ŞCOALA NOASTRĂ
EEVISTĂ PEDAGOGICĂ-CULTTJBALĂ,
.. s '
organ oficial al revizoratului şcolar, al comitetului şcolar
judeţean şi al asociaţiei învăţătorilor din judeţul Sălaj.
Director: Ioan Mango.

+

>

Redactor: L . Ghergarlu.

Rctualităţi.

1 Decembrie.
Se împlinesc 10 ani delà măreaţa zi de 1 Dec.
1918, când toată suflarea românească din Transilvania
a strigat la Alba-Iulia într'un singur glas, că. vrea şă
se unească cu Patria Mamă. Şi cuvântul s'a făcut fapt,
iar hotarele ţării noastre s'au întins şi au cuprins tot
pământul românesc »dela Nistru pân' la Tisa«..
Visul mare al neamului, visul de » jalea,, căruia
ne-au repausat şi moşii şi părinţii« a ajuns şă. fie
realizat iar falnica aguilă romană a ajuns sâ pună dirr
nou stăpânire pe Dacia lui Traian, pământul obârşiei
noastre.
Zece ani sunt o vreme destul de scurtă în istoria
unui popor, totuşi suficientă pentru a se putea face un
bilanţ asupra progresului ce l-am făcut ca neam în
acest răstimp.
Progresul unui neam e totdeauna în raport cu
mulţi factori. Delà felul cum se pot armoniza aceşti
factori, delà împrejurările în cari se armonizează şi în
sfârşit delà munca şi inzistenţa pe care indivizii o
depun pentru armonizarea lor depinde şi progresul.
In aceasta ordine de

idei bilanţul

progresului

nostru nu e dintre cele mai strălucite. Nu ne vom
ocupa aci de cauze şi efecte, cum nu vom căuta nici
rezultatele. Facem numai o simplă constatare. O su
mară analiză a situaţiei, făcută de oricine, ne va da
dreptate.
Oricât ar fi de încărcat însă bilanţul progresului
nostru la pasive, avem totuşi de înregistrat însem
nate progrese şi la active. Şi fiindcă pe noi ne pre
ocupă cu deosebire învăţământul, vom aminti numai
progresele ce s'au făcut pe acest teren. începând cu
obligativitatea învăţământului, cu reforma învăţămânlui primar, cu construcţiile şcolare şi. până la cercurile
culturale învăţătoreşti, s'au făcut la noi în aceşti
zece ani dela unire enorme progrese.
E bine să amintim acest lucru în ziua aniversării
unirei, pentru a trage din el o învăţătură şi un îndemn.
învăţătura: La temelia fiecărui stat e cultura
masselor. Văzând noi progresele pe cari le-a făcut în
văţământul în cel dintâiu deceniu dela unire şi cunos
când faptul că la baza progresului statului nostru stă
cultura, suntem siguri că al doilea deceniu va fi în
cheiat cu un bilanţ mai strălucit. Pentru a putea
ajunge însă la aceasta, se cere dela toţii fiii acestei
ţări şi în primul rând dela dăscălime, o muncă întensă.
îndemnul: Muncă constructivă pe toate terenele,
cinste şi legalitate în toate împrejurările. E un îndemn
pe care ni-1 dă aniversarea unirii cu deosebire nouă,
dascălilor, din munca cărora se adapă mulţimea.
Din prilejul aniversării unirei, e bine să pătrun
dem niţel în tainele lucrurilor şi să luăm hotârîrile pe
cari ni le impun împrejurările.
E singurul
aduce serbării.

omagiu adevărat

pe care îl putem
L.

Ghergariu.
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Actualităţi.

PROGRAMUL DE LUCRU
al d-lui ministru al Instrucţiei . <,
Gostăchescu.
In cuvântarea rostită cu prilejul instalărei sale la
ministerul de instrucţie publică, dl. ministru prof.
Costăchescu nu s'a rezumat numai la protocolarele
cuvinte cu care de obiceiu să prezintă un ministru,
ci a folosit ocazia ca să-şi schiţeze un program.
D-sa a început declaraţiile prin a recunoaşte ca
foarte grele, din punct de vedere naţional, momentele
de azi.
.
Năzuinţele curate însă, sunt aşa de mari încât
vor contribui la o repede soluţionare.
Voi lupta, spune d. Costăchescu, ea profesorii săşi vadă de catedră, iar elevii de carte.
O dezvoltare largă se va da învăţământului
complimentar al şcoalei primare ca o legătură cu
gimnaziul.
Mi s'au semnalat — spune d. ministru — plân
geri că actualele materii din liceu îngreuiază; învăţă
mântul; voi lua măsuri de uşurare şi coordonare,
învăţământul profesional va fi organizat, ca şă
nu mai fie ca până acum un fel de liceu teoretic, ofi
ciu de funcţionari.
Vom creia ateliere de tot soiul pentru a îndemna
elevii să rămână devotaţi şi legaţi de meseria învăţată.
Tot învăţământul public va fi adus la ministerul
de instrucţie.
Pentru aceste lucruri voi munci cu toată puterea
şi, pentru că vă cunosc, spune d-sa adresându-se ce
lor prezenţi cred că vom lucra împreună, căci nu mă
serviţi pe mine, ci ţară!
i u

Dv. sunteţi stâlpii administraţiei centrale a învă
ţământului şi vă rog să veniţi alături cu mine la opera mare ce o preconizez.
Dorinţa mea este să nu lucrăm numai cu regă
ţenii, ci cu toate elementele ţării, pentru stabilirea unui echilibru.
Anunţă apoi, fără a schiţa, o nouă organizare a
casei şcoalelor. Furnizorii rămaşi în restanţă vor îi
achitaţi şi nu se vor începe lucrări noui, până la
complecta achitare a celor vechi.
In legătură cu aceasta roagă direcţia contabilităţii
să-şi întocmească o situaţie de toate disponibilităţile
financiare existente.
La sfârşit aduce omagii d-lui dr. C. Angelescu
predecesorul său.
Recunosc, spune d-1 Costăchescu, că opera d-sale
are lipsuri, dar ele nu se datoresc d-sale personal.
Cunosc activitatea intensă a d-Iui dr. Angelescu,
dragostea lui de bine şi străduinţa pentru perfecţiune.
Nu mă pot da la o parte pentru ca să nu aduc de
aci elogiile mele, activităţii sale.
Desigur că acestea sunt numai schiţări fugare,
rostite în cel dintâi ceas al venirei în fruntea minis
terului a d-lui profesor Costăchescu.
„Curentul".

Preocupări.

Examenul de definitivat.
Toţi învăţătorii cu examen de capacitate, după ce
au servit în mod efectiv trei ani în învăţământ, sunt
obligaţi să treacă un nou examen, examenul de defi
nitivat. Examenul se ţine la o şcoală normală şi în
fiecare an.
Acest examen este prevăzut de art. 55 din legea
învăţământului primar din 1896; de art. 152 din re
gulamentul pentru aplicarea legii învăţământului pri
mar şi normal primar din 1904; de art. 118 din legea
învăţământului primar şi normal primar din 1924 şi
de art. 212, 214 din regulamentul pentru aplicarea
legii învăţământului primar şi normal primar din 1926.
La acest examen candidaţii se pot prezenta de
trei ori, în mod consecutiv. «Acei, cari nici la a treia
încercare nu obţin media prevăzută sau absentează
de trei ori nemotivat, încetează în mod obligator de.
a mai face parte din corpul didactic.« (Art. 5 5 — 1 8 9 6 '
art. 155—1904; art. 118—1924; art. 220—1926).
Regulamentele şi legile nu precizează din ce anume materii se va face acest examen decât în mod
foarte vag. Din această cauză o mulţime de candi
daţi renunţă la examen sau, dacă se prezintă, cad.
Cel mai precis pare a fi art. 154 din regulamentul
pentru aplicarea legii învăţământului primar şi nor
mal primar din 1904. Acest articol spune:
»Proba extemporală de care se vorbeşte la art.
152 cuprinde :
Pedagogia: Didactica generală şi metodica.

