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Reuniunea învătătorilor 
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Arad, Chişineu, Şiria, Boroşineu. Buteni. Radna şi 
Halmagiu. 

Organ periodic oficios 
redactat 

din încredinţarea comitetului reuniunii de 

Iosif Moldovart 
\,ice-preşedinte. 

Editiunea Hellniuuei. , 

Abollameutul 5 (oroan pc au. 

Apare odată pe lună. 

Arad. 1905. 
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"NeuniuIlea ' în\'clţtltorilor" 
OPţ!llll uficios 

apare odata în fiecace luna 

Abouam~utul anual t 5 cor. 

se solveşte anticipath'e la adresa cassarului reuniunei iuliu 
(Jr(~l~oreal/ învăţătol' in Galşa p. u. Vih(gos. 

)1anuscriptdt 
sunt a ~e adresii ['edactorului i[Jsif llfolrlolHl1t director şco

lar în Arad Piaţa Tokoly Xr 8, 

~ugam pe tol românul d~ iUimă, a sprightt acest organ al 
~coalelor române. 

(~lel'tele mâ /'; nimoase, pent tu fondul de editare al orga /tutui 
nostru, sunt a-se trimite la adr'e:-;a cassal'ului reuniunii. 

Onoratde red(l(~t';uni sunt ru,gntp a ne trimite foiletn schimb. 

Foile primite le p/istrlim prmfru biblioteca reuniunii. 

AIIIU/(/l1'Î se fac in mod foarte răstrâns şi să plătesc an ti
cipati\'e: şirul 50 fiI. Jumătate pagina: 12 cor. O pagină 

întreagă: 20 cor. 



Epistoală deschisă cătră învăţători. 

.!Fratilor! 

Cum să remunerez simţemintele ce mi-le păstraţi 

şi cu ce să revanjez cuvintele de încurajare ce mi-aţi 
adresat:; Pntin~a 'şi voinţa mea sunt mult mai debile, 
de cat să pot apreţia nobilele voastre sentimente. Dar de 
curn\'a cu adevarat va-ţi convins, că calea pe care purced 
eu, e::>te calea manluirii noastre, atunci cel mai potrivit 
răspuns ce vi-I pot da este: » Faceti f/ voi asemenea «, 

~'raţilor! Nu aşteptaţi mântuirea noastră dela nime, 
că nici bus Hristos Domnul nostru nu a împărţit mân
tuirea ca graţie. ci prin fapte şi învaţături a arătat numai 
calea mantuirii, zicând celol' ce ascultau invatăturile lui: 
»Facefi 8i 'roi asemenea«. , , 

Jfânfuh'ea, nu este dar, ri este un drept, pe r.m'e 
fiecare (lm şi-l poate eluptrl. 

Aşa stam faţă cu drepturile eterne şi divine, aşa 

şi cu cele lumeşti, Cum vom putea aştepta drepturi ca 
graţie dela oameni, când chiar şi drepturile divine tre-

buesc eluptate? . ". i,' 

Să nu ne surprindă deci păşirea ostilă faţă cu noi 
să nu ne supere şi descuragieze greutăţile ce întîmpinăm, 
ci s<1 le conziderăm de lucruri fireşti, de greutăţi naturale 
pe cari trebue să le învingem, dacă voim sa ne tnvred
nicim de mântuire. Şi e bine aşa. Cine voieşte drepturi, 
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lasa. tnvredoicească-se de ele. Corpur invăţătol'esc Încă 

trebue să se învrednicească de ceia-ce doreşte a ajunge. 

Apoi nici nu ar fi bine, dacă ~'ar la::la calea de5chis~. ca 

sa poată fotra in cOl'poraţiunile noastre ol'i cine, fără 

piedica. Sa staruim deci a ne îndemniia pentl'l1 a3emenea 
locuri şi încât aflam inl re noi şi În noi puteri demne, sl'l. 

le deschidem calea, ori-ce greulati vom Inlimpina, sa pIli-tam 

in scopul acesta lupta, cu cei ce tie stau În cale, d,ll' lupta 

sa fie cinstită, lipsită de ol-i-ce patimă. 

Aceste sunt ideile ce ma preocupa to lupta ce o 

port pentru mântuirea cinstei noastre şi pentru drepturile 

noastre Domnilor şi fraţilol' invăţători_ E drept ca sufe

rinţele ce infrunt Stlnt mari, daI' credinţa că: »În foc sr{ 

lămureşte (l/i)'ul« şi balzamul vindecator al cuvintelor voa

stre ma fac să uit atacurile şi să conzider în cei-ce le-llu 

îndreptat, nu dnşmani, ci sentinele cari veghiaza ca în 

corporaţiunile noastre bisericeşti sa poala întra numai 

oameni chemaţi şi demni. 

Domnilor şi fraţilor! Folo~indu-ma de aceasta oca

ziune, nu pot întreJa.sa, (1 va comunica vederile mele cu 

privire la acţiune?, ce o ave/ll să o de!'woHăm pl"Îvilol' la 

Ja indreptatirea noastră. 

Stăm in faţa reslaurănlor. Sa stăl'Uiţi pe toale căile 

cinstite a ajunge câţi mai mulţi inYăţători În COI'pol'aţiu

nile bisericeşti - începând dela comitelul parohial şi până 

la sinodul eparhial - şi apoi de acolo să arătam lumii, că 
nu voim stat rn stat, nici s:1 ne rupem din legălu,-ile bi

sericii, ci prin surparea conSCJ vatismulni dăunăcios şcoalei, 

să dăm avânt culturii şi prin aceasla să creem legaturi 

mai tari şi mai trainice intre biserica mama şi !lca sa 

şcoala confesionala. In faţa unui scop at de mareţ: 
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" 8t1 NU Siâ/Jl Cit miinile Îi! siÎlt, celei nu tn'iim în EI
dotado, ca Sit ne sboare pol'umlml fript În gură, ci să ne 
punem la lucru, (n şcuallt şi afrn-ă de şcoală, pentru elup
tarea: cinHtei, con,~idpJ'atiunei, respectului şi a drepturilor 
ce ni se cuvin. 

E drept ca pentru asemenea staruinţă eu am fost 
decretat de inmodest, dar să nu uitati, col modestia prea 
mat'e degenerează in laşitate, care este un păcat şi mai 
urât şi mai dăunăcios. 

Nu pot indestul a Vă atrage atenţiunea şi asupra 
organuiui reuniunii, pentru care s'a arătat atâta insufle
ţire la adunarea noastră generală şi de care vom avea 
neapilrata lipsă in lupta, ce avem să "o purtăm, contra in
tunerecului neştiinţei. Să stăruiţi cu fapta şi cu cuvântul 
la toţi şi la toate, îndeosebi la membrii reuniunii, şă spri
ginească organul nostru, trimiţând cassarului reuniunii, 
Domnului Iuliu Grofşorean, taxa abonamentului 5 coroane, 
pentrucă la caz contrar suntem împedecaţi In editarea lui. 

Când trimiteţi abonamentul, aduceţi-vă aminte şi 

de fondul întemeiat pentru arătarea recunoştinţei faţă de 
('el mai mat"e binpj'clcătof al nostru, şi daţi din putinul 
vostru câte 1 coroană şi pentru augmentarea acestui fond. 

Şi cu aceste, in speranţa că cuvintele şi ,poveţele" 

mele vor prinde rădăcini în illlmile voastre şi vor rezulta 
roade bogate şi demne de numele nostru, am rămas do-
rindu-vă din inimă "" '" 

In anul nou şi in tot decursul vieţii mllWf ferÎcire! 
,.," - '.f.'.. 

A rad, la 31 Decemvrie v. 19q5. +"'l: """ " 

-. -, 
. '.,~. 

al vostru frate 

Iosif Moldo"Vau. 
, ' .. 
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, " In şedinţa de loamlla a despaqăIl~ântlllni rll):-l~1'11 
am primit insl1rcinarea de a IUCI'~l după vederile ~i rno
destele mele cunoştinţe un plan, care sa c(Hlţina. tel'minele 
atlate de mai acomodate la pn'dal'ea studinlui :~Iatrmallc 
In şcoala popot'aIă, cu !Scoplll al' i'l putea tntl'Oducc a~tI'el 
o'uniformitaLe în învăţământ d~n punct de· vedere lel'mi
nologi.e. Imi permit a anticipa, ca. acea:;!;\ fnsilreillare, de 
altcum prea onoJ'it1că pentru mine, ar trebui ::iă apese umerii 
mai multor, învăţători exper~i, cari ş'all croit deja un mel's 
bine chibzuit la pl'Ocesnl invaţadi acestui stndiu, la lumina 
experimentăl'ilor ,'aţionale, cari dispun deja de un magazin 
cât de mic de filozofil.l'i in acea.;Iă dil'ec~ie, şliind lIoi bin~ 
că orice învăţător' de curând e~it de pe bancile institu
tului pedagogic, oarbeca in I ip:sa de. praxa şi ÎII mod III 
,de p.redar'e al acestui sLudlu, decllm Tn terminologie, san 
fiind eu şi mai liber în pxpl'imarea vederilor me!0, ar treblli 
să apese umerii Ilnui bărbat specialist in aceasta directie, 
(fac alusie, la O-nul pl'OL de Matemalica, a pn~tullllilii 
nostru institui). 

