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"Biserica şi Şcoala" şi respectul pentru adevăr. 
dreptate şi echitate. 

La ÎnzulLele şi calnrnniile puhlicale de Ol'g. uflc. 
~ Bi:5l'ri ca şi ::3coala ~. arnI ri Il} is mOIlH'nta n raspunsul. cu 
rug;ll'ea, de a fI publicat ÎJl Îllt"pqilJlp, negreşit în numarul 
ce mm4?aze'l. Ono Redadie insa, află de bine a da curs liher 
atacurilor, iar când răspnTlzi. puhlica o~ Hf'fI. Foarte fru
mos! în faţa ace~tlli deosebit sentiment pentru adevar, 
dreptate şi echitate, iu pr~ajma P.l'Il/ul!tlldor, ma văd silit 
a cere ospitalitatea organului nostru în chestie. O mică 
observare. Cred, că este cel putin incorect, ca 8<1. nu zic 
mai mult, a-ne tot lauda cu meritul de a fi »propagatorii 
unor institntii« inactivatE', iar pe de alta parte a luc/'A din 
toate puterile şi cu toale mijloacele, demne de un lucm mai 
bun, pentru decapitarea b((rbllţilor, cari nu din speruIc'i, 
nu din interese egoistice, ci din cea mai curată şi nobile! 
dragostp, (dmegaţiune şi desinteres faţă de rnl11'ea cauzcl a 
1nml(ăIiI!lnlIl1ui au, primit a li G"yaja(i pentru a d(~ 
viafă acelor instituliuni. Porunci totdeuna sau dat ele , , 
şi în trecut. »Instituţiic incă au fost. Dar ce folos? Po-
runcile au rămas pOl'unci ŞI l>iO'ltilutiunile c instituţiuni 
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:n1unai, căci in lipsa de olwu'ui de in ilil li ŞI: (lI'lÎut nobil 
pl<Jdrlt muzii, prea pl1ţÎm\ vÎaţa şi prea putit) duh au ras
pândlL Sau vrea On Hedacţie j'u/"mali'im numai? Bata-le 
focul formttlisme, caci ace:'.!e ne-au facuL pe noi, in mare 
parte, de in privinta ştiinţei de carte suntem azi puporul 

-cel dintâiu (?) in acea:3ta tara, Caci iaraşi bata le focul inte-
rp8P, dar de aceste tutdeuna !l1( Irf'IJllit s11 fie la mi.iioc şi 
să se cam \'alidileză. la noi, durere, În COl/fui ('wl.Jelvr 
.1111/1"1, 

Iata În intregime raspunsul trimis, dar uejJublicat 
in l/'E'g : 

»Biserica şi Şcoala», organul oficios al djecezei, in 
'nI'. 18, are placuta ocaziune de a-::-;€ ocupa cu mod; sta 
nlf'a persoana, publicând, ::sub titlul: »In chestia exarne· 
nelor«, un adlcol plir. de illzulle şi Call1mlJll la adresa 
mea, in legd.lurf1 CIl activitatea mea oficioa::sa de Comi::lill' 
'Collsistorial /Jeutnt p.raIJlPJ/I'L~ de !tII, dela şcoal\ le lloaslre 
poporale din I('actul Chişineu, La inceput, Ono Redac(ie, 
,cu inClltljllr şi apucături viclene, că »voieştfl a eVita cioc
nirile în publicitale«, ră::lpinge acest adicol »obiecliv«, 
numit »arlÎcnl plin de amăI'aciune«~ dând, la aparenta, 
intrpgii cheslli o soltlţie singură corecta, dar numai, pen
truca în nUlm'ltul urmator să poală publica arlicolul pe 
<lea'1I1regIl1. Adevarat, autorul nu spune nume şi nici ar
ticolul nu-I subscrie, o apucâlura şi aceasta pentru a se 
prezenta lot lucrul obiectiv şi lips!l de personalitati, dar 
din cele publicate de Ono Redactie, lot cu incun.iur, in 
nr. j 7, la posLa Redacţiei, reiese evident, că autorul ace
lui articol »plin de amaraciune- este dl invaţatol', Iu1ian 
Paguba, din Socodor, iar Comis~rul Consislorial vizat. sunt 
·eu. Scos astfel de Ono Redactie, în mod indirect, pe teren 
şi fii nd chestia, ce sa trateaza, atât de gingaşe pentru 
mine, caut sa răspund. 

înainte de toate, declar dela incept, CIl toală seriozi
tatea, ca fiind chestia examenelor de atâta insemnatate 
pedagogică, mi-ar fi placut foarte mult, ca in jurul acestei 
<chestii sol se nască. o discutie la nivel, o ~iscuţie prînei-
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piara, serioasă şi obiectivă. Ei, dar ce să-i faci! Deşi 
titlul pus [o fruntea articolul e frumos, atragător, regret 
dio tot sufletul, că 00. Redacţie n'a avut bunavoioţă, că 
fiind vorba de orqanul 0/1:('/08 al diecezei, să puna. în dis
cuţie chestia examenelor din acest puncl de vedere şi nu 
dintr'un punct de vedere ingust şi prea puţ n serios. Căci, 
după cllm apare din alticolul nesubscris al d lui înVăţător 
Iullan Paguba, sub titlul: .În chestia examenelor«, chestia 
tratata. este o afacere nu de principii, ci de inzulte şi 
call1mnii, de ponegriri al unui organ oficios, de ură şi 
intrigă a unor oameni vanitoşi, preocupaţi ş: interesaţi. 
în fata acestora, ce 1'ost mai pol avea principiile? Doar 
Ct1 principii să răspunde numai principiilor. La inzulle şi 
ca!nrnnii Însă, o/'i cât d~ I'I/It Îmi 7mre de altmiJlfrert a 
anl/(t s('(lderite UOfl!iirP. tn rablie, sa răspunde cu dovezi. 

Ce mă surprind" mai mult in toafă afacerea este 
conduita 00, Hedacţinni. Şi ma. surprinde mult, pentrucă. 
Ono Hedacţie, prin faptul ca a admis publicarea acestui 
articol în coloanele org. afiC. li' Biserica ŞI Şcoala«, fără a 
face vre-un serviciu cauzei, a adl1s o inzulla grea nu nu
mai mie, c'a fost Comisar, ci tn pl'imul loc Ven. Consis
tor. Cum adeca, Veo, Consistor poate, od este in stare 
a exmite, ca barbaţi de încredere şi organe de controla. 
ale sale »oam~ni lipsiti de l'ldtu}'('i«, după cum să sustine 
cu atâta cl1lezanţa in acel articol? Cum? Sa poate sus
ţinea aceasta despre Ven. Consistor chiar în organul său 
oficios? - Suot de o grămadă de ani distios de Ven. 
Consistor cu misiuni onorifice, dar eu încă pănă acum 
n'am ştiut aceasta! Şi regl'el, că aceasta trebuie să o ::;.liu 
astăzi chiar din organul oficios »Biserica şi Şcoala« 1 Ce 
însamnă aceasta? Nu e aceasta un simtom trist? Cum? 
Comisarii Ven. Consistor sunt oameni :tlipsHi de cultură?« 
Cum? Comisarii Ven. Consistor numai câtă vreme aduc 
serVIcii sunt oameni de consideratie? încolo demni a fi 
împroşcaţi, după cum fi taie capul câte pe unul cu musca 
pe caciulă? Cum? Pentru Ono Redacţie a organului ofi
.cios • Biserica şi Şcoala« clevetirile unui vanitos, ori poate 
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a unui certat cu sentimentul datoriei, cumpănesc mal 
mnlt decât constiinta, lini8tifii ,'Ii c/tratr1 a unIIi Cumisar, " , , 
barbat de specialitate, organ de controlă şi om de încre-
dere al Ven. Consistor? Barbat, care, tocmai pentm ace
ste motive, nu poate avea înaintea ochilor săi decât nu
mai binele comun, cauza ce o reprezintă. 

Aceasta să fie remuneraţia Comisari lor pentru jertfele 
aduse pentru cauza mare a neamului? Ce ar fi oare, dacă 
toţi exmişii oficioşi ai Ven. Consistor, fie In orice afacere, 
ar. trebui să aiba par le de astfel de tralament în organul 
oficios? Nu e aceasta apoi şi lipsă de cunsecventâ, câla 
vreme organul oficios > Bi8el'ica şi Şcoala<{ când în corpul 
foaiei, când în articole de fond, când la poşta Hedacţiei 
cere tot mereu, ca discutiile să se ţină la nivel lite
rar«? Vat{imări ~i inzulte, ca »lipsa de de cl1ltura.«· sunt 
expresii potrivite a ridica nivelul literar în discuţii? Sau 
poate ace!'lle regule de discuţie »la nivel Ilteraf« au va
loare numai câtă vreme nu sllnt la mijloc intf'TeSe apro· 
piate? Daca de fapt sunt plângl'1,j motivate, acolo e Ven. 
Consistor, pentl'l1ca Ia caz contrar inzllltele şi calumniile 
sa. poală fi şi pedepsite exemplar. Inzullând şi calumniind 
public şi aeşa nu indreptam ni mic. Ş'apoi, dacă Comisarii 
pretind, ca oamenii sa-şi facă serios datorinţa, comit fapte 
pentru cari sa poata. fi inzultaţi şi calumniaţi ?*) 

Dar sa. vedem, cari sunt pa.catele, pentru cari trebuie 
să îndur lovituri. Voiu fi de tot obiecti v şi sincer! Însuşi 
dl invăţător lulian Paguba nu poale aduce alte acuze in 
sprijinul inzultelor sale decât ca: »Comisarul ar fi cerut 
dela copii să nu )sbere« când răspund, ci sa vorbească 
frumos«. ,Ca. la examinarea cetîrii ar fi facut copii a.tenti, 

*) Ori poate penlru Ono Redacţie a org. ofic. "Biserica ~i Şcoala" Co
misarii Ven. Consisfor sunt bineveniţi pentru a avea astfel material .• bun" 
cu ca e sâ umple coloanele organului? Cici tn telul acesta, Intre mul\imea 
oamenilor plini de voca\iune, intre atâţa şi atâta daseili vrednici, bărbaţi 

distinşi, On, Hedacţie totdeuna va putea gâsi câle ulllll-doi, cari nu-şi pricep 
chemarea şi nu. şi fac datorin\a, precum sunt dealtminlrea de aceştia ln toate
clasele, nu numai Intre tnvătătorL 
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ca sa fie cu băgare de sama unul la altul, urmarindu-se 
reciproc«. Şi că »Ia scris, pe un blliat de clasa I. l-ar fi 
facul atent, ca sa scrie din linie în Iinie«. Sa nu sa uite, 
ca cine acuză de regulă aduce în sprijinul acuzei sale ar
gumentele cele mai lari, cele mai sdrobiloare. Dacă toate 
acuzele dlni învăţator Paguba ar sta pe deantregul: sunt 
aceste lucruri, pentru cari Comisarul să fie tratat cu 
»lipsă de cllllura«, ori ca dl învătător Paguba s<1 trimita, 
iar organul oficios să publice »articol plin de amaraciune» ? 
Când? Tocmai la fI/lUI, zi la ({/luI. ('(Înd? Atunci, când 
e,(;llIuen Il 1 dfui iJW('i(fUor Pilf/Il!;(t (/ f()st clast/irat CI( nota: 
»/(wdabil". Dar atunci, unde să !lr/sint motivul ,·am<'ră
ciunii« dlui invaţator Poguba? 

Dacă cu toale aceste am şi eu o grcşala şi Încă mare, 
apoi atunci greşala aceea mare a mea consta tocmai în 
faptul, ca n'am he7.ilaL cu toale ca n'a meritat, a pune 
pe dl îrwMatol' Inltan Paguba in şirul celor cu landabiJi. 
Hecunosc, am gl'e~iI, dar voi griji de aici inainte şi mai 
biIle, ca să numai cad in astfel de erori. Caci, dac$. am 
pentru ceva mustrare de cunoştiin(ă, pentru acest fapt 
voiu aveu,o pmurea. Şi iata pentrtl ce? OI invăţ,Uor Pa
guba Ill:slmiaz<l numai clasele 1. IL La examen au fost 
de fat$. 70 din 7·~ elevi înscrişi. Jl'li mult ('(1, fr('i lutTti 
lns/i li in P; ({Il .Ii)..:f tot ro Jli/ d f 1 () -11 ani. E:sle aceasta 
instrucţie cu l'czn!tat? Copii de 10-11 ani să fie tot în 
clasa I. şi H? De:,i aveam ordin slrict dela Ven. Con-· 
ststor a arata astfcl de cazuri ;nsjJ(timÎtnHil()(lre de )!lul/a/, 

C()JlştpJlţ/()as/l, n'am racul-o, decât i-am atras numai':llen
ţillnea dlui lnnH$.tor Iulian Paguba asupra acestui fapi, ce 
râudn-i, în mod binevoitor, ca în viitor astfel de cazuri 
să nu mai ob\'ină, căci altcum, silit de împrejurări, încât 
tol eu voiu fi Comisarul, voin arăta cazul Ven. ConsistoJ'. 
Este acesta ori nu nlotiv de »amăn1ciune« pentru dl în
vătator Iulian' Pagnba? Privitor la învăţamânl, deşI elevii 
nu erau copii mici, ci tot copii de 10-11 ani, un me
canism pe toata linia. Disciplina cum a dat D-zeu. La 
cetire, pâna. unul cetia, ceialalţi cu ochii in toate parţile 1.: 
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numal 10 carte nu. Aşa. că dacă prezidiul pro~roca alt 
elev, ca să cetească mai departe, fară ajutorul Învă~ătorului, 
acela nu sa putea nici mişca din loc, pentrucă nil ştia de f 
unde să inceapa. La Aritmetică, copii de 10-11 ani n'au t 
ajuns înca a cunoaşte şi şti folos1 nici »semnele de 80-

coatih (~t-, -, X, :, =) prescrise pentru anul tnlâiu de 
şcoală. Din cantare, nici o cdJ/flll'e biserin!ascâ; !şi învăţa-

torul e invătător confAsional, iar' naţionale sau lumeşt[: 

una, zi una peste tot anul. 