Istoria: întrebări asupra principalelor evenimente
din istoria Românilor.
Geografia: Continentele, în special Europa, şi
geografia fizică şi economică a României.
Ştiinţe: întrebări asupra agriculturii, horticulturii
şi forestieriei.»
Acest articol, deşi pare a fi precis, e incomplect.
Nu numai acestea sunt «materiile principale în şcoala
normală.» De aci lipsesc materii c a : limba şi litera
tura română; matematica şi geometria; zoologia, bo
tanica, mineralogia, pietrografia; iar din grupul ştiin
ţelor pedagogice: pedagogia generală, psihologia, lo
gica, istoria pedagogiei, şi pedologia. Cred că nimeni
nu poate contesta importanţa acestora pentru învăţă
tor, fie din punct de vedere al culturii generale, fie
din punct de vedere al culturii profesionale.
lată deci «materiile principale* şi necesare pentru
examenul de definitivat :
1. Limba română (literatură şi istoria literaturii).
2. Ştiinţele pedagogice (psihologie, logică, peda
gogie generală, didactică, metodică, istoria pedagogiei,
pedologie.)
3. Matematica şi geometrie.
4. Istoria Românilor.
5. Geografia.
6. Ştiinţele naturale (agricultură, horticultura,
zoologie, botanică, mineralogie, pietrografie.)
Aceste materii s'au cerut şi dela candidaţii cari
s'au prezentat la examenul de definitivat din Martie
1928.
întreg examenul constă din trei probe:
a) O probă scrisă la 1. română. Subiectul se dă
de către minister.
b) O probă orală la cele 6 (şase) materii sau
;

grupe de materii, amintite mai sus, şi
c) O probă pe practică pedagogică. (O lecţie
practică de % oră la cl. III. sau IV. primară asupra
unui subiect de 1. română, aritmetică, istorie, geogra
fie, şt. naturale etc.)
Probele sunt eliminatorii cerându-se la fiecare
din ele cel puţin media 7.
Manualele cari pot fi consultate ca mai mult fo
los pentru acest examen sunt următoarele:
1. G. Adâmescu: Istoria literaturii române.
2. Nisipeanii: Elemente de psihologie.
3. Al. Valeriu: Elemente de logică.
4 Nisipeanu-Geantă: Pedagogie generală.
5. D. Theodosiu : Didactică.
6.
„
Metodica.
7.
„
Pedologie.
8. V. Tempeanu: Istoria pedagogiei.
9. Popescu Orâşianu: Aritmetică.
.
10.
„
„
Geometrie.
11. S. Mehedinţi: Continentele.
12. Popa - Burcă—Murgoci -.România.
13.
„
„
Geologie
cu aplicaţie
la agri-

14. Botanică de orice autor
cultnra
1.5. Zoologie „
„
„
16. Anatomiea
„
„
17. V. Lazăr: Istoria Românilor.
Afară de aceasta mai trebue prezentat caietul cu
schiţele lecţiilor ţinute în cei trei ani de provizorat.
De o camdată atât.
Că ce este şi ce ar trebui să fie examenul de de
finitivat, cum se face şi cum ar trebui să se facă,
cu altă- ocazie.
D. Maior.

Chestiuni didactice.

însemnătatea lucrului manual
în scalele primare.
MOTTO : „Mai de grabă muncă fără carte,
decât carte fără muncă."

înainte de răsboiu şi mai ales azi după răsboiul
cer mai crud din câte a cunoscut omenirea, şi care a
secerat atâtea braţe de muncă, în întreaga lume se
duce o luptă aprigă pentru reformarea uneiu dintre
cele mai însemnate înstituţiuni de stat, adecă: şcoala.
întrebarea că şcoala de azi mai corespunde tim
purilor de azi, şi că mai putea să rămână, în vechea
ei organizare, a dat mult gând oamenilor dela con
ducerea statetor, atât a celor învingători, cât şi celor
învinşi. Când întreagă lume a trecut prin o prefacere
economică, socială, i-s'a făcut şcoalei de azi cu tot
dreptul critica, că este şcoala vorbei, teoriilor şi abs
tracţiunilor, se face numai carte, ea desvoaltă numai
memoria se predau cunoştinţe de cari numai foarte
puţin se poate folosi în viaţă. Se omoară copilul cu
învăţarea unor cunoştinţe, pentru a căror însuşire,
copilului i-se cer mari sforţări şi i-se ruinează chiar
şi sănătatea, pentru a dobândi un certificat şcolar.
Cu un cuvânt vorbă multă şi muncă (fapte) puţină.
Deci ce trebue să facem? Un singur lucru. în loc
de şcoala vorbelor, trebue să introducem în noua
şcoală, munca efectivă, să schimbăm şcoala vorbelor
cu şcoala muncii şi să introducem în şcoală lucru
manual aşa precum s'a făcut aceaste în America, Svedia,
Anglia, cărui fapt îi pot mulţumi acesta ţări, — că
au o industrie, care predomină lumea. Ţara noastră
plină de bogăţii naturale, mare şi frumoasă, exploa
tarea lor însă şi azi este în mâna străinilor, iar cauza
acestui rău e şi aceea că Românul nu şi-a prea dat

seamă că ce avantagii are industria, iar sistemul nos
tru de învăţământ cum era organizat până acum n'a
pregătit tineretul pentru dragostea acestui ram de
bogăţii naturale. Străinii din întreaga lume, s'au nă-pustit la noi, ca să ne exploateze bogăţiile, să pună
mâna pe toate ramurile. productive ale ţării şi să le
exploateze, iar Românul a rămas.»Sărac, în ţară bogată.«
Pedagogia nouă cere să se întroducă odată şi la noi
în şcoală încă din primii ani lucru manual ca studiu
obligatoriu transformându-se şcoala vorbei în aşa nu
mita şcoala muncii, aşa de mult accentuată de Dl.
profesor Mehedinţi. Să se organizeze pe lângă fieştecare şcoală ateliere şi laboratoare, unde elevii sub
conducerea învăţătorilor, în oare anumite, să lucreze
lucrări nu în miniatură, ci lucrări practice, cari să le
desvolte gustul pentru meserii şi dragostea pentru
munca binefăcătoare, iar ţăranul să-şi poată el singur
pregăti uneltele cele mai trebuincioase economiei sale.
Aceste lucrări să se înceapă deja din cl. I, cu lucraţi
mai uşoare apoi continuând cu mai complicate până
la clasa IV-a, iar în clasele superioare V—Vl-a cu
lucrări mai grele. Urmările binefăcătoare ale lucrului
se pot bine vedea în: America, Anglia, Franţa, Şvedia,
unde s'a introdus lucrul manual în şcoli ca studiu
obligator, încă înainte de aceasta cu zeci de ani şi
cari ţări au ajuns azi, ţările cele mai bogate, ale căror
industii predomină azi întreaga lume.
La noi în ultimii ani de după răsboiu s'au luat
cele mai severe măsuri, pentru a face la fel. S'au
trimis învăţători din toate judeţele ţării, la cursuri de
lucru manual, unde deprinzându-se în aceste dexteri
tăţi să poată preda elevilor lucrul manual, conform
cerinţelor de azi. Pentru acest scop să înfinţat pe
lângă câteva şcoli din judeţ ateliere, unde sub con
ducerea învăţătorilor ar fac în clasele I—11, îndoituri
de hârtie, modelaj, tăieturi şi ţesături de hârtie, împletituridin paie şi papură.
în clasele III-IV din demicarton diferite figuri
geometrice, începături de împletituri, din răchită sub
ţire şi popură.

