc. 

Iubirea de neam a fost, este şi va fi, făra. îndoeală 
cea mai perfecţionată şi puternică arma, cu care în lupta 
grea a vieţii va birul orice popor, menţinându-şi carac
terul etnic şi individualitatea lui. Prin cultivarea sentimen
tului naţional, iubire de neam şi moşie, sa facem aşa, 
ca inimile cetaţenilor, azi elevii noştri, sa bata cu putere 
la amintirea faptelor glorioase ale înaintaşilor noştri Ro
mâni; iar pentru apărarea drepturilor şi a moşiei, când 
vor fi în stare1 să fie gata a se jertfi, arătându-se prin 
aceasta vrednici de moşii şi strămoşii lor. - Aceasta 
insă numai atunci se va putea face cu succes, daca sen
timentul ce dorim să-I infiltram elevilor noştri va fi exact 
acela, ce stăpâneşte sutletele noastre, ale ed ucatorilor. 

împrejurările in cari se află ~coala română azi, nu 
ne permit sa. o facem aşa precum am dorl - totuş 

având in vedere scopul nobil şi datorinţa ce o avem faţă 
de neam, sa nu lasam să ne scape nici cea mai mica 
ocaziune pentru intarirea şi desvoltarea sentimentului na
tional. în acest scop sa. facem dese excursIi cu elevii pela 
localitaţile, cladirile şi monumentele istorice unde elevilor 
li se va explica toate momentele mai însemnate, scoţând 
tn relief vitejia ~i faptele nobile ale neamului său. -
Şi aceasta să 'o facem chiar in dauna altor discipline şco
Iare; căci toâte celelalte cunoştinţe şi-le poate omul însuşi 
chiar şi prin diliginţă proprie, caracter şi sentiment naţi
onal numai prin ingrijirea educatorului se poate desvolta 
şi întări. 

Să ne fie pururea inaintea ochilor, precum s'a zis 
mai sus, că viitorul unui popor, unui neam depinde dela 
sentimentele naţionale ce-l stapânesc. 

Galşa, 1913. 
T. Che,.echean. 

> 
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REVISTE. 
"Foaia Şcolastică" în nr. 7 cuprinde la loc de frunte un 

articol din peana d-lui Dr. Oct. Prie: "Limba română în şcolile 

poporale". În articolul din chestiune se învinuesc cu toată drep
tatea manualele şcolare, cari cuprind bucăţi fabricate anume şi 

cari sunt scrise într'o limbă lleînţeleasă decătră şcolari, când 
mintea lor nu apercipiază cele ceHte, ci cel mult aceasta se 
opreşte Ia forma Iiterilor ori a cuvintelor. 

În al doilea articol semnat de 0-1 A. Maniu; "Valoarea 
practică a Geografiei" se constată lipsa de cunoştinţe temeinice 
geografice, chiar şi la oameni cu o pretinsă cultură mai înaltă. 

Răul provine din incărcarea materialului geografic cu o mulţime 
de date seci precum şi din cauza manualelor şcolare cari sunt 
lipsite absolut de tablouri şi de vieaţă. 

"Ramuri" publică în nr. 5-6 din .Ileana d-Iui D. Tomescu 
o conferinţă, ţinută în ziua de 16 martie la şezătoarea Ligei cul
turale din Ploeşti şi a cercului studenţesc prahovan. 

În conferinţa din chestiune d-I Tomescu caracterizează cele 
3 generaţii de oameni, cari au urmat dela deosebirea politică şi 

culturală a neamului nostru: generaţia eroică dt'la 1848, care a 
fost călăuzită de cel mai sincer şi curat idealism, prin activita
tea căreia s'a intemeiat statul român de astăzi. După aceasta a 
urmat generaţia criticismului dela 1860 încoaci, care s'a aplicat 
culturii şi literaturii noastre precum şi stărilor şi faptelor de 
ordine politică, având să stabilească un acord între nouăle con
diţiuni de vieaţă politică şi intre tendinţele fundamentale ale sufle
tului nostru. în sfârşit urmează epoca dela 1900 incoaci, pe care 
autorul o numeşte: epoca realităţilor naţiollale, care prin "elibe
rarea curajoasă a tinerimei desub orice Înrâurire care nu se 
potriveşte cu necesităţile şi cu tendinţele vremurile noastre" se 
va naşte acea generaţie eroică dela 1848, admirată de noi şi În 
zilele de astăzi. Iar toate acestee se vor realiza prin ~roism. 

"Selecţiunea" În nr. 2 publică la loc de frunte un articol 
din pe ana cunoscutului filoromân Roberto Fava. în articolul din 
chestiune arată primejdia mare ce o formează slavismul pentru 
popoarele romanice şi cu deosebire pentru România, care se află 

11* 
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într'o mare de popoare slave. O-sa stărue cu argumente puter
nice pentru o alianţă, ce trebue să se facă între aceste 2 po
poare, care corespunde nu numai raţiunei de interes, dar şi celei 
de sentiment. 

