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Felul şi planul nostru de muncă. 
A) Felul şi planul de muncă şcolară-internă,*) 

II. 

tnca în numarul 2 al foaiei noastre am fost zis, că 
naia noastra culturala. în timpul de faţă e lngreunatil peste 
masura. De aici apoi trebuinţa de a medita asupra exlen
ziunii materiei de invaţamânt şi asupra chipului prin care 
am putea ajunge mai uşor şi cu siguranţă la limanul \;le 
toţi dnrit. , 

Ca să incepem firul, n'avem decât să luăm pe rând 
indeosebi disecarea acelor discipline şcolare, cari din punc
tul de vedel'e religios, cultural, moral, Pl'actic şi util stau 
pe planul intâiu. 

Drept ce vom începe cu invlittmuÎliiulreligiunii. în
cepem cu acest studiu fiindca, deşi prin ordin separat
in timpul mai nou - il propun preotii, in o bună parte 
se preda şi de învăţătorii nostri, fie ca. unii preoţi mai 
bătrâni sunt scuzaţi, fie ca. unii ~/l'ati colegi« de voie de 
nevoie fac pe oportunistul ... ceeace, bineinţeles - e cât 

*) Din cauza altor arlicoli de actualitate, am fost necesitat a amâna.. 
publicarea prezentei lucrări, tncepuUl. In numărul 2, 
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~'e poate de rău. Materia, după cum e contemplată în plan, 
e prea vasta, indeosebi la clasa II şi III. Nu voim a stărui 
ca. ce să se omita. şi ce să se accepteze, căci aceasta s'a 
spus de atâtea ori. Doresc 'fnsă a elucida un punct ali 
acestei materii: predarea fabulelor sau mai bine a poves-
tilor in primul an şcolar, ca: Mama şi fetiţa. Capra cu 
trei iezi. Cei trei f1uiuraşi etc. cerute şi de plan. Contra 
astorfeL de istorioare de conţinut moral nu odată sau auzit 
voci stridente şi de alarm atât din gura l)edaguqilul' f'or-
ţati, cât şi acelor naturali. Aceşti pedagogi au acceptat 
molivul: .Mama şi fetita« I ele. ca poveşti nu sunt bune 
pentru bilieţi, ba sunt chiar periculoase, deoarece nu ':Sunt 
bazate pe realitate, sunt falze nespunând adevărul, iar prin 
atari lucrări, daca. nu la început - de sigur mai târziu 
elevii ne vor da de minciună etc.« 

A sushunea aşa ceva în~emneaza a nn fi mcurat cu 
studiile sau fazele prin cari a it'ecut şi trece in mod '::5UC

cesiv desvoltarea genului uman. O mică ochire treaza tn 
direcOunea aceasta va dela.tura vătuI, putând vedea şi ju
deca limpede pe aeui parte înclină adevărul după care 
atâta ne sbatem! 

Fiecare e în cUl'at cu imprejurarea, că pruncii obligaţi 
la şcoala cotidiana în anul L sunt - după legile fiziologice
antropologice - in pen:oda prunciei . .Făcând prezenta cons
tatare, să lua.m pentru ob~ervare şi analizare un atare 
baiat, atunci insă când dîinsul nu are de lucru cu şcoala 
ori că chiar nici păreţii ~coalei nu i-a vazut pe buna. cale. 
-Ce face el acasa la parinţi fiind Ia largul tul?! ... 

}.,'e .'om covii!<qe, că copaul nostru în jocul lni vorbeşte 
cu p/:et1"ile. nâsipul

t 
lemnele ŞI: alte obierJte imprejmuitoare, 

privimlu-le adecă toate acestea. ca pe nişte fiinţe vii. Acelaş 
adevar îl vom experia şi la fetiţe, .. natural dupa felul lor 
de a se juca. Oare ce a operat aici, de copiii iau lucru
rile tot deandoasele?.. Nimic altă decât modul de gâ.n
,dire şi pricepere pe care noi ti numim închipuire, iar 
-după legile psihologiei acest stadiu al mentalitaţii copila
;reşti il numim stadiu imaginar. 
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Iala deci puternicul motiv, care pledează pentru aşe
zal'ea) prelucrarea corecta a materialului de inv. in per
vazul şcoalei elementare. Acesta e terenul lui priincios 
de desvoltare, nefiind el dispus sa judece, dar nici capabil, 
că de pildă băţul lui (pe carele il foloseşte de cal), are 
ori nu vieaţa? şi că cum ar fi mai bine de el? .. " Tot 
astfel stam şi cu prelucrarea materialului din anul prim 
şcolar, unde prevalează pieze de conţinut narativ: mama 
şi t'et;(a elc. Că piezele (din întrebare) sunt prea lungi, 
prea estinse, acceptez şi eu, dar aceasta e intrebare numai 
de forma. şi nu psihologică-pedagogica. , 

Celea semnalate ne spun, ne spun, că munca desvol
tată de invaţator în direcnunea »povestilor«, nu poate fi 
bagalelizală şi cu atât mai putin contestata. în mod serios 
din partea crdicilof de ofazie, cari mai mult încurcă decât 
descurcă. 

Ce priveşte felul de predare şi memorizare al mate
rialului din l'eligiune, acesta variază după puterea de ca
pabilitate a baeţilor. în anul prim şi al doilea - negreşit 
- memorizarea nu se poale face decât direct şi excluziv 
pe baza predarii libere din partea lnvaţcHorului. începând 
cu anul al treilea, elevii au trecut deja peste mehanizmul 
celirii şi astfel memorizarea poate fi aj utală cu succes şi 
de studiu sau manual. Ce~i drept unii dm învatătorii nostri, 
afară de cartea de cetire, nu folosesc nici un fel de ma
nual. E foarte bine, dar mai ales dascălii nostri de azi 
trebuie să desvoalte o muncă grea :şi anevoioasă, la ce 
plumânii bietului »dascalos<t. se mai fortifică prin utili
zarea de manuale; vorba e numai să. ne :ştim folosi de 
ele. Manualul nu are să fie decât un simplu mijloc auxi
liar pentru şcolar, ajulându-l la recitarea înţelesului lecţiei 
pe baza celor auzite dela tnvăţalor. 

Cine va da lecţia elevilor sai - simplu din carte
adecă fără a preda şi explica: ptetinzând-o dela elevi după 
textul de acolo, îşi va pl:erde timpul cel scump, negligând 
celelalte studii, iar mehanismul mult-puţin nu va lipsi nici 
dânsul. 



152 

Deci reproducerea la înţeles - fie şi cu cuvinte 
proprii - a lecţiunei mt~i pe sus de toate. Ace8t procedeu 
ne n'ipeşte1:ncomparabil 11lai puţin timp şi ce e mai esen
ţial? Blevul se alege cu cunoştit/ţe, ideii.ntTegi şi bine 
ftlchegate, de c01'i di8pune după tn!bU1'nţă şi in 'mod facil. 
Nu mă sfiese a spune, că peste puntea dificilă de mai sus 
a trebuit să trec şi eu. 

Daca e vorba de »non sens« pedagogic, în munca 
invăţatorului, acela 11 formează: tractarea materiei din ca
te chis Încă in anul al IV. în toate ţările culte treapta 
catechisului e Sllscepulă in anii ultimi ai şcoalei poporale, 
numai noi -, nu ştiu din ce cauza. _. ne-am modemizat 
alât de radicall ... întreaga. materia de catechis fiind abs
tractiunea materialului biblic, ratia lui de a fi, nu e ac
ceptabila decât pe anii dm urma. ai şcoalei cotidiane. 

Nu mai putin esential. la acest obiect este şi extra
gerea permanenta şi succesiva. a preceptelor religioase-mo
rale din toate bucaţile predate, altmintrelea truda depusa. 
nu UlUit plăteşte şi nu mai ales azi, când seclarii obraz
ni'.:.i şi sceleraţii de totfelul nilpadesc viaţa sociala. 

Daca. e vorba de o expunel'e obiectiva. şi sincera, 
trebue s'o spun şi aceea, ca rugăciunile asemenea sa. se 
predeie de un singur »magistru 4 irelevant, ca religia o 
propune preotul sau învaţatorul. Bifurcarea religiunii, dupa. 
calapodul de pâna aci - de fel nu e pedagogica. Afara 
de aceasta învaţătorul, căruia i-s'a impus predarea rugă
ciunilor, nici nu are timp destinat în ordul oarelor spre. 
acest scop. Vorba e, că ce s'a gre'Şit, sa. "poate indrepta. 

Simil cu modul de predare al religiunii este cel al 
isloriei (palriei şi universale) ~i constituţiei, ca obiecte 
istorice în înţeles strâns. 

Puterea educati vă a istoriei penlru generaţia tânără 
e incontestabilă. Că aci, anume: ce metod vom aphca, 
nu impoartă; lucrul principal e ca să inculcăm în sufletul 
micuţi10r adevăratele idei, sentimente despre naţiunea 
mumă şi iubirea ~e patrie. JlItetoade sunt mai multe! 
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Predarea istoriei pe bază geografică, formează o exi
genţă metodică de prima ordine. Urmând acestei norme 
metodice, cunoştinţele istorice legate de anumite puncte 
geografice, se intipăresc mai adânc, se ţin mai bine in 
minte. Pe lângă un pic de iscusinţă tot astfel se poate 
intercala intre celea două studii şi constituţia. Lucru prea 
evident, că cunoştinţele geografice au să precedeze pe 
celealalle (istoria-constituţia), căci aUcum nu-ti e cunoscut 
terenul cum se cade, să nu zic chiar de fel, - pentru a 
tracta evenimentul cutare şi forma de guvernare. Confortul 
acestui metod mai este, că suntem scutiţi - cum ai 
zice - de o inşi rare prea estinsă şi in coerentă de material, 
le.rplndu-ne mai mult de eveuimeni,ul istoric din cutare loc. 

Părerea mea apoi este, că şi la istorie şi constituţie 
putem folosi manuale tot din motivele expuse la obiectul 
religiunii: nu ca elevul să hoviseze textual, ceeace e o 
tortură, ci pentru a se ajuta reproducerea după jnţeles a 
continutului lecţiunei predate. 