Abstând insa. dela aCesle filozofări, pentrucă soal'lea 
pe mine a căzut, nolez ~i ac.;entuez nUlmti împrejurarea, 
că a determina terminele la diferite operatii a studiului 
Matematicei, adecă a ~tabili terminologia unui studiu alâl 
de imflQttanl, şi care a trecut deja prin alâlea sladii, 
până ce ni să prezintă in forma de azi, e un ce nu sa 
poate mai dificil, pentruca eu ca atare sunt condus de o 
părere sau vedere, allul de alla şi mi-e teamă în cele din 
urmă, că de aceasta tema. ma voiu achila tocmai in acel 
chip ca Nastratin Cit cuptorul s'au. NastraLin vve:şte a zidi 
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un cnptor, El nizueşte rn fel şi chip, ca talentul său' de, 
a zidi, să puna în re~pect pe toti; câţi' vor privi al sau 
cuptor. : . 

I. 

Şi să puse la. zidire 
CărArrllzi avea destule 
Toate de al'" in foc sălule 
Deci frumos le Inşirui 
Ş'apoi gura chibzui. 
Dar In cal'e parte anume, 
Sa o pună nlmcr'it, 
Ca sit pletei\. şi la lump 
Guslul silu deosebit'~ 
In ~pre stânga e m'!' bine, 
Cii srl/'e uşa casei vine 
Zise dânsul. - O croi, 
Cu IUllgimea şi li\.ţimea să 'nvol 
Şi 0I;j grabnic de cat sfada 
Şi cuptorul fuse gata, 

II. 

Dar acum putea să cadit 
Ori şi cine să îl varlă, 
Cn, prieten, doi veniră, 
Şi cuptorul cum privirii, 
Unul zise, e frumos, 
Numai gura e prea jos, 
Celalalt, eil de erit 
~Iai inalt. se potri\'ea, -
Pe alţi multi el mai adu ... e 
Dar măcar la doi nu fuse 
Tot acelaş gust, -că unul, 
Il găsia vartos ca tunul! . 
Dar cu gura in spl'e uşă 
Zicea că-i spân c;t-O m:Huşă 
Că-n partea drea.plă gura 

j 
I 

Sf,ll'şeşte toată tevatura. 
A lLu' n partea desPl'e fuml, 
Allu'n stânga . unul scund -
Cii -i mai nalt ca el î;li n' are 
Gl1ra potri\'il de mare, 

III. 
Atunei bietul ~astratin~ 
Cu-nd VaZl. că toţi ce \'in 
i'u sa potrivese la gust, 
Să gandi, - ce C3p ingust 
Am şi eu. - (a Sfl-l clădesc 
După gustul lor obştesc! 
Il strica a suta oal"ă, 
~i eu mâna lui uşoară 
Pe o Largă cu patru roate 
11 clădi - Ei ce socoate 
Domnlll ?., intl'eab,l intr'o zi 
Pe un pl'ieten ce-i sosi! 
- :Mai la ,,'ânga dacă ar sta, 
Zi~l~ ('1, te 'aşi Iăud:'l! 
Na:<lratin fuga-I suci 
~i pe stânga fi potrivi, 
Care apoi precum poftia 
Na;.;tratin aţ!a lnvârlell, 
lncâ.t astfel isbuli 
Pe ori cine a multămi. 

Nu-i In lume om să fac!, 
Lucru ce la toţi să placit, 
Filosoful Na:<tratin 
A inteles'o pe deplin 
DaI' nu pot să-şi pună. toţi 
Lucrările lOt pe roţi!! !. 

I 

Tema proprie. 
r. Jloiemalica. 

Ştiinta care trateaza În genel'6 despl'e mărimi, se' 
nnme:şLe Matematica. Fiecare obiect din care SP .;ompune 

-
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mărimea, se numeşte unitatE', mărimea Insăşi multiplu. iar 
expresia multiplu lui numar. Partea aceea din Matematică, 

care cercetează cu deamanuntul numerii şi raportul dintre 
ei, se numeşte Aritmetică. 

II. Aritmetica. 

Calculul - la cei vechi de obiceiu arilmelic~l 
numit - ti aflăm intre cele şepte arte: gramatica, retorica, 
şi dialectica formând trivium; apoi aritmetica, geometria 
muzica şi astronomia formând quadrîvium. Cuvântul arit
metică să derivă dela cuvintele greceşti arithmos = număr 
şi ethikae = ştiinţa.. Să mai numeşte şi calcul, calcula
tiune, dela latinescul calculus = petricica., apoi socoata ~i 
alte numiri, la cari nu ma pot estinde, nepermitându-mi 
titlul temei. 

Nainte insa de a trece la tema propriu zisă, să ne 
intrebam, oare aritmetica - folosindu-ne de aCf'st termin -
care dupa. părerea filosofului grec Pithagora, trebue sa ~e 
învete mai înainte şi care studiu ţine locul de mama, falri. 
de celelalte studii, să potriveşte oare acea:sta ştiinta pl1l'ă 
abstractă cu cercul de intuiţiune al vietii copilareşti ? Oare 
nu e numarul, care e fundamentul şi mijlocul calculului. 
un ce, cu totul strain rptJexÎunei prunceşti? Permiten-mi 
numai să ne. înfoarcem privirea la, viaţa copilului in 
casa părintească,. 'incă înainte de a paşi pragul şcoalei ~i-i 
vom afla (incă între al 3-lea, 4-lea şi cu atât mai vârtos 
in al 5-1ea an al etătii ~ale) frământându-şi . rniutea tin!'
rică cu numeri. Nu-şi afla. micutul dimineata »()« opiocu!ă 
(o cismuta). ii lipseşte o jucărie, lipseşte dela masa lIll 

conmesean obicinuit, indată in treabă : unde-Î opincu!a, 
unde-i jucaria, unde-i N. N. dela l11aşa? Ea1ă dar inchi
puirea unitaţii deja inradacinata in mintea lui cea fnlgedel. 
Tot asemenea iţi răspunnde, când pa ,'tiei pă şi el cu pa
rintii săi la cutari ocaziuni, că a văzut doi, trei, mulli 
domni. Iată dar şi închipuit'ea "pluralita.ţii« În micul sau 
magazin de intuiţinni. Alta! Tot aşa ştir micutul no!Slrl1 
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ca atare vestmânt pentru fOI e prea mare sau pn'a mic, 
prea larg, prea strimt; că culare obiect e prea lung ori 
prea scurt -- Ce ne Olai ll'ebue? - [ală deci, ŞI noţiunea 
mihmrei etc. Din aceste J'ezulta, ca calculul după fiinţa sa 
nil e o ştiinţa bazata. numai pe pxpcrienţe, ci e intemeiata. 
nemijlocit in legile cugetarei noastre. a'h'ca elementele 
ftltldamentale ale măsuriLrei şi ale socotil'ei sunt primele 
deprinderi, ce şi le câşliga sie·~i priceperea incă şi cea 
mai dt>biIă. Iata. deci penll'u-cE' s'a primit al·ifmetica 
printre cele dintâiu obiecte ale ÎO\'aţamântuluf primar, a, 
carei chemare poate numai !-'" iiI:': 

de a nl1ld mai depal fe, a clill'ificit ~i a furma aceea 
dispozitie prnncească, ca ~ă devin" cn timpul indepen
dentă. Şi cum să poate aceasta, după-ce şlim, că studiul 
acesta, are de a face cu numeri, cari in sine sl1nt numai 
tnchipuiri, un ce abstJ'act, tinând strâns la principiul, ca 
tova.ţămânlul p"im şi aici arc sa inceapil dela intlliţillnea 
sensllala? Melodica a resolvit aceasta cu depl:n succes 
aşa, ca aduce nllmel'ii pe lot locul in lf'g,Uma. cu casuri 
~i ohiecte din via1a practică, ca lot alâţia numeri concreti. 
desvoltând astrel materialul aritmefic ca calcul pmctic, 
adecă ca mijloci toc intre cugetarea intuitiva şi cea repres
cutăloart>, facând pe şcolarul nostru a tn.:-ce dela inllliţiu
nea empirică la abstrarţinne şi la ret1t'xiune. prin care 
doua. lucrUl'i puse la cale, ba.ialul incepe pe tncet a-şi cu
noaşte propria sa putere spirituală şi fiecare cunoştinţă 

nouă, o priveşte de proprietatea lui nealterată, fiind apoi 
cu t~mpul stăpânul nebil'ult al acestui studiu important. 
Aşi dori foarte să pot vorbi la acest loc mai departe 
despre calculul vechiu al diferitelor popoare, despre »aba
cus«ul Chinezilor, despre calculul ieroglific al Egiptenilor, 
despre calculul pe degete, despre tabelele pestaloziene, apoi 
despre inle!'esantele I'aboşuri (răvaşe) sau crestături\e stră
bunilor nostri, practicate pe" usile caselor încă şi azi de 
o parte a massei, precum şi despre metodul, procesul, 
forma, tonul şi mijloacele acestui studiu imperator, ceeace 

. p"o pot face, fiind limitat de către titlul aceşlei teme. 

