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Felul şi planul nostru de muncă.. 
Trăim vremllri, când pnterea de a captiva.,. nu se 

mai j!ldeea dllp<l colo!Sul de materie b1'l11ă, predispus ŞI 
cl;-;flal in anumite forme, ca de pilda la sfmxli şi pirami
dl'le din Eghipd. templnl Dianei din Efes elC' .. cotlzlderate 
~i admil'ate ca tot atâlea minuni ale lumii ellllicE'. 

Nu! căci astăzi pult>rea abecedar'ului e IIlUIt mai cap
ti\'anla, formidabila ŞI tilgnra decâl puterea haionelei! 

Ochii lumii civilizate l'unt captivati ŞI iidlllir'fI. acelea 
popoart', cari prin puterea 101' de munca intelectuala se 
avântă cu U[J pas tol mai mult spre acel (Juncl din VJito r', 

pe care de comun 11 numim ideal culturaL 
Acesta este şi .treblle ~,a fie centl"l11 de gravitatiune 

şi al poporului românesc, ajutat de diferitele sale instituţii 
umanilar'e şi culturale. 

De acel tesaur avem să grijim cu atât mai vârtos 
cn cât numal'ul instilnlelor noastre de propa.şil·e culturala 
- generală este redus binişor, iat' limita lor de actiune, 
din cauza vitregitatii timpurilor ce strabatem, este foarte 
mode:,tă, .. , 

E vorba numai acum, că realizarea idealului nostru 
cllltural-nanonal. atin~ - şi in cuvântul meu redactional. 
de unde avem s'o începem? 



Fără a IUl refugiu la citatii chilometrice şi invocari 
celebre şi cu atât mai putini de a aduce osanale şi face 
maguliri la numele acelui individ, carele »ră,'!/ulndind lu-
"mină, se conzumrl pe sine«, realizarea idealului nostru 
îşi are sorgintea între cei patru pareti modeşti ai şcoalei 
confesionale, - intre acei pareti, cari nu în puţine locuri 
abia sunt slrăbatuti de lumina soarelui! ... 

Prin urmate: piatra din capul unghiului - relativ 
la progresul nostru elementar - o formeaza munca, cvan
tul de cunoştinţe, depus şi asimilat în neinsemnatul nostru 
alelier numit şcoala poporala" - româna, - de aici pro
vine, ca o expunere obiectivă despre munca noastră nici 
când nu va fi supertlua. 

Cadl'Ul bine chibzuit al materiei de învaţământ şi 
felul sau modul in care vom şti pl'eda cum se cade aceasta 
matrie, ne vor fi ~dngurele şi sigurele mijloace spre a urca, 
fără salturi, treptele perfecţiunii. " 

Doresc tnsă sa se slie. că felul şi planul de muncă, 
despre cari am aflat de conzult a scrie, nil sunt a se 
in"ielege excluziv între cei patru păreti ai şco alei, ci şi 
afară de acestia, dar - de sin'e înţeles - nu cum o 
explica cei mai multi azi. punând în cârca bietului dascal 
o mulţime de ocupatiuni sub sugestivul titlu - ~tiţi 
d-voastră - de »muncâ f.dra-şcolorrl«. 

Ca distingerea şi apreciarea să se poată face cât de 
lămmit, mai întâiu vom 5emnala unele retlexiuni meto
dice-didactice, menite - după a mea parere - de a faci
lita balastul ce ne apasă umerii astfel pe planul atingând 
întâiu: 

A) Felul şi planul de muncă şcolară-internă. 

Ce priveşte munca internă, nu odata s' au auzit voci 
în public, atât competente, cât şi mai puţin competente; 
celea din urmă 'nu ne-au putut privI, deoarece d'acapo 
nu au avut timbrul seriozitătii obiective 

Cei dintâiu iarăş, au devenit prea serioşi, intru cât,. 
sub impresiunea momentului, au contestat munca dască-
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lului, reducându-o la un fel de spoială-superficialitate, sa 
nu zicem chiar zero t 

Greşala cea mai mare şi a unora şi a altora a fost, 
că din anumite cazuri exceptionale, a şi tras regula gene
rală, uitând pe un moment adevărul, că padure fară usca
tllri nu prea există. 

A doua greşala. carea nu li-se poate ierta este, cel 
au relevat munca nuia a învăţ:ttorului şi încă cu mare 
ifos, dar nu au recomandat nici cu un cuvânt mijloacele 
de sanare, fie metodice, didactice ori materiale, prin cari 
s'ar fi putui potenta mai intenziv progresul nostru ele
mentar, de multe ori atât de bagatelizat. 

Pe lângă toate, ca. dasc.1hll român, in timpul actllal, 
trebue se desvoalte o munca titanică, in genel'e lual, re
zultatul ce-I produce şcoala noa:"ltră e cu mult mai serios 
şi temeinic decât rezultatul altora şcoli din patrie, deşl 

acestea din urmă au fil,vorl1l'i şi avantagli pedagogice-ma
teriale incomparabil mai mari! ... 

Cutez a spune acest adevăr, fară a axagerR lucrul. 
Atât pentru cei pe cari îi priveşte! 

FUnd oaia noastră culturala - prin noua lege şco
lară din 1 HO? - îngreunata peste măsură, necontenit tre· 
buie să medităm asupra extenziunii materiei de învăţă
mânt şi asupra chipului prin cari am pulea ajunge mai 
uşor ŞI cu siguranţă la Hmanul' dorit. 

Exhauriarea materiei din planul nostru de tnvăţ.ământ 
~i cel ministerial, după cum e contemplată, e o imposibi
litate fizică-intelectuală. 

La aşa ceva ţi-ar trebuI un cap de Seneca şi un 
fizic ala Hercule. 

Norocul, că neajunsul cu mullifariele sale faze, J-an 
Dbservat şi cei chiemati şi au dat unele lămuriri atât prin 
anumite ordine cât şi prin cererea de invîaţinni, relativ 
la exhauriarea şi selecţionarea materiei din chestiune. 

E acceptată deci părerea, că Învăţătorul nu e con
strâns a urma planul ad literam, ci i-se lasă libertate a 
alege din el ceace e ma,i util, mai necesar cu imprejură-
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riie între cari se află şcoala respectivă. dar - bine în
ţeles - fară a altera scopul final al şcoalei poporale. 

Mânecând din acea::-ila ordme de idei, VOlU lua in 
revistă spetial toate disciplinile şcolare de pl'ima ordine, 
facând unele repriviri (asupl'a lor) din anumite puncle 
de vedere. 

~ostul nostru dt a scrit. 
"eNul ~l pămâutul vor treci', 

dar cuvintele mele nu vor trece 
md odată". 

Matuiu cap 24!, ver~ nu. 

A fost nespus de grea viata Românului în deeur::ml 
veacurilor întunecoase. Aceatita vieaţa zbuciumata se poate 
asamana cu talazmile marei vecinic batuta de vânturi. 
Rar i-s'a arătat Humânull1i pe orizonl V1"O stea, care S<l-i 

mai Însufle şi putină. nadejde. 
într'o astfel de stare era numai firesc, ca Homânul 

să ra.mâna îndaratul altor neamuri. Geniul' neamului ro
mllne::ic n'a incetat insa. de a se manifesta şi în v!:'acurile 
de urgie. Ca marturie neperitoare vor remânea din acele 
vremuri frumoasele bll!cHll', păstrate din gură în gmă, cari 
sunt tol alâtea imnuri de preamărire ale eroilor no=>tl'i 
legendari. 

Când au venit vremuri mai favorabile, vremuri dţ~ 
dezrobire intelectuală, durerile şi aspiraţiunile neamulu. 
sau exprimat prin cmnicele acele clasice, cari erau menite 
sa formeze temelia istoriei noastre naţionale. 

Câte mărgaritare, ciUe cap de opere să vor fi îngro
pat fară urma. în bezna zilelor opuse. Ce respectabila co
moară am avea astăzi, dacă am fi avut atunci poetul - care 
asemenea unui evangelist - să eterniseze pe pergament 
scăpărările de spirit ale neamului, crislalizale şi consfin
ţite de !Jractica veacnrilor! Ce izvoare de adăpare şi de 
premenire pentru fiii cei aleşi ai neamului, cari din fari-

i 
I 

I 

I 
1 

------------------................ : .. . 



13 

37 

miituri dat li-e sii celească şi sa. alcătuiască trecutul glo
rios al acestui neam mult incercat! 

* * * 
Suntem dascălii unui POPOI", a cărui şcoala nu are 

nn trecut mai îndepărtat decât de un singur veac. Suntem 
atât de saraci insa in ceea ce priveşte izvoarele acestei 
instituţinni, Încât dacă nu am avea ca mărturie istoria, 
ni:ar veni a crede, ca tocmai în acest veac s'a intâmplat 
navaHrea Tatarilor. Cel ce s'ar încumeta să scrie istoria 
şcoalelor noastre, numai dela jumătate de veac incoaci, 
ar intimpina, in lipsa de documenle, greutăh de nede3cris, 
par'că ne-ar despărţi de acest period de timp - veacuri 
intregi. 

lnaintaşii nostri erau prea :r.gârciţi in însemnarea lu
crurilor pentru posteritate şi puţinul ce s'a însemnat sau 
ca ne-a remas manc, sau că a distrus total dintele cel 
ager al vremii, care nu cruta nimic pe lumea aceasta. 

Totul e murilor ... snna legea eterna a firii, la care 
suntem supuşi cu toţii. Dnpa. moartea noastra încnrând 
vor seca lacrimile în ochii celor ce ne vor plânge. Se vor 
usca şi Horile sadile pe mormintele noastre. Se va fadma 
În bucati şi crucea dela capatâiul nostm. Vijelia va frânge 
şi bradul sau telul de deasupra mormântului. Toate, toate 
vor peri, numai faptele noastre cele bune nu vor perl 
niciodata. Şi nu vor peri, pentrucă aceste cuprind în sine 
ceva dumllezeesl', sunt farÎrnăluri din sufletele noastre, de 
aceea au darul de a tl'ăi in vecinicie. Şi mărturia faptelor 
noastre vor fi: s~ri!\fde nO(l..<;tl'e.' 

