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Semne de primejdie. 
Este tri::it, nespus de trist, când îţi vezi cu ochii 

ri8ipindlH5e toale visurile, aspiraţiunlle talc! Ai o casă la 
care ai Incrat cu asidui tate diu tinereţa, punând peatră pe 
peatra. O llllamplare nenorocită, soartea fatală, face de 
casa ia foc. Sa da semnul de alarmă. Clopotl11 trage in 
dl1nga, I08ă. nimeni din salul mare nu alearga sa arunce 
un strop de apa, un pumn de ţarină, ca sa stânga focul, 
să. alunge primejdia. Oamenii sunt rai, nepA.sători de du
rerile şi necazurile altora. Ştii, că un stl'OP de apa, un 
pumn de tarina, ar mai potoli intru câfva valnrile puter
nice ale focului. Ce poţi tu o mână de om? Îli zmulgi 
paml, plângi, te vaieţi ca un nefericit. Vezi cu ochii pra.
buşindu-se loale visurile tale, toala. munca ta din vieaţă. 
Îlr'ul1 moment coperişul devine scrum şi cennşe, şi din 
zidul puternic de mai nainte nu mai remâne peatră pe 
pealra.. 

Te miri, te revolţi, În adâncul sufletului tău cum 
poate cineva sa. fie aşa de nepăsător. Primejdia doar' e 
iminenta, dinlr'o tlacăra. să poate aprinde tot salul. Şi doar' 
avem datorinţa. creştinească să sa.rim in ajutorul semenu
lui nostru: Să ne bucurăm de bucuriile lui ~i să luăm 
parte şi la necazul lui. O lacrimă, fie de bucurie, fie de 
intristare, adeseori, valorează mai mult decât ori ce bun 
pământesc, dacă lacrima e curată, sfântă, nefăţărită ... 

Când deaproapele tău, vecinul tău, nu îţi sare 
într'ajutor cftnd eşti în primejdie, ai tot dreptul să-I con
zideri de un om nlll, de un pii!jlÎII chiar. Dar când bunul 
ulu, soal"tea ta e in primejdie şi tu Însuţi eşti IIp.p{isiUfli', 
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atunci să !ştii că eşti un zmintit, demn de dispreţul tutu
ror. Atunci cu adevărat nu poţi pretinde să sară nimeni in 
foc, nici să tie intristeze, nici să plângă. 

F'mfilol' ! , 
Noauă ni sa dat semnul de alarmă; am auzit su

netul de clopot, deoarece e în primejdie Că:1uţa noastră, 
organul nostru! 

în nr. 10 Hedacţia fac~ o constatare tristA şi un 
apel călră abonaţii organului, dela rezultatul căruia depinde 
apariţia aceluia. 

Organul amintit, a făcut bllne serviţii şi în trecut 
tnvăţătorimei noastre, şi nu arareori am aflat rn el lucrări 
de valoare, o imprejurare, care ne face a crede, că in 
viitor pe lângă insufleţire şi jertfele tuturor colegilor, va 
deveni un organ la nivon tnalt, demn de numele şi as
piriraţiunile noastre şi a neamului nostru. 

Organul reuniunei, care îndeplineşte o misiune cul
turală, ar menta sprijinul marelui public românesc. Dar 
pe lângă apatia, cu care e intimpinată peste tot presa 
noastră, trebue să abzicem, deocamdată, de acest favor şi 
să nădăjduim în zile mai bune. Cu cât însă suntem mal 
părăsiţi în actiunea noastră, cu atât trebue să fim mal 
solidari noi, intm delaturarea primejdiei. 

De aceia să nu aşteptăm să vină salul mal'e, pu
blicul românesc, să stânga focul dela casa noastră, ci să 
arătăm lumii, că pe lângă h,sl~tletire, jertfă, abne,c;ăţiune 
să pot face minumi. Noi cari suntem apostolii culturali ai 
neamului românesc, să arătăm că nu suntem nepăsălon: 
la durerile altora, dar mai ales să arătăm: că nu suntem 
nici zmintiti, ca să negligăm durerile, aspiraţiunile noastre. 

Din răspunsul ce·l vom da acestui apel Să va 
cumpeni maturitatea noastră! 

Iosif Stanca. 
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/ Cartea de cetit 
ca bază instructiunei şi educatiunei tn şcoala poporală. 

Mulle IUCl'UI'i, ce se pol pipăi cu mâna, cu mare 
greutate se pot adllce în ogaşnl lor adevărat. Şi de multe 
ori trec ani la mijloc, până se rezoalvă o afacere de na
tnra acea~ta in o formă oarecare. Zic in o forma oarecal'e, 
ca in cele mai multe cazuri rezolvarea aceasta nu e spre 
muHamirea şi liniştirea tntnrora. 

~easămăllat mai mare şi mai grea e tns!l rezolva
,'ea unei afacel'i, ce stă afară de domeniul realităţii. Şi 
Intre acestea locul prim il ocupă instructiunea şi educa
nUlIea. 

De asladală nu voi vorbl despre mullele pedeci şi 
neajunsnl'i, ce i-să pune şcoalei in activitatea sa, ci mă 
voi milrgini numai la forma, ce se practică azi la răspân
direa luminii prin aceste foculare ale culturii genului 
omenesc. 