în articolul următor 0-1 Mircea Russu Şirianu sub titlul: 
"Progresul ideii latine" scoate în relief patriotizmul adevărat, 

credinţa, precum şi curăţenia moravurilor familiare ale poporului 
italian, conc\uzând, că un popor care este cuprins de aceste 
idealuri este menit să trăiască şi să-şi satisfacă dorinţei sale de 
expanziune. 

CRONICA. 
Unde se lucrează cu adevărat, in Ardeal pentru neam. La 

Ckela Turmo, departe de oraş şi de plăcerile lui enervante, 
lipsit de un cerc de oameni egali în cultură şi în vederi, în 
două chilii mici, încât abia te poţi întoarce în ele, îşi dapănă 

vieaţa împreună cu nevasta şi trei copilaşi un luminător smerit 
"al poporului. Din cele două odăi, una în timp de iarnă serveşte 

şi de bucătărie. tn cealaltă un pat, o masă, un divan, câteva 
scaune şi un dulap plin de cărţi bine rânduite, iată podoaba şi 

confortul unui dascăI român dela sate. 
Abia ne desmorţim membrele de frigul ce ne-a cuprins în 

lunga călătorie cu trăsura, abia ne împrietinim cu mici copilaşi 

cu ochi negri şi expresivi, cum numai copiii de Român îi au, şi 

sunetul clopoţelului dela şcoală ne aduce aminte de scopul venirii 
noastre. 

Din fereastra locuinţei dascălului vedem întreg satul. La 
sunetul clopoţelului ies de prin case ţărani bine făcuţi. Subsuoară 
cu câte o carte şi cu un caiet se îndreaptă tacticoşi şi gravi 
spre edificiul şcoli. 

Se incepe examenul cu "elevii" cursului analfabeţilor. Când 
intrăm in sala spaţioasă a şcolii, zidită după toate poruncile 
d-ll.li inspector, băncile, în cari altădată stau copiii sburdalnici~ 
sunt pline de ţărani, cari aşteaptă cu o seriozitate uimitoare 
momentul, când au să-şi dea seamă despre ce au Învăţat. Rând 
pe rând se scoală "elevi" mustăcioşi şi cu glas sonor şi Sigur 
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cetesc pe apucate din abecedarele dăruite de "Asociaţie". în 
vremea ce noi răsfoim prin caietele scrise pentru examen, un 
ţăran înşiră dictando pe tabla neagră litere şi cuvinte scrise . 

. Mâna grea "a elevului'" deprinsă cu coarnele plugului şi 

cu coada aspră a sapei, scrie, scrie cu o uşurinţă uimitoare 
litere rotunde şi cifre lungureţe. . 

Un alt elev ,rezolvă tot pe tablă, mici teme din matematică, 
cari dovedesc că în cele două luni cât a ţinut cursul elevii şi-au 
însuşit şi elementele de comput: adaugerea, subtragerea etc. 

O-nul Învăţător îşi frecă cu indestulare mânile, iar în ochi 
migeşte O lumină care, tradusă în cuvinte, Înseamnă: îndestula
rea sufletească a unui om, ce şi-a împlinit o datorie faţă de 
neamul său, pe care îl iubeşte poate mai mult decât cei ce ni-o 
spun de atât ea ori la masa Întinsă, în cuvinte bine ticluite ..• 

'" 
Urmează partea a doua a serbării. Pe masa din frunte se 

desfac pachetele şi din ele ies la iveală zeci şi sute de cărticele 
nouă. O mică piramidă din tot ce a produs mai bun literatura 
poporală. _ ,,0. r.'" 

Sărbătorirea in Ardeal a poetului Gooa. După sărbătorirea 
grandioasă a poetului Goga la Bucureşti, pentru succesul extra
ordinar a piesei "Domnul notar"', a urmat în 12/25 martie săr
bătorirea poetului aici acasă la noi, în Ardealul atât de des cân-
tat de poetul "pătimirii noastre", 

La banchetul dat decătră societatea din Sibiu, în onoarea 
poetului, care a câştigat atâta glorie neamului românesc de pre
tutindeni, s'au rostit discursuri înălţătoare, cari vor avea un ne
tăgăduit rol educativ pentru generaţiuni1e ttinere În îndrumare~ 
idealului nostru de unitate culturală, ce se manifestă tot mai 
hotărît În zilele noastre. 

