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SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR
In primele zife afe unei primăveri, atât de târziu 

sosite, școfife își închid, precipitat, poițife. Părăsim, ca 
fa comandă, săfife întunecoase, umede și prăfoase, unde 
am picurat un an întreg — și ce an greu — în suffetefe 
nevinovate afe copifașifor, nectaruf dumnezeesc af învăță
turii, af fum in ii. Ne eh ia mă grabnic soarefe cafd și verdefe 
câmpului și af pădurii.
|L In suffetuf nostru ducem amintirea cefui mai crâncen 
an din istoria învățământului românesc. Nenumărate și 
nespus de umilitoare privațiuni am îndurat în acest an, 
dascăli și efevi. Poveștife despre suferințele celor dintâi 
dascăli și efevi, de fa început uf școfii românești păfesc în 
fața imensității de suferință ce s a abătut, în nefastul an 
de școafă ce se încheie, asupra noastră. Zilnic în față 
cu chipurile triste, îmbătrânite înainte de vreme, supte de 
foame și de boli, afe micilor mucenici cari, în aceste 
vremuri de groază, au țmdrăsnit să urce calvarul spre 



bumină, dascăbd român, umibit de mizerie, cu jamitia în
fometată, încercând tot febub de expediente să poată trăi 
de pe azi pe mâine, a ținut totuși în mâna-i tremurândă 
făcbia culturii românești. Atunci când puterife omenești 
aproape b-au părăsit și nici îndemnub de îmbărbătare nu 
s’a arătat de nicăiri, eb a făcut apeb ba toate forțebe bui 
sufletești, n’a bbăstămat, nu s’a revobtat ci a stat, stoic, 
ba postub bui de onoare și și-a îndepbinit conștiincios 
dotorințebe. Deși tot ce vedea, tot ce auzia, îb descurajau 
nespus. Ib descurajau ebevii, victime abe reduceribor și abe 
raționabizăribor, dimpreună cu famibiibe bor. Iar situația 
bui de victimă a economiibor bugetare încă nu eră mai 
bună, Și astfeb ~ fără să vrea i s’a format convin - 
gerea, întărită zi de zi, că școaba românească însăși a 
căzut victimă 'grozăviei vremibor cari ne zguduie. Asprimea 
vremuribor a constrâns pe grădinar să samene în bocub 
fboribor cari debectau odată ocbii, pbante mai utibe, menite 
să sature apetituri mai vubgate. Trandafirii se ofibesc în 
ronturibe vieții românești, se băfăe numai ceapa și prazul. 
Școaba românească a fost jertfită pe abtarub ecbibibrării 
bugetubui. Și să nu ne mirăm, dacă suflub geros ab 
vremii a înghețat în sufletebe dascăbifor ideabismub fegen- 
dar de altădată.

Vine vacanță. Sănătatea șubrezită ne mână ba munte, 
ne îndeamnă ba mare. Trupub și sufletub ostenit cer odibnă 
și întremare. Și nu vom avea parte de ebe. Tezaurub 
sărăcit nu ne poate răspbăti munca. Vom răbda mai 
departe cbinuribe îndurate într’un an cumpbit și ne vom 
întoarce ba toamnă și mai șubrezi și mai obosiți, ba munca 
noastră. Părinți ai ebevibor noștri, cari aveți din ce trăi, 
gândiți-vă în zi bebe de desfătare abe vibegiatuPii voastre, 
câteva cbipe, ba suferințebe ce be îndură dascăbii bor, 
gândiți-vă ba trandafirii ofibiți din ronturibe părăsite abe
vieții românești. I MĂGURĂ
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PATRIOTISM DE FAPTE NU DE VORBE GOALE!
Desvoltarea sentimentului patriotic în ele ai este una dintre 

scopurile și îndatoririle cardinale ale școlii primare. Pentru 
aceasta școala primară se folosește de istorie, de geografie, 
poezii și serbări naționale. Deodată cu predarea acestor lecțiuni, 
învățătorul caută să comoționeze sufletul elevilor, atunci când 
la istorie îi pune în legătură cu sufletul și cu aspirațiunile 
dar mai ales cu jertfele înaintașilor și ale strămoșilor, când 
le face cunoscut pământul sacru și brazda udată de lacrimi și 
sânge a celor ce au apărat=o în vremuri grele, frumuseța 
naturală a regiunilor, când le predă poeziile, în cari s’a 
cristalizat patriotismul marilor poeți în forme estetice, plăcute, 
când la serbări naționale învățătorul se pătrunde pe sine însuși 
de însemnătatea evenimentelor sărbătorite și caută să-i tran
spună și pe elevi în acelaș plan de gândire și de meditare și 
cu uit cuvânt, oridecâteori i-se prezintă o ocaziune potrivită.

Sentimentele puternice și vibrante pătrund cu putere 
uimitoare și sufletele micilor școlari, prin puterea de influință 
și de sugestie, pe care o exercită educatorul adevărat asupra lor.

Durere însă, nu toți învățătorii au acest mare dar și nu 
toți învățătorii sunt educatori. Or, sentimentul patriotic este, 
tocmai, în funcție de educație. Sentimentul patriotic nu se poate 
învăța, oricât le-am tocă la urecbe să=și iubească patria. 
Acest fel de a sădi sentimentul nobil, de care am pomenit, în 
elevii, ar fi și o perdere de timp zadarnică și o apelpiseală 
jenantă dar și de un efect egal cu nimic. Patriotismul de vorbe 
este un patriotism searbăd, sec, de care țara și fiii ei se pot 
dispensă /

Cu nețărmurită durere vedem, doar, azi, cum țara noastră 
se sufocă de acest fel de patriotism, de vorbe mari, de declarații 
patetice și de un șovinizm prostesc. Defa un capăt al țării la 
altul, dela ministru la pantofar și dela țăran la bancher, ca 
și dela soldat la mareșal, toți fericesc și laudă țara, cu vorbe, 
dar puțini, foarte puțini sunt, acei ce simt adevărata durere 
de durerea cea mare a țării, puțini sunt acei, în sufletul cărora 
vibrează cu adevărat flacăra sfântă și cari sunt gata de jertfe, 
de jertfe neprecupețite, până la jertfa cea mare, a vieții.
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Deaceea văzând durerea de azi a neamului nostru, das* 
căli din toate părțile țării noastre, să ne fotărîm a sădi și a 
cultivă în elevii noștri, un patriotism mai mult de fapte decât 
de vorbe, un patriotism mai mult adânc și tăcut decât lărmuitor 
și reclamagiu.

Deaceia mijloacele arătate mai sus nu sunt indestulitoare 
nici cbiar pentru cei ce au darut de a se emoționa și a zgudui 
și pe alții, decum pentru cei cari nu=l au de loc. Și sunt 
mulți aceștia, dar aceasta nu=i o crimă, nici un rău mare.

Aceștia au altă armă și alt mijloc mai eficace pe care 
trebue să=l întrebuințeze și ceilalți și iată care.

r A

Deprinderea repetată la fapte patriotice I Sunt atâtea 
ocasiuni, când învățătorul împreună cu elevii pot adună bani 
sau alimente cu cari să ajute pe orfani, pe văduve și pe muți* 
lății răs boiului, din comună. Eșirea \de 2~-3 sau și de mai 
multeori cu elevii, la crucile dela căpătâiul Eroilor și așezarea 
unei cununițe de flori pe ele, visitarea unui loc istoric, reculege* 
rea de câteva clipe sub cupola vreunui vecbi mănăstiri voivodale, 
fac mai mult decât mii de percepte patriotice !

REVISTE PLHIUR1HUNEDORENE
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Și apoi învățătorul, care a reușit prin stăruința fui de 
toate zilele și clipele, prin diplomația lui să convingă comuna, 
la intreținerea unei școale model, curățică, care a reușit să 
mai dea sărăcuților câte o cărticică sau o hăinuță, să mai aline 
din când în când foamea vreunui elev orfan sau sărac, să dea 
îndrumări bune, să fie un părinte bun, un învățător ce este 
sfetnicul tuturor și un exponent botărît al ideii de patrie, unul 
care lucrează în numele patriei, care l=a ridicat și la trimis — 
învățătorul acela va face, cu siguranță, să se simtă, real, mâna 
ocrotitoare și sânul cald al Patriei, în inima elevilor și a 
părinților lor.

O astfel de școală și un astfel de slujitor al ei sunt 
simboluri vii și văzute ale binefacerilor Patriei. Prin toți fac= 
torii culturali și mai ales prin societate își poate arătă patria 
binefacerile ei de mamă dulce, pentru toți fiii Deopotrivă.

Și atunci, când toate viitoarele vlăstare ale neamului 
nostru vor simți această sevă dulce, hrănitoare, ocrotitoare și 
iubitoare a patriei se va putea să nu iubească ei această mamă 
simțită la tot pasul? Atunci patriotismul de vorbe goale, 
umflate nu=și va mai avea rostul, fiind înlocuit cu adevăratul 
patriotism, acel de fapte, căci el singur e folositor țării și 
fiilor ei.

Să creștem patrioți„curați cu inima’’ nu farisei orgolioși 
asupra celui mai nobil simțământ!

k D.

— Premiu pentru folclor. Arhivele de folclor de pe lângă 
Academia Română au decernut 3 premii pentru culegeri de folclor. 
Toate premiile s'au dat învățătorilor. Premiul 3=lea, de 1000 lei a 
fost câștigat de colegul și colaboratorul nostru P. Hosu Longhin, 
dcla Vulcan. Felicitări.

— Buletinul oficial al Ministerului Instrucțiunii. A apărut 
No. 1 al Buletinului oficial cu articole de d=nii: C. KirițesCu. 
I. Bratu, I. I. Gabrea, A. Demetrescu și C. Stan, Cu o mulțime de 
recenzii și partea oficială. Tiparul și întreagă înfățișarea buletinului 
s'a făcut în condițiuni excelente. Face cinste oficialității. S'a trimis 
aproape tuturor școalelor din țară.
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„LA NOSTRA DONNA“...
Am visitat, în excursiuneâ noastră pedagogică și marea 

pinacotecă, din palatul regal al Dresdei. Intr'o aripă a acestui 
palat, zidită de August T atăl și aranjată de August Cel 
Tare, cu fiul său, — se adăpostește marea și celebra galerie 
de picturi, care formează mândria cea mai mare, a acestui oraș.

