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Anul VIU. Arad. Iulie 1911. Nr. 7. 

Reuniunea învătătorilor , 
Apare odată În lună. 

l"lrllprid.:,r editor! 

Reuniunea invatatori lor români 
dela ş~oajele popor. conf. or! dlO 
protopoplalde arădafle I~V". 

Comitetul de redactie: 

REDACTOR: 

IOAN CR!ŞIANU 
Manu.criptele ~i corc'l'0ndclJj .. 
so vor trimite reJad.in S7.\~kud .. 
var (Arad m.) iar ahnmullon1ele 
eassarului Iuliu ntnfşotoan In 

Gal'<I·\'iLiqos. ~_ .. 

Dirn. Hoarlllr [ Bor~ea~ H .. :t511ia Cadariu. 1\"ic. Cri~tea, Teodor 
Chcrccheall. Petru COlţU'l~ Pavel It [Xlrloa. Iurin Gror~urt:.an 
Tcodor Mari~. lo~if ~'l{iid()van. D~m Olariu~ lJim. l'opo\'idu' 
l1-cor;:e P!c~~ Avram :--::hlcan. Jo}:if Stunca şi Petru Vanel]: 

Abonament: pentru Ungaria 5 coroane. - Străinătate 7 coroane. 

Fdu\ ~i planul nostru dq mutlcă. 
A) Felul şi planul de muncă şcolară-internă. 

IV. 
între obiectele de prima ordine, se numară şi mate

iJ/ftticrl cu subclivizarile sale: aritmetica şi geometria. 
Acesta e unicul obiect, despre care se poate zice; că 

e redus la limitele permise de puterea intelectuală a baie
tilor, neforţându-i la acel grad decadent al cursului IIlVă
ţământaJ, pe care pedagogia il numeşte sunnenaj sau cu' 
alte cuvinte: o muncă exagerată şi ca rea ca atare dete
riorează seva intelectuală ~j fizica. a pJăpândei generaţii" 
cum DU odată. s'a întâmplat şi - - plausibil - se va mai 
întâmpla, chiar şi în fnvatământul secundar şi superior. 

Introducerea elevilor In socoata mentală, în măsură. 
cât mai mare, e o norma. didactică ce nu are Jipsa. de
accentuare speţială. Socoafa mentală temeinica. formeaza: 
puntea de trecere solida. Ia socoata sau computnl în scris~ 

Deşi socoata in scris e o simplă lucrare de şablon,. 
totuşi trebuie să fim cu mare băgare de seamă, voiesc, 
sit zic: sa. facem cu băieţii exerciţiu cât de mult. 

Spre a ajunge la aceasta dexteritate -- de alteam 
bazată pe mehanism - la inceput nu vom tot schimba. 
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pe exemple, ei vom ţinea de ullul ori cel mult două fă

cândll-Je şi repeţindu-le nu de 2-3 ori, ci de 10-20, 
va t'a zica pâna atunci, până când toti şi-au însuşit abi
litatea În rezolvare. 

Variati unea f'xemplelor e recomandabila numai dupa 
ce am trecul peste greutatea atin:-lă. 

Teme de rezolvat putem da elevilor atât in şcoala, ca 
~i oCl1paţl!llli de silentin cât şi .acasa, ca ocupaţiuni do
mestice. Ambele au de scop exerciarea Lot mai inlenziva a 
cornplltului scrisuaL 

Fată de apllc:uea invaţamânlulnÎ geometric, nu am 
decât aceleaş cuvinle, cu observarea generala, ca alal apli
carea opE'raţiilor aritmetice, cât ~i a celor geometrice, să 
se efectlliasca cu exemple pur practice, cu exemple, cari 
mult-putin le pot obveni - mai târziu - in vieaţa de 
,de toate ziiele. 

îrwatamânto! geometric - altmintrelea - va fi mult 
'facilitat prin împrejurarea, că -- în urma legii apponiane 
- fiecare şcoala trebuie Să fie provazuta. cu modelul cor
pmilor geomelricp, dându-se astfel putinţa elevilor a şi 
intl1l direct dimenziunile corpl1rilor geometrice. 

Dupa ce celea în~irate până aci, ca discipline şcolare de 
importanţa mai sunt ştiinţele naturale, cu subtmpăI'ţirile: 
1'storia fwlarată, fizica şi chemia. 

In primii ani ai şcoalei elementare (1-1V), acestea 
ştiinţe nu se lrastează cum ştim - după o sistemă 
oarecare, ci aşa zicând mai mult incidental, ca »converza
ţie inluiti-vă, in limba materna, asupra tuturor obiectelor şi 
fenomenelor din natură, cari în una sau alta privinţă atrag 
atentia elevului.« 

Susceperea - special - a istoriei naturale în mod 
sistematic, atât in trecut cât şi în prezent, s'a facul în anii 
ultimi a şcoalei. Pâna când materialul ,anului V e distri
buit cu socolezlă până atunci al anului VI e cam vast. 
Selecţiunea in~a o mai poate face Însuşi învăţătorul, făra. 

'să i-se poată repro.şa, că prin procedura sa a jignit pe 
.cineva 1 
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Prin urmare şi aci, ca cinozură, ni va servI utilitatea 
'practica, reclamaLă de locul şi împrfjmările între cari se 
se afla şcoala ş, a. 

DIferitele colecţii, impuse prin lege spre procurare fie
cătei şcoli, formează un eficace mijloc de promovare al 
istoriei naturale, de cal'e mijloc - CI] păl'el'e de rău trebuie 
s'o spunem - in trecut am fost lip~jti cu desăvâl'şîre. 

La acest obiect ne putem folosi cu succes şi de ma
nnal, iar afară de acesta ne mai usoreaza sarcina şi dife
ritele bllc,'lti de cetire de acest fel, induse in legendare. 

Materialul fizir:ei şi al chemiei incă e cam vast, vorba 
·e in~ă, ca »selectia« din partea .metgisfrului« nici aici nu 
·e eschi:;a. Şi întru cât (aici) invaţatomlui [-se pun la 
di~pozitie şi recvizilele necesare, predarea teoretică şi 
seacă de până aci se inlocuieşte cu o predare atrăgatoare, 
vie şi e urmărita de elevi cu interes deosebit. 

Tot ce vom prelege, să se bazeze esclusiv pe expe
rimentare şi mai ales acuma, când mijloacele necesare le 
avem la dispoziţie! 

Incontestabil, un escelent set'viţiu înaceaslă privinţă 
ne" va face opui dltji Iosij Molrlov(w sub titlul: »Plan spe
ţirt! di! edltCll{iune ŞI: iU8truc(iunl',« care va aparea şi carele 
va lI'atit amănunţit şi despre aplicarea aparatelor fizicale. 

Manuale la acestea obiecte tncă putem folosI, dacă 
nu pentru 'alta, barem pentru ca elevii să se dedeie 
mai bine cu exprimarea terminilor fiizici şi chemici, cari 
termini în alte locuri nu le-au prea obvenit. 

Cn acestea expunel'i a~i fi exauriat felul şi planul de 
muncă şcolm'ă-internă al invatătorului, pus in perspectivă 
incă la începutul prezentei lucrări, pe lângă. anumite apre
ţieri şi indigelări. 

Se poate, uoii vor zice: Cum e a se inţelege felul şi 
planul de muncă, când nici vorba. nu e despre împărţirea 
materialulului pe luni şi săptămâni, programă de prele
.gere etc, 

Da, recunosc, nu am făcut amintire despre ele,' 
deoarece am experiat la mulţi, că d'alde astea sunt numai foc 
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de artificiu ori cum zice latinul Deus e.r ma china. Unii pe 
aceasta temă - fac multă gură, - dar de tinut nu se 
ţin de ele, iar altii mai sinceri spun, că e imposibil să le 
urmezi fidel... că cari sunt adevaraţii vinovaţi -- nu mă 
priveşte fară numai - în merit - am să spun, ca divizarea 
m':lterialului, programa de prelegere etc are să fie capul 
dascallllui, condus de tactul şi rutina lui pedagogică. 

Prin urmare: planul de mundi, relevat de mine, in 
esenţialul său, se reduce la extenziunea şi selecţionarea 

materialului designat, iar felul de munca la procedările 
generale-speciale de metodică şi didactică. 

Poate lucrarea mea nu ar fi completă, dacă nu aş 
face amintire - tot aci - incă despre un lucm, carele 
formeaza. _. dupa. uzul de azi - parte integrantă din 
munca şcolara. interna.. Mai mult. Acel!ucru formea7ă dia
dema - fie incunjurata. mai mult ori mai puţin de 
aureo]ă ... - întregei activita.ţi a rnvaţa.torului de peste an. 

E examemtl~ maritul examen cu secerişul lui mai sărac: 
sau mai bogat. Că-ta. vorba nu s'a facut până acum despre 
acest examen! 

Cei mai mulţi, cari l-au discutat, l-au discutat aşa fel, 
ca. ori nu au inţeles adevarata meniţiune a examenului, 
ori că nu au voit s'o înţeleagă, pare-mi-se tnsă mai mult 
stă adevărul prim, că adecă • înşişi« nu înţele,q modul de 
apreţiere al muncii Învăţătorului, ceeace denot(l adevă-r'ata 
lipsă de cultură: în înţelesul strict al cw:dntului, ne mai 
zicând şi altele ... 

Mai ales acestea sunt motivele, cari mă îndeamnă a 
atinge chestia examenului. 

Ce e examenul dupa. împrejurările de azi? 
Examenul este rezultatul muncii prestate de invatăto! 

in decursul unui an. 
Am zis mai sus după îrnpreju1"ările de azi, fiindca 

adevărata lui meniţiune dupa. speţialiştii pedagogiei 
moderne, e alta. 