în clasele V - V I I continuarea cartonojului, p r e c u m :
legături de cărţi, pregătirea ghiozdanelor din carton
gros, împletituri mai complicate din paie, papură şi
rafie, confecţionare de pălării din papură, paie, lucrări
mai uşoare în lemn, fer, funărie, pregătire de perii,
şi diferite coşuri din papură, pe lăngâ modelaj, care
treime să s e predea în t o a t e c l a s e l e obligator, înce
pând dela uşor la mai greu. Acesta ar fi materialul ce
ar trebui predat la lucru manual în şcolile primare.
Fiindcă acest m a t e r i a l este aşa de vast, încât e cu
neputinţă ca învăţătorii! sâ-1 predea, rămâne că fie
care învăţător să-şi aleagă pentru şcoala sa, una sau
cel mult două specialităţi, să şi le a l e a g ă însă potri
vit materiei c e s e poate găsi în localitate, şi împre
jurime şi Bcea specialitate apoi să o d e s v o l t e în cât
de m a r e măsură.
Plasa noastră ( T ă ş n a d ) e s t e foarte corespunză
toare pentru a se introduce în şcoală lucrări din pa
pură, paie şi nuele, găsindu-se în jurul Eriului nostru
o mulţime de material, iar paie, fiind plasa noastră
una din c e l e mai b o g a t e în cereale, se g ă s e s c paie
corespunzătoare lucrărilor, numai să a v e m grije să le
recoltăm atunci, când deja au intrat în copt, căci dacă
le lăsăm până mai tărziu, îşi pierd coloare frumoasă,
ce trebue sa aibă o b i e c t e l e din acest material.
Papura din jurul Eriului nostru e s t e foarte po
trivită pentru lucrări de a c e s t soiu şi ea e s t e trans
p o r t a t ă cu c a r e l e la 30 km. depărtare, prin judeţul
Satu-Mare, de cei mai mulţi unguri specialişti în acest
soiu de lucrări, unde pre!ucrându-o, în : ştergări pen
tru picicioare, coşuri pentru pâine, coşuri pentru a l 
bine, ghiozdânaşe şi geamantane, Ie vând apoi nouă
plâtindu-îe cu bani scumpi. Românii din jurul Eriului
ar utea lucra foarte uşor acest material foarte ieftin,
scoţind clin el bani buni, în ioc de p e t r e c e iarna
în nelucrare. Un ghiozdânaş pregătit din inimă de pa
pură, bine lucrat, costă azi 4 0 - 5 0 Lei şi se poate
pregăti din un material care costa cel mult 6—7 Lei
în 2—3 oare de v r e m e . Un geamantan de papură,
pregătit frumos în cel mult 8 ore de lucru costă 1 5 0

Lei. Un ghiozdănaş pentru copiii de şcoală, ţesut pe
răsboiu anume pentru papură se poate vinde cu 40
Lei, se pregăteşte în 4 ore şi materialul costă 8-10 Lei.
Lucrări pentru clasele superioare de fete ar fi:
diferite cusături p;, fir şi ţesături, modele naţionale,
în vara anului 1923, când eram la cursul de lucru de
mână, ce s'a ţinut la Sft. Gheorhe, fiind la o escurzie
la Sinaia, la târgul de acolo, am văzut covoare pre
gătite de eleve de clasa V-VI, 'primară, care s'au vân
dut cu preţul dela 8 0 0 0 - 1 5 0 0 0 Lei. Zicem că mate
rialul a costat cel mult 3500 Lei, celalalt este câştig.
Fetele sărace, cari lucrează mai bine dupăce absolvă
şcoala, se primesc în atelier ca lucrătoare, primind la
zi 156—200 Lei diurnă.
Se vor întreba unii din colegi, cari n'au luat parte
la nici un curs de lucru manual: cum vom introduce
noi în şcoală lucrul manual, când noi n'am învăţat a
pregăti nici ghiozdănaşe, nici geamantane, nici n'am
văzut ţesăturile ce se pot face cu acel răsboiu de
papură.
La aceasta ^răspunsul e următorul: fiecare coleg
a învăţat deja în şcoala normală zicem, cât de puţin
lucru de mână şi acesta este de ajuns pentru a începe
lucrările, iar ceeace priveşte lucrările de mai departe,
recomand cu toată căldura manualul: Curs metodic
de lucru manual de Domnii: Nicolae Saxu şi Vasile
Niculescu inspectori, în care vor găsi îndrumările nece
sare, lămurite, încât chiar şi persoana care n'ar cu
noaşte de loc lucrul manual, din explicaţiile şi figurile
respective, poate să lucreze foarte uşor. Sau în ce
priveşte cursurile de lucru manual, cari se ţin în vara
în fiecare an, recomand cu multă căldură ca învăţă
torii să le frecventeze.
Azi când în urma răsboiului mondial, care a se
cerat atâtea braţe de muncă, nouă celor rămaşi în
urmă, ni se cere o muncă înzecită ca să putem res
tabili, ceeace a zdruncinat răsboiul. Aceasta muncă
înzecită va cădea asupra noii generaţii, adecă a şco
larilor de azi. Ca să poată îndeplini rolul ce-i se va
da, trebue ca încă din şcoală să-1 îndătinăm la o

muncă efectivă, să-i desvoltăm gustul pentru meserii,
introducând în şcoală lucrul manual aşa precum s'a
introdus în alte ţări.
Santău, la 8 Martie 1928.
Petru

Marchiş,

cTir. înv.

Lecţie practică.
Obiectul: Desemnul. Clasa III.
Subiectul: Desemnarea paharului.
PLANUL GENERAL.
1. Scopul material: S ă ştie desemna paharul, după natură.
2. Scopul formal: Deşvoltarea spiritului de observaţie,
atenţiei, memoriei şi îndemânării la desemnat.
3. Metodul: Analitico-sintetic.
4. Forma : Intrebăţoare-aflătoare.
5. Mijloace de intuit: Un pahar.
6. Treptele formale : Pregătirea, anunţarea, predarea şi
aplicarea.
PLANUL SPECIAL.
I. Pregătirea : Clasa III pune-ţi totul în bănci şi staţi
frumos ! Cu ce beau unii oameni apă ? R. = cu paharul. Ia
uitaţi-vă ce este a c e s t a ? R. = un pahar. Cum se chiamă par
tea aceasta ? R. = gura paharului. Cum este ea ca formă ?
R. = rotundă. Dar aceştia ce sunt ? R. = pereţii paharului.
Cum sunt pereţii, unul faţă de celălalt ? R. = aproape paraleli.
Cum e locul unde se împreună pereţii cu fundul paharului ?
R. = rotund. Fundul cum este ? R. — tot rotund. Din ce este
făcut acest p a h a r ? R. = din sticlă.
II. Anunţarea : Fiţi atenţi că azi vom învăţa să desem
năm acest pahar!
III. Predarea : Uitaţi-vă cum desemnez eu gura acestui
pahar! — Propunătorul" desemnează gura paharului. — Acum
desemnaţi şi voi gura ! Le dă indicaţii cum să desemneze şi
îi corectează. Uitaţivă cum fac pereţii! — Face-ţi şi voi pereţii
cum i-am făcut eu ! Elevii desemnează, propunătorul îi c o 
rectează. Ce ne-a mai rămas de f ă c u t ? R. = fundul. Uitaţi-vă
cum îl fac eu ! Faceţi-1 şi v o i ! Elevii lucrează sub supraveghe
rea propunăt.
IV. Acum mai desemnaţi încă odată acest pahar !
Alex.
Mavinetscu.

Sălajul
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Sălajul.

O bibliotecă poporala în Pria.
Dăm loc cu plăcere actului — despre înfiinţarea unei
biblioteci într'o comună de munte din judeţuLnostru. Aceasta
faptă măreajă nu are nevoe de comentar.
E cea mai eclatantă dovadă de sentimentele inalte, ce
călăuzesc armată r o m â n ă : nu numai apărarea teritorială a
tării şi a bunurilor materiale ale cetăţenilor ci şi apărarea şi
desvoltarea tezaurului sufletesc a Naţiunii.
ACT D E F O N D Â Ţ I E .
— Astăzi 4 Octomvrie 1928. —
La faptă bună puţini se adună mult pot
puţini buni împreună în „Isus",