Spre a nu mă abate prea tare dela ordinea obiectelor 
de inv., ma. opresc aci la studiul geogmliei, despre care 
am să spun, că dânsa formează punctul de concentraţiune 
pentru cunoştinţele reale cu subdiviziuni1e sale speciale. 
Scopul amănunţil nici al celoralalte obiecte de până aci 
nu l-am relevat; tot aşa şi al geografiei, deoarece acela 
e îndeobşte cunoscut, ci, ce priveşte predare ei, doresc să 
spun, că afara. de o predare bună şi o mapă corespun
zătoare (de părete) - ne facilitează munca şi mape mici, 
de mână (kezi terkep). Aceste ne fac foarle bun servHiu, 
mai ales la repetitie, când nu suntem constrânşi sa tot 
scoatem hăetii la mapa (de părete), ci le demandăm sa-şi 
iaie fiecare mapa sa (de mână) la loc şi îi provocăm pe 
sărite (câte odată in ordine), la răspunderea lectiunilor. 
Desemnarea terenului tractat fncă e foarte pedagogică. Cu~ 
noa~terea temeinică a regiunilor principale şirsecundare, e 
alta conditie esenţială a rezultatului geografic - solid. 
Aci mai bine aşa ne putem ajuta, daca. de pildă - la 
tractarea unui ţinut - lnşirând comitatele, sediile, oraşele 
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~i atte comune de ceva însămnătate, elevii sunt PUŞi: să 
răspundă toate direc/iunile (regiunile) în cari se (1flă cutare \ 
punct geografic dela celalalt, Aşa bunăoarlt elevul va răs~ 

punde (începând dela comitatul în care se afla. dânsul d, 
e, Arad): Dela cOtm:tatul Amrl sjJ,'e apus se estimle comi-
tatul Csanad (Cenad) an7tâncllt-l:-se mm'gini le) cu sediul 
.Mak6 (Macău), cm'e să a(lăîn partea apusului de meazi'izi 
a comitatului. Dela Mak6 spre răsăritul de meazănoapte 
se află 1~[ez6hegyes (cu hergelie vestita.) etc, în urma unei 
atare proceduri, elevul totdeauna e orientat şi nu orbe
cheazlt, Şi la geografie ne putem folosi de studiu şi 
cine îl foloseşte cu,m se cade, nu comite nici o deviare 
dela adevărata cale a pedagogiei. 

Din iddle răposatulul pr. pdru Şpan. 
(Pro memoria.) 

L-am cunoscut din că"file şi articolele sale pedagogice 
i~~ cari su:/let!tl său m'J,re împresurat de energia şi entuzi
asmul tinereţii pent"u nevoile intelectuale ale dl1.scălilo1' "0-
mani, a' adus interesul pent"u cunoştin fele înalte şi pentru 
concepţiile superioare ole pedagogiei modM'ne, in aceste ma
nifestMi sufleteşti, cat'i biJjbăe de flacăra '1t1lei minţi înse
tate pent1'u idealuri, de avtillf sp,'e culmi tot mai Înalte, 
a 1'ăsunat şi va răsuna sufletul muncitomlui, Ca1'e n'a cu
noscut ,'epausul odihnei. 

Fi,'e înzestrată cu aptitudini de mare dascăl şi cu 
un fin spin:t deplin înţelegâim' ale ştiinţei pedagogl:ce, por
neşte cu un cU1'aj supet'ior, Întru unnăriua artei educa
(iunei herbm'tiane, pe care par' că armme a fost chemat ca 
să-o tălmăcească, Duhul tmnspirat nu l-a ţinut ascnns îtt 

lumea ideilo?', ci l-a cobo'rU în câmpul activităţii pmctice, 
ca pn:n irdtlsul, de cei chemaţi prin dmgoste, de cei mâ1laţi 
de misiune şi atraşi de moralism'e, sa se lumineze d,'umul 
neamului sau căira frumoasa şi dulcea slovă 1·omânească. 
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S'a făcut p7'ietiuul dascc'ililor J nu prin predicatii tl"U/flŞe'l' 
ci prin cuvinte Înti'iritoare şi pri1~ sC7'isul său mişcător de 
eate a legat o mare ,"ăspundere. In anul 1907, rmînat de 
dorul dl') a sluqt cu credintă altarului la cat'e aMtea mii 
de dascăli isi fac rUflâcitlnea· zilnică de aposto/at, ,'idică 
cu mândrie steagttl » Vet1"ei Şcolare«, ce tnenită a fost, să 
trezeasdi viea(c'l În acele su;flete modeste ce prin muncă se 
încem"că a se 'ridicâ âUrc'l c/f.ltum modernă a neanuwilor 
COhşt/:ente, cafi trăesc la lumina pornită din însaş alcă
tuirea lor Sl{jleteascc'i. 

Îndreptat de acest ideal, a jilcut din acea • Vatm 
8colară« un cămin în jurul direia a chemat pe acei a 
cât"or inim(l se Încălzeşte de aceleaşi aspim(iuni, pe cei 
stâpâniţi de aceleaşi tmditii şi moştenit"i, ca să-şi fău
,"ească UIt vi/:tor demn de poziţia lor, ce mr'lrturie să fie acelei 
genemţii de oameni cinstiţi şi de ispravă pe cari ti are 
acest popor. Acestei direcţiuni şi-a închinfctl1ieata, şi-a pus 
în mişcat'e vointa şi încălzit inima de luptător adn1ărat, 

Din unnărirea ştiinţei şi artei educatitmei şi-a făcut 
doqme de credinţli, pentru realizarea câreia a început cu 
jerfjit'e de sine lupta stăruitoare ce i-a câşt(gatîn -inimi 
1'ecunoştin(a, iar in sujlet i-a adus Uniştea omuluitmplinito?' 
de datorin(e. 

Fiinţei venite În numele Domnului pentru gasu"ea şi 
,'âspândirea adevă1"ulU1:, şi pentru aşezm"ea unei temelii 
morale, pentru crearea şi desvoltarea unot' simburi devoinfi 
inspira te de duhul bunâfă(ii continue aici pe pământ, nu 
i-s' a hărâzit loc de odihnit'e" Atm'i fiinţe menite sunt să 
aducă îutnt[Jm"ea înaltului ideal omenesc iubire şi că/dm'ă 
pentru cei ce i-a chemat Isus la sine - săvilrşind pl'in 
aceasta o taină Dumnezească. 

Dr. Petru {'pan, ca şt sfântul lU/:c elvetian, inspimt 
de dragoste pentru neamul său, îşi înd1"eaptă ochii ispitiiori 
spt'e tjate cărările duâUoare cât,"ă 'ridicarea şi 1năltat'ea 
acestui popor din nămolu,l neştiinţei şi sărâciei în cari l-a 
scufundat vitregia vremurilot'. I ' 
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Ce a infiripat pe acest teren, a al'iUat, gestulrecunos-
cător al fiilorve:stiţilol' moţi, Înfiin(t~ml cu obolul 10,. - ,! 
asemenea dinamtni v(lduvei din evanghelie - fond ul »Peit'u 
Şpan«. Dar mai vârios aceasta activitate o va setie cu I 

litere neuitaie istoricul de mâine al desvolti'irii noastre ocul- 1. 
turale, cm'e cumpănind munca ce a întreprins-o Dr. \-ipan 
pentru trezirea puterilot., ce zac în neamul s(lu,va recu-
noaşte, că deodtttă cu coborirea lui in mormânt, s'a perdut 
încă un om, eate ne-a invăţat să ne iubim cei trei buni 
prietini: pă mântui, legea §i limba. 

f~egele ~iatei. 
(Lecţiune practică din istorie). 

(Conti;!uare şi fine). 

N. Oristea. 

Dar ce l-a dus pe Matei contra lui Podiebrad? Şi 
cum s'a terminat acest rezbel? (a ocupat Moravia şi Si
lezia) După rezbelul acesta cine s'a supilrat pe Matei? 
(nemeşii) Pentruce? ' 

Sisfemir::area II.nUli,ii a doua.' Se face pe baza no
titelor de pe tablă, augmenlându-se cu eventualele cunoş
tin~e noauă, obvenite in decursul aprofundilrii. 

Unitatea fi III. 
Ţâ,#a.' Acum va voi spune, cum a fost regele Matei 

în timp de pace. Cine-i vr{dnic de un lucru, acela-i vred
nic ~i de altul zice românul. Aşa a fost şi regele Matei. 

Lucrul cel dintăi i-a fost sa. aibă o armată bună şi 
la care fiă-i poată porunci el cum voieşte, pentru aceia a 
înfiinţat el armata neagră (se numia aşa, pentrucă soldaţii 
erau imbracaţi în haine negre). Aceasta armată" el a înflin
tat-o, el a sustinut-o şi el a şi învăţat-o. Atunci o trimetea 
in rezbel când voia. Aceasta a făcut-o Matei pentruca., până 
aci, c!lnd avea vre-un rezbel şi ti trebuia soldati, totdeauna 
trebuia se ceară dela nemeşi şi dela preoţimea inalta. 
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De aici nainte el fu stăpân peste armata sa. Cu armata 
aceasta fnsă se sporiră spesele regelui in milsură mare, 
nemeşii drepl că să scapara. de a mai da soldaO, dtlr in 
schimb a cerut - i-a silit - Matei, sa-Î dea altceva. Ce 
credeţi ce? (bani) Da, s'au pus dari mai mari pe popor, 
dar J\IIatei a făcut aceasta cu inţelepciune, căci a grijlt, ca 
nime sa. nu se îngreuneze peste masura, ci numai atâta să 
platiască, cât poate cu uşurinţa. 

Reproducerea: Ce armata şi·a tnfiintat Matei? Pen
truce zicem armata neflgră? Pentrnce a înfiinţat-o? Cu 
aceasta ce s'a sporit? Cum a impărtit Matei darea? 
Scrieti pe tabla: Armata neagră. Darea. 

Matei insa nu numai la aruncarea darii a fost cu 
dreptate, ci şi de aceia se îngrijea, ca judecatorii sa fie 
drepţi. Penll'l1 aceasta de multe ori se imbraca In haine 
străine şi mergea prin tara să vada, cum se impărţeşte 
dreptatea şi mai ales cum tractează domnii cu poporul 
sărac (iobagi). A apărat poporul. Pentru aceia au ţii zis 
după moartea lui: :t A murit Matei, cu el a perit şi drep
tatea«. Matei însa s'a mai îngrijit şi de economie, industrie 
~i comerei, acestea inca au înflorit sub domnia lui. 

Reproducere: Pentruce umbla Matei În haine străine 
prin ţara. (Să povesleşte cazul dela Cluj). Si ce făcea unde 
afla nedreptate ? Numai pe nemeşi îi apara? Ce a zis po
porul dupa moartea lui? Ce ainfJorit pe timpul domniei' 
lui Matei? Scrieţi pe tablă: Dreptate, economie, industrie 
'şi comerci. 