Mult s'a discutat, ba chiar ŞI acum se discută cu 
insistinţă, că care ar fi pl'Ocedura cea mai corecl!l in în
văţământ, a-se preda întreg materialul de tnvMămânL pe 
baza cartii de cetit, ori ca aceasta sa servească nnmai ca 
un fel de intregire la materialul propus independent de carte? 

Părerile oamenilor de f?coală în punctul acesta su nt 
diferite. ş\ din motivi\e aduse şi dintr'o parte şi dintr'alta, 
nu reese destul de lămurit avantagiul uneia faţă de cea
laltă. Pentl'l1că f?i una şi alta Îf?i are aventagiile, dar ~i 
scăderlie lor. 

Esperinţa de toale zilele ni dovedeşte până la evi· 
dinţă, că elevii nu sunt deplin stăpâni peste materialul 
invăţat in şcoală. Partea cea mai mare dintre ei, dacă şi-l-au 
insuşil, aceasta a făcul mai mult în mod mehanic, fără 
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a fi stăpâni peste cele învăţate. TaI' aceasta provine in mare 
parte de acolo, că tnvătătorul - ba,mt pe mate~ialnl cu
prins in carle - nu foloseşte procerlura ori metodlll cel mai 
potrivit la esplicarea acelui material. Băiatul - de ase
menea bazat pe materialul cuprins în carte -- nu e CI1 

atenţiunea cuvenită la explicarile învăţătorului. Iar de aici 
reiese, că baiatul nil a putut apercepiil materialul pl'Opns 
nici măcar atât, cât să-i servească de bază la întelegerea 
celor cuprinse în carle, prin propia sa diliginţă. Şi Ul"ma
rea e, că băiatul sârguincios îşî însu~eşte materialul din 
carte în mod mehanic, iar cel mai puţin sârguincios se 
disgustă cu totul şi nu învaţă nimic. 

în lipsa de carte însă, atât învăţătorul, cât şi ele
vul sunt constrînşi, să fie la locul lor. Primul se va fulosl 
de mijloacele pedagogice cele mai potrivite, iar elevnl, prin 
procedura corectă a învăţătorului său, e forţat a fi atent 
la explicările acestora. E fortat, pentrucă prin explica.rile 
şi întrebările, ce-Î-se pun, prelegerea devi ne in leresan tă şi 

elevul trebue se înveţe şi respective se apel'cepieze întreg 
materialul propns încă în decursul orei de pl'rlrgel'e 
Astfel elevul părăsind pragul şcoalei, e deplill În curat, 
respective e stăpân peste materialul Invata!. H<lrnânc. 
numai, ca în şcoală ori acasâ să-şi facă notiţe despre 
cele învătate, precum şi ocupaţi unile primite din partea 
învăţătorului. Prin aceasta iarăşi forţăm pe elev, a l'e\'enl 
din nou asupra celor InvJ.ţate, 1IU spre n-ş': Însuş) din 
carte cele e.cplicate În şcoală ci a. reprorlu(~e dda sine cele 
învăţate 0('010. Prin procedura aceasta apoi am ajuns şi 

alt scop: facultaţile spiritnali toate le-am pus în activitate. 
Şi mai presus de toate e, că i-am dat băiatului ocaziune, 
ca sa mediteze, să judece. 

în fine sil zicem, dar nu admitem, că şi cu ma
nualul dat în mâna elevului in că s'ar putea face aseme
nea progres, ca şi fără acela, ori poate chiar şi mai muIt 
în acest caz ni-se pune o altă intrebare: care e calea cea 
mai potrivită a-se da manuale speciale despre materialul 
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de învăţământ, ori ca ace:sl material :să se cuprindă în 
carlea de cetit? 

în anul ace:5la am avut norocirea, de a lua parle 
la mai multe, prelegeri şi examinări tiin şcoalele popo
raii ale rrgallllui român, Aduc acestea ca exemplu, pentru
ca in :;icualele de aici întreg materialul de învăţamânt se 
propulle pe baza cărtii de cetit. Şi experinţele căştigate, 
aci, nil m'a incalzit de loc, pentm îmbraţişarea şi reco
mandarea ace:5lni sistem de pl'ocedare. 

Dar. !"Jll'e illl:-;!mre. !:'icrveascil un caz. 

Gralllatica, se illţelege de sine, încă se propune 101 
În aceasta formă. Şi greutăţile, ce le întimpină băiatul la 
inv,\ţarea ace;..;lui studiu, sunt nein"ingihile. Caci e lucru 
:-;lL1nt, cel-ce sc/'ii' fJ//('I{f(( (',lim'p ~i tmcfeozrl desJlJ'e llUTul 
wfol''', dl-'" :-ii!/II!' ât ta tinPII înllintpa ochilur, cum se scrie 
,~i sii se 1',l'prililplll(l; bille, ('(l Sit .fie înţeles de efi-ce ceteşte. 
Si JIU fiI ti/ll~a si uiri cel Iwnle til/pil COllt de l~rerlarea , ~, , 
(hamafil:"; I'U I/;,,/(ril/(((, }Jf 11(1:;(1 acelei /mdiţi dp ('etil. Şi 
mmarea? Alât elevul, cât şi Îl1v<\tatorul întra într'un labi
rint ori incurcătură, de nllmai ştiu de unde ~ă in ceapă şi 
unde să sfârşească, Caci aci nu se poate ţinea seamă întru 
toate de principiul: »dela simplu la compus, dela uşor la 
gl'eu etc. 1\u, penlrucă lipseşte întru toate sistemul hazat 
pe acrs! principiu. în punctnl acesta, manualele lucrate 
independent de aceasla, sunt cu mnlt mai potrivite. Căci 
cel putin sunt şi se pol lucra înlr'un mod mai sistematic. 