--*r- •• _~ 
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Fiind deci dispensat dela tratarea acestora, trec la tema 
propriu zisă. 

III. Nuţiunea ca/cului. A calcula iGseamnă a aIIa 
din numerii dati, alţi numeri, cari atârnă dE'Ja (jceia după 
legi anumite. Calculul are de a face cu numeri. Şi ce 
sunt numerii? Nimic alta de cât nişte inchipuiri, cari arata. 
cătătimea fiinţelor sau a obiectelor, ceeace se vede dela 
întrebările: câţj? câte? la cari răspundem cu I umeri, Ni
căiri nu afhlm deci tn natura numarul 2, ci numai doi 
oameui, două mere, şi oamenii numai în cazuri anumile 
(bunaoară pentru a incungindl. tantologia npmÎjlocita 111 
vorbire) abstrag numerii dela obiecte, De aci vedem că 
numerii dupa originea lor sunt de 2 feluri, concreţi, lânga 
cari stau obiecte concrete, şi abstracţi sau curaţi, cari 
stau singuri in vorbire. Dup:l cătătimea ce exprimă nu
merii, ei sunt intregi, cHri arată Inemri din care nu ljp
seşte (nimic) nici o parte, şi fnlnti, cari arata numai una 
sau mai multe părţi asemenea de mar"i, dilJlr'un intreg. 
In fine, după formă numerii pot fi numeri simpli sau 
compuşi etc. Numerii intru cât sunt abstracti ii auzim llU

mai, voind a nii înfăţişa ii :-:criem, şi semnele cu cari fi 
scriem să numesc c~lre. Aşadar ce sunt cifrele, nimic alta 
de cât semnele văzuţ(> pentrn numerii ce-i auzim. 

La noi până azi sau SIlSţlllUt ~ felud rle cifre: 
arabice, romane :şi bisel"iceşti (cirile sau greceşti), rn calcul 
inh'ebuinţăm numai celE' arahe (indiene sau indi-arabe). 
Cifrele aceste sunt zece la numar şi anl'llle 1, 2, 3,4,5, 
6, 7, 8, 9 şi cifra ajutatoal'e »0« (de cale obvinând sin-' 
gură la ceva intreprindere. Dumnezeu sa ne ferească - mai 
ales pe noi dascălii - fie zisfl dal"a vorba intre noi), prin 
cari cifre cu punerea lor sistemalică lânga olalla putem 
infăţişa toată mulţimea cea llemărginită a numeriloJ'. 

Baza intregu'ui calcul este llUmaml, care se poate 
mări şi înmulţi necontenit, iur temei III tutmol' oamenilor 
este unitatea, obiectul singuratic. Unitatea e:5te nola co
mună a obiectelor numarate. Cu alte cuvinte llumar-nl 
~/(Ilu" est<' fundamentul tutllror nnmerilor. l1inlt"în:-<\11 :-<1 
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formează ca. dintr'o tulpină comună toţi numern, Iar mo
dul cum se întâmplă acea::5ta. e cuno:s(:ut in calcul sllh 
numirea de :speciile saa II opel'aţiunile aritmetice. Acestea 
sunt urmăloarele: Il) Punem lângă ulIul iocă unul, lânfsă 
doi înca uuul. lâng<1. il incă Ulll1l elc Opcratinnf'a aceasta 
o numim ~numan:ll'e inaintr~. b) In directillOca opusa a
semenea formam numeri, preC'tllll: luând unul din trei, 
unul din doi, elc, aceasta este num;ll are indărăpl. c) Când 
la un număr cuooscut adaugem oarecare alt Dumăr ori şi 
mai multi numeri cunoscuti (d. e. la patru adllnând trei 
căpătam şepte, sau adaug,ind la doi inca Il'ei şi tUlcă doi 
să face iară şepte) a velll »1f(IrIll!F~)"ell«. il) Dacă subtragem 
dintr'un număr cunoscut ~d. e. din opl subtragem ;) şi să 
face cinci) avem »Silbtl"lqerPllfl., e) Luând acela:;; numar 
de atâtea ori de cale ori na arată alt numH dat (de, e. 

, pc 4 de 2 ori ::-;ă race opt) avem ),Înowltiri'({« • ./)Împăr
~ind un număr dat inll'atiltea parţi a~emenca, ceHe ne arata 
alt număr dat (d. e. şes!' tmpărţindu-se prin doi face 13) 
avem 'It Împtu'!it'(?'l «. g) Cercând de câte ori :;e poate aIIa 
un nnmăr inlraltul (d, e. doi tu opt s:l cuprinde de IHllm 
ori), avem »JI//iSI/J'I(fr>I{,', cuprÎtI!/pl'l'lt« sau' "di'Sf(U;I'I'I'f(<<, 

Unele din acestea şepte operaţiuni dan in str'âns<l Icgfl.
tma intre sine, răzimândll-se Ulla pe alta, A)a numararea 
inainte e baza adaugerei şi aCC(I"ta a tnmlliţll'ei; nllrn,\
l'al'ea indăl'ăpt c5le baza sublragel'ei şi aceasta a impăI'· 
lirei) cu care de obiceiu se ia Lutl,luna ~i tTI;isurarea ; intor:; 
inmulţirea este numai o adatl~Wf'e şi aceasta numai o n!l
marare inainte prescurtată :,i imp,hţirea numai o suhtragere 
ca şi aceasta o numărare indănll prescurtala. Dar În vlaLa 
zilnică, după un us indelungat, oamenii :-iau dpdal a vorhi 
despre patru operaţiuni sau specii: adauge!'e, subtl'agere, 
rnmulţire şi impăl'ţire, Am zis mai nainte, că calculul îşi 

are motivnl existenţei s<lle în legile cugetării. Chiar penll'll 
aceasta, poate să existe numai un :;ingul' calcul adevflral, 
calculul cu mintea, calcnlnl raţionaL Anume: calculatorul. 
cugetator mai întâ.i va judeca bine (la resolvarea problemelor 
~ale) rapol'tnrilc reale ~i numarale rlin fiecare tr~ma şi apui 

...... ---.., ... 
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pe baza acestei jndecati, va imprenna nllmerii daţi, aşa 

incât să poata ajunge la num;ll'lll necunoscut ce să caută. 
La aceasta lucrare deosebim 2 feluri de calcul şi allllme: 
calculul verbal sau olal şi calculul în scris. Amândouă 
speciile aceste de calcul îşi au însemnătatea şi valoarea 
lor netăgaduita. Pe când calculul în scris ne pune În 
przitie de a predomina numerii şi a studia după plac ra
purturile lor imprumutate, incât cu cifre putem să ne re· 
solvim uşor orice tf'mă ~au problt>m':': calculul oral de 
aIIa parte este soţul nedesp:'lrtit al omului la tot pasul şi 

in tol ceasul. Nu totdeuna când calculăm aH'm la noi 
h.\rtie, peană, negreală OI"i cerll::-ă şi placa, drei vom cal
cula in minte. Apoi afară de aceasta chiar problemele cele 
mai uşoare care în minte le pntem deslflga mai iute, sunt 
acele care ne vin mai des ÎTl viaţa de loate zilele. Cal
culul oral favorizează într"un mod in:-ernnat închipuirea 
corectă CI raporturilor Dumal ale şi drplinde memoria nu
meriCă, apoi este 10t odată şi cea mai bună prrgălirc 

pentru înţelegerea calculului în scris. 111 turnare, aceasta 
pe toate trepfele fnv<'l!ământului tH'bUt, să se prcgiUea::-;C(l 
şi să se introducă prin acela. Lucru fil'e~c eă pe treapta 
primă, unde şcolarii se 11Ii,;,că flJ cercul numerilor dela 
1--100, predomneşte esclllsiv calculul oral: iar cel inSCflS 