Ma~ pe sus de toate i-a placut lui Matei ştiinţa şi ar
tele (lucrurile frumoase), pentru aceia a chemat la curtea 
sa pe cei mai învăţaţi oameni din ,lume. CarPle tncă îi 
placeau, avea o bibliotecă corvină, in care erau 12.000 de 
cărţi şi fiindca alunci nu era tipari, avea 30 de scrietori, 
eari ti scriau cartile lui, 

Sa zice ca spesa la an cn biblioteca 33.000 de galbeni. 
Cui ii place ştiinţa, la acela·i place şi şcoala. Şcoa~ 

lele doar nict odaia. n:.au fost in stare Înfloritoare ca pe 
timpul lai Mdlei. A înfiinţat o şcoală Înaltă in Pojon şi 
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mai multe I şcoli poporale. Sub el s'a infiinţat cea dintâi 
tipografie la anul 1470 in Buda. 

Reproducerea: Ce i-a placut lui Matei mai presus 
de toate? Pe cine a chemat la curtea sa? Câte cal'ţi a 
avut? Câţi scrietori avea? Cât a spesat la an cu biblioteca? 
Dar şcolile in ce stare au fost sub Matei? Ce şcoli a in
fiinţat el? La anul 1,t70 ce s'a întâmplat? Scrie pe tablă: 
InvAţaţ;, biblioteca, şcoale, tipografie. 

Aprofiwdlwe îlt. materie: Acum sa vedem ceva 
despre ceJea auzite. Pentruce am .zis că a înfiinţat .Matei 
armata neagra? Cum era armata nainte de el? Care ar
mată a putut face ţarii mai mult bine, aceia nainte de el, 
când soldatii erau soldaţi numai in timp de rezhel, ori 
armata lui Matei care efa totdeauna şi învăta? Aşa dară 
bine a făcut Matei ţării sale că a infiinţat armata neagră? 
Matei plătea şi ţinea bine soldaţii săi, se zice că pe toţi 
îi cunoştea după nume. 

Aceia o ştim, că Matei a fost un rege drept. Pentruce 
umbla el oare prin ţară in haine schimbate ca să vadă 

cele ce se întâmple'\.? (Pentrucă dacă mergea ca rege, atunci 
îi arătau lui toţi numai aceia ce. e bine). A~a 1 Pe timpul lui 
erau nemeşi şi iobagi. Neme-şii şi cel mai bun de inimă 
se uita şi trada cu iobagii ca şi când ei n'ar fi fost oameni. 
La judecătorie să fi avut iobagul toală dreptatea, nici 
odată nu i-o ditdeau faţa. de nemeşi. Ştiind Matei aceasta, 
părtinea mai· tare pe iobagi. Şi totuşi lumea numai după 
400 de ani a ajuns la aceia ,ce Matei atunci a văzut şi' 
făcut, că adecA toţi oamenii să fie asemenea naintea legii. 
Am zis, că pe tImpul lui Matei a fnflorit economia şi in
dustria. D'apoi de astea are ţara ceva folos? (Da~ pentrucă 
economii şi induslriaşii sânt cum am zice talpa tării şi 
dacă ei sunt bogaţi şi le merge bine atunci la toată tara 
li merge bine). \ 

Zisărăm, că Matei a părtinit ştiinţa ~i arta. Eată aci 
vă arat chipul bisericii lni Matei din Buda. Vedeţi cât e de 
frumoasă 1 Matei tot ce zidea, le lidea foarte frumos (ar
tistic). După el se luau şi nemeşii. Dar asta de lipsă e la 
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o tară, că locuitorilor să le placa lucrurile frumoasă (de 
arta)? Văzut-ati voi - v'am aratat - cum sunt c&sele 
oamenilor de prin Africa, pentrucă n'au cultura.. Aşa dara, 
când un popor se ocupă cu lucrurile de arta, se vede că 
e cult: iar că o poate face asta, e semn, ca e in stare bune.. 

Câti scriitori am zis că avea Matei de ti scriau? La 
aceştia le trebuia plată, pentru aceia erau ca.rţile pe atund 
aşa de scumpe. Câte pe o carte dădeau atunci un sat in
treg. PuIeţi cugeta dar că de ce i trebuia lui Matei 33.00<t 
de galbeni la an pe cărti. Şi azi sunt aşa scumpe cărţile? 
Doamne păzeşte. l\bre deosebire. Şi oare de ce? (nu se 
scriu, ci se tiparesc) Penlruce a infiinţat Matei dar tipo
grafie? Pentruca sa. se lesneasca cartile, ca să le poată 
cumpăra şi oamenii mai s&raci, sa. le ~eteasca şi să înveţe 
din ele, pentrucă cartea e mijlocul din care ne putem invaţa 
şi cultiva;' iar daca. oamenii sunt învăţa.ţi şi tara înfloreşte. 
Aşadara spre binele ţa.rii a, facut Matei ca a pa.rtini t ştiinţa? 

Sistemi:::area Imităţ;; a patra: Se face baza [n
sămnărilor de pe tabla, augmentându-se cu eventualele cu
noştiinţe noaua obvenite in decursul aprofundării. 

Toate acestea ce le-am inva.ţat despre lVlatei, s'au în
tâmplat în decurs de câţi ani? Socotiti! (1458-1490) De 
cât! ani a fost IHatei când l-au ales de rege? Cum vei şti, 
că la care, an s'a nascut? (1443) Aşa! In oraşul Cluj şi 
azi se află casa in care s~a născut Matei. Câţi ani a domnit? 
De câti ani a fo~t când a murit? Unde am zis, că a murit? 
(Viena). 

Matei a avut o moarte grabnică, se zice· că a mâncat 
smochine stricate şi acestea i-ar fi cauzat moartea; iar alţii 
zic, că aceste smochine ar fi fost înveninate şi anume 
i le-ar fi dat cineva. 

Reprodtlcere,' Cât timp a domnit Matei? Unde s'a 
născut şi la care an? Ce se zice despre moartea lui? 

Sistemi::;area gellerală.' o) Dupa moartea lui Ladis
Iau al V, Maghiarii aleaseră de rege pe Matei la anul 1458. 
Matei era numai de 15 ani, pentru' aceia au pus lânga. el 
de guvernator pe unchiul său M. Silagyi. Matei a avut 
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răzbel cu Frideric impăratul Germaniei, pe care I-au chemat 
contra lui duşmanii, dar Matei tl bătu. 

După Frideric a avut rezbel Matei cu Giscra pe care 
iar îl batu, dar la urmă se impăcara ~i împreună se lup
tară contra Turcilor, bătl1ndu-i. Matei a luat coroana ma
ghiară dela Friederic. 

EI a mai avut rezbel cu Podiebrad ~i cu tiul acestuia, 
<1ela care a luat Moravia şi 8ilezia. Cu rezbelele acestea 
Matei a avut spese, pe care le-a aruncat şi pe neme~i şi pe 

, preoţimea inaltă, pentruce aceştia se mânieră pe el şi chemară 
pe Cazmer fiul regelui polon contra lui, dar Matei il bătu 
şi pe acesta. Armata lui Matei mai bătu pe Turci sub con
ducerea lui Pavel Kinizsy şi Stefan Bathory pe Câmpul 
pânei. Matei tnsuş a batut pe Tllrci mai de multe ori. 
Nainte de moarLe a avut rezbel Matei iara.ş cu Frideric 
(a II oară), pe care il ba.tu şi acum şi luă dela 'el Austria 
şi Viena. Matei a infiintat armata neagra.. Da.rile le-a arun
cat cu drepLate pe toţi. Matei a iubit dreptatea, - umbla 
in haine schimbate prin tara., ca sa. vadă cum se împarte 
<1reptatea. A iubit poporul de rând. 

Sub Matei a inflorit economia, industria, ştiinţa şi arla,. 
Mţttei a avut o bibliotecă frtlmoasă: Corvina. El a ra.dicat 
mai multe şcoli şi a Infiintat cea dinlâi tipografie. Matei 
a domnit 32 ani. 8'a născut la 1443 [o Cluj şi a murit 
la 1490 in Viena. După. moartea' lui poporul a zis: »A 
murit Matei, cu el a perit şi dreptatea; iar istoria i-a dat 
numele de :.Dreptul Maleic:. 

b) Să iubim dreptaten. Să ajutăm şi părtinim pe cei 
asupriţi pe nedrept. bă lucrăm penttu binele şi fericit'ea 
oamenilor şi a patriei noastre, 

Acestea sânt fapte creştineşti plăcute atât lui Dumnezeu 
c!it şi oamenilor eeia ce o putem vedea dela )f1ltei, că deşi 
el a: mMrit de mult, fotuş faptele lui 'il pun şi astăzi între 
cei dinfâi regi ai Unga1'iei. 

Aplicarea: Cautaţi pe mapă şi-mi arittaţi cât a fost 
Ungaria de mare la suirea lui Matei pe tron. Acum ară.
taţi-mi cât a fost la moartea sa? Dar cl1t e azi de mare? 

\ 
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Câ.nd a avut ţara noastră răzbele, cum s'a apărat 
contra cutărui duşman? Când a fost bătută? Când a fost 
invingătoare? 

Ce fel de armată cunoaşteli voi astazi? Cine sunt 
soldati? Cât timp servesc soldaţii dela armata comuna? 
Dar cei dela honvezime? Câte feluri de soldati cunoşti? 
(pedestraşi, ca.Iăl'eţi, tunari, vânători etc.) 

Pentruca ţara să se cullive, ce se inflinţam? (şcoli)' 
Ce fel de şcoli cunoaşteţi voi? 

Pentru oamenii mari, cari n'au umblat alta şcoala 
decât cea poporala, trebuie sa se înfiinţeze intre popor 
societaţi de lectură (unde să aibă diferite foi din cari să 
se lumineze, sa cunoască lumea şi desvoltarea altor nea
muri şi popoare), Apoi si!. se infiinţeze biblioteci, în cari 
se fie carţi bune de cetit, din care inci!. se hImineaza po
porul în toate privintele. (economie, industrie comerei etc.) 

OFICIOASE. 

Cuvânt funebral 

Todm' illari~, 
învăţător 

rostit de Dimif1'ie POJ!ovicill, seC/'etarul gt}neral al renninnii nOllstre 
îrW('iţldore~ti, le, piirăstasul aranyiat de reuniune pentr" re}!osaţii 
sl"ti, ca ocaziunea adlUhJdi gene1'(,le ţinufii în ~N(ldlftc, la 1:)/:28-

1(i/21} August DUO, 

Onomt public! 
Iubiti lrati! I , 

Am tinut astazi părăstas, tnălţând rugăciuni ferbinţi 
cătră cel atotputernic, pentru odihna sufletelor celor mai 
buni şi aleţii ai nostrii, cari după zisa sfintei scripturi, 
că: ,pământ eşti şi în pămâ.nt le vei întoarce«, unii mai 
de timpuriu, alţii mai târziu, au trecut la cele vecinice, 
lăsându-ne noauă, urmaşilor Jor, amintirea faptelor lor 
bune, amintirea faptelor lor frumoase. 