La întâiul etaj, decum întrăm, privirea ne-o captează 
tablourile renașterii, cu perspectiva dulce și minuțiozitatea 
severă a maeștrilor italieni: Trancesco, Corregio și Veronese, 
cari numai în palatul Dogilor, din Veneția, sunt mai bine 
reprezentați decât aci. Dintre mulțimea tablourilor, te fură, 
îndată, arta desăvârșită a tablourilor: „ Venus dormind” a 
lui Giorgio Casteffranco, Madona sfântidui Trancisc, 
Noaptea sfântă, Madona sfântufui Sebastian, toate eșite 
din penelul lui Corregio, ele farmecă, aci prin contraste, 
aci prin lumina concentrată numai asupra pruncului Isus, 
dar mai cu seamă, împresionează adânc, prin gradația de 
sentimente. Tot ca particularități de seamă ale stilului re
nașterii, trebue să considerăm și delicateța feminină a sf. 
Ioan din tabloul, Madona sfântidui Gbeorgbe, cu figurile 
cari parecă ies în relief, ale aceluiaș măiestru: Corregio. 
Captivantă este și: Madona din Cana de Paofo. Dela 
Nunta din Veneția, de Caliari și Madona, cu fața strălu= 
cind de o puternică lumină, a lui I izian, este o serie 
admirabilă de opere, din care remarcăm: Rugăciunea rege fui 
de acelaș maestiu al școalei venețiene, apoi lucrările artiști^ 
lor: Giorgione, Tintoretto, Mantegna, Lorenzo di Credi, 
Pafma, Vece fio.

Iată și celebra și nemuritoarea pânză a lui Raffaef: 
„La nostra Doina", numită Madona Sixtină, singură 
într'o cameră, așezată pe un altar. In fața ei, admiratorii, 
contemp!ând=o, au căzut în extaz. Muți și nemișcați stau 
toți în fața ei! Visiunea este cu adevărat divină și emoțiu= 
nea neobișnuit de puternică. Primul gând, ce te năpădește, 
după aceste' sentimente nedeslușite de admirație, este că, 
atât de minunat a spus Hminescu, atunci când a zis: 
»O! cun’ Raffael cieat-a pe madona Dumnezee, cu diadem 
de stele, cu surâsul blând vergin!«

Dostojewski, stând ore întregi înaintea tabloului, se
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revolta contra tinerilor Ruși și a Englezilor, cari nu mai 
găseau nimic deosebit în această operă.

»Bătrânii sunt aceia, — spune dânsul, — cari au re= 
marcat celebritatea acestui tablou!«

Cum se umflă voalul, ce acopere capul Madonei și 
cum picioarele=i abia ating pământul, ți-se pare că, ea 
coboară majestuos, din ceruri, cu sfântul prunc în brațe, 
învăluită în lumina cerească, în ochi, cu un sentiment divin 
de Mamă a lumii, sentiment, ce robește pe orice privitor, 
decum a întâlnit ochii ei dumnezeești.

Goethe, înspfrat de vraja acestei blânde priviri, a spus : 
»Așa te schimbi tu, să—ți vedem imaginea, <care ne privește 
majestuos de sus> chip al Mamei, Regină a femeilor, penelul 
minune a imprimat-o. Se uită aici, cu cele mai desăvârșite 
trăsături artistice, Copil și Dumnezeu, Mamă și tânără 
femee, în acelaș timp, expuși într'o divină schimbare la față. 
Tabloul însăși este o lume, o întreagă lume artistică, care 
ar face celebru pe creatorul ei, chiar dacă numai atât ar 
fi pictat«. — Napoleon încă a rămas adânc impresionat 
de arta acestei opere nemuritoare. La fel și alți oameni de 
seamă ca: Schopenhauer, Hebbel, Carus, lacobsen, Licht- 
wark, Spengler, Grimm ș. a.

Trecând la lucrările pictorilor din Țările de jos, te 
urmărește în câteva tablouri, calul alb din mijlocul tablourilor 
și tonul sombru al lui Wouiverman, întunecatele dar preci= 
zele chipuri ale lui Hobbema, Evercbingen, minuțiositatea 
țeseturii în covoare, reflexul și resfrângerea luminei, la Jean 
Vermeer, Bețivii lui Ostate, delicateța, liniștea și fineța din 
tablourile bbetba și Borcb, melancolia, pitorescul și zbuciumul 
din tablourile lui Ruiscbaeb, Dycb, Davicb cbe Heem, 
Bruegbeb, până la titanii penelului: Reinbrandt, Rubens și 
Jordaens. Cele mai de seamă lucrări ale lui Rembrandt 
sunt: Autoportret, Rembr. și Sasbia, Jertfa fui Manoacb, 
Portretub fui Rijn. Este cea mai valoroasă sală: toate 
respiră liniște, pace, armonie, odihnă sufletească. Aci are 
și Rubens pe Mercur și Argus, Ursitoarele, Paris abege 
a iii cebe trei frumoase, Vubturub fură un copib și un 
bătrân, Hercubes beat, tablou foarte impresionant, Diana 
ba vânătoare. Este pictorul cărnii și al femeii frumoase.

REVISTA PbAlURl AUNEDORENE
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Hans Holbein, celebrul pictor german al » madonelor 
întristate«, excelează prin amănunt, în tablourile Morette 
și un dublu portret și lucrează cu puține culori: negru, 
brun și verde, totuși, capul din portret are ceva specific 
englezesc și una dintre cele mai frumoase expresiuni. Al 
doilea mare pictor german, Diirer, este reprezentat prin 
portrete și „Qristos pe cruce", un tablou de altar de mare 
anvergură.

In etajul al doilea, sunt picturi din veacul 16, 17, 
germane, franceze, italiene, spaniole — Canabetto, Muribbo, 
Dotei, Liepofo ș. a.

Pictura modernă este în aripa sudică, lă parter. Impresia, 
ce ai după vederea întâielor pânze, este că te=ai află între 
niște tablouri mâzgălite de copii. Cubism, Impresionism 
și toate ismele moderne, cari din cari mai originale și 
mai ciudate, se perândă. Multe din ele numai sentimentul 
frumosului nu deșteaptă în om,- totuși, unii dintre moderni 
s'au ridicat la renume și sunt premiați pe la expoziții, ca 
cea dela Veneția. Mai demni de luare aminte sunt: Max 
Sbewogt cu. Dansatoarea rusă, M. L.eberman: Copii 
jncându=se, este considerat drept cel mai mare pictor german, 
de azi. Bucbwatt — pointilist. P. Rotzber, Gotbardt Kiif, 
Robert Sterb cu ai săi Hamati pe Votga. Trubner: Dama 
voabată. V. Leibb: Cap cbe țărăncuță, este cât se poate 
de expresiv. Miiller: Căbugărița. Fr. von Ubbde: Noaptea 
sfântă. Prea frumoasă este: înmormântarea bui Isus de 
Max Kbinger și Familia de pescar a lui Pierre Ponis.

Scriind despre această pinacotecă, Goethe zice: »Am 
fost, 12 zile, la Dresda să visitez galeria de picturi, am 
văzut ceeace se numește de văzut. Dresda este locul 
pompei și dacă mi=e îngăduit să adaug ceva, n'aș mai 
pleca nicicând de acolo. — Așteptând nerăbdător, a sosit 
ora când se deschide pinacoteca. Am intrat în altar, mirarea 
mi=a întrecut toate închipuirile ce^mi făcusem. Această 
sală, care se oglindește pe sine, în care, în cea mai mare 
liniște domnește pompa și curățenia, tablourile orbitoare, tot 
mai aproape de acele vremi, în cari au fost aurite, padU 
mentul îngrijit, sălile folosite mai mult de privitori decât de 
lucrători, ■— deșteaptă în sufletul meu sentimente sărbăto
rești — fără pereche în felul lor — și cari se aseamănă
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cu astfel de simțiri, ca și când aș intra în casa lui Dumnezeu, 
mai sublim decât podoaba templului, făcând-o obiect de 
adorație, noi le-am expus numai pentru a servi scopuri 
artistice.«

Aproape în fiecare sală sunt grupuri de visitatori. linii 
privesc cu plăcere, alții discută însuflețiți. Am văzut și atâția 
tineri, cari s'au apucat să copieze unele din operile măestre, 
cărora omenirea, iubitoare de frumos, se închină de atâta 
amar de vreme.

care am 
frumoase 
In curtea

Am părăsit acest templu al frumosului, în 
petrecut abia câteva ore, încărcat de cele mai 
amintiri și înălțat de cele mai nobile sentimente, 
palatului sunt fântâni săritoare, opere de artă, fel de fel de 
podoabe în stilul baroc și rococo, în grădini mândre se 
adăpostesc statui antice, toate amintind vremea de mărire 
și glorie a împăraților Saxoniei, începând cu pomenitul, 
August Cel Tare, a cărui memorie și mit este păstrat 
pretutindeni în acest oraș și ale cărui așezăminte de frunte, 
e"e'a fondat- ALE.XIU DAV1D.

CORFSPUNDE ȘCOALA ACTUALĂ PRINCIPIILOR ȘCOALEI ACTIVE?
(Urmare ți sfârșit).

Făcând abstracție de școaiele dela orașe și de cazuri izolate 
la sate, școala primară sufere din mai multe puncte de vedere și 
anume: de localuri, de material didactic și de personal didactic.

Nu toate școaiele primare își au localul lor propriu și aceasta 
este lipsa cea mai mare. Am văzut școli funcționând în case, 
dacă erau de zid, erau lipite Cu pământ pe jos de unde aerul se 
încărca cu praf ce juca în razele soarelui Care deabeă puteau 
străbate prin ferestruicele mici și cârpite cu hârtie. In Dobrogea 
am văzut o școală cu o ușă așa de stricată, că abea se mai ținea, 
iar pe sub prag, care era așezat la peste 15 cm. dela podele, 
pisicele intrau nestingherite pe sub el.