Când ~arâna noastră nu va mai snpănl pe nimeni, 
când vom dormi lin, va venI vremea, că se va ivi isto-

, rical cel drept şi nepreocupat - ca un nou arhanghel
cu paloşul in dreapta şi cu cumpăna În stânga şi va da 
ce este al Cezarului - Cezarn\ui şi ce este al lui Dum
nezeu - lui Dumnezell. Atunci cu adevărat se va 
pnne pe frllntea brăzdată de chinuri a dasca.lnlni român 
aureola de m'lrtir. [al' aceia, cari ş'al] creat adevărate me-
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rite prin faptul, că au presărat numai spini în calea noastră, 
şi s'au opus ca un zid de oprelişte în calea aspiraţiunilIJr 
noai:itre, - cari cadrează perfect cu aspiraţiunile neamului -
vor fi demascaţi ~i infiera(l: după cuviinţă. Atunci se va 
arăta greşala fatalli a tuturor celor ce să cred stăpâni 
peste noi: că superioritaten. nu se menţine numai prin 
{imdă absolutistidi şi desconsidentre, ci mai vârtos prin 
exerciarea d)'epti'i(ii, prin exel'ciarea celui mai larg libe
-ralizm, prin st/:mă şi iubire reciprocă, tot atâtea calitaţi r 
cari formează puntea de aur dintre superiori şi inferiori. 
Căci in faţa istoriei nu va mai mărturisI nici minciuna, 
nici ura, nici vanitatea; patimi, cari joacă astăzi adeva
rate orgii, ci vor mărturisi numai faptele concrete, 111'fal
si;jicate, strălucitoare c" lumina suarelui. 

Pentru acest nobil şi ultim ideal avem să ostenim. 
Acesta e rostul nOl'ltl'U de a scrie! 

Iosif 8tmwa. 

Apostolat. 
Sunt aproape doua mii de ani, de când filll lui O·zeu 

a fost trimis in lume, ca să desrobească omenimea din 
catuşele nepriceperii, din lanţurile viţiilor omeneşti. În 3 
ani, ziua-noaptea, Răscump:1rălorul a lucrat fară preget, 
arătând adevărul pe faţa, dojenind aspru nelegiuirile şi 
făţărniciile. Adevărul doare. Şi i-a durut şi pe jidovi. 
L-au "învinuit pe Isus, că le strică legea, pentruce l-au şi 
răstignit. Dreptatea însă şi adevărul nu pier in veci. Isus 
învie şi cu aceasta inviefe se naşte o lume nouă. Apo
stolii, urmând demandaţiunii O-lui prin, Mergând, invaţaţi 
toate popoarele ... « răspândesc lumina cunoştinţei de D-zeu~ o 

iar lumea începe a cunoaşte pe O-zeu. 
Sunt aproape doua mii de ani, de când s'a născut 

neamul nostru românesc. Şi dupa cum ne arata istoria, 
acest neam a primit creştinismul deodată cu formarea 
naHunei sale. în timpuri de grea incercare, acest creşti-
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nism l-a pastl'al RomAnului nationalitatea, căci el urmarÎ!i 
sfaturile conducatorilor fireşti, alipindu-se de mama bise
rică ~i de fiica acesteia, de şcoală. 

Apostolii Mântuitorului au fost simpli pescari ~i oameni 
de rând. Şi cu toate acestea cuvintele lor au strabatut 
pâna la marginea pământului. Preotii şi invaţatorii nea
mului nostru, înainte vreme, erau cu putină carte, dar 
prin propovăduirea continuă a dreptatii şi a adevarului, 
prin apostolat, ei au susţinut naţionalitatea neştirbita şi 
suUetele credincioşilor pururea treze. Poporul era corpul 
natiunei, eal' preotul şi învăţatorul erau sufletul şi inima lui. 

Şi azi trebuie să fie aşa. 
Trăim V['emea, când unele naţiuni îşi eluptă exit;tinHt 

pe conta altora. Şi omnipoLenţii ştiu, că numai punând 
ei mâna pe El~i~e altora, vor putea întra in cţtatil~Jill'. 
Deviza e: )) Bate-voiu păstorul şi se vor i01pt'ăHtia oile:.. 
Nu cu bAla; ci cu O1omeli, cu fagăduieli şi daruri efemere 
să vânează sutletele. Dar vânaţi fiind aceşti pa:slori, oare 
mai potu-se ei numi i~ill1.(L-fi~~~fl,..fri+1~-poporului? Nu. Şi 
Doamne, mare este păcatul lor! 

E drept, dar azi e mai grea misiunea apostolatulnÎ. 
Adevarul trebue recunoscut. Poporul nostm românesc de 
azi, in mare parte, e cuprins de patimi, e cuprins de can
grena, carea contribue la glablrea lrunchiului naţional şi 

la slăbirea religiositaţii şi a moralitaţii. 
Alcoolismul întuneca mintea credinciosului, astfel, că 

reliogiositatea şi moralitatea înaintea?:! cu paşi gigantici 
spre decadenta, iar luxu-I duce pe Homân siJl'e - America. 

Ne trebuie lurmă: sa·l fim adevaraţi păstori! Ne 
trebuiesc credincioşi: să le fim adevăraţi preoţi şi învăţatori! 

Unui popor, al cărui moral e distrus, nu-i poţi da 
vieata. Şi· un popor cer~itor, nu-l poţi ţinea in jurul tau, 
ca să-l conduci la ideal. 

Ap~s1oli~~la margini! în i~)teresul. bise,rlcei şi al 
neamulUI, puneţi la o parle formalismul ŞI luaţl in seama 
I'ealitalea. Pe amvon, în şcoală şi în prelegeri poporale, 
'luminaţi şi arâtaţi răul, ce bânluie. Nu desperaţi, dacă nu 
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obtineti rezultate reale momentane, caci aveţi să ştiţi, ca 
cl1vânlul vostru, adevarat fiind, nu va peri. Numai prin! 
puterea cuvântalui şi a adevarului vom pnlea pnne popo
rul nostru pe.o cale, ce duce la ideal, iar prin ideal la 
mal'Îre! 

Mânluilornl. care mai 'nainte ClI aproape 2 mii de 
ani ne-a demandat: »Mergând, Învaţaţi ... c" oare la a doua 
venire, când ne va cerca talantul, va zice: .Veniţi bine
cuvântaţii părintelui meu ... «? 

N ă da b. 

puiur) 

1Jimitri(' Rom'iu, 
lnvăţător. 

de 1. Rrătescu. - ~·ollle~U. 

(Lecţie practică «lin litllba rOlllână.) 

Anunţarea ţântei. Io oara aceasta o să vă pove
stesc ce a patit un puiu de prepeliţa.l 

1. Analiza. C'moaste-ti voi prepeliţl ~ (s'1 al'ată ml)
delul sau chipul prepeliţei). C'ltn II ziceţi voi ?... U ode 
petrece prepeliţa? (prio' tari ni). Unde işi face ea cuibul? 
(prin grâoe). Ce rac oamenii cu gr'âneld când snnt coapte? 
(le seceră). Peste ce dau o1m~mii ade5eori câ.nd sec~ra? L 
(peste cnibllri de preoelitll cu on'\. Sia cu· pUI). Ce fac 
oamenii cu onlle? (le I tsl Cl pr~pellţa 5'1 le dJciasca 'li 
să scoata. pili). C~ fac C~l PUi-ŞcHii diCi 'i!lnt mici? (fi 
lasă sa. cl'ească mari). Ce fac insa. cu puii cei mari? (pe 
aceştia îi prind). Penlrnce îi pl'ind? (pe:1truca. c\uoea lor 
e foarte gustoasa.). Cu'o prind oamenii pUIi, cari nu pot 
sbura bine? (alearga. după ei pâna. ce S~ ostenesc, atunci 
sa. arunca. cu căciula pe ei şi-i prind. Cum prind oamenii 
puii cei mari, cari pot sbura? (pe aceia îi împnşca). Ce 
se va fi putut întâmpla deci şi cu pllinl dn care vreau s;l 

. 
·1 Pnblic:1m aceasta I"ctiunf! din motiv1I1. d. subiectul ei formea~ă un 

juvaer al liter.tturii noastre. Credem, că ar li timonl binev"nit. ca astfel de 
materii să ocupe loc tn platll!1 n05tru de 111v. 
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va povestesc? (Sa·l prinda oam~nii, ori sa-I impu!;ite ?). 
Ascultati, cA voiu spune cu deamlnllntul toale cum s'au 
îmtâmplat, dar mai întâiu sa vedem cum şi-a facul cuibul 
şi euro a scos prepeliţa pllii. 

II. Sinteza 1. Într'o primavara o prepeliţă aproape 
moarta de obosala, - că venia de departe tocmai din Africa 
- s'a lasat din sbor într'un lan verde de grâu, la mar~ 
ginea unui lastar. Oupăce s'a odihnit vr'o câteva zile, a 
inceput sa adlme beţigaşe. foi uscate, paie şi fire de rân 
şi şi~a facut cuib pe un rnu~mroi!l de pamânt, mai sus; 
ca sa nn i-I înece ploile; pe urma şapte .zile dearându-I 
a ouat câte lIn ou, cu tot şapte oul mici, ca ni~te cofe
tnri şi a incepnt sa le cloci asea. Ai văznt cum sta găina 
pe ouă? Aşa sta şi ea, doar'ca ea in loc sa stea in coteţ 
sta afară in grâu: şi ploua, plona de văt'sa şi ea nu se 
mişca, ca nLt cumva sa patrunda o picatura de ploaie la 
oua. Dupa tr'ei s<lptamâni i·au e$it nişte pui draguţi, Dt! 

goi, ca puii de vrabie, ci îmbrăcati cu puf galben, ca puii de 
g.tinit, dar mici, parc!Î erau şaple gogoşi de matasel şi au 
În.::eput sa umble prtn grâu după mâncare. Prepelita 
pl'indea câte o flunica, ol'Î câle o lacu.;ta, .le-o firimiWI. 
in bucatele mici şi ei, pic t pic! pic t cu cioculeţele lor, 
o mâncau numai decât. Şi erau frumosi, cuminţi şi as
cultatori; se plimbau prin prejllrul mamei lor şi când ii 
striga: pitpal<t.e! repede veniau lângă dânsa. 