]\Ii-se va pune Întrebarea: alunci bine, dar cum de 
i-s'a clasificat examenul cu toate aceste: }>laudabil«? Iata 
cum 1 Personal, eu pana la examen, nu cunoşteam pe dl 
învăţator Pagnba. La prima vedere mi-s'a parut un om 
din cale afara vanitos şi pururea nemulţumit cu ceill ce (1. 

Aceasta se poate vedea şi din imprejurarea, ca dUpă exa
men, cea dintaiu vorba i-a fost ce calclll va avea din exa
men? Şi cu intrebar'ea aceasta m'a U1'marit sale dear'ândul 
accentllând, :.că incât el el n'ar câpllta dis!in,.,,\ nici n'ar 
mai fi în stare, ca sa muncească ceva«. VanitalE'a aceasta 
i-se vede şi din articolul publicat in nr. 18, din organul 
oficios »Biserica şi Şcoala«, unde între altele singur zice: 
»după truda ce am depus-o mă aşteptasem la distins ... « 

Studiidu-i firpa şi vazându-I din cale afară vanitos, mi-am 
zis: examenul nu e secundă, pentru al impintena la lucru, 
haid, capete laudabil, da de cumva imprejurarea aceasta 
va folosi mult. Unde este aici rea vointă din partea mea? 
Prin toată conduila mea n'am căutat eu oare să procnr 
diui învăţător Paguba tocmai aceea ce cere şi d-sa prin 
citatele din scrierile mult f('gretalului Dr. Petru Şpan: 
»Nişte ocazii, cari Î.tlcâlus(', ewotionfadi, predispun spre 
mulţumire. Îndr>siulare şi Jn'icirr«. Ca cu toată bunăvointa 
mea nu mi-a succese, ce pot eu fi vinovat de aceasta? 
O înVăţătură pentru mine IOlu:?i! VOill ţinea în viitor mai 
mult, ca conştiintl mea să fie liniştitc1, decât sa procnr 
morllente de bucurie şi indestulare nemeritată acelora, 
cari nu sunt demni de ple! 
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Ce pri\'e,te ceialaIIă acmă a d-lui învăratur Pagnba" 
acuz,), pl'i\'i!ol' la »lncaierarea cu preolul locului tiinll"o co
muna, pf'lJlrllca acpsla - vezi Doamne - ~i-a apărat 

CII derllildale pe foslul său În\'l~ţălor bun şi Îllcărllntit,. 

Ci1re [";ii perdl1-se rabdarea pentru tratamentul bl'tl:-ic«, 
acuza., in lipsa careiH, poale, articolul dlni lulian Paguba 
in vecii vecilor I Il] vedea lumina zilei În organul oficios 
d~lsPl'lca şi ;3coala', precum n'a plltnl vedea niCI în 
»Trlbull(l·· lurni[la zilei alt lJrticolaş, trimis mai (lCllm 
câleva saplarnan! numai,. de dJ invatator Pi:lgllba acelei 
Otl. Hprlacţillni, cu scopul, ca să se publice; articol plin 
de itJjurii la aare::ia Corni:;i:lrilor şi a l'evizorilor şcolari, 
illcal aceştia s'ar recrula dintre invat~tori, îmi permit a 
an'lla aceasla mult 1;llldala .demnitate· În U!"IlHlloarele: 

E.,te vorba de f'rtlI1ta:;:a comună .~'idfl/{, unde flJoc
~iollează ca pl'eot-capelan rit. Xicolae Codrean, iar ca în
Velţ,llori, dtlil: 8tp/~Ol ('lIjJra, adictul d-Iui preotul-rapelan 
şi /O'UI IMI!', duşmani! şi miU de moarte de acest<1. 

1n SiclăIl examenele ~'au ţinut în 6 Innie allul trecut. 
Primnl pxamr n s'a ţinut Cit şcolarii dlui ÎIl\'i1ţ,ltor Ioan 
BetIe. I)up.:tce cohorâm din tnlsnra, cel dinlâil1 carele mă 

. inlâmpina esle tocmai parintelp·capelatl, Nicolae Codrean, 
expmnându-:;i bucuria, ca »tocmai f'1l !'iunl eSlnis la dlar 
COIIlisarc. ~ll]lţllrne:"c dlui preol-caprltm şi pe semne ob
sent

, că dsa al' fi dorit să-mi mai COmllnlCe »in confi
den ta« ceva. Ell Îu:;ă a vând bogate exppri Il ţe a-il] p ra »con
fidentebr« Înainte de examene nu staI]. ci grabesc cu P. 
O. D. administrator protopopes'? Dimitrip. Jl!Il.mw, preot 
il1 Nadab, şi Intram in şcoala. Aici o surprindere din 
cele 111 al pIăcl1(e. Şcoala exempl<u tie emata. Plina de 
VPI'deata. Şaptezeci ŞI cinci de baiE-ţi trnlJal'ţlti în I![-VI 
cla:se sllperioare, cura(j ca Ilealll şi senitli ca Îngerii. Iar 
pe de(lsupl'a, ca la 100 de Inii, dintre [/'l]nta,;di satullli, 
rl1rnerJl. la. raţa. cur()ţi ca de zilele Paşti/or. începem exa
menul sub cele mai bune an::ipicii. Toate studiile, înce
pând cu religia, pl'opns<l dt~ dl preot-capelan, Nicolae 
Codrpan, au succes splendid. S'a constatat în loate. o di-
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liginţa de ner ~i o muncel plină de ahnegaţiune cu rewltat 
distins. l\1ânnn\ poate fi comuna Sicluu de vrednicul ei 
dascal: Ioan lJdlp ~ 

Trecem la şcoala tnv8ţaloruilli ŞleLm Capra. ~coala 
de::itul de Cllrat~. Elevi pl'ezrnti 8(j in I-H clase. Popor 
cu mult mai puţill de fata ca la examennl din şeoala de 
mai Îllainle. A';Ct1ltalll examenul. Incet, greoi. ClasiLicaţii 
de fel. ()j:-;ciplina de mijloc. Sludii cnm~a dat D-zeu. Oln. 
tare nimic: mci bisericeasca, nici lurneascil. Cu chiu cu 
vai se gata examenul. Se începe conferinţa dUaclic(). Pre
zenti, iJe lângă pl'eo~ii şi inVi'!ţâlol'ii din loc, inca vre-o 
15-20 de ÎIl\'111ătol'i din tot traclul. Conform I'~gula
mentnlui, prezidentul de examene, P. O. D. administrator, 
dă primul cuYânt Comisal"lllni. Acesta mângăiat in f:!l1l1et; 
declcml, că fata de examenul dilli Îm'ă[ătol' Ioan Bdle, 
atât in general, câl şi În Spf'cial, nil poate decât şă lande 
Zf'llli şi I'ezultlltnl distins al Ini Privitor la rxamellnl dlui 
învăţator, Ştefan Capra, voie~te sa aretc câte\'a momente 
de luat pe vIItor in ::-;;=una, etl scopul de a se indrepla 
UlJele scaderi Ilielodice-didaclice ef;euţiale. A început nu
mai comisarul, dar de continuat n'a putut clmlÎtlUa, caci 
in momenlul acela, fară motiv, fară a-~i cere cllvân!al, 
fani (l .fi Îndre,d(i!it la aceasta, cad doar ComistJl'lll nu 
stă sub disciplina dJui pariute-capeian din Siclău, faCi' Uri 

scandal nemai pornenit, intru adrv('u', dupa t0ate l'I'gnlf le 
1> cu demni la te <;. 1 nZ<'ldar a ro",t pa şi rea etJf-l'gi că şi indru
marea la ordine din partea P. O. D. administrator. Toate 
înzadar. Pe cine a voit să apere şi ce a voit sa. aperE' nu 
ştiu, l\lotiv n'a avnt pentrn nimic. Canll ~'a arătat Vell, 
COll::iistor momentan, atât de catră P. O. D. admini:sll'alor 
protopopesc Dimitrie ~Itlscan, câf şi de sub:scrisul, ca Co-
111 [:=;ar. Toti irl\'ât,ilorii de faţă au remaS con:slernaţi de o 
a~a pmtare a unui pre9t tinăr şi şi-an exprimat mirarea 
pentm calmul observat de mine în 101 dpc!l/'sul el'l1pţin
nilol' dlui preol-capelan. Cllm :stam (lcum ole inva.ţator 
Iulian Paguba, cu conştiill~a, caci ai fost de faţa? Mai ai 
dIa cumjul se" faci (Je advocatul neadvenit şi neche'mal? 
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După conferinţa didactică, alât eu, cât şi P. O. D. 
administrCilor protopopesc am căutat, ca sa aflilm. care a 
ptltut fi motivul .apal'ării atât de demne« a nu :ştiu cui, 
şi a nu ştiu ce, a diui pilrinte-capelan Kicolae Codrean? 
Şi spre marea noastră hlirare am allul, că nu sentimentul 
de a apala cu »)demnitate pe fostul învaţatof blll::iCat« a 
fost cauza, caci penlru aceasta n'a avut mCI titlu, DICI 
motiv, ci din contra, molivl1l pornir,j dsale a fost tocmai 
conlrar »demtlllătli« trimbitate şi anllme: duşJII((}dn, lira 
şi pizmfl, tot 1!t(Uea m! i hit i ales!!, eVrlJ/ [1" li ('1' , pen tI/( li! pr'i
rinte-crl}u'lrw, ('1' 1" nllt"I':~te z~/os/(lui r!([scr'it 10111/ lJdl". 
j'\'a putut adecr! dsa suporta, ca acest vrednic da::icăl se 
primeaSCă cuvinle de landă şi încurajare pelllru maIl03t-ia' 
sa acl.i\'ilate :;;i petltf"tl aceia a tl'ebult tiă inscene"e :.--eatl
d ... dul. Caci. dupa elim am Cillal, numai inainte de aceea, 
cu vre-o câ!e\'a 7ile, p;lrinlele-cHpelan, În dr;I);.:,o:-;1.ea şi ~ti

ma cea lTI"\J'e ce o po:ulă da:scallllU!, a fo"t IU ~coala În· 
\"i1t;llorulLli 10011 Belle :-ji acolo, In fala elp\'lIol', I·a tralal 
ÎI! modul cel mai brutal, Ilumindu-l »maga';'«, pâwl rând 
dml îlJVa!;lloal'C'. t-'oţiu dlui imi:1ţ;Hol'. I-a dat afHI'ă »pe 
pl'eoltll eli demtlil.ale«. ~I pentl'llce toale aceste? Pen
Irllc11 ÎI1\";iţ;1tOl'lll ocupat ru şcua!a, in vpden'a ('xalilflJll
lui, deşi el face lotdt'3tlna !'$l loate ::;oeo(ile bisel'ice"li~ 

:şeulare-futld<:lhonale in eormmă, fl!1 i-a putul filce lista 
membrilor sltJOduluj !';l!'Ohlal, in vpdereit dllplilicarii mem~ 
bnlor ::iillOdului prutupope"c, pentrll alt>gelca de proto
p resbi [pr ~i petJt meA sp re seu pu I <1 ('I'sl a, el. ÎI/I'I( ((!tn /·,tI, 
in Dumineca premergatoare, fI'rt, eUIl,,()cat siu()!ll/I jJIIJ"o/lIul.*) 

*) lnCiÎt şi după aceste Ono Redactie al org. ofic. ,.,Bis. şi Şcoala" ar 
lllai su~tinea public, că cele spuse, eOl7stnÎIIs de ÎIIIJlrejllrdri, despre pa
rintclc-capelan, !'\icohe Codrean, nepotul, sunt "informaţiuni proprii", o rog 
foarte frumos să billl'\'oiască ct c<iut;"! .Anuarul" şcolii d-Iui Înv:qiltor, Ioan 
Belle, şi atunci cred, că din s1Imedenia de inzulte, batjocuri şi atacuri }.!rc!c 
ce dl preot-cap clan Nicolae Codn:an ,.Î11 calitate de catil1d, director şcolar, 
"preot CII dClIIllitale" şi mai ştiu CII cilte alte titluri - le aduce ctwlo, să 
Înţe],:ge tot .,pel/lru ridicarea poporului în cultură", dupa cum, intre :litele, 
singur ne spune În Ilr. 21 din or.c:anul ofic. "Bis. şi Şcoala", --- zelosului 
dascal ioan Beile, ~ă ~'a convinge de contraruL Ori, dac-l aceasta va fi spre 
greutate, o rog iaraşi foarte frurJlos, c;~ să bine\'uiasc<i a conzulta in chestie 
pe P. O. D. administrator protopopcsc, Dimitre J'\iluscall, apoi pe dnii învă-
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Apoi, dle P.:lguba, pentru aceste cerle loc(lle Comi
sarul BC poarte ('(l:spullderea? Unde e aici logica? Caci, 
dt':;i! foaia şlllllta dtale dascalea::;ca este caştiga!:'\ in 11/2 
ani dt~ prepanUldie regulata şi reslul fur într'utl ('(lJ':S ti ll

plelor de o Inu" de vara, cand ai pr'imil şi diploma de 
da..,ciil. H:"m slab tolll~1 lJll le cred se uu ob~en'l gl'e.;al.t? 