INFORMATIUNI. , 
Examenele dela preparandia gr.-or. rom. din Arad. Aflăm cA. 

examenele de curs şi caliticaţie de curs la preparandia din Arad 
.. tncep la 8/21 maiu, Totaiu dela cursul IV. ped., iar examenele de 

curs, de calificaţie de CUrS 1-I1I şi de calificaţie tnvăţătorească 
finală la 9 (22) iunie. 
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Examenele elevilor de clasa a VI. In Nr. 20. a. c. al organului 
..,Neptanitok lapja" a apărut ordinaţiunea ministrului de culte şi 

instructiune publică Nr. 57.729/914 care regulează definitiv aceasta 
afacere. Conform acestei ordinaţiuni, şcoalele vor fi împărţite In 
cercuri şi în fiecare cerc va fi exmis un inspector guvernial pentrll 
ţinerea exameneror. Aceşti inspectori (revizori) vor fi permanenti 
şi cu consimţământul organelor superioare a susţinătmulm de 
şcoale pot fi denumiţi ca atari revizori şi învătători directori şco
lari cari nu sunt în serviciul statului. Revizorii guverniali vor asista 
la examenul elevilor de clasa a VI din fiecare şcoală şi vor su
praveghiâ mersul învăţământului şi în decursul anului. Aceşti re
vizori însă pot fi destinaţi şi înlocuiţi cu altii ori când prin comitele 
suprem. Examenele se tin În şcoala unde a studiat elevul de clasa 
a VI, sub prezidiul reprezentantului superiorităţii diecezane. Prezenţa 
revizorului guvernial însă ei-te necondiţionată. In absenta lui nu 
se poate tinea examenul. Examinarea o face învăţătorul şcoalei. 

dar pot pune întrebări direct şi reprezentantul superiorităţii diece
zane precum şi revizorul guvernia1. Materialul exammării îl stabi
leşte revizorul guvernial În conţelegere cu învăţătorul. După examen 
se ţine o consfătuire examinatorică care stabileşte rezultatul. La 
această conferinţă iau parte: prezidentul, învăţătorul, directorul 
şcolar, catihetul, reprezentantul autorităţilor şcolare din loc şi 
revizorul guverniaJ. Calculul examenului, cu ascultarea opiniei in
văţătorului, a prezidiului, - luând în considerare şi prestaţiunile 

din cursul anului şcolar, - il stabileşte revizorul guvernial. La 
religiune dreptul de examinare şi clasificare este esclusiv al cati
hetului eventual şi al reprezentantului organelor superioare biseri
ceşti. La repeţirea examenului În anul următor, se Îndrumă acei 
elevi cari au raportat calculi neindestulitori din doauă obiecte. 
Cei ce au căzut numai dintr'un singur obiect se consideră de 
trecuti. Fiecare şcoală poporală este deobligată a purtă. registru 
despre elevii clasei a VI şi despre testimoniile de absolvare a 
acelora. Absolutorul îl face şi extradă gratuit directorul şcolar, care 
e şi răspunzător pentru autenticitatea aceluia, dar valabilitatea e 
condiţionată de subscrierea revizorului guvernial. - Ordinaţiunea 

aceasta are ca anexe şi toate formularele de tipărituri cari - în 
Hmba maghiară se impart gratuit de tipografia academică. Susţi-
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nătorii şcoaJelor pot tipări registrele şcolare şi atestatele absolven
tilor pelângă limba statului in coloană şi cu limba română. Nu
mele şcolarilor se vor întroduce însă dupăcum este în extrasul 
matriculei civile. 

Duplicate de testimonii În chestia dreptului electoral. In nr. 
15 al organului "Neptanit6k tapja" t se publică ordinaţiunea mi
nistrului de culte şi instrucţiune publică privitor la executarea §§. 
49 şi 51 a articlului de lege XIV din 1913 despre alegerea de
putaţilor dietali, cari dispune: In scopul legitimarii dreptului elec
toral e permis a extradil ulterior atestat despre absolva rea claselot 
/V- VI a şcoalei poporale elementare numai pe baza ziarelor de 
progres şi a consemn ari/ar şcolare conduse sistematic de odinioară. din 
cari se poate constata identitatea personală a respectivului şi aceea că 
din obiectele propuse În clasele IV-VI a şcoalei poporale a obţinut 
cel pl1ţin calcul indestulitor sau că in general a absolval cu succes clasa. 

Ziarele şcolare Înainte de anii 1900/901 vor fi perforate şi 

sigilate decătră autoritatea administrativă locală, pelângă susce-
~ perea ziarelor aflate În protocol, luat În două exemplare, subscris 
de respectivul exmis şi Învăţătorul director şcolar în a cărui grije 
se Iasă acele ziare. Dacă cutare şcoală s'a si stat, ziarele se preiau' 
în grija organelor administrative. 

Inspectorii regeşti, cu ocaziunea celei mai apropiate vizite, 
vor controla ziarele perforate şi sigilate şi încât ar observa scă
deri ori greşeală, face arătare comisiei administrative pentru luarea 
măsurilor de îndreptare. Tot atunci perforează şi sigilează inspec
torul regesc ziarele şcolare dela anul 1900/901 încoaci, iar unul 
din protocoalele luate îl transpune organelor administrative locale. 