unde să face, sa face numai Iii temele deslt>gate in minte, 
de·o parte spre a le imprima mai bine in memorie, iar 
de altă parte,. penlru a procura şcolal'ilor material de 0-

cupaţiune în tăcere, pâna ce tn"f1ţatol ul instruează alt des
părţământ şi totodata spre a-i familiariza cu operaţiunile în 
scris, car~ se ivesc Îll formă potentată şi hotărâtă numai 
la numerii peste 100. în mm:1, calculul ol'al şi celînscl'is, 
Înaintează îmbinate, dându se ~referinţă celui dintăi. Şi 
daca acum orice calcul este lucral'e spirituală, deosebirea 
de calcul in cap !?i pe tablă nu are loc, Calculul nu-i ma
nufactura, ci un Incru spiritual. Totdeauna calculăm cu 
representatiuni numerale şi orice desleg,ne este resultatul 
unui proces cugetător. în urmare "om trebui să ne in
tr'ebam neîntrerupt: Ce ştim? ce nu ştim? Aşadară: ce·i 
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de căutat? ce \'om căuta mai lotâiu, ce dup;) aceea. ca.re-i 
întrebarea? Acea~la 10:3eamn:l a da pl'oblem"i allaliz:) ma
tematică, spre deo:sebire de analiza reaLl care rnijlocc:;lC 
înţelegerea impregiurărilol' unei probleme. Să grijirn cA. 
problemele pot veni inainte tn t,'ei forme, În nnmeri ab
stracţi, numiţi (concreţi) şi ca aplicate. a) Problemele cu 
numeri ab3tracţi, cuprind câtătimi nennmile de unităţi, 
provăzute cu semnele aritmetice, ce ne arat;'i. opel'a\innile 
cărora avem să le supunem. îo patru moduri plltpm ex
prima operaţiunile numel'ale abstracte, anume: 

(1) Pl'ili e.fpl'I'sÎIl/li ell'lIIflJdlll'I'. Acc:ste sunt illd:lti
mIlele cnvin~ele dela opera~illnile aritmetice: şi. Cll, llIai. 
din, fără, mai pl]tin, inmulţit, mai de multe ori sau ori, 
apoi împărţit prin sal) in. 

b) Prin e.l'presiulli SI'1I01iilll", a mari, a adauge. a 
mai pune, a mai număra, a micşor[t, a SCădea, a scăriţ~l, 
a scoate, a subtrage, a înmulţi, a multiplica, a impi'HIL a 
divide, a cerca a Că lea parte, de câte ori st\ anii sau s,l 
cuprinde. 

c) Prin tupresiuni Itrit/ll'dici>.; adenzi, :-;l1mă, a :-;11-

miza, minuend, substraend, re:5t, factori, product, dividelld, 
drvisor, cuolieuL 

li) Prin eSfJresÎulli I1l!/ebrai,ee x (num1l'll1· neCll
n08cul) etc. 

Notez aci, că e:.-\pune['ea uneia ~i aceia-;i operatiuni 
in felurile moduri, înainteaza cultura limbistică a ~colarilol' 
cu toate aceste, pe treapta lntâiu a Invaţamântu1ui ne vom 
folosi numai de un fel de expresiuni şi anume de cel€> 
mai Ilşoaro, cum sllnt expre5iunile elementare; şi apoi cu 
cât inainteaza şcolarii. cu atât vom putea varia şi cu 
expresiunile. Fiecare oar'a de calcul să promoveze vor
hirea corectă şi scrierea bună. Calculul are să se trac
teze pe toate treptele ca deprindet'e În cngetarea dreaptă 
~i În vorbirea corectă. Ceeace pricepem bine, descoperim 
prin limba. Dacă şcolarul expune rezultalul fi nal al cutarei 
operaţinni in mod nesigur, indoelnic, cu gl1l'a cie jumătate. 
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fără accent, e semn că n'a pătruns bine Inca tema sau 
problema. 

Având in vedere in linia primă la terminologia a
cestui studiu, aşadal' desyollarea 8imtuJui de limbA precum 
şi intArirea şi cQnsolidarea lui pe fundamente samHoase 
gramaticale, trec la terminologie, tralând fiecare opera
tiune, t SClllSiv numai din punct de vedere terminologie. 

Cap. Il. 

Cele patru operaţiuni aritmetice fundamentale. 

1. Adaugel'ea. 

Ql'ice numar'al'c progresivă este adllu!jf~l'e. In siiSte
mul cel natural punem, adecă- adarigem, la o-unitate inca 
una, etc., san folosindu-ne de expresiunile Rinonime, mă

rim, mai punem, mai numărăm, cu drept cuvânt ii pntem 
zice ace:'llei operaţiuni adaugere, penll'llcă lâng<1 o unitate 
un multiplu, adaugC'1l1 pe allul. Să ne [E'I'im a zice acestei 
operatiuni udunal'e, penLruca. aceaasta o face invătatol'lll 
superficial la predat'ea aritrneticei: PQllll'llc<l il aduna nl1 
putem un numilf lângii altul, a aduna pulem fan. iar+:iă,ii 
aduna ghem ş. a. de loc un nllm<1.r lâng;l altul, deci e 
necorect, a intrebuinta €'xpresia (lI/ullare. 

La această operaţiune, în clasa pl-imă şi a doua., le 
Ictcem cunoscut numai delîni[iunile adaugel'c ~i snma. CCl"a
ce priveşte sem oul adaugerei acesta e o cl'I1ce dreaptă şi-I 
cetim .ell~( şi fiU cu altă espresie, care confunda. pe elev 
:;;1 Înv,iţălor. La cetirea sumei de numeri intregi nu, vom 
folOSI espresiile uni mi, zecimi, sutimi, cari sunt 9Î ln:ieamnă . 
paqi de zece, de SIlli't etc, ci unitaţi, zeci, sute etc. Nu 
vom fo 1 0:-;1 in calcul tel'minul >, face«. d. p, cât facf> 2 mere 
cu patl'u mere, elevul l'esp, 2+ 4 face şaRe mere. De elev 
ou ne mirăm că ne dă aşa uo j',I::îpUnS poe it din punct 
de vedere gnllnalical, dar ne mirăm de invaţător, raspunsul 
corect e 2 + 4- »fac« şi nu face 6, şi dacă foloseşte tel'
minul fac ştim toti pentru ce, numai e de lipsă sii docu
mentez ell. Alta; riU face 8 ~colari cn 3 ~colari. Elevnl 
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8+ 3 face 11 ~colarL Pen[l'llce să mai facă, că sltnl deja 

f f' C l cilţi sunt 8 3 I 1 8 I 3 ' 
aCUtI. orec e câte sunt i = e evu -;- (OameOl 

mel'e, pere, şcolari) nn face sau fac, ci 8 +3 sunt 11. Nu 
e corect a întreba cât e 4 + 5, ci ctin ~ sunt 4 (adecă oa
meni) cu 5 (adecă oameni). 4 r-D sunt 9, Nu e corect a 
răspunde 4 : 5 e H, ci 4 cu 5 ;sunt 9. _ Cu atât mal vârtos 
nu e permis înVăţătorului să intrebe cât e 8 + a (pentr'u
că avem de a face cu pluralul şi nu cu singularul) ci căţi 
sau câle sunt 8 ~ 3. Nu e bună lnlrebarea cal costă, ci 
cât preţueşte. X II e bine a zice: număr'a Înapoi, ci indarat 
dela. In fine cu cât elevii Iilainleazâ, cu atâl vom putea 
varia şi cu expl'esiuuile. Dela cla:,-a a III-a Ill"SUS le vom 
face lJull1ai cunoscute expresiunile aritmetice alt~ acestei 
operaţiuni, aelenzi, sumanzi, a sumizâ, Peste tot orice nu
mărtll'e înaiote este adaugel'e (şi nu adunare), numerii cal'i 
li adaugem să zic adenzi, sau sumatlzi şi ce ne ese, suma. 