Aprofundarea in materie. Din ce îşi face prepe
lita cl1lbnl? (din beţişoare, foi uscale, paie şi fire de rân). 
Face-şi ea cuibul pe răzor sau pe loc inalt? (pe loc 
[uall). Pentrtlce şi-I face pe loc inalt? (ca sa nu il Înece 
ploile). C~ coloare an o(Jâl~ de prepelită? (coloare pislriţa). 
Mişcă-se ea după oua câl cloceşte? (nu se mişcă). Ce 
s'al' putea intfuopla cu ouale, dlCa. s'ar cobori după ele? 
(~'ar 1·)Iltf~a ritcl). Câl timp cloceşte prepeliţa? (3 sapta.
lfttnâni) P.lle:t--H ca si Sl!';l nemâncata trei sap!amâni de
al'ândlll? (nu ar' pillea slt). Cllle·i va fi adns de mân-

i care? (prepelitoiul-barbatuşnl). Ce an eşit la trei Mptă
mâni din oua? (.,apte puişori). Cnm sunt puii de prepe-
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Iiţa? (galbeni ca puii de găină). Ce fac puii de prepelită 
ladală ce-i scoale mama lor? (umblă prin grâu dupa 
mâncare). Ce faceau puişorii de câte ori prepeliţa striga: 
pitpalac!? (veneau repede la dânsa). Cum erau deci pui
f;)orii, fiindcă a:scultau de mama lor? (ascultatori). 

Să vedem ce s'a întâmplat mai departe! 
Sinteza 2. Odată, prin mnie, când au venit ţăranii să 

secere grâul, al mai mare dintre pui n'a alergat repede la che
marea maS! şi cum nu ştia încă să sboare, haţ! l'a prins 
un flăcău sub căciulă. Ce frică a păţit, când s'a simţit 
strân5 în palma flăcaului, numai el a ştiut; ii batea inima 
ca ciasornicul meu de buzunar; dar a avul noroc de un 
ţăran bătrân, care s'a rugat pentru el: 

- LaSă-I jos, ma Marine, că e pacat de el, moare. 
:\u-1 vezi, că de-abia e cât luleaua. 

Când s'a vă7.:Ut scăpat, fuga speriat la prepelita, să-i 
spue ce-a patit. Ea l-a luat, l-a rnlogaiat şi i-a spus: 

- Vezi ce va să zica. să nu ma asculţi.? Cand te-oi 
face mare, o să faci cnm vei vrea tn, dar acum că eşti 

mic, să on ieşi nici odaIa din vorba mea, ca poti să 
păţeşli şi mai rău! 

Aprofundarea etică. Câncl seceră oamenii grâul? 
(vara prin iunie). Ce a facut prepeliţa când a auzit ca se 
apl'Opie taranii? (i-a chemat repede la ea). Gl'abitu-s'a 
puiul cel mai mare? (ou s'a gră.bit). Cum a fost puiul, 
fiindca n'a ascultat de mamă-sa? (neascultător). Cine l-a 
ochial? (un flăcau). 'Ce a facut tlitcaul alunci? (s'a aruncat 
după el !'li l·a prins sub căciula). Ce om mai era de faţă? 
(un om bătrân). Cum i-s-a facut aceluia de pui? (i-s'a 
făcut milă). Ce fel de om a fost deci batrânll!? (om 
milos). Ce s'a rugat de flăCău? (Să sloboada puiul). dS
cultatu-l'a flăcăul? (ascultat). Ce fel de om a fost nacăul ? 
(om ascultătol·). Daca l-a slobozit, cerLatu-l'a mama-sa? 
(nu l-a certat, ci l-a sfătuit cu dragoste). Ce i-a zis? (vezi 
ce păţeşti, daca. nu mă asculţi? Cand te-oiu f:ice mare, o 
să faci cum vei vrea tu, dar acum, că eşti mic, să nu 
ieşi nici odata din vorba mea, .ca. 'poti sa. păţeşti şi mai 
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rău). lubitu-şi-a prepeliţa puii? (iubit). Ce mamă a fost 
deci prepelita? (mamă iubitoare). 

Sinteza 3. Şi aşa trăiau acolo liniştHi şi fericiţi. Din 
seceratul grâului şi din ridicarea snopllo,'. , să scuturaseră 
pe mirişte o groază de boabe cu care sa hrăniau şi macar 
că nu era vre-o apă prin apropiere, nu sufereau de sete, 
că beau dimineaţa picături de roua de pe firele de iarbă. 
Ziua, când era caldura mare, stau la umbră în lăstar; 
după amiază, când se potolia văpaia eşiau cu toţii pe mi
rişte; iar În nopţile racoroase, sa adunau gramada ca sub 
un cort, sub aripile oeI' ~titoare ale prepeliţei. încet-Înc~t 
puful de pe ei s'a ::Ichimbat în fulgi şi în pene şi ca aju
tornI mamei lor au început să sboare. Lecţille de sbol' 
se făceau dimineaţa spre răsări tu! soarelui, când se ingâna 
ziua cu noaptea şi sara in amurg, ca.ci ziua era primej
dios, din pricina hereţilol', cari dădeau târcoale pe deasupra 
miriştei. 

Mama lor ii aşeza larâ,nd şi ti întreba: Gala? .Da,« 
răspundeau ei. » Una, doua, trei!« şi când zicea • trei« 
frrrrr! sbllrau cu totii dela marginea Iă~tarull1i tocmai' 
colo lâng.l cantorul de pe şosea şi tot aşa ind'll'at. Şi 
mama lor le spunea, că-i invaţa. sa sboare pentru o călă

torie lungă, pe care h'ebuia s'o facă in curând, când o 
trece vara .• Şi o să sburăm pe sus de tot, zile şi nopti, 
şi o sa vedem de desubtul nostm o['aşe mari şi râuri şi 
marea«, 

Aprofundarea în materie. Ce să scutură din secera
tnl grâului? (o multime de boabe). . Aveau ei deci ce să 
'llânânce? (aveau din belşug). Dar apa oare aflase prin 
grâu? (nu se află), Unde întră picuriI de ploaie? (în pa.
mânt). Ce sa. Iasă peste noapte pe plante? (rouă). Unde 
se strâng mai ales picurii de roua.? (pe frllnze). Cu ce 
îşi stâmpărau ei deci setea ? (cu pi căturile de rouă de pe 
frunze) Cum sunt zilele de vară? (calde). Unde stăteau ei 
pe vremea căldurii? (in umbra lăstarului), Unde se adă
postiau ei in noptile cele răcoroase? (sub aripile mamei 

) 

" 

t 
f 

~, 
i 

"1 
\: 

'J 1, 
" i ~ 
t' ~ 

" " I 

U~ 
H' 
ti r; 

" r ~ 



lor). Cum zicem, ca trăiesc aceia, cari au de toale câte 
le trebuiesc? (mulţămiţi, feric·iţi). Cum trăiau deci şi ei? 
(mulţamiţi şi fericiţi). 

Ce i-a invătat mama lor, dupa ce au dat pene bune 
pe ei? (sa sboare). C'-lnd faceau ei deprinderi le acestea? 
(dimineaţa şi sara). Puteau ei să sboare tare dinlrodata? 
(nu, ci numai puţin, câte putin). Ce s'ar fi putut întâmpla 
cu ei, d1.că ar fi făcul deprinderile ziua? (iar fi putut uşor 
prinde paserile rapitoare şi oamenii). Petrec toate pa~ările 
la noi peste iamă? (nu). Unde se duc cele mai multe? 
(în alte tări mai calde). Ce credeţi e uşoară calatoria 
a cea':'ll a ? (nu e uşoară, ci din contră e foarte grea). Peste 
ce au ele sa treaca? (peste ţiri şi peste mari). Ce·\ Bpune 
omului, ca ce are să faca? (mintea, judecata). Atentiune! 
La paseri le spune, ce are să facă nu mintea, ci instinc
tu,l. Ce a îndemnat' deci pe prepeliţa slHşi inveţe puii sa 
înveţe să sboare îndelungat? (ca să poată calătorl în ţări 
rlepartate). 

Sa vedem ce s'a mai inlâmplat până ce au petrecut 
la noi. . 

Sinteza 4. într'o după amiază, pela sfârşitul lui 
AUgU5t, pe când puii sa jucau frumos În mirişte, tmpl'e
jurul prepelitei, aud o caruta venind şi oprindu-se in 
dmmeagul de pe marginea lastarului. Au ridicat toţi în 
SI1S capetele cu ochişorii ca nişte margele negre şi ascultau. 

, - Nero, înapoi! s'a auzit un glas strigând. Puii 
n'au priceput, dar mama lor, c.1I'e tnţelesese. că e un 
vânător, a roimllS încremeni ta. Scaparea 101' era lăstarul, 
dar tocmai dintr'acolo ven;a vânătorul. După o clipa de 
socoteala, le-a pornncit sa se pitulească jos, lipiţi cu pa
mântui şi· cu nici un pret sa nu se mişte. 

Eu o sa sbor; voi sa ramâneţi nemişcaţi; care sboară 
e perdut. Aţi înţeles? 

Puii au clipit din ochi c'au înţeles şi au ramas aş
teptând în tacere. 

Sa auzia f<1şitul 'nnui câne, care alerga prin miri$te 
şi din când in când glasul omului: .Uode fugi? Inapoi, 
Nero !. 
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Făşii lui se apropie, uile cânele: a ramas împetrit, cu 
o laba. in sus, cu ochii ţinta spre ei. 