Noi, ofiţerii şi trupa Dat. 6 V. de Munte cu garnizoana
în oraşul Aiud, notaji la sfârşitul acestui act de fondatie
găsindu-ne în regiunea Crasna-Meseş judeţul S ă l a j , zona de
concentrare a Diviziei 2. Vânători de Munte, iar B a t . fiind
concentrat în statul r ă z ă ş e s c Pria, am hotărit cele ce urmează
mai j o s .
Ospitalitatea şl dragostea cu care am fost întâmpinaţi
de locuitorii satului amintit mai sus, vrednici urmaşi ai voi
vodului Gelu, aici la poalele Meseşului simpli în graiu şi
port, dar Mari în suflete nobile şi fapte, ne-a uimit şi minu
nat ne-a obligat mai mult decât puterile noastre materiale şi
spirituale ar fi putut să răsplătească sinceritatea şi dragostea lor
frăţească.
Pentru a ' f a c e fată într'o mică măsură gestului lor de
tradiţională şi strămoşească ospitalitate, pentru a concretiza
dregostea ce le-o împărtăşim, pentru a lega sufletul nostru
plin de simţirea frăţietăţii, încărcat de româneşti sentimente
de a lor, a ş a cum prin credinţă creştinul leagă cerul cu pă
mântul, am hotărit ca pe a c e s t e a meleaguri cu fraţi împilaţi
de veacuri, cu graiu şi slovă românească; veşnic comprimate,
să aprindem un opaiţ o slabă flacără de buche naţională, am

hotărit să înfiinţăm o bibliotecă cu numele „Batalionul
(> Vâ
nători de Munte" care să fie izvor ocrotitor, apa vie ca în
p c e s t e , în undele căreia inima lor se află şi să găsească
dragostea noastră neţermurită istoria acestui neam de eroi şi
pe deasupra tuturor conziderentelor să găsească submultiple
aspecte sufleteşti românismului de pretutindeni din Pria,
din Crasna la Carpaţi, din ţara Fagului şi a Oltului până în
ţinutul Torontalului bogat.
Actul umilei noastre donaţii îl socotim impomplect-Biblioteca o socotim numai un nucleu, un mic sâmbure. în jurul
căruia energiiie creiaioare ale acestui sat Pria cu suflet
limpede ca zarea cerului de Mai şi drept ca cununile mun
ţilor cel străjuiesc de jur împrejur, vor aduce aportul lor, în
jurul căruia vor continua şubreda noastră întocmire, până la
complecta ei desăvârşire.
Ne vom simţi fericiţi, dacă prin neinsămnatul nostru
obol vom fi contribuit în o cât de mică măsură în lupta
aprigă ce o ducem pentru consolidarea sufletească a R o m â 
niei Mari, anticipând poate cu o clipă mai de vreme, ziua
când şi duşmanii noştrii vor vedea că avem un rege, un hotar.
Scopul daniei noastre este ca acestea cărţi să fie pur
tate din mână în mână. Biblioteca să ajungă faima cenuşeresei din poveşti să colinde din colibă în colibă, până în casa
cu busuioc la grindă ideile cărţilor şi să se plămădească în
închipuirea cititorilor.
Iar când lectorul va dormi cu gândul pierdut în zare,
cu sufletul furat de şomii lui Sadoveanu, inaripat de versu
rile lui Coşbuc sau Eminescu, transfigurat de năsdrăvăniile
maestre zugrăvite de Creangă, Ispirescu, gândind la Arap Alb,
gândind la Ileana Consinseana, smei şi feţi frumoşi la
strâmbă lemne şi sfarmă piatră, iubirea noastră senină dublată
de frăţească dragoste, va pluti biruitoare în văzduhul aces
tor locuri dragi, chemând asupra faptei noastre Dumnezeiască
binecuvântare.
Drept ce am întocmit prezentul act de fondaţie

în Pria,

la 4 Octomvrie 1928 jud. Sălaj.
1. Locot. C o l o n e l : Popescu G/teorahe :
2. M a i o r : Marinescu Gh. :
3. Şeful Biroului Mobilizării Todor Yaaile. Căpitan.

Monografia
şcoalei primare din Vascapău.
Comuna Vascapău este situată de-a lungul drumului de
tară, Ş o s e a n a Cluj Şimleul-Silvanîei, şi la poalele dealului
Gorgana, care îşi are istoricul şi începutul foarte îndepărtat.
în monografia Sălajului, o găsim pe la anul 1525, cu
numele (Vaskapu) F ă g ă d a u ă , numit după 7 cărciume ce for
mau a c e a s t a comună, iar (Vaskapu) Vascapău numit pentru
poarta mare de fier ce era în vârful dealului Gorgana, şi care
forma graniţa dintre Ungaria şi Ardeal.
Aceea poartă după cum spune bătrânul Masţan Petru
românii o ar fi luat şi aruncat în tăul (locul) fără fund de
lungă Valea-Răştolţului.
Comuna Vascapău s'a alipit la jud. Sălaj, de la jud.
D o b ă c a . înainte de 1525, întreaga comună era proprietatea
familiei Dobokay, care creştea vite de soiu.
Familia Dobokay pe la anul 1602 a vândut proprietatea,
care azi formează comuna Vascapău, unui General Dasta
Gheorghe de dincolo de Dunăre. — Acesta a adus muncitori
de pământ, a ş a încât pe la anul 1680 erau aproape 100 suf
lete, dintre cari 56 erau unguri, 30 români şi 14 germani.
P e la anul 1750 generalul a-vândut proprietatea unei
văduve, care după spusele bătrânului Mastan Petru ar fi fost
româncă, numita Dochiţa Szigeti.
Aceasta părtinea mult pe români de unde se şi poate
observa că numărul muncitorilor români a crescut la 60, iar
ungurii şi germanii (şvabi) s'au cam retras.
Pe la anul 1772 Vaşcapăul aparţinea Păuşei. D o a m n a
văd. Dochia Szigeti îndemna pe muncitorii români, să-şi tri
mită copiii la şcoală în Păuşă, fiindcă acolo era şcoalăPela anul 1800, românii s'au înmulţit până la 160 su
flete, iar unguri erau 20 suflete. — Românii îşi ţineau ş c o a l ă
împreună cu Păuşenii.
Pela anul 1860, românii au căpătat o bisericuţă de
lemn dela comuna Răstolţ, administrându-le preotul din Păuşa
N. Curea. — Pela anul 1871, văd. Dochia Szigeti a vândut
proprietatea locuitorilor români. E a formează partea cea bună

din hotar numită »Tabăra« şi P u s t a » , un şes frumos pe malul
drept a văii Agrijului, unde se mai află şi azi fântâna din
tabăra lui Trăian. Celelalte părţi ale hotarului au ajuns în
proprietatea ungurilor Lâzâr Francise, Birô Boldizsăr şi N.
Szigeti. Aceste le-au cumpărat delà ei romanii în anul 1918—19,
fiind azi întreg hotarul comunei Vaşcapău în manile românilor.
în ce priveşte şcoala, Vaşcapăul a stat foarte rău.
De prin anul 1860 ar fi fost obligaţi să frecventeze şcoala
primară confesională din Păuşa. Depărtarea era 3'/V—4 km.
până la şcoală. Părinţii îşi trimet au copiii regulut de a c a s ă
dimneaţa, punându-le în traistă merinde să aibă până seara.
Copiii primăvara şi toamna, când era timpul frumos, aşa
spun bătrânii, mergeau până la un loc numit »Petriş« şi acolo
se jucau cu mingea până seara când îi aşteptau părinţii delà
şcoală. — Iarna se duceau tot până la locul numit şi se dă
deau cu săninţele ori pe ghiaţă în Valea-Agrijului. Astfel nu
au învăţat nimic elevii, ceia ce se şi poate constată până
în timpul prezent că toţi sunt analfabeţi. Aceasta situaţie a
ţinut până la anul 1909 toamna, în Septemvrie, când să tre
zesc oamenii ca din senin cu un învăţător N. Kemecs, care
a inchiriat o cameră delà fostui primar Pop Gavril ca sală de
învăţământ şi a început şcoala de stat. Limba de propunere
era ungerească.
Acest învăţător văzând că nu poate face nimic între
aceşti români, într'o zi lăsând elevii în şcoală, s'a dus. După
el tot în acel ap, 1909—11 a fost înv. Ferencz Mârton, fără
nici un rezultat.
în anul 1912 — 17 a fost înv. Sebestyén Mârton care
fiind ovreu a vorbit puţin şi limba română, astfel de pe
timpul lui mai sunt puţini ( 4 — 5 ) care cunosc literile.
în anul 1918 a fost înv. văd.
fără nici un rezultat.

Szigeti Lajos.

A propus

în anul 1919 a fost numit din partea Conziliului Dirigent
înv. ajut. luliu Gog, care a stat până în anul 1921.
în anul 1922—23 a fost înv. ajut. Coz ma Simion.
în anul 1923—24 a fost înv. ajut. Dociu Trăiau.
Fiind înv. tineri şi nepregătiţi progres n'au putut arăta
nimic, nici nu se află în urma tuturor acestor înv. nici un
Registru, Până în anul anul 1924. şcoaiâ în comună n'a fost

m

Majal

In acest an Corn. de Construcţii şcolare a jud. Sălaj a edifi
cat o şcoală frumoasă.
în acest an vine ca înv. un absolvent al şcoalei Norra.
din Zălau Ioan Maxim având înscrişi $ 6 "eTevi.
'
în anul 1927—26 au fost înscrişi 36 elevi.
în anul 1926—27 a venit ca înv. cu diplomă Ioan Câm
pean, care la cererea-i proprie a fost transferat din postul
de director înv. din Treznea, la V a ş c ? p ă u , având înscrişi
în acest an 39 elevi.
în anul 1927—28 au fost înscrişi 39 elevi.
La îndemnul învăţătorului s'au dus 2 elevi la meşgrii..
Ş c o a l a din Vaşcapău de aici înainte merge spre înflorire.
Vaşcapău, la 20. Martie 1928.
I(Mh

Câmpean,

Hm.