CII mic adaus. f)i~tjns şi esli rnp cn Increderea Vell, 
COtJ8lstur, deşi Un, Hedacţlc a org, oflc »Bis!:;ll Şcoala« 
vaci, ca asuda dm greu pentm (I-ma despOia de act'asta 
îIlCI't-'df'I'€, sun! tocmai în loiul ex,jl1lenelor, câud I1ita. că 

cele~c un rasplllls m!Jsnis de dl preot-capelan, Nicolae 
Cod rPiifl , IWJHdlll, la fl,,!grJIelJlele publlcate aitl n'bpllll::.nl 

. men În nr. 20, Tillnl I';lspunsnlui e: »Exf:imcncle«. DI 
preot-eapf'lan IJrecum şi OII. Hcdactle IraiefiC lu credinţa. 
ca disculil eX;Jrnent'le, {ârJd ('(Ilo şi de a~t(jdati\, ca ~I :şi 

mai Inaink, In tOl SCl'i:'1l1 pnblic<lt, DU g;ise:se de('ât in
zulle, calulIlnll ŞI iara:;;i (',J!ulIl(]il, jll'Ofnl/t" d~/1I o ,/JIPllt 

/(Iort" aprof/11f' in tl'/'f.'ill (i, dUjJ<'\ Cllm am ac~·rtl(l1a['u df'ja 
lUca la inceput. Deci nu lllai Innge:-;c \,ul'ba, cau Oll. He-
dactle a urg. ol'le. "BI~, ~i ~co~lla« a qecl,md doala !:;lI în 
nI', 20, C11 "din pdncplll un la::->â sa ~e iUlulte llillle în 
» BI~. ţi $cor.la«" şi, că ['ula a fi interc,ata in eauza. ne 
spune, ca »ÎtlChfÎf II'S('II(i"" ce ii Îllcepll{-o cn rrz/lltot 
atât el" I'dIimfor (?!) - ci Jlelllrnca Cel [Juţm ÎIJ\ăţuto
rimea sa poala fi it) pozitia de a cunoaşte lot I'oslnl cam
pamel precum şi armele Ct1 cari 8a Iucla la noi, laS ~ă 

lumeZf~ aci următoarea dt>clal'ij tie sllb:3cm-a şi dt' doi fi!'fll!i 

\'enE'l'abill, Cit P,'o'l'ocare la jllriimâllt.· 

DecIaratiune . • 
Faţă de afirmati unea dlui preot-capelan Nicolae Codrean 

din ŞiclăU susţinută in articolul intitulat "Examenele" şi pub-

ţători; Dimitrie Boariu, Petru Roşu, Teodor Mari;;, Ioan Caba, efe. cari toţi 
incă Cllnos~ afacaea şi atunci, daca Ono Redacţie va ajnnge a p!lka con
stată că eu am spus neadevăr. bucuros discut; "ce este cultura?" şi sub
SCriU şi afirmatiunile gentile ale On, Redaqiuni, că spusele mele ar fi: "ill
formaţiulli proprii", 

[ 
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licat În Nrul 21 din anul curinte al organului oficios "Biserica 
şi Şcoala", că dl inv. şi comisar cOllsistorial Dimitrie Popoviciu, 
CII ocăziunea examenelor din 24 Mai ~.~ 6 luni 1910 dela am
bele şcoli din Şiclău, ar fi amenintat pe un fruutaş d'acol0, că: 

"îl va aduce de urechi, să răspundă în locul unui copilaş perplex 
de 6 ani," .. - noi subscrişii, cari la acelea examene am jost de 
fată, prin aceasta dec/(irăm, ClI aceasta ajirmatiulle e lipsitl1 de 
ori ce adevâr, e o scornitarll lllaid din vânt, pentruclI numitul d. 
comisar consistorial, nici amel1intâri, nici espresiulli vaMmătoare 
n'a folosit şi nu a avut motiv să folosească la adresa nimellui. 

Despre ce estradăm aceasta declaraţiune, pe care, În caz 
de lipsă, o putem întari şi cu jurământ. 

E r d e i ş, 25 Maiu (7 luniu) 1911. 

Demetrill Mliscallll Todor Mariş 
adm. ppese. 

Ioan Caba 
invătător. 

Peiru Roşu 

Georf!ill Crainic 
preot. 

invătător. 

Ioan Popoviciu 
invătiltor. învăţător. 

Dnpit toate acestea CI"f'd. Că. Ono public esLi~ ÎIICllrat 

cu loat(\ afacerea. Şi mai ales este încmat c;'t lip ('~ şi 

pplllrllep Ono Hedacţie a org. oflc. d3is. şi ~coala« (l fl'e
b,/it Sit IIIl'ertjJâ flllflnlt, ia.. eu sa am pal'lf~ de atâta 
atentiune. 

Ne-am luminat da .. ! 
Dililitrie P()pucin'lI 

hll'ă\i1tor rom. ort. 

Fdu'l ?Î planul nostru de muncă. 
A) Felul şi planul de muncă şcolară-internă. 

Faţa de cadt'U1 in care se estinde· maleria obieclelor: 
geografia, i::ltoria şi con'5titnţia nu am multe de zi::! şi IIU 

mai ales azi când tnv;'tţatorul în predarea 10," nu mal e 
cel de acum 20 -;.30 ani. 
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Dupa. cele expuse până aci, urmează, ca studiu prin
cipal limba rnaterml sau mai corecl: limba rOi/UlIUl. Deşi 
Îl} timpnl din urma, a fost Iliult vorba despre aceasta 
disciplina, pe lânga care se grupează toate celelalte obiecte: 
întru cât adec;ţ serveşte de bază la împartăşirea celora
lai le cunoştinte - totu;> nu pot înlrelasa a nu :5pllne şi 
ac[ câteva cilvinte. 

Tot timpul ce-I sacrificăm ace:5tui studiu, are pma 
meniţ,une, ca să aducă. pe elev În pozitia de a-şi împăr
tăşi vrenle sale: cunoştillţele altora atât cu vorba cât şi 
în scris dar şi de aici atâta cât reclamă vieata lni de 
toate zikie. Pentru realizarea acestei ţinte sunt pnse în 
perspectivă cum se ştie - mai multe mijloace. De data 
acea::sla nu voiu face amintire dec1it despre: Î/ldi(/illi/Înful 

infuain şi 9/'(!watică, dar şi despre acestea cu anumite 
rbtl'icţi noi. 

"Jnlt an discutat şi s'au Întrehat: cum e mai peda
gogic sa. se tracteze fnvatământul intuitiV, punând elenll 
ca i:5ă lucreze, spună dela sine totul ce pOdte şti, ori că 
sa-i comullice şi invăţatarul? Toti au convenit asupra 
unui lucl'u: atunci când se predau lecţunile 110'\](1. trebue 
sa se deie baialniui teren liber de a-şi lI1anife~!a puterea 
de actiune ~JptlIlâr~d ce poate şti tol numai dela sine. iar 
unde nu merge... ii comunică Îlwăt<ltorul. Tot e bine ~ 
Unii În::să au J-lUi! Întrebarea: cum vei pl'ocede la eXlmi
narea genemlă sau repeţirea materiei din chestiune (dupa 
ce odată e ştiut, că materia nu mai este proaspată)? O 
parte an răspuns, Că procedura e aceeaş ca şi la predare: 
prin intrebari şi raspunsuri. alţii au zis, ca acum baiatul 
In curat fii nd cu toale: n'avem decât Sâ- i punem o În
trebare ori două cel mnlt, iar d,lnsul să spună totul 
deja sine! 

Parerea mea este, ca nici unii nici alţii nu au drept. 
Va fi mai bine, daca şi aci vom ale~e calra de mijloc 
apelând şi la raţiune. Dacă examinam planul de învata
mant aflam din inv. intuitiv: onlil1Pa tit .~{'()al((, părţile 
corpului omenesc, descrierea obiectelor din şcoala, I'/fota 
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familiară, cudea, animalele, Împ'(l'ţirea fimpului ele. Anm
când o privire asupra aceslui material, vedem că o parte 
din el e mai uşor de apercepiat, alta maÎ gren; IlHi greu 
se vede a fi: ordinea În şcoală, vieaţa familiară ~i îm
părţirea timpului. 

Stând acest adevar, trebue să ţinem cont de el şi la 
repetire: vom jil'dinde aşadar df'l(( bâil'(i, ra Sti ne 1'01'

bW.liCtl dl'la sine df'sjJre: ouif'aple din şcua/II, corpul 0011'-, 

upse, animall'le etc. drl/' 1!eflreşit Îi t~()m njlltd prin În (re
hl1ri p,l'amimlNii ({!'spre onlinea din Ş('O(ll,(, {,/llIilift etc Lu
crul se explică de sine; acestea din mInă fiind lucruri 
mai ah"itracte, ei nu pot dispune de ele dupa bunul plac 
ŞI in f[!Ie nu e mirare, deoarece niri capul lor nu e de fiei'! 

Atâta act 1 
Dintre obiectele prescrise de plan, doar nici nnul nu 

a fost aLât de di:scutat, În timpul din urmă - alâl la 
noi cât şi la fratii colegi din L{omânia - ca studiul gra
maticii. 

Ar fi o pierdere de vreme, ca să mai an1t, cum s'a 
aprins şi terminat discutiunea la noi, pentru aceea mai 
vâl'los voiu inzisla ca să şemr.alez opiniunea fraţilor colegi 
din Regat. , 

Incontestabil, că terenul de acţiune al şcoalei de aici 
se deosebeşte foarle mult de al celei dela noi, că anume 
cum şi In ce privintă, cred - nu e de lipsă s'o spun 1. •• 
Vorba e că şi dunşii simţesc balastul gramaticii pentru 
şcoala elementară. Extenziunea maleriei cu )) gi ngaşele c 

fraze coordinate şi subordinate, nu Ii-e străină nici lor. 
Chiar aceasta cunoaştere prea profundă a gramaticii -
de sine înteles impusă -- a fost cauza, că gramatica a 
fost trasă la baroul arheopagului pedagogic. 

Intre militantii, cari îi poartă Sâmbelele studiului gra
maticii, se numără şi inv. C. lordăchescu din Botoşani, 
carele a scris arlicJi fulminanţi atât in »Şcoala Română« 
cât şi in »Revista generală a învăţământului«, Sa ne ex
plicăm însă! C. I. nu este in contra gramaticii în inţeles 
larg, ci »impotriva terminologiei gramaticale, a definiţiilor, 

• 

" 
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flt'xiunilor prea multe şi il analizei,~ a caror rezultate - :l 
dup<i auloridaca nu e nul, e cel putin îndoielnic, caci 
baieţi deşi îşi pierd multa vreme cu ele tol nu ştiu 

celi ~i mai ales ::;crie cum se cade. Sscriilolul articolului 
ca mijloc penll'u dobândirea unei ceUri - scrieri relativ 
COl'eCle, - reC0manda ca şi altii adel'enti ai curentului 
non: dpsl' ",rn'r/tii de rod)/'n~, prin imitqrm lJul'bn'ii co-
f/''.('fp, N'firf'il bunelm' bucâfi de cldirl', }wFestil'UI S(1It f'lla/'ll-

rerl ('ploI' auzite 8 f W atite, prin mfli!o;,izari (in proza şi 

ver::"lll'l), prin copieri, dictâri, sa/eri din 1iumwrie elc, de
prÎntând lolul de »exerciţiu şi obişnuinţa«, 

Va să zica. pe aceasta bază am putea invăta pnnc
tUăţia (or~ografia) în scriere, vorbirea cum şe cade în mă
sma mtli mare decât până aci. 