Si dacă totuşi iar putea p,'eda şi o parte din ma
lerialul de invatămâIlt pc baza câr!ii de cetit, atunci s'ar 
pute'! acea:sla face cu ceva succes la studiul naturii În 
legatura cu Economia, Aceasta din motivul, că fiind slurlii 
reale şi in mare parte materialul cunoscut elevilor prin 
coatillgcl'ea zilnică deoparte, iar de aHa parte aceste studii, 
propunandll-se la clasele supel'ioare, elevii nu vor intim
pltla mari greutaţi la însuşirea cunoştinţelor lor. Nu numai 
atât, dar am mai căştiga şi unele ore de cetit pentru elevii 

>"~i;':f.}~t,<U!_?" se •. D? 
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acestor clase, cari de prezinte n'an mai mult ca una oră 
pe săptămână. 

Afacerea aceasta e cu mult mai însămnală, după 
cum să arată la aparinţă. Viitorul şcoalei atârnă mult dela 
deslegarea acestei chestiuni. Deci ar fi de dorit, ca aFacerii 
acesteia să-i-se dee o mai mare atenţiune din parlea în
văţătorilor nostrii. 

1. U. 



Prelegere practică 
din 

stwliul li rnhei materne. (G-ramatiert). 
Tem a; Atributul. 

Clasa 111. 

1. 1'rmpt(t primă: P r e ga tir ea. Cum se nnme~te 
obiectul acesta? (masă). Cugeta ceva despre masă, şi ceia 
ce ai cugetat spune! Ce poţi zice despre masrl? Ce este 
masa? (mobila) Cum este masa? (lungă lata, are .4- picioare 
etc). lnsemnativa: Dacă noi cugetăm ceva despre un obiect 
şi ceea ce am cugetat spunem cu vorba, - sau criem, 
- atunci noi facem o zicere! Spune şi tu ce facem aluncea 
când cugetăm ceva despre un obiect şi ceea ce am cuge
lat spunem cu vorba? Aceasta o putem spune pe scurt: 
O zÎCere facem, când spunem ceva despre un obiect! Cum 
să face o zicere? Zi şi tu ceva despre baocă? (Banca e 
lungă) Zi şi tu ceva despre tablă? (Tabla e neagră) Zi ~i 
tu ceva despre uşă? (Uşa e încomurală) i\lai cugetă tu 
cp.va despre un obiect şi ce ai cugetat spune? Voi dragilor 
şti ţi de mai nainte, că obiecte precum sunt: »masa, banca, 
tabla elc,« nit sill/fese f;/: lUt :se }')ot m;"'wa. d~ sine. Ce am , , , 
zis despre obiecte? Dar oare calul obiect e şi el? (ou) 
Oare simţeşte calul, dacă'l loveşti? (simţeşte) Poale - să 
mişca de sine? (poate) Vedeţi dară) calul nu e obiect, ci 
el e fi'illlti, jJentruer'i ximlp,sfe si să misdi de Shll'! Ce e . , ",' 
calul? Pentru-ce e fiinţă? Acum tu l) N« cugetă ceva despre 
cal şi ceia ce ai cugetat spune? (Calul fuge), Tu ai cuge
tat, ceva despre :tcal« şi ceia ce ai cugetat ai spus, deci 
ce ~: :tCaJul fugc4:? (o zicere) Spune ceva despre pasere? 



232 

Ce sunt aceste: .cal, pasel'e, peşti ", elc. ohiede tSau 
fiinte? [fiinteI Penlrn~ce fiinte? Aşadar: »Calul fuge, Pasa
rea zboară, Pe:ştele înoata«, stlnlzir'eri. Ce sunl'? ŞI pen
ll'll-ce? De.,pre obiecle vorbim acuma? [nu ci despl'e fiinţp] 
Când zic • masa e lată«, despre eL am zis ceva? Veden 
in (tecare zicere e o pat'te de:spre care zicem ceva~ Pilrlea 
aceasta este suhied. Va. mai spun odata. su-bi-ed, Care 
parte se numeşte subiect? Acum când zic, ») Ina::-m e lal11« 
ce am zis despre masă ? [că e Iată J DaI' când zic »calol 
fuge« ce am zis despre cal? Ică fuge] Vedeti Îu fiecare 
zicere afara. de subiect, mai este o parte, care spline ceva 
despre subiect, aceasta parte să zice: Y> l'red i ea f«, V ti. mai 
spun odată rar: pre-di-cat 1 Spune:şi tu care e pl'I'dicatu 
in zicerea: »Banca e lungă« »Peştele inoată« însămnati-va: 
Subiectul şi predicatul să numesc şi 1)(lr(ile principalI' ale 
zit'l'rii rde frunteJ. Cum se numesc:; Deci ce p,lrti SUlIt 

subiectul şi predicatul? [r. principaleI, Cari sunt p<1rţlle 
principale ale zicerii? jlai însemnaţi~vă: Zicerea facută 

numai din subiect şi predicat se numeşte: »ZÎcPl"e .'iimIJhi«. 
Cum se numeşte? Câte parţi principale are zicerea? 
r doauă, sub. şi pred.J - Tot la treapla primă aparţine 
indicarea tintei. 