()/,auti/(/t/W 11 Stihtl'''!/f'l'ffL 

Subtragl'l'ea e o numărare futreruptă, adec,l nu
mărăm În ~it'ul de numărare ali:Uea unitaţi, câLe arata d. 
e. il., şi alJoi lol in aGel şir să. n!llTI<i.ram rodal'apt cât 
arată b. NUlm1t'ul cel de miqol'at se va numi wWlârul 
lip mir'şol'at, iar acela cu care mic:;io:-am se va numi mir:
şOI'litur, iar ce ne e-5e, se ya numi rămă:;;iţe sau remanenţa.. 
AceasLa in clasa 1 şi II. Dela clasa a 1Il in sus insă, când 
s'a mai largit' cercul de cunoştinţa. a elevilor, ne vom fo
losi de expre:5iunile aritmetice, minYJW.Jl.,- su{;trr(.e}/(Z şi rest 
~au __ 1iferwtă. Semnul subtragern~a fi oTenioil-aorizon
tală, care se va ceti »din«, de altcum sunt bune şi ex
presiunile »mai puţin cu« sau »fără dec, Şi aici acenluez 
ca nu e corect a întreba: Cat face 8 fără 6, ci câte sau 
câţl mai rămân, dacă din 8 mere mâncăm 6 mere. 

Op{H'(~!iuJlell (l III-a it/J/mij/rea. 

înmulţirea esLe o adaugere pl'escul'lateî. A inmulti 
dară pe trei cu doi, însamnă a pune pe »a« de atâteaori 
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ca adend, câle unita~i cuprinde 2. Numărul pe care voim 
să-I inmulţim se numeşte 'HI/lmiit cip imllulfit«, ia)' acel 
cu care inmulţim se numeile "Înmlllţitor'", ce ne iese 
e PI'Odlld, la cat'e in el. 1 şi a II \'OlU zice iarăşi ,'mwii. 
Şi aici, până la clasa a treia, vom folosi expresiunile ele
mentare şi cele sinonime şi numai dela clasa a III incolo 
le vom face cunoscule expresiile aritmetice, mltltipllJ, a 
JIIultiplif'ft, mu/tipli('(lnd, lJIultiplic7tfor,fflcfnr, prodllci. Sem
nul inmuHil'ei e o cruce plecată şi şa celeşte ori sau în
mulţit. Nici aici nu ,'om zice 2X3 face (i, ci 2X3 sunt 6 
şi nu 2X3 e 6. 

Ca fll'eşeli .~peciali contra vorbirei corecte tnsemmlm 
mai ales urmatoarele: 

1. 8chimbm"fft farfu1"ilo1'; şcolarii calculează d. e. 
Daca un hl. de grău preţueşte 14 coroane, 15 hl. vor 
preţui de 14 ori 1;'); în loc de 15 ori 14 coroane. 

2. Schimbarea plurallliui cu singularul său Îutors. 
Dacă 100 cor. capital aduce 5 cor. interese, 1 coroană 
:.VOT« aduce in loc de »va« aduce ele. 

I 

Operatia 1 V-a lmplil'firpa. 

împărţirea e o subtragere repeţita, sau o opera
ţiune întoarsă dela inmultire. A imparţi dară pe 24 prin 
3 insamml. a substrage pe 3 din 24 de atâtea ori, de câle 
ori să poate etc. Numarul pe care voim set-l imparţim, să 
numef}te nrul de i.mp r'irt il, nrul cu care împărţim să nu
meşte ~împărţitorc iar ce ne ieşe, [o eL 1 şi a II-a o vom 
numi sumă. Dela el. III-a în colo, le vom face cunoscute 
expresiunile aritmetice a acestei operatiuni: a dh1ide, ([i

videml, divizo1', diviziune, cvofient. 
Semnul împărţirii sunt 2 puncte puse unul sub 

altul, pe cari le vom ceti :.împărţim prin". Nu vom zice 
apoi 3 în 24 să află, pentrucă e de mult aflat aceea, nici 
vom zice că 3 merge în 24, cu atât mai vârtos nu vom 
zice 3 în 24 :. mere« sau pere etc. ci vom zice 3 in 24 
să cuprinde, în 24 cu rest sau fără rest de ... 
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Sotez aicI, la acest loc, ca în cI. 1 şi II calculul 
elevii il VOI' cunoaşte sub numele de Socoata, şi numai dela 
clasa III in colo sllh numir'ea de aritmetica, explicândlli-se 
acest termin, 

Frlinfurile. 

Numeri fl'anţi sunt aCE'ia, cari aratI\. una sau mai multe 
parţi asemenea de mari dintr'un intreg. Nu e corect a zice 
frângere ci fr;wtul'a.. Motivul că a frânge zicem in timpul 
de faţa, după ce odaIa am frânt intregul, nu-i vom zice 
nr frâng, ci DI' fraut, aşa dară frântură. 

Nu ma. opresc a da definiţiuni, ci tl'ec mai de
parte. Aici îşi au locurile numirile de unimi, treimi, zecimi, 
sUlimi, miimi, ca tot alâlea părţi, de trei, de zece, de 
suLă, de mie, etc., aşadal' nu zece unimi fac a zecea, ci 
zece· unitâţi fac o Zl"ce, fiind unimile numai părţi din 
uni Latea Îotreaga. Alta deci e zeci şi alta zecimi. n zece 
sunt 10 uniLa.ţi la olalta, iar o zecime ::;oot zece păI'ţi 
asemenea de mari dintr'o unitate împărţita în zece. La 
cele 4 operaţiuni ca termim', nu vom lolost nici termillele 
elementare nici (Ae .'îiltonim~, C,I/'; l(l-am ariitat inainte, â 
numai ierminele aritmetice, a/'((nd de a face eu clasele Su
perioare, grijind bllle că 10L ce e inainte de p. zecimal e 
unitate, zeci, suta, adecă întregi; iar ce e după punctul 
zecimal e zecLme, sutime, miime, adeca părţi de ze~e. de 
suLă, de mie. Asemenea la franlurile vulgare sau de rând 
ne vom fulosi de lel'minele aritmetice înainte arătate la 
cele patru operaţiuni, observând numai, că linia la franturi 
o vom trage orisonlal =;li nu pieziş; apoi nu vom zice 
frângel'Î propriI şi impl'opl'ii, ci adev. şi neadev., nu nu
mitol'i omogeni :;;1 elerogeni, ci numeri cu aceeaşi numitori 
şi anumiton deosebiţi. Celelalte termine sunt corecle, pre
cum numeralor, numitor străformare etc. elco 

Măsurile. 

Masura este unitatea sau norma cu care hotarâm 
anumite mărimi, iar rnărimile sunt peste tot de 3 feluri I 

,1 

j 
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ŞI anume: 1'. Mărimi eslensive cari se rapoal'lă la spaţ, 
2. mărimi protensive ce sa reduc la timp, 3. mărimi in
tensive cari exprimă gradul unei puteri sau forţe. Şi fiind 
că rnărimile de regulă se pol hotăI'Î şi masura numai cu 
martmi de aceeaşi naturA san c,ltegnrie: aşa şi masurile 
sunt de 3 feluri: de spa~, de tilllj) ii forţa sau pntere. 
Abstau de a vorbi de:iPI'e ele in special, aminte::sc numai 
măsurile ce au a să folosi in şcoala poporală, punând un 
deosebit pond la prescurtarea lor. M:tl'lll = m., dm. cm' 1 

mm., Dekametru = Dm., Heclometru = Hm., Kilo
metl'U = Km., Miriametru = Mm., la măSllrile de su
prafată tot aceste prei5Cul'tăI'i folosim tnsem.lând patratul 
cu cifra 2, asemenea la măstll'ile de volum fnsemnând 
volumtll cu cifra 3. La masurile de capacitate folosim ur
mătoai'ele prescurtări: litra = 1., dl., el., mI. şi tII. Pentru 
masurile de greutate sau pond, folosim ul'm~Uoarele pres
curtări: gram = g., decigram = dg. cenligl'am = cg, 
miligram = mg., Dekagram -= Dg. Ilectogram = Hg. 
Kilogram = Kg" Ma,iametrică = Mm. etc., numirile mo
netelor banilor e de recomandat a sa scrie fntreg, evi tand 
astfel eventualele confuzii. 

Masuri pentru unghiuri, Aici putem folosi urma
toarele prescurtari. Grad ul carele este a 360 parte din ci 1'

cumferinţa unui cerc, il vom insemna pl'e.'lcul'tat cu o nuIa 
mică, minuta cu o sedila şi secundele cu 2 sedile. Aceste 
ar fi prescurLările foloainde la diferitele ml\sul'l. 