»Nu va mişcaţi«(. le şopteşte prepelita şi se strecura 
binişor mai departe. Canele pi\şeşte Încet dupa ea. Sa 
aproprie grabit şi vâmltorul. Uile 1: piciorul lui e acum 
aşa de aproape de ei, incat văd cum i-5e mca o furnică 
pe ca.râmbul cizmei. Vai, cum le bate inima 1 Dupa cateva 
clipe, pl'epelita sboară ras cu pamalltul, la doi paşi dela 
bolul canelui, care o urmal'eşte: vânatol'Ul sa departeaza 
slngand: »înapoi! inapoi! Nu poate tragE" de frica, sa nn-şi 
împuşte cânele; dar prepeliţa se preface aşa de bine că. 
e ranita, încât cânele vrea cu orice preţ s'o prindă; iar 
când socoteşte ea ca e în afară de bataia pl1ştei, !:Sboară. 

, repede SCăpată sIJl'e lăstar. 

În vremea a:->la puiul cel mai mare, în loc să stea 
nemişcat, ca fratii lui, dupa cum le poruncise mahla-sa, 
sboara; vânatorul ti aude pâraitlll sborului, sa intoarce şi 
trage. Era cam deparle. O singllra alice l-a ajuns la aripa. 
N'a picat, a pulut sbnl'a pa.lla în Ia.:-;lar; dar acolo de 
mişcarea aripei, osul la li1cepnt numai pleznit s'a crepat 
de tot şi puiul a cl1Zl1l cu () ariprl moarta, Vân:Horul cu-. 
nosca.nd desimea Iăslarului şi Văzând, ca trăsese într·'un 
puiI], nu s'a luat după dAnsul,' socotind, ca. DIl face truda 
de al căuta prin lastar. 

Aprofundarea in materie. Ce s'a oprit intr'o zi 
de august pe drumul de pe marginea Il1starullli? (o ca
ruta). Cine s'a coborit din caruta? (un vânator). De cine' 
era insotit vAnatol'ul? (de un cAne). Ce auz şi ce miros 
are cânele (auz şi miros foarte fin). Ce a simţit el indata? 
(puii de prepeliţa). Dar pasarile ce simţuri au? (simturi 
foarte fine), Ce a simţit d<.ci şi prepelita? (pe vânator cu 
cânele). Ce a poruncit atunci prepeliţa puilor? (sa se pi
tuleasca, să. steie nemişcati, caci altcum sunt perduţi). 
Bine ar fi fost de ar fi stat toţi acolo? (nu ar fi fost 
bine). Ce ar fi facut cânele? (iar fi gasit şi i-ar fi prins). 
Ce a facut prepelita? (s'a strecurat prin iarba mai departe). 
De ce nu a sburat pe sus? (ar fi impuşcal-o vânatorul, 
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care era aproape). Pentruce s'a tinut tot aproape de câne? 
(pentruca ştia ca vânatorul să tp.me să tragă să nu îm
puşte cânele). Ce a facuL însă când a văzut ca vânăLorul 

n'o mai poate lmpUŞCa? (a zburat repede in lăstar) Cum 
stateau pe vremea asta puii? (pitulaţi în earbă). Ce a 
facul însa cel mai mare? (a sburat şi el). Ascultat-a el 
porunci:!. mamei 511e? (n'a ascullat). Cum a fost el deci ? 
(neascullator). Patal-a el sa. sboare bine? (n'a putut). Ce 
a ra.eul atunci vânltorul? (a tras şi l-a nimerit cu o alice 
iJtr'o aripa). C'lzut-a el j03? (n'a caml, ci a sburat mai 
departe până la lăstar), Ce s'a întâmplat prin mişcarea 
aripei? (osul, care era numai pleznit, a crepat şi puiul a 
rămas cu o aripa. moartă). Mai căutatu-l-a vânatOl'lll? 
(nu l'a mai căutat, pentruca cunoşte de5imea Iăstarlllui 
şi vazuse, că trăse3e numai într'un pui). 

Să vedem ce vieata. tristă a dus puiul de aci nainte. 
Sinteza 5 .. \ialalţi pui nu s'au mişcat din locul unde-i 

lăsa-se prepelita. 
Ascultau in tăcere. Din când in când să auziau 

pocnetele de puşcă şi glasul vânătorului strigând: »apparte!« 
Mai târziu caruta s'a depărtat în spre vânător pe drumeagul 
vlăstarullli; incet-incet pocnetele sau strigatele s'au perdut, 
s'au stâns şi în tăcerea serii, care sa lăsa, nu să mai 
auzia decât cântecul greerilor; iar când s'a innoptat şi 
răsăria luna dinspre Cornăţel, au auzit desluşit glasul 
mamei lor, chemându-i din capul miriştei: »Pitpalac! 
Pitpalac !« 

Repede au sburat inspre ea şi au găsit-o. Ea i-a 
numărat: lipsea unul. 

- Unde e nenea? 
- Nu ştim -- a sburat. 
Atunci prepelita desperată, a inceput să·l strige tare, 

mai tare, ascultând din toate părţile.. Din lăstar i-a răs
puns un glas stins: »piu! piu! 4:. 

Când l-a gasit, când i-a văzut aripa ruptă, il inteles 
Că era perdut; dar şi-a ascuns durerea ca Să nu-l desnădăj
duiască pe el... 
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De atunci a începul zile triste pentru bietul puiu. 
Abia se mi:şca cu al'ipa lârâş după dansul; - să uita 
cu ochii plân~i, cum fratii lui sa invăţau la sbor dimi
neaţa şi seara; iar noaptea, când ăilalţi adol'miau sub 
aripa mamei, el o inll'eba cu spaimă: 

- J'lama, nu e aşa ca. o să mă fac bine? Nu cl aşa 
c'o să merg şi eu să-mi araţi cetăţi mari, rAuri şi marea? 

- Da, mamii, răspundea prepelita, sIlindu-se să nu 
plangă 

Appofundapea in matePie. Cum slăteau ceialalti 
pui? (pilulat[ in iarba) Ce aUl,iau ei din când în când? 
(latratul cânelui şi pocnetul pu~tii). Ce ştiau ei atunci? 
(ca vânatol'ul e tot aproajJe). C':! s'a întâmplat de cu sara.? 
(aceste au incetat). Ce glas au auzit nu peste mult din 
capul miriţitii? (» Pltpalac! PitpaLc! <It) Ce glas au cunos
cut ei că e acela? (glasul mamei lor). Unde au sburat 
deci? (au sburat repede într'acolo). Ce a făcut prepeliţa 
când a vazut că lipseşte unul? (a incepnt sa strige şi 
mai tare). Ce s'a aUlit atunci din laslar? (un glas aproape 
stâns: • pi u! pi u !«) Pt1lut-a el să alerge la mamă-sa ? (nu 
a putut, pentrucă avea aripa rupla). Când l-a gasiL pre
peliţa 101IslJ'aLu-la penll'U neascultare? (nu l-a mustrat, 
caci ştia ca şi aşa e perdut). Ce va fi gândind trista 
mama? (pentruce să-i amitnlsc şi zilele-i puţine?) De ce 
s'a umplut insă inima ei? (de durere, de întristare). Ară
tatu-ş'a ea durerea pe fată? "(nu şi-a aratat-o, pentrucă nu 
voia să-I de~nitdăjduiasca). 

Ce zile a urmat de aci .Înainte pentru bietul puiu? 
(zile triste). Cum v'ar parea voua daca nu v'aţi putea 
juca cu prietenii şi cu fraţii voslrii? (ni-ar parea foarte 
rău)_ Cum ii părea şi bietului puiu când nu putea să 
sboare cu fratii săi? (şi lui ti părea foarle rău). Ce in
treba adeseori pe mamă-sa când ceilalţi adormiat1 sub 
aripile ei? (Mama, nu e aşa că o sa mă fac bine? Nu e 
aşa, c' o să merg şi eu sa-mi arăţi cetăţi mari şi răuri şi 
marea ?) De ce să umplea inima ei atuncia? (de durere, 
. e intr isi are, pentrucă ştia că el aici are să piară). De 
dce-i trebuia ei să se reţână? (să n'o podidiască lacrimile? 
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Să vedem acum. cum s'a întâmplat plecarea şi cum 
a rămas bietul pui fară nici o mângaiere. 

Sinteza 6. Şi a trecut vara. Au venit ţăranii cu plu
gurile de au arat miriştea; prepelita s'a mlltat cu puii 
intr'un lan de porumb de alaturi; dar peste câlă-va vreme 
au venit oamenii de au cules porumbul, au Iăial cecenii 
şi au intors locul; atunci s'a mulat in nişte pâdoage din 
marginea h\starului, 

1n locul zilelor r.1ari şi frumoa5e au venit zile mici· 
~i posomorâte. a inceput sa cada bruma şi să se rarea
sca frunza Iăslarullli. Pe inserate să vedeau rândunici în
târziate sburând în rasn\ pământului. ori pâlcul'i de alte 
pasel'Î calătoare, iar În tăcel'ea nopti lor frignroa::;ă să 

auziau strigătele cocordor, mergând toale În aceiaşi parte, 
catnl miazazi. 

în inima bietei prepeliţe el a o luptă sf<lşlploal'f', Ar 
fi vrut să se rupă in donă, - jumătate să plece cu 
copiii sănătoşi, cari suferiau de frignl toamnei inaintate, 
iar jumatate sa. I'ămâie cu puiul ::->chllod, care srt agaţa de> 
ea Cll desperare. :Sut1dl"ea dnşmanoasa. a crivăţului, por
nita fară veste într'o zi, a hotărât-o, Decât Să-i moara, 
toţii puii, mai bine nunu!i unul. -- şi fară să se uite
inapoi ca să nn·i slăbească hotărîrea a :;bnral cu pUII 

sdravenÎ. pe când a.1 rănit striga cu desnădejde: 
- »~u ma lasatil Nu mă Iăsaţi~« 

A încercat sa se târăiască după ei, dar n'a putut şi 

a rămas in loc, mmându-i cu ochii, până ce au perit în 
zarea despl'e miazazi. 

Peste trei zile toata preajma era imbracata in haina 
alba. şi rece a emil. După o ninsoare cu viscol, urma un 
senin ca sticla, aducând cu dânsul \1n ger aprig. 