Paginile admirabile ale istoriei române ne prezintă exemple
măreţe de devotament pentru patrie, de ascultare, de legi, de desin
teresare şi de respect pentru virtuţile familiare.
VICTOR DORÜCX.
Care e mai mândră de cât tine intre toate ţările semănate
de Domnul pe pământ? Care altă se împodobeşte în zile de vară cu
flori mai frumoase, cu grâne mai bogate?
CÂNTAREA R O M Â N I E I .

Pagini de literatură.

Cununa care sângeră
IN VACANŢĂ
Afară bătea vântul aruncându-mi în fereastră sloiuri tari.
Zăpada răscolită se frământa în vârtejul lui ca o c a s c a d ă . —
Puncte negre — ici-colea câte o cioară scormonea — înfio
rând văzduhul cu ţipete sfâşietoare. Cerul îngheţat ca o mare
lucie întinsă deasupra satului.
O carte desfăcută 'nainte-mi îşi tremura filele. Prin fe
reastră întră lumina turbure ca un bulgăr imens de omăt t o 
pit în apă. In sobă focul se mistuia încet. Cărbunii aprinşi îşi
frângeau coloarea roşie. — N'aveam alte lemne. Ii priveam
cum se sting, cum pier şi presimţiam în urma lor cum năvă
leşte frigul învesmântându-mă în cutele-i reci. îngheţul de
peste noapte îmi crăpase un ochiu de geam. Prin el întrau
înăunt-iu unde îngheţate sau fulgi de zăpadă rătăciţi.

*
Cee ce mă predispunea gândurilor era lipsa de bani. De
câteva luni de când funcţionam, nu primisem leafa. De câte
ori venise poşta alergam să-i scormonesc hârtiile. . . şi dezilu
zia-mi era cu atât mai amară, cu cât nu vedeam nici un mij
loc de scăpare.
»Ce fac, Doamne, — îmi ziceam, •— ce fac c e i d e s u s
de nu îngrijesc de noi ? Ori uită, că şi noi, învăţătorii, sun
tem supuşi legilor pământului ?« . . .
Câte un om în cale mă privia compătimitor. Alţii mă ocoliau. Nu mă miram. In bălţile vieţii, stoarse de sărăcie nu
au înflorit nici când nobilii şi strălucitorii nuferi ai luminii.
Şi sufletul lor e o matcă — pe care sărăcia îşi scurge apele
murdare. Şi eu nesocoiiam aceste ape, pe cari veniam să le
turbur. Eu aruncam peste ele valurile de aur ale nădejdii cum
'şi-aruncă aurora faldurile trandafirii alungul mărilor. Uitam
însă că în adâncimi rămân ei, cei mulţi şi neînţeles!, cum în

aiunzimile mării rămân milioane de vietăţi, cari îşi sfăşie viaţa
în goana după hrană. De când le vorbisem la biserică, nu mă
mai apropiasem de e i . . . îmi era m i l ă ; teamă chiar.
Treceam pe uliţi singuratic.
Câte odată îl luam pe Ionel cu mine. El îmi arăta casele
şi-mi spunea cine sta în ele.

*

*

*

Odată ajunserăm în dreptul unei c a s e mari, deosebită.
Ferestrele luminoase, pereţi văruiţi, brodaţi cu diferite culori,
trădau o mână destoinică.
»Aici stăm noi«. — zise Ionel.
Un fior ciudat mi-se strecura în suflet. îmi aminti fulge
rător de cei doi ochi cari mă pironiseră în pragul bisericii.
Intrarăm. Un gust tare de busuioc şi sulcină. Aer cald ame
stecat cu miros de fructe m o i . . . Lumina cădea înăuntru ca o
apă. In fund un pat alb cu două rânduri de perine frumos
a ş e z a t e . In aşternutul lui dormise pisica. O femee, mama lui
Ionel, îmi ieşi înainte. Tresării. O recunoscui. E r a aceeaş pe
care o întâlnisem — fatal — de două ori.
Ionel luă în braţe pisica albă şi ieşi.
Stam singur în faţa ei.
Ochii îi scăpărau, obrajii îşi tremurau peliţa lucie prin
care sângele curgea trandafiriu ca vinul.
Buzele roşii mari se deschiseră să-mi spună ceva, dar
rămaseră neclintite, spânzurate.
^
Ii vedeam dinţii albi lucind.
Sângele mi-se răscolia în vine. — întinsei b r a ţ e l e . . .
O ceaţă deasă îmi coborî în minte. —
Afară s'auzia glasul Iui Ionel limpede ca un sunet de
clopot...

*

*

*

Din când în când venia pe la mine primarul. Eram silit
ceasuri întregi sâ-i ascult poveştile — cele mai multe culese
din răsboiu.
Omul acesta se schimbase mult faţă de mine. Aveam im
presia că-mi urmăreşte toate gesturile, toate gândurile şi fap
tele, îmi destăinuia cu un sarcastic aier de încredere lucruri
şi întâmplări pe cari le punea în seama — preotului.
Mi-le povestia grabnic ca un copil care ştie lecţia şi aşteaptă răsplată.

— Sunteţi prea bun şi îngăduitor. — îmi spunea. — Eu
că sunt ţăran şi nu m'aş lăsa să mă terfeliască nimeni. (Când
zicea »nimeni« îşi strângea buzele tare ca şi cum ar V. vrut
să striviască ceva în ele.)
Ii răpundeam întotdeauna liniştit.
— Oamenii nu trebue să se urască. — spuneam. — D e c e
mai mergi la biserică dacă sufletul d-tale se scaldă în apele
înveninate ale urii ? — Eu, când cineva mă batjocoreşte, îmi
aduc aminte de zâmbetul senin cu care Isus răspundea mul
ţimii când ea îi s t r i g a : răstigneşte-L, răstigneşte-L. — F ă acelaş lucru, dragă domnule primar, şi te asigur că ai să prinzi
în viaţa a s t a sbuciumată o rază de mângâiere, de fericire
chiar dacă vrei.
Am aflat, fără să mă mir, că acelaş lucru îl făcea şi în
faţa preotului. — Acolo mă defăima sfăşiindu-mi pânza ori
cărui merit. — T o a t e pentru ca să-şi poată ţine mai departe
slujba de primar.
Intr'o seară, după plecarea lui, mi-amintii că prima dată
când l'am văzut, pusesem în seama v r e m i i deosebirea lui.
Credeam că o suflare de vânt va putea şterge de pe el tot
c o l b u l . . / Azi văd că m'am înşelat. — Omul odată născut, odată înrădăcinat în credinţele şi apucăturile lui — rămâne
astfel până la moarte. Mai ales ţăranul nostru rezidă în a c e a 
stă încăpâţinare de ţine la vechiul, obiceiu la ceeace a apucat dela
moşi-strămoşi, cum zice el. Trebue să vie alţii şi alţii, gene
raţii noui, ca viaţa noastră să se prefacă. Până atunci să ajutăm să se scurgă cele vechi.
De aceea toată puterea, toată munca mea, era concen
trată în şcoală. De dimineaţa până seara stam în ea.
Istovit — vacanţa era pentru mine binevenită.
*

*

*

Intr'o după-amiază, întorcându-mă dela poştă cu acelaş
rezultat, mă oprii o clipă în prag.
Mi-se păruse c'aud zgomot înăuntru. Vântul stătuse. De
streaşină atârnau beţe lungi de ghiaţă.
Intrai. O femeie îmbrăcată în negru, cu faţa acoperită
sta la masă, cu o carte în mână. — E r a Măria.
îşi desfăcu voalul, aruncă mănuşile pe pat şi se întoarse
spre mine.
— De când te aştept. . .