Celce doreşţe a căpăta testimoniul despre absolvarea cla
selor IV-VI a şcoalei poporale elementare, cu scop de a-şi legi
tima dreptul electoral, pentru extradarea duplicatului se va întoarce: 
a) la conducatorul actual al şcoalei in care a umblat atunci, b) 
iar decumva acea şcoală s'a sistat la primarul respective aniistia 
comunală. 

Deasupra testimoniului scriem: Mâsodlat. "A Kozigazgatdsi 
hat6srig dltal lepecsetelt 1896/7 iskolai evi napl6 alapjdn". 

Acest duplicat, incolo, trebuie să conţină exact numai datele 
cuprinse tn ziarul şcolar. Ce lipseşte din ziare va lipsi şi din 
duplicat. 

-
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Duplicatul astfel compus şi provăzut cu mul exebiţional al a. 
c., cu datul când s'a extradat şi subscrierea conducătorului şcolar. 
fnvăţător, director şcolari se predă respectivului pelângă protocol 
de Înmanuare ori i se trimite pe postă tot cu protocolul de Înma
nuare respective expediţie. 

Decumva conducătorul şcoalei află, că ziarul depe timpul 
umblârii la şcoală acelui ce vine să ceară testimoniu s'a prăpădit, 
nu mai există, sau că fiind manc n'a fost sigilat de organele În 
drept, este Îndatorat a Îndruma pe respectivul la comisia perma
nt:ntă de conscrierea alegătorilor cu scop de a faQe examenul 
prescris de §§. 50. 51. ai art. de lege XIV. din 1913. 

Dacă şcoala la care a umblat respectivul s'a.r fi sistat, atunci 
pentru scoaterea duplicatului de testimoniu il indrumă la antistia 
(;:omunală, unde să păstrează ziarele acelei şcoale. 

Sinodul eparhial tinut În Dumineca Tomii şi zilele următoare 
cu puţină excepţiune a decurs după şablonul îndatinat. S'a cetit 
~i luat la cunoştinţă rapoartele sena te lor dela ambele consistoare. 
s'a supra cenzurat şi aprobat socoţile anului trecut şi preliminarele 
anului viitor, cu puţine şi neînsemnate schimbări. Chestiuni mai 
importante din punctul nostru de vedere au fost: Intregirea sala
relor profesorale cu ajutor de stat, care, intre condiţiunile pUFie de 
guvern, nu s'a primit, ci s'a Îndrumat consistorul a căuta spre acest 
scop mijloacele trebuincioase din izvoare proprii; pentru inmulţirea 
1nvăţătorilor s'a urcat bugetul privitor la întreţinerea gratuită a 
mai multor tineri in preparandie; s'a decis adaptarea internatului 
din Beiuş cu suma de ]00 000 cor.; şi s'a regulat chestiunea de 
mult tărăgănată a diurnelor de conferinţă învăţătoreşti, dându-se 
indrumare consistoarelor, a dispune, ca fiecare comună bisericească 
să susceapă in preliminaru! său de fiecare învăţător cel puţin 20 
de coroane spre acest scop. 

Conferinţa de primăvară a desp protopopesc Arad s'a ţinut 
sâmbătă la 9 maiu st. n. in. comuna Sem lac. Invăţătorii, sosiţi în 
presară, la 7 ore dimineata erau deja intru ni ti in biserică la che
marea Duhului sfânt şi părăstasul celebrat pentru membrii răpo

sati. Iti era drag să vezi la sfântul altar pe octogenarul preot 
Adamoviciu emulând şi acum în cântări cu tinerul şi vrednicul său 
coleg Tucra, ambii stimati şi iubiţi de credincioşi, După serviciul divin, 
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tânărul învăţător Ştefan Ponta, a tinut cu elevii săi o prelegere 
ţractică din fizică despre curentul electric şi foloas~le lui practice. 
La 9 ore, prezidentul despărţământului Ştefan Roja, intr'o cuvântare 
actuală şi foarte instructivă, arătând însemnătatea intrunirilor tnvă-
1ătoreşti, declară conferinta de deschisă. Salută de binevenire 
membrii adunati in număr aproape complet şi pe distinşii oaspeţi, 
accentuând prezenţa plăcut surprinzătoare a corpului învăţătoresc 
dela şcoalele maghiare din localitate, a părintelui Ionescu din 
Tornea şi a preoţilor locali in fruntea număroşllor lor parohieni 
in mare parte femei, mamele şcolari lor. Absenţa unor invăţAtori 
din nemijlocită apropiere şi indeosebi neatenţiunea învăţătorilor 

români gr. cath. a dat anză la diferite presupuneri. Dintre aface
rile desbătute in această conferintă bine succeasă amintim aici: 
Sărbătorirea invăţătorului penzionat Gregoriu Roşu, care a servit 
şcoala română din această comună 40 de ani. După discursurile 
festive rostite de prezidentul despărţământului Ştefan Roja şi de 
prezidentul general Iosif Moldovan, s'a predat sărbătoritului 

coleg diplomă de onoare in numele reuniunei, care primindu·o 
dă expresiune sentimentelor de mulţămită şi recunoştinţa ce o 
păstrează şi acum faţă de şcoala română, de colegii săi invăţători 