E:-camenele au să fie - simplu - nişte sărbatori. 
§colare, cari sa desvoalte tn elevi simţeminte de indesttl-
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tare şi multumire sufletească, să-1 câ~tige pe elev pentru 
şcoală, PffsupunfÎnd inşpec(ion((,re sau controlă competenta 
despre lIt/mca invâtâtorului in decursul anului şcolar, _ 
iar nu să prezinte (examenele) aspectul unei producţiuni 
eu anumite preparatiuni premergătoare. 

Să le analizăm acum! 

Examenul - rn forma lui de azi - se ia in seamă de 
inspectorul şcolar conr. concernent şi de comisarul didactic, 
ea mandatar al Consistorului. 

Când am zis, că examenul se ia în seamă de aceşti 
factori, am zis sau inţeles şi aceea, că dânşii exerciază şi 
o anumită controlă (asupra examenului) după cum ei află 
mai de bine. 

E ,intrebarea acum, că are loc aceasta controlă în 
'examenori nu şi dacă da până la ce limite? 

Deşi, după opinia generala, controla pare un paradox, 
10tuş ea. nu Dumai că poate avea loc în examen, ci treblâe 
~ă a1'bă! 

Aceasta controlă trebuie să se estinda la rezultatul 
pur didactic; prin turnare conducătorii de examen - cel 
paţin in examen - nu au să se amestece tn disciplina 
învăţătorului, fie aceea buna. sau rea! Chiar şi controla la 
rezultatul .pur didactic să se facă aşa fel, că mai întâiu să 
,i-se dea teren de validitare, in examen, invălătorului pro
puna.tor şi numai apoi urmează. a se convinge conducătorii 
-de examene; punând anumite întrebări, pe cari mai co
:fect e dacă - in caz de Jjpsă - le formulează invăţatorcl. 

Numai "în modul acesta ne vom Jlutdt convinge desJlre 
.aceia, cari au muncit conştinţios şi despre aceia, cari fac 
.foc de arf~ticiu, numai ca sâ o1'bească lmnea, La din contră: 
examenul cel mai splendid ne poate procura cea mai mare 
decepţie optică, iar de aceasta - mai ales azi - daseă.lul 
român nu are trebuinţă şi cu atât mai puţin poporul care-l 
plăteşte! 

Totuş - se poate - va zice cineva: controla n'm'e 
loc în examen, 
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La acest răspuns se opune argumentul pedagogic şi' 
logic, că deoarece controla în şcoalele noastre nici până 
azi nu se poate îndeplini prin bărbaţi de speţialitate în 
decursul anului, negreşit aceea - spre a se cunoaşte 
munca învăţătorului - are sa se faca la examen. iar când 
se va face controlă speţiala, in decursul anului, ca la alte
popoare, atunci n"are loc controla in examen. P,'iviţi şcolile 
de stat! 

In totdeauna deci, discullÎnrl dt'slJ1'e exrunene,' să ţil1e11l 
COIlt de a(,f'stm juste ade'lH'irllri profesate chiar de l1a
ţiunile culte şi cOllte8tale numai de grozavii semidocţi. 

Concluzia finală despre examene? 
Sau introducem conlrola in $CoaIe prin bărbaţi spe

ţialişti peste an şi atunci cade controla la examen, 
cu inşpector şi comisar cu tot, sau nu o introducem şi 

atunci controla se efeclnieşte - ca azi - în examen. 
Dascălul capabil nit fuge de contrulă! 

1. Crisianu. , 

Frazeologia în şcoală. 
» V·oi cIÎrpiti cerul cu stele, 
Voi mânJifi marea cu valuti« 

M. Eminescu. 

Când un individ nu mai are nimic de spus - de
regula - recurge la fraze. Frazele acestea fie cât de late, 
vor prinde bine la oratorul de oca7,ie, care n'a avul timp 
suficient să-şi pregatească acasa. toastul sau vorbirea, ca t 
si'l-l scoata. din tncurca.tură, dar' n'au ce cănta tn şcoala, / 
unde n'avem sa ne fudulim cu tesaurul de fraze, nici abi-
litatea oratol'ică, ci avem cu totului alta chemare cu mult (' 
mai impOrtanţă: de a pane temeHa unei edllraţiuoÎ şi cul-
turi solide. Şi cu toale că acesta e un adeva.r indiscutabil, 

şcoala şi literatura noastra didactica bâjbâie şi- astazi de· '.' 
aceste fraze, cari incurca. capetele miilor de copii, cu toată. 
~ civi lizaţia« noastra fne hi puită. 
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Ca cât de păgubitor e acest curent; care s'a inlrodus 
dea binele in şcoala noaslra, ne-o dovedesc din deajuns 
ţa.ranii nostri, »sucl'escenţa< acestor foculare, cari, pe lânga. 
toata maturitatea lor, nici astazi nu sunt In stare s<1 »rumege« 
nutremâutul dat in şcoala. cu "tăta uţ:llI'inţă. Nu arareori 
înlâlneşti ţărani, cari în limbajul 101' de toale "ilele stre
coara astfel de fraze bombastice, de ceni vrând-nevrând 
trebuie să bufneştl in râs. Şi o face aceasta in firma cre
dinta, că atunci vOI'beşte limba cea mai frurnoa$a. româ· 
neasca ce se poate inchipui. 

Fenomenul e uşor de esplicaL Ca copil a auzit în 
şcoala vecinic aceleaşi fraze stereot.ipe, cari dela llO timp 
au devenit şi proprietatea dân'3nlui. Frazele acelea, nefiind 
inţelese de dâmmL dupa ce a eo7it dela şcoala, ne mai fiind 
controlat de nimeni, Je-a folosit anapoda, 'ori sau potrivit 
ori ba. 

Şi aşa fostul elev de şcoală, tAranul de a51<lzi, in loc 
sa se aleaga CI] un stoc de cunoţ;tinţe binesistemlzate, s'a 
ales cu o multime de fraze, cari nici când nu au darul 
sa. suplinea:sca nl)~iunile adevărate. 

Frazele aceste, dllpa cnm e şi I1resc, joacă cel mai 
mare rol la ştiinţele istorice, Cl1noaştem un mClnl1al de 
istorie, in literatula noastr'a didactică, unde nu este aproape 
pagină, ca frazele sa. nu curga în abondanta, fiU ca o ur
mare fil'ea3Ca a lucrurilor, ca o concluzinne, ci puse de-a 
gata, anticipative, fară cea mai mică for~are a puterilor in
telectuale, iu gu l'a elev ni ui, 

l\lanualul din chestitlne merita sa ne ocupam de el 1 

el] atât mai vâl'los, ca are aprobarea forurilor noastre su· 
perioare, de v r' o câli va ani a aj uns la ed i ţia III, fa l'a ca 
sa se fi aflat cineva, să traga vallll de ~e rană. 

Ca sa nn fim invinniti cu rea crediIJţ<1, sa de~ch;dern 
manualul amintit şi sa celim: 

DaCI', cari au trait in patria noastra. pe timpul naş

terii mântuitorulni Hristos, au fo~t on popo. rtlsboinic şi 
vitp({z, Sub domnia ÎII{ell'ptului şi viteazului lor rege Dece
bal. »(p, 3.) 



228 

)}Hunii au venit din AzÎa în suta a patra. Ei erau 
sălbatici şi Illdrăzllf>!i«. Oei mrIi viteaz şi mai lndrr'i.::tlet 
rege a lor a fost Atila« (p. 6.) 

)}La anul 907 a murit Arpăd cel Î/lte/ejJt şi l'itea:;« (p.8) 
)} Inţeleptul Ştefan.« (p: R) 
'tJ Ladislau cel sfânt a fost un rege voinic) Înţelept şi 

hune (p 10). 
:.Acest deştept şi sârguincios popor! , (adecă Saşii p. 10) 

»Bela a fost un rege intel~p t şi curajos« (p. 11) 
:.Andrei al III a avut domnie neliniştită« (p. 12) 
»Ludovic cel mare, deşi s'a suit tinăr pe tron, totuşi 

a domnit cu atâta În(elepchme, fncât oamenii l-au numit 
Ludovic cel mare. Prin invingerile şi înţelepciunea sa« (p, 14) 

)} Pe timput lui Ludovic cel mare, regele Ungariei, Dra
goş, înţeleptul şi viteazul voevod al Maramuraşului (p, 15) 

Despre Sigismund: )} Fii nd el ltşuratic) risipitor şi ne
{tscultâ nd de legi«. (p. 16) 

Despre Ion Huniade: »Intrând de tânăr în oaste, prin 
vitejia şi inţelepciunea sa, s'a ridicat la cinstea de a fi ales 
membru în sfatul regesc« .. (p. 17) 

,Pe timpul regelui Matia, in Moldova era domn Ştefan, 
carele pentru Înţeltpcittnea şi vitejia sa era numit Ştefan 
cel maree, (p. 23) 

Despre Ştefan Dob6: » Acest viteaz.« (p. 30) 
»Szigetvar, care era apărata. de viteazul Nicolae 

Zrinyi. c (p. 30) 
»RudoJf a fost un rege slab.« p. 32) 
Despre Maria Terezia: Becunoscătom'ea j) regină a 

porunciL« (p. 39) ! 
»Iosif 11, fiul Mariei Tereziei, a fost un imparat înţe-

lept şi drept.« (p. 39) l 
»Pe timpul lwninatului impărat Iosif Il au avut şi 

Românii mai mulţi bărbaţi lumi,wţi, intre aceştîa cel mai , 
luminat a fost G. Şincai (p. 40) 

Despre Francisc 1: )}Acest bun impărat a ascultat '., 
plângerile Românilor.« (p. 41) 

1 
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"Unul dintre cel mai luminati barbati ai Românilor 
de pe timpul lui Francisc 1 a fost George Lazar.« (p.42) 

»Pe timpul regelui Ferdinand V1 când ţara săr:lcise, s'a 
ridicat un barbat cu mult(/, dragoste pentm binele patriei, 
Ştefan Szechenyi« p. 44.) 