Pantofii negri erau încă uzi de neaua topită.
In odaie f r i g . . .
— O h ! Iartă-mă. — zisei, — E prea frig a i c i . . . preafrig pentru d-ta.
— De ce nu faci focul ?
'
Ii mărturisii adevărul. — l-am văzut lacrimi în ochi.
— Prietene, — îmi zise, — de ce nu mi-ai spus ?
Ii luai mâna. . . era r e c e . . .
Un plâns de copil mă înăbuşi.
Căzui în genunchi şi-mi acoperii f a t a . . . Nu ştiu cât am :
stat aşa.
Când m'am trezit, eram singur. în pat, învelit cu pătura;

*

*

Spre seară o servitoare mi-aduse câteva braţe delemnes
— Domnişoara m'a rugat să vă spun că e bolnavă^ —
îmi spuse ea.
M'am îmbrăcat repede. Am eşit afară. începea să se în
nopteze. Intunerecul cobora ca un văl cernit, aruncat dfo^înălţimile văzduhului. M'am dus de câteva ori pâna la poarta i
preotului, dar m'am întors abătut.
1

*
*

*

Când se înoptase bine, m'am strecurat pe din dos printr'o grădina, până la fereastra odăii ei. M'am ridicat pe un
ram de măr îngheţat şi privii î n ă u n t r u . . .
S t a la foc — privindu-i flăcările mari.

Administraţia şcolară.
XXIX.

Meglijenţă în îndeplinirea agendelor
administrative.
Pentru ex cutarea ordinelor circulare publicate în
coloanele acestei reviste la începutul anului şcolar
(Nrii din Sept. şi Oct. a. c.) s'au luat toate dispoziţiunile posibile. Cu toate aceste, o mare parte a di
rectorilor şcolari nici pânâ în prezent n'au satisfăcut
acestor ordine, ignorând astfel în mod vădit autori
tăţile şcolare şi disconsiderând indatoririle impuse de
legi şi regulamente.
Prin ordinele menţionate nu s'a cerut altceva,
decât executarea unor dispoziţiuni din regulament,
menite să promoveze învăţământul sau mai bine zis,
s'a atras atenţiunea dlor puşi la cârma şcoaleior asupra
celor mai elementare obligaţiuni oficiale.
Ca urmare a celor publicate în numărul trecut la
acest loc, când se făcea un apel respicat pentru a se
şterge pata ruşionasă a negligenţei, trebue să îndepli
nim una dintre cele mai triste îndatoriri publicând
şcoalele de stat a căror conducători şi-au uitat de
demnitatea ce ocupă ca directorii

şcoaleior.

Dintre 290 şcoli primare de stat, până Ia scrierea
acestor rânduri (30 Nov. 1928) n'au satisfăcut ordine
lor precum urmează :
a) Ord. Rev. şcolar No. 2950—1928, cu termenul
11

Sept.

1928 (publicat în Şc. N. No. 13 Aug. a. c. şi

No. 3400—1928 în No. 16—17 Oct. şi în conferinţele
din

Oct.)

înaintarea

listelor

asupra

obligaţilor

la şcoalele

de

adiaţi.
N'a întrat nici un raport dela 52 scoale :
Agrij, Arinis. Benesat, Bicaz, Bocşiţa, Bodia, Boghiş, Buzna,
Bozieş, Brebi, Băboni, Brâgiez, Căţălul, Corni, Cosnicinl do sus,
Cehaluţ, Chilioara, Chiniz, Dărsida, Hodocl, Gârdani, Ghenci,
Jiotoan, Husia, Câmpia, Iaz, Istrău, Lazuri, Lecimir, Mal, Mofti-

nul mic, Noţig, Oarţa de jos, Oarţa de sus, Ortica, Otomani,
Panie, Pir, Pria, Rona, Resighea, Sărvăzel, Saliste. Siciu, Scărişoara-nouă, Sârbi, Stremţ, Subcetate; Şeredeiu, Trestia, Unguraş,
Pţeuteasa.

b) Ord. Corn Şcol. judeţean No. 1770—1928. Term.
20 X. 1928. (pubi. în rev. Şc. No. 14—15 Sept. a. c.
şi în conferinţele din Oct.) Achitarea
ţinerea

cheltuelilor

de între

Nu s'a primit raport dela 132 comitete

şcolare:

localurilor

şcolare.

Acăş, Aleuş, Andrid, Arduzel, Asuajul de sus, Ban, Bădă^
cin, Bănişor, Bălan, Băseşti, Bicaz, Bocşa, Bozieş, Baian, BoianPlesca, Bozna Brusturi, Bodia, Căpleni, Căţălul, Căţăluşa, Cheud,
Cebal, Cehăluţ, Oerişa, Chegea, Chendrea, Oliereuşa, Cheşereu,.
Chichişa, Chilioara, Chinez, Cig, Ciuta, Cizer, Corni, Coşeiu,
Crasna, Creaca, Curtuiuşeni, Cristelec, Derşida, Dioşod, Doh,
Drighiu, Fizeş, Ferma Clara, Ferma Marna, Ferma Dobra, F i r miniş, Galoş-Petreu, Gălgău, Cardani, Ghenci, Giorocuta, Giurr
telecul Hodod, Guruslău, Hòdod, Horoat-Petenia, Hotoan, HurezPoniţa, Iaz, Istrău, Lazuri, Leleiu, Lupoaia, Mal, Marin, Mecenţiu, Mineu. Mirşid, Moftinul-Mare, Moftinul-Mic, Moigrad, Motiş,
Muncel, Nuşfălău, Oarţa de jos, Oarţa de sus, Odeşti, Orţiţa,
Otomani, Păţal, Păţăluşa, Pagaia, Peceiu, Pir, Portiţa, Răstolţ,
Răstolţul Deşert, Recea, Reghea, Resighea, Romita, Rona, Sanislău, Santău, Sălăţig, Sâg, Sârbi, Sâncraiul-Silv., Sângeorgiul
de Meseş, Sânmiclăuş, Sighetul Silvaniei, Solona, Stârci, Stremţ,
Sudurău, Şeredeiu, Simion, Şoimuş, Şumal, Tarcea, Tămăşeşti,
Tihău, Tiream, Tohat, Trestia, Ţeghea, TJileacul-Sitvaniei, Ulciug,
Ulmeni, Unguraş, Urminiş, TJrziceni, Var, Vaşcapauă. Vâdurele,
Vălcăul de jos, Vălcăul de sus, Vezendiu, Vicea,
1

:

c) Ord. Corn. şcolar judeţean
Terni.

No. " 1841—1928.

1 XI. 1928. (pubi. Ca mai sus.) Cultura

de experienţă.

câmptdui
•

N'au răspuns 142 comitete şcolare :
Adoni, Aleuş, Aluniş, Andrid.. Arduzel, Ariniş, Asuajul de
jos, Asuajul de sus, Babţa, Badon, Bănişor, Băiţa, Bălan, Bâbeni,
Bârsăul de jos, Benesat, Bicaz, Bilghez, Brâglez, Biuşa, Bocşa,
Boian, Boian-Plesca, Bozna, Borza, Brebi, Brusturi, Bodia, Oă
ţăluşa, Câmpia, Cehăluţ, Ceheiu, Cehul-Silv., Cerişa, Chegea,
Chendrea, Chichişa, Chilioara, Chinez, Ciuta, Cizer, Corni, Crasna,
Creaca, Cristolţ, Crişeni, Curtuiuşeni, Dărşida, Dindeşti Mic,