1 n d i car e ati n te i. Ascultaţi! zicerea mal poate 
avea pe lângă, cele două părţi principale şi altele mai de 
a doalla mână, adecă parti cari nu sunt aşa IHincipale. Ce 
părţi mai are o zicere? Tineţi minte! Părple aCt>lea ca ri 
nu sunt aşa principale ca subiectul şi predicalul ~e nu· 
mesc: »pill'ţi secundare« Cnm se numesc? SUllt şi ele 
aşa principale ca subiectul şi predicatul? Băgaţi de se,um\! 
Astăzi vom învăta despre o parle nouă a zice!'ii ~ 

2. Treapta a duua. Predarea, Voi şliţi ca toale 
fiintele au nume: d. e. copil, peşte, pa"el'c, şeI. Ce am zi~? 
Ce au toate fiinţele şi obiecll;'le? Apoi voi miii şliţl şi 

aceia că numele obiectelor şi a fiinţelor se nllme:5le {'mll
,<:;tlluth. Cum se numeşte? Spune-mi tu numele acestui 
obiect? [inv. arală carteaJ Ce cuvânt e »cal'lca«( '? [e;-,te 
subst. J Tot a:şa, masă, u~a, şeI. Baga ti-va seamă! Când 
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zic eu »carlea ~colal'lllni e cura(ă« 0 __ r.e am ffÎClll f'U? 

[o zicprel A~a e! ACIlIll ~e ::o.ClÎf'm ~i pc lilblil! lala-o! 
Desprc-ce :sti. vlnbeşle ill zicel'ea acca:-;Ia? I dt>~pl'(~ carlpl 
[)CCl ce c c\1\'ânll1l carle In zicerea il 'ca,.,la'! ["'Ilbi!'!'ll :-:,i 
ce să zice dc~pl'e aceasta? [cartel - ca e cnral[t --- Ce 
peule e ('U\'âllllli emalci '? [1)J'('c!lcall Pcutl'll-ce c pred,cal '? 
Acum spune tu 1. Ce parLe de vorbir'e e cartea? Daca 1111 

:,ti-ţi, Vtl spun e11! [Inv. '1 condllce R-;;a:] Acni t1IlTllC este 
cuvântul carle? [a aceslni oniect! :-;ii ce sunt nUlllcle ob('('
Iclol"2 lsubslantive] [)f'ci ce e cuvftlltlll carte? jSllbslanlivl 
Dar acum spune-mi tu, care C\lV, e legal de subslantl
vul cal'le! [şcolal'ului] .\,!<l e! .li'l/Iii ('dl"1

'
" Zief'l'l'd )Îidi (l('~l!sl 

C/(rânt! [:3colarul cde~le: Cartea e CllI'ilta I Ai zi;, cadea 
e cnrală. Acni carte [nţf'legi ln? la ::;;colamlui I Aşa el 
Vedeţi dară CU";. ~cola/'llillii ne ::;plIllC IiII/i l,lil/I/rit. ca des
pre care carle VUI'bltn. 'Ce ne ::-plIlle? Cum Ile ::-'PlltlC? 
Imai Jamnril] şti tu ('e Înscamllii. CnVal1l111 II{/JIII/,it; îli voi 
spune eu! L:\mu/'it Înseamnă mai de apl'UilpC, mai bine! 
Ce in:-;emnează.? fjcl. Ctlvfl.nllli a ~colaruilli .11(IIIIII'I'fle 1/1-, 
(ell':S1l1 ('urânfl/Lui ~carle,,? Ce face? A<ieci\.uc face :,.;;1 
~litn mai bine despre care carle v01'bim. Ce am zis? [Tol 
a;;;a va analiza În\'ăţatul'ul ~i zicprilel: .\Iasa galbană e de 
lemn, Şcolarl1l bnn scrie, ~. a, 

3. 1'rp«!)ta 1( trl,llI. Si ti tem iza rea. al .ls(/('il/(il/
ue(l. Spune-mi III J. In zicrl'ea: cadea ,~nJ!l/l'lIll(; eslr, cu
ral<1, calc CU\'. P. Ip.!/rt.f de CIlV .. ~ca.dea" la :,colal'llluil 
A:;;a e! Dar cl1vânllll carte, e llllm131e ullui obiect, <ieei 
cuv. acesla e un sllb"llanliv. Ce CII\'. c cartea? !:-iub,.;l.) 
Ce face cuv. il :şcolanllui? [ii hmUI'e"ile înţeleslIl -- sub~t. 
ccute] Ctll11 pl'icppi lu 1, aceea C;i.'j lil III 1 ll'e:; te Inlele:;lIl? 
Ne face Si' ~tim mai hine, dc~pl'e care carle e vorbaJ 
A-:a e ~ DaI' acum spune-mi tn N, in ZICeI'l'(l: Masa gal
bănă. e de lemn, care e sllbiec Ili '! DJr pl'edicallll? Care 
cuvant:sti. leagă de sllh-iL ma.-;ă? [galbănă\ Ce raGe pc 
lângă snb-t. »ll1a-5ă?« lh lăml1l'e,te tnţele:,ull. Cum pricepi 
tu, că'i lămure~le tnţeleSlIl? I Ne face sil ştim bine despre 
care ma,.,ă e vorbal ş. a. E bine ca treapta ţpJOcil,(iuli/\ 
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sol se inceapă cu exemple şi aşa să se proceadă in ordine 
inversa etc. 