I 
i 
i 
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între cei mulţi pomeniţi, fară indoială, Jocul întâiu îl 
.ocupă marele nostru magistru şi învăţător, mult Iegretatul 
de pie memorie: Teodor Ceontea, savantul profesor dda 
vechea noastră preparandie română din Arad, fostul pre
.zident şi primul membru de onoare al reuniunii noastre 
invătăloresli; locul al doilea, in şirul celor pomeniti, il 
ocupă m'.lrele [Hanlrop şi românul de inimă Magn. Sa 

. Stdan Antonescu, conzilier intim, fostul preşedinte al sedriei 
~rfanale din Lugoş, membru fundator al reuniunii noastre, 
iar in locul al treilea, atâţa şi atâta ostaşi vrednici şi 
distinşi, camerazii de muncă ai nostrii, cu fapta şi cu 
cuvântul, în ogol'Ul inţelenil al neamului, ln aceea mândră 
gradina, care dâlea roade bune a adus in trecut pentru 
biserica şi neamul nostru, şi care astazi, tocmai pentru 
aceste bune şi gustoase producte este atât de mult luată 
la ţintă, preCllm şi ceialalţi binevoitori şi spriginltori. 

Şi nu ştiu cum e, dar cu cât ne departam mai mult 
dela timpul, in care aceştt nednici pionel'i, devotaţi şi 
sârguincioşi apostoli sau dus dintre noi, cu atât figurile 
lor apar inaintea noastră într'o aureolă mai senina. şi mai 
fermecătoare, iar noi, cuprinşi de o adâncă pietate, cu 
<:€a mai mare reverinţă ne descoperim capetele şi depu
nând o lacrimă de durere pe mormântul lor, facem vot 
sfânt, ca. vom câuta in toata. viata noastră, ca ei se fie 
nemuritori,' nu numai prin filptele săvârşite de dânşii, ci 
:?i prin faptele ce vom săvârşi noi în numele. lor. 

Onond public! 
Iubiţi frati! 

Sunt aproape 4 ani, de când pe o iarnă grea, dupa. 
.o activitate încordată şi plină de cele mai frumoase rezul
tate, urmărit şi de cea mai adâncă durere a noa~tră, în 
anul 1906, la 17/30 Decemvrie, marele nostru învăţător 
~i conducător, tala adevărat al dasca.lilor, profesorul şi 
prezidentul nostru iubit, conduc~torul in viată şi tntări
torul nostru după moarte: Teodor Ceontea, a trecut la 
cele vecinice şi a fost înmormântat cu frumoasă şi deamnă 

l 
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paradă in cimiterul de sus din Arad, lângă un Tuducescu, 
Russu, Şandor, Gavra, Petran şi ceialalţi muln şi mari 
dascăli tii nostrii. Aici îşi doarme somnul de veci acela. pe 
care iubirea fată de chemare nu la putut despărţii de elevii 
săi nici dupăce aceştia au parasit institutul şi au intrat 
In viata. Unde numai era vorba de şcoală şi invăţator, 
Teodor Ceontea totdeauna era printre primii luptatori, cu 
fapta şi cu cuvântul, muncind cu însufletire pentru drep
turile şi ridicarea lor la locul ce le compete în viata. Şi 
astazi cu dreptul putem zice, col dela moartea aceslui 
neîntrecut dascal şi bărbat de şcoala simţim de-a binele 
că am ramas orfani, răzimati numai şi numai pe puterile 
noastre proprii. Căci să ne uitam numai în jurul nostru, 
cine se mai intereseaza astazi cu atâta dragoste de corpul 
învatăloresc? Unde sunt aslazi bărbatii, cari in aceste vre
muri grele ar trebui se fie necontenit' cu noi şi printre 
noi pentru a-ne însufle~i şi imbarbata, dupăcum o facea 
aceasta odinioară tala nostru Ceonlea? Mi-a aduc aminte 
cu multa. durere, cum odată Teoclof Ueontea, într'o şedinţa. 
de comitet al reuninnii, petractând şi discutând chestii 
gingaşe la situaţia învaţatorilor, din scaun!]} prezidial, în 
iubirea şi interesul lui cel mare faţă de ooi ~i şcoala ro
mână, pls'ngea ca un copil de soartea noastră. Unde mai 
sunt astăzi aceşti M.rbaţi cu suflet şi inimă de aur?! 
laiii mijloacele, iată calea prin care marele dascal Teodor 
Ceontea a ştiut promova cuooştiinţele speciale ale învaţa.

torilor, i-a deprins şi indemnat la activitate, le-a potentat 
interesul faţa de chemare şi în sfârşit şi-a câştigat şi sieşi 
adoraţiunea lor. 

Conducător, adevărat cvnduca.tor; părinte, adevărat, 
părinte, ne-a fost iubitul nostru magistru, l'eodof Ceontea, 
până a fost în viata. şi întăritor, in înţelesul strict al cu-·· 
vântului întăritor, ne este el acum după moarte. Vecinica 
ti fie amintirea! j. 

Numai puţin prietin bun ne-a fost şi marele filantrop 
ŞI ro mânui adevărat Mag. Sa Şt~lan Antonescu. :' 

Sunt aproape zece ani, de când tocmai ca şi pe 
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marele Teodor Ceontea, pe un ger şi mai puternic, l-am J 
condus şi pe el la locul cel de veci în cimiterul din fal-
nica Şiria. Acolo îşi doarme somnul de veci cel mai bun 1:,' 

înţele;)Hor al reuniunilor invatatoreşti în viaţa lr.văţa.tDrilor 
români. Acel Ştefan Antonescu, care şi la moarte inca. nu s'a 
uitat de noi, ci pe lânga multa dragoste ce ne-a pastrat 
în viaţa, ca un semn al dragoslii ce ne·a pastrat şi ca un 
mare părtinitor şi adânc înţelegator al reuniunilor învaţa.-
toreşti în vi3ţa inv(\ţatorilor, la moarte 'lnca nu s'a uilat 
de noi, ci a lăsat prin testament reuniunii noastre învăţa-
toreşti frumoasa suma de 4~OO cor. 

Ce se mai zicem apoi şi de ceialaJţi mulţi colegi şi 
Împreuna lucr:'\tori al nostrii, cari şi ei după timp au 
trecut la cele vecinice, jertfe fiind sfintei lor misiuni! Caci 
ei au f0st aceia, cari trecând prin mari şi grele lupte, 
ne-au lăsat noauă, urmaşilor lor, ca scumpă moştenire: 

şcoala noastră CII limha şi legea stră1Iloşeasdi ne
ştirbită. 

în faţa acestor triste amintiri, stam aci cu toţii strânşi 
de durere şi cu greu ne ese un cuvânt din gura, căci prin 
trecerea lor la cele vecinice un mare şi adânc simtit gol 
s'a făcut in mij locul nostru. 

li rugăm însa. pe loti, ca împreuna. cu spiritele ce
lorlalţi mari propovăduitori ai culturei şi înaitării neamului 
nostru românesc, se fie de acolo de sus, din înăltime, 
ocrotitorii cauzei noaslre sfinte, rugând pe dirigiuitorul sorţii 
familitlor şi al popoarelor, ca să intăreasca ~i insulleţiască 
tot mai mult şi cugetele noastre, a urmaşilor lor, ca sa 
putem continua lupta, purtată şi de ei pâna au fost in 

, viaţă, cu cinste şi demnitate spre binele şi fericirea 
scumpului nostru neam românesc! 

"în veci amintirea lor! \ 

--
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(Lecţie practică din istoria noastră culturală) anul VI *). 

AIt'llllfarea fântei,' In vara aceasta vom invaţa de-
spre George Lazar r 

I. Analiza: De unde ne tragem noi originea : (din 
Italia). De câta vreme suntem noi pe aceste plaiuri? (de 
2 mit de ani). Ce am îndurat noi In decursul atâtor vea
curi? (multe nefericiri ... au venit asupra noastra Tatarii, 
Turcii şi alte popoare selbatice) Ce a trimis Dumnezeu 
totdeauna in fruntea neamului, a patriei, de câte ori acestea 
sa aflau tn primejdie? (eroi, cari sa ne apere de primejdie). 
Are oare lipsa neamul, patri8, numai de eroi cari sa lupta 
cu arma? (cu mintea). Cu ce mai poale lucra cineva la 
înălţarea neamului, şi-a patrieI sale? (cu mintea, cu înţe

lepciunea sa) Alenţiune! Astazi vom învaţa despre un 
astfel de bărbat, care cu mintea şi cu înţelepciunea sa a 
lucrat foarte mult la înalţa rea neamului nostru. Ascultati! 

SiJlteza I. Acum VI"O 90-100 de ani noi Românii 
de aici duceam o viaţa foarte trista. La noi pe timpul 
acela oamenii erau iobagi şi trebuiau să munciască mai 
mult in holda nemeşului. Dădeau zăciuala din toate (dejmă) 
şi puţânul ce le mai rămânea abia era de ajuns să le 
susţină sufletul în oase. 

Pe ij,nga robia fiică, să mai adăuga cea mai cumplita 
robie sufletească. La tSate nu erau şcoale, unde copiii po
porului să inveţe caFte, să se lumineze. In România pe 
timpul acela inca. nu stăteam mai bine, in ceia ce priveşte 
invăţa.tura. Acolo erau şcoale româneşti numai pentru aceia, 
cari sa făceau ceta.ţeni bisericeşti, iar pentru învăţăturile 
mai inalte erau numai şco ale greceşti. 

Şcoalele greceşti incepuse să-şi dea roadele nefericite 
pentru noi. Boerii şi oamenii cei mai de frunte vorbiau,. 
în casele lor mai mult greceşte, iar româneşte vorbia numai. 

*) Adnex la prot. ad. gen. sub G.) 
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poporul de rând. Şi limba românească era ameninţată să 
piară în ţara sa proprie. In aşa stare tristă trăiam noi 
Românii. 

Nu tot astfel erau împrej urările în alte ţări. In Franda, 
'in Germania bunăoară era ştearsă de mult iobăgia, şi po
porul trăia în cea mai mare libertate. Nu era sat, sau 
cătun în care să nu fie şcoală. La oraşe apoi erau şcoale 
inalte. Oamenii 'celiau gazete, cărţi, prin cetirea cărora să 
luminall vazând cu ochii. 

Bunul Dumnezeu, care poartă cauza dreaptă a po~ 
poarelor, în lndurarea sa prea inalta. s'a îngrijit şi de noi 
trimiţând în mij ~ocul nostru pe bărbatul, care ca un nou 
Moise sa. scoata {lopoml din robie: pe George Lazar. 