în clasa a VI-a a şco alei poporale ne putem es
tinde, intru cât ne permite timpul, la propunerea raportu
rilor, proporţiunilor. Aici dacă am tratat fundamental toate 
operaţiunile, e locul şi timpul de a putea păşi fară frica 
cu terminele aritmetice, folosinde la materialul acet'tei clase 
putem apoi trece la regula de 3 simplă şi compusă, putem 

Prescurtllril .. aci in~iratp sunt cele prescrise de cătră Inaltul minister 
reg. ung. rIe agr, industrie ~i comer.:iu. prin ordina\iunea dtto Budape5la. 1 
August 189~ Nr. 33i'!81. (Luând de bază meridianul (Laplac(') l<'rancezii ali 
născocit măsurilf' metrict' la anul 17HL la noi 1876 

e) Miriam.. kilom.. heclom. sunt numiri greceşti. iar dt'ci: c.'nti 
numiri latine. 
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percurge practica italiană, regula de pozHie fal~1l sau il1-
diană, calcularea terminului mediu, regula asociaţiunei, 
reg. alig., regula catenară, computarea efectelor etc. Ter
minile folosite la aceste operaţiuni in diferitele manuale 
cu mici e:3cepţii sunt bune. Xolez in fine, Că propunerea 
operati.unilor ridicarea la pătrat, la cub, precum şi ab
stragerea rădăcinei de orice grad, n'are loc fn şcoala po
porală, apal'ţinând aritmeticei superioare . 

. \ceste ar fi pe scurt şi ln general nişte păreri 
modeste ale mele. la terminologia şi propunerea acestui studiu 
important, notând aci lmpregiurarf'a, că ocaxional voiu 
intra in specialităţi în ceea-ce priveşte terminologia şi pro
punerea acestui studiu. 

Încă una. La studiul aritmeticei, învăţătorul să se 
ferească de mania vorbirei. Munca spiritului este muncă 
lină tăculă, vor ha mnlta te împritŞtie, te distrage şi mai 
pe urmă te tace şi confus. Numai aceea poşede şcolarul 
într'adevăr, ce şi·a procurat însuşi prin desvoltarea intui
tiva, prin deprindere continuă şi prin aplicare conştie. 
Chiar pentru aceasta, trebue să se conducă la activitate 
de sine, să afle, sa. cuprindă şi să ştie întrebuinţa de sine 
regule, avanlage ele. Dacă îm'a.tatorul va lăsa pe ~colar 

pasit" cugetând, vorhind, facând şi calculând, dânsul ce 
al' trebui să cugete, spună, sa. facă şi calculeze, acesta nici 
nu va alla, cu atât mai puţin va cunoaşte modul ~i mo
tivul lucrărei sale, nici va avea ceva profit, nici în respect 
formal nici in cel material. Pentru aceea învăţătorul va 
vorbi numai cât e de absoluta. trebuinţă. Întrebările să 
fie simple, scmte, clare şi precise. Orice cuvânt întrecător, 
orice expresiune defectuoasă, orice determinare nesigură, 

. orice solritură grabnică împiedecă cursul cugetării şcolari
lor. Cu cât în\'a.ţătorul va :şti sll-i pună in mai mare lu
crare, cu atâta le va procura mai multă îndeslulil'e şi in
credere în puterile proprii şi atunci cu fiecare cuno~tinţă 
noua, le va potenţa voia pentru in"ătământ, cu care tn
suşire odată provazuţi şcolarii, poate fi învăţătorul încre-

13 

I 
" 
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dinţat, că se afla. ~i dansul şi l-a pus ŞI pe ei pe calea 
adeva.rata. a înva.ţa.mântului, 

în urma acestora cred, ba nutresc firma convin
gere, ca. nu voi exagcra afirmând, ca la propunerea acestui 
studiu puţin impoartă terminologia, lucrul principal e aici 
modul de predare. Terminologia irnpoarta. mai mult pe 
înva.tător. Stând lucrul astfel, relativ la terminologie, imi 
susţin modasta propenere, ca. în interesul unita.ţii Învă~a
mântului (aici a şludiului aritmetica) cărţile, adecă.. ma
nualele de calcul pentru clasele 1 şi doua, precum şi în
văţa.torii, să folosească ca termine la aritmeficiî numai frr
minele elementare şi cele sinonime, av/Î,nd cartea d~ calcul 
penh'u acest€' clase a purUl titlul »Cartea de 8oeort!li fi, , lrl'l' 
pentru clasele llI, 11", r şÎ J'I manualul de crtle/ll Nt 

purtlt titlul de • Aritmeticrl« şi se pa {olosl }Hlrrt!el de e.tpre
in:unUe şi terminele elementare şi sinonime aici indicate şi 
te1'1nillile m'itmefice. 

:l'-Nlian ,", (lit·ule~(:M. 

tnvă\ător. 



.. 
iii. 

l)releg'ere ln"actietL 
eli" fi'izict1, dpSP1'8: (ullet, fut.lrl' şi tnl;met, cu.. eleeii din 

anul VI, dllpli treptele l-lerbllrt-ZilLeriane 1
).' 

AUI/utarea tilltpi. Iubiţilor copii! Acum voim să 
im'atăm despre unele fenomene, ce le putem observa În 
natnra, mai ales când e ternpestate sau vreme grea L .. 

r. Aua/iza. Care e natura K. ?.. (în inteles mai 
restr[l.ns elevul va răspunde:) Natura e locul... sau spaţiul 
gol. ce se estinde in jUl'ul şi deasupra noastră ... Aşa e1. .. 
Când zicem, ca e vreme grea ?... adecă tempestate!? .. 
Atunci când ceriul e innorat. .. bate vânt mare şi ploaie ... 
In aşa timp. ce fac oamenii şi animalele, de cumva se află 
pe afară? .. · Fug la scut... se ascund... Oare pen tru ce? .. 
Li frică de celea ce vad ... Bine ~ ... 

Ploaia, vânluJ... ce am zis altădaUi, că :;unt ? .. 
Acestea sunt fenomene adecă arătări ... de ale naturii! Or: 
cum r, .. Sunt fenomene naturale!... Numai aceste fenomene 
le vedem noi în natură pe vreme grea sau când e vijelie ? .. 
Noi mai vedem ~i altele ... Anume ce ? .. (Urmează presu-
puneri din partea elm·ilof ... când aceştia chiar şi întocmai 
neallând adevărul: continuă întrebând): Uitaţi fiilor! Dacă 
vremea aceasta grea se întâmplă noaptea, ce vedem pe 
cer câte odată r ... ba! chiar tn chilia unde ne aflăm? ... 
Vedrrn... ca ceriul... şi chilia se luminează... Afară 
în natură, ce se Întâmplă ? .. Fulgeră... A-ţi băgat voi de 
seamă,cnm fulgeră! ? .. Am băgat de seamă!... Ce mai 
auzim, nil mult după fulger?.. Auzim o durduitură ... 
sau'?.. Tunetul! 

') C .. titll in conferinţa inn'l\ătorilor din lracliil Chi~irH'u, ţinută 1n 
Chitiţ(haz la 23 Noelllvrh· 1900. 

:~ 



172 

Ştiţi voi cum se nasţ sau ivesc aceste fenomene? ... 
Atenţiune! 
Il. Sinteza. 1. In norÎ intocmai ca şi pe pământ 

se află electricitate ... [nii din nori au electricitate pozitiva., 
iar alţii negativă ... Norii prin aer plutesc în toate părţile ... 
Dacă acum se întâmplă, că se apropie un nor cu electri
citate negativă, de altul cu electricitate pozitivă, ori intors; 
adecă nnu! cu electricitate pozitivă, cu aHul ce are electri
citate negativă: atunci electricităţile lor se impreună la 
o 1 a}t;'\. , adecă electricItatea din lIn nor sare in celi:llalt 1... 

Noi am văzut, când am invatat despre f'lectr'icilate, 
că frecând bine cu flanel un dărab de sticlă şi apropiind 
apoi la intunerec degetul d~ ea - sare o scânteie din 
sticlă în deget, auzindu·se o pocnitură slabă, iar scânteia 
at'easta o am numit cum ? .. Scânteie electrică ~... .\şa e ~ 
D,~ci ce se va întâmbla şi În cazul spns mai sus ? .. rând 
adecă electricitatea dintr'un noI' sare in celălalt ? ... Vedem 
o scânteie şi se produce un sunet!. .. Scânteia aceasta, aici 
ce va fi ? .. Fulgerul... Dar sunetul sau ehuduitura allzită 
va II cer... Aceea e ... tunetul... Fulgerul deci cum II 
vedem ':l ... Ca o scânteie, ce şerpuie)!e prin aer, raspândind 
o Inmină ... Scânteia nascută aci, cum o vom numi ? .. 
O \'om numi ca la bara de sticla. - scânteie electrică. L .. 
(ReJll'oduCFI'f'(l acestei t-;inteze se face intâiu prin elevii mai 
huni, apoi şi cu ceialalti Illai slabi, notând aci totodată 
că ('Ievii înlotdeuna, când voim a controHl atenţiunea lor. .. 
au să ne deie răspunsuri întregi, iar eu in aceasta prele
gere, pentru cwtarea tilllpnlui şi a tspatiului. HlTl inrllls 
aproape numai răsputl:"uri 1J('coll1plecte re::;p. 1I1allce) ~ 

Siuteza 2. Ce ati doJi acum să !-1liţi r... Cum :-:0 

na';;te tunetul 1 ... Atentiune ~ ... 
Când electricitatea din nn nor :sar'e in celal<lll, 

scânteia electrică nă~clltă de aci, Ctl puterea sa mare, 
spintecă aerul atmosferic, iar acesta, adecă aerul, dtlpăce 
dispare puterea scânleii electrice: nizueşte a se irnpr'elln~l 
la ulaltă, când acest aer despicat caută a se împreuna la 
olalta. iară:;;, aerul incă fiind corp. se naşte In almo:5fen\ 
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sau mai bine în aer ... un sunet... ) durduitură ! ... Acel;lsta 
durduitura se numeşte - tunel !... Cum se numeşte ? .. 
Spune tu N. ~ apoi P. ~ (Reproducerea sintezei a doaua). 