Dioşod, Doli, Drighiu, Dumuzlău, Fizeş, Ferma-Clara, FermaMarna, Ferma-Doba, Ferma Dr. V. Lucaciu, Ferma Urmaşii lui
lancu, Gălgău, Gălpâia. Gârdani, Ghenci, Giorocuta, GiurteleculHodod, Hereclean, Horoat-Petenia, Hurez-Poniţa, Husieni, Hnsia,
Iaz, Iljşiua, Istrău, Irina, Lazuri, Leleiu, Lupoaia, Licimir, MoaraBanfi, Măerişte, Mal, Marca, Marin, Halmoşd, Moiad, Motiş Muncel, Nadişul-Rom, Oarta de jos, Odeşti, Ortita, Panie, Pagoia,
Peceiu, Pereceiu, Pir, Pirul Noii, Pişculţ, Plopiş, Portiţa, Preuteasa, Pria, Racăş, Răstolţ, Răstolţul-Desert, Recea. Reghea,
Romita, Rona, Sanislău, Santău, Sălăţig, Sărvăzel, Săuca, Sâg,
Sârbi, Sâncraiul-Silv., Sângeorgiul de Mèses, Saliste, Siciu, Silvaş. Solona, Stărciu, Stremţ, Scărişoara Nonă, Subcetate, Sărmaşag, Şeredeiu, Şoimuş, Şumal, Tămăşeşti, Tihău. Tiream, Tohat, Trestia, Turbuţa, Uileacul-Silv , TJlmeni, Vaşcapauă, Vălcăul
de sus, Vicea,

d) Ord. Com. şcolar judeţean No. 2003—1928.
Termen de la 15. XI. 1928. (publicat în rev. No. 16 - 1 7
Oct. 1928.) Arendarea
terenului
şcolar şi înaintarea
con
tractelor :
Aghireş, Aleuş, Ariniş, Asuajul de sus, Babţa, Ban, Bădăcin, Bălan, Băbeni, Bârsăul de jos, Benesat, Bicaz, Bilghez,
Bocşa, Bocşiţa, Bogdana, Boghiş, Boian-Plesca, Bozna, Borza,
Brebi, Brusturi, Buciumi, Bodia, Căţăluşa, Cean, Celiai CehulSilv., Cerişa, Chendrea, Chichişa, Chilioara, Chinez, Cioara, Ciumărna, Cizer, Corni, Creaca, Cristolţul, Ciglean, Dărşida, Dobrin,
Doh, Drighiu, Dumuslău, Fizeş, Ferma Cornea, Ferma Clara,
Ferma-Doba. Ferma Dr. V . Lucaciu, Ferma Urmaşii lui lancu,
Fetindia, Firminiş, Gălpâia, Gărdau, Ghenci, Giurtelecul-Şiml.,
Halmoşd, Horoat-Petenia, Hotoan, Hurez, Hurez-Poniţa, Huseni,
Husia, Iaz-Kisina, Inău J a c , Lazuri, Leleiu, Lupoaia, Lecimir,
Mal, Maladia, Mocirla, Motiş, Muncel, Nadişul-Rom., Oarţa de
jos, Oarţa de sus, Odeşti. Ortiţa, Păţal, Păuşa, Pagaia, Peceiu,
Pereceiu, Pir, Plopiş, Portiţa, Preuteasa. Prodăneşti, Rachiş, Racova, Răstolţul-Deşert, Romita, Rona, Sanislău, Sâg, Sârbi, Sân-,
craiul-Silvaniei, Sângeorgiul de Meseş, Saliste, Stâna, Stârci,
Stremţ, Subcetate, Şeredeiu, Şumal, Tămăşeşti, Tăşnad, Tihău,
Trestia, Turbuţa, Uileacul-Silvaniei, Ulmeni, Valea lui Mihaiu,
Var, Vaşcapauă, Vălcăul de sus.

întrebăm dacă între astfel de împrejurări se mai.
poate administra ?
REVIZORATUL ŞCOLAR,

Note şi Observări:

Pregătirea lecţiilor.
Sunt multe şi mari greutăţile cu cari trebue să s e lupte
azi învăţământul nostru primar. Unele din ele fiind îndepen-<
dente de voinţa noastră, trebue să le acceptăm aşa cum s a a t i
şi să ne nizuim a le ameliora'după putinţă cu ajutorul - mrjr
loacelor, ce ne stau la îndemână, dar cele mai multe trebue
să recunoaştem, dacă nu voim să ne amăgim, rezultă din<
modul nostru de a munci. Intre aceste din urmă vom număra
neţinerea regulată a cursurilor, lipsa de orar raţional şi prac
tic întocmite, nepregătirea învăţătorului la lecţii metodice,
nepregătirea (neînvăţarea) elevilor pentru prepararea lecţiilor
a c a s ă . etc.
Pe când cele dintâi sunt în deobşte cunoscute chiar şî
de către cei ce le fac ori omit, abia cred să preocupe o
mare parte dintre învăţători c h e s t i u n e a : cum să-şi pregă
tească, ori cum să-şi înveţe elevii lor lecţiile? Poate unii vor crede,
că acesta este lucru secundar, iar alţii că e treaba elevilor,
greşesc profund şi unii şi alţii. Cei dintâi din motivul, că cele
auzite în şcoală numai atunci le pot înţelege şi asimila elevii
durabil, dacă îşi ştiu pregăti (învăţa) bine lecţiile", -iar cei din
urmă, fiindcă nu putem cere nimic dela ei dacă nu le-am dat.
Şi dacă noi nu le-am dat toate indicaţiile de lipsă asupra
pregătirii lecţiunilor şi dacă n'am făcut deprinderile n e c e 
sare, pe ei i-am lipsit de posibilitatea de a se pregăti, iar pe
noi de dreptul de a le cere seama de cele auzite în ş c o a l ă .
Trebue să ştim, că nici prin cele mai bune lecţiuni nu
se poate asimila şi deprinde în şcoală lecţiile predate în aşa
măsură, că elevii să fie în stare a le reproduce, ci cel mult
să poate obţine aceea să Ie înţeleagă şi să Ie poate repro
duce la întrebări sub conducerea învăţătorului. E s t e deci ab
solut necesar că să le mai deprindă şi acasă până când va
ajunge să fie stăpân pe ea.

Mulţi învăţători se plâng, că elevii nu învaţă acasă şi
vin nepregătiţi la şcoală. Eu cred, că mulţi dintre elevii
şcoalei primare pentru aceea nu se pregătesc acasă fiindcă
nu se ştiu pregăti. Urmarea este, că încep a urî cartea ca
pe o greutate, pe care nu o pot învinge. Apoi încetul cu în
cetul ura trece şi asupra şcolii. Cea mai bună dovadă este
faptul, că mai în toate cazurile elevii mai slabi înconjură
şcoala, pe când cei bunişiori urmează regulat.
Unii învăţători au răul obicei de a se ocupa numai cu
cei câţiva elevi mai buni, mai talentaţi, iar pe cei mai slabi,
cari formează majoritatea îi neglijează cu totul. S ă nu uităm
însă că şcoala este creiată pentru marea majoritate a elevi
lor. Deci cü aceştia trebue să ne ocupăm mai intensiv, deoa
rece ei sunt mai avizaţi la sprijinul şcoalei şi a învăţătorului,
Cei talentaţi n'au aşa mare lipsă de şcoală se poate pregăti ş i ,
pe cale autodidáctica.
Dacă pregătirea elevilor pentru prepararea lecţiilor ioacă
un rol aşa de important, cel dintâi lucru a fiecărui învăţător
sa fie acela, de a-i învăţa ţi depinde
cum să se pregătească,
până atunci, până când va şti-o face fiecare elev independent.
— Dar rolul învăţătorului nu se sfârşeşte nici aici. Va trebui
să-i controleze dacă se pregătesc ori nu pe acasă, şi dacă va
cere lipsa să-i constrângă şi să le vină într' ajutor pentru
delăturarea diferitelor pedeci, cari le pot sta în cale.
Dacă vom urma în modul indicat munca învăţătorului se
va reduce în mod simţitor, învăţământul se va îmbunătăţi, şi
va scădea simţitor numărul elevilor slabi şi a celor, cari în
conjură şcoala.
I. MANGO.