şi de reuniunea la care a ţinut cu credinţă În tot decursul acti· 
vităţii sale. Impresiile acestor momente, produse îndeosebi asupra 
poporenilor elevi şi eleve ale sărbătoritului au stors lacrămi din ochii 
celor prezenţi. - A urmat apoi foarte interesanta disertaţiune a învăţă .. 
tOTUlui Ioan Cad ar din ~âmbăteni despre "Activitatea extraşcolară 
a învăţătorului" care o oră întreagă a ţinut auditorii in cea mai 
tncordată atentiune. S'a şi decis unanim, recomandarea acestei di· 
sertaţiuni pentru programa adunării generale. Invăţătorul Romul' 
Tăucean a cetit o prelegere la carea a fost angajat oficios. S'au 
cetit unele dintre rapoartele cerute dela membrii despre activitatea 
lor extraşcolară din a. şco curinte şi s'au luat dispoziţii, că ase
menea rapoarte să se facă de învăţători an de an cupr,nzându-se 
in rapoartele biuroului ca date statistice. După terminarea afacerilor 
de natură administrativă, invAtătorii s'au constituit tn conferinţA 
electorală, în care, pelângă stabilirea proiectului de programll 
pentru congresul învăţătorilor din mitropolie, au ales ca delegaţi 
la acel congres pe Iosif Moldovanînvăţător director şcolar în 
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Arad şi pe Ştefan Roja învăţător directar şcolar in Pecica. La 
ameazi s'au întrunit toţi la un prânz comun, petrecând împreună 

incă vre-o câteva momente plăcute în societatea fruntaşilor cari 
mai arată interes faţă de şcoala română. 

Conferinţa Învăţătorească din tractul ppesc Buteni s'a ţinut 
joi în 1/14 maiu a. c. Cu acea oC.lziune s'a ascultat prelegerea 
inv. din loc Cornel Voda despre "Intinderea corpurilor". Prelegă
torul a făcut plăcere prezenţilor prin experimentarea atât de practic 
făcută cu recvizitele fizicale. 

Tânărul Romul S. Boşcaiu a predat liber o frumoasă dizer
taţiune "Din lumea largă" care a fo;t ascultată cu plăcere. Ambi
lor li-s'a exprimat laudă pentru sirguinţa desvoltată. 

S'a discutat cu seriozitate asupra disertaţiunei dlui Vancut 
În care întreabă "Care e cauza de institutele preparandiale nu 
sunt cercetate de mai mulţi elevi, iar tânădi de ezi nu se aplică 

pe cariera învăţătorească?" şi b'a ajuns la înţelegerea că, cauza 
ar fi dispoziţiunile legilor mai nouă, cari in palte îngreunează po
ziţia învăţătorilor confes·onali rom. iar de altă parte pretinzându-se 
4 clasă medii, poporul sărac care servia până acum contigentul 
recerut de învăţători, nu mai e în stare a suporta spesele, apoi şi 

cari studiază ]V el. aceia trec la preparandiile de stat sau pe 
alte cariere, unde au o vieaţă mai liniştită. 

Neplăcut a atins pe membrii desp. raportul cassarului, din 
care s'a constatat, că desp. are o restanţă de peste 600 cor. 

S'a constatat că acele restanţe sunt parte la învăţătorii înde
părtaţi din tract, parte la cei penzionaţi ori pe cale de a se pen
ziona, deci a fost rugat co:n. central a dispune sau incassarea 
sau ştergerea acelor sume de pe tractu! nostru. 

Pentru reprezentarea inv. din tract la congresul inv. ce se 
va ţinea, au fost aleşi Nicolae Boşcaiu şi Ioan Borlea. 

In această adunare s'a Înscris de membru ajutător dl Or. 
Sabin Dan adv. în Buteni. 

S'a designat apoi lecţîunile ce vor avea să le propună membrii 
cari vor fi so. taţi în adunarea viitoare ce se va ţinea în Borossebes. 

Congresul învăţătorilor români. Conform îndrumărilor primite 
dela prezidiul central, conferinţele învăţătorilor din despărţămintele 
protopopeşti aparţinătoare, au ales deja delegatii lor pentru congres 
şi anume: 
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Desp. protop. Arad pe: Iosif Moldovan şi Ştefan Roja. 
" " Şiria pe: Dimitrie Olariu şi Pavel Dârlea. 
" " Hălmagiu pe: Mihaiu Vidu şi Axentie Popovici. 
" " Chişineu pe: Dimitrie Boar şi Ioan C[işan. 
" " Buteni pe: Nicolae Boşcaiu şi Ioan Borlea. 
" " Radna pe: Vasiliu Iliş şi Traian Givulescu. 