In alte părți unde sunt localuri vechi n'au fost amenajate 
după spiritul vremii. Curtea și dependințele stricate și murdare. 
Să pășim înăuntru: Iarăș jale. La unele, care sunt închiriate, de 
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obicei, sunt lipite cu pământ, ferestre mici, iar băncile făcute pentru 
oameni mari, nu pentru copii. Dacă, Casa Școalelor a înzestrat de 
curând pe unele școale, tot au rămas altele, fără materialul didactic 
necesar. In definitiv s'au dat tablouri și hărți. Nu=i destul. Nu 
s'au dat tablouri industriale și agricole, aparate fizice, corpuri 
geometrice și globuri. Acestea lipsesc și poate dacă se găsesc la unele 
școale, acestea și le^au procurat din comerț cu prețuri foarte ridicate 
și pline de incorectitudini în ce privește scrisul și coloratul. 
Muzeele lipsesc, asemenea și atelierul. Grădina școlară dacă există 
este folosită cu scop utilitar, iar câmpul de experiență nici nu se 
vorbește de el decât în lege și regulament. Sunt școli fără firmă 
și drapel. Aceasta este cruda realitate a școalei noastre primare, 
pe care trebuie s'o recunoaștem.

In ce privește personalul didactic recunoaștem, că legea e 
categorică, 60 elevi pentru un învățător, însă legea după ce cere 
ca fiecare școală să aibă 7 clase, nu se întreabă cum va putea 
face educație și instrucție o singură^ persoană când cei 60 elevi 
sunt împărțiți în șapte clase. Centralizarea ? E o ficțiune scrisă pe 
hârtie și literă moartă de lege.

Să ne întoarcem la frumoasele principii dela baza școalei 
active. Oare dacă se aplică undeva, pentru cele mai multe școale 
nu rămâne un ideal veșnic urmărit și foarte greu de atins ? Cum 
vom putea forma personalități armonioase, cum vom putea noi 
ține seamă de principiul intuiției de ex. când ducem lipsă de cel 
mai trebuincios material, sau de principiul activității practice când 
ne lipsesc ateliere, grădini de experiență și câmpul ? Sau dacă sunt, 
ori sunt improprii ori prea departe și Cum spuneam o singură forță 
didactică îi este imposibil să aducă totul la îndeplinire.

Gustul estetic preconizat de Schiller, va putea fi desvoltat 
pentru a face acord cu celelalte calități sufletești, în școale cu 
pământ, Cu uși și geamuri sparte! De sigur că nu. Dar însăși 
existența copilului nu este amenințată de insuficiența aerului curat 
și de praful purtător de microbi ?

Trebuie să recunoaștem că răsboiul a sguduit din temelii 
societatea, că numărul școalelor s'a înmulțit după răsboi, iar criza 
economică și financiară e foarte accentuată. Timpul tCurt nu poate 
să îndeplinească totul dintr'odată. Totuș, mărturisesc că acesta 
este aspectul școalelor noastre, făcând abstracțiile menționate.

Concluzii. Bazat pe aceste constatări, cerem: Comitetul 
Școlar județean să fie un for cu o voință puternică, să adune 
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fonduri pentru susținerea școalelor, direct dela Comunele respective, 
pe care să le verse Comitetelor Școlare rurale, iar acestea să fie 
numai niște organe de execuție.

Pe lângă acest comitet să existe o comisiune care să aibă 
însărcinarea de a procură și înzestra școalele cu material didactic 
pe spesele comunei respective pe care o va obligă să=și achite 
acele sume.

Să se dea posibilitatea învățătorilor să aibă grădină școlară, 
învățătorii să=și facă muzeu școlar. Deasemeni Comitetul Școlar 
Județean să ia măsuri pentru înființare de ateliere și expoziții. 
Cei ce se disting să fie premiați.

La fie care școală să fie cel puțin doi învățători.
Totuși dacă aceste cereri, vor rămânea un simplu sgomot 

fără a sgudui atenția celor vizați, Asociația corpului didactic 
primar este în drept de a se ocupă și de aceste chestiuni. Până 
atunci, dacă aceste desiderate se vor îndeplini vre=o dată, noi 
învățătorii cari suntem cei ce suferim să ne spunem cuvântul atât 
în congres cât și la adunarea Comitetului Școlar Județean, deoareee 
prin școale bune, bine înzestrate personal didactic suficient, numai 
atunci vom creă oameni liberi, ca voințe tari, cari vor stă ca 
stâlpi de granit la temelia țărei. Să nu disperăm, ci la luptă cu toții.

P. RUSU.ȘCOALA ÎN MUNȚII MOȚILOR
Pe Murăș, la Jibot, unde după ce a=i trecut apa ce curge 

masiv între două țărmuri fără prund, cu cinul sau brudina, — spre 
nord în munții Apuseni, se deschid mulțime de văi, cu pârâiașe ce 
șerpuiesc din hotare necunoscute.

In acel loc, una dintre aceste văi, — al cărui pârâiaș a săpat în 
țărmurile^armate Cu straturi de piatră forme simioase, interesante 
și fermecătoare, — dă drum liber spre țară, la cinci sate cu casele 
ascunse dupăstânci și cute, în munții frământați. De aci nu se 
poate merge decât Cu tiliga cu boi, iar călătorului îi rămâne ca mijloc de 
deplasare picioarele și un ciomag cu care se sprijine în săriturile din 
hudă'n hudă, din piatră'n piatră, prin apa văii. Aproape unde se termină 
valea printre stânci metalice, unde se înfundă văile și dealurile se 
proectează pe orizont în peispective pitorești, tabloul se desem= 
nează cu o școală acoperită cu țiglă și cruciulițe.
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E școala din Valea=Mare.
Aci uneori, câte o piatră se rostoglește, rupându=se din dealul 

prăpăstios, vre=o voce se prelungește în zeci de ecouri lovită de 
stânci și totdeauna apa cristalină șoșotește constant, încolo liniște, 
linște !. Dela școală abia dacă se vede o moară, printre nuci bătrâni 
și plopi înalți, sau poteci ce schimbă în amphiteatre dealurile mai 
așezate.

Primul prieten, — al învățătorului care așezându=se aici, trebuie 
să=și cerceteze înclinațiunile de solitar, Burcuș ,un câine cu șorț 
alb pe pântece, legat frumos după gât și cistineu pe șold, se prezintă 
făcând lungi temenele, repetate bătăi din coadă și lingându=se pe 
bot cu înțeles,- apoi Vian, un mocănuș din cls. II=a, care acum mă 
vizitează des. Intr'o zi, după ce a plecat spunând : „Sănătate f>unăa, 
mi=a zis sfios:

— „Mie îmi mai pface cu mata, ca cu hăf de s’o dus, că 
știi zicafe mufte, cu fauta”.

Un pedagog pare=mi=se sunea că unui bun educator, îi trebue 
o apreciabilă doză de copilărie. Aceasta copilărie, în nici o parte nu 
se poate dobândi mai bine, ca acolo unde copii cari te înconjoară, 
ți=se prezintă ca o curiozitate în tot felul lor de viață. La mine 
la școală, este o uniformă simplă, ieftină și simpatică, ce mi=a 
plăcut dela început: pantaloni strimți, opinci cu vârful mare sucit 
pentru a luneca repede apa după ele, chimir cu briceag și hășcău 
de crițari, chieptar cu flori în care negrul se reliefează, mânecat 
cu jep, straiță băjenar Cu ciucuri și flori, pe mânecar, toate albe, 
iar de sub pălăria cu margini înguste se lasă pe frunte: „moțuf". 
Toți voinici și frumoși!

Vorbirea lor, cu un vocabular aproape nou pentru mine și 
cu o intonație caracteristică, mă face să vorbesc mult cu ei, așa 
că ne=am împrietenit din povestiri, ce le fac la sfârșitul lecțiilor cu 
hazul de care dispunem, fiindcă suntem toți prieteni și vorbim ca 
dela egal.

Povestirile, cari trec dincolo de satul nostru, sunt dela Zlatna 
și Abrud, Cib sau Pătrânjeni, — unde în împrejurări curioase un 
mistreț a omorât un urs, iar vânătorul pândar i=a luat pe amândoi, 
— se termină cu un cântec, ale cărui cuvinte multe^s fără înțeles, 
dar a cărui melodie cu timbru metalic, răsună a jale sau a voie bună : 
„ Ia doina, doina, doina!“

Dimineața, întră în camera mea, ca și la ei, vin la sobă, mă 
întreabă dacă mi=e frig, stau până se încălzește în clasă și începem 
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lecțiile. Timiditate, nu există la acești copii cari pășesc cu curaj pe 
cele mai prăpăstioase coaste, cu traista și bâta puternică. Atâția 
copii sunt în clasă, câte bâte sunt rezemate de zidul școalei, fiindcă 
fetele și băieții sunt echipați la fel.

Cineva, care pentru prima oară întră într'un sat de acest fel 
și vede o fetiță de=o șchioapă, încinsă de câte=vâ ori cu zalele unui 
briceag înfipt la brâu și o măciucă mai mare ca ea, nu=și poate 
opri măcar pentru un moment râsul.

Prietenia dintre învățător și copii prin aceste locuri muntoase 
și singuratice, devine o necesitate, iar copilăria și senitatea la lucru, 
se imprimă ca ceva foarte firesc ce nu se mai pierde!

VIRG1L I. MAREȘ
(din ren. ,,Graiul Ddmbouifei")

TRAGMENT DIN POEZIA „ÎNVIERE"
cbe „Un poet nou

— „Un rumân bătrân, tot cu dubamă, 
Cumpănea un pepene în pabmă ~ 
Domnișoara spunea căU Moș Dumnezeu 
Tine pământuf, cât e cbe greu.

Satub se ’mbubzea Fa biturgbie, 
Ca în Sărbători, ba prăvăbie.
Șhacum încă, cbubce, mă’nfioară 
Gbasub popii Tacbe, cbe vioară.

De privighetoare cbin băstar.
Și mă văd copibub mânios:
Că pe Domnub Isus Qristos
L=omorîră oții de jandari.

Inimă curată ca orezub,
Inimă din cbasebe primare, 
Te=ai grijit în Săptămâna mare 9 
Ieși dintre copii de spune Crezul.

(din Gândirea)
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„ORA DE POVEȘTI"
Un mijloc foarte eficace pentru a trezi dragoste față de 

carte, e „ Ora de povești", care prin ord. minist, s’a și introdus 
săptămânal.

Trebuia să o introducem, nu numai datorită ordinului, 
apărut mai recent, ci datorțtă convingerii că e folositoare și 
ducătoare fa scop și că prin acest mijloc cultivăm dragostea 
față de cartea frumoasă și bună.

Ținuta înv In aceasta oră din săptămână, va dispare 
raporttd oarecum oficiaf dintre învățător și efev, fuându-i focul 
o intimitate frățească. Acum va avea învățătorul cel mai 
nimerit prilej de-aș apropia elevii de sufletul fui. După cum fa 
joc îi va cunoaște după mișcări — aici — după atitudinea for 
în vorbire.