De5pre Lud. Kosuth: Bărbaţii lwnimf{i ai patriei au În
ceput lupta pentru drepturile POPOrulllic. (p. 45) 

Despre Şaguna: .. Lumiuafului epi:5cop« (p, 46) 
»Francisc De{lk a fost un bărbat intelept ~i cu durere 

de popor'« (p, 47.) ele. etc. 
Dupa. ce am demonstrat, ca manualul amintit bâjbăie 

de fraze goale, să reproducem pp 2 coloane paralele o 
lecţiune precum e lucrata in manual şi alta după modul 
cum credem noi ca II'ehuie lucrată. 

1. in manual: 

Sfâlltul Stefa". 

r nţeleptnl Stefan văzând 
că maghial'ii, ca pagâni, 
nu vor putea traI tnbe po
poarele creştine ale B:nropei, 
i-a facut creştini, a zidit bi
serici, şcoale şi mănastiri, 

a adus preoţi slreini, că să 
tnveţe pe popor legea cre
ştină, a ridicat mai multe 
episcopii, a înpărtit ţara tn 
comitate şi în fruntea fie
căruia a pus câte un comite 
suprem. 

Pentru aceste fapte vred
nice de lauda, papa, Silve
stru a 11, i-a daruit o co
roană de aur cu care s'a 
încoronat în b:sztergom la 

II. La noi: 

Sfâllt"l Stejall. 

După moartea principelui 
Geza a urmat pe tronul Un
gariei fiul acestuia: principele 

'Ştefan. Pe timpul când s'a 
I suit pe tronul Ungarei, Maghiarii 
, erau in că. tot pagâni, ader.ă 
i credeau în mai mulţi Dum
'. nezei. Popoarele dimprejurul 
: Ungariei Încă. erau pe acel timp 
i toate creştine. Popoarele cre-
1 ştine nu să. uitau cu ochi buni 
" la Ungarii-păgâni, mai ales că 
. aceştia năvăleau tot mai des în 
i ţarile lor, de unde Să întor
" ceau cu pl'ăzi bogate. Prin ci-

I 
pele Stefan a Inţeles, că dacă 
Maghiarii nu să vor lăsa de 

, naravurile lor rele, de nil. valiri, 



anul 1000 ca cel dintâiu 
rege al Ungariei. 

Pentru făcătorii de rele 
a făcut legi aspre, aşa c11 
li-s11 tăia nasul şi li-!"ă ciun
tea urechile. 

După moarte, biserica 
romana - catolică l-a pus 
intre sfinţi. 

2:30 

popoarele creştine uşor se vor 
· insoţi la olaltă, $l într'o bună 
dimineaţă să năvălea~că în 
ţara, să-i bala, să le cuprindă 
ţara şi să-i aln[]ge pesle hotarâ, 
A inţeles mai departe că Ma
ghiarii, întocmai ca şi alte 
popoale, numai prin primirea 
creştinismuilli se pol desbrăca 
de firea aceia sălbatică- Nu
mai creştinizmul ii va race 
mai blânzi, mai slabili, mai 
lucrători. De aceia s'a <lpucat 
el cu toată pulel'ea de Iăţlrea 
creştinizmului intre Maghiari. 

IAtlÎrea creşlimizmului n'a 
fosl în:,a. un lucru aşa Ilşor. 

Un om poale să fie cât de 
harnic, dar sitJgur nu le poate 
dtlce toate in iudeplinire. A~a 
şi Ini Stefan, in locul prim i-a 
trebllit oamen~ cari 5:l-1 ajute 
in Iăţirea ereşlinizmului. Şi 
cine altii I-aI" fi ajulat În a
cf'asla lucrare, decât preotii? 
De aceia a adus preoti şi că-

, lugari din alle ţali, Creştiniz
mul apoi are lipsa şi de alte 

_." mijloace bunaoara de casa. 
· unde sil se roage: de aceia a 
· zidit biserici $~ pe sama ca

lugarilor manăsliri, i,n penll"ll 
Ia.ţirea creştinizmului în toata 
tara, a întemeiat 10 episcopii. 
Creştinizmul nu-I poa'e aşa 
uşor intelege orice om. Ca r' 

•. sa-J poata. înţelege pe deplin, 



r 
1 

I 
1, 
! 

• ••. -- "R. - - ~ 

23l 

•. sa. recere minte luminata, iar 
ca cineva sâ aiba minte lu
minată, trebue să ll'eacă prin 

i şcoala: de aceia s'a apucat 
de zidirea şcoalelor. 

Pentru îndeplinirea oricarei 
, lucntri, sa. recere apoi binecu

vânlarea lui Dleu. Pentru îm
părta:;?irea acestor binecuvân
tări sunt rănduiţi: preoţii, 

I episcopii, metropoliţ'i, patri
archii, (la rom. cat. papii.) 
Aşa şi Stefan, pentru îndepll
nirea creştinism1l1ui, a cerut 
binecuvântar'e dela papa Sil
vestru II, care nu numai că 
I·a binecuvântat, ci l-a şi in
vrednicit cu titlul de 1'erJe 

! ((}Jostolie şi i·a daruit ~i o co
roana. de aur cu care s'a în
coronat ca primul rege al Un
gariei, în Esztergom, la anul 
1000 d. Chr. 

Ca un om sa. fie creştin 
adevărat, pe lânga faptele cele 
bune, trebuie ::::ă serbeze Du
mînecile şi sarbătorile, urn-

i blând regulat la biserică, ca 
, sa·şi infrâneze patimile, prin 
. po:st şi rugăciuni. Magiarii mai 
; 'nainte fiind păgâni, nn erau 
, dedan cn Incl'l]file aceste, de 
: aceia Stefan a dat porunci 
: aspre, ca fiecare sa serbeze 

Dllminicile şi sărbătorile, sa. 
umble ragulat la biserica ~i 
sa postasca. 
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La orice lucru nou de re
'gula. să afla mulţi duşmani. 
I Cu creştinizmnl înca. nu erau 
i mulţămiţi foarte multi. Cei 
nemulţămiţi sau resenlat sub 
Gyula din Ardeal şi Kopany 

; din Şomogy. Pe cei resculaţi 
• i-a Infrânt şi pedepsit aspru, 
aşa, că pâna. ce a trăit Stefan 

· n'au mai cutezal să se res
! coaie. 

Pe timpul acela ţara nu 
era înpărţita ca astazi. Ca o 
ţara să poata fi bine condusa, 

! trebuie sa fie tnpărţită, mllOca 
· de asemeni inparţita Între mai 
I multe puteri: de aceia Stefan 
;1 a îopărţit ţara fn comitate şi 
, în fruntea fiecărui comilat a 
I pus câle un diregător tnalt, 
· numit; comite suprem. 

După o munca. alât de 
bogată în fapte bune, puterile 
i-s'au sleit şi a inchis ochii 
pentru vecie, ca oricare mun
citor, în anul 1038 d. ehr. 

Pentru faptele sale cele 
bune, biserica rom. cat. ]-a 
pus intre sfinţi. 

Dupa cele premerse, suntem de credinţa, ca. cu toate 
că nici forma a doaua nu are pretenţia de a fi atins cul
mea perfecţiunei, dar va concede fiecarele) că e cu totului 
superioară formei prime, deoarece aici totul se bazeaza 
pe fapte, iar acolo pe fraze goale. Forma primă e menită 
sel zapăciasca capetele copiilor până la exuberantr'l, a doauă 
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însă are dorul sa lumineze mintea şi să cultiveze inima 
în acelaş timp. 

Cei ce nu ar consimţi Însa intru toate cu noi, să, 
vină sa ne contrazică! Iosif Stanca. 

Avutul nostru. 
de Teodor Mariş. 

In Stockholm iti atrag atenţinnea palatele impunăfoaret 
pe frontispiciul carora e scris: • 

~Folksskola« ($coala popol'ullli). 
în general despre poporul svedian se zice, că e un 

popor bine situat, atât materialiceşte, cât indeosebi intelec
tnaliceşle, iar despre un astfel de popor cu drept cuvânt 
putem 7 ice, că e ferici 1. 

Oare de ce a ridicat acest popor palate impunatoare? 
Pentrucă e intelectual: iubitoi· de invaţatură. Iar findeă e 
intelectual şi ca atare a aşezat tocmai şcoala poporului 
in palate impunătoare, a voit sa dovedeasca, cel acesteia fi 
atribuie meritul atât starii materiale bune cât şi intelec
tualitaţii. 

, Când afirm aceasta, nu sunt preocupat şi voiu do
vedi în mod ul următor: 

In toate timpurile - chiar şi în cele primitive - a 
existat oareşcare organizaţie a omenirei, conform căreia 
muncia pentru a-şi putea ajunge scopurile dorite, natural 
că pe cum erau timpurile aşa şi organizatiile. 

După multe lupte şi frământări ajunse omenirea la ideea 
de stat, organizându-se cât se poate mai bine. Şi ce-i statul? 

Intrunirea oamenilor, cari traiesc după aceleaş legi,. 
ca înpreuna. să se fericească. 

Va să zica.: fericirea comună a indemnat omenirea la 
formarea de siat. 
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Pentruca aceasta fericire să se poată îndeplinl" na
tural că. oamenii au să. lucreze dupa o anumita organiza
re şi bine inţeles unul În favorul aILuia completându-se 

, ~i ajutândn-se unii pe alţii in lucrarile lor. 
Penlru,ea olmenii 5ă poata ajunge prin muncacomuna 

la fericirea comuna care i-a obligat a se intruni, s'a im
partit munca cea mare anumitelor persoatl~. cari s'au şi 
dedicat totodata ace:'.lui angajament. ASltel a lm.t l1nii 
domniile, altlÎ stapânide, altii puterea; n[101'3 li-s'a dat a 
vesti cU\rânlul Durnnezee~c, allora aducerea de judecaţi, 
iar altora alte funcţii şi dirl'gatol'ii. 