Despărţământul protopopesc Boroşineu n'a făcut raport despre 
alegere nici până azi, cu toate că terminul ultim era fixat pe ziua 
de 1/14 maiu a. c. 

Manuale aprobate pentru şco alele cu limba română: 

ASe-dar prima carte de cetire română de Iosif Moldovan şi 
consoţii ediţiunea a IX. aprobată sub nr. 4745/91i consistorial şi 

127382/1912 ministerial. Preţul 40 fii Acest manual ilustrat nu con
ţine nimic mai mult decât cet1'lce se poate da în mâna unui băiat de 6 
ani şi se poate execută cu succes îndecursul unui an şcolar. Original 
în felul său. De dragul gingaşului copilaş de 6 ani am omis tot 
ce l-ar putea încurea, titluri de subîmpărţiri, interpunctuaţiuni ne
întelese şi fără scop în această clasă, ba de dragul lui am eliminat 
şi titlul cărţii, pe care el încă nu-l ştie ceH şi l-am Inlocuit cu 
chipul drăgălaş al unui şcolar în port naţional. Cartea 'care se 
poate folos1 cu succes la toate metodele uzi tate : scriptolegie, cu
vinte normale şi fonomimică. 

A doua carle de cetire română ilustrată, de aceiaşi autori, 
editia VII. aprobată sub nr. 4744/912 consistorial şi 13b812J912 
ministerial. Pretul 40 fiI. Această carte, foarte originală în felul 
său, contine o serie de exerciţii pentru a uşora trecerea dela 
ABC-dar, apoi bucăţi de cetire în ziceri scurte şi întelese din 
cercul exerciţiilor de vorbire prescrise pentru această clasă. De
scrierile şi anccdotele scurle sunt provăzute cu chipuri foarte inte
resante şi originale. 

A ireia carle de cetire română ediţia a IV. de aceiaşi autori 
aprobată sub nr. 4743/912 consistorial şi 136813/9l2 ministerial. 
Preţul 60 fiI. 

A patra carle de cetire română editia a 1/. aprobată sub nr. 
663J/913 consistorial şi 103233/910 ministerial. Preţul 60 fii. 

-
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Carle de ceUre pentru elevii claselor V. şi VI. ediţia II apro
bată prin nr. 3430/911} eonsistorial şi 30696/1914 ministerial. 
Preţul ] cor. Despre această carte recenzentul Ven. Consistoriu 
zice: "In privinţa Iimbei şi a stilului întrece şi pe cea mai bună 
carte de cetire la noi, a lui Popescu, prelucrată de Of. Şpan, fiind 
scrisă În ziceri scurte şi bine înţelese". 

Limba maghiară pentru clasele (-III de Iosif Moldovan şi 

Iuliu Grofşorean ediţia a IV. aprobată de Ven. Consistoriu sub nr· 
663()/913 şi de inaltul guvern sub nr. 30696/914 despre care re
cenzentul ministerial zice: "Cu acest manual şcolar, autorii au 
scos la iveală un op foarte succes, prin care se face mai cu în
lesnire învăţarea li mbei maghiare". Preţul 50 fil. 

Recomandăm aceste manuale în atenţiunea dlor învăţători. 

O opiniune frumoasă. Credem a face bune servi:ii şcoalelor 
şi tnvătătorilor noştri publicând în traducere după originalul ma
ghiar această recensiune oflcioasă a expertului ministerial dl Da
niel Gabor invăţător director şcolar in Fagafaş: 

"Limba maghiara manual pentru elevii claselor 1., II. şi III 
a şcoalelor poporale romdne ediţia a IV. de Iosif Moldovan şi Iuliu 
Grofşorean. 

Autorii, in ediţia de fată, au prelucrat operatul conform rece
rinţelor legale şi pedagogice, considerând dorinţele exprimate în 
recenziunea anterioară. 

Dispoziţiile regulamentului, edat în anul 1896 sub nr. ]940 
prezidial, le-au considerat cu stricteţe. Şi adecă operatul nu numai 
că nu conţine învăţături antipatriotice ori anticonstituţionale, dar 
din ultimul punct de vedere corespund foarte isteţi recerintelor in 
legătură cu cunoştinţele geografice, - Începând dela comună şi 

pânăla Incheierea tractării comitatului. 
Asemenea satisfac autorii recerinţelor religioase morale pen

trucă corespund neexcepţional prescriselor educaţiunii religioase 
morale. 

Prelucrarea manualului au făcut-o autorii, ţinând în vedere 
pretenziunile planului ministerial. 