Sillfezl/. ~J. (Fiilor! tot tn legatură ce cele învăţate 
până aci, vom căuta să mai vorbim despre ceva! Deci 
fiţi atenţi!) Noi deja ştim, că pe pământ se ană electrici
tale pozitivă ~i negativă ... In vreme de tempestate, electri
citatea din atmosferă nizueşte a se impreuna cu cea de 
pe pământ, ori cea de pe pământ cu cea din atmosferă. 
Când electricitatea din atmosfera sau din nori ::le impre
ună cu cea de pe pilm,lnt, în acel moment încă se naşte 
o scânteie electrică şi dacă aceasta scânteie întâlneşte în 
cale atare corp - il nimiceşte. Aşa de pildil: animalele 
şi pe om această scânteie le omoară, fierul, arama etc. le 
topeşte, iar arborii, casele, etc. le aprinde ... 

Acest reI de descărcare al puterii scânteii electrice 
in corpurile de pe pământ 8e numeşte - trăznet. Prin 
urmare un corp zicem, că l-a trăznit atunci, când scânteia 
electrică din atmosferă s'a descărcat asupra lui ! ... (Repro
ducere): Recapitulare gf'nerala a temei' intregi L .. 2 f 

III. ASuclaffa. Din impl"eunarf~a electrici taţii unui 
nOI .... cu electricitatea altui nor, se naşte ce? ... 

Fulgerul 1... Unde vedem noi fulgerul '? .. In atmo;:;
fară 1... Dar tunetul, unde se aude ~ ... Şi ace~ta tot în at
mosfera sau natură ... 

Dintre acestea două, care se obsal'vă mai intâiu ~ ... 
Fulgerull. .. Apoi ? ... Tunetul ? ... Oare de unde provine a
ceastă deosebire? .. (ca, putem aproape spune: ele odată 
sp nasc în atmosferă ... ) Pricina vine de acolo, că pe când 
tunetul (sunetul) face pe secnndă numai 33~ m., pe atunci 
fulgerul (lumina) pel'curge in acelaş timp o cale de 310.000 
Km. Ce se mai poate ohserva în natura încă pe timpul 
când vedem fulgerul !şi auzim tunelul Y ... Putem câte odatp 
auzi şi ll'ilznetul... Unde vedem, că se întâmpla trăznelul... 
In natură... Sau '? .• Pe pamânt. .. - Ploaia... gl'indina ... 

~ . 
2) E d .. ~ilH' inteles, că pe tr .. apta sinll'zl'lor, 1n dt se iveşte lre

bllin\a, facem ~i aprofuudarea materială: t'xpliciind ţi lămurind "nutiunile" nouă. 
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nealJa: ce am zis că sunt·? .. Sunt fenomene ale nalurii~ 
căci decurg in natură ... Dar fulgerul, tunetul... trăznelul 
sunt inca ce':' .. , Şi ace:stea sunt fenomene ... A::;cllltatî! 

1 J '. 8istf'mizllJ'f. 1. Fulgerul întocmai ca ploaia ... 
neaua etc. e un fenomen al oaturii. .. 

2. Tunelul e un fenomen al naturii şi :se naşte 

toldelma in mma fulgerului. .. 
B. Tr·aznetul a:semem'a e ilO fenomen natural ce 

decurge pe pamânt. .. 
1'. Aplicarea. Ce presupnne naşterea fulgerului ? ... 

Aceasta pl'esupune ivirea tnnelului ... Care se obsear\'ă mai 
inlâiu şi pentruce !... Care e al treilea fenomen învăţat 

azi ? .. Acesta, unde decUI'ge ? .. Anume cum! Dacă exa
minăm aceste fenomene, ce putem spulle, ne aduc ele 
folos ?.. ca hunăoal'ă neaua, ploaia, l'oua elc .... Nu ne 
aduc folos... Aşa e! Despre fulger tOluş ce am pulpa 
spune :J •.. EI Illminpază noaptea din când in când calea 
omului ee călatoreşte noaptea ... Dar trăznelul ;; ... Acesta nu 
ne aduce nici un folos, ba ne face numai pagubă şi stri
caciune, CfiCi de mul te ori ne omoară oarrwni... animale 
elco Să şli~i in:-:a liiilor, că noi ne putem apara contra 
Ll'ăznetului casele prin aceea, ca lE' provedem cu un in
stwmenl, despl'e care yom Iovăţa mai târziu ... Acum îmi 
veţi răspunde la ce vă voiu intreba: 

PărinţlÎ vostri! când tună şi fulger'a zic, că sânllli 
IlIe umblă cu caru~a de foc prin cer ... Ce cugetaţi, au ei 
drept :.' ... 'Oânşii nu au drept, pentrucă fulgerul şi tunelul 
se nasc in aer din împreunarea electl'icitatii pozitive cu 
cea negativa ~ ... Bine L .. (Prin aceasta am combătut o rre
dmtă super:slitioaşă a poporului de I'ând.) ... 

Toate acestea le cetiţi fiilol' ~i 10 manualul \loslnl" 
de fizica, de rost nu a\'eţi să im'atati oimica, nllmai să 
intelegeti, dllpă cum v'am ŞPll~ ~r esplical eu! 

Ioan CI·i .. ~i(ffl., , .. ~ 
Sol ti /(,·durliu"ii. Prr'I~'ger('a l' hin" illllJărtită. dari puritatea lilllba

:riiilui ja~;l mult de doril. Înlrebill'lle /IV ~lIl1i. d .. ~tlll de pr"CÎS\'. 



lnf< )l'lllUţiuIl i. 

C01l1itetul reuuiunii a ţinut în 22 Dec. 190f) (4 
lan. n. a. c. şedinţă f'xtraordinară, in care a pe lângă afacerile 
curente - la direda lnMtl'cinare a \'en. COlisislor - a discutat 1110-

ualilaţile şi mIjloacele priviloat'e la Intemeierea bibliotecilor pa
rohiale şi a făcut dispozitiunile neee~are privitor la editarea 
organului reuniunii La şellinţă au luat parLe, .,ub prezidiul V.

prezidentului Iosif Moldovan, Domnii: Dimitriu Popoviciu, Iuliu 
Grofşol'ean. PdI'u \'ancu, Ioan Crişan, Ioan Vancll şi Pavel Darlea. 

Apel. Din lncredinţar'ea comitetului reuniunii, apelăm la 
inima calda a În vaţătorilor români, rugându-i 911 nu Int~lrzie cu 
trimiterea abonamentului, penLl'ueă dela această lmpregiurare de
pinde soartea organului nostru. 

Soh'irea tacselor. La ('as~a reuniunii s'a făcut ur
mătoarele solviri: a) T(u·.~a de lIIemhru: Mihai Leul'uta 8 cor. 88 tii., 
Anghela Tapoş şi Dr. P. Pipoş ctHe 4 cor. : Pa\'el Stana, Nicolae 
Cismaş ca te 3 cor.; Pavel Dârlea, Iuliana Dărlea, Dimitriu Nă,dă· 
ban, Ioan Voluntir', Stefan Leueuţa, Stefan Capra, Mihai Dragoş, 
Geor'ge Iancin, Umill'ie Roar', Ioan Belea, Traian Tabic şi Ioan 
Cl'işall câte;! cor: Stefan Dolga, TeDdor Lucaciu, Lucretia Ambruş, 
Teodor C;;\mpan, Alexiu Turie şi Miron Olar cMe t cor. Pentru 
diplomii: Jlihai Vidu. Abonament: Ioan Bele, ProL Givulescu şi 
EI Murgu câte f> cor., Mihai Velici advoeat şi Teodol' Cttmpan câte 
2 cor. :)0 fiI. Traian Tabic 1)0 fiI. 