Aceştia toti au sa lucreze în cercul competenţii lor, 
ca să a~ig[)re fericirea comuni a ommtrei, pentru care s'au 
intrunit. 

Pentruca fericlr~a comun'l. să se poata asigura însă, 
trebuie Cii omenirea sa fie în stare a inţelege rolul CII 

care rnsa-şi are asemenea datorinta de contribuire la feri
cirea dorită adec1 trebuie pregallt terenul. 

Ce ar ajunge samânţa samanatornlui aruncata pe un 
pămâni nell1craL şi plin Cl1 marăcini? Tot atât ar ajunge 
şi in stat aclivitatea tuturor factorilor de"linaţi a lucra 
pentru feriCirea comuna, daca nu ar avea teren pregatit 
spre scopul acesta, ori ar avea un teren asemenea pa
mântulul nelucrat şi plin cu m:trăciui; natural, ca alunci 
ar ajunge la fericire, cand ar lua rod şi sămanatorul de 
pe pământul nelucrat şi maraeinos. 

Sau atât ar insămna activitatea acestora, cât şi a unor 
zidari, cari se apucă a edifica pe fundament ae- nasip ori 
nici de aceasta, - când ar crede că e zidirea mai fru
moasă, atunci se pomenesc, că S~ pleaca de cumva nu 
se darima la moment. ~i ce' ar fi oare la producerea feri
cirei comune, lucrarea bună a pământului ori fundamen
tul solid? 

Dar să ,'edem unde îşi ia inceputul desvoltariÎ 
". sale sufleteşti mai intenziv fiecare om. Fară multa. cuge

tare, ne va raspunde şi cel mai laic, om ca - tn şcoală. 
Unde se treleşte din întunerecul minţii sale de copil 
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fiecare om? Tot a;el răspun'3 ti vom pfllni dela ori ŞI 
cine C:1 - in şca.d<l. 

Unde i~i in:;uşf':;;le necare om dexteritalea scl'isuluÎ 
şi a cetitllllli prII} care să ia la cunoştinţa evenimentele şi 
iolârnplarile petrecllte nu numli în juml său, ci în 
cele mai mari dep<lrt:\I'Î cu secali nainte de zamislil'ea sa 
şi prin cari poate puue Ia di::;poziţia postel'iontatii ideile 
sale? 

Rilspunsul va n iar. c:1 in şcoala. 
Uude se desvoalta minlea omenească pentru a cu-

noa"te binele dm rau? 
Unde invaţ,,- omul a cunoaşte pe binefil.c;\lorii săi? 

]n şcoală ne va raspunde oricine. 
Unde învata omul a cunoaşte trecutul pregatindu-se 

pentru viitor? 
]n şcoală. 

Unde cunoaşte omul} că exista un creator şi sustină
tor al tuluror celor 'ce le vede, aude şi simte în jurul sau? 
Numai in şcoala. 

Unde cunoaşte fiecare om raportul dintre sine şi 
crea to mi săn Dzeu? In şcoala. 

Unde învaţa [lecare om datorinţele ce le are faţa. 

de Dlen, ca Ct'eatorul şi susţinălorul fapturii, fata de sine 
l;1i faţa de societatea omeneasca? In şcoala? 

In şcoală şi numai in şcodlă îşi însuşeşte fiecare om 
toate acesle trebuinţe absolut necesare, pentruca ulterior 
să înţeleagă rostul vieţii salf', ca membru in societatea 
cea mare a omenirei. 

Din aceste premise concluzia de sine iese, că. terenul 
pentru a putea ajunge la fericirea comună, se pregăteşte 
in şcoala. Pl'in urmare şcoala este în societatea mare a 
omenJrel aceea ce e în economie buna lucrare a pamâ.n~ 
tului, iar la o zidire fundamentul solid, fara. de cari totul 
e za.darnic. 

Şcoala este prin u,nnare acea modestă institu(iune, eate 
prelucră terenul pentru a plttea ajunge la j'erici1'ea comună, 
Jcortla este deci baza fericit'ei omeneşti, .. 
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Şi cine munceşte in aceasta modestă institllţiune? 
Cine pune deci fundamentul pe care trebuie sa. se in

temeieze marea opera. a omenirei: ferici ,'ea comună? 
Dascalul - persoana aceea care până eri alaltăeri, ba 

in parte şi azi, e desconziderata.. EI, cel nesocotit, pune baza. 
la ce e mai măreţ în viaţa aceasta! 

Iată deci misiunea dascălul ni, cea dintâin intre misi
uni şi superioara. tuturor diregăloriilor O1'i din care parte 
o vom privi! 

Omului, ca padicular, cine-i face atâta bine cat ş(031a? 
Iar intereselor generale ale nmeni/'el e fundamentul cel solid. 

Şi pe ranga astfel de misiune, îţi vine a nu putea 
cuprinde, de unde atâta ignoranta dascalului!? 

Ac:est fapt mi-a revocat in memorie calatoria lui CrÎs
tofor Columb cu ocaziunea descoperi.rei Americei. Se zice, 
că atunci a aliat locuitori pe inmlele, unde a descalecat 
prima oară, jucându-se cu aurul, ca un prunc mic cu 
o bucata de pâne. 

D'apoi una ca asta cum s'a putut? 
Aurul, nu era el tut aur? Ba da, numai locuitorii 

acelor inzule nu înţelegeau că ce e aurul. 

Mai târziu, emigrând alţi oameni mai civiHzati şi cu
noscând bogăţia ţinuturilor acelora, s'au folosit de el (aur) 
şi Î-au dat aurului, celui fără preţ până atunci, atenţi unea 
cuvenită nobleţei şi preţului sau. Iar astăzi nu se mai în
tâmplă nici acolo, ca cineva să se joace in aur. 

Aşa a fost şi chestia cu dascălul, nu inferioritatea 
misiunei lui I-a facut Inaintea lumii nepreţuit, ci inferiori
tatea cugetarii oamenilor, care n'a ştiut cunoaşte misi
unea lui şi o tratau, pe cum au tratat -aceia aurul! 

Precum însă n'au pulut ascunde nobleţa aurului, cei 
cari din neştiinţa lor îl târau prin prav, aşa nu s'a purut 
şi nu se va putea trage la îndoială sublima misiune a 
dascălului, ci ea va ieşi în relief din ce tn ce tot mai mult, 
iar când aceasta va ajunge a fi în general cunoscută, alunci 
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nici fericirea nu va întârzia. Precum au venit cei ce odi
nioara. se jl1cau cu aurul la cunoaşterea şi apreciarea lui 
meritata., aşa a venit deja şi va veni lumea din ce în ce 
la cL1noaşler'ea şi apreciarea cu\'enita a misiunei dăscaleşti, 
La aceasta cunoaştere şi apreciere au venit şi Svediecii,. 
ceeace ne doveJd~te, că ei atI aiezat localul de munca. al 
ace8tor muncitori in palate impunătoare. 

Stiind decLell pe::;te ce avut sIăpâne:;;li, dascc1le, nu 
privi la tratarile oamenilor, cari inca 11U şi-au dat soco
teala de sublima la misiune, ci muncc;;te şi ţi-o împli
neşle CtI adevărala-Î şi cuvenita-i alenţinne, c:\ văr.ând oamenii 
roadele aclivitaţii tale, sa cunoas':ă avutul pe ci:lre-I sUt pa.
neşti şi foloseşti pentru realizarea scopului comun. 

Nu va lntâl'z!a mult timpul, când nu dupa salare se· 
va judeca omul, ci dupa. rolul şi talantul CII care contri
buie la realizarea binelui general. 

Nici maririle deşerte, ai căror eroi cu fraze suna.toare. 
bazati pe poziţia socială. averi etc. vor sa impună lnmei 
ca alari, de ce nici pe departe nu sunt vrednici, nu vor 
fi de dmata. prea lungă; atunci la judecarea sau apreeia
rea muncei oamenilor' se va lua de bază exclnziv munca 
savârşiUt in interesul binelui comun: alunci ţi-se va da 
ţie -- celui nebăgat astazi În samă - atenţiunea cuvenită 

muncei ce-o Îndepline~ti! 
Atunci, când vor vedea, toţi că noi suntem aceia, cari 

din nimica facem ceva, atunci VOt· cunoaşte avutul nostru r 

o urintă ortografică de prisos. 
Sunt aproape ~apte ani de când modul nvstru de scriere 

s' a facilitat in mod deosebit. 
La aceasta a contribuit prtncipiul sănătos, enunţat de, 

competentul nostru For cultural: Sunetele vorbirii se scriu; 
prin litet8 adaptate fiecăruia fără a se ţinea seamă, ca 
oare sunetul, care se scrie, derivă ori nu, din altul schimbat 
din cauze fonetice. 

14 
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Principiul odată adoptat, a tras dungă peste celalalt 
principiu: etimologic, carele conţinând dificultaţi şi lacune 
a fost mai greoi In scriere. "-

Principiul fonetic menţionat, s'a adoptat - ro gpnere 
- de intreagă presa şi sCflitorli nostri. 

Zic in genere, deoarece In spetial resp, in unele pri
vinte înlelectualii nostri -- de toale nuantt'le - nu ob
searvă uniformitatea pe toală linia. 

Aşa de pilda unii scrIU: :t ved~a,« ~ mergea,« ) suhî, c 

Joscria,e :tbat~(lc, »dormita, U elco 
, alţii: 

:tvedea,c »mergeG,c :tsuia,« scrill,« »bălea, »dor
mitae etc. 