Satisfac pedeplin pelângă aceasta tncă şi receirnţelor şco
lare in privinta învăţământutui, modul de predare şi extensiune, 
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pentrucă punctul de vedere al materialului prescris il consideră 
perfect, desvoltând cunoştinţele în mod progresiv dela noţiuni cu
noscute le cele necunoscute. 

Materialul susceput este perfect deajuns elevilor din aceste 
clase inferioare. Conform recenziunei anterioare autorii şi~au Îmbo
găţit cartea, nu numai cu poezii patriotice, ci şi cu vre·o câteva, 
piese din materialul prescris in planul de învăţământ. 

In acest operat, construcţiunea zicerilor - dupăcum am 
amintit şi în recenziunea de mai 'nainte - este scurtă şi lămurită 

şi corespunde in mod neexcepţionabil gradului intelectual al şcolaritor. 
Piesele - foarte corect - sunt scurte, aşA eli învăţătorii le 

pot predA uşor, iar micii şcolari şi le pot însuşi jucându-se. 
Fiind limbagiul luminos şi unguresc nici din punct de ve-, 

dere al limbei nu cade sub excepţiune. 
Conform celor de sus, autorii arată progres şi prin compu

nerea operatului, faţă cu ediţiunea trecută şi deja aprobată. 
Preţul e moderat şi în editia prezentă operatul corespunde· 

întru toate recerinţelor §§-Ior 17 şi 20 ai articlului de lege XXVII 
din anul 1907. 

Sentimentele patriotice le deşteaptă în micii şcolari, poeziile 
foarte corespunzătoare. 

Constat cu o cale, că acest manual nu conţine descrieri ori 
desemnuri tehnice despre forturile militare ori informaţii cu referire 
la impărtiri teritoriale din Ungaria, aşa că nu poate didea nici sub 
exceP1ii :de astfel de natură. 

Pe baza celor de sus, opinioRez manualul de admisibil. 

t Caz de moarte. Ia 19 a lunei curinte confratele nostru 
Mihaiu Mihut. tnvăţător în Chisindia protopresb. Buteni il tndurat . 
o grea lovitură a 6Orţii. pierzând r~ iubita sa wtie, care după o 
conveţuire fericită de 1) ani. j~ cea mai frumoasă etate abia de 
22 ani şj·a dat nobilul 6 suflet in mânile Creatorului, lăsând în 
greu doliu pe nemâGgăiatul său sot fi un mic orfan abia de un 
an. - Dumnezeu 51-0 odihnească, iar greu încercatului nostru 
coleg să-i dea putere spre .. şi puteaîndeplifll acum dupla mi-, 
siune de părinte I 

-
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Gluma. proastă. lnvăţătoruI Petru Ciucu,r din Secnsigi (corn. 
Timiş) şi-a permis o glumă, care pentru dănsul a avut foarte 
tristeur mări. Voind a-şi răzbună asupra colegului Demian Sebe~anu, 
tnv. de asemenea din Secusigi, pentru unele neplăceri avute cu 
acesta, a publicat tn două ziare rom:lneşti ştiri tendenţioase· 

despre căsătoria fiicei d-Iui Sebeşanu. Cauza ajungând la judecă
torie, d-l Ciucur s'a apărat cu aceea, că a făcut numai glumă 
şi astfel a fost osAndit la 320 cor. pedeapsă cu bani. Tabla reg" 
unde cauza a ajuns in urma apelării ambelor părţi, a aprob:tt 
senfetlţa, dar aşa ca amenda să se subtragă din cauţia celor două 
ziare româneşti. Dar cauza ajungând şi la Curie, aceasta [n şe

dinţa sa a schimbat amândouă sentenţele, osAndind pe d-I Ciu
cur la o lună închisoare. 

Congresul învăţători mii române din Bucovina. 
Dela Asociaţia corpului didactic român din Bucovina primim 

următorul apel: 
Cernăuţi, 20 maiu n. 1914. 

.. In deplină tnţelegere cn toate organizatiile tnvăţătoreşti ro~ 
mâne din Bucovina, "Asociaţia corpului didactic român dio Bu
cavina li convoacă Int(tiul congres cultw'al al învăţătorimii romane 
din Bucovin.a la Suceava pe ziua de 7 şi 8 Iunie sta n. 1914. 

Programa congresului: Sâmbătă, 6 Iunie n. 1914, orele 9 
seara: (In otelul Langer) seara de cunoştinţă. 

Dumioec", 7 Iunie n. 1914, orele 9 dim.: Tedeum in bis~
rica vechii Mitropolii, orflle 11 a. m.: Conferinţa diui Dr. Sextil 
Ptlşcariu, profesor universitar in Cernăuţi, orele 4: p. m.: a) Con
ferinţa dlui Dr. Iancu 1. t>.Iistor, profesor universitar tn Cernăuţi: 

Desvoltarea şcolii primare din Bucovina, b) Educaţia tnvăţătorimii 
(raportor: Dimitrie Moldovan, tnvăţător In Bilca). 