Fondul de editare al orgauului. Cu deosebită 
plăcere înregistrăm la acest loc. nobila staruinţă a conmembrului 
Jlilwi Vidu, preşedintele despărţământului Hi'itma,qiu, carele cu 
ocaziunea sfintelor H:\rbători a naştel'ii D-lui, in fa\'orul fondului 
de editare al ol'ganului reuniunii, a culrierat cu ccriştii săi - ca 
eolindători - pe la casele fruntaşilor lIalmâgeni, adunând şi 
transpunând caiîi!arului reuJliunii suma de 10 cor. 

Fapta !Jlui Vidu e vrednică de toată atenţiunea. Incât 
pentru coriştii săi, ti rugăm să prim('il,;că mulţămita dascălilor 
romani de a căro!' recunoştinţă sau în\'l'ednieit pl-ill acest fapt. 

"Meseriaşul" estp. numele unuia dintre cele mai 
noi organe de speţialitaLe, aparut de curând in Lugoş. Acest 



organ are tie scop a promova interesele' meseriaşilor romani, a 
le pune la dizpoziţie lectură potrivită, şi a-i ţine in curent cu 
progresele industriei moderne. Redacto,r este vrednicul nostru coleg 
C()H#anfÎn Linlm 1nvăţător În Lugoş. Invăţătorii sunt chemaţi a 
recomanda meseriaşilor rom&ni din eOllIunele lor acest organ, 
care umple un gol pe terenul nostru cultural şi ra intări patura 
mijlocie a societăţii atat de neglijată la noi. 

Metropolttul şi re~uiunea în ,,·ăţătorilor. 
Celim In "Foaia şcolară~ din BlaJ,că la adunat'ea general!\ a reu
uniunii invăţăloreşli de acolo au luai pari!> şi Ex. Sa i\lelropolitul 
IJr. Mihalyi de Apşa, care III cuv~tnLal'ea sa a arMat că cunoaşte 
neajunsurile' imr;'tţălorilor şi Incul'ajandu-î, l-a asigurat" că va lucra 
cu ei impreună la imbunătăţirea sorţii ,.Apostolilor săte~til<. Tot 
cu aceea ocaziune li pus la dispoziţia prczîdiului 100 cor. pentru 
eea mai bună disertaţiune. 

Teatrele săteşti să pl'etuesc in Romania tot m~ 
tare. fnceputul infiinţAt'ii sa făcut de direcţlUnea domeniului co
roanei şi acum sunt in 18 comune teatre săteşti. Teatrele sunt 
Impreunate cu şcoala, aşa că sala de invăţămant este locul pentru 
auditori, iar In faţa ei "e allă zidită bina, care e despărţită numai 
prin ('ordină. Teatrul incă esl<\ o şcoală, prin care se poate mai 
cu efect combate patima betiei, datinele rele şi patimile oame
nilor. N'ar 3trica, a se infiinţA asemenea teatre şi pe la noi, mai 
"ârtos prin somunele mai mari. Dintre piezele mai alese, ral'i s'al' 
putea preda in aSt:l1Ienea teatre amintim aici: ,.I.~PI'IH'!t", :;koa/!t 
1~i oştir(!a", .,.Jllrtiminfele st1'/Îmh(!4, !Jocto1'1I1 de pItMl<'i" şi "Lof/o
jiltul Ci'din'" 

Şezători poporale. fn Braşo\' damele rOlllâne au 
Inceput să ţină in sel'ile lungi de iarnă şezători, in cari să cetesc 
lucruri folositoare, să cânlă doine şi cântecf' mai alese şi să dau 
poveţe din economia casnică, Scopul acestor şezitlori este răs
păndirea culturei In popor şi merita toată atenţiunea. 

In,,'ăţătorU şi corporaţiunfle bisericeşti. 
In anul acesta se fa(' restauraţiunile .corporaţiunilor bisericeşti. 
Suntem informati ca bravii parohieni din Curtici şi Hălmagiu, an 
ales In comitetul parohial ŞI pe invăţ,Uorii lor. E timpul ca co
munele bisericeşti să recunoască indreptăţlrea invăţătorilor şi ne
cesitatea de apostolii culturei In toate corporaţiunile bisericeşti 
şcolare, iar' Invătatorii să se intereseze mai mult de soarLea lor 
şi a şcoalei, şi să stărue a se lnvrednici de atenţi unea <:uvenită 
cu ocaziunea acestor re:;laurar'i . 

•• 



POŞTA NOASTRĂ. 

(; . .J. În Or. Interesul tău iubite frate potenţează celeri
tatea acţiunii noastre. Numărul 116 al Poporului Romiln din Bu
dapesta, ne pare rău dar, nu ţi-l putem trimite, fiind dat spre fo
losinţa in altă parte. După reprimire, bucuros. Face-ţi şi voi ceva! 

1. P. L. Ai tot dreptul! Ceteşte epistola noastră din capul 
foii şi te acomodează. Epistola D-tale ar fi meritat a se publica 
în organul nostru în lntr'eg cuprin:-iul ei, dar fără indreptaţirea 
D-Tale n'am indraznit. 

D. B. În K(ti/ah. Discrtaţiunea am rezervat'o pentru adu
narea generala. 

1. ;,t. It, N fn lipsa de :o:paţ. am rezervat' o pentru nu
mărul viitor. 

C'urio$. Ceteşte Nr. 116 a "Poporului Român" din Bu
'apesta. In organul nostru n'a incheput. 

~lfai multi. In chestiunea catichizării am inlre\'enit la Ve
Ofwabilul Conzistewiu, conform însărcinării. 

G. G. Şi }'loi am cetit adevărurile sfinte ale "Adevărului« 
din Braşov. Cred de aproape timpul In care bărhaţii gl'ei şi oe
preocupati şi dela noi, vor da locul cuvenit învăţătorului. 

Ef/ftmen ... Metodul Gahel mi se pare foc de paie. Eu 'l-am 
aplicat, dar pe cat de succeasă mi-a fost disertaţia, pe atât de 
nesucceasă intreprinderea aplicării. .,f/onomimica" insA m'a scos 
din Incurcătură. Metodul ,. Fonf)mimic/l se poate aplica cu succes 
la orice ABCdar. 

1. A. În A. ,,(nvăţătorul ca scrutător al individualităţii 
eleyilor") pentru numărul de faţa a sosit tilrzÎu. 

]1. V. în 11. Epistoala deschisă s'a adresat numai InvA
ţătorilor, cari s'au sâmţit indemnaţi a ne felicita de succes şi a 
ne asigura de consimţământul lor. tn celelalte ni-om face dato
crinţa la timpul său. 

/). P. h, C. Pe Joi te aştept. 



BIBLIOGRAFIE. 

In editura librariei Ciul'("/t, din Braşov, au apărut: 
I3(Jneta-rol~ie) poveste, 32 fiI.; Rozollm, po\'esle, 32 fiI.,-

Rozioam din .'ljJini, pov-esle, 32 fiI.; Printul Ariâll !Ii jiri;iţe.~a 
Rrow,ccl" poveste, 8 fiI.; Cenu;,ofca, po\'este, 8 fiI.; imblaâ/ll fiiI! 

cer, poveste, 8 fiI.; A l().~t odafil, şese pov!'şli pentru tinerjme, 
20 fiI.; Carfe de rug/leiI/ni pentru tinel'imea ~colară pr. 40 fii. 

Aceste cărticelc, editate cu mult gust şi împodobite cu 
frumoase chipuri in colori, menite a desyolla gustul de cetire la 
şcolari, să recomllndă in atentiunea lJ-ior învăţători, fiind foarte 
potrivite ca cadouri la sărbători, ba chia!' şi ca premii de ezamene. 

in editura tipo,q1'f~/iei diecezfwe din Ar(ul, au apărut din 
nou şi întocmite după ortografia Academiei române: 

A BCdm' Întâia carte de eetire dl' Iosif Moldo\'an şi consoţii pr. 40 fiI. 
A doua wrte de cefire de Iuliu Grofşorean şi consoţii, pr. 40 iiI. 
A trei(, wrfe de cetire de Nicolae ~fefu şi consotii, pretul 60 fii. 

In editura tipografiei şi librăriei Petru 8imtion din Arad: 

Limba lUayiar;i., pentru elevii ~laselor inff'rioare de Iuliu Grof
şorean şi Iosif Moldovan, preţul 00 fiI. 

Limha .. lJugi{,'rc'i, pentru elevii claselor superioare de Iuliu Grof. 
şorean şi Iosif Moldovan: preţul 00 fiI. 

-~ 
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