Cel care cunoaşte regulele ortografice ale Academiei 
- negreşit - va zice, ca cei dintâi scriu corect, iar a
ceştialalţi se abat dela regulă, să nu zicem chiar, că nu 
.ştiu scrie. 

Fapt e, ca cerinta ortografică spune: Se îns((mnează 
Cit accent grav (,) vucala, care sji1rş"şte un cuvânt, dacă 
e8fp, (u·(,lil/hudă. şi nu are alt semn. 

Foarte bine! 
Se iveşte acum intrebarea, că cuvintele de mai sus 

- jăl'ă, accentul g~'(Jv - oare nu se pot ceh lot aşa de 
obine, tot cu acela înţeles ca !şi fără accent? 

Eu unul cutez a afirma, ca. da! 
Un român, care ştie descifra slova românească, nlCl 

nu va ceh numitele cuvinte - chiar fara. accent - de· 
cât: vedea, merglo'rl etc. intonând adeca după ortoepia 
limbei noastre sllabele ultime (în acele 2 cuvinte). 

Dacă aruncăm acum o privire în presa noastră, aUU 
la noi în patrie, cât şi in Hegatul liber, vom ana, că acest 
.accent este abandonat în o bună parle: adecălelea uu 
uzează de el. 

Motivul nu poate fi altul decât, că munca SUJle~fluă 
,e inutild. 

Adevărul semnalat de mine il confirmă foile: Gazeta 
.de DUlIlirzecă (Şimleu). Romdrml (Arad). Tribuna (Arad). 

I 
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R~vist(l, A"oci/i(et: lnv. (România). Vremea Nouă (România). 
Viea(a Humal/l~a...,că (Homânia). etc. 

Daca accentul se recere pentru străini, cari ar voI sa 
ne invete limba, e altă lreaba; aceasta nu e rolul presei, 

<CI al glo:,arelol'. 
Aitcilm ne impeslritam scrierea fara. nici un fo[os! 
Dttdi altde sunt motivele, decât eelea al'atate de mi!Je~ 

;8(i le auzim! 1. Crişianu. 

Prelegere practică din fizică. 
Subiectul lecţiunii: felurile corpurilor. 

li (La experimentare, iavă~a.torul va lua: o bucata. de 
peatră, un pocal cu apă şi o oală cu apă ferbinte cu 
aco periş). 

\ 

t 

J. Ţinta. Copii, grigiti! Astăzi vom invaţa din fizică 
desp"e felurile corpurilor! Ce vom învaţa noi as lăzi din 
fizica. ? 

11. lntui!iullea. (Sa. arata mai mulle experimente şi 
Ha. spune cauza fenomenelor) 1. învaţătorul ia in mână 
bucala de peatra !;li întreaba: Ce am eu în mâ'lă? Ce e 
pealra? Pentruce e corp peatl'a? Ce numim corp? Din 
ce sa compun corpurile? Ce numim molecule şi atomi? 
lnvăţătorn! încearcă t;ă sfarme peatra cu mânile apoi in 
treaba: Ce cugelaţi copii: poate-sa peatra sfărma uşor? 
Pentru ce? Spuneţi şi voi mai multe corpuri de acele, ca 
peatra, a căror molecule şi atomi sa ţin tari de olalta! 
Bine 1 - 2. învăţătorul ia acum in mână pocalul cu apă 
~i intreaba: Ce am eu acum in mână? Ce e şi apa? 
Pentru ce e şi apa corp? Cum e apa şi apa e aşa tare 
ca peatra? Dacă apa n'am ţme-o in pocal, ce cugeta ţi, ce 
ar face? Pentru ce? Spuneţi şi voi mai multe corpuri de 
acele, ca apa, a căror molecule şi alomi nu să ţin tari 
de olalta şi dacă nu le tinem in ceva vas curg' Bine! 
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- 3. învăţătorul ia acum oala cu apa ferbinte in mân~ 
şi ridicând de pe ia coperi~ul înlreabă: Ce am eu acum în 
mână? Ce să vede eşind din apel? Ce sunt şi aburii il' 
Pentru ce? Ce cugetaţi copii: cine a silit aburii sa iasă 
din oală? Dacă nu i-a silit nime, atunci ce cugetaţi pentru
ce au eşit ei din oala? Spuneţi şi voi mai multe, corpuri 
de acelea, ca aburii, a căror molecule şi atomi nizuesc sin
gure ca sa se desparta de olalta 1 Bine! 

Il!. Ahstl"ar{iunea. (Să estrage legea naturala şi să 
aprofundează cu copiii.) Vedeţi copii! Corpurile acele, a 
căror molecule şi atomi să ţin tari de olaltă, aşa, ca sa 
cere o putere oare care pentru a le putea sfarmă. sau des
părţi de olaltă, sa nume,sc: corpuri solide. - Corpurile 
acele, a căror molocule şi atomi nu să ţin tari de olalta 
şi dacă nu le ţinem în ceva vas curg, sa numesc corpuri 
fluide. - Corpurile acele, a căror molecule şi atomi ni
zuesc singure ca sa se despartă de otalia, să numesc cor
puri ael'oase. Cum sa numesc corpurile acele a caror mo
lecule şi atomi. .. etc? Aşadar de câte feluri sunt cOl'purile r 
Ce numim corpuri solide? Ce numim corpuri fluide? Ce 
numim corpuri aeroase? Spuneţi şi voi mai multe cor
puri: solide fluide şi aeroase! Faceţi o comparare între
corpurile solide, fluide şi aeroase! Bine 1 

IV. Aplicarea. Ce cllgetaţi copii: la ce sa, folosesc 
corpurile solide, fluide şi aeroase? Spuneţi unele corpuri 
solide, cari se folosesc la zidit, ars şi ca nutremânt 1 Spu
neţi unele corpuri fluide, cari să folosesc ca nutremânt 
ars şi spălat! Spuneti unele corpuri aeroase, cari sunt fo
lositoare sânatăţii Şl altele cari Imnt stricacioase acesteia? 

Dimitrie Popoviciu 
lnvlLţător rom. orL 
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Gflqepa. 
({lecţie practică din istoria nattJrala). 

AnulIţarea ţillte;: [n oara aceasta vom invăţa 
despre cânepa! 

AlIalirJa: Cu ce ne imbrilcăm noi? (cu haine). Spune 
mai mulle feluri de haine? (Cilmeşi, izmene, poale ş. a.) 
Din ce sunt făcute toate aceste? (Din pânză). Dar pânza 
din ce e facută? (Din cânepa. şi din in). Spune tot ce 
ştii despre cânepă 1 

S;llterJa: Ce avem aci dinainte? (Un fir de cânepă). 
'Cari sunt părţile cânepii? (rădăcinile, cotorul, frunzele, 
spicul). Cum sunt rădăcinile cănepii? (In mijloc o rădă~ 
cină lungă, şi pe de lături mai multe nldăcini mici 
păroase). Ce chemare au rada.cinile? (Să nutl'easca. şi sa. 
sustina. in sus planta). Ce coloare are cotoml cânepii? 
'(verde). Probaţi, să vedeţi, puteţi frânge coloraI cânepii? 
(nu se poate). (Pentruce nu se poate?) (Cotorul cănepii e 
inva.lit cu faşii fine de fuior). Dar uitati, cum e colorui 
cănepii înla.untru? (găunos). Are cotorul acesta ramuri? 
{nu are). Dar acesta? (Acesta are). Cum se întâmpla. a~ 
ceasta? Cum a fost sămanată cânepa aceasta, care nu are 
-ramuri? (deasil). Cum a fost silmănata astalaltă? (Rara.). 
eum se esplica. aceasta? (Cânepa aceasta, fiind rara:, a 
putut da şi ramuri tn lături, ceialaltă, fIind deasă îm:ă, nu). 
Ce se află pe cotor? (Frunze), Ce forma. au frunzele câ~ 
nepii? (Formă de suliţă). Cum stau frunzele cânepii ? (Alc'l.~ 
turea unele de altele). La ce servesc frunzele cânepii? Ce 
are cânepa ia vârful cotorulul? (Florile şi sc'l.mânţa). Ce 
eoloare au florile cânepii? (coloare sură). In ce e inchisă 
sămânţa? (într'o învălitoare) ce coloare _ are sămânţa? 
(coloare alhc'l.~su(jl). Ce formă are sămânţa? (Formă lun~ 
gureaţă). La ee serveşte sămânţa? Reproducere: 

Să,nă"atu[ : Cum trebuie pregătit pămâniul pentru 
cânepîl? (Gunoi1 bine şi arat afund). Când sămăna.m noi 
.cânepa? (Dupăce dau căldurile, prin luna lUl Maiu). De 
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ce nu silmănilm mai de timpuriu? (Pentru că UŞ()f ar d'e
gera). Ce plantă e deci cânepa? (Planta. foarte jingaşe)_ 
Ce să întâmplă cu sămânţa sămănală? (nu peste mnlt re
sare). Cum resare cânepa? (Cu sămânţa in afară). Ce fac 
păsările cu sămânţa răsarită? (o manânca). Ce trebuie să-. 
facem cu cânepa ca "a. creasca.? (S'o aparam de paseri). 
Rep,wl ucere " 

Prelucrarea câllefJii: Ce facem cu cânepa când e 
coapta? (O culegem). Bine-Î să culegem cânepa când e 
prea coaptă? (nu e bine. Pentru că cânepa atunci nu e· 
aşa frumoasă). Ce facem cu cânepa după ce am cules-o?' 
(O punem să se uşte, o retezăm de rAdacini, şi o topim). 
Unde topim noi cânepa? ([n vale, în balta). Cu ce o acopar 
oamenii cânepa? (Cu pietrii, cu lemne) Cu ce o acopar 
alţii? (Cu noroiu). Bine-Î să acoperim cânepa cu noroiu?' 
(nu e bine). Pentru ce? (Cânepa acoperită cu noroiu să 
slăbeşte şi negreşte). Ce se mai lucră cu cânepa dupa. ce 
am topit-o? (se uscă, meliţA, perie, se toarce ş. a.) Re
producere: 

Combillarea.' Cu ce plantă samănă cânepa? (Cu inul). 
Creşte atât de mare inul? ([nul creşte mai mic). Ce flori 
are inul? (Nişte flori mici, mărunte). Unde are inul sa.~ 
mânţa il In vârful cotorului). Cum e sămânţa inului? (Mica,. 
lă1ăreaţă, de coloare roşietica). 