b) Gemwalizarea. Pe lângă cine stau cuv. galbâu şi 
bun? [pe lângă cuv. masa şi şcolarul etc,] Dar aceste cuv. 
ce sunt ca părti ale vorbirei? [substantiveJ Dar cuv. 
»carlea şcolaruluic l) ma:sa e galbănă« ş. a.] foate stau 
pelâllyrt SUb8t. Pe lângă ce stau? D&.r oare ce fac ele pelângă 
subst.? Ascultaţi! Acele cuvinte cari stau pelângă substan
tive, ca sol le lămurească intelesul, se numesc atribute! 
Cum se numesc? Ce fac atributele, pe lângă substantive? 

c) Clasljica1'ea, [Acesta e momentul ultim din treapta 
a treia] Ce părţi ştiti col are până acum zicerea? [subiec t 
şi predicat] Ce fel de părţi sunt acestea? [principale] Ce 
mai poate să aibă zicerea, afară de subiect şi predicat? 
[poate să aibă şi at1'ibut I Voi ~tiţi, că subiectul şi predi
calul sunt părţile principale ale ale' zicerii, dar oare ce fe 1 
de parle e atributul? [parte secundară] Aşa e! Bine! 

4. Tl'eapta a lJalm. Api i car e. l Elevii au se facă 
singuri, ziceri cu atribut, apoi se caute în cutare piesă de 
cetire, atributele - piesa să ne potrivită. - înva.ţătorul 
zice: .Paserea cântă U Te intreb care pasere căntă? [Pa
serea mică cântă] Care e atributul? [micăl Pune atributul 
la zicerea: ,Casa e inaltă«. - Dar eu intl'eb - Acui casă 
e înaltă? r a vecinului J Spune toată zicerea acum [Casa 
vecinului e înaltă] Care e atributul? l vecinului] Aşa este! 
Bine este! ş. a. 

Mândruloc, in Iulie, a, 1906. 
Pel1'u (''olţău 

tnvâ\lHor, 
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Inf()ltnlntiuni. , 
Adunarea generală lt I·wm'u.nei n()(t,~tre, "Mtfonn 

di15j>oziţiunilor luate d~ comitetul centntl în (ledinţa de duo II Au!!_ 
n. lt. C. e~te com1o('ată pe 29 şi 30 August st. n. în fnul
talia comunii Pe cica. Pl'ezidiltl fJ Întrepl'in.~ prt;lii ~tecesari pentr/t 
a ezoperafavor de clillitorie atat pe li;tiile i!ltttlllui c!Ît :;;i pe cele 
ale societăţii Arad Is Csanridi. Cel'l{{icatele necescwe le va pIIne 
{(t dispoziţiet membrilor pe ('(I-lea preâdenţilor din de.~jJ('lrţc'iminte,> 

deodată CIt progt'ama (tdunării genemle. 

Pentru cortel şi banchet să se insinue fiecare membru de 
timpuriu - cel puţin până la ;!4 AI/!jl/st >lt. rt. ll. c. - la dl 
Stefan Roja lnvăţător In Pecica. 

" Sara, tn 29 August sl. n. se arangiază in onoarea reu-
niunei concert tmpreunat cu petrecere. 

Programe fipeţiale se vor publica In jurnale şi se vor 
trimite membrilor ad personam 

" 

AIi'Ul'l'(~ sau Uapoa'l'le mnutlt'. COl1}U I Invăţăloresc 

din Arad a editat In anul aec:-sta al X VI-lea raport anual despre 
starea afacerilor şcolare. Anuarele aLI meniţiunea a stârni emu
laţiune Între elevi şi a desvoltll interesul fată de şcoală apoi şi 

a elerniza momentele esenţiale din viaţa şcolară pentru posteri
tate. Asemenea anuare ar fi bine să se editeze In fiecare comună 
cu mai multe şcoale, dar nil ar strica dacă s'ar alia spre acest 
scop şi ar e(Lta anUR1'e şcolare toţi invăţătorii după tracte, 
căci prin aceasta ar arăta interes faţă, de chemarea ce o au şi 

ar stârni plăcere In publicul susţinMor de şcoale. Un asemenea 
r(lporl anual a editat cu finea anului şcolar trecul, pentru prima 
dată, şi directiunea şcolară din Nădlac. 