Aprofundarea în materie. Ce au făcut taranii de 
cu toamna cu miriştea? (au arat-o), Unde s'a mutat ea 
atunci cu puii? (într'un lan de cucuruz). Când sa. coace 
cucuruzul? (toamna), Ce au făcut taranii când au văzut că 

, cucuruzul e copt? (t-au cules), Unde s'a mutat ea atunci 
\. cu puii? (pe nişte pârloage din marginea lastarului). Ce,· 
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zile au venit in locul zilelor frumoase? (zile posomorâte). 
Ce a inceput sa. cada.? (bruma). Ce s'a înlâmplat cu frunza 
ta.starului? (s'a rărit). Ce sa vedeau pe tnserate? (pâlcuri 
de paseri caHHoare). Ce s'au7.iau pe sus prin tacerea nop
tilor friguroase? (striga.tul cocoşilor). Încotro mergeau toate? 
(spre miazăzi). Ce lupta era în inima bietei prepeliţe? (o 
luptă sfăşieLoare). Ce ar fi voit să faca? (sa se rupă În 
doua etc.) Ce a făcut cu ea sutlarea vântului de iarnă? 
(a hotărât-o sa plece). Cum să gândia ea? (decât sa-Î 
moară toţi puii, mai bine numai unul). Uitaln-s'a ea in
darat când a plecat? .. (nu s'a uitat) De ce nu s'a uitat? 
(ii era jale de puiul schilod). Ce striga acela tn urma lor? 
(.Nu, ma lasati! nu ma. lilsati 1) Ce a încercat şi el? (~a 
se târască după ei, dar n'a putut). Cu ce ia urmărit 
numai? (cu ochii, până s'au perdut spre miaz3.zi) Cu ce 
era îmbrăcată toală preajma peste 3 zÎle? (cu neauă). Ce 
a urmat dupa ninsoare? (un senin, care a adus un ger 
aprig). 

Sa vedem in urma cum ş'a aflat sfarşitul bietul pniu 
de pl'epeliţa. 

Sinteza 7. La marglnea Iăstarului un puiu de pre
peliţ3. cu aripa mpla sta zburlit de frig. Dllpa durerile 
grozave de pâna adineori, urmează acum o piroteala plă
cută. Prin mintea lui fulgera. crâmpeie de vedenii ... mirişte ... 
un cărâmb de ci:smă pe care sa. urcă o furnica.... aripa 
caldă a mamei. Să clătină într'o parte şi într'alta şi pică 
mort, cu degetele ghiarei impreunate ca pentru tnchina.ciune . 

. ' Aprofundarea în materie. Cum era puiul după. 
gerul cel aspru? (degerat de frig). Cum să simte omul 
după ce inceată gerul? (sa. simte mai bine, mai uşurat). 
De cine îşi aducea el aminte stând aşa în marginea lăs ta· 
rului ? (de fraţii săi, de aripile calde ale mamei sale). 
Fost-a el in stare să steie mult timp aşa? (n'a fost). Ce 
s'a întâmplat când a fost sleit de toale puterile? (a picat 
mort) Cum ş'a împreunat degetele ghiarei? (ca in semn 
de închinăciune). Ce face omul inainte de a muri? (să 
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cuminecă, se roagă lui D-zeu). Cui se va fi rugat şi puiul 
în ceasul morţii? (şi puiul se va fi rugat lui D-zeu). 

Nota. în decursul predarii să scriu pe tablă urmă
toarele puncte cardinale: 

1. Prepelita îşi face cuibul, cloceştt p scoate puii, 
cari mnblă p1'in grâu după mâncare. 

2. Când vin ţămnii la secere, pe puiul cel mai mare 
îl prinde un flăcău sub pălărte, dar la stăruit~tele unui 
biUrân iarăşi îl sloboade. 

3. Ei trăiesc lini.~ti(i şi fericiţi. Dupăce le cresc penele 
cele bune, p"epeliţa îi învată să şi sboare. 

4. int?"o după amiazi din luna lui august vine un 
vână tor şi trage în puiul cel mai mare, care cade cu aripa 
'ruptă. 

5. P,'epeliţa îşi 1'egăseşte puii, pe cel mai mare Îl 
găseşte cu (l1'ipa ruptă, De aci înainte puiul duce o via!ă 
nefericită. 

6. Suflarea aspră a vântului de iarnc'i o hofăreşte să 
plece cu puii cei zdl'rtveni în ţările cele caldp,; pe când 
bietul puiu rămâne în urma lor făt'ă nici o mdngăien. 

7. La mat'ginea lăstarulu,i stă un puiu de prepeli!ă 
zgribulit de f,.ig. Să clătină pe picioare şi deodată cade 
mm·t. 

(Cu ajutorul acestor puncte de sprijinire se face re
construirea intregii sinteze). 

III. Asociaţia. Samănă purtarea puilor de prepe
liţă între olaltă? (nu samănă). Pentru ce nu samănă? 
(puii cei 6 au ascultat totdeauna de mama lor şi n'au 
paţit nici când nici un rău; cel mare n'a ascultat de 
mamă-sa şi neascultarea i-a adus perirea). Care ied din 
povestea: • Capra cu trei iezi II: samănă cu cei 6 pui? 
(iedul cel mic). Cari iezi sa.mănă cu .Puiul«? (cel mare 
şi mezi nul). Ce a păţit • Puiul« dacă n'a ascultat de ma
mă-sa? (l-a împuşcat vânătorul). Ce au păţit iezii 
tot pentru neascultare? (i-a mâncat lupul). Ce păţesc şi 
copiii, cari nu ascultă de părinţi? (păţesc rău). De cine 
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trebuie deci să asculte copiii? (copiii trebuie să asculte 
{]e părinţii lor). 

IV. Sistemizarea. Aceasta <> vom zice: CopWor, 
ascultati de părintit vostri, căci aceasta este cu dreptate; 
onorează pe tatăl tău şi pe mamă-ta; aceasta este cea 
dir,taie pomnctl a făgliduinţei*). 

V. Aplicarea .. Cătră cine e adresată porunca aceasta? 
(că tră copii). Ce păţesc copii cari nu asculta. de părinţi? 
(păţesc rău, ajung la nacazuri). Cine a pă.ţit râu în pove
stea de fată? (li- PUiul"«) De care pui va place din povestea 
aceasta ? (de cei 6 pui, pentrucă au ascultat totdeauna de 
mama lor). Pe care il compătimiţi insă? (pe cela ce n'a 
ascultat de mama-sa). Fiilor, ascultaţi totdeauna de părinţii 
şi mai marIi vostri, pentrucă numai atunci veţi putea 
.ajunge la adevarata fericire! Iosif Stanca. 

Regularea şi Intregirea salarelor tnvăţătoreşti. 
în conferinţele şi adunările noastre generale, precum 

~i în organele de publicitate ne-am obişnuit a trata aproape 
excluziv chestiile metodico-didactice, fară a n cu consi
derare şi la starea materială a invăţătorimii, care încă ar 
trebui să fie un scop al Reuniunii noastre. Dizertaţiile, 
cu vântările şi putem zice tot ce se petrece I'n sânul Reu
niunii, se refere la progresul şcoalei şi prosperarea popo
rului, iar la regularea stării materiale a învăţătorului, nu 
ne prea gândim. Aceasta ţinută a noastră se explică prin 
imprejurarea, că cei mai mulţi dintre invăţătorii, cari iau 
parte activă in Reuniune, sunt plasaţi prin comunele cele 
mai bune, unde trăind vieaţa mai puţin bântuită de gri
jile zilnice, nu le dă mâna să mai apuce şi condeiul pentru 
a se ocupa cu chestiile dela ordinea zilei, ignorând tot 
atunci pe fraţii lor, cari luptă cu cele mai amare suferinţe. 

Ei bine, aceasta stare deplorabilă nu se mai poate 
tolera! Trebue să mai lăsăm din idealizmul de care suntem 
atât de jaluzi şi dacă nu mai mult, să ne ocupăm tot in 

e) Efes, 6, 1-2. 
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aceea măsura. şi de starea noastra. materială, căci pâna: 
când există paturi sociale, - bine situate altcum, - cari 
in urma meniţiunii 101' ar trebul sa. lraiasca numai din 
idealism, şi cari tind a se organiza, penlrn a-şi asigura 
o pozitie comoda, dar plină de belşng totodata, nici noi 
nu mai putem subsista, sbnciumându-ne excluziv pentru 
alţii, Comisarului de examene ii este dat a observa mul
tele nevoi de cari e bântuita dascălimea noastră şi multe 
sunt acelea şi acum, cu toate Că art. de lege XXVII din 
1907, care promitea a face mult pentru inv. a intrat deja 
in deplină vigoare. învăţătorii. cari n'au fost atât de feri~ 
ciţi să ajungă in comune, cari din propriul lor să fie capabile 
a asigura salarele, sunt condamnaţi, pe semne, a aştepta 

~ad calendas graecas«. Despre modul cum îndemnau unii 
inspectori şcolari poporul a aduce jertfe pe altarul culturii, 
prin tnlregir~a legală a salarelor, nu mai vorbim. E destul 
să constatăm, că sunt destule eomune, cari ar Ji capabile 
să sati,~(acă pretenziunilor legii. dacii factorii competenti 
nit (t1' ti pâzit Înfeqritafea averii credinrÎosilot" cu un 1Ii-., ; 

pe?'zel, care se manifesta in să numai când e vorba de în-
văţator, nu şi când aceia sunt jupuiţi din alte pa ni. 

Legea nou<1, abia pusă in aplicare în toate amanun
tele, ni-a dat să avem parte şi de altă decepţionare. Prin 
un ordin ministerial adecă, toate cererile invaţatorilor pentru 
încassarea pretenziunilor lor restante, au a se adresa su
periorităţii bisericeşti şi numai dUpă ce vor trece acele 
prin toate forurile de acolo, să se ceară încassarea pe cale 
administrativă. Ce am făcut noi pentru înlăturarea acestui 
neajuns? Am tăcut !;ii suferim! Lumea va crede, că ·con
simţim, căci: »Cine tace consimte«, cu toate că nu e aşa, 
căci in decursul timpului am înVăţat a cunoa~te ce tnsem~ 
naeză trecerea unei ruga rei de aceastll natnră prin toate 
forurile bisericeşti. învocând motiv de ordin mai îni1alt, 
societatea noastră serba; iar noi simţim şi vom simţi de 
acum lovitura, Motivele, oricât de ponderoase ar fi; nu 
sunt suficiente pentru a susţinea ~i creşte familii grele,. 
iar aceasta o ştiu mai bine cei vizati. 

dEd. PU 
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Ar fi timpul deci, să atragem binevoitoarea atenţiune 
a forurilor competente asupra împrejurării mizere in care 
traiesc cei mai mulţi dintre noi ţii aceasta sa. o facem _ 
'fară pl'eget, pâna. vom da de o uşa. deschisă! 1) 

dolar. 