Sistemisarea: Cum trebu'e pregatit pa.mântul pentru 
cânepă? (Gunoit, arat afund, grapat bine), Când samanclm 
cânepa? (DaCă in ceata răcelile). Ce se fac din cânepa?' 
(Tot felul de imbracltminte). Ce inca? (Funii, sfoare, ata). 
Cine le fac acestea? (lnduslriaşii). Aten~iune: Pentruca 
cânepa se foloseşte foarte mult in industrie, sa numeşte' 
plantă industrială. 

ApUcarea: Ce se face din cânepcl? (Imbracaminte,. 
funii, sfori, ata ş. a.). De folos e deci cânepa? (Cânepa e 
de mare folos). Fiindca e de mare folos, cum trebuie 
cultivată? (Bine). Cari sunt duşmanii c.ei mai mari ai ca.· 
nepii până aceasta e e mica? (Pasarile). Trebuiesc oare; 

I 
I 
I 
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pentru aceastl:l. stârpite paserile? (Nu trebuiesc, pentrucă 

ele stârpesc omidele, fluturii, vermii şi alte insecte). 
Gum ne putem apara cânepa de paseri? Punem ciuhe 

în cânepă, sau le hâşiim). 1081}' 8trlUca. 

()FIGI()A.Sr~. 

~aportut comisiei orgauizătoare*) 
Onorată adunare gen€talâ:! 

Comisia organiza.toare intrunindu-se in şedinţă, se 
constitlle in modul următor: Prezident D. Micu, raportor 
N. Pasulă. 

Luându-s( la desbatere raportul general al comitetu
lui central despre activitatea reuniunii, comisia propune 
ca acel raport în general, să se ia la cunoştinta. 

In speţial comi8ia propun<:l luarea la cllno-ştinţa. a 
punctelor 1-9 din raportnl comitetului. 

-. Referitor la punct 9 insă, comisia propune, ca ad. ge
nerală să. îşi exprime regretele asupra faptului, că confraţii des
părţamântului OrAzii-mari au refuzat a primi nobila invi
tare a biroului ct>ntral in scopul de a generaliza organul 
nostru; propune ca adunarea generală s;l îndrume comite
tul central a continua tratativele in aceasta direcţie, cu 
atât mai vârtos, că dela sora reuniune din Timişoara până 
tn prezent nu ~'a primit răspuns meritorial. 

- La punct 11 observăm. respecti ve comisia pl'O .. 
pune ca adunarea generala.; sa indrume comitetul central 
a executa conclt1znl privitor la incassarea reshlOtelor, iar 
ştergerile in viitor sa se facă cu mai mare scrupulozilate. 

- La punct 18, comisia obsarvă, propumlnd adunării 
generale, ca sa. îndrume comitetul central, ca in viitor la 

.) Adnex la prox. ad. gen. sub. 1). 
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dtstribuirea premiilor pentru instruarea anal fabeţilor, să se 
indice Cll numele învăţătorii premiati, ceiace tn trecut s'a 
omis. O facem aceasta. ca sa contribuim macar in câtva 
]a insulleţlrea inva.ţatorilor cari au ostenit pentru in:;lrua
rea analfabeţilor. Suma de 35 cor., venita. dela corul tipografi
lor în acest scop, avându-se tn vedere faptul, ca anul acesta 
nu s'a primit raport decât dela un învăţător, decernerea 
acestui premiu să se amâne pe viitor, când se vor pre
zenta mai mulţi învclţa.tori, cari au muncit in aceasta 
direcţie. 

- Referitor la acttvitatea despărtamintelor, comisia 
propune, ca activitatea ace tora să se iee la cunoştintă 
atât in general cât şi in spetial, având îndoeli şi serioase 
îngrijiri numai faţă de despărţământul Ha.lmagiu, care nici 
după solicitarile repetile ale comitetului central, nu a fost 
punctual in împlinirea agendelor. 

Pentru orientare, nolificăm aci, că acest despărţa.mânt, 
deşi a trimis în cele din urmă raport despre activitatea 
sa raportul acesta tnsa a inh'at aşa de târziu, că despre 
acest desp. n'a putut apărea nimic in raportul general 
publicat în organ. 

Supunem dect afacerea aprecterii Ono ad. generale! 
Propunerile comitetului central, 1-6, comisia le con· 

~ideră de ale sale şi propune, ca ad. generală inca să le 
primească, 

Incâl priveşte absentările membrilor, comisia propune, 
ca adunarea generală sa scuze pe toţi membrii, cari ş'au 

prezentat cererile bine motivate, afară de membrii, L. Dublea 
~i A. Dragoş, cari nu s'au scuzat motivat. 1 

S'au ivit cazuri concrp-te, când unii tnvaţatori, pe lângă 1 
tot zelul lor, totuşi nu au putut participa la şedinţele I 
ad. gen., deoarece organele parohiale locale, nu s'au îngri-
jit a le oferi diurnele legale. , 

Propunem deci, ca adunarea generală sa indrume co-
mitetul central a interveni la V. Consistor în chestie; 

In fine, Comisia organizatoare aflând, ca atât biroul 
.cât şi Comitetul central a desvoltat o munca. foarte seri· 
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oast! intru promovarea intereselor reuniunii, propune, ca: 
adunarea gen. să le esprime mulţumita. protocolară. pe lânga 
eslradarea absolutorului pentru anul de gesliune 1909/910. 

Neldlac, la 16/29 August 19JO. 
Demetrilt il/iru X/cui/le Pllsulă 

prezident. raportor. 
IIersilia Cadariu 1. C1'işi(IIIU Patrieiu Cuvaciu 

Raportul Comisiei esmisă pentru cenzurarea ra ... 
poartelor de cassă, bibliotecă şi controlă*) 

OII. adunare qenerrtlă! 

Comisiunea pentru cenzurarea rapoartelor de cassă, 
bibliotecă şi controla. are onoarea a raporta următoarele: 

l. Subscrisa comisiune întnlOindn-se sel constitne, ale
gându-şi prezident: pe Dşoara Iuliana Nastici, iar nolar şi 
raportaT pe P. BlOchicin. 

• lI. COlnisiunea cenzurând actele de cassa conslata., că 
starea cassei cu finea anului, şcolar 1909 a fost urma
toarea: Venite 1818 cor. 69 fileri; spese 1777 cor. 09 
fileri. Depuned la institutul» Victoria« 2655 cor. 71 fileri. 
în taxe de memhru a fosl sa. incurga 1978 cor. A incurs 
506 cor.; s'a descris 212 cor. şi a ramas a să incassa 
1264 cor. în abonamente la organ a fost sa. tncurgă 3476 
cor. 65 fileI'j; a încurs 999 cor 75 filerÎ ~ s'a desCl'is 241 
coroane; mai sunt a se incassa 2240 cor. 90 fiI. Cele mai 
mulLe restante să af1â în despărţamântul Hellmagiu. 

Tot la institutul» Vlctoria« sa afla depusă şi suma de 
963 cor. 96 fileri, cu meniţiunea de a ~ă ridica un mo
dest monument regretatului profesor şi fost prezid eot al 
nostru T. Ceontea. 

Sa. notificit insă, că între raţiocinul aflăfor la actele 
de cassă şi intre cel publicat În organul reuniuni este o 
diferintă, ceeace ce provine dintr'o greşală, ce s'a stre
curat la tiparirea organului. Comisia propune apoi, ca bi-

*) Adllex la prox. ad. gen. sub. L). 
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roul să se insarcineze, ca pâna. Ia prQx;ma adunare, &ă 
încasne toate relitaJ/t~Lţ.J chia/' şi pe cit/ea lHo(·esldlti'. 

Ill. Trecând la cenzurarea raportului de bIblioteca, co
misiunea recomând1l. ad. gen. spre primire propunerea dll1i 
bibliotecar; ca acele opnri, c<lri în blbliotfCa centrala ~ă 
aUa in mai multe exemplare, să se tmparta, dupa buna 
chibzuială a corn iletul ui central, bi bliotecilor din despartami n te. 

Pentru administrarea corecta şi uşoara a bibliotecii re
comandam şi noi cu dl bibliotecar procurarea sigilului ofi
cios al bibliotecii precum şi a regi:st relor n€cesar~. 

HeferiLr la augmentarea bibliotecii cpnlra!p, comi::li
unea nu poate decât să se identifice Ctl propUot'rea dlui 
controlor de a se comanda opurile pedflgogice inşirate in 
raportul Dsale. 

I[ltrucal priveşte s[rămutar'ea sediului biblioteci, dela 
Arad Ia Covasinţ, noi, ca COmlSll1ne, nu ne exprimam niCI 

pro nici 'contra, ci rugam an. adunare generl:lla sa dÎ:icllle 
aceasla afacere, 

Între !Icrele fnainlate de bibliotecal' am aflat 7 re
ver;:;e, prezentate pe lângă jalba, că cei ce le-au subscris 
nici pâna asl;tzi nu s'au prezentat sa reinapoeze Cărţile. 