Aceasta atentiune o meritâ frunlaşa comună Nădlac de 
mult din partea învăţătorilor săi. Din raportul ce ne stă la dis
poziţie vedeml că din 382 deobli){aţi au f"ecuentat şcoalele 
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noastre eonfl'sionale 332 ele\'i, Haportlll conţine nn fl'umos euv;tnl 

călra şeolar'i; cuvânt dUră păl'inţi; in,;pecţiullPft şcolară, in care 

enumără toale corpol'atiunile bisel'iceşli cU membri lor; corpul 
hwătăloresc cu naţir)!lalul fiecăI'ui membru; cronica şcolară, în 
('are speţifi("\ toale mO[JH~ntcle mai însemnate din anul şcolar şi 

in sfiil'şit elasilieaţiunea şeolm'ilor. Nu ne putem esplica ln;;;\ 

faptul eUJIl de elevii cla.,elol' I şi II lipse>ic din rapOl·!. ceea ce 
fa('e ca anuarul ,-;ă IlU lie complet. IntelltiUlw!l e bună, sperăm 

că în viitor se va completa anuarul şi va :iel'vi de indemn şi 

altor invăţălori. 

E.rpo::i(illllt·(l din BIICIH·t).~fi,. Inainte eu un an, nu 

a visat nimenea de expozitiune şi dupăce prin luna Odol11vrie 
s'au lual di~poziţiunile n('(~esare, iată iwum după o luerare de 8 

luni cel mai ~!\Ihatjc loc din jurul BUt'U1'('ştilol', câmpul Filare
llllui, esle schimbat in adc\'ărat. mi pănH\l1l('s(~, Irllldilnd şi prea

măl'ind puler"<l de viaţă şi In).("(~njosilatea rOIl1,lllnllli. Intreaga ţară, 
dar indeosd)j BueUl'cştiul eu slradele II lunÎn. Bulpvardul nealar

nării, Calea Şel'ban voda, cari ('r)nduc: la expoziţie, gem de lume, 
străini din toale părţile veniti să "adă expoziţia şi să cunoa"lcă 

acest popor, cal'l' dupil tr~i deeenii de lihertale 31'a1ă Pl'ogrc:ie 
uilll itoare. 

tn fata portalului grandios, in fiecare moment se opresc 
lr,\suri peste ll'asuri: lram\'ae p~,;tc tr'amvae e(1 \'izilatori, spre a 
admira progre;;f~le ('ulluralH ale frumou'lei Romanii. 

Terilorul expoziţiei se deschide cu lin par(~ de ral'a 

frumspţp, lmprpjllluit cu pHviloane ho~ate şi chioscuri admirahile. 

Drumurile lale sunl lmpodohite eu brazi inalti in varful eărora 

f<llf<''le rmindrul trei color cu emblema diferitelor judeţe. Ultimul 
strat de Hori repl',~zint[t eurnpul de lupli't din anii 1877-78 eu 

dt'alurile, r.lurih~, salele or'aşele şi {'U armatele postate in diferite 
poziţii de război. \'ederea se Incheie cu pornposul palat al arlelor 

ce stă departe in dosul portat1lui, pe un loc mai arăd!cal, in 
faţa eăl'llia se allfL un lac e"lins a eăr'ui untle sunl slr,Uaiale de 
o mulţime de gOlldole veneţiane 

Dintre pudloane mai amilltim aici: p.wilonul regal, in 

eare, pe !linga dif('rih~le soiuri de arm(ll11cnte sunt espuse eo
roanele, insignielc, decoraţiunile şi loate pretioasele curţiî regale. 
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Pa\'Îlonul Austr'iei; pavilonul Ungariei; pavilonul romanilor din 
Bucovina; pavilonul maghiar'ilM din H.omania cu st!'agurile 
şi tlamurile diverselor societăti şi reuniuni, cari toale sunt îm
podobite cu tricolOl'ul maghiar; pa\'ilonuJ domeniilor cor'oanei; 
pavilonul etnografic in cari sunt represenlale costumele româ
neşti din toale părtile locuite de rom,ini; pa\'ilonul numit "Cula" 
care reprezintă o easă hoereaseă din timpur'ile vechi; cetatf':l 
lui Tepeş Vodă; infcI'meriile de petr'oleu elc. etc. 

Dintre locurile distrăgătoare amintim: . .\renele romiUlp, 
un amfiteatru gr'andios ce dă loc' la mii de spcetacoli deollată. 

Aici au avut loc deschiderea expozitiunii Marţi, 6 Iunie a. c. Ia 
orele 10 dim. In prezenţa MM. LL. Hegele şi Hr-gina, AA. LL. 
RH. Principele Ferdinantl, Principesa Maria şi micii Principi Carol 
şi Eli::;ubeta; repl ezentanţii puterilor străine; dnii Ministrii; 
membrii sfântului Siuod şi Inaltii dl"nnitari ai slatului. In aceste 
arene se reprezintă in f1ecar~ săptămân[l ,:Povestea neamului" 
16 alaiUl,j istorice dela Traian impăratul şi coloniza!'ea românilor 
pană la Carol L 1 o-lBOG. 

In mijlocul lacului este zidită cetatea Porth-Arthur carea 
seara este asaltată de vapoarele Japoneze cari toate, ueşi In rni
niatm'ă, pr'ezentă vizitatorilor scene pe cat de lnliOl'[lloare pe atât 
tie Jistrrlgătoare. 