Luni, 8 Iunie o. 1914, orele 8 dim.: a) Conferinţa dlui Dr. 
'Onisifor Ghibu, inspector şc<,l'\r In Sibiiu: Şcoala primară şi viaţa 
dela ţară, b) Naţionalismul tn şC0llla română (raportori: Gavril 
Rotică, tJlvăţător In Câmpulung, pentril şcoala primară şi Vasile 
Creciuc, profesor tn Câmpulung, pentru ecoala secundară), c) 
Activitatea extraşcolară a învăţătorilor şi tnvăţ.l!ttoarelor (raportor: 
Donstantin Cozmiuc, dirigent şcolar tn Braşca}. to pauza dela 
ameazi: Vizitarea monumente lor Sacevii (ruioele, bisericile etc.) 
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sub conducerea dlui Filaret Doboş, profesor tn Suceava, orele 4 
p. m.: a) Organizaţia tnvăţătorimeî (raportor: Dimitrie Gavrilesco, 
dirigent şcolar tn Poiana-Stampi-Coşna), b) Eventuale, orele 9 
seara: Concert şi serată dansantă (concertul se va anunţa prin 
afişe speciale). 

Ziua de Marţi, 9 Ionie n. 1914, e rezervatli penlru escursiuni. 

Vă tnvităm respectuos să participaţi la tntAiul congres col
tural !:lI tnvăţătorimii române din Bucovina. 

Toţi cei ce sunt hotărlţi să participe sunt rugaţi să se anunţe 
cel puţin cu b zile înainte la comitetul de primire din Suceava 
(Asociaţia Invăţălorilor români din districtul Suceava tn Suceava) 
ca aceasla să poată griji de Incvartirare. 

Pentru teate discuţiile dela congres e valabil regulamentul 
alăturat, care va fi aplicat cu toată rigurozitatea. 

George Tofan 
pre~!Jdinte. 

Biroltl Asociaţiei: 

Ion Ahager 
casier. 

BIBLIOGRAFIE. 

Ion Vlonga 
secretar. 

Dr. Avram Sădean: "Date nouă despre Gheorghe Lazăr" 
se numeşte noua lucrare a zelosului prof. dela şcoala normală 

din Arad, care c totodată şi un harnic cercetător al trecutului 
neamului nostru, răscolind cu mare râvnă vechile arhive din cari 
scoate la suprafaţă cu multă pricepere date pretioase referitoare 
la cultura neamului nostru din acest colţ de ţară. 

Lucrarea de faţă a d-Iui Sădean intregeşte in mod simţitor 

datele referitoare Ia vieata sbuciumată şi activitatea prodijioasă a 
acelui modest şi mare dascăl care a fost înaintemergătorul cul
turii noastre naţionale şi a cărui figură de mucenic va rămânea 
pururea ca un simbol înaintea adevăraţilor dascăli, cari dacă nu 
ar gusta din amaruI din care a gustat Lazar, s'ar pierde nimbul 
de apostol şi mucenic a unui neam ce s'a împletit cea mai fru
moasă cunună din suferinţe. 
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Datele acestea le putem privI ca un izvor de întărire şi de 
mângăiere pentru ceice dat ne-a fost de soarte să purtăm jugul 
cel greu pe care l-a purtat Lazar: de întărire, pentrucă vedem la 
lumina istoriei, că numai prin suferinţe puteA ajunge la victorie; 
de mângăiere, pentrucă vede, că cu mult mai mari au fost su~ 
ferinţele înaintaşilor noştri, cari au golit până în fund păharul. 

Din cercetările sale istorice dI Sădean îndeplineşte inconte
stabil un mare rol educativ înfiltrând în sufletele tineri mei şi-a dăs
dlimei primare învăţăturile de aur a unui trecut sbuciumat, din 
care putem învăţA foarte mult. 

RecomaAdăm cu căldură această nouă contribuţie a d-Iui 
Sădean pe terenul istoriografiei române. 

Se află de vânzare la librăria diecezană precum şi la autor 
n Arad. Preţul 1 cor. 

Sumarul: 
R: "Relativitatea educaţi unii"; Nic. A. Ionescu,' "Cum mi-am 

făcut muzeu- şcolar la şcoala mea"; "Exerciţii intuitive"; Partea 
oficioasd.' T. Cherechean.' Puterea educativă a şcoalei. Reviste: 
"Foaia Şcolastică"j "Ramuri"; "Selecţiunea". Cronica: "Unde se 
lucrează cu adevărat, în Ardeal pentru neam" j "Sărbătorirea În 
Ardeal a poetului Goga". Injormaţiuni. Bibliografie. 
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