Reproducerea sin tezii 1 şi aprofundarea în m(tterie. In 
ce stare erau Românii, inainte de asta cu vr'o 90 -100 
de ani? In câte clase erau împărţiţi oamenii in, acel timp? 
Ce întelegi sub »iobagi«? (oameni supuşi domnului de 
pământ). Ce inţelegeţi sub :.dejmă« (a 10-a parle din fiecare 
rod). De ,ce erau lipsiţi la sate? (de şcoale) Puteam noi 
deci să ne luminclm? (nu, ci eram osândiţi să rămânem 
tot tn întunerec). Ce şcoale erau mai mult în România? 
(mai mult şcoale greceşti). Cum să înVăţa in şco alele acele? 
(greceşte). Dupăce Românii învăţau în şcoală greceşte, mai 
veni a-le lor să vorbiască româneşte în viaţa de toate zilele? 
(nu le mai venia). Cu ce era ameninţată deci limba ro
mânească? (cu perire). Tot aşa stări triste erau şi în alta. 
ţară? (nu). Cum era pe acel timp bunăoară în Franda? 
Libertate oameniI cetiau Cărţi, gazet~)... Pe cine a trimis 
Dumnezeu în mijlocul nostru ca să ne scoată din înlu
nerec? (pe George Lazar). 

Sinteza II. George Lazar*), care s'a născut în Avrig 
(1779) într'un sat lângă Sibiiu, s'a uitat cu durere la stările 
din patria noastră şi ş'a luat de ţântă a vieţii sale, sa. se 
facă apostol pentru luminarea neamului său. 

George Lazar a ~nvăţat drepturile şi filosofia ]a Cluj, 
ingineria şi teologia la Viena. Dupace s'a rentors acasă, a 

*) In acest moment să arat! portretul lui George Lazar (N. Aut.) 
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J fost sfinţit Ia 1814 de archidiacon episcop şi numit pro
fesor la seminarul teologic din Sibiiu, precum şi predicator 
la biserica episcopească de acolo. In predicile sale G. Lazar 
a cerut drepturi şi pentru Români ca şi pentru celelalte 
popoare din patrie, dIn care cauză ş'a atras ura episco
pului de pe atunci, care să temea de guverr.ul ţării. Vă
zându-se el stângenit tn activitatea sa de a vesti lumina 
~i adevărul, a plecat in· România, unde credea el, că va 
putea să lucre mai cu mare succes. 

Reproduc81'ea sinlezii Il ~i aprofundm'ea etică: In care 
sat s'a născut George Lazar? Ce a îuvăţat G. Lazar tn 
tinereţe? Ce a ajuns Lazar după ce s'a sfinţit? (arhidiacon, 
prof. şi predicator). Meritat-a el slujbele acele? (meritat) 
Pentruce? (a fost om foarte luminat). Ce cerea el in pre
dicile sale ? (drepturi şi pentru Români) A fost aceasta o 
cerere nedreaptil? (a fost dreaptă) Pentrnce era dreaptă? 
(şi Românii apărau patria lor). Ce a făcut episcopul de 
atuoci? (a inceput să-l prigoniască). Pentruce la prigonit? 
(pentruca. se temea că dacă va. auzi guvernul ţării de pre
dîcile lui Lazar, il va lipsi de scaunul ep.) Ce datorinţă 
ar fl avut şi episcopul? (să ceară alături de Lazar drepturi 
!}i pentru Români) Dar fiindcă n'a lucrat aşa, ce fel de 
om deducem că a fost episco}Jul de pe atuilci? (om slab, 
neputincios) şi încă ce om fiindcă a şi prigonit pe Lazar? 
(om răutăcios). Unde a mers Lazar dinaintea episcopului? 
(in România). 

I SiJtfeza III. Aşezându-se el in Bucureşti a înfiinţat 
cea dintâie şcoală românească la mănăstirea Sf. Sava, unde 
a învăţat pe Români nu numai carte românească, dar şi 
cea mai curată iubire de neam. La manăstirea Sf. Sava a 
învăţat el cu mare succes mai ales ştiinţele matematice şi 
'ingineria. Dela şcoala aceasta sau revărsat razele de lu
mina peste tara românească 5 ani de zile. Durere, că la 
stăruinţele Grecilor, cari erau puternici pe acel timp în 
România, şcoala neintrecutului apostol al neamului românesc 
a fost inchisă. George Lazar frânt atât trupeşte, cât şi su-

11· 
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fleteşte s'a reintors in satul său natal, unde nu peste mult 
(1823) ş'a dat nobilul său suflet în mânile creatorului. 

Mai târziu un el~v de al sa.u, Carol Rosseti, căla.torind 
prin Ardeal (1864) i-a ridicat un monument de marmoră, 
pe care a scris versurile: 

»Precum Christos pe Lazar din morţi a înviat 
• Afa tu românimea din somn ai deşteptat!. 

In timpul din urma. naţiunea recunoscătoare, atât lui 
c!t şi lui Ioan Radulescu, alt elev al sau, le-a ridicat câte 
un moment în faţa universitaţii din Bucureşti. 

Şcoala lui Lazar a adus roade binefacatoare. Inainte 
de deschiderea şcoalei dela Sf. Sava, Grecii, dar şi mulţi 
Români, erau de credinţa, ca în limba românească nici 
nu se pot preda ştiinţele mai inalte. George Lazar a arMat 
prin şcoala sa, ca numai în limba românească să poate 
preda cu adevărat orice ştiinţă pentru Români. Elevii lui 
Lazar au devenit tot atâţi apostoli ai culLorii şi neamului 
românesc. Astfel a contribuit şcoala lui Lazar la deştep
tarea con:;;tiinţei naţionale şi la unitalea culturala a Româ~ 
nilor de pretutindenea, 

Rep,'oduce1'ea sintezii a 111 şi apt·o./lmdarea etică: 
Ce a înfiinţat George Lazar in România? (cea dintâie 
şcoală româna..) Cum erau grecii pe timpul acela in Ro
mâQia? (puternici) Ce respândeau ei prin şcoalele lor 
printre Rdmâni? (ura. fată de tot ce e românesc). Ce răs
pândia Lazar prin şcoala sa? (lumina şi iubire de neam) 
Uitatus'au grecii cu ochii buni la şcoala lui Lazar? Ce 
făceau pe ascuns? (îl acuzau, ca. respândeşte ură şi răs~ 
vratire prin şcoala sa) o Ce a facut guvernul cu şcoala lui 
Lazar? (după 5 ani a inchiti-o) Cnm i-a căzut aceasta lui 
Lazar? (foarte rău). Oare pentruce? (el ştia că a făcut 
numai bine şi oamenii cei răi ii închid şcoala unde a 
muncit el cu atâta dragoste). Cu~ este el după o viaţă 
atât de zbuciumată? (frânt atât trupeşte cât şi sufleteşte). 
Unde s'a retras atunci? (în satul său natal, Avrig, unde 
a şi murit). 

I ;1 

J 

• 
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Cine a căIMorit mai târziu prin Ardeal? (un elev al 
său Carol Rosetti). Cum va fi aflat acela mormântul lui? 
(fără cruce... plin cu mărăcini). De ce se va fi umplut 
atunci sufletul lui Rosetti? (de întristare.) Ce va fi gândind 
el văzând mormântul lui G. Lazar in aşa stare? (» Uită, 
cu ce să re8plăteşte faptele oameni/O?' mari ! .. ,) Ce a dispus 
atunci Rosetti ? (să i se ridice un monument? (Precum 
Hristos ... ) Ce fel de elev a fost Rosetti prin aceia, că a 
dispus să i se ridice lui Lazar monument ? (elev recunos
căfor). Cu cine a asemănat Rosetti pe Lazar ? (cu domnul 
Hristos). Ce însamnă versurile acele? (că precum a inviat 
domnul Hristos pe Lazar din morţi, aşa a deşteptat şi 
Lazar pe Românii ce durmiau în întunerecul neştiinţii). 

Ce credeau Grecii şi mulţi Români despre l. româ
nească? Ce a arătat Lazar prin şcoala sa? Ce a devenit 
fiecare elev al său? La ce a contribuit deci şcoala lui 
Lazar? Ce inţelegeţi sub unitate culturală? (Că Rom. de 
pret.utindenea au aceiaşi cultură, aceleaşi dorinţe şi as
piraţiuni). 

Notă: In decursul predării să scrie pe tablă urmă
toarele puncte cardinale: 

George Lazar 
nemeşi - iobagi - dejma 

şcoale grece,ti 
Avrig 1779. 

filozofia - ingineria - teologia 
1814 arlddiacon-episc. - prof. - predicator 

mănăstirea 8.t: .'lava. Bucureşti 
t 1823 

Carol Rosetti 1864 
Ioan Rădulescu 

III. Asociarea. Cu care bărbat din istoria noastră 
culturală putem asemăna pe Lazar? (Cu G. Şincai) Ce a 
fost Şincai? (director al şeoalelor rom. din Transilvania). 
Ce a infiinţat el in Transilvania? (o mulţime de şcoale). 
De cine a fost prigonit şi Şincai? (de epise. Bob) Unde 

I 
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s'a retras ŞI aceasta? (la contele Daniil Vass, unde it 

şi murit). 
If. Sistemisarea: Despre George Lazar putem zice :

George Lazar a fost un om foarte luminat. El a împră
ştiat printre Români nu numai lumină, ci şi iubire de
neam. Prin el s'a dus indeplinire unitatea noastră cultu
rală. Pentru faptele sale cele bune, până a fost in vieaţă, 
a suferit multe asupriri, ca un adeVărat martir, de aceia 
el să numeşte cu drept cuvânt: apostolul neamulUI: 1'0-

mânesc. Lui i se pQtrivesc cuvintele sfintei Scripturi: 
»Lupta cea bu,nă am luptat, călătoria am săvdrşit, cre
dinţa am păzit". 

V. APlicarea: Ce fapte a săvârşit G. Lazar până ce
a fost în viaţa? (tot fapte bune, 101 fapte nobile). Care-Î 
meritul lui cel mai mare? (înfiinţarea şcoalei dela Sf. Sava) 
In ce limbă invăţa el aici? (în limba română) Cum vorbiau 
boerii pe timpul acela in România? (greceşte, ce s'ar fi 
putut uşor întâmpla dacă nu deschidea Lazar şcoala sa? 
(Românii incetul cu incetul să uite limba strămoşea15că). 
Ar fj fost aceasta fericire pentru noi? (Ar fi fost cea mai 
mare nefericire), Cum au fost răsplătite faptele lui cele 
bune până ce a fost tn viaţă? (cu prigoniri şi cu asupriri) 
Cum a fost după moarte răsplătite faptele lui? (după merit, 
după dreptate) Fiilor! Invăţaţi de mici să Veneraţi faptele 
oamenilor mari! Ios'if Stanca. 
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Conspectul*) 
restanţierilor cu taxa de membru ~i abonament la organul reu
niunii inv. rom. gr. or. din prot I-VH pană la finea anului 1910. 