E prea evident deci. că autorul din chestiune, lrage 
dunga peste socoleala »sintac'işlilor. şi a ,etimologiştilor« 
dela noi, car'i cer şi un pic de anaiiza. gl'amaticala: sub- ~I.~ 
slantiv, adi{ctiv, verb cu declina.ri, comparatii, conju-
ga 1'i elc, 

Nu-i vorbă! Nici sulevalorul acestui subiect: dl C. 
IOl'dăchescu nu iese în curat cu procedeul sau, întru cât 
chiar şi la »exerciţu mr',lt şi obişnuinţa« În vorbire şi 

scriere e imposibil a nu atinge şi unele norme sau regule 
gramaticale. fie cât de elementare. Aşa de pildă la scrie
rea numelor proprii, negreşit va trebui sa spunem copiilor 
harem În chipul următor: Fiilor! Da tii. ne vin îl/ain te În 
scriere l<lime de oameni, ape, °fări etc. acelpa intotdeauna 
se scriu cu litedi mare. Semnele cit:lrii asemenea se im
pU[Je sa le descoperi numele şi întrebuinţarea lor în 
scriere etc" iar pe lângă lucruri, cari se impun in mod 
.atât de apodictic, cum se poate închipui excluderea totală 
.a gramaticii? 1. .. 

Prin urmare, adicţii acestui curent nedând lămuriri 
mai detailate, înşişi s'au prins cu logica. Nu e eschis, 
verosimil ei se gAndesc aşa: cerem excluderea gramaticii 
.din şcoală cu excepţia celor mai necesare şi utile regule 
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(expliCrll'l) gramallcale (dnpa ccdapoclul celor relevale de 
mllJe mal sus). 

Dacă ram aşa avem să le înţelegem intenţia, nu e 
el] neputinţa, ca Illunca lor t'ă nil fie Încoronată şi de 
succe=i ~i nil e cu neplllill~a ca accl curent atunci sa cu
cereasca teren şi aime,t. .. } Iar în o bunil diml tlei:ltă ne om 
trezi. că procedura aceasta e mHi lIiodeJnă În predarea 
b i elei grama tici şi j ndecâlld slluo tia pen l bila a şco,llei 

uOdslre j parte am dubândi ce\'a mai mult decât pilnă ari! 
Ca sa I~pnl\'esc cu alt mall"rial simil celui pn'ccdf>nt, 

in PllllClll1 ce urmează, vuiu vorbI despre lim!;tl, mII (/hit/rei 
înva~ătorlll româll de azi, conştiu de C'hemi:l~ea sa, 

în continu trebue sa rnedllf>ze, sll. afle c;li mai HijOare şi 

sigure spre a ieşi din incllrcătura, ce în prezent l-a pu:s 
Înlle ciocan ŞI Ilicovala. 

Vorba e scurtă! Ori Cllm vei Face nlll1lai !3ă Hran 
progre5. Ca vei fi )} d I rectist '. ori inel i I'eclist" nu j fll poarta. 
Principallli e ca :;:1 sali~faci ol'gan111 chemat cu ill~pecta

rea acestui obiect. De spor mult şi bun lIici vorbti IlU 
pU;Jle fi, caci ce ai instruat tU 2 saptamâni, in B zile tot 
evaporează, dacă zilnic nu 'repetezi ceva. Se poate, ea. 
alti colegi ::,unt mai norocoşi, dar la mine - cu p<l"ere 
de râu am s'o spun -- aşa merge t 

Un lucru e constataI. 
Pana atunci până când COpill nu sunt siguri În pro

nuntarea materiei de preles, de;eaba e toata osteneala 
pu:sa. La o pronunţare clarâ mai usor ajungem - pre
supunând lipsa mediului de conversare - prin spunerea 
în silabe a întregului material, după care dexteritate, elevii 
ti vor şti pronunta şi din odata.; fluent şi frumos. 

Pronunţarea materiei (ce se preda) şi in cor, ase
menea e nn mijloc potrivit spre a putea devinge greuta
ţ'le pr.ste tol. E drept, ca mai totul - ce se refere la 
pronuntare - se redllce la un fel de mehanism, dar În 
lipsa mediuilli natural suficient, caută să te ajuţi, cum poti I 

E superflu sa mai spun, că tot aceea ce elevul in
vaţ& sa şi înţeleagă cum se cade, altmintrelea capetele 
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baieţilor vor fi tot atâtea »gamalii« fară vlagă. Un lucru 
iocă. e cert 1 Elevul va f: stapân pe malerialul învăţat 
exclusiv atunci, când siogUl" va şti şi pune toate intreba
rile la raspunsurile dale, la ce putem ajunge a~a, ca. pu
nem şi elevii :-11 se examineze ei singuri pe sine. Cn ast
fel de procedeu ou produce foc1ll'car€ În capul elevului. 
Sunt sigur, mulţi procedeaza la fel şi eu \'orbesc ollmai 
peolI'U generalizarea aceslui metod, carele merita atentiuue. 

Fiecan,\ de altcnm - să se fericeasca, cum poale, 
dar una iocă. am s'o ~pnn: sa fltn odata in curat cu ade
V<'irlll, Că şcoala nu e maşin:~rie pe rotile şi că. nimellea 
nn ne poate impune nici UD fel de proceden de urmat 
nici putem ridiculiza pe nilllffH'a pe motivul. că nu !Il

slruiaza ca noi. 
în educatie instrectie tr(lg~ doara. ce~-a în cumpănă 

şi dispozitia sufletească a in"aţatorului: plăcerea, atrage
rea ce o are faţii. de unul sau alt metod 1 

Accentuez acest lucru pentru acei frati, cari nn odata 
i-am auzit exprimândl1-se chiar în fntrunirile noastre, că. 
acela ... şi acela metod trebue urmat, deoarece e pl'e:scris 
şi in planul ministerial ori cel confesional 1 .. 

Lucru e a se înţelege altcum! Ne stau la dispoziţie toale 
metoadele. şi procedeurile de didacticll, - putem alege şi 

vorba e numai sa ajungem la rezultat, caci nu numai o 
cale duce la Roma . 

. Daca Îosa nu suntem harnici a produce rezultatul 
aşteptat nici pe lânga metoadele noastre speciale - ne
greşit-- avem sa. tinem cont de »meloadele« impuse în 
planUl'i ori cari ar fi ele. 

Deci sa. cernem! 

l11etoadele mai Întaiu se recomt1ndc'i. şt 1tllmat după 
aceea se pot impune! 

I. Orişumn. 

1 

! 
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Pe noauă cale! 
"Fiţi desilv,ir~iti pr.'cum şi Tatăl 

nostru cel din ceri uri dl)săvâr~it este," 

Ca un corp, care facem parte integrantă din socie
talea omenea:scă, destul demolalil-'ata, e numai fire~c, dacă 
şi pe cOI'Plll Go:s(ru sunt inca. multe rutle de vindecat. 

Hanele ace:slea, din fll'ea lucrurilor. sunt cu atât mai 
primtjdioase, cu cât noi sUlItem priviti mai mult ca mo
dele demne de imilat. şi C[1[]greua odată ivi!ă cu diflsilele 
ei simptome, e foarte prielnică fă molipsească generaţii 
tntl't'g;, supuse modului no~llll de educatie gn'şifă. Acest 
proce'.S e atât de nalural, Încţtt se f'xplica. de sine pe baza 
celor mai elementa le l('gi psichologice de Îmillll'(o! şi ((si-. 
mi/are.. Iar gen~raţiile atlO:se de CUIJgrf Dă, in urma legii 
eteme de set~c{iullare a firii, c;JI ca poamele cele vermă
noase, în lupta cca grea pentru exi:stenta 

* 
Semnalata odat:'t pl'iolPjdia, :-;;1 lIe dam ::liDcer sama~ 

de cari morburi, sau def'cck, sufere mai ale8 dascalimea 
noastra? 

In locul prim se observa lot mai l(1mlll'il o lipsă mare de 
mundi extraşi;olaf(t") mai ales la gen~raţlunea tinara şi in 
schimb o puternica dispoziţie de a critica, ba ce e mai 
periculos, a ba!Jafelizc'i lucl'llrile, la cari alţii au muncit o 
viaţă de om. 

In locul al doilea iese tot mai mult la suprafata. lipsa 
de disciplină din ad unări le noastre, pe cari ar trebui sa. 
le ridicam la ranglll de parlrunnd. unele sa fie respectată 
cu sfinţenie cel putin autoritatea preşedintelui. 

în locul al trellea se marchează tot mai sistematic 
ca un simpton foarte trist - fenomenul, ca suntem 

dispuşi sa dăm cu piciom/, fara nici un scrupul, în legile 

*) Anticipăm, că acpasla muncă nu o tnţelegem tn senzul cum se tn
telelle de regulă in România, ci mai mult o mUJlcă c;ue contribuie la perfec-
ţionarea noastră profesională, ' 

13 
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create de noz lt/şine şi iUlorite din nevoile noastl'e proprii. 
Nu sunt aceste oare semnele cele mai evidente a super
ficialiMţii, a anarhiei şi a 'inconştienţ!'i, tot semue de de
cadenti'i ti/oral/i, cari ameninţa. cu uzurpare ori ce institu-
ţiune? In urma acestor simtome involuntar ne Întrebam: 
Cum vom putea aştepta ca causa noaslră sfântă sit p"o
pâşiasdi, dacă în discnţiile noastre nu vom păstra cum
p((na dreaptâ? Cnm ne vom adeveri de pl'ietini ai peleii 
- atât de trebuitoare în toale raporturIle vietii -
daca: prin lucrările nOjstrc nu vom face alta decât anar
hie? Si cum vom aştepta eri alf/i sit preţuiască munca 
noast~ă, când ?ioi Î//j'iine nu ştilJl 'sâ o prl<{uim? Deoarece 
inainte de a critica l,'ebue sa arati că şti şi eşti 'in stare 
Sel şi munceşti:. Ca să-ţi poţi legitima pilnă într'un grad I 
oarecare anarhia, ce o manifestezi, treblle cel puţin cu 
lapte t'eale să-i dO/Jedeşti necesitatea, dar să n'o faci aşa 
din bun senin, din motive ridicule :şi puerile Iar să se 
arate atat de incou,'dientii o clasa, Care pe baza ocupaţiei 1 
sale pur spirituale în toate lucI'arde ar trebui să fie. con-
dusă totdeauna de ?'aţ/une, prin fenomenul acesta, să pre-
zintă ca un parado.r aproape inexplicabtl. 

'" 
Ca să ne putem curăţi corpul de aceste rane, trebue 

să Începem fară întârziere procesul si:slematic de vindecare, 
care eul minează în următoarele: 

Superflcialitatea să o înlocuim cu munca serioasă, • 
care încununează din belşug vieaţa omului harnic. Munca 
serioasă ne procură mângăiere lSufletească ~i ne face ca 
să Înlăturăm din cutele inimii noastre până şi cea mai 
mică umbră de ilwidie, ca sa. pulem vedea ~i admira 
aevea ostenelele şi succesele reale ale semenului nostru, 
desbnlcându-ne astfel de egoismul îngust aLât de păgubitor 
faptelor bune. 

Anarhia să o inlocuim prin pace şi /râţ ietate, cari 
<calităţi aproprie sufJetele oamenilor de olaltă, le uneşte şi 
!Consolidează intr'o singură aspiraţie, îndemnându-le să să-

I 
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vârşască numai fapte, cari apropIe şi împreună pe om cu 
Dmnnezeu. 

Inconşlienta să o înlocuim cu trez/Jia, cu judecata 
coredn, care nici când nn da greş şi ti aduce omului 
folos real, procurându·i adevărata fericire, ce se poate afla 
pe pământ. 

Urmând astfel, ne vom implini cu demnitate chema
rea noaslră de educători ai poporului, păstrând cu sfin
ţenie cele 3 virtuţi, cari împodobesc pe adevăratul dascăl: 
1}-lUnCa, pacea ,~i trf'Zoia. Cei ce nu vor lucra astfel, vor 
rămânea şi mai departe: nişte paraziti, nişte tlităci(i şi 
nişte iuconşt/:en(i f((/,(1, 1'((?lpuurlere ftJomlt'i, fără cari .- ele
mente deslructive, corabia noaslră - deşi mai anevoios 
- nu va inceta de a pluli Şi mai depal'te - spre liman! 

~ 

Iosif Stanca. 

Elomente do Gultură şi oduGatiuno în Hlo= 
/ 

ratura profană. 

II. 

Un capitol de loata frumseţa, sub acest raport, e 
poezia tn proză alui Alex. Rllsso »Cântarea României«, 
din care reproducem pal'lea, care descl'ie frumseţa şi bo
găţia plaiurilor strămoşeşti: 

»Care e mai mândl'a decât tine între toate ţarile să
rnănale de Domnul pe pământ? Care alta se împodobeşte 
in zilele de vară CIl flori mai frumoase, cu grâne mai 
bogate? 