Ora aceasta îi va face pe efevi mai îndrăzneți și mai 
încrezători în forța for. — Acum ți se descopere sufletele micuți
lor tăi, unuf câte unuf, în toate tainele for, aici poți vedea în 
lumina adeverată felul lor de a fi.

Povestea deschide drumul către inima copilului, reușind ai 
face comunicativi — cum îi dorim — cbiar și pe cei mai ursuzi.

Deviza la început va fi: distracția și plăcerea pentru 
copii tot timpul, având darul unei recreații.

Basmele, legendele, doinele, proverbele, gbicitorile și cimili
turile poporului nostru vor formă materialul vast de care ne vom 
servi în această oră.

Se vor înlătura, cu desevărșire, la început, cărțile cari au 
un scop vădit instructiv, căci numai servindu-ne de celelalte 
vom putea ajunge mai târziu fa acestea.

Se va da preferință
Literaturii care va fi un izvor de creație ca stimulent al 

voinței active, educarea curiozității și spiritului de observație, 
ca izvor de recreație și voioșie pentru copii

Se va mai da preferință; literaturii care să facă educația 
religioasă, națională și cetățenească a copilului și în fine, litera
turii care va fi ajutătoare a experienți fui proprii.

Cetirea o va începe învățătorul căutând a da glasului său 
tot farmecul cerut de cuprinsul bucății Acum datorită cuprin
sului care e pe placul copilului — cetirea, model își va face 
și mai mult efectul, elevii căutând a imită fa rândul for pe înv. 
oentru a să face interesanți.

Herbart zice: „ Cea dintâiu condiție a unei școli e că în- 
vățătoruf să stăpânească într-un grad înalt arta povestirii”. Se 
pretinde aceasta înv. și pe drept cuvânt și acel care nu e, 
poate deveni prin exerciții.

Învățătorul să-și însușiască mai dinainte povestea în 
fondul ei și s-o simtă.
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Să se apropie de graiid local obișnuit copiifor.
Pe cât se poate, să întrebuințeze forma directă, dialogată.
Nu se fac digresiuni nici explicări în cursul povestirii și 

nici imediat după povestire.
In fine, se vor utiliza toate mijloacele auxiliare de expresie 

modulația vocii, mimica, gesturile dar în cbip natural.
Nu se va căută niciodată să se tragă învățături morale 

nici din lecturi și nici din povești, lăsând aceasta în grija 
asociațiilor spontane cari își vor urmă cursul lor regulat, în 
sufletul copilului.

Procedând astfel, vom avea fericirea să stimulăm în elevi 
dragostea de carte și de tot ce e frumos și înalt.

DUBENSCHI D. OCTAVIAN.

CUNOAȘTEREA LUMII PRIN SIMȚURI
Răspunsurile care s'au dat asupra acestei probleme, 

ar putea fi grupate în trei clase și aranjate în ordine crono= 
logică, în ordinea apariției lor ar fi: I. realismul, II. idealis= 
mub și III. fenomenalismul.

Vom spune câte ceva despre fiecare teorie, însistând 
mai mult asupra ultimii teorii »Fenomenalismul«, care, 
credem că este elaborațiunea cea mai corectă a raționa
mentului, satisfăcând pe deplin cerințele sufletului nostru.

I. Realismul. Această teorie afirmă că'n afară de noi, 
de ființa, de cunoștința noastră, există o altă lume reală, 
lumea corpurilor asupra căreia se îndreaptă conștiința noastră.

Ea (conștiința) recepționează imaginile — corpurilor 
așa cum sunt în afară de noi și le păstrează înainte.

Toate imaginele pe care le avem în minte sunt copii 
pe care conștiința le face după obiectele reale ale lumii.

Realismul prezintă două forme: realismul naiv și critic.
Realismul naiv, spune că mintea recepționează imaginele 

din afară, după cum oglinda recepționează imaginele obiecte
lor ce trec prin fața ei. Realismul critic, are aceași con= 
vingere, însă aduce o mărginire realismului naiv.

Spune, că în lumea din afară există într'adevăr obiecte. 
Mintea le recepționează imaginele, dar ele nu sunt absolut 
identice cu obiectele, deoarece nu întră direct în conștiință, 
ci prin intervenția simțurilor.
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După cum lumina întrând printr'un geam colorat, se 
colorează și ea, tot așa și imaginele obiectelor sunt colorate, 
sunt modificate de simțuri.

II. Ideafismuf. Adepții acestei teorii, critică teoria 
precedentă, spunând că realiștii nu au dreptate.

Nu putem cunoaște lumea așa cum este — zic ei — 
pentru un motiv plauzibil.

Oare conștiința noastră comunică direct cu obiectele 
din jurul nostru? Nu, ci prin mijlocirea simțurilor <ca prin 
niște ferești).

De aceia imaginele nu sunt copii exacte, ci copii mai 
depărtate de lumea reală.

Iată un prim motiv.
Dar, oare simțurile înregistrează< excitații de tot felul? 

Avem simțuri pentru tct felul de excitații? Nu.
Nu avem de exemplu simțuri pentru excitațiile undelor 

electrice, ce circulă prin aer.
Deci nu putem spune că, cunoaștem lumea așa cum 

este, ci numai în parte,- pentru care avem simțuri să le 
recepționăm.

Poate că prin văzduh circulă forțe, spirite și noi nu 
le cunoaștem.

Și simțurile noastre, lucrează pe o scară întinsă, per= 
cepem toate vibrațiile?

Știm că simțul văzului percepe numai între 26 — 40.000 
vibrații.

Mai sus, sau mai jos, nu poate percepe. Așa că ceace 
se petrece dincolo de acest prag nu cunoaștem.

Dar chiar perceperea aceasta, ajunge în conștiința 
noastră, așa cum este ea în sine?

Simțurile ne pot înșela.
In lumea din afară nu există sunete, culori,... ci nu= 

mai vibrații.
Noi percepem vibrații și elaborăm senzații.
Aceasta este critica pe care o face idealismul, raționa= 

lismului.
Atunci cum cunoaștem lumea?

— Urmează. —

(După prof. Dr. Bdrsănescu; Pefrouici, prof.) 
RAM5ES.
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PENTRU AVIAȚIA ROMÂNĂ

Pe su6 cerut României, umblă păsări mari de fier.
Nu te pasă tor de vânturi.
De călduri, sau de ger.
Ede imitează sborut vutturitor din Carpați, 
fi păzesc să nu mai fie
— Erați de frați — înstrăinați.

Unde-i doamne, unde=i \Caicu?
Să s’avânte în fatnic stor,
Ca un rege să ptutească, maestos în fruntea tor, 
Undezi vectiut, undezi mintea (jeaniafutui Român ? 
Care Na’ndrăsnit o clipă pe Carpați a fi stăpân /

A căzut în vecinicie,
Tras de dorut unui vis,
Pentru care cerurile
Multora ti s’au deschis.

Dup’atâtea suferințe Dumnezeu ne=a mituit,
Insă duhul răi. nu doarme în apus și răsărit.
Dacă ne-or siti dușmanii să ne ncăerăm în zări, 
Sfânta cruce să ne=ajute paza dutcei noastre țări.

Pentru sufletele cetor opt sute de mii eroi, 
Aviația Română cere jertfă de ta noi.
Dați Români cu dor de țară,
Dați cu toți și voi copii,
Și strigați Osana! Pace fie! — dutcei noastre Românii.

Insă noi nu vrem răsboiut
— Ohiceiu barbar, păgân! ~-
D«r când alții se narmază,
Nu vom sta cu mâna n sân!

G. B.
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CĂRȚI, RECENZII
I. C. PE7RESCU:

REGIONALISMUL EDUCATIV
<Edit. Inst. ped. Român — București).

Autorul începe prin a descrie Centralismul sălbatec al regilor 
francezi, pentru a învinge spiritul centrifugal. Ca să nu fie su
focată cultura franceză, de către centru, s'a recurs la valorile 
ridicate din regiuni. Pionerii acestei acțiuni: A. Comte, Le Play> 
Demolins, de multă vreme, dau luptă spre a redă viață provinciilor 
și cu aceasta spiritului francez. Germania oferă, iarăși, un frumos 
exemplu. La Weimar, s'au ținut vorbiri frumoase de unificare, 
totuși, nu s'a trecut peste viața regională a diferitelor state germane, 
încercări de descentralizare s'au făcut și Ia noi în 1918 și 1929, 
Legea înv. dela 1924 nu exclude regionalismul.

Structura sufletească a omenirii s'a modificat după înfluința 
atmosferii, a solului, a faunei și a florei, împreună cu diferențierea 
oamenilor după rasse. Copilul are în fața naturii, aceiași atitudine 
ca și primitivul a cărui fază de existență o reproduce prescurtat.

Regiunile noastre: de munte, deal și șes dau o diferință de 
structură sufletească, ce se observă mai bine la copiii de clasa I. 
Școalele n'ar trebui să neglijeze acest lucru, ci să ia exemplul 
frumos, oferit de , școala de munte de fa Predeal".

Regiunea geogr. și ocupațiunea predominantă are o legătură 
cu regiunea culturală și împrimă caracterul ei Culturii respective. 
In vechiul regat avem Cultura franceză, în Ardeal cea germ, și în 
Basarabia cea slavă. Efectele acestor Culturi nu trebuesc nesocotite. 
Din punct de vedere istoric regiunea este realitate și ea trebue 
avută în vedere. Circumspecția pedagogului și teama de a preconiza 
educația regionalistă spre a nu slăbi unitatea politică, fiind noi un 
popor nou, nu e fondată. Comparația desvoltării regionaliste din 
alte părți ne arată că s'ar putea aplică și la noi fără nici o teamă. 
Region. din punct de vedere ped. și psihologic nu este o nouătate. 
Sufletul omenesc crește încunjurat de mediul încunjurător. Copilul 
jucându=se cu lucrurile din jurul lui își câștigă multe cunoștințe 
până a veni la școală. Principiul de frunte, care se încadrează 
foarte bine în region., este pr. intuiției. Felul organizării n'are 
importanță! Conținutul numai trebue să varieze.

In capitolul II, tratează metoda ed. regionaliste, care trebue 
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să pornească și să se sprigine pe intuiția directă a lucrurilor și a 
fenomenelor. Metoda region. este și se impune ca sun corolar al 
principiului intuiției«, valoarea căruia nu o contestă nimeni, azi. 
Metoda aceasta să se aplice până la epoca pubertății copiilor, căci 
deaci încolo tinerii pot înțelege valorile culturii umane. In școalele 
primare este locul acestei metode.