In marginea lacului se af1[t ,,\\'alcl'shule'i un Imn Inalt 
de 22 metl'ii 0111 care Îubilol'ii de sporfurÎ se lansează in bărei 

spre apa lacului căzând pe planul Incliual ce conduce din tmn 
plină in lac cu o viteză de 90 Klm. pe oară. 

Aceste şi multe alte vederi procură vizitatorilor lpr('ll 
de plăcet'c şi frumoase experienţe, 

ln si1ptărIlclnile trecute au fost pl'imiţi cu deosebită eillsh~ 
în Bucureşti şi Constanta o grupă însemnală de illVăţălo·i tiin 
Hueovina, cari au escurs In corpore spl'e a vizita expoziţia ';li 
portul de mare român. 

în 1/14 August porneşte o alta lru(Jă de învăţători din Ti
mişoam in escurziune ştiinţifică sub conducerea Pl'Otopopullli 
Traian Putiei. La aceasta escurziune iau parte şi mernhl'ii de ai 
reuniunei noastre. b:seurzioniştii, cari se hucură de favoruri 
esenţiale, vor merge şi la Constantinopol. Petru primirea lor se 

fac pregă.tiri frumoase tu România. 

·0 ' ". 
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('olll't~}'/lIt/) ÎIU·(l{(II(},},l'şti. [)e'~J1. Prot(jp(jJle.~(', Hwlrla ş'a 

ţinut adunarea de pl'imă"ara la 1/14 Mai a. c. tn Tol\"ărădia. De 
faţă au fost aproape toţi memhl'ii despăl'ţamântului in fl'unle cu 
protopopul traclului dl Procopiu Givulescu. InvăţălOl'ul locului 
Aurel Mircu fi prelel'l şcolarilor să.i din Istorie: .. Starea patriei 
noastre după lupta dela Mohacs". Dupăce s'a ll'aefat ~i deliherat 
toale afacerile curente, s'a făcui reslaUl'aJ'pa pe noul period, ale
gându-se: Prolasiu Givulescu pre~pdinle, George Pleş noLar, Di
milriu Popovici (,8SS3I', Grigoriu Caba bibliotecal', Vasilie llÎl1 

controlor. PI'oxima cOllfet'intă se \'a ţinea la 9/22 Oct. a. c. In 
CApruţa. 

[)t· ... P('tj·(().m{';ni'nl pI'(}fopoJlr..·u· Ro}'o.~i.n(lu. ş'a ţinut 

conferinţa In Vădas la 1/14· Mai a. c. PI'eleger~ practică a ţinul 

tnvăţăLorul Teodor Mangu. Heslaurarea a avut următorul rezultat ~ 

Preşedinte Pavel Dfirlell, notar Iuliana Dărlea, cassat' Mihai 
Lucuţa, bibliotp.car Ioan Cigariga, controlor Ioan Tău. Proxima 
conferinţă ~e va tine,\ in Seleuş. 

/)('.'4P(~I·ţ. pl'ofopOPf'j,u: Bn(eni s'a ţinut conferinţa In 
Ruleni la 27 Iunie v. a. e, S'au ales preşedinte Nicolae tloşcai, 

nolar Ioan Roşu, eas~ar Partenie Covaci, bibliotecar Petru Per va, 
controlor Teodosiu Ralila. In comisiunea literară .'>a ales: Ioan 
Borlea, Liviu lJublea, Petru Cociu, Ioan lanciu, George Precupaş 
şi Mihai Mihuţ. Pt'oxima adunare se va ţinea in Silingyia. 

Din de5părţăminlele Şil'ia, Chişineu, şi Hă.lmagiu fncă nu 
am primit nici o informaţiune. 

Beu,niunea ·ttlL·('îţâtm·llm' 'I'oltuînl din dir.(~c~((. C(l
'1'ansel)ef'l,lni îşi va ţinea adunarea generală Joi şi Vineri in 
6 şi 7 Sept sl. n. in Mehadia. Vineri după adunarel generală. 
membrii reuni unei şi oaspeţii prezenţi la adunar. gener. vor in
treprinde o escurzie de fltudii la expoziţia generală din Bucu
reşti. Cei cari doresc a lua parte la escurzie au să se anunţe 
până tn 1 /25 August la presidiul Reuniunii Ioan Mareu fn 
Nemet-Bogşan, având a trimite in contul spegelor de călătorie 
10 coroane. 

SodetafRa peut'l'lt crem'('a 'ftlwl fond de ieRb'u, 
l'Om. l~i va ţinea adunarea gen. din acesl an in LipOM la 10/28 

August. 
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CalttO'l'nl blsm·l,ces(:. In!JÎflu'e llt aliotwmenl, lovălătorul 
George Bujigan din Deliblat (com, Temeş) a prelucrat un op 
bisericesc, indispeozabil tiecărui preot şi InvatAtor, care, a probat 
de Ven, Corzi stor dieeezan din Caransebeş, va apArea pela fluea 
lunei Octombre şi va costa legat fn pânză 10 cor., legat ro piele 
luxos 14 cor, 

Opui care va suplini perfect Oeloicul bogat a lui Dia
conovich Loga va face bune servicii cantorilor bisericeşti. Titlul 
opului este: "C(mtorul billerÎasc", Se poate abona pân!i. la fillPa 
lunei August la autorul. 