Verzi sunt dealurile tale, frllmoase pădurîie şi dum
brăvile spâmuzate de coastele dealurilor, limpede ŞI senin 
-cerul tău. Mllnţii să inaltă trufaşi in văzduh; râurile ca 
brăie pistriţe ocolesc'câmpurile; nopţile tale incântă auzul, 

13* 
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ziua farmecă văzul... pentru ce zimbetul Iău e a~a de 
amar, mândra mea ţară ?. 

Pe câmpiile Tenebiei rasărit'au florile? Nu au rasărit 
florile, sunt turmele multe şi frumoase ce pasc vaile tale: 
soarele inrodeşte brazda: mâna Domnului te-au bucurat 
cu bunuri felurite, cu pomete şi cu flori, cu avutie ţii cu 
frumuseţe." Pentru ce gemi şi tipi, ţară bogată ?. 

Dunărea batrână, biruită de parinţii tăi, îţi sărută 
poala şi îţi aduce avuţii din ţinuturile de unde soarele 
apune: vulturul din văzduh caulă la tine ca la pămânlul 
Său de naştere; râurile cele frumoase şi spumegoase, pa
raele cele repede şi sălbatice cânlă neîncetat lauda ta ... 
O ţară jalniCă, ca nici una, pentru ce faţa ta e tmbro
badita? 

Nu eşti frumoasă, nu eşti înavunta? N'ai feciori mulţi 
cari le iubesc? N'ai cartea de vitejie a trecutului şi vii
torul inaintea ta ?, pentru ce curg lacramile tale ?. 

Pentru ce tresari? Trupul ţi se topeşte de slăbiciune 
şi inima ţi-safrămânlă cu iuţală. Cetit-ai oare în cartea 
ursitei ?. Aerul mişcă tUl'bura t... vântul dogoreşte.. Ingerul 
peirei arătatu-ţi-s'a? Nopţile tale sunt reci, vismile turbu
rate ca valurile marei batuta de furtună .. ce-ţi povestesc ?. 

Prive~te la miazazi, la miază noapte, popoarele işi 
ridică capul.. gândirea sa. ive~te luminoasă pe deasupra 
întunerecului.. Gâodirea, duhul d"urnnezeesc, ce zideşte şi 
credinţa ce da vieaţă.. lumea veche să pra.păde~te, :şi de 
a ei dărămături slobozenia se înalţă! Deşteaptă-te 1 .. « 

Unde găse~ti un tablou mai pitoresc, fie chiar eşit 
de sub penelul celui mai mare artist. Sentimentele ace5te 
n'au putut să Îzvoriască decât din cea mai curală iubire 
de ţara şi de neam. Aceste accente de iubire vor fi pen
tru mulLe veacuri şi de aci înainte: momente de admi
rare, imbărbătare şi propilşire! 

* >1< * 
Nu ar fi complectă lucrarea noastră, dacă n'am in

tregi-o cu câteva peisage din natură, acest templu, pe care 
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il admira, alât omul cel mai civillzat, cât ~i omul cu sta
rea cea mai primitlvă. 

lata în ce colori vede poetul, un colţişor al nalurei, 
pe lângă care noi trecem deaUlteaori rece şi nepăsător: 

»Plutl/fi de toale mărimile şi de toale colorile go
nlan din floare in floare, zburau peste grâu ca peste o 
apa, sa băgau afund tn el o clipa. doaua., apoi răsăriau 
mai departe, fâlfaind din al'ipioare şi perzându-se in lu
mina câmpuilli. Un ţâriit necurmat de lăcuste suna în 
auz. Vitele nu mai aveau odihnă. de muşte. Tarina frigea, 
hainele ardeau, lanul dogoria. GândI/ci de toate felurile 
se desluşiau printre firele de iarba; furnicile harnice ca
rau merinde pentru iamă. Pe câmp lumea noastra asudâ, 
strângând aurul grâului; printl'e ierburi o altă lume mai 
mică, aproape nevrlzută, ~ă zbatea :şi ea pentru lraiu. Câte 
un ulu-popii albaslica pe dinaintea ochilor, zbârnaind ca 
un glont. Pe spice vedeai numai ici-colo câle un bOI/dor 
ca o pată de rugina. Iar din cupl'in::\ul ţarinei se ridicau 
gLasuri de Ji>fe mari cari cânlau plecate pe seceră«. 

SaJldu A/dea: fu urma pluyul/li. 

Iată un model perfect pentru educatorii neamului, ca 
să înveţe cu adevil.rat cum să observe, şi cum sa. inluieze 
fiinţele şi lucrurile din natura. 

Să vedem acum cum personifica poetal pasările din 
codru, şi cam le dă la fiecare câLe ua rol, potrivit firei 
sale, până ce infiripa o »nunlă în cQ.dro« după toală 
forma: 

". .. Prepelita 'n sâl'g adunil 
Pe nuntaşi mereu. 
l\'1e 'nlrebaţi de IIIUl? Ei nunul, 
Soare 'nll'adevăr? 
Dumnealui, mă rog, pă II 111" ! 
NUWl mal'e-3 fost ţ(ăiţa, 
Slete-acas<1 Păuuita 
Că-Î murise-un văr. 
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"Pop'aveau?" Tu maică sfânta! 
Stai sa mai vorbeşti? 
~lii pe ciocâr/an cum dintii? 
Dumnezeu Sil-j ţie firea' 
A'nvăţat trei veri psaltil'ea 
La Vladlci sârbeşti 1 

Dru~le-aveall o coţofalJă 
Şi-un cârsteitl Mi/tat. 
Pitpa/acul, nene, 'n strarul! 
Iar eâdelnita de am' , 
O tinea jupânul gratlr 
DaseiUu 'rwiilat. , 

Dar să vezi! la socrul mare 
&qomote din zori: 
Piţigoill 'ntruna safe, 
8tflay pe casd şoillttll sue, 
Gltctlltflaia ba te cue 
Ca s'anine flori. 

Iar prin culmi/: sfat şi vorbă 
Asta s'o vedeţi! 

Prepelita f(ll~e dorM, 
Prestlri/e t"a(~ 6'ipturâ, 
Vin sticleţi; şi le-o jiali, 
Dracii de sticleţi! 

.Şoimii repezi scot În ghiare 
Carnea din căldari, 
Corhul cel cu ciorul fa/'e 
Dumicofa 'n Mide o lasă, 
Cilltiţoii duc la masă 
Rândlll de mâncil.ri. 

Şi, cu şorţ de jupâneasli, 
Rândlwe/e vin 
Şi deretică prin casa 

r 
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Iar pe mrlse-aşlern prosoape 
~i dau la vi ţple-aproape. 
Cane-aduc cu vin. 

Dar le miri tn, pnll pahare 
One le turna? 
Cucul 8/0', Ca-} n/fi,tflJ' mare 
La urat şi 'nchinriciulle 
E pruroc ~i-ţi ştie spune 
Tol ce o fi şi-o da. 

CIÎ l!tii 'n robz' acum lmltaiul 
Cel cu gâtui strâmb. 
11{erla şueră fU nrtiul, 
Cu cimpoil/l rântel cioara, 
Pitulicea cu vioara, 
Buflliţa c'un dnlmb, 

Codobatllri ia ti ca focu \, 
Tot b,(ffÎnd din cozi, 
M,(furarri 'n c1ipi\ locul 
Şi facm'o Imtâtun'i 
Şi ce honl mai făcură 
Ca la VoevozÎ! 

Jucau sârba porumbeii, 
Ca e jocul lor, 
.~i au luai la JOG ctÎrsteii 
Pe-o răt"şctJ - vai de mine! 
(;rtwrul juca pe ime, 
Barzall 'ntr'un ldciur. 

Numai cioara cu cimpotul, 
Tot izbind cu el, 
Sa b(ltPl'l cu piţigoitll, 
Iar sitarul dup'o uşă 
Sa ('f'l'ill c'o găiJltlştJ 
Penlr'un gândâceel./' etc. 

i - Sf iZ it ±Laci 

O. Coşbuc. 
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Ce momente de recl'eare pentru tinerÎmea şcolară, o 
astfel de bucată de celire. dupa lectiile de istorie nalmală, 
tractate aproape tot dLlpă acelaşi lipic sac. 

* 
Sa vedem în urmă, cât de plastic descl'ie poetul, un 

fenomen natural, o fnrtuna pe munte: 

... » Tu /1l1.fJfre s'a/n'ii/si, 
}) Tu 1/0r, s(('ntuneci; rinle, fu s/i'lJIprfiştii! 
Un brad s/i fu·p (,hul/Iri cel mai 'nalt; 
Şi prins de vârf, a zmu/s pe celalalt 
Purtâwlu-l 1'oat/i 'n largul chip al prăştii. 

Pe sus se 'ntimle-alilestpcu! nespus, 
Şi Duh în Duh prin aer Sel ln'inuhd(f, 
Iar qrinrliilrl 'n v/{zduh citII/pili Îşi cllufl/ 
C(Întarea ei de·o!pl, cilzând de sus, 

Pe codrul larg ce'a 1Ir1~te se'nrlo(lie, 
Şi sate iar la loc apoi mU!lit,d. 
Deodată stil şi httt, tiipâl:nd 
Potop din cer tltmatul "au de ploaie, 

Se rupe cerul, cade-acum! S'a rupt. 
Sporite neguri hrană dau peririi, 
De-avalma flnue 'II/fer; tU/il·insul. firii, 
Şi nu mai ştii ce-i sus şi dedesupt.« 

* * * 
a. Coşbuc. 

Ce indemn nobil de a eşl dintre păreţi plini de prav 
a şcoalei, barem pe un moment, ca sa iustruim in rea
litate, un fenomen puternic al natl1J'ii, cutremurându-ne 
în sufletele noastre, şi implorând harlll tatălui ceresc 
pesle noi! 

Am pute[l să continllam astfel mai departe, scoţând 
mereu (a suprafaţă alte sentimente si calităţi, deopotriva 
de folositoare in edu~atie şi invătamâoL Nu o facem aCea
sta însă, din motivul, că suntem de credinţa, că am de-

1 
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motlslral pe deplin, că orice lucmre de 1.'aIrJllre tiIN-l(nt, 
confrÎlme Într'ult !/rrld 1/uri }//(lI'/!., SIlU miu: IlIi(" III cOllsoli
darea ins/I'/u'fl/lnei n"~lJecfhle pdu('(ltitUlf'i. Henlâne IHl[l1aÎ 

I I 

în sarcina edllcatorului, ca să ştie Srl alpl/flfl din materia-
lul conzullal /(leÎle tiuul'1ment,de, pe curi pastrându-Ic În 
memorÎv , 5a-i vină Într'ajutor, de câle ori va avea lipsă 
de ele, to gr~atla lni misiune de educator al poporului. 

Io!";f 8tmu:a. 

Aplicarea unor sufixe şi cuvinte reelamate de 
topica şi firea limbei maghiare. 

- Spicuiri din manualele noastre pentru limba maghiară. 

Nu odată s'a zis În cercul poliglotilor san şlllltol'ilor 
de limbi; ca ŞI o limba, ca :;ii olt product omellesc mai 
blIlf', mai cu succes ::;ă Invaţa plin imitaţie, iar piatra un
ghlUlarel. a ace:slei imitaţii fară indOiala esle mediul lnCUll
juniloJ' - suficient de cOllveJ',aţie_ 

Ace.:it medIU apoi nu poale fi redu::; la> unul«, cum 
se crede ci nUli »ulld(/«, caCI la din contra cUlloştinţa de 
limba e data de mal. 

() contra argumentare minuţioasă nu se recel'C de
oarece In o minte s1twltoasă apare evident. 

Daca o limba - îu gelwral ca sa ni-o putem Însuşi, 
ne şta Inainte cu alâfea cerillţe şi prerogative ~- mult 
mai dificile ni-He prezintă ea in l,arllClllafltatile sede de 
exprimare, cari cer o aplicare chiară şi adecuala cu flrea 
limbei. 

Aceasta exigenţă a limbei maghiare merită o deosebita 
atenţiune mai ales atunci, cănd individul mai »mare« sau 
mal »rnlc« ~i-a câştigat limba, ce o poşede ÎI! vorbire 
mai mliit din carţi ... şi nu la izvorul el natural. 

Eu Încă recunosc: fac parte din acest gl'llp, pentru 
aceea, ln câteva cuvinte VOle:5C a semnala întrebuinţarea 



20G 

unor sufixe in aceasta limba, aşa după cât imi permit 
puterile. 

Atâl În converzaţii câl şi În amonite mal/uale n,(eri
tOf1I'P ad, j!/(tPIII f.l'jiPYia 'fPSp. (M de (rtl/ri PI'0II()zitii; 

Traj{m a kerlben 16heret vag. 'Alyam velt diszn6t a 
piacon, Az utcan ma j{u' I6merdek nep. A kolWk az 
embert I~ten remekenek neve~i1c A menekiilOk nagy re:5ze 
tartatl Peslne\{. r."Jllnk{lc8Y 1\lihăly kepeibeo gyonyOrkodik 
az egesz vil(ig. ş. a. 