Niculae Ştef, Arad 2 5 
VasiJiu Zab,,, 33 15 
Vasiliu Micula. 2 5 
George Popoviciu" 11 25 
Savu Mihuţa, Micălaca 12 25 
Savu Bugar" 15 20 
Petru Colţău, Mândruloc 2 5 
George Petrovici Nădlac 6 (10 
Romul Tăucean " 2 5 
Sidonia Tăucean 4 
Efrem Hedcş.1n, PecÎca 2 15 
Efrem Moldovan" 2 20 
Elena Roja " 2 
Ambrosie Costea, Cenad 13 
Nicolae Mihulin, Arad 7 
Ioan Ardelean n 2 
Iuliana Plaşa Sâmbăteni 2 
Ilarie Verşigan, Bârsa 4 
Petru Nica, Berindia 13 
Lazar Igrişan Bonţeşti 6 
Pavel Ageu, Buhani 2 
Petru Perva, Buteni 11 
Cons. Muntean, Buteni 6 
George Andreica Buteni 4 
Todor !{afila, ~:ezn:{ 4 
Silviu Ganea, Hodiş 8 
Stefan Taur, Cavna 6 
George Pribac, Chertiş 2 
Petru Moţocan, Cii 2 
Petru Chercchean, Laz 4 
Aurel Borlea, Moneasa 6 
Ecater. Dascal, Nădălbeşti 2 
Mihai Voluntir, Nadăş 4 
Aurelia Koriisladany Nadăş 6 
George Frugea, Prăgcşti 4 
Ioan Lipovan, Păiuşeni 2 
Stefan Musca, Ravna 8 
Ilie Moţ, Să1ăgeni 6 
Alesandru Budea, Slatina 13 
Andreiu Lazarov, Tauţ 15 
~-- .. -

20 
20 

2'50 
15 
10 
25 
15 
5 

25 
15 
tO 
10 
20 
20 
5 

15 
15 
20 
15 
tO 
15 
10 
5 

20 
15 
12 
25 

Romul Muntean, Luguzău 2 
Petru Zoţiu Apateu 4 
Ioan Tucra, Repsig 35 
Simeon Albu, Cermeiu 8 
Vasiliu Augustin, Boroşineu 2 
Toma Sirca, Manerău 19 
Stefan Heret Rep:;ig 4 
Teodor Miscoi, Seleuş 2 
Ioan Marta, Sepreuş 8 
George Sturza ~ 4 
Niculae Pasulă, Sicula 2 
Ioan TăU, SOl1loscheş 4 
Vasile VIădica, Moroda 4 
Petru Heret, lermata 4 
Nicolae Coste, Bichiş 29 
Ioan Caba, Chişincu 4 
Stefan Oolga, Chitighaz 12 
Traian Tabic" 14 
Elena Murgu" 4 
Mihai Dragoş, Curtici 4 
Elvira Cioara" 8 
Teodor Mariş, Giula 6 
Emanuil Ardelean" 11 
George Iancu, Macea 4 
Aurel Guîu, Mişca 4 
Nicolae Bâr, Otlaca 4 
Anghela Tapos " 6 
Sfefan Capra, Şiclău 9 
Ioan Toconiţă, Şimand 6 
Moisă Mariş, Socodor 2 
Gheorghe Rufu, Zărand 11 
Silvia Nsdaban, Socodor 4 
lulian Pagubă " 2 
George Costea, Sinitea 23 
Laurenţiu Toader, Nădab 2 
Iosiv Ivan, Giula 41 
Nicolae Hărdut, Aciuta 13 
Valeriu Vuşdca, Aciuva 25 
Teodor Popovici, Băneşti 41 
Traian Nicodin, Brusturi 35 

20 
5 

25 
20 
5 

25 
17 
5 

20 
17 
5 

14 
10 
10 
25 
10 
25 
24'50 
17 
20 
25 
15 
20 
10 
10 
15 
5 

10 
20 

5 
5 
5 

20 
5 

25 
30 
30 
25 
25 

*) Pentru orientare publicăm conspectul de faţă, în speranţă, că P. 
S, D. membrii vor achita datoriile lor şi nu ne vor constrânge a pune în 
curgere faţă de dânşii procedura advocatială, conform condusului adus de 
adunarea generală, Cei ce vor fi solvit restanţa arâtată fiscului sau cassarilor 
din despărţăminte, eventual să cred neindreptatiţi, să binevoiască a insinua 
aceasta prezidiului. 
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Corneliu Novac, Almaş 2 10 Tcodor Savu, Toc 4 10 
Iancu Lupu. Prăvălcni 35 25 Aurel Mircu, Totvaradia 4 5 
George Imbroanc Crogna 6 15 Romul Văţan, Giorok 2 12 
Ioan Ştirbu, Dumbrava 2 5 George Abrudan, Arăneag 13 25 
Toma Crainic Cinci 35 25 George Popa, Drauţ 10 21 
Constantin Lucaci, Finiş 27 25 Traian Debeleac 

~ 
4 11 

Iulian Barzu, Ouravale 6 15 Ioan Voluntir Dud 4 20 
Cornelia Teaha, Halmagiu 4 10 Todor Laz.o1r, Chcrcchiu 9 5 
Adam Dragoş n 10 25 Dimitrie Simea, Comloş 6 5 
Ioan Popescu Hălmăgel 41 25 Ioan Mladin 

" 
2 5 

George Tomşa, Holtmizcş 35 25 Petru Mager, Bodeşti 39 25 
Ilie Cristea, Luncşoara 12 20 Liviu Pap, Covasinţ 4 10 
Traian Mager, Lazuri 2 5 Adri. Ungurean, Curtacher 3 
Acsen. Popovici, Rişculiţa 23 25 Sidon ia " " 2 
Vasiliu Neagu, Sirbi 16 25 Pavel Siartău, Măderat 8 20 
Zenovie Vcsa, S. Buceava 4 17 Ioan Halmajan Pâncota 4 10 
George Indrieş, Tomeşti 6 15 Aurelia Halmajan It 4 
Vasiliu Oarcea, Talagiu 8 15 Ioan Bogdan, Şiria 2 
Zaharie Neamţ Zimbru 34 25 Ioan Hui 

" 
15 25 

Savu Dorca, Zeldiş 23 5 Savu Crişan 
" 

2 5 
Mihai Ciura, Criştior 2 5 Aurel Drăgan, Cicir 5 
Alcsandru Roja Zimbru 8 20 Uroş Totorean, Nădlac 17 
Mihai Popet. Mădrijcşti 2 Stefan Roja, Pedea 10 
Nicolae Mag-er, Vidra 39 25 Muciu Popescu, Sâmbătcni - 13 
Ilie Vărşăndan, Saturău 6 10 Mihai Nicoară, Tomea 8 
Gligor Farcaş, Bătura 4 13 Nicolae Botiei, Almaş 3 
Trifon Dascal, Cladova 4 14 Nicolae Boscai, Bodeşti 5 
Silvia Popovici, Corbeşti 6 Isaia Popet, Govăsdia 15 
Vasiliu lliş, Cuvin 4 10. Dimitrie Jurma, Revetis 5 
Nicodin Neagota, Govăşdia 9 5 Patr. Covaci, Boroşsebeş 5' 
Petru Elencş, Groş 6 10 Iustin Moroşan. Ciaba 5 
Traian Fridrich, Miniş 2 5 Alcxiu Tunic, Otlaca 12 
George Stoian, Păuliş 17 20 Teodor Leucuta, Pii 5 
.Traian Oivulescu" 14 25 Simeon Neamt, Oiulita 5 
Grigoriu Caba, Conop 7 22 Ioan Tomutia, Lupeşti 5 
Iosif Stanca Roşia 4 7 Traian Givulescu, Radna 12 
Simeon Bârlea, Şoimoş 3 8 Dimitrie Ciobota, Petriş 7 
Simeon Crăciun, Şoimoş 4 15 Damasc. Medrea, Slatina 5 

CRONICA. 
Că1'ţi pent'l'lIJ pop(w. Acesta e prim-articolul revistei "Lu

ceafarul" din Sibiiu (NI'. 2 a. c.) Articolul ca atare conţine expu
neri juste intru cât: " ... raspAndirea culturei fn popor e conzÎ
derata ca problema Cf'8 mai inportantă şi totodata cea mai grea 
a vremurilor în cari strabatem, la care noi carturari trebue să 
ne gandim rn fiecare clipa a vieţii noastre". Se accenluiază apoi 

tr 
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tn mod demn munca ce a preslat-o şcoala elementară pe urma 
căreia: avem mai multe mii de ţărani, cari ştiu ce ti şi scrie şi 
cari susţin mai multe foi poporale. 

Tot Ia acest activ pentru inaintarea ţărănimii se fnşirâ: 

institutele de credit şi economii, ţinerea de prelegeri poporale 
pentru educaţia lui economică şi apoi aranjarea expoziţiilor eco
nomice, susţinându-se, ca cu toate acestea poporul nmitru trăeşte 

In cele mai multe părţi şi azi acelaş trai simplu şi primitiv ca 
al strămoşilor de acum câteva veacuri. 

Acest regres, sbgnare, autorul o atribue lipsei de muncă 
sistematică penh'u educaţia lui economică, intelectuală şi morală. 

Prima cauză se atribuie şco a lei, carea - zice-se - n'a 
avut In vedere trebuinţele practice de viaţă ale ţărănimii, căci 

(şcoala) e căIăuzita de nişte principii pedagogice, cari au scăpat 
din vedere scopul practic al educaţi unii poporale, de aici pro
venind acea greşalâ fundrtmentală, că nu există deosebire fntre 
planurile de învăţământ dela şcoaleJe primare şi cele dela oraşe. 

Nit tttţălegem acestea planuri! Plan de inv. nu poate fi decât 
unul precum şi e de prezent: at{lt p,mtru sate cât şi pMttru ora~e. 

In cadrul unui atare plan, da r ar fi de inserat cunoştinţe 
potrivite practice pentru ambele soiuri de şcoale. 

Dar chiar şi aceasta "admitere" pare paradoxală, doarece 
adoptarea cunoştinţelor practice ar aduce cu sine abandonarea 
din acluaiui material de predat în limba maternă, pentru care 
avem 1/2 din oarele săptamânale. Chiar şi în cazul când s'ar 
omite din actuala materie, nu să poale omite atâta, ca pe lângă 

timpul ramas să se validiteze direcţiunea mai practică a şcoalei, 
căci nu sunlem numai noi singuri domni in alcătuirea de pla
Duri ... iar o incărcare de cunoştinte practice preste celealalte 
obiecte, reclamă timp de care noi - după legile astronomice
nu dispunem nemai zicând şi altele ... 