SOll!i'rea taxelm·. Abonamente au tntrat dela domnii: 
Mihai Veliei advocat Chişineu şi Antoniu Sirca tnvăţător Baca
mezeu câte 2·,')0 (:01'., Dimill'ie Popovici, Cuvin şi Simion l:larlea, 
Şoimoş câte;; cmo. - Taxa de membru au solvil··o: Traian 
Givulescu, Solomon Jm'coalle, Trifu Dasc!i.l, Dimitl'iu lIiş, Grigorie 
Caba, Silvia Popovici câte .9 COl', Traian Givulescu (Pauliş) 5 
cQ'r.; Grigorie Farcaş, NicoJau Russu câte :J cm·. George Pleş, 

Simeon Bâl'lea şi Simeon CrăcÎunesca câte 'f"lU' cor.; iar George 
Lupuţ 10 cor. Pentru diplomă a solvit: George Lupuţ .'l COt·, 

- " 



C011vocare. 

P. T. DOlllni mernot'ii din hiroul ['clmiunii, preşedinţii 

de"p{u'ţăminlelor protopopeşti şi memhrii de comitet sunt poftiţi 

fi. luil. parte la a II-a şpdinti\ ordinară de comitet, :-::pt'e a sup,'a
cenzura şi )'cviJllt nqJ03r'lnle ce se VOI' prez'ntit adumlrii gene

rale ŞI a d('lilJ(~!'a afacerile eUI'enh' ce vor mai obvenl p,1.n[1 atunci. 

~edjnla se va ţine,! in pre:-::cara adun. gener. Marţi la 
lf>28 Aug. a. c. in şcoala ccntt'ală din Peciea la 71 :2 ore seara 

Mall, la 11 August \HOti 

/JimifrÎe. I'/lporiei m. p. 

v. pn·şl·dinte. se..:rf'tar. 

• 



POSTA NOASTRA. , 

1'lIfllror cefif()tilo,.. - Fiind In cilcurziune şi la expoziţia 
din Bucureşti, numărul Je faţă a apăl'lll c(wa mai hlr:t.iu, pen

trt:.-ce cerem s('uzele, 
JI. V, În II. .- Escurziunea la Constantinopol şi expo

ziţia din Bucureşti sa arangiat tn conţelegere cu noi. 

1. C. hl :;. - ~e având loe am amanat publicarea pe 

alt număr. 
;; C.- Conscrierea nu poate fi cupl'insă in anuar, pen

trudI. am prea !ngreuna pe învăţător "e inducă an de an copiii 
născuţi in deeursul alor 9 ani, până când la din contl'f!. induce 
continuative numai pe cei ce au implinit anul al 6-lea. 

;;eriosul. - Pleearea biroului din Arad va fi in 28 Au
gust n. a, c. Ia 4. 11 p. m. iar sara la 7 şi jumătate· vom ţine 
şedinţa de comitet. Seara de cunoştinţa va fi la 8 1/'J in locali-

tatea ospătăriei. 
1. N. - Avem tr) disertaţiuni şi 3 prelegeri practice, din 

aceste vom suseepc in programă cele mai acomodate. Supararea 
e nebazată, pentrucA. nu putem face pe plac tuturor. Inleresele 

reuniunii mai presus de toale. 



BIBLIOGRAFIE. 

tn tipografia diecezană din Arad a aparut şi se pot pro
cura următoarele nanuale şcolare şi cărti de distracţie mOl'ali;dUoare: 

ABC-dar carte de ufire de Iosif Moldovan şi consoţii 

ediţia a Va ....•.••.•..... 

A J I-a r:arte de afire de Iuliu Grofşol'ean şi eonsoţii 

ediţia a Il-a. . ..... . . . . . . 

A III-(l ca,·te de cetire tie ~i('olae Ştef şi consoţii 

ediţia 1 ................ . 

A IV-a carle de cetire de Iuliu Grofşorean şi con:ooţii 

editia 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Limba m('yhiară de Iuliu Gl'Ofşorean şi 1. Moldovan 
pelJtru e\a:;a I ediţia 1. .. ..... . 

Limlm mayhiarc( de Iuliu Grofşorean şi 1. Moldovan 
pentru clasa 11 ediţia 1. . . . . 

. J)i(l[oage de Iuliu Gr-OfşoI'f'can - ediţia 1 . 

1:-lcrieri pent,·u popor de Iuliu Grofşol'ean intro serie 
de '1 numeri a '.' . , '.' . . 

GeQgrap:a U'lgariei de Iosif Stanea . . • 

·iO fil. 

·'tO ,. 

60 " 

GO .. 

DO It 

DO 
" 

60 
" 

~O 
" 

30 
" 

GeQ!lr!~ţia Comitatultti Arad de Damasc-hin Medrea {30 ~ 

In timpul mai nou au mai apărut fn tipografia diecezană 
din Arad următoarele manuale: 

Carte (le cetire pentl'u elevii clasei a Il de 1. Vuia 36 
" 

" " " " " 
,., a m şi IV ., 50 

" " " " " " 
a V şi VI 

" 
60 

" Curs pntcfic de economie raţională 
" 

06 
" 

Aviz 1 La tipografia diecezană din Arad, se află spre 
vânzare: B{(Ulehtfe J,Atestltf ~colm'" exemlarul . 4 

" 

.. 

; 
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