Patrie fi Geddes a fondat reg. în Anglia, Valentin Beff a 
făcut frumoase experiențe la Lamberth, în Franța, Ia Parthenay. 
Se cercetează istoria regiunii, elevii complectând bibliografiile 
subiectelor date. Excursiuni. Obiectele de învățământ se aduc în 
legătură cu geografia și istoria regiunii. S'a Introdus ca obiect 
aparte, studiul regiunei.

Mai departe, autorul plasează «chestiunea în cadrul ped. 
științific« arătând că, cercurile de cunoștințe cresc deodată în școlar, 
trecerile dela unele cunoștinți la altele se face lent, dacă școala 
rupe Cu realitatea din care vin ei, elevii nu reușesc să aibă o 
privire unitară despre lume și viață ci, devin robi ai cărții. 
Metoda arătată înlătură răul și încheagă în unitate diferitele 
cunoștinți, lărgește orizontul elevilor și sădește virtuți active.

In ce privește laturea practică, recomandă metoda centrelor 
de interes și pe cea monografică, ca fiind cea mai bună, studierea 
sistemului propus de Otto Karslâdt, care propune: Să fie introdus 
elevul în viața imediat înconjurătoare, adâncind și clarificând 
cunoștințele copilăriei, prin atingerea nemijlocită și imaginația 
copilului. Recomandă, mai departe, înființarea de muzee regionale 
și închee spunând: «Nimeni nu se poate întegră națiunii, înainte 
de a se fi simțit parte din totul sensibil, care e familia și Comunic 
tatea cea mai apropiată, care e satul.

Sentimentul se desvoltă ca și gândirea. El câștigă orizonturi 
din ce în ce mai largi, dar forța tuturor radiază din cele inițiale. 
O legătură a cetățeanului român de glia strămoșească, de care se 
desparte, azi, cu atâta ușurință, nu se poate realiză, decât prin 
cunoașterea temeinică și prin iubirea tuturor urmelor concrete 
lăsate de generațiile trecute în localitatea și în regiunea în care 
trăește.

Numai o legătură strânsă cu natura și cultura locală poate 
stimula forțele, creatoare ale tinerelor generații. Și acest țel, pe 
care școala trebue să«l urmărească, nu=l poate atinge, decât 
printr'o educație regionalistă«.

M. L.
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CUCURIGU! CHICHIRI!

2. Cucurigu! Chiciuri! 
Zic cocoși’n zori de zi.
Păsările ’ntruna cântă,
Și prin crânguri se avântă; 
Iar micuții ârăgălași. 
Tot mai dorm, că’s copilași.

3. Cucurigu! Clic foiri ! 
Zic cocoși’n zori de zi.
Să se~adune lângă casă 
Păsările pentru masă;
Iar micuții drăgălași.
Tot mai dorm, că’s copilași.

4. Cucurigu! Cfoicfoiri!
Zic cocoși’n zori de zi. 
Dar acum e ziu afară.
Și din pat, încep să sară
Și copii’n fuga mare. 
Că e timpul de sculare.

— Cursurile de vară pentru organele de control școlar 
și învățători. Ministerul instrucțiunii a footărât să înființeze, 
pentru prima oară la noi, cursuri de vară destinate unei mai 
foune pregătiri a organelor de control în învățământul primar, 
suforevizor, revizori și inspectori școlari.

Aceste cursuri se vor ține în cursul lunei Iulie la școala 
normală din Predeal, cei chemați putând să beneficieze de 
obișnuita vilegiatură care se face în această stațiune climaterică.

Cursurile vor consta din conferințe, propuneri și discuția 
asupra celor mai bune metode pedagogice și de control școlar.

Ministerul va desemna pe conferențiari și va întocmi pro= 
grama cursurilor. *

Pentru complectarea cunoștințelor și pregătirea didactică 
a învățătorilor se vor ține, deasemenea cursuri în lunile Iulie 
și August, în serii, la școala de misionare din Vălenii de Munte. 
La aceste vor fi chemați câte 3 sau 4 învățători din fiecare județ.

Concomitent cu acestea, se vor mai ține cursuri pentru 
predarea de cunoștințe de îndeletniciri practice.

Aceste cursuri se vor ține la școala normală din Deva 
pt. învățători și la liceul de fete din Sighișoara pt. învățătoare.
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COOPERATIVELE ȘCOLARE
(Urmare ți sfârșit).

Despre administrarea Societății, 
adunarea generată

Art. 13. Adunarea generală se întrunește o singură dată pe 
an între 15 Iunie și 1 Iulie.

Toți membrii vor fi vestiți prin publicare și anunțuri scrise și 
lipite pe ușa șeoalei, cu 10 zile înainte de ținerea ei. Anunțurile 
scrise vor cuprinde și ordinea de zi a adunării.

Art. 14. Adunarea se poate ține numai dacă sunt prezenți 
jumătate plus unul din numărul membrilor înscriși. Dacă sunt mai 
puțin de jumătate plus unu adunarea se amână pentru una din 
zilele următoare care se va fixa în convocarea primei ședințe și 
care se va ține cu orice număr de membrii.

Art. 15. Adunarea va fi condusă de președintele consiliului 
de administrație.

Fiecare adunare alege doi secretari și doi membrii de incredere.
Art, 16. Adunarea generală are următoarele însărcinări:
a} Să discute tot ce este pus la ordinea zilei.
b) Să aleagă consiliul de administrație și cenzorii.

Să aprobe socotelile bilanțului și să spună cum să se 
împarte câștigul.

d) Să dea descărcare consiliului de ad=ție de tot ce a făcut. 
ej Să ia tot felul de măsuri pentru bunul mers al societății. 
Art. 17. Hotărîrile se iau cu majoritate de voturi. Votările 

adunării generale se fac prin ridicare de mâini, iar alegerea persoane» 
lor prin vot secret. Votul secret se poate cere de 10°/o din membrii 
prezenți și pentru alte chestiuni.

Art. 18. Conducerea societății este încredințată unui Consiliu 
format din 9 membrii. In consiliu se vor alege cel puțin 3 elevi 
din ultima clasă și câte un elev din celelalte clase. Dacă școala 
e mixtă se va alege în consiliu și cel puțin 3 fete. Mandatul 
membrilor din consiliu durează 3 ani inlocuindu»se câte o treime 
în fiecare an.

Art. 19. Consiliul alege din sânul său în fiecare an un 
președinte și un secretar. Deasemenea numește un cassier și un 
vânzător al magazinului.
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Președintele societății este de drept directorul școafei sau un 
alt profesor delegat de el.

Art. 20. Președintele convoacă consiliul în scris ori de câte 
ori are nevoie, spre a se sfătui asupra celor ce sunt de făcut. 
Se va convoca cu cel puțin de două ori pe lună, în timpul când 
nu sunt lecții.

Art. 21. Consiliul are următoarele datorii:
a) A executa și a observa ca să nu se calce statutele și 

hotărîrile adunării generale.
f>) A primi membrii noi în societate.
d} A numi pe vânzători, căutând a pune elevii cinstiți și cu 

purtări frumoase în acest post.
d} Consiliul e răspunzător de întreaga avere a societății.
e) Consiliul e dator să verifice pe vânzători la fiecare lună 

odată, spre a se convinge de mersul societății.
f) Consiliul poate cumpăra tot felul de lucruri trebuincioase 

elevilor.
g) Stăruie să se îndeplinească toate scopurile societății.
Art. 22. Membrii consiliului cari lipsesc nemotivat dela trei 

ședințe consecutive, vor fi înlocuiți cu alți elevi. Cenzorii în 
înțelegere cu consiliul vor numi pe cei cari să=i înlocuească.

Art. 23. Președintele are următoarele datorii :
a) Să semneze corespondența și actele societății.
I') Să comunice autorităților superioare socotelile societății 

după încheerea lor.
s) Să supravegheze pe cassier și pe vânzător.
d) Să facă comenzi împreună cu consiliul și cu vânzătorul 

pentru cele ce trebuesc magazinului.
e) Să dea ordin de plată pentru.
Art. 24. Cassierul se numește de consiliu pe răspunderea sa. 

El trebuie să fie un elev cinstit cu purtări frumoase. Cassierul 
încasează orice sumă ce se depune pentru societate, fie de către 
membrii, fie de către vânzători, liberând chitanțe cuvenite din 
registru. El face plățile pentru mărfuri din ordinul președintelui, 
tăind bon din registrul, la care adaogă actele ce arată pentru ce 
s'a făcut plata. Fondurile societății se păstrează de directorul școlii 
într'o casetă sau se depun la o bancă sigură.

Art. 25. Vânzătorul se numește de consiliu pe răspunderea 
sa. Acesta, pe lângă faptul că trebuie să fie cinstit, trebuie să 
aibă și îndemânare în vânzare. Să fie deștept și să nu ceară mai 
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mult dela Cumpărător. Consiliul va face o listă de prețuri și o 
pune la vederea tuturor. Când cineva reclamă că a fost înșelat 
consiliul dacă găsește vinovat pe vânzător, îl dă afară.

Comisia Cenzorifor
Art. 26. Adunarea generală alege în fiecare an trei cenzori 

și trei supleanți din elevii ultimilor clase.
Art. 27. Supleanții înlocuesc pe cenzori când aceștia nu^și 

mai îndeplinesc datoria.
Art. 28. Cenzorii au următoarele îndatoriri:
1. A verifica pe cassier odată pe lună, iar pe vânzători odată 

la 2 luni, făcând inventar.
2. A complecta în înțelegere cu consiliu locurile vacante în 

consiliu. Cenzorii pot lua parte la ședințele consiliului și a face 
să înscrie în procesul verbal părerile lor.

3. A controla socotelile la sfârșitul anului, arătând adunării 
generale cum a mers societatea.

Bifanțuf, beneficiife, fondtd de rezervă
Art. 30. Anul social se începe la 1 Septembrie, se termină 

la 1 Iulie al fiecărui an. La finele anului social consiliul și cenzorii 
fac inventarul tuturor valorilor și închee bilanțul general și Contul 
de Profit și Pierdere.

Art. 31. Bilanțul trebue să cuprindă :
1. Averea societății și anume: aj Bani aflați în cassă și 

mărfurile din magazie socotite pe prețul de cumpărare ,- fr) Mobilierul 
societății,- 9) Orice alte valori al societății sau sume de încasat.