Afară de aceasta, luând în conzide"are rolul principialminte 
educativ al şcoalei (elementare), ea nici n/ţ e în poziţia a rezoloa 
probleme practice dnpă cum se cere. Ace(~sta aparţine mai mult 
~coalelor de specialitate: create cu o atare meniţiune. 

lată deci o mulţime de impedimente din cauzrL dirora postu
Jatul practic nu e aşa uşor de dus la îndepli~liret d/tpii cum s'ar 
crede, deri admitem 1,i noi utilitatfa practică. B. 
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Etjolnţla cont'l'((, educaţiei. Convorbiri rHerare, a. XLV. 
nr. 3. O carte a dlui M. Dugara Intitulată L' Evolution contre 
l'education, produce actualminte oarecare mişcare printre cei ce 
se ocupă cu pedagogia. Autorul pune faţă'n faţă omul şi natura, 
căutând să arate, cum cel dintăi nu reuşeşte nici odată in pla
nurile sale, pe când cea de-a doua îşi realizează totdeauna 
scopul. 

tn ziua de azi să pune prea mult preţ pe efectul educaţiei. 
Succesul in vieată, acuirarea cunoştinţelor, formarea spiritului şi 

a caracterului - toale sunt considerate, ca depiuzând de dAnsa. 
Prin aceasta nu se ţine seamă de natură şi de legile evoluţiei, 
cari cer ajutorul timpului. Şi tn genere se pretind rezultate ime
diate, prin măsuri cu efecte depărtate, se pretinde schimbarea 
spiritului idealist in spirit positiv, se fac programe de invăţli.mânt 
neaplicabile şi neaplicate, se in cearcă imposibilul şi sti ajunge 
la nimic. 

,,~fortarea este un factor necesar al evolutiei" spune autorul 
şi spiritul timpului nostru ar vrea se ajungă la bogăţie fără 

muncă şi la cultură fără studii. Nu se Iasă Însă copiilor vremea 
să-şi concentreze forţele intelectuale şi morale. Vieaţa zi/nică [i 

absoarbe şi studiile se fac superficial. Evoluţia depinde tn mare 
parte de mediu şi anume: medial fizic, moral şi intelectual fn 
care trăesc copii de astăzi, iar aceştia )llsă mult de dorit. Şi 

dacă evoluţia se produce din lăuntru tn afară, păcalul cel mare 
este, că nu se desvoaltă de loc forţele vii ale sufletului copilului. 
O educaţie mai reală In locul celei aparente de azi - cu deosebire 
In şcoalele noastre din statul ungar - ar produce poate o reac~ 
tiune fericită. 

Cetirea acestei opere - ori cam ar fi - merită atentiune I 
P. Colţeu. 

"Lltcea/âl'nl" (rn nI'. 5 a. c.) publică la loc de frunte un 
articol intitulat: "Sitl'aţiunea Î1tvllţ(~mântltllti nostru, primar" din 
peana inspectorului (revizorului) şcolar confesional din Archidie
ceză a dlui Dr. Onisifor Ghiba. 

tn articolul acesta Dsa fixează toate momentele şovăitoare 
prin cari a trecut şcoala noastră fn timpul de tranziţie şi prin 
cari - durere - mai trece încă şi astăzi. Aratâ cum Învăţă-

b 
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torimea noasll-ă ourbecă de ani de zile in tntunerec fixându-şi 

adeseaori ţânte, ce cad afară de idealul şcoalei româneşti. 
Articolul acesta, pe lângă toată competenta autorului, nu ni 

să pare complect, din cauza, că toală greşala, iminentă acestor 
vremi tulburi, o atribuie mai roult sărmanilor dascăli schingiuiţi 

din toate părţile. Dsa trece cu vederea imprejurarea, destul de 
importantă, că noi stăm sub scutul bisericii, de unde aşteptăm 

In tot momentul sfaturi luminate, de cari nici odată n'am fost 
aşa de lipsiţi ca tocmai it, decursul acestor -4 ani de desorientare 
generalti. 

Am fixat aceste lucruri, nu ca să incriminăm, ci ca să se 
judece chestiunea din toate punctele de vedere, pentrucă aceea 
ce s'a întrelăsat to trecut, să se facă cel puţin in viitor! 

Ios~l 8t(mca. 

Chestia cant01'atului. Foaia Şco/aMică din Blaj (Balazs
falva) într'altele se ocupă (nr. 2 a. c.) şi cu chestia cantoratului, 
ce incă e legată de oficiul tnvăţătoresc. Impulzul despărţirii can
toratului de of. tnv. nu e o treabă nouă, cum susţin mulţi ne
cantori. Ea a agitat, cum susţine aulorul art. din chestiune, şi 

pe invăţătorii germani. Abstrăgând deja Imprejurarea, că canto-
'ratul fncă apasă bine .pe umerii dascălului de azi: fie bătrân 

sau hlnăr,căci acesta are să producă o muncă grea din cale 
afară, acela (cantoratul) ni să prezintă şi ca o esenţială pedecă 

tn progresul şcolar. ceeace cu argumente neresturnabile se sule
vează şi In memorandul fraţilor colegi uniţi, tnaintat Consistorului 
din Blaj spre competentA - judecare. 

Ba! ce-i mai mult, autorul acelui articol dovedeşte, că -
Ja uniţi - cantoraful nir.i nIt are bază legaltl, reducându-se totul 
la praxa trecululu,i. 

Conzulta,nd punctul 12 al §-Iui 17 din "Statutul" !10stru or
ganic, ajungem la acelaş adevăr: nu e scris că cantor trebuie să 
fie exluziv fnvăţătorul, - cantor poate li şi alt cineva. 

Din lotul ne alegem cu una: ~i la noi fi la fraţii uniţi, do
minează uzul pe toatc'i linia tn c.e prive\~te cantoralul. 

Sorţii de izbândă fn despărţirea cantoratului de oficiul tov. 
i sunt foarte problematice fntru cât legea din 1907 cantoralul ni 
l-a cusut şi mai tare În guler, bine ştiind, că retribuţia de can-

1 

1 
! 
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toral se compută ca şi celalalt salar ordinar şi la fondul de 
penziune, iar pe aceasta bază unele comune s'au văzut In drept 
a întregi saI arul minimal şi cu salar de cantorat. 

Ori cum ar fi, dar "afacerea" merită atentiune din partea 
noastră. B. 

INFORMA ŢIVNI. 
Congres pedagoghJ ştUnţi/lc iutm·naţional. Acest con

gres se va ţine tn Belgia, la toamnă. Cu acest prilej se vor atinge 
subiecte din domeniul: pedagogiei, higienei, antropologiei, psiho
logiei, biologiei, fiziologiei şi a fiziologiei animalice. 

La timpul său vom da şi noi informaţiuni despre hotăririle 
reşp. deliberările puse rn discuţie 

Din secretele '1nnemot(>hni(~ei. Pe lângă toate obiecţiu

oile, ce i-s'au adus acestei ştiinte, atât fn trecut cât şi prezent, 
ea totuş 'şi are avantagiile sale; avantagii, cari rnlesnesc acuirarea 
de cunoştinţe rn multe privinţe. 

Iată de data asta trei cuvinte; apittnsenop, isnupvemame şi 

net,rsaiuma]Jat'ime. Primul cuvânt ne spune lunile anului ce au 
numai 30 zile: Aprilie, Iunie, Septemvrie şi Noemvrie. Cuvântul 
al doilea ne !nşiră mărimea proportională a 1'lanE'telor 'din sis
temul nostru solar (Incepând cu cel mai mare); lupiter, Saturn, 
Neptun, Uranus, Pământul, Venus, Marte şi Mercur, - iar al 
treilea cuvânt nE' revoacă 1n memorie depărtarea succesivă dela 
Soare a aceloraş planete (începând cu cel mai îndepărtat: Neptun). 

P,,'oducel'ea radluliti. Prin arderea elementului' s~oriom, 

precum a experimentat prof. Dr. O. Halm din Berlin, se poate 
produce radiu fn mod mai ieftin decât pilnă acum. Numitul ele
ment prin ardere se transfoarmă intr'un ingredient chemi3 numit: 
mezotorium. Acesta apoi constituie radiul de 3 ori mai ieftin decât 
cel de până aci. (n 1'.") 

Schimbul roaiei noastre ni-l mai dă; Vrtmea Nouti, revistă 

lunarft. Râmnicu-Vâlcii (România). 
ScriitO'l'U români ,in Â,'ad. La Dumineca Tomii, Aradul 

a fost centrul unor frumoase manifestaţiuni culturale. După cum 
am amintit deja şi noi In Nr. nostru trecu~ scriitorii nostri de 

\ 
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aici şi din Rorpania au ţinut tn Arad o bine succeasă şezâtoare. 
Dimineaţa la 10 oare, toţi scriitorii sosiţi la Arad au luat parte 
la serviciul divin în biserica catedrală şi deschiderea sinodului 
In seminar. La 1 oară p. m. au făcut cu toţii vizită P. S. Sale 
Dlui episcop Ioan I p(~pp. A urmat apoi banchetul festiv la 
"Crucea aibă", in decursul căruia au vorbit lJr. ~Nieolae Uncu, 
l~·m. Gârleanu, Uet. Goga, G. Paveleseu, etc. Sara la 8 oare a avut 
loc şt:zăloarea, tot la hotelul "Crucea aibă". Fiecare scriitor a 
cetit mai multe din scrierile sale, in prezenţa unui public ales 
şi număros. Dintre scriitori au luat parte: Gincirwt Hlvelescu, 
Ol';t. (;oga, J.,'m. G/lrlwnu, D. [Vunu, (J. Moldovan, 1. Aprlr

biciw'l, A. llerz, St(tmatiwl, Eftimiu şi Dr. 1. LUl>aş. Sărhătorile 

SllU terminal cu joc, la care cele mai multe dame au luat parte 
tn costume naţionale. 