() f~ 1 G IOA S r:. 
Unele pedeci în calea bunei 

economisări a poporului. 
(Continuare). 

De pela anii 1890 sa incep şi la noi oare-şi cari re
forme, când adecă s'a observat, ca bunurile pămâteşli s'au 
cam slăit. Pe acest timp să începe a se vorbI şi scrie şi 
pela noi, că ş~oala ar trebui să aiba între obiectele instruării, 
continut mai real şi în parte economic. 

Statul începe a face cursuri de indLlslrie casnica, de 
pomăril şi vierit, 'apoi de economia câmpnLui si de in· 
dustrie. Incepe a ameninta confesionalitatea spre a îmbu· 
natăţl şcoalele, a ridica salarele tnvătatorilor, a renova 
editie ile şcolare şi a instrua şi limbi străine. Cauza a făcut 
oare-şi-care sen1.&.ţie şi amărăciune, caci jertfe noi sa cer 
şi oamenii lreclltului, nu bucuros iesi au din sărita veche. 
A urmat totn~i oare-şi-care schimbare, căci timpul a con
vins pe cei mai mulţi, ca fară aceste nu poţi ţinea con
curenţă cu alţii din ţările învecinate, devenim în stare sub
ol'din liA., in decadenţa şi ţi-se periclilă existenţa. Şcoala 
astăzi este o trebuinţa, că pânea de toate zilele şi a în
cetat a mai fi un fel de lux al celor mai în bunăstare. 

Ce rezultate economice poţi aştepta azi, dela popo
~ul, care nu cLJnoaşte litera, nu a umblai la şcoală de fel, 

1) Firn,) fMi,la noa~tr;i i terpretul firlL'1 a1 sufl~tullli şi inimei aască
luiili ,1":a ,all'. am ,lat loc aCL'slui arli,'ol. "l!:xplll1t'rilp Silul ju,;tE' In lUulte 
pfivlll:~, TO'II!' s;1. (nviil'l., pC' Limnl aC""~I" cii dacă eom Il 11"1,, sunt capabile şi 
totu; 11'1 dau minimal,,1 ,:erul ,\,. 1,·g"I'. IIT111an'a va fi. c.l aceste vor li silite a 
sulvî lllai t II'/.ill ~alar\11 ~i 1 fi <;;i fel ugra'J. Dispuzitia milllstC'rială pentru 
noi " {\ put.-re: vis major! Dacii. llU primim r"!l',ilat salaru!. fie din o [',Plză 
ori altoI. sl lI'l f1<' 'iitldlÎ,Îm" ,tell1wi L pe (el vinovat, căci "şicanarea" 
nuuta! o(latâ - lnerge 1 Hed. 
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nu-~i ştie face cu zilele socoata de puţinii săi bani şi' 
avut, nu i-sa făcut cunoscut istoria naturală, nu puţină 
geografie etc. Singuraticii din un astfel de popor umblă 
orbecând prin lume pe sgoadă şi ca orbul pa.~eşte şi el, 
dar nu vede când cade in prăpastie. Şi dacă la un popor 
aceştia sunt în majoritate, i-~i poate oricine inchipui, câte 
resurse de trai poate da un atare popor inteligintei sale 
şi ce viitor aşteaptă pe aceşti inteligenţi şi pe descendenţii 
lor. Tot pe aceste căi ale meditării ajungem la convin
gerea, că este timpul suprem a reorganiza tnvăţământul 

poporal, căci mai amămând, nici 10 ani nu vor trece, 
pânăce situaiţa devine ~i mai agravată, căci începe a să 
sporI un proletariat, nu numai în oraşe dar, şi pe sate. 

Jertfa de bani pentru şcoală, să nu ne fie grea nici când, 
ea să resplăteşte înzăcit şi încurând, căci ceice terminează 
după 6 ani şcoala poporală, de sigur sunt supE."riori in 
toată privinţa fată de cei neurnblaţi la şcoală. 

Mai bine facem cruţare la mâncare, imbrăcăminte şi 

altele: iar pe ale şcoalei să dăm. Lumea înaintată în 
bunastare, încă aşa a ÎncepuL PânăcE' persoana sau un 
popor nu se instruează pe sine a-şi face el sie-şi casă şi 
imbrăcămintea sa şi mâncarea sa, până nu poate arăta 
bani pe productele sale: nu i-se dă respectul ce corn pete 
altora, nu vine luat de cultivat şi înzădar să impune ~u 
simpla-i existenţă de om. 

Lipsa şcoalei şi a instruării practice in ale economiei, 
la noi dă. privelişte uimitoare şi cine a fost cu atenţiune 
la lucrurile poporului, s'a pulut convinge, că cei mai mulţi 
plugari nici că ştiu ce este scopul urmărit la aratul pa
mântului, adecă rărirea lui spre a penetra mai adânc şi 
mai uşor rădăcina plantei, care apoi adu nă. cantitatea 
de mineralele trebuincioase la rodire. Altii având pământ 
năsipos, îl consideră de o nenorocire şi de fel nu e lă
murit, că acest pământ, cald fiind, produce cartofi mulţi şi 
buni şi alte producte. Unul gunoind pămânlul imediat 
nainte de arat cu gunoi proaspăt, a sămănat grâu şi i-a 
eşit buruieni de tot multe, în loc să samene pri-
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mavara cucuruz în pamânt. Altul afirma, că într'un vas, 
vinul cel bun este i'n fund, căci din fund, din drojde, să 
face rachia, adevărul este, că vinul bun din vas este de~ 
asupra, căci vinul conţine oleuri elherice şi aceste plutesc 
deasupra. 

Poporul are apoi şi un gust fals despre »frumos« în 
materia economică. Pomul şi via o zice »frumos«, verde 
fiind, deşi nu are rod, bucatele »frumoase« şi făra a 
căuta grăunţele ce promit etc. etc. 

Ce priveşte biblioteca poporala, ca să sprijinească cu~ 
noştinţele generale şi speciale ale economiei, lip~eşte cu 
totul, jurnalistica în genere nu este cu atenţiune la tre~ 
buinţele aceste, se ocupa cu predilecţie cu politizarea, cu 
ştiinţa inalta, arte, teatru etc. ComunictL ZI de zi o mul~ 
time de crime, sinucideri şi fel de fel de spectacole 
dm lumea întreagă, apoi frazologii .,principii de drepte, 
scrise de profesori germâni, la comanda celor de sus, spre 
a ascunde intentiunile germane, de a cuceri şi predomnt 
interese materiale asupra altora. 

Ziaristica sigur, că vede pericolul ce ameninţa econo
miceşte chiar existenţa noastră, dar afla de bine a tăcea, 
spre a nu supăra ab:mentii, in loc să descopere râul, 
să agite şi ceară remedii dela locurile competente, ba sa. 
faca ştudii cum poporul sa. pornească a~şi crot o soarte 
mai bună. 

III. Oco/irea lucrului iltfellziv, lenea şi trâlttlâ'l,ia. 

Constatăm doua. lucruri neindoielnice pe baza istoriei 
economiei popoarelor, întâiui ca. în măsură ce să înmul
ţeşte omenimea şi sa estinde peste pământ, bunurile pă
mânteşti, pământul arabil, păşunea şi pădurea etc. să scurn
pese, iar din contra, productul din munca omului scad 
din preţ in urma emulaţiei şi concurenţei. A doua, con
statăm, ca yaloarea lucrului omului sau munca incepe a 
fi observata mereu şi la noi. 

Schmidt Adam, fost preot apoi profesor universitar 
şi în fine scrietor vestit in ale economiei popoarelor sau 
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naţiunilor, pela 1740, în Anglia, a atras atentiunea lumii 
culte asupra faptului, că lumea veche trăind in abundanţa 
bunurllor lumeşti, nn a dat atentiune valorii lucrului şi 
numai dupc1ce s'a convins despre uimitoarele înaintc1rii În 
America, în construire de oraşe şi comune, s'a trezit ome~ 
nimea, că deşi materia este destula şi in alt loc, dar lipsind 
osteneala şi lucrarea, nu au fost in stare a produce ase
menea intocmiri graudioase, rentabile şi plăcute omului, 

A trecut de atunci 170 ani şi popoarele mai harnice 
din Anglia, Franda, Germania, Holanda, Belgia şi altele 
au urmărit sfatul lui Schmidt Adam cât s'a putut. Au 
lucrat şi ostănit scotind la iveală. că în adevăr valoarea 
a\'erilor este egală cu valoarea lucrului şi cine voeşte a 
avea avere şi bani, şi-le poate câştiga prin lucrare inten
ziva şi sistematică. Zicem intenziv, spre a denota, conti
nuarea şi sub imprejUl'ari mai bune şi şI mai rele; siste
matic, pentru a arătă, că nu să pofteşte decât în cazuri 
mai rare grăbire, ci in proportia puterilor, spre a nu de
venI acelea istovite. Şi să nu se creada, că agtfel lucrând 
strică sănătăţii, căci pe lângă hr'ana îndestLllitoare şi odihna 
receruta, trupul se restaurează. 

Poporul din aceasta parte a pământului era şi doară 

şi acum este cu mult mai indiferent, mai fară ambiţiune 
şi neluminat, decât să-şi valoreze puterea şi priceperea sa 
de lucru. PI'Ovinle întregi locuesc în ~ase de tot slabe, 
omul şi animalul este în stare deplorabila. lipsa de hraml 
i este un continu periclu, imbracămilJtea primitivă. trăese 
tn abnegatiune fatalista laolalta, cu putina sa inteligenţă. 