Facem propunerea, ca respectivii Domni să se mai pro
voace şi pe viitor la restituirea cărţilor Satl a p,'eţului lor, 
iar Cnlrucă! ar fi raposat sa. se provoace următori lor. 

JV Incât priveşte activitatea dlui controlor, constatam 
din raport, ca Osa ş'a împlinit dalorinta, controlând atât 
CclSt-'a cât şi biblioleca reuniunii, dar ar fi bine, ca pe viitor 
controlorul să dovedească prin ceva act faptul. că O·Sa a 
controlat rn adevar caSS:l ŞI biblioteca, ca astfel şi consta
tarea noastra. sa 011 st bazeze nllmai pe raport şi pe In
crederea, ce o pastram pentru Dsa. 

în urma acesloI'::f, comisillnea pl'opune: să se dee ab- ro"~ 
solutorul şi să se t'xprime muliamita atât dlui cassar şi 
bibliotecar cât şi dlui coulrolor. 

NadJac, la 15/28 august 1910. ~. 

luliarla Nustici 
prezidenlll. 

Petru B;nchiciu 
notar. 
, Ioau Belfe 

I , 
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CRONICA. 
Şcoala primară din Fratlcia. Aceasta 1n o bună parte, 

nizueşte la generaliz.area educaţiei engleze, carea cOtlzistă în a 
desvolta individualitatea micului cetătean pentru vieaţa indepen
dentă, deci afară de tutela statului. 

Obstacolele şcoalei franceze sunt multe. Şcoala - ce-t 
drept ~~ influinţează formarea caracterelor tinere, dar şi ea re
simte influinţa caracterului şi însuşirilor naţionale ale poporului, 
În serviciul căreia stă. 

Prin aceasta lentă prefacere, Francia-- rnereu~· se deose
beşte de vecina sa: Germania, care perzistă Într'acolo, ca fiecare 
copil să ajungă un şurub abil... bine adaptat Într'un imperiu mare. 

Lucru de sine înteles: educaţia franceză În aceasta dir~c
ţiune ... nu peste mult - va fi superioară celei germane pre-
cum şi cea engleză e superioară - amândurora. B. 

NOlla reformă a gimnastiai. Fraţii noştri din România 
se ocupă serios cu reformarea gimnasticei. 

Pe motivul, că acest studiu·- până acuma ... a putut 
cauza şi unele schilozenii in corpul individului, Împunându-se a
numite figuri, sllcîturî şi învârtituri la paralele şi sul···, sunt pe 
cale a accepta sistema şvediană, mai întâi în şcoalele secundare 
şi În cele militare. In urmarea acesteia, se vor abandona toate 
săriturile de comcdianţi precum şi toate aparatele de până aci, 
înlocuindu-Ie cu altele. 

Scopul gimnasticei fiind excluziv desvoltarea armonică a 
corpului, se predă pe planul întâi teoria mişcaTilor şi a respira
ţiunei, arătându-se totodată mijloacele prin cari se poate Întări 
desvoltarea fizică şi păstra sănătatea. 

Treptat se va Întroduce În toate şcoalele din ţară. 
Cuminte lucru t 
Din psillOlogia infantilit. In timpul mai nou, Cll obser

vaţii din domeniul psihologiei infantile, s'au ocupat psihologii: 
Baldurin, Egger, Perez, Sully şi Edmond Cramausse1. 

Acest din urmă a şi scris un studiu amănunţit, pe baza ob
servaţiilor făcute asupra celor 4 copii ai săi. Edmond, din des
voltarea sufleteasca, ce a urmărit, a ajuns la adevărul, că intre 
actele sufleteşti nu se poate face o separaţie preciză şi prin 
urmare acestea acte nu se pot studia cu totului izolate de olaltă. 

Procedeul său e natural, dela simplu la compus. Punctele 
de mânecare - după Edmond -' în studiarea sufletului "micu
tilor" sunt: senzaţiunile, asociaţia, intuiţia, Iimbagiul, conceptul, 
judecata şi raţionamentul. 

Putem observa, că Edmond, prin lucrarea sa, voieşte a emite 
unele teorii conducătoare ... pe terenul acesta, limitat la aparintă. 
dar vast în fond. 



.. 1_' (121#.< 

248 

Acestea teorii însă nu vor forma in psihologia infantilă, 
universală, decât o mica sinteza-- ca şi alte cercetări silllile --
o petricică spre a pune fundament acestei ştiinţe in viitor! B. 

Ceeace se ill'l'aţă., trebtlie să se asimi/f'se.*) Noi împru
mutăm părerile şi ştiinţa altuia şi atâta tot; dar trebuie să facem 
ca acestea să devină ale noastre. Dacă nu facem astfel, atunci 
sămănăm perfect aceluia, care având nevoie de foc, s'a dus la 
vecin, ca să-şi ia ŞÎ aici găsind un foc mare, rămâne şi se în
călzeşte fără să-şi mai aducă aminte, că trebuie să ducă şi acasă 
la el. Ce folos, dacă stomacul ne este plin de alimente şi ele nu 
se digeră, nu transformă în putere, nu ne Întăresc?. 

Atât de mult ne lăsăm să fim duşi pe bratele altora, Încât 
slăbim cu totul forţele noastre. 

Vreu să mă armez contra fricei de moarte? 
Cetesc în Seneca. I 

Vreau să mă mângăi? 
Alerg la Cicerone! 
Aş fi găsit acestea şi în mine, dacă aş fi fost exercitat. 

Nu-mi place de loc aceasta Îmbelşugare relativă şi mincinoasă, 
căci din ştiinţa altuia nu am putea să fim Învăţaţi s'au cel putin 
înţelepţi decât prin propria noastră înţelepciune. 

Dionysius îşi bătea joc de cărturarii, cari se interesau de 
relele lui Ulyse şi nu-şi vedeau de ale lor proprii; de muzicanţii, 
cari acordau flautele lor şi n'acordau moravurile lor; de oratorii, 
cari studiau să vorbească despre dreptate şi ei nu o practicau. 
Dacă din învăţătură, sufletul IlU capătă o îndemnare mai bună, 
dacă judecată nu se face mai sănătoasă, aş vrea mai bine, ca 
şcolarul să-şi pierdă vremea la joc, atunci~- cel puţin - cor
pul i-se va mai fortifica 1 

Vedeţi folosul unui astfel de studiu, după 15-16 ani! Veti 
recunoaşte, că latina şi greca l-au făcut mai prost şi mai lezne 
încrezător de cum era când plecase d'acasă. 

Studiul, în loc să-i fi umplut sufletul de cunoştinţe, j l-a 
umflat şi numai umflat, În loc să-I ÎI1vârtoşeze! 

(Vremea Nouă.) E. Enescu-StâlpeIlÎ. 

INFO RMA TIUNI. , 
Sărbătorirea tln,li savant romdn. Chiar acum se împlinesc 

40 ani dela naşterea profesorului universitar: Nicolau !or!!a, cel 
mai mare cugetător, cel mai activ bărbat şi cel mai mare şi în
flăcărat fiu al neamului românesc. 

-) Spicuiri din Montaigne. 

r 
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Din acest prilej mai multe ziare, atât la noi cât ŞI l1l Re
gat, l-au sărbătorit scoţindu-i în relief mintea lui mare şi luminată, 
pe urma căreia, ca dintr'un izvor nesăcat a curs şi curge atâta 
belşug de ştiinţă şi premenire naţională. 

Deşi munca lui prodigioasă a fost bagatelizată de multi 
.,.l!alldarmi ramii ai literatllrei româneşti," el va sta mândru, tare 
şi neclintit în prestigiul şi aureola cei compete de adevărat sa
vant român. 

Cultura şi literatura naţională sunt celea două mari tezaure 
ce i-au frământat fiinţa. 

Îi dorim şi noi din inimă vieaţă îndelungată şi multă activitate 
rodnică pe cârnpul inţelenit al neamului românesc, ii dorim dlui 
Iorga realizarea tuluror idealurilor sale mari!! ... şi sfinte! 

Şedinţă de comitet Comitetul central al reuniunii noastre 
invăţătoreşti a ţinut Joi, 6 Iulie n. a. c. o şedinţă extra-ordinară 
sub prezidiul prezidentului general: iosif Moldovan. 

Dintre membrii au fost de faţă: Iosif Moldovan, Dimitrie 
Popoviciu, Nicolae Cristea, Pavel Oârlea, Alexiu Doboş, Ştefan 
Roja, Dimitrie Olariu, Teodor Cherechean, Gheorghe Petroviciu, 
Petru VancLI, Mihail Vidu, Nicolae Boscaiu şi cassarui desp. prot. 
Arad, Petru RlISSll. ' 

S'au rezolvat toate afacerile curente şi s'au luat dispozitii 
pentru convocarea adunării generale, care estilllp să va ţinea 
în Arad. 

Conferinţă ItI~Iăfă,torească. Jnvătătorii din protoprezbite
ratul Chişincului. şi-au tinut adunarea de primăvară În Chişifleu, 
În 619 Iunie (a. c.) la şcoala învăţătorului ioan Calm. Membrii 
coadllnaţi au ascultat examenul, carele a fost multumitor. 

De data asta dl 1. Caba s'a dovedit şi un foarte dexter con
ducător de cor. A cântat cu băieţii săi, în terţet, nişte arii atât 
de frumoase, încăt pe toţi ne-a fascinat şi captivat. O elevare 
sufletească, ce se poate compara cu cea a delfinului... carele fas
cinat de celebrul cântăreţ al vechi mei : Arion, pe acesta l-a scos 
dela moarte. 

Intre agendele puse la ordinea zilei de remarcat e lucrarea 
colegului ioan Betle din Şiclău despre alcoolism, arătând aevea 
modalităţile prin cari am putea forma societăţi - de temperantă 
cu copii dela şcoală. 