2. Datoriile societății și anume : 1. Capitalul vărsat de membrii ,-
2. Depuneri spre fructificare ale elevilor,- 3. Orice alte datorii ce 
are societatea,- 4. Diferite fonduri,- 5. Câștigul net anual.

Art. 32. Lucrările bilanțului pot fi cercetate de orice membru 
cu opt zile înainte de adunare generală.

Art. 33. Din câștigul brut al societății se vor scădea:
a} Cheltuelile de administrație.
f>) Dobânzile ce se dau la depunerile elevilor.
dj Pierderile Ce a suferit societatea.
Restul câștigului net se va împărți astfel:
13°/0 cel puțin fondului de rezervă.
7% Consiliului de Administrație pentru munca depusă, 

cumpărându»li=se cărți folositoare.
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3®/0 Cenzorilor cumpărându=li<*se tot Cărți.
Din rest se vor face 3 părți din care o parte se va distribui 

ca renumerație <dividendă) a capitalului depus de fiecare elev pe 
timpul cât a stat. A doua parte se va da ca primă <risturnă> la 
asociați, în raport cu operațiile făcute cu societatea, iar a 3^a 
parte se va întrebuința pentru: material didactic necesar școalei, 
înființând posturi de curățenie, cinematograf etc., premii elevilor 
Silitori din diferite clase sub formă de cărți după părerea d=lor 
învățători ai școalei, abonamente de reviste pentru copii și ajutoare 
elevilor săraci dar silitori.

Art. 34. Fondul de rezervă servește la acoperirea pagubelor 
ce ar suferi societatea. El nu poate fi împărțit între membrii nici 
odată.

In caz de desființare, fondul de rezervă trece în întregime la 
comitetul școlar al școalei respective, care va întrebuința în folosul 
școalei după Cum Crede de Cuviință.

Dispoziții generate și fina te
Art. 35.. Statutele de față nu pot fi modificate decât în urma 

unei Convocări cu o lună înainte a adunării generale care singură 
poate să le modifice. Modificarea trebuie aprobată de instituțiunile 
de control ale cooperativei.

Art. 36. Societatea nu poate fi desființată dacă cel puțin 30 
membrii cer continuarea ei.

Cu lichidarea vor fi însărcinați cenzorii s'o facă împreună Cu 
directorul școalei și cu președintele comitetului școlar.

Art. 37. Drept călăuză în conducerea societății pe lângă 
aceste statute are legea cooperației și ordinul instituțiunilor de 
control și ale organelor de control ale învățămânlului cărora i=se 
supun întru toate, rugândude s'o ocrotească și s'o îndrumeze.

CUVINTE ÎNȚELEPTE

. . . Ca voastră poftă cte avuții nenorocește biata 
tune, cătcâncfu^i în picioare pe cei mai buni și ridtcânctvu 
pe nemernici.

DANTE ALIGHIERI
(Infernul cânt. X<X )
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INCHEEM ANUL AL DOILEADE APARIȚIE
Cu acest număr dublu <19 —20>, revista noastră în* 

chee al doilea an de existență. Ca și viața noastră dăscălească, 
viața revistei, în acest an școlar, a fost dintre cele mai 
sbuciumate, totuși fiind fermi convinși că revista, umple un 
gol însemnat în nizuințele noastre spirituale, am căutat să 
o menținem cu orice preț și cu orice jertfe. Din cauza ne* 
plătirii salariilor, abia, dacă s'au putut încasă, până la 
această dată, ceace s'a publicat în revistă.

A fost bine că am prevăzut din timp acest lucru 
reducând și abonamentul dela 120 lei la 100 lei anual, și 
cheltuelile, la minimul posibil.

O dare de seamă precisă și verificată de comitet se 
va publică, la timpul său, în revistă, din care se va vedeă 
cât am căutat să economisim și să facem față împrejurărilor 
cu foarte puținul, ce am avut.

Suntem de părere că viața acestei reviste trebuește 
menținută și asigurată cu orice jertfe, dar aceastea nu se 
poate face decât cu concursul moral și material al întregii 
învățătorimi din județul nostru. Noi, cei cari am lucrat mai 
deaproape la această revistă, suntem deciși să mergem și 
mai adânc cu economiile și raționalizările în legătură cu 
apariția și deaceia vom propune comitetului de redacție și 
comitetului asociației județene, ca abonamentele, pe anul 
școlar 1932 — 33 <dela Nrii 20 la 30> să se reducă. 
Revista nu se va mai trimite nici unui comitet școlar, dacă 
nu va achită abon. anticipativ, odată cu comanda.

In felul acesta, credem că, noi, din partea noastră, 
am făcut totul, ca să*i asigurăm viața materială. Suntem 
siguri că, ne=am făcut datoria pe deplin!

Odată cu aceasta aducem mulțumiri tuturor colegilor, 
cari ne*au ajutat efectiv, colaboratorilor, tipografiei care 
ne-a tipărit-o în bune condiții, d-lui subrevizor Dogaru, 
d=!ui insp. Petrescu, d*lui dir. Sporea și altor oameni de 
bine, cari pe lângă multiplele lor ocupațiuni au mai găsit 
timpul necesar, să colaboreze cu prețioasele lor lumini la 
revista noastră,

REDACȚIA ADMINISTRA ȚI A.
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CRONICA MĂRUNTĂ
— Apel către Tineretul Intelectual Român. In vremurile 

acestea de criză materială și morală, țările vecine nouă se 
înarmează. Exemplul Rusiei e de ajuns.

Păstrarea României întregite prin jertfe mari și scumpe, 
fiilor celor morți pe ogorul datoriei presupune cunoașterea 
realităților și conformarea mentalității noastre în acord cu 
această cunoaștere.

Preocuparea de căpetenie a cefor ce mâine vor fi chemați 
a da directive dela focuf de mare răspundere trebuie să fie 
aceia a unei reale pregătiri intelectuale.

Ca Buni români însă mai avem o datorie către țară: de 
a fi aderenții curentului naționalist constructiv

Apărarea națională prin inzestrarea patriei cu o aviație 
puternică și un formidahif fahorator aerocBimic devine postula* 
tuf existenței noastre de mâine.

In vederea acestui scop, lucrează Asociația Română pentru 
Propaganda Aviației CA. R. P. A.j și pentru a îndruma tinere* 
tuf intefectuaf român în aceiași direcție a creiat Secțiunea 
Tineretului Aviatic Român fi. A. R.J

Tineretul Aviatic Român este alcătuit din elevi studenți 
și titrați, constituiți în grupări școlare și organizați în cadrele 
A. R P. A, al cărei scop este cunoașterea problemei apără
rii naționale.

In prima ordine de idei este propaganda aviației în 
rândurile tineretului intelectual, menit a ajunge mâine la locuri 
de mare răspundere.

De temeinica sa inițiere în cunoașterea realizărilor 
moderne ce servesc progresului economic șl în aceiași măsură 
ca mijloc de apărare în vremuri de restriște, atârnă siguranța 
clipe'or de mâine.

Impfinirea programaticelor năzuințe afe noastre e în 
directă fegătură cu receptivitatea sentimentului național af ce for 
către care ne îndreptăm gânduf și chemarea noastră.

Tineri și tinere români fromâncej, strângeți rândurife în 
juruf organizației T. A. R., arătând astfef tuturor ce poate 
înfăptui generația noastră.

Președintele Tineretului Hoiatic Romdn H. R. P. R.

ȘT ETAN I. MACRI, avocat.
Pentru informafiuni și înscrieri, ud uefi adresa Secretariatului General al 

Secțiunii — București /., Str. Lipscani Nr. 3 ef. I. Tel. 311)99, orele 18—19.
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— Cercul Cultural Hunedoara. In ziua de 17 Aprilie a 
C. a avut loc în orașul Hunedoara ședința cercului Cultural. Cu 
toată situația grea de astăzi, au luat parte aproape toți înv. din 
cerc. D=na Suciu, învățătoare la școala de copii mici, a ținut o 
lecție practică, tratând despre „ Legenda ghiocelului". La critică a 
vorbit Dl. Pavel Popescu, ridicându=se contra disciplinei militariste 
în școală, contra dresurei care tinde spre distrugerea personalității 
elevilor, preconizând o școală a libertății, școală creatoare a ade= 
văraților oameni independenți și capabili a se conduce singuri. 
Declară,_cu toate acestea, lecția pe deplin reușită. Dl. A. Constan» 
tinescu, subliniază importanța libertății în școală, cu observația că 
în împrejurările materiale dela noi nu se poate aplică principiul 
libertății integrale.

La ora 10 a. m., învățătorii iau parte la serviciul divin. 
Răspunsurile liturgice au fost date de corul »Doina« sub conducerea 
D=lui A. Constantinescu.

In ședința intimă a conferențiat Dl. Danii! Popescu ~ Hășdat, 
despre «Mijloacele auxiliare ale învățătorului pentru. îmbunătățirea 
stării săteanului«. Subiectul a fost foarte bine desvoltat, pentru care 
conferențiaruPa fost sincer felicitat.

La ora 3 p. m. în sala Uzinelor de fier se începe ședința 
publică, în prezența unui numeros public. Un program artistic 
compus din coruri, jocuri naționale și recitări a delectat publicul.

Dl. C. Sporea, directorul Școalei Normale din Deva, vorbește 
despre «Rolul social al familiei în organizația statului«. Subiectul 
a fost bine documentat cu icoane din organizația socială din Rusia 
sovietică.

S'a jucat piesa de teatru «Volbură Vodă« de Lia Hârsu, 
instruită de Dș. Valeria Nemet — Hunedoara.

Costumația, în special, a fost admirabilă.

— Învățător superior grad sau numai titlu ? Prin legea 
deCurând votată de parlament cu privire la recrut, membr. corp 
did. s'a Creat o nouă categorie de înv., învățătorii superiori, dar 
salarul pentru această categorie nu s'a prevăzut și ministerul refuză 
să dea spunând că s'a dat numai un titlu nu și un grad. Cei 
vizați s'au adresat contenciosului.