Ei, ce poate fi cauza? Nimic alta decât lipsa de voinţă 
tare, de ambiţiune şi energie, la ce tn primul loc este 
vina inteliginţa. Şi trebue să luăm nainte prilejul scuzelor 
zicând: ei vedeau la puţini din apropiere şi la unii mai 
din depărtare exemplele bune, dar indolenţa lor, in atâta 
ii reclema la presupusa şi falsa credinţa. ca aceste stari 
a lucrului aşa au să fie şi nu sa pot . schimba. Oamenii 
credeau, că dâmpul de pământ nu poate fi dela.lurat, gro
pile tot gropi au să rămână, petrile şi stâncile tot acolo 
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au să steie, in fine cl1 a~la le-a fost ursita şi soartea, iar 
a-~e muta la alt lvc, ba chiar sl1 plece la America, le este 
cu neputinţ<1. 

Stari dureroase aceste şi lipsa absoluta de luminarea 
mintii, ma.carcă astazi cu pretul dela doi pui de gâscă poţi 
primi prin poştă jurnal pe un an intreg, poţi ceti acolo 
că sa taie şi poartl1 la o parte mun~i şi sa. face drum, 
să sapă canale de apă pe sama locuitori tor unde se cere. 
Poti ceti, că ţi-se îmbie sărnânţe de sfecle, a c<1ror frunze 
deja din aprilie le dai la hoară şi vite, iar sfecla este buna. 
de hranl1 şi la om şi la dobitoc şi creşle în loc săpat 
bine şi putin gunoi!, câte de 3-10 chile, Tot aşa ceteşli 
că din putinel sămânţă de trifoi, pe teritor cât ţi-se poate, 
vei a\'ea hrană la hoal'l1, purcel, viţel şi mânz începând 
cu Aprilie pânl1 la finea lunei Octomvrie. 

Cine nu ştie astăzi, că pe o pa.reche de pui de găină 
capeţi până in 3 coroane, o păreche pui de gâsca. 5 co
roane, pe o cO$ară de 5-6 chile cireşe, 2-3 cor., pe 
lilâtea mere, pere ori prune, soi ceva mai bun, struguri tot 
atâla. 'Cine nu ştie, ca un bărbat ziuaş primeşte astăzi 
plala~ 'Ia lucru de câmp 2-4 coroane, o femeie juml1tate. 

Heiese deci, cel voie să fie, harnic şi lucra.tor să fi 
şi toale să intoI'C spre bine. Valoarea Incl'Ului te fericeşte, 
treptat înainlezi şi bucuria, cei avea-o la vederea primelor 
roade a rezultatelor din lucrarea mânilor şi energiei lale, 
ni înalţă sufletul, devini la simţul demnitatii tale de om. 

Nu ocoll, nu te retrage deci dela lucru, lasă-te de 
lene, cuibul tuturor relelor, a beţiei, a furtului, amin
ciunei şi crimelor. Pre:'ite tot, ti mpul de acum este trece
rea în economia dela vorbe la fapte şi lucrul sl1 judeca 
după rezultat, nu cât ai ostenit şi lucrat, ci cât ai ago
nisit, caci ne prindem de Jncrtlri cu calculare şi preme
ditare, sa cauta rodul şi sporul. Lucrul îl cautăm noi, şi 
nici o zi să nu fii fara lucru, decât numai dumineca şi 
în sal'batol'i, atunci vei sarbatori şi tu. Allcum omul ne
lucI'atot' devine desconsiderat, pretini şi oCl'olitori nu are, 
şi deşl nu face crime, este nebagat În seamă, pentruca nu 

., 
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este deplin, nu are valoarea omului intreg. Creştinii pe 
atari ii compatimesc, iar pe cei de fapt neputincioşi ii 
miluesc. 

ca. ce şi cum sa lucră in unele locuri, notam aci unele 
date despre provinta Kecskemet, Xagykoros şi Kunfelegy
baza, privitor la lucrarea de pamânt nasipos. Statistica 
arată, ca afara. de lucrarea a 16 mii jugere şi multa cară· 
tură, de aici sa exporteaza anual 8-10 trenuri separate 
de caisine la Budapesta, Viena, Berlin şi in GalHia, afară 
de circa 100 vagoane spedate sporadice, apoi se expoartâ 
circa 300 vagoane cartofi şi câte 100 vagoane crastaveti, 
şalată şi o mulţime de vişine, cireşe, pere şi mere. Tot 
aşa să exporteaza de tot mulţi pui, gaine şi o mulţime 
de oaua, apoi multi cai tân&ri şi mânzi. în Bacska, în 
Apatin, Verbăcs şi Palanka sa. lucră in mare cânepa şi să 
fac fuioare, funii, ştreanguri şi palamare, in Barătfah-a in 
Ardeal, să adună tot felul de lână şi par şi să fac. pro
covite ori ponievi, sa. dubesc şi astfel popoTl11 devine la 
bani. Aceasta este trecerea dela economia câmpului, ara
tul şi sămănatuL la industria economică, prin ce in parte 
suplinim, prin lucrul nostru in calea industrială, acela dar 
a naturei, care il aşteptăm şi rugam dela Dumnezeu in 
economia câmpului, caci aici lucrul omului este numai 
in parte şi marea parte este darul naturei. 

(Ya urma) 

CRONICA. 

Cultura ţărancei române. Acesta e articolul de fond al zia
rului _ Tribuna M nr. Zi! 1910. 

Autorul: "Un pedagog~. face unele constatări la felul de 
instrucţie-educatie, ce se practizează azi la noi. 

De comun atunci. cand \'ine vorba de a da anumite soluţii 
cauzei noastre şcolare. fie de caracter pur didactic ori admini
strativ, se află eate unul. care cuprins de un zel neexplicabiL 
te pomeneşti numai. că zefiemisează instituţii şi "adevăruri M pe-

• 
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dagogice, aflate de salutare şi ca atari concretizate de indivizi 
competenţi. 

Astfel a procedat şi dl "Un pedagog"! Trage cu totului la 
îndoială capabilitatea învăţătorului în Învăţământ la şcolile mixte, 
adecă acolo, unde învătătorul intruiază băieţi şi băiete (fetiţe). 

Ne dă să înţelegem "Un pedagog", că "puterea de captivare şi 

putinţă" la instruare o au numai învăţătoarele! intru sprijinirea 
afirmatiunii d-sale aduce cazuri concrete din America, unde în
vătătoarele .. În multe locuri-- instruiază şi copii. Mai spune 
dl "Un pedagog", că fetiţele de sub conducerea Învăţătorului,-· 
În celea din urmă -- rămân Întunecate şi că chiar băiatii nu se 
Împărtăşesc de cultura formală ... 

Ca să poti accepta pe deaîntregu\ atari păreri, trebuie ca 
cineva să fie sau preocupat de ceva ... ceeace nu întră În cadrul 
discuţiei obiective sau că nu e în curat nici cu "capabilitate a" 
Învăţătoarelor, dar nici a învăţătorilor. Dacă ar st~ adevăruri le 
şemnalate de dl "U. p." ar trebui, ca istoria să fi înregistrat şi 

capete luminate genii de femei, cari prin aptitudinele şi cali
tăţile lor distincve, să facă reforme pe terenul educaţiei, desco
perind principii şi producând opere superioare faţă de ale băr
bătilor, căci femei tot au fost aplicate în Învăţământ, nu de eri 
de alaltăieri. Lucrul stă însă chiar Întors! Dela început şi până 
azi tot numai bărbaţii sunt aceia, cari, sOlldâlld pe terenul edu
caţiunei . au relevat principii incontestabile pentru Îndrumarea 
naiei culturale cătră perfecţiune. 

Lucrul să explică şi aci tot numai din rezoane psihologice .. 
La femeie domneşte mai mult puterea. sentimentului, la 

bărbat invers: puterea raţiunii şi a voinţei. Până când femeia e 
mai dispusă a judeca cele petrecute În mediul său --- mai 
mult după impresiunile momentului, bărbatul ~ cu calmitatea-i 
cunoscută ~ le supune unei minuţioase analize, rezervându-şi 

enunciarea verdictului numai În --- urmă. 

Ce vedem d'aci? Vedem, că În femeie e mai mult sentimen
talism, În bărbat mai multă voinţă şi facultate de rationare. Dacă 
acum luăm În considerare temperamentul, naturelul etc., al co
piilor cu totul deosebit unul de al altuia, ajungem la individua
litate, care a nu se poate rezolva cu puterea sentimentului, ci mai 
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ales cu al raţiunii şi voinţii, unde se recere pătrundere adâncă 
şi persl.'veranţă de fer. 

Iată adevăruri elementare, din cama cărora o femeie pe 
terenul educaţiunii şi instrucţiunei nu e În stare a produce 
rezultatele pe cari le poate produce bărbatul, deoarece cazurile. 
escepţionale menţionate de dl "u. p." nu pot forma regula. 

Dacă dl "u. p:' va putea răsturna argumentele bazate pe 
istorie şi psihologie bUCllTllS plec steagul ~ 

B. 

Natura (an VI nr. 1). revistă ştiintifică de popularizare in
tr'un articol "Convorbire despre toamnă" dl Ţiţeica, ullul dintre 
directorii revistei, intr'o convorbire foarte atrăgătoare, după Krae
pelin, ne desvăleşte unele taine ale noţiunii: caderea jrunzclor. 

Iată ce ne spune D-sa despre acest fenomen: 
Rădăcinile arborilor au o mulţime de firişoare foarte subtiri, 

cu cari suge umezeala. Sugerea aceasta e hotărâtă de plotoplasma, 
ce se găseşte in celulele firişoarelor. Până ce e cald, arborii 
primesc Cll Înlesnire umezeală din pamânt, prin milioanele de 
pori ai frunzelor. Toamna însă, din cauza gerului plotoplasma I1U 
mai poate lucra, şi atunci pomul îşi lapădă frunzele, pentru-ca 
evaporarea să nu mai poată face, ca să slăbiască pomul. 