Privind la ace::itea propoziţii, vom afla, că unele sunt 
bine conslruile, allele ba' 

Bine construite, ~mnt: Tl'ajan a kel'lben 16h~ret velg. 
A k01l(jk az embert lsten remekenek nevezlk. pctlll'l1ca to 
zicerile regulate, in maghiara de comun: verb111 vine la 
l1rmă. 

Celelalte trei ziceri, din cama abaterii dela aceasta 
regula, nn sunt cOl'ecte. 

Daca însel în culare zicere se accenluiaza vre-un cu
vânt, în acel caz, respectivul clwânt se pune imediat ina
intea verbului. D e, A :3zolTIszed !IZ ufl'ân 16ll egy veszelt 
kl1tyut; ori daca voiesc sa intonez cuvânlul ~,a 8zomszedc 
con:5lrucţla ese: 

A SZOtl/szed WU az ulcan egy veszelt kulyâl. 
Prezenla expresiune idiomatica a L magitlare de alt

fel se cam patrivpşte ŞI topieei limbei noaslre. 
Exeepţiune dela regula fac numai cuvintele: is şi 

meg-sem. D. e. Oc em is jar. A kalons meg enni sem 
tadott, cari precum ~e vede, se asează Între cuvântul ac
centuat şi între verb. 

Aplicare spfţtala cer' particulele: pedig, azollban, 
eHenben ş. a. 

Dacit una din particllide acestea se ]'efere~te la Zice
rea intreaga, aceea se puoe la inceputul zipr'ii, d. e. Uwgesz 
k~vesllek adallk, azonoau mloden pgeszseges lelekhosszu 
szol'galom altal mas ta\1l1lmanyat eI8aj{tlithalja. 

Se aşează însă particula după cllvântul allu,llit, indată 
ce respectiva particulă nu se refereşte Iii intreaga z cerea, 
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ci la uuul din cuvintele ei. D. e. A csnka hal, a cethal 
elJenben eml6s (allal), 

Mult mai greu de aplicat În limha maghiară e folo
sirea copciilor verb.ale: tneg, le, szef, ki, fiii, b', el, 1,issza 
ş. a. cari deşi au regule anumite, aplicarea lor ('orecta. 
pre:lupune o mare dexterilate in vorbire 

Pe mulţi, cari de allcum poşed bine maghiara, su
fixele de mai sus i-a tradal, prin ce li s'a detras mult şi 
din cunoştinţa ltmbei. 

Testverem kiment a kertbe. Lfment a hold. E/bo
csatod a madarat? Koriol(m IN'ment a v<lrosba. A kis 
g\'ermek elaludt. A feny Fissznver6dik. A gaz szetrobban. 
Oklelvian fiul fiilveltek az iskoleiba elco 

Din exemplele înşirate vedem, că copciile: ki, le, el 
etc. c1JrÎ He pot privi şi ca adverbe, ~Ullt legate de cu
vinte şi adecă de vorbele: meni, bocHHod... vettek, cu 
cari formeaza. un întreg. 

Oare pentm ce sunt lega te de vorbe? 
Sunt legate fiindcă în toate propoziţiile amintite tunul 

sau accentul cade pe cupcie, de oarece a zice: K01'iolitn 
a v{ll'osba ment be, sau Oktavran flut vetlck fel az iskol{tba, 
- nu sunt potrivite cu modul de exprimare al 1. ma
ghiare şi astfel ele (copciile) nici decât nu se pot des
face de verbele aparţinătoare. 

Necazând accentul pe copcie sau pe verb ci pe alt 
cuvânt. aceea se desface de verbul săn şi ti urmeaza 
D. p. Kinek adtad el a htlzadal? Miel't nwnlel ki az 
erd(jbe? Ki vesztelle el a larcajill? Sok gyerek banya 
meg vensegeben egykori n('mWrc}desCl ş. a. 

Presnpunând, că dllsc::1lul român - ce priveşte Pl'o~ 

p,'ja-i limbă şi-a facut şi-şi face datorinţa din loate punc
tele de wdere - ramâne ca »noi!lt cei ce sucombăm sub 
,f}reuiafea muncii, să fim cu atenţie şi la vorbirea şi 8cl'ie
rea limbei maghiare, natural: tntm ('IU aceasta o cere dela 
noi predarea ei in şconlil. 

1. Orişianu, lllV, 
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Câteva notiţe ortografice. 
Trebue să recunoaştem, că Acade,nia Homână prin 

stipnlarea şi publicarea rrgulelor menite a uşura scrisul 
corect al slo"cÎ româneşti, a contribuit mult la simp~ifi
carea grafiei şi ortografiei limbei noastre. 

Cu toate acestea şi acum mai întâlnim unele greu
tati in scrierea corectă a unor cuvinte, cari pun la proba. 
nu numai cunoştinţele şi abilitatea dasc:1lului, ci in o buna 
parte şi a altor indivizi cu pregatiri chiar academice! 

Atunci când fac indeosebi constatarea ultima, pentru 
cele ce vor urma, sperez nu se va supar~t nimenea. 

Pronumele prrsonale prescurtate şi velbele auxiliare 
sunt cnvinte~e a caror scriere pretinde o întelegere şi cu
noaştere deosebita. atunci, când voim ca să. tragem linia 
de demal'caţiune între ele şi alte cuvinte de sine stă
tatoarE'. 

Oameni cu cap şi de bună credinta. scriu: 
Pacea a-,,;i voi. 
~l-ti fost la noi? 
1\lie Î-mi pare bine! 
Lui Craciun Î-i tl'asera o bataie. 
A-.~i cunoaşte omul greşala e semn bun. 
Dll'ţi vei aduce aminte de mine, nu le voi uita. 
L,ul-ti banii şi vă duceţi! 
$i Hadulei'icu asIa era un om bun ~i a7.Î Sel mai vor-

besc multe despre dân~ul. 
Ce Sf- i [aci? 
I-ofi mâna! elc 
în 'prima propoziţie, după cum ni-se prezintă cu\'ân

tul »a-şi c este scris ca şi când expresiunea ca alat'e ar 
forma dona cuvinte de sine statatoare: unul ca verb 
ajutator, iar celalall ca pronume per:-ional prescurtat. 

Adevarul e, că expresidnea nu e decât vf:'rb ajutătar, 
ţ;i ca alare se scrie tntr'una: fara linioara de despărţire 
şi fara. vocala .i«, caci inll'eb: Ce aş dori? Haspnnd 
»pacea;« »aş« e prin urmare formativul optativului. 
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Tot din neorientarea sau din neînţelegerea mai bine 
a cuvântului despărţit, provine şi greşala ortografică din 
propoziţirt a doua, in care simplul verb ajutator .aţic 
(persoana a doua plllral) e desbinat in doua, ca şi când 
unul ar avea rolul de verb ajlllalor (-a) şi celalalt (-ti) 
al' fi pronume personal prescurtat »l-rni« şi ,î-ic din zi
cerea a treia şi a patra, iarăş nu sunl decât aberapuni 
orlografice. 

Aceleiaşi aberaţiuni ol'tografice apartine şi semnalarea 
apostrofului la scrierea cuvintelor: »De'ţi« in, Zlcerea 
a şa::ia. 

Sa analizam niţel! 

Acel :»1« _. Să-i zicem eufonie - dacă se şi adauge 
la cuvânt, se adauge numai ca razam al rostirii pronu
melor abreviate, cum se rece re şi mai sus, de sine in
ţeles: scris într'una fara al desparţi, adecă aşa? Îmi şi Îi. 

Vorbele »aşic şi »lua-ţi« din propoziţa a cincia :;:i a 
şaptea incă sunt greşit scrise, ceeace mai bi-Ae ni-o spune 
Înţelesul logic al zicerii: Ce e semn hun?. a-şi cunoaşte 
omul greşala. 

Va să zica, aici nu se arată nici o dorinţa, ca să 
, poţi cvalifid.l. pe :ta-şi J de verb ajutator, pe' când adevă

rul sta, ca avem de a face cu donă cuvinte: unul fiind 
verb ajutator (-a), celalalt (-şi) pronume şi ca alari se 
scriu despilr~ite. »Lua-ţi« din contra, se scrie într'una, de
oarece e verb in persoana a doua nr. plurăI, timpul pre
zent, căci Intreb: Ce să faceţi ? .. sa luaţi banii! 

În urmarea celor expuse, propoziţiile despre cari am 
vorbit, corect astfel trebuie scrise: 

Pacea aI? voi. 
Aţi fost la noi? 
.Mie îmi pare bine. 
Lui Crăciun ii traseră o bătaie. 
A-I?i cunoaşte omul greşala e semn bun. 
De-ti vei aduce aminte de mine, nu te voiu uita .. 
L,u; fi banii şi vă duceţi! 
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în ultimele 2 pl'Opoziţii (la inceput) cum apare, pro
numele personal »se« e confundat cu conjlmcţia »::;ă«. 

în propoziţIa penullirnă »se« - corect - se scrie 
cu l'>ăc. flind conjunctie. 

Şi aici din impas nil ne poete scoale decât cunoaşterea 
temeinică a celor cuprinse in zicere, mai fIInd cu băgare, 
de seamă şi la aceea, că primul· exemplu stă în modul 
indicativ, timpul prezent, iar celalalt în mod conjunctiv, 
timpul prezeut. 

Astazi, când atâta se insista pe lângă aceea, ca copiii 
în şcoală să·şi însnşiască o scriere corecta. sub toate ra
porturile şi e foarte bl'ne aşa, nu va fi irelevant, ca să 
medităm puţin şi asupra rhestiilor de ortografie *) 

(,., r(ftl'a Şcola1"lt U ). 1. O,·işiann. 

Roaua şi bruma. *) 
Lecţiune practică din Fizică. 

Ţillta: Iub. şcol:ui! ACJ]m vom inva.ţa ceva despre 
roaua şi brumă. (Şcolarii au se respundă în ziceTi com
plete şi la inteles.) 

Pregatirea: Ce am zis noi că se întâmpla cu apa la 
căldură? ( ... se preface in aburi.) Cum am zi5 că o putem 
vedea aceasta? ( ... daca punem o oala cu apă la foc şi 
o lăsăm sa fiarbă). Ce am zis ca se aşează pe un fedeu 
pus deasupra unei oale când fierbe? ( ... că se aşează pe 
el aburi.) Dar pe fereastra iarna când in odae e cald iar 
afară frig? ( ... şi pe fereastră sa aşeaza aburi). Ce am zis 
că se întâmplă cu aburii dacă se recesc? ( ... se prefac tn 

#) Cu alt prilej vom vorbi despre accentul (grav), carele e o "priso
slnţu,« gramaticală . 

... ) Adnes La proloc,:)lul adun. sub H.) 

j 
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pictlri de apa). Ce cngetali voi dar, pentruce pe sticla drla 
fereastra, pe fedeul ce-l ţinem d-asupra oalei când fierbe 
apa, aburii se prefac în picuri de apa? ( ... pentrucă aburii 
sunt calzi iar siicla şi fedeul reci şi dacă aburii se rece:oiC 
se prefac in picmi de ap(1). 

a) Predarea: Care dilllre voi a umblat sara dupa 
apusul soarelui sau dlminiata Înainte de rasăritul soarelui 
prin larbă'r (Aci s·~ vur jU:;itl\l~l :;ii respnnde cei mai multi 
ca. au umblat). Ce ai văzul e'l se întâmpla cu toca.l~a.. 
mintele Ulubhind prin iarba? ( .. se ud;!). DaI' daca dam 
cu mând prin iarba S'iU prin alte plante ce vedem? ( ... şi 

mana se uda). A.,a e fiilor, daca În s1rile, sau dimineţile 
de VaI'ă, când pe8le zi a fll~t cald, iar peste noapte cerul 
e semn, urnblam prin iaI'ba - de:;;i nu a plouat - totuşi 
ne udam, ce credeţi pentrnce? (Aci nnii se VOI' fncerca sa 
raspuuda intr,juD chip al~ii in alt chip, deci înva~atorlll le 
va veni in ajutor in!rebandu-i; Pentl'llce am zis ca asuda 
fereastrd iarna? ( ... se a:îeazil pe ia ablll'i.) A:îa e! Aşadar 

ce cr'ede~i plantele de ce se uda? ( ... de buna sama se 
aşează :şi pe ele aburi). A~a e fiilor! Şi pe plante se 
a:;;ează aburi, iala cum: Peste zi soarele Îllcall:eşte toate, 
deci şi pamântul, iar sara, dupa apusul soarelui plantele 
se răcesc mai iute ca pamântul, deci p1mantul ril.mâne lot 
cald (se poate dovedi cu soba de pământ, care iocălzita 
odală, nu se receşte aşa de gl'ab, ca alte corpuri) şi din 
el se ridică aburi (caci în pămânl totdeauna există o mă
sura oarecare de apa) aburii aceştia ajuogând in atingere 
cu plantele mai reci ca ei, se lrpesc de ele şi recindu-se 
să prefac în plcuri de apă, iar noi când vedem plantele 
ude, zicem, ca a cazul roaurl. Aşadar, picurii de apă ce se 
formeaza pe planle in nopţile senine de vară, se numesc 
f9aua. Cum se numesc? Boaua iub. şcolari e de mare 
folos, mai ales când e secetă, pentrucă stâmpără plantele 
şi le ajuta desvol tarea. 