— Decorații. La învățătorii din jud. nostru decorați cu 
«Regele Ferdinand« se adaugă și numele d^lui Vasile Lucaciu, 
înv. în Petroșeni și fost rev. școlar. Felicitări!
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— O îndreptare. Suferința ne face pe toți, mai nervoși, 
mai puțin răbdurii și în această stare sufletească facem și greșeli 
de care abia târziu ne dăm seama. In numărul trecut al revistei 
noastre, în articolul colaboratorului nostru, I. Barna, s'a strecurat 
o regretabilă greșeală, scriindu=se, în legătură cu tragica situație 
a neplății salariilor noastre, că s'ar fi întins o conspirație a tăcerii 
dela un capăt la altul al țării și că, tace Țoni, tace Forțu. Acest 
lucru nu corespunde realității, ci din contră, președintele asociației 
noastre iubit, dl D. V. Țoni a depus toate sforțările posibile, atât 
în parlament cât și la ministerul de finanțe să smulgă, Ce bruma 
a putut smulge pe seama noastră. Pentiu aceasta îi suntem adânc 
recunoscători atât domniei sale cât și domnului deputat T. IacobesCu, 
care La secondat în toate acțiunile sale și a ridicat cuvântul de- 
atâtea ori în parlament, pentru respectarea drepturilor noastre și 
rugăm pe colegi să aibă toată încrederea atât în conducătorii dela 
centru cât și în conducerea județeană, căci Cu toții își fac datoria, 
în chip cu totul eroic și desinteresat. (Red.j

~ Decorarea învățătorilor din județul Hunedoara. In M. 
O. No. 101 din 29 IV. 1932, s'au publicat numele învățătorilor 
cărora prin I. D. R. No. 516 din 23 II. 1932 li=s'a acordat semnul 
onorific „Răsplata Muncii" pentru 25 ani în serviciul statului. 
Iată lista lor: I. Stăneasâ, Cst. Răsădean, P. Incicău, Marg. Navradi, 
I. Micu, V. Iacob, P. Doroga, A. Olariu, D. Rădoiu, Aug. P. 
Bociat, P. Lazar, P. Mateeș, Z. Lucaciu, Irina Damian, I. Mateeș, 
I. Jula; A. Stănilă, P. Aslău, I. Fodor, I. Uibaru, V. Imbăruș, 
T. Lupea, I. Popovici, I. Sântimbreanu, Z. Oană, A. Popovici, 
F. Titz, V. Șerban, 1. Giurgiu, I. Olariu, N. Boteanu, L. Suciu,
S. Chirilă, N. Savu, I. Comșa, G. Pașca, A. Tordai, I. Ciora, 
L. Tordai, O. Munteanu, T. Nistor, L. Lazar, Nic. Popovici, 
Ana Cândea, Ana Lupan, L. Fleșeriu, P. Turcu, A. Bac, Gh. 
Ittu, D. Joandrea, V. Anastasiu, L. Iasfalusi, L. Reiter, D. Papai, 
E. Lorintzi, Ax. Popovici, N. Grozuța, A. Dubleșiu, I. Bunea, 
I. Bura, I. Caliman, Sab. Jula, Iudita Pop, A. Grădinar, N. Todor, 
I. Tătulescu, A. Budoiu, V. Roman, T. Lungu, I. Fleșer, 
I. Câmpean, N. Voina, A. Vasiu, Ileana Both, L. Kâroly, Parascha 
Șarudi, T. Petcu, Gh. Bota.

Ministerul a făcut o faptă bună, decorând pe acești pioneri 
ai culturii, ciri de peste 25 ani și unii chiar de peste 30 ani, 
slujesc Cu credință școala primară din acest județ. Revista noastră 
le exprimă tuturor cele mai vii felicitări și urări de bine.
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— O serbare școlară. Membri coop. școl. M, V. Mihai, 
din Petrila, au dat, în ziua de 21 V. 1932, în Casinoul Societății, 
un festival constând dintr'o piesă de teatru, dansuri naționale și 
recitări. Din fondul incasat de 2990 lei, conducătorul coop., dl 
Fotescu, a proectat anumite excursiuni, cu micii cooperatori.

— Incteerea anului școlar. La 1 Iunie cursurile încetează. 
Examenele de clasă suspendate. Ex. de abs. între 1—10 Iunie, 
în acest răstimp cu clasele II —VII, se fac excursiuni, lucrările de 
sinteză și concentrarea materialului. La 12 Iunie printr'o serbare 
școlară se închee anul școlar.

— Lupta pentru salarizare. Din momentele luptelor, date 
de învățătorii acestui județ pentru achitarea salariilor restante, se 
remarcă marea adunare generală din zilele de 25, 26 și 27 Aprilie, 
în Deva, când cu chin cu vai s'a putut scoate o parte din salarul 
pe luna Februarie a. c., și adunarea dela 7 Maiu ținută tot în 
capitala județului. Aceste adunări de protestare contra unei mentali» 
tăți barbare, ce ne înfometează și ne împinge la fapte disperate, 
vor rămâne dovezi strălucite de expresiunea înaltă a demnității 
noastre dăscălești, de marele patriotism al membrilor corpului 
didactic și de puterea lui de jertfă nemăsurată.

Președintele asociației noastre județene, dl S. Jula, ajutat de 
președ. central, d. D. V. Țoni, și câțiva parlamentari din județ, 
în două rânduri, a colindat, zile dearândul, ministerele, dar în afară 
de promisiuni vagi, de minciuni și un acreditiv de vreo 300.000 
lei, altceva n'a mai putut stoarce.

Lupta noastră împreună cu a colegilor din alte județe va 
culmina în congresul general al corpului didactic de toate gradele 
convocat pe ziua de 29 Maiu a. c. la București, ale cărui hotărîri 
decisive sunt așteptate cu mare nerăbdare de întreagă suflarea 
dăscălească. Cei cari putem, s'alergăm la acest congres !

Spiritele adânci sunt nevoite să trăească in singură* 
tate și in viitor.

Goethe.

„Mai multă lumină’! Se pare că în fața eternității 
aceasta*! lozinca tuturor marilor poeți.

Al. Vlahuță.
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SUMARUL
<NUMERILOR l~20>

Angf>e fiică, Poezia vieții educative.
Asistent, Serbare originală.
A. A., Pentru banca învățătorilor.
Bena și Crețu, Cântecul Regelui Caro! II.
Baciu 1., Salutul nostru.
Barna 1., Semnalul de alarmă.
Bănățeană, Aprecierea înv. pe la 1845.
Bianca R Pergola, In memoria Ellenei Key.
Băgescu D. J., Intuiția în șc. primară.
Beuran Gh., Confer, dela cercurile culturale.
Beiser Ef, Caracterul și folosul studiului istoriei, Problema 

muzicii românești <trad. după Walter Schland>.
Biciulescu M., Cercet. noțiunilor aritm. la copiii de 7 ani.
Băifă A., Culegere de poezii pop.
Bogza M., Educ, voinței <rec.> Noul subrev. școlar.
Broser I,, Scrisoare din Germania.
Bura 1., Moș Crăciun.
Brătufescu, Cercul cultural Leșnic.
Butoiu M., Disciplina școlară, Copilul privitra ființă afectivă.
C. C. D„ Viitorul jud. Hunedoara după Denes Carol.
Cerna D., Urseiu.
Cesarini V., Probleme de insp. și educ, nouă <trad >
Crețu N., Planul analitic, Un mare scriitor popular pentru 

copii, Cum a ajuns un fiu de cioban rege, Ce 
să scriem la partea pedagogică, Planul analitic.

Ciucescu S., Pe plaiuri Huned. poezie, De ziua Eroilor.
Constantinescu A,, In munții Retezatului, Apostoli din PI. Huned., 

Către membri corp. Asociației, Nic. Iorga.
Comitetuf de red.. Gândul nostru.
Cufea A. D., Școala complimentară.
Cristescu C., Floarea mamii <cor).
Cristea P. D., Importanța repetițiilor în învățământ.
Dan E., Veronica Micle.
Daniefescu N., Inteligența copiilor și școala.
D’Alecsandro F., Anatole France și copilăria.
David Afexiu, Import, unei reviste dăscălești în jud. nostru, 

In lupta pentru cucerirea drepturilor noastre.
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Impresii de fa excursiunea ped. din Germania; 
Școala pr. No. 45 Desda, Școala de pădure 
Dresda, Șc. No. 55 Lipsea, Șc. pr. r. cat. 
Colonia, Organiz. înv. germane, Științele și in» 
vențiile în Germania, CerCetășia, excursiile și 
căminele tineretului din Germania, Muzeul de 
higienă Dresda, La nostra Donna <PinaCoteca 
Dresdei> Iubirea de copii la marile genii ale 
lumii, Patriotism de fapte nu de vorbe, — 
Școala pop. din Făgăraș, Creați șc. active 
condițiile desvoltării ei integrale, Selecțiunea 
capacităților, Principiile și practica șc. active, 
Educația în familie (recensii).

Dobbanu J., La doi stăpâni.
Dubenscbi O. D., Poveștile în șc. primară, Ora de povești. 
E. N., Amintindu»ne de Kerschenschteiner <trad>.
Enescu G.,
Ferrifere A,
Totescu Gb.,
Gewaert,
Hartwig Er., 
Hosszu P. L.,

Ittu G.,

Ittu T..
Ivașcoiu E.,
Juba 5.,
Kiriac,
Lucaciu V.,
Lazar P„
Măgură I.,
M. L.,

Mărgineanu R, 
Mareș V., 
Mândttc J., 
Manea N„ 
Mermezeu I., 
Mifitaru V.,

Metoda centrelor de interes.
Școala senină din Agno.
Ștefan Staicu, Cooperat, școlare.
Somnul lui Isus (colindă).
Imn românesc (arm. după Vidu).
Muzeele șc., Industr. carbonif. din V.»Jiului, 
Desen. 1. pr., Culegeri pop.
C. Brâncoveanu, Cei doi căi. (lecții practice), 
In amintirea prof. Dr. P. Șpanu.
Import. scris=cetitului și metod, fonomimic.
Mi»e dor (poezie), Personalitatea și ținuta înv. 
Aviz, Proces»verbal, Cuvinte de mulțumire.
Vântuleț ce treci prin flori (cor), Du=te iarnă (cor). 
Domnilor colegi.
Petru Rusu.
începe școala, Sfârșit de an școlar.
Școala Normală din Hațeg, Cooperația în 
școala pr., Regionalismul educ, (recensii).
Religia și intelectul, Puterea cuvântului. 
Psihologia configurației, Școala în munții moților. 
Să înființăm banca învățătorilor.
Familia și școala în desv. copilului, Let. Codea. 
Temeliile înv., Durerea cea mare a dascălilor. 
Ploaia și soarele, Harul crinului (poezii).
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Mihu I., O lecție de istorie.
Mironescu Gb., 50 ani dela nașterea lui M. Sadoveanu.
Morțun I., Congr. învățătorilor, Adunarea gen. a subsecției, 

Aurel Pintea, Un coleg dispărut, Interesul și
disciplina.