Cu acest prilej s'a tinut şi conferinţa metodologică (despre 
toate examenele din tract) sub prezidiul O-lui adm, ppesc D. 
Muscanu. 

Comisarul consistorial Dimitrie Popoviciu prin o expunere 
clară, semnalează greşelile constatate În învăţământ, stăruind 
pentru delăturarea lor pe viitor. Indigetările făcute de comisar i 
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sunt temeinice şi 'n ultima analiză au de scop scoaterea meha
nismului din şcoală prin Inlocuirea unei judecăţi sănătoase şi IU

, dependentt'. 
Întrunirea de tO:lmnă se va ţinea în Soco Jor. 
A'llis il1văţdtorilor. "Adunarea generală viitoare, încât îm

prejurările vor fi favorabile, se hotărăşte a se ţinea în capitala 
tării BLldapes~a, la caz contrar În Arad." Aşa sună conclusul luat 
în adun. gencr. din Nădlac privitor la ţinerea adun. gen, din a. c. 
- Comitetul Reuniunii în şedinţa dela 23 luniu (6 Iuliu a, c. 
ocupându-se şi de aceasta afacere a constatat, că: deşi biroul a 
făcut tot posibilul în merit, deocamdată trebuie să abstăm dela 
aceasta dorinţă şi se o rezervăm pe altădată. fncât pentru a. c. în 
considerarea timpului înaintat, a autorizat prezidiu! să convoace 
adunarea generală încă in cursul acestor vacanţe şcolare aici in 
Arad. Convocatorul se va pulica la timpul său În toate foile ro
mâneşti. 

Un c01l1ttet parohial, care lşi pricepe cJlemarea. Termi
nându-se examenele de estimp, comitetul parohial din fruntaşa 
comună Nadlac, a ţinut şedinţă, În care s'a raportat, că toţi în
văţătorii, fără escepţie, ş'au făcut splendid datorinţa. Comitetul 
parohial, plăcut surprins, a votat momentan intregului corp Învă
ţătoresc, ca incuragiare pentru viitor, un frumos dan de 100 cor. 
Sll ma aceasta, corpul îl1văţătoresc a cedat-o colegului, care tră
ieşte Între împrejurări materiale mai slabe: lui Uroş Totorean. 

Iată un comitet parohial vrednic! Iată un comitet, care În
ţelegând glasul vremii îşi pricepe chemarea! Iată un corp învă
ţatoresc, compus din adeveiraţi colegi! Laudă şi cinste lor!! 

Necroloage. Truditul profesor din Sibiiu: Aurel Bratu a 
trecut la cele vecinice luna trecută (12 iunie n.) 

Toţi câţi l-au cunoscut pc acest tânăr muncitor, Cu regret, 
au luat ştire despre perderea lui. 

Aurel Bratu a fost muncitorul fără pregret pe câmpul În
tins al ştiinţelor, -~ În deosebi l-a preocupat ştiinţele matema
tice. A fost prototipul diliginţei, care luptând ca student cu ne
numărate neajunsuri materiale, prin propria-i putere s'a ridicat 
la frumoasa-i poziţie În care l-a cuprins năpraznica moarte. 

Allrel Bratu a funcţionat ca profesor şi la pedagogiulnostru 
din Arad, unde s'a distins pri cunoştinţele sale temeinice şi vaste 
şi prin captivantul său mod de predare al studiilor. 

Toţi foştii săi elevi, cu duioşie amintesc despre Aurel Bratu, 
carele a fost un cap luminat şi o inimă bună. 

Odihnească în pace I 
~ Pavel Stf11Ul.... Cine nu a cunoscut pe acest zelos şi în

sufleţit merri6TIlă1 Reunionei noastre. Protocoalele adun. generali 
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sunt mărturie vie despre sfinţenia cu care a ţinut la aceasta in
stituţiune de care a legat multe şi mari speranţe. Nu era lucru, 
care să-I poată împedeca dela adunările generali, şi se sârnţia 
mândru când se putea vedea in societatea colegilor lui, ceea ce 
se poate constata şi din posele luate cu asemenea ocasiuni. El 
era l1unu1l1ai unul dintre cei dintâiu la împlinirea datorinţelor faţă 
de .Reuniune, ,dar aproape unicul în ceea ce priveşte jertfa pentru 
idealurile ei. In fie.:are an făcea dăruiri frumoase bibliotecei, prin 
opuri de valoare apărute În literatura română. 

Acest Pavel Stalla, vrednkul învăţător din Şimand, nu mai 
este Între noi. O taină as.:ut1să a naturei, la facut să-şi curme 
viaţa prin un glonţ slobozit în pept atunci, când sta In fata bine 
meritatci sa:e pensiuni. Obosit de munca grea de pres te 35 ani, 
după ultimul examen dela tinea acestui an şcolar, cu care oca
siune i-sa făcut binemeritate ovaţiuni de cătră inspectorul trac
tual, comisarul cOl1sistorial şi pretenii presenţi, şi-a cerut pensio
narea. Na aşteptat însă resolvirea afacerei, ci spre cea mai lllare 
mirare şi infiorare a jelnicei sale soţii, rudenii, prieteni şi cuno
scuţi singur şi-a curmat viaţa, care se vede a fi fost acum o 
sarcină prea grea pentru dânsul. Fie-ţi fericirea deplină in locul 
la care ai grăbit l 

Himelt. Tinerul învăţător din Gioroc OI Gheorghe Mihuta, 
fiul vrednicului nostru coleg Savll Mihuţa învăţător În Micălaca, 
s'a logodit în săptămanile trecute cu gentila Dşoară Zina Antonie 
din Gioroc. Gratulăm tinerilor şi părinţilor. Să fie Întru'n ceas 
bun şi cu noroc! 

Hartă oprită. Ministerul de interne a detras dela harta 
etnografică a lui Hanau Henrik, apărută În editura institutului 
hartogrilfic al lui O. Freytag şi Berndt, debitul poştal pe întreg 
teritoru 1 Ungariei. 

Bucliria i"'l'ăllltorilor pellsiemafi. Ministrul de culte şi 
instrucţiune publică a promis În discursul său, ţinut cu prilejul 
pertractărei bugetului cultelor, că se va înţelege cu ministrul fi
nanţelor, că dela 1913 Înainte şi învăţătorii penzionaţi până la 
]907 să capete ameliorare de penzie. 

Ce vrea millistml ZiclIJI.:' Terminată fiind discuţia la bu
getul cultelor în general, ministrul Zichy, În răspunsul său, iată 
ce a zis: . 

"Eu vreau să despart calijicaţiunea de preparandie, de cali
jicafillllea de fnvâfator.« ,-- Lucrul e proectat aşa: In viitor, 
dupăce un preparand termină cursurile de preparandie şi făcând 
examenele de lipsă işi căştigă calificaţie de preparandie, trebuie 
sa mai presteie un examen 'inaintea unei comisii examinatoare, 
instituita 'din partea statului şi numai atunci este În drept a 
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competa la vreun post de Învăţător. In proiectul, ce lam pregătit 
referitor la calificaţia ÎnVăţătorilor, a zis mai departe ministrul 
Zichy, "aceasta idee vreau sti o pun În pmxa. 

* 
Colectă. Doauă figuri mari şi luminoase, doi luceferi veci-

nic neuitati ai neamului nostru: Mihliil Eminescu şi Oheorf{he 
Bariţiu au trecut de mult la cele vecinice. Comitetul central al 
"Asociafiullii pentru literatura şi cultura poporului român din Un
garia" Însă, urmând sentimentului de recunştinţă şi pietate fată 
de aceşti providen(iali şi neintrecuţi bărbăţi ai nostrii, a hotărît, 
ca să ridice în oraşul Sibiiu câte un bust în amintirea lor. Spre 
scopul acesta a emis o coală de colectă, carea ni-sa trimis şi 
lloauă. Comitetul nostru central, ocupandu-se, în şedinţa sa extra
ordinară dela 23 Iunie (6 Iulie) a. c. cu aceasta afacere, a votat 
din cassa reuniunii câte 10-10 coroane pentru acest scop, ho
tărând totodată, a deschide o colectă În chestie şi în organul 
nostru. Aducând aceasta la cunllştinţa fratilor Învăţători, îndem
năm şi din partea noastra pe fie care coleg, că sa nu întrelese 
a contribui fie-carele cu cât poate pentru Întruparea unui gând 
atât de bun. Colecta stă deschisă şi să poate face şi în cercul 
prietenilor şi cunoscuţiloL 

Contribuiri!e, vă rugăm, să le trimiteţi la adresa cassarului 
nostru general, Iuliu GrofşOIean, În Ga!sa. iar despre resultat 
vom aviza număr de număr publicul nostru cetitor. 

Iasi! Moldovall Dimitrie Popoviciu 
prezident. secretar general. 

Poşta redacţi ei. 
Jilli mllltora. Domnii, cari au articoli la noi, sunt rugaţi 

de paciintă, căci toate vor urma! 
"Expeclath't'I.·I Lucrarea d-tale, asemenea - cu unele mo

dificări se va publica, -- te rog în3ă- În expunere să fii cât de 
clar şi tratarea subiectului să-I faci înlotdeuna din punct de ve
dere prin cip iar. 

P. şi S. Pentru numerele ce vă lipsesc, vă rog a vă adresa 
dlui secretar: D. Popoviciu, carele se Îngrijeşte de expedarea 
regulată a revistei noastre. 

1. P. irI S. Să ne scuzi, dar foia noastră nu-i pentru lucruri 
de aceste. Constrânşi de împrejurări o panem în serviţiul personal 
al membrilor numai atunci, când, fiind atacaţi în alte organe, 
acolo nu li-se dă loc a se justifica. Ma Ido Vl1Tl. 

Tiparul tipografiei diccezan:, Arad. 
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