AProftmdarea materiei. Ce să întâmpla vara cu 
plantele după apusul soarelui? (Vara după apusul soarelui 
plantele se răcesc). Ce se aşează pe plante? ( ... roauă). 



212 

Cum se naşte roana? (Hoatla se naşte aşa, ca soarele In
calzind pământul, din acesta se ridică aburi, iar sara dupa. 
apusu; soarelui - dupace plantele se recesc mai iute -
iar din pământ tot ies abllri, aceştia se aşează pe plantele 
recile şi se prefac în picul'i de apă pe cari noi ii numim 
roauă. -- Cade rOi1ua din nori ca ploana sau se ridică 
din pământ'? ( ... se ridică din patnânl). Ce folos aduce 

. roua plantelur? ( ... le stampăI'ă şi le ajută. desvoltarea). 
b) Predarea: Să mergem mai departe! N'aţi vazul 

voi că se intâmplă de cilte-odal~l, vedem pe planle în loc 
de picuri de apa adrca roaua, picmi Inghetaţi'? (t.nii vor 
re:spundc ca nu) - Ce zic padnţii voştri că s'a întâmplat 
atunci cu plantele? ( ... le-a bl'llmal), Bine fiilor! Voi î:!să 

• nu ştiţi Cllm se produce bl'llml aceasta, dici ascultaţi, vă 
spun eu. Bmrna, rIdol' nu c~te alta, decât .. oaua îngheţata 
şi aceaşta se întâmplă aş3, ca daca sara e timp senin, 
iar pe:'îte zi a ro>;t cald, pe planle se a:?cazc'l. rOl/na; să ÎIl- f 
tâmplă însă um'ori de pei;le noaptE', începe a. sufla un 
vânt re~e, se face deodalâ frig şi fl'igul acesta îngheBţa 
roaua şi a!;)a aceasta se schimbă in bruma. (Aceasta să 
întâmplă mai ales. toamna şi primavara.) 

Bruma e păgubitoare pentruCă strică plantele, pe unde 
le nimiceşte cu tolul. Unele planle le putem scuti de brumă 
acoperindu-le. Pe cele brumate e bine a le uda cu apă 
inainte de rasaritul soarelui. 

AproftlJldarea materiei: Ce se întâmpla cu roaua, 
dacă pesle noapte vine un vânt rece, sau un frig? ( ... în
gheaţa.). Cum se numeşte fuaua tngheţată.? ( ... brumă). 
Aşadar cum se produce bruma? Bruma se produce, dacă 
peste noapte cade peste roauă un frig mai mare, salI suflă 
un vânt mai rece, ceiace face·sa ingheţe şi atunci o numim 
brumă. Folositoare e bruma? Cum e bruma? Ce strică 
bruma? Cum putem scuti unele plante de brumă? Dar ClI 

cele brumate ce e bine sa. facem? 
COfflbi1tarea. (Comparaţiunea, asociarea). Cu ce putem 

asămăna roaua? (ploaua). Pentruce? (pentrucă şi ploaua şi 
roaua dau umezeală plantelol' şi ajuta dezvoltarra lor). 
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Ce deosebire e între roauă şi ploauă? ( ... ca roana se 
ridica. din pământ in forma de aburi, pana când ploaua 
cade din nori ca picuri de apa). Cu ce se asamăna bruma? 
(... cu 7.apada). Pentruce? ($i zapada se' produce din 
picurii îngheţati). Ce deosebire e~te între zăpada şi brumă? 
(că zapada cade din nori iarna şi e folositoare pentrucă 
sClJteşte sămănăturile de fr'ig prea mare: bruma Însi\ să 
naşte din roaul1, când aceasla ingheata şi e pagubitoare, 
pentruca slrică, ba chiar nimice~le unele plante, mai ales 
legume şi flori. 

Sis te III iza re: 1) Roaua se produce aşa, soarele În. 
calzilld pllmântul, din acesla se ridica aburi, sara dupa 
apusul ~oarelui, plantele să răce:sc mai iute, iar din pa
mânt tot ies aburi, aceştia 8e aşeaza pe plantele recite şi 
se prefac in picnri de apa, pe cari noi ii numim roaua.. 
2) Bruma se produce aşa, că peste noapte fiind frig, roaua 
ingheata şi roana aceasta inghetata. se numeşte bruma.. 3) 
Boaua e fol081loare în timp de secf'ta, iar bruma e foarte 
păgubi loare. 

Aplicarea: Cum se produce roalla? Cum se produce 
b!'llmar Care e rolo1'Îtoare? Dar bmma cllm-e? Penlruce e 
folositoare roaua? Pentruce e pilgubitoare bruma? Cum 
putem scuti pl<lIllelc de bruma? Cu cole bl'umale ce e 
bine să facem? 

Nil. da b, la 12 Maiu 19tO. 

CRONICA. 

P~t'}~n R().~n, 

tllv1~ălor. 

Anlllffll}(~ti.o.:mui "'Il'~·"l.l) Profesorul universitar 1. Botez, 
scrie sub acest titlu În "Primăvara" (Iaşi-România) o serie de 
adevăruri: arătând influintă binefăcătoare a culturei, ce se răs
pândeşte prin şcoalele rurale (dela sate). 

1) Oeşl lucrarea de fată o publicăm cu ceva întârziere, totuş prin su
biectul ce atinge, e tot actuală. 
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"Pănă în veacul trecut mCI o ţară n'a recunoscut, că a in
strua pe toţi cetăţenii ei e o datorintă naţională de stat; astăzi 
aproape toate statele din Europa şi America îşi tmpun aceasta 
sarcină, ori cât de greu ar fi". 

Apoi: "Conştiinţa luminată a omului e şi ea un factor 
esenţial al evoluţiei societăţilor omeneşti şi până la un punct se 
poate spune, că un popor (liber! B.) e aceea ce vrea să fie". 

Ca un exemplu al stărpirii analfabetismului, se aduce Ger
mania, Elveţia şi Francia, În cari neştiutorii de carte au variat 
Între 1---4°/a, până când În România analfabeţii atingeau (In 
1896) 80°,'0' 

Cauza se explică -, în parte - şi cu "indiferentismul" 
ţăranilor, cari nu ştiu pretul şcoala. Dar aceasta, cum reiese din 
expunerea profesorului, e numai la aparenţă, deoarece adevărata 
cauză e a se căuta în insuficienţa numărului Învăţătorilor. 

Va să zică: lipsesc puterile didactice. 
Nu-i cine să lumineze massele... iar vina, cum se vede, 

cade în răspunderea guvernului român, care nu aduce destule 
sacrificii pentru sporirea şcoalelor şi a învăţătorilor. 

Ca analfabetismul să poată fi combătut cu efect, anual s'ar 
recere sporirea învăţătorilor la 700 Într'un interval de 15 ani. 

Lucrul pare evident: strategia luptei Împotriva analfabetis
mului Impune în locul Întâiu; Înmulţirea şcoalelor şi a învăţă
torilor şi a doua sacrificiu băncsc din partea statului 1 

Iar noi .... ce vom zice!? B. 

Cercetări p1'ivitoltl'e la sitnaţul învt'1ţlimfi:ntnl'lti no
st't'u pri,1nar .,i la edlUJa('i((, pOPO'l'uUt de Dr. Onisifor Ghibu. 

_. Sibiiu. Ţiparul tipografiei arhidiecezane. 1911. Pagini: 138. 
Cu drept cuvânt, lucrarea de faţă are de scop a ne face 

cunoscut situaţia şcoalelor noastre, special a celor din Arhidie-
ceză (Sibiului) şi anume privitor la: 1. Starea şcoalelor. 2. Si
tuaţia învăţătorilor noştri şi 3. Activitatea extraşcolară şi edu
caţia populară. 

Aceste' trei sunt punctele cardinale după cari autorul a 
procedat la scrierea cărţii sale. 

Cum reiese din prefaţă, toate cele cuprinse în scrieroa d-Iui 
Ghibu, în calitatea ~ j de revizor şcolar al Arhidiecezei ~ se 
bazează pe documente oficioase. 

Capitolul prim tracţează despre starea şcoalelor înşirate, 
după comitate, în număr de 13. 

fncepând cu comitatul Hunedoarei, protopopii concernenţi 
şi comisiile permanente (constătătoare, din câte trei învăţători 
În fiecare tract) dau rapoarte oficioase asupra ~ împrejurărilor 
existente grele", cu cari are să lupte şcoala română azi, precum 
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şi fată de unii învăţători ai neamului, cari nu-şi dau Îndestul 
seamă de rolul sau respunderea mare ce o ali. 

Scăderile acestora sunt multe; aşa o parte din învăţători 
nu propun cantul, se ocupă prea mult cu limba maghiară în de
trimentul celoralalte obiecte prescrise îu limba română; în co
numele familiar al copiilor Întroduc ortografia maghiară, ceeace 
~- negreşit e uri mare pdcat; alţii nu râvnesc ---- deşi ar 
putea -- ca să-şi Înmulţiască cunoştintele în măestria, ce atât de 
greu le apasă umerii etc. 

Organele locale competente, asemenea sunt tractate după 
merit: Întru cât ÎI\ multe comune, de pildă "directorul local" nu 
mult îşi bate capul cu şcoala confesională. 

Va să zică: tot păcate de ale noastre!... 
Pe lângă acestea stări de lamentaţie... veşti bune despre 

progresul şcolar aflăm În tractul: Hate.f!lllui, al Hllfledoarei (durere 
aici sunt numai 3 confesionale), Iliei (din raportul protopopulni 
din tractul Orăştiei, nu se poate şti nimic-- relativ la progres 

deoarece raportul nu e nici cald nici rece), Seliştei, Sibiinlui, 
Reg/tinlllui, ClÎmpeni, Clujului şi CeMlii de piatră. 

Acceptăm şi noi părerea autorului, semnalată la finea aces
tui capitol, că --- În o bună parte -- stările desolate din singu
ratecele tracte, se pot ameliora "prin pregătirea bună, minte dis
ciplinată şi dragoste pentru cultura poporului", natural din par
tea Învăţătorului. 

La sJtua/ia invătdtorimei din capitolul al doilea dl Dr. Ghibu 
spune: "Invatdtorii noştri Illl sunt, de sigur, Într'o situatie de in
vidiat, dacă-i privim nu din punctul de vedere al sublimei lor 
misiuni, ci din acela al multelor şicane cărora sunt expuşi de 
câţiva ani Încoace şi al multelor năcazuri cari atârnă de împre
jurările externe ale vieţii noastre publ ice....... In cele mai multe 
jalbe ale Îllvliţatorilor e ~ mare doză de adevăr". 

Ca dovezi, despre acestea plângeri Întemeiate ~ sunt în
şirate în manual mai multe "mustre ~ doleanţe", dintre cari 
reproduc una ca o caracterizare generală a dascălului român din 
patrie, anume: Muncim până ,Wm Îlz genunchi, dllpd zisa Româ
fllllui, ... putinul spor, ce se arată, e aproape nemulfamitor pentru 
timpul În care t((iim şi fată de celelalte popoare ale epocei mo
derne, dar mai ales pentru pretellziuflile neamului din care facem 
parte". 

Ca 1111 cusur notorie, llesCl1zabil al multor Învăţători din 
Arhidieceză, autorul scoate în relief "iudiferentismul fată de ce
tirea opurilor şi revistelor pedagogice de valoare. 

Pe cât însă e de just reproşul de mai sus, pe atât de iro
nice şi pişcătoare sunt expunerile d-lui Or. O. Ghibu, ce urmează 
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mai la vale: despre "lucrările, cari se cetesc la conferinţele 
învătătoreşti" . 

Aici dl Or. Ghibu a urmat- ca şi alţi muritori-- ade
vărul exprimat În maxima: "Difficile est, satyram nOII scribere". 

Nu suntem contra indicării greşclelor, căci numai aşa ne 
putem îndrepta, dar suntem hotărît contra la aceea, ca un re
vizor şcolar, ca de pildă dl Or. Ghibu să vină şi să se batjo
curiască de dăscălimea română, fie şi numai de cea din raionul 
d-sale, luându-o peste picior. 

DI Or. Ghibu ridiculisează dascălii, că nu -- şi ştiu alege 
temele, nu leagă de olaltă decât fraze silite şi Încâlcite; e 
de notat, că şi aceasta cu anevoie. înţelegem! 

Un dascăl, bietul e satirizat pe chestia virguleL 
Fraza dificultată este: "Educatia tinerei generaţii, fiind pri

vită de toate popoarele ca unul din cei mai interesanţi factori, 
în desvoltarea culturală, a format şi continuă a forma şi astăzi 
obiectul predilect de ocupaţiune, a tuturor bărbaţilor, inspiraţi 
de binele şi progresul omenimei". 