• Desfacerea frunzei de ramură să Întâmplă aşa, că la capătul 
codiţei să formează o pătură sub{ire de celule de liher (plutil) 
ai căror păreti nu pot fi străbătuţi de aier. Pătura aceasta să tot 
fngroaşă, încât nu mai pot trece gazuri între frunză şi pom. Inainte 
ca pătura de pom să se fi terminat, să formează de asupra ei 
altă pătură, care cu toată subtirimea ei, să desface ÎI1 două foiţe 

subţiri şi slăbeşte legătura dintre frunză şi ramură, în aşa chip, 
că chiar greutatea frunzei o face să cadă. În locul unde a fost 
frunza să poate vedea un fel de cicotrice, ca o rană vindecată. 

Inainte de a se despărti frunza de ramură, să scurge tot ce-Î 
bun în pom ca zahăr, albunimă, ş. a. remanand numai păreţii ce-
1l11elor prin ce frunza se descolorează. 

Copacii pururea verzi Încă îşi schimbă frunzele, ce-i drept 
Illai rar şi nu toate deodată. La brad, bunăoară, păstrarea frunzei 
să explică pe motivul, că acesta are frunză ascuţită, dil1 care 
cauză ('\'aporarea e foarte redusă şi nu poate fi esplls la primejdii. 
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La arborii aceia, cari să pot privi că tot atâtea almormiiliti 
a naturii, cum sunt arborii- cu frunza Iată, cari cu toate acestea 
îşi ,păstrează frunza verde tot timpul, intervine deosebirea de 
resistelltă a copacilor la frig, precum şi acele însuşiri ale cor
pului moştenite dela strămoşii plantei, cari au trăit cu mii de ani 
inaintea celui de acum. 

"Luceafărul" publică în Nrii 18, 19,20,21 (1910) intere
santul articol a d-Iui Or. Ioan Lupaş asupra mamei marelui ar
hiereu Andrei bar. de Şaglllla, de o estremă importanţă, atât isto
rică, cât şi aducativă. Sunt in aceasta monografie momente de 
adevărată înălţare sufletească, cari vor prinde nespus de bine, 
ca să fie povestite pe Îndelete generaţiunilor cu caractere din 
ce În ce mai şovăitoare. 

Ar fi de dorit, că eminenta. revistă, să se preocupe siste
matic cu probleme de aceasta natură şi nu numai incidental, cum 
o face acum. Chestiunile istorico-culturale ar încape foarte bine 
În cadrele "Luceafărului" alăturea de literatură şi artă. 

I. Stanca. 

INFORMA ŢIVNI. 
InvAţătorii şi ajutorul de stat. După lungi trăgănări şi repe

ţite Întreveniri ale Ven, Consistor, înaltul guvern a răspuns In 
fine, că va pune în curgere Învăţătorilor nostrii ajutorul de stat, 
până la finea acestui an şcolar şi în lipsa ,.,Planului de 'învăţă
mânt", care, deşi inaintat de două-ori, încă nici până astăzi n'a 
putut primi aprobarea, în speranţă, că până la acest termin, pla
nul nostru de învăţământ va ajunge a fi aprobat de Înaltul gu
vern. Avizul acesta l-au primit Ven, noastre autorităţi, dupăce 

au asigurat Înaltul guvern, că să învoiesc şi vor dispune, că 
până la aprobarea planului nostru de învăţământ, ÎnVăţătorii să 

vor conforma În propunere planului de învăţământ ministerial 
existent pentru şcoa(ele poporale. 

Aviz îJlvătătorimii! 

În atenţiunea M. O. 
noastre! Cu scopul de a 
datori ai reuniunii noastre 

O. membrii fundatori ai reuniunii 
putea fi M. O. D. membrii fun
învătătoreşti în· curent Cll toate 
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nizuinţele şi frământările noastre şcolare-culturale, Comite
tul nostru central, În şedinţa sa ordinară dela 16/29 septemvrie 
1914, a decis, ca cu începere dela 1 ianuarie a. c., să se trimită 
fiecărui M. O. D. membru fundator câte un număr de onoare din 
modestul nostru organ. Când atragem atenţi unea M. O. D. mem
brii fundatori asupra acestui conci uz, îi rugăm totodată, ca să 

binevoiască a primi modestul nostru organ cu dragostea, cu carea 
şi Comitetul nostru central îl pune la dispoziţia fiecăruia. 

Biroul central. 
Penh'tt o'I'ientare. Spre a putea face cum se cade şi cu 

uşurinţă cenzurarea manuscriselor, stimatii colaboratori sunt ru
gaţi a .scrie nu pe Întreaga faţă de coală, ci numai pe jumătatea 
aceleiaş feţe. 

Va să zică: Îndoim coala in lungime (chiar pela jumătate) 

şi începem a scrie pe una jumatate, remânând cealaltă jumătate 

- bine inteles a aceleiaş fete - pentru eventualele sllpliniri resp. 
corectări. 

O recerinţa cardinală a efeptuirii lesnicioase la corectare e 
şi scrisoarea legibilă. 

Cel ce nu va satisface conditiile de mai sus, sa nu se su
pere, dacă articolul li va aparea cu Întârziere ori că va ajunge 
chiar unde nu doreşte: la - coş! 

Moş Crăciun. Sub aceasta iscălitură, la sărbătorile Crăciu

nului (a. c.) s'a distribuit între şcolarii dela sate mai multe tipă
rituri ~ blanchete de câteva şire prin cari se dau poveţe, în 
mod popular părinţilor sau mai bine copiilor de a se feri de 
beuturile otrăvicioase. 

Cu drept cuvânt: a fost un potrivit dar de Crăciun, con
templat de dl ~. Mihulin, profesor seminariaJ. 

Cantine şcolare. Consistorul arhidiecezan din Sibiiu, cu sco
pul de a ajuta copiii îndepărtaţi în frecuentarea şcoalei, a intro
dus, ca şi la alte neamuri, aşa numitele: cantine şcolare, unde 
băieţii - peste zi - se provăd cu mâncâri calde. Salutară 

institutie! 
Necrolog. in 17/30 Ianuarie a. c. a trecut la celea eterne 

unul din învăţătorii nostri veterani: Mihai Chicin. Înmormântarea 
- pe lângă un public număros şi ales - i-s'a făcut În 19 lan. 
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{1 Febr.) a. c. comuna-i natală: Nadlac (Corn. Cenad), unde a 
întreţinut focul sacru al iubirii de neam aproape 40 ani. Sub 
mâna lui, putem zice, s'au peron dat generatii. Ca fiu al acelei 
comune, a fost iubit şi stimat de toti şi aceasta cu atât mai 
vârtos, că a fost un om corect În toată vieaţa lui, sincer şi iubitor 
de pace. în 1895 a trecut în binemeritatul stat de penziune. Re
posatul a fost şi un bun cântăreţ. "Şi-a văzut visul cu ochii", 
cum să zice, căci dotat de Dzeu şi materialiceşte şi-a crescut 
o familie, care este spre cinste nu numai ori cărui părinte, ci şi 

bisericei şi neamului. Vecinică-i fie pomenirea.r (lJ ) 

. - Marti, 1/14 februarie a. C., trecând la cele vecinice, a 
fost înmormântat în Arad, În cimiterul de jos, veteranul învăţător 
penzionat, Sofrol/iu Micoroiu, în etate de 76 de ani. Răposatul a 
servit cu cinste şi credinţă biserica şi neamul său timp de peste 
40 de ani În comunele Moroda şi Cherechiu şi În acest lung 
timp totdeauna a fost harnic şi desinteresat apostol. 

În veci amintirea lui! 

Mihail PopoJiiciu, fostul protopop al Orşovei, unul dintre 
cei mai de inimă fruntaşi ai vietii noastre publice, a trecut la 
cele vecinice. Înmormântarea lui s'a făcut Marti, 1/14 febr. a. C., 

în Orşova, În prezenţa unui public ales şi număros. . 
În veci amintirea lui! 

În taxă şi abonament: Dimitrie Micu 22 cor, Uroş Pintea 15 
cor., Lazar Ionescu 14 cor., Maria Precupaş 12 cor., DL Gheorghe 
Proca, Vasilie Goldiş şi Dr. Aurel Novac câte 10 cor." Grigorie 
Roşu 7 COL, Dămian Sebeşan, Aurelia Păcăţan, Mihaiu Mihuţ, 
Augustin Beleş, Ioan Cismaş, Traian Văţan, Petru Russu şi Emilia 
Ciorogariu câte 5 cor .. Elena Pipoş 4 COL, Samson Lugojanu, 
Mihaiu Mihut câte 2 coroane. 

O rugare. Toţi membrii, precum şi toţi abo
nenţii organului nostru, sunt rugaţi respectuos, 
ca să binevoiască a grăbi cu solvirea taxelor şi 
costul abonamentului. 

Trăim zile grele şi luptăm cu atâtea lupte şi 

. neajunsuri, incât numai punând umăr la umăr şi 
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lucrând desinteresaţi, sprijinindu-ne reciproc, nă
dăjduim, că vom putea susţinea şi apăra cu dem
nitate şi în aceste vremuri grele, marea cauză a 
învăţământului nosh:u poporal. 

Numai puţin îndreptăm rugarea noastră şi 

cătră marele şi Ono public, rugându-I de sprijin 
şi ajutor binevoitor. 

Posta redactiei. , , 
N. B. in B. Bine dticumentul cuvânt de deschidere urmează 

in numărul proxim. 

N. C. in M. Deşi despre Tolstoi au scris multe ziare, noi 
cu phlcere îi vom da loc in revista noastră. Tolstoi a fost 

o glorie a Ruşilor, dar prin ideile lui mari neatinse de nimici
nicia zilelor noastre nu 1.' numai al Ruşilor, ci al tuturor nea
murilor, cari au penetrat şi i'nteles opera lui nemuritoare. Cu
vine-se deci, să facem şi noi amintire despre aceasta acuilă a 
nordului. 

"dolar". Articolul d-tale îl publ.icăm în numărul de fată. 

AVIZ! 
Toate revistele, cari vin schimb pentru "Reu

niunea învăţătorilor", de aici înainte să se trimită 
la adresa: 

Ioan Crişianu, 
înv. redactor în 

(Corn. Arad). Szekudvar 

Tiparul tipografi"l diecezane, A\ad. 
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