Sinodttl tpf1'l'hial din A1'atl. Ca tn toţi anii, aşa şi es
timp, la Dumineca Tomii şi-au luat incepulul şedinţele sinodului 
nostru eparhial, cari după 3 zile şi jumătate sau şi terminat, 
deja Joi la amiazi. Momente mai Insemnate n'avem de Inregistrat.' 
Cauzei şcolare doară nici când nu i-s'a dat o mai puţină. aten
ţiune şi importanţă ca şi În ;;esiunea de eslimp. De nicăiri nici 
o propunere, nici un indemn, nici o discuţie caldă. Şi câte nu 
sunt de zis şi mai ales de făcnt aici în aceste zile grele şi ne
sigure. Curat, zicala: "casa arde, baba să peaplănă". Poate dacă 
nu vom aminti, că s'a decis zidirea şcoalei de fete şi că şi es
timp, ca şi in sesi unile din anii trecuţi, Veneratul Consistor s'a 
îndrumat din nou a tndeplinii de urgenţă postul de inspector 
general de şcoale pentru intreagă dieceza. Că să va face aceasta 
acum nu ştim. Tot aceia ce ştim şi mai ales simtim e, că dela 
Intrarea legii noauă şcolare in viaţă, o desorientare generală 
domneşte peste şcolile noastre. De nicări nici o îndrumare, nici 
un sfat Inminat. Suntem siliti a munci şi după un plan de tn
vătămant rău, fără duh şi fără viaţă. Dasc!'tlii amărilţi şi năcăjiţi, 
căci in partea lor cea mai mare au să muncească flămânzÎ. Şi 
cu toate aceste zilnic trebue să cetim, că ei nu-şi fac datorinţa. 
Pe tema aceasta s'a scris de un timp incoace o literatură 
intreagă, dar cu aceia puţini îşi bal capul, că nu-e destul să 
acuzi, ci pe lângă aceasta să mai cere şi altceva. Noi tnsă le 
suferim, aşteptând vremuri mai bune şi muncim cu drag mai 
departe după cum .~titn şi putem, căci dascAl român a fi Însamnă 
a suferi, dar coroana de mărire e a naţiei iubire. 

Utwle piedeei ,în calea bunei economiză't·[ a poporulUii. 
Lucrarea de fată, datorită dlui G. Purcariu, cassar consistorial, cum 
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~tim a apărut şi fn revista noastră. Din poveţele date acolo, multi. 
am putut extrage frumoas p îtJviitături. Autorul a aflat de bine a 
scoate şi In bro~ură numita dizertaţie instructivă, ceeace e o 
.ideie cat se poate de nimerită, caci prin aceasta se dă posibilitate 
a penetra şi [n massa poporului nostru, carele - cetiodu-o -
numai profita poate din ea. 

Un mijloc bnn pent'ru, combaterea alcooU .. ml1du,i. 
Cine va putea contesta, că prilejul e cauza multor rele, cari nă
pădesc viaţa omului. Petru merge la vecinul sau Pavel, ca să 
mai schimbe o vorbă, dar nu-l află acasă. Cnde-i 1... Chiar in 
birtul lui f!Naci. Se duce şi Petru ... sfârşitul Il ştim ! ... 

Ca astfel de sfârşituri tragice, dacă nu de tot, dar 
barem sll. semailmpuţineze.maimulte comune din patrie 
cum ştim, au hotarit Inchiderea birlurilor. Asemenea a procedat, 
şi comuna noastt'A ::)ocodor in 8 Aprilie n. a. c. hofitrÎnd un(mim 
îrwhiderea birturilor nu numai în Dumineci, de ::iâmbc'ită seara 
ptm(l Luni dimineaţa, ci $i îtl toale fU'i1'6âtorile noa.~tre ~i ale ca
tolicilor (locuind aici şi Maghiari) din ziua pro!mergiitoare pân(l a 

. doua zi dimineaţa. 
Meritul revine, in locul p~im dlui George Varg(t, notar co

munal, carele a prezentat şi un tablou plastic al ravagiilor ce 
produce acel flagel rn sinul omenirei. 

Principiis obsta ! ... 
Se'n·idltl mJlita'1' al 'Im'ătiUm'ilO1', Ministrul comun de 

răsboi a introdus o Inoire privitoare la serviciul militar şi la 
deprinderile de ar;ne a le învăţătorilor. De aici Incolo fnvAtAtorii 
vor putea sA-şi facă serviciile la regimentJ11 cel mai apropiat de 
comuna, unde sunt aplicaţi ca invăţători, fără conziderare la 
aceia, că apartin sau nu a(!elui regiment. 

NeC1'olQ(lrle. Nemiloasa soarte iarăş şi-a tndreptat săgeata sa 
In modesta noastră pădure ... .J.Vicolmt Cismaş, InvatAtor, abea de 
jumătate an penzionat, din Giula-Varşand, a trecut la celea eterne 
rn ziua de 24 Martie v. a. c. Răposatul a fost un dascAl diligent, 
activ al tractului Chişineu. ln predarea studiilor a avut un pro
cedeu fin, captivant şi cu adevărat - pedagogic. Blandeta şi 

modestia tocă au fost două frumoase însuşiri ale decedatului. A 
servit cu fidelitate neamului 32 ani. S'a fnmormântat - pe lângă 
un număros public - în 26 (ale aceleiaşi luni). 

Dumnezeu să-I odihnească in lăcaşul drep\i\or! 
- in zilele trecute, unul dintre distinşii ~i mult apreciaţi 

nostrU tnvăţători} vestit al compozitor, dascălul Ioan Vidu dela 
--------
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Lugoş, a fost crud lovit de nemiloasa soarte. Cruda moarte a 
răpit dela sârul sAu .pe iubita şi sdorata lui sotie: Silvia Vidu, 
Iăsându-l In cel mai profund doliu. lmpărtăşim şi noi din lot 
sufletul durerea lui şi trimitem nemângăiatului nostru confrate 
sincerile noastre condolenţe. 

- Marţi, 19 Aprile (8 Maiu) a trecut Ia cele vecinice: 
Dr. Ioan &ah6, episcopul gr.-calh. dela Gherla, tn vrastA de 
75 de ani. Inmormânlarea s'a făcut Vineri. A pontificat l. P. S. 
Sa metropolîtul Victor MihaI!! asistat de episcopii Dr. Demetriu 
Radu şi Dr Vrzsile Hos.~u. Defunctul a lăsat diecezei prin testa
ment o avere de peste 120 de mii coroane pentru scopuri cul
turale . In veci pomenirea lui! 

- Petrl' Pelle, preot rom. ort. tn Miniş a indurat fn zilele 
trecute o grea lovitură. Buna şi Inteleapta feliţă, Zina Letitia, 
odorul scump al pArinplor iubilori, a trecul la cele veci
nice, in vrâstă abia de 8 ani. Asupra acestui jalnic caz ni-s'a 
trimis următorul anunţ: "fnfrânţi de cea mai adânc simiţită du
rere, aducem la cunoştinţa tuturor rudeniilor, prielinilor şi cu
noseuţilor, eă iubita noastră fieă Zina Leti(ia Pelle In urma unui 
morb repentin, in anul al 8-1ea al etăţii, şi-a dat nobilul său 

suflet In manile Creatorului la 18 Aprilie, 1 Maiu. sara la 11 
oare. Hămăşiţde pămtlnleşti ale seumpei şi nevinovatei defuncte 
să vor aşeza Rpre vecinică odihnă la 20 Aprilie, 3 Maiu H. c. 
Minişiu, 18 Apr. 1. Maiu 1911. Odihnească in pace! Petru Pelle 
şi Maria Pelle n. Raţiu părinţi, Sahin şi Cornelia frate şi soră, 

Teodora Hatiu bunică. 
Anunt. Este in lucrare şi in curând se va pune sub tipar 

"Plan şpe",f:Î,al de efllwaţi,nne şi, instru('ţinne'~ pentru 
şeoalele poporale române, cu şi fără ajutor de stat, cu deosebită 
privire la dispoziţiile art. de lege XXVlI din 1907, luc:rat de 
Iosif Moldovan învăţător in Arad, după tnviaţiunile şi proiectul 
pregătit de Mihail Lang rlir. preparandial In Arad. OpuI ce se va 
estinde pe circa 4{)-50 coaie de tipar, va fi un mijloc de ne
preţuită valoare in mlina fiecărui învăţător, conţinând toate cele 
absolut indispenzabile pentru învăţător: Obiectele de învăţămant, 
planul de învăţământ, planuri de ore pentru şcoala de orice 
lmpărtire şi clasă, orduri de ore: planuri de procedură particulare, 
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cu împărţirea materialului pe săptămâni, ore şi semi-ore, recvizitele 
de tnvăţământ toale cu esplicaţii trebuincioase; importanţa educa~ 
ţiunei morale în şcoala poporală, importanţa educaţiunei inlelec~ 

tuale, metoadele de propunere, prelegeri practice elc., etc. Preţul 

unui exemplar e 5 Cor. Conziderand enormele cheltuieli de edi
tare a unui asemenea op voluminos:, apariţia o facem pendentă 

dela numărul abonenţilor. Domnii iDvăţători, cari doresc să 

sprijinească şi să accelereze apariţia, sunt rugaţi a se insinua ca 
abonenţi la adresa: Iosif Moldovan, Arad, TokăIi-ter 8. 

(,Qmisul'i de' e:kXIHwne. Dupa cum suntem informaţi, 

anunţăm învăţătorilor că comisarii de examene sunt tot cei din 
anii trecuţi şi anume: In protopopiatul Chişineu, Dimitriu Popo
viciu; in Şiria, Dimilriu Boariu; Boroşineu, Ioan Crişan; Buteniu, 
Coriolan Mursa; Halmagiu, l)imitrie Olariu; Radna, Antoniu 
Sirca; Lipova, Nicolae ~icorescu ; Belinţ, Petru Baran; Timişoara, 
Petru Vaneu; şi in protopopiatul Comloşului mare, George Pleş. 

Posta redactiei. 
t t 

I. 1. in A. La intrebarea d-tale,"a mers epistolă. 
"O lelcrimli". Ne place cum seri, dar sit te fereşti de fra

zoologie, căci aceasta detrage din fondul subiectului. Toate numai 
cu calmitate ţi greş nn vom face. Aşteptam cele promise! 

P. C. in M. Am primit atât prelegerea practică cât şi re
cenzia la "Cronicâ". Ambele se vor publica; deocamdată unct! 
Relativ la imnulţirea rubricilor şi au sunt de acord cu observarea~ 
că acelea (schimbări) se fac de comun cu inceperea anului, -
iar aceasta e pendenltl dela direcţiunea mai lctborioasli tn care se 
îndreaptă acti~,itatea colaboratorilor, deoarece fiecare rubrică (nouă) 
deschisli are sli răm(Încl pel'm.(lltent • 

.Lllai multora. Ce prive!jte scrierea articolelor, să se obse'rve 
comunicatul: "Pent1'1t m·ienta're". (Nr. 2 al organului). 

T, .Mari!} înv., Erd/ihegy. Ne scrii, că nrii organului din Martie 
şi Aprilie nu iai primit. Lista membrilor din despărţământ te-a 
arătat a fi tn Giula şi noi am trimis organul acolo. Am dispus 
din nou expedarea la Erdeis. 

Tiparul tipografiei diecezane, Arad. 

-
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