Văd şi eu şi recunosc, că colegul din chestiune in fraza de 
sus comite erori stilistice şi de interpuncţie şi că de acestea câte 
LIna voiu fi având şi eu, - - dar din norocire pentru noi "persi
flaţii" nici chiar dl. Dr. Onisifor Ghibu nu e scutit de "erori 
gramaticale" . 

Pe pagina 89 d-sa zice: "Multi învătători spu'n că au stă
ruit la popor pentru desvoltarea gustului de cetit. Dar nici unul 
nu spune anume: ce cărţi li-au recomandat?" 

În acestea 2 propoziţii dl Dr. Ohibu are o eroare de inter-
pUI1cţie şi una stilară. Apoi: ' 

"La noi în Ardeal stăm În privinţa asta cu mult mai rău 
ca În Bănat..." (pag: 129). Alta r 

"Acum, cine e chemat să familiarizeze poporul cu acestea 
probleme prin cari el Îşi câstigă un rost mai superior În vieaţă ?" 
(pag :, t 36). 

In acestea fraze dl Dr. Ghibu iarăş are greşeli de stiL 
ELI - cel puţill -~ aşa ştiu, caracteristica comparativului 

nu e "ca", ci "decât", 
A doua: adiectivul "sllperior"~- după legile gramaticale 

nu se comparează deoarece acest neologism exprimă ideja 
de comparatiune şi fără particula "mai", deci asest "mai~ 

. n'are ce căuta În propozitia d-lui Or. Gllibu -~, de mai sus. 
Bine 1 mă veţi întreba: ce voieşte ăla ... prin aceasta critică, 

doară prea severă ?. 
Iată ce! 

I 
I 
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Doresc şi voiesc, ca să ni-se aratel:reşeli/e sincer şi in mod 
bi1/el'oitor şi ,/Il satirizâlld şi ironizllnd, căci III forma aceasta 1111 
edificâm, ci mai mult stricâm! 

Şi chemafii s'o facă aceasta astfel Cll atât mai vârtos, CII 

cât nici chiar cei cu mai multe şcoli nu sunt exempţi de puţin 
măgulitoarelc "solecisme". 

În fine urmează Cap. II! despre activitatea extraşcolară. 
Acest subiect dl Dr. Gl1ibu îl tractează după un tipic spe

tiaI. Despre aceasta temă va lllai fi vorbă în revista Tloastră şi de 
data aceasta nu voiu atinge decât unele conture generale. 

Insuşi dl Dr. Ghibu recunoaşte, că 1n timpul de fată mUllca 
îl1văţătorului nostru (1n şcoală) e "anevoioasă", va să zică grea 
şi încurcată. 

Şi pentruca aceasta mllncă anevoioasă să se Illai uşureze 
- după mine ar trebui căutat mijloace acomodate, confor-

tabile unui progres mai intenziv al Iflvăţământului nostru ele
mentar. Şi acestea mijloace pot fi de lllai Illulte feluri. Aşa în 
locul prim s'ar impune asigurarea sustinerii şcoalei române din 
propriele puteri, fie şi pe lângă jertfe materiale mai mari t 

Prezentul motiv, cred nu cere COlllentar. 
Cantul, care răpeşte În decursul anului-prin participarea 

la îl1mormântări o bună parte din timpul destinat pur educaţiullii 
~ instructiunii: să se ieie de pe umerii învăţătorului. 

Ad tertium: Învăţători mea noastră, simtind duhul vremii, ce 
străbatem: să se puie tot mai Înadins şi cu zor [a cultivarea sa 
proprie prin cetirea de opuri şi reviste din spetialitatea sa. 

Admise fiind celea 2 puncte de mai sus, dascălul român 
stau bun - va avea şi voie dar şi timp mai mult de a face pe 
autodidactul adevărat pentru meseria c~ sa. 

Aşa înţeleg promovarea mai cu siguritatea a cauzei noastre 
şcolare pentru care ţăranul Cll atâta amar îşi dă _. filerul. 

Şi cum o înţelege dl Dr. Gl1ibu? .. Prin activitatea extra
şcolară a Învăţătorului. Pardon! D-sa susţine: "Dacă Învăţătorul 
nu va lucra şi în afară de şcoală pentru binele poporului ..... În 
realitate noi ntl progresăm, pentrucă ne seacă pe zi ce merge 
arteriile de vieaţă ... În urma muncii seci şi istovitoare la care ne 
obligă in şcoală legea dela 1907", şi iarăş: " ... culturei poporului 
nostru nu i-se poate pune prin şcoala de azi o temelie solidă .... " 

Ce putem conchide de aici? 
Putem cOllcludc, că după dl Dr. Ghibu, activitatea extra

şcolară e a se pUlle pe planul Întâiu iar cea şcolară internă pe 
al doilea. 

Iată o bagatelizare a şcoalei române cu urmări funeste 
chiar pentru "cultura poporului nostru." 
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Chiar În acestea timpuri grele, s'a constatat, că acolo unde 
şcoala funcţioneaz.ă regulat: prnvăzută din mijloace materiale 
proprii, sunt deja semne de bun augur şi pentru cultura po-
porului. . 

Activitatea extraşcolară, oricum va prezenta-o dl Dr. Ghibu, 
nu e decât un impediment al progresului şcoalei deoarece ră
peşte acel timp În care învaţătorul se poate prc'găti şi cultiva cu 
armele cele mai nouă pentru a corespunde tocmai chemării sale 
atât de grea în timpul de faţă. Activitatea extraşcolară e un 
impediment al progresului şcoalei, deoarece răpeste bietului în
văţător, atât de muncit trupeşte şi sufleteşte, momentele de 
recreaţiune ale fiinţei sale trudite din cale afară. 1 

Se poate aci mi-se vor face reproşuri, că nu discut destul 
de serios pledând cvasi pentru comoditatea Învăţătorului, oricum 

. I am llUllll-O •••. 

Ei bine! Atunci să mi se arate, care factor chemat la pro
movarea culturei poporului nostru prestează o muncă atât de 
grea, cât a ÎnVăţătorului şi care factor nu are şi momente de 
recreaţiulle pentru premenirea puterilor sale fiz.ice şi intelectuale !? .. 

Poftesc să mi-se arate; 
. Oricum ar fi, dar munca extraşcolară dcstineaz.ă un nou 

teren de muncă cu un nou stăpân, cum ai zice. 
Acum e întrebarea: va putea mulţumi învătătorul pe 3 

stăpâni '? 
De unde? când e ştiut, că nici cu doi nu o poate scoate 

bine la capăt. 
Cu aceasta chestie s'a făcut o mare greşală întrucât, ca 

model s'a luat activitatea extraşcolară a învăţătorilor din Ro
m.:1niă liberă. 

Puteti cugeta, cât de bine n'e potrivim noi cu ei în pri
vinţa exhaurierii materialului din planul de învăţământ 1 ? nemai 
amintind şi altele!... 

DI Or. Ghibu trece limitele serioase ~tunci cănd vine şi ne 
spune cu Illare ifos, că: "Numai învăţătorii cei slabi fug de 
mUlIcă, ori unde ar fi să o desfăşure, În şcoală sau afară de 
şcoala" Şl apoi iarăş crescendo: ~Prirnejdioasă e numai lenea şi 
prostia, munca înţeleaptă a nimănuia nu e nici măcar de prisos, 
necum să fie primejdioasă,"I) 

Cu acceaş măsură i-am putea măsura Şi noi d-Iui Ghibu, 
dar nu ne dimitem, ci constatăm la fondul chestiei, că o astfel de 
pledare ciudată nu poate avea loc decât în capul unui teQritician 
de profesie foarte bizar. 

') Prin aceasta dl Ohibu voieşte, să-şi apere opiniunile ... (8.) 

I 
1 
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Că dl Dr Ghibu se bazază pe cOl1cluzul chiar al Învăţăto
rilor din arhidieceză, Încă nu formează UJl l110tiv ireproşabil. Ei 
şi-au zis aşa: 111 şcoală vom l11unci cât VOI11 putea şi dacă vom 
putea ... iar alţii s'or fi gând it în sine: e mai uşor a munci afară 
de şcoală decât In şcoală şi dacă curentul e de aşa natură, pentru 
ce să nu ne acomodăm! 

Tot ne-am plâns şi ne plângem mereu de cangrena anal
fabetismului, dar una să se ştie: când mUl/ca im'âtlitomlui se va 
estinde mai mult afara de şco afli după rcceta activităţii extra
şcolare decât in şcoalâ, atullci, dar IllJlTll1i atunci vom cUlloaşte 
adevaratul 1lI1l1lfabetism, caci acum e ridicat la pătrat, dar atunci 
se va ridica la cub. 

Barem atunci nu vom fi invidiati: vom ajunge noi cu 
cultura -- în coada Rutenilor. 

Acestea-mi sunt apreţierile şi observările esenţiale la cartea 
dlui Dr. Onisifor Ghibu! B. 

INFORMAŢIUNI. 
Jlomo Pompaens Savantul italian Ameghino, in America 

sudică a descoperit pe cel mai vechiu om preistoric: Homo 
Pompacus, dupa indiciile geologice, se crede, că a trăit în pe
riodul tertiau, adecă pe vremea uriaşelor animale: matTlutul şi 
mastodontul, va să zică cam 1,000.000 ani înainte de asta . 

.1onlzal'ea corpn1'ilfw. fizicianii au constatat, că prin 
fierbere vehementă se produce electricitate, carea apoi se adapă 
sau alimentează din frecarea corpului cutăruia. Părticelele celea 
mai mici ale corpurilor sunt: atomii, cari sunt divizibili numai 
electrice anume în 2 părti: una negativă impondcrabilă l1umită 
electron şi lina pozitivă, ponderabilă numită iOI1. Se întâmplă, că 
prin vreo cauza externă (d. e. curenti electrici) acestea părticele 
se desfac 111 vreun corp deosebit. Despre un atare corp se zice, 
că e ionizaf. ("P. ") 

'l'axâ: Dr. Lazar Gilebeleş, taxa de membru fundator 
50 cor; Liviu Dublca 2 cor., Aurelia Kijrosladanyi 6 cor., Iosif 
Moldovan 2 cor., Vicentiu Ouleş 2 cor., Uros Totorcan 2 cor., 
Ignatie Raica 2 cor., Efrem Brindea 2 cor., 0roş Pintea 2 cor., 
Maria Precupaş 2 cor., Petru Zotu 2 cor. 

Organ: Aurelia Korosladanyi 15 cor., Liviu Dublea, Iosif 
Moldovan, Vicentiu Guleş, Petru Zotu câte 5 cor., Muciu Po
pescu 10 COL, Ignatie Raica 5 cor., Vasiliu Zab 5 cor., Uroş 
Totorean 2 coroane. 
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",,)I"ond. Cl'ontl'a: Eufemia Tămăşdan, Anica Dragoş, câte 
1 COL Etica Raţ şi Elena Rotar, câte 60 fderi. Toate locuitoare 
din Pecica. Liviu Ganca 2 cor. 

Posta redactiei. , , 
"rHfl,,.e.~((.tlllnl." Dintre termometre cel al lui Realllnur 

de comun - se aplică în uzul de toate zilele, ~- al lui Celsius 
mai ales se foloseşte la cercetări ştiintifice, iar al lui Falzrenheil 

e în uz in Anglia şi America-Nordică. 

1. M. Solvirile, ce se efeptuesc În decursul anului -- fie 
pentru taxa de membru ori "organ" - să se trimite deadreptul 
cassarului general în Galşa, iar nu cassarilor tractuali, căci la 
din contră se fac spese zădarnice şi lucru fără rost. 

" T". Până acuma la foaie avem material suficient, credem, 
aceasta o vom putea spune şi În viitor . 

• .,. Jl. În R. şi ~'l. În C. Solvirea ori resolvirea laxelor, 
precum şi publicarea restanţienilor nu aparţill rezortului redacţional. 

...:Y. C. Titlul lucrării d-tale l-a schimbat Însuşi redactorul 
responzabil, ca lucrarea să nU facă impresia unui: post festunl, 
bine ştiind, că un atare articol simil, s'a publicat chiar În nu
mărul precedent. "Acelaş" a omis şi unele părţi din articolul 
d-tale aflate ca superflue ... 

Acesta /le este TliSPUflSul la Întrebările d-tale cam va!!l! 

Bibliobgrafie. 
Răspândit! Biblioteca poporahl a "Asociatiunii." 
1. De demult, povestire istorică de Dr. Ioan Lupaş. 
2. Floarea soarelui, legendă de Stefan Cacovean. \ 
3. Din viaţa sfinţilor, păr. Ioan Gură de aur. 
4. Povestea lui Harap Alb, de Ioan Creangă. 
Preţul unui exemplar 30 b., sau abonament anual 2 cor. 

in fiecare lună apare o broşură. 

Tiparul tipografiei diecezaue, Arad 
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