Mozart, Frumoasă ești o țară (cor).
Nemet V., Cântece populare, Ghelar.
Oana ll. Toamna, Ecouri, Viselor mele (poezii).
Petrescu P. R, O necesitate culturală, Rectificări cu bune in= 

tenții, Ca exemplu, La vremuri noui, metode noui.
Popescu D., Glande cu secr. internă, Carnaval, Pe urmele 

copilăriei, Legenda m. Prislop, Domus redivivus,
îndrumări pentru lucrări scrise (rec.)

Popagoga V., Cuvântare de ziua mamei.
Popescu P., Realizări în leg. cu șc. activă, Școala și copilă= 

ria, Al nimănui, O pagină din Anat. France.
Popa V., Psihologia Copilului și adolescentului.
Redacția, Către abonați, Un adevărat coleg, In anul al 

II=lea, Nevoia cea mare a școlilor primare.
Ramses, Gânduri.
Roșea Greci, Ziua colindeților.
Rusu V„ Corespunde șc. act. principiilor școalei active ?
Rusu P., Cântarea în șc. primară, Cum s'ar putea preda 

înv. istoriei mai intuitiv, Cercurile culturale.
Sadoveanu I., Lucru manual în șc. primară.
Sadoveanu M., Domnul Trandafir.
Saxu N., Cucurigu Chichiri.
Simoiu P., Către un inspector.
Solomon V., Bogățiile miniere ale Rom. jud. I Iuned., Recensă» 

mântui populației urbane din jud. Hunedoara.
Sporea C., Pregătirea înv. în vederea culturii poporului,

Transilvania (lecție pr.)
Sporea N., Glosă, Cetatea Devei (poesii).
Sporea E., Să fie blăstamat rachiul, Ionicuță SândulesCu-
Stan C., Unitarism ori naționalism?
Stanca ]., învierea lui Isus, Alegerea apostolilor (lecții pr.)
Teodorii O., Latinității (poezie).
Trifoiu I., Trebue să murim de foame.

* e • La o rândunică, Elzorab, Balada, Colindă, 
Colindă col. pop. (armonizări, coruri).

% * Probi, supravegherii învățământului (recensie).
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- Vă comunicăm ord. No. 52.472/932, Ministr. Dezastrul^ 
inundațiilor, produs în bună parte prin defrișarea pădurilor regula»
toare a cursurilor de ape, pune de azi înainte o răspundere șf* m 
seama școalei. Educația obștească in respectul copacului incepând 
dela copii, ajutorarea pentru păstrarea și refacerea pădurilor, va 
trebui să intre de acum și în obligațiile învățământului nostru
teoretic și practic. Ziua sădirii pomilor și a copacilor este cel mai 
bun mijloc de educație populară pentru a ajunge la realizarea 
acestui scop, când se pot arăta asistentei toate foloasele ce le aduce 
copacul. Practica aceasta repetată de mulți ani a devenit un obicei, 
mai ales în țările Apusului. Atât Casa Pădurilor cât și Min. Dom. 
<Dir. regimului silvic) stau dispoziția ș'. a societăților cult, cu 
puieți de plantat prin organele in subordine. Ocoalele silvice au 
ordine să aleagă locul de plantat să pregătească puieții necesari, 
astfel Ca fiecare școală să=și formeze arboretul său îngrijit ani dea= 
rândul prin școlari. Veți da deci ordine urgente școlilor să între în 
Contact cu ocoalele silvice, pentru a rândui împreună ziua sădirii 
copacilor. In afară de asta, veți recomandă școlilor să lucreze la 
plantări cu plată, pe terenurile fixate de ocoalele silvice. Firește 
la această muncă vor participă numai elevii din cl. V. VI. VII. 
(cursul complementar) timp de o săptămână. Plata ce se va face 
de către ocoalele, conform ordinului dat de Casa Pădurilor, va 
rămâne școlarilor, după ce se va da o cotă de 1/4 sau 1/2 comite
tului școlar, în urma înțelegerii luate cu Comitetul.

Și pentru ca plantările pe terenurile destinate împăduririi să 
fie cât mai Instructive, veți lega de aceste munci anumite lecturi 
și convorbiri. Cartea Pădurilor întocmită de D=l A. D. Culea 
în aceste scopuri, vă stă la dispoziție la Cerere (câte un exemplar 
de fiecare școală )
Cons. Dir. Gen.: ss. Ap. D. Culea. Șeful serv.: ss. Stratilescu.

— Rev. școl. cu ord. 1900 comunică ord. Minist. No. 
51.900/932 prin care se recomandă Caetul de vacanță al d=nei 
El. Cordoneanu fără însă al impune nimănui. .

Subrevizor școlar: Șef. de cancelarie:
CÂMPEAN.JOAN ST. DOGARU.

DELA ADAIINISTRAJIE.
Pm primit abonamentul la reoistă pe anul școlar 1931 — 1332 in suma de 

100 lei dela Dl Purei Precup înu în corn Pgârbidu, județul Tdrnaoa-Mare.

Pm primit câte 50 lei de persoană ca abonament la reoistă pe timpul dela 
1 jlii. 1931 și până la 29 Februarie 1932 dela următorii colegi:

Prin Dl Sabin Jula inu. dir. Simeria am primit 1250 (Unamie douăsute 
cincizeci) lei dela următorii colegi din circumscripția de plată /. Simena; Silvia 
Suciu, Plexe grădinar. S. Prdean, /, Demea, V. Rusu, P. Budoiu, P. Lăslău, S. 
Bâldea, IVI. Boboc, E. Voicu, / Jula, P, bazar, C. Popescu, M. Cizmaș, T Precup,
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5 Radu, 5. Jula /. Pop, Șt. Kormdczi, Rg, Gala, E. Csuros, / Rndel, J. Morțun, 
Nat. Jordăchescu și /. Boscăneanu.

Prin Di Const. Răsădeau îno, Bretea-Mureșana am primit 1100 (Unamie 
unasută) lei dela următorii colegi dm circumscripția de plată VIII. llia: C-tin 
Răsâdean. E Boboc. I. Păunescu. V. Minulescu, l Dan, Gh. Crișan, E. Goțin, 
V. Stroe, R. Ciocan, / luan. N. Pătrășcoiu, PI Zamfir, V. Muntean, V. Crișan, 
C Ghișa, N. Dumitrescu, V. Cornescu, N. Rău, V. Pop, Ch Vodislau, I. Olariu 
și M. Petușcu.

Prin D! Gheorghe Pârău îno. dir Hațeg am primit 1500 (Unamie cincisute) 
lei // rugăm a ne trimite numele colegilor cari și-au achitat aboname tul pentru 
a-i putea trece și noi în registrele noastre ii a-i chita la acest loc

Prin Dl Șt. Pau îno. dir. Pui am primit 1230 (Unamie douăsute freizecij 
lei dela următorii colegi din circumscripția de plată XVI Pui: M. Tămaș, Gh. 
Jonescu, Troian Dăian, M. Danciu, M. Cincora, b Cincora, Valeria Cincora, 
/. Mărcuș, R Rădulescu C-tin Cârstea, R. Hătărescu, Pr. Stoichifu, b. Dăisa, 
losif Chimerean, /, Bora, Br. Bara, R. Mohan, P. Golumbean, N. Fota, M. Gligor, 
Sp Rățulescu, Const. Voicu, Nic. Popa, El Muntenaș și R bazar.

Prin Dl Gheorghe potescu îno. dir. Petrila am primit 50 (Cincizeci) lei 
încasați dela Elena Sabo Petrila No. 2.

Prin Dl Emil l Cioroianu îno. Orăștie am primit 1220 (Unamie douăsute 
douăzeci) lei dela următorii colegi din circumscripția de plată XII, Orăștie: Nicu 
C-tin și /. Crăciun dela 1IX. 1931—29II. 1932 iar pe timpul dela 1 Martie 1931 și până 
fa 31 Rugust 1932 tot, câte 50 lei de persoană dela următorii: N. Creța, Emil t. 
Cioroianu, R. Lupan. M. Roșea, R Gândea, M. Drăgulescu, b. Sântion. C-tin Nica, 
/. Grigor, C. Gărăiacu, /. Ștefan, C. Barbonie, Dula Rdam, Gh. Pemișan, Emilia 
Popooici, / Popa, R Sfroia, E. Drăgan, N. Todor, V. Crâznic, 1. M. Tăcu, /rina 
Trif și Pelicia Marcu.

Rm mai primit câte 50 lei de persoană ca abonament Ia reoistă pe timpul 
dela 1 Martie 1931 și până la 31 Rugust 1932 dela următorii colegi:

Prin Dl Gheorghe Fotescu îno. dir. Petrila am primit 950 (Noăsute cincizeci) 
Iei dela următorii colegi din circumscripția de plată XIV. Petrila. Gh. Potescu, 
baurențiu Reiter, M Vasilescu, b. Jasfalusi, El. Neuelicz, S Popescu, E. Herțeg, 
D. Pâpop, V. Crisfocea, /. Tecău, Dtru Goșa, Cr. Crisfescu, Francisc txdorjan,
D. i/ie, I. Girip, C Știrbu, A- Olimoicio. E. Doboi și Gr. lonescu.

Prin Di, Oct. Dubenschi îno, Cugir am primit 1200 {Unamie douăsute) lei 
dela următorii colegi din circumscripția de plată XI Cugir: Gh. Enăchescu, V. 
/mbăruș b. bakatos. Oct. Dubenschi, D Esca, Tr. bepea, E. Constantinescu,
E. Negulescu, C. bupșe, Tr, Paoel, E. Mărginean, A. Popooici. Paoel Zamora, 
b. Șeimereanu, E. Florea, M. Muntean, /. Dabija, Gh Molndeț, Jeane Oltean, Ben 
Victoria, N. Rndrițoiu, Blada Gheorghe și E/ Dumitru. Suma de 50 lei reținută 
dela Dna E/. Molodeț s'a trecut în contul soțului dsale Gh, Mofodeț îno. Vinerea 
ca abonament la reoistă pentru anul școlar 1932—1933.

Comitetul școlar Alun 50 lei. ,
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