Ştiri

— Schimbări în Ministe
rul Instr. Dl. N. Rusu, di
rector general al învăţămân
tului particular şi minoritar a
dimisionat din aceasta demni
tate pe ziua de 23 Noembrie
1928. I n locul D-Sale a fost
numit dl. Augustin C a i i a n i
directorul liceului de băieţi
din Blaj.
— Schimbări în «perso
nalul didactic judeţean. Dl.
Gheorghe Iussel—Tihanyi, di
rigintele şcoalei din Urziceni a
fost delegat cu Inspectarea
şcoalelor particulare rom. cat.
şvăbeşti din judeţul Sălaj şi
Satu-Mare. In locul D-Sale a
fost numit învăţător suplinitor
Iosif Qeier.
— Dl. Gavril Moigrădeanu
este delegat director la şcoala
de stat din Căţălul în locul
Dl. Cicero Mureşan, trecut Ia
penzie.
— Dna Aurelia Vaida-Savu
este numită maestră de lucru
manual la atelierul dela şcoala
de stat din Crasna.
— In comuna Badon s'a
sistemizat post al II-lea.
— Detaşeri. Leontina Danciu din Horoatul la Chilioara,
Ana Dobrin din Vălcăul de
jos la Stârciu, Alexandru F i hmon din Scărişoara-nouă la
Giorocuta, Irina Rădulescu din
jud. Bihor la Ghirolt, Ioan
Gheorghescu din jud. Bihor la
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Căpleni şi Veturia Bocu din
jud. Satu-Mare la Şimleu gră
dina de copii.
— Numiri de suplinitori :
Teodor Marţian la Rona, Mar
gareta Sempromiu la Domâneşti, Gheorghe Săteanu la
Şeredeiu, Irina Tarţia la Poptelec, Iosif Cuibuş la Trestia,
Emilia Nagy la Gălpâia, Gav
ril Savu la Husia, Valeriu
Dindelegan la Gârdani, Felicia Pop la grădina de copii
din Hodod, Sabina Brunchental la Cehul-Silvaniei şi Vasile
Pordea la Ip.
— Serbarea Unirii Cu
ocaziunea serbării zilei de 1
Decemvrie se va face amintire
şi de Unirea Bucovinei, făcută
la 28 Noemvrie 1918.
— Incassarea amenzilor.
On. Ministru al Instr. a apro
bat, ca în comunele unde hu
este percepţie, amenzile şco
lare să le încaseze notarii.
— Numirea Normaliştilor. Normaliştii cari nu şi-au
cerut numirea la timp, în cur
sul anului nu li se acordă tit
lul provizor, urmând ca să o
ceară în luna Iunie anul viitor.
— Minorităţile şl baca
laureatul Minorităţile caută
pe toate căile abrogarea baca
laureatului, pe care îl privesc
ca Introdus exclusiv împotriva
întereselor lor.

Venirea la putere a guver
nului d-lui Iuliu Maniu a fost
un prilej pentru ei să conti
nue sabotarea acestei instituţii.
Declaraţiile d-lui ministru de
instrucţie Costăchescu, care
e hotărât să menţină pe mai
departe bacalaureatul i-a ne
mulţumit pe cei mai mulţi.
Pentru a iufluenţa într'o
oare care măsură hotăririle
noului guvern," nu se sfiesc să
continue propaganda în străi
nătate cerrnd desfiinţarea de
finitivă a bacalaureatului.

Astfel saşii prin revista „Nation und Stadt" care aj are în
Viena, după ce arată statistic
numărul celor căzuţi la baca
laureat, atacă cu vehemenţă
felul cum decurg aceste exa
mene.
Ieşirile revistei vieneze sunt
comentate de întreaga presă
minoritară din Ardea], asociindu-se vederilor revistei vie
neze, cerând şi ele abrogarea
"bacalaureatului.
, CURENTUL".

PARTEA

OFICIALA

In aceasta parte a revistei se vor publica toate
ordonanţele şi circularele autorităţilor şcolare su
perioare. Datorinţa directorilor şi a conducătorilor
autorităţilor şcolare subalterne este, ca îndată dupa
primirea revistei, sa le înregistreze şi execute conştienţios, în cel mai scurt timp.
Revizoratul şcolar al judeţului Sălaj.
No. 4 5 2 3 — 1 9 2 8 .
Avertisment

public

On Inspectorat cu ordinul No. 12,299—1928 în baza art.
299 din regulament a aplicat Drei Cornelia Grama înv..pedeapsa
avertisment public pentru neglijentă şi nesupunere.
Zălau, la 15 Nov. 1928.
No. 4 5 2 9 — 1 9 2 8 .
„Povestiri

din

viaţa

copiilor"

In baza ordinului On. Inspectorat şcolar cu No. '13,188—
1928 recomandăm pentru bibliotecile şcolare volumul „povestiri
din viaţa copiilor de Constanţa Hodoş.
Numărul de exemplare doiite se poate comanda dela Onor.
Inspectorat şcolar,
y

Zălau, la 10 Noemvrie 1928.
No. 4 6 9 4 — 1 9 2 8 .
Excludere

din

învăţământ

On. Minister cu ord, No. 135,894—1928 opreşte - ca Dl.
Liţea Constantin să fie numit suplinitor, ca unul ce a excrocat
cu bani, pe mai mulţi săteni, în timpul cât a fost suplinitor în
Satu-Mare.
Zălau, la 26 Nov. 1928.

No. 4 8 7 4 - 1 9 2 8 .
Avertisment

public

On. Inspectorat cu ordinul No 13,614—1928 a aplicat pe
deapsa avertisment public şi reţinerea salarului pe 11 zile înv.
Măria Bartha din Boghiş pentru abatere dela art. 262 alin. 4
Regulament.
Zălau, la 26 Nov. 1928.
No. 4 9 1 8 - 1 9 2 8 .
Acordarea
de puieţi

pentru

serbarea

sădirii

arborilor

Comunicăm în copie adresa Ocolului Silvic Zălau cu No.
957—1928 pentru conformare.
„Avem onoare a Vă aduce la cunoştinţă, că cu ocazia ser
bărilor comemorative cum şi serbarea sădirii arborilor s'a aprobat
prin decizia Dlui Administrator al Casei Pădurilor să dăm şco
lilor puieţi fie de talie mare, sau talie mijlocie. Aceasta măsură
s"a luat în urma adresei Ministerului Instr. publice No. 139,062
din 23 Oct. 1928 Astfel fiind vă rugăm a invita toate şcolile .
din jud. să ceară ocoalelor silvice diu timp pentru a le putea
pune la dispoziţie în totdeauna. — Şeful ocolului silvic ing.
silvic, ss. TEPJDIC."
Zălau, la 26. Nov. 1928.
No. 4 9 3 8 — 1 9 2 8 .
Termenul
conferinţelor

lunare

ale corpului

didactic

Ca urmare ordinului nostru circular No. 475—1923 punem
în vedere tuturor direcţiunilor şcolare, că conferinţele lunare la
şcoală cu două sau mai muke puteri didactice se vor ţine între
1 —15 a fiecărei luni, desbtându-se chestiunile lunei precedente.
Procesul-verbal al şedinţei se va înainta Revizoratului şco
lar în dublu exemplar în termen de 3 zile după ţinerea conferinţeiZălau, la 24 Noemvrie 1928.
No. 5008—1928.
Delegarea

lui Gh. Iussel

cu- inspectarea

şcoalelor

şvăbeştf

Onor. Minister al Instrucţiunii cu ordinul No. 129,008—
2 28 a dat delegaţie învăţătorului şvab Oeorge lussel din co-

muna Urziceni de a inspecta progresul şcoalelor primare
culare rom. cat. şvăbeşti din j & deţele Satu-Mare şi Sălaj.
Zălau, la 27 Noemvrie 1928.

parti

No. 5 0 1 4 - 1 9 2 8 .
Excludere

din

învăţământ

On. Miaister al Instrucţiunii cu ord. No. 143,715—1928
din 15 Nov, a dispus, ca Domnul Niţache D. Ion, absolvent cu
diplomă ăl şcoalei normale de băieţi din Năsăud, care s'a făcut
vinovat de înşelăciune şi de furt să nu mai fie numit în învă
ţământ.
Zălau, la 28 Nov. 1928.
No. 5 0 2 3 - 1 9 2 8 .
Dispoziţiuni

în

timpul

campaniei'electorale

Că urmare ordinelor On. Minister al Instrucţiunii cu No.
127,955 - 1928 şi No. 161251—1928 aducem la cunoştinţă tutu
ror membrilor corpului didactic primar din judeţ spre confor
mare cele ce urmează:
1. Nici un partid politic n'are voie să facă întruniri publice
în localurile de şcoli, indiferent de culoarea politică.
Vor fi aspru pedepsiţi diriginţii şi directorii, care vor călca
aceste dispoziţiuni.
2. Localurile: de şcoli destinate a servi de biurouri eIec-\
torale se vor punela dispoziţiunea autorităţilor respective, numai
cu o zi înaintea alegerilor, pentru a putea face pregătirile nece
sare în acest scop ; iar cursurile acestor şcoli, vor fi suspendate
numai pentru zilele de alegeri.
3. Cercurile culturale se suspendă pentru tot timpul cam
paniei electorale, până după alegeri.
4. Personalul de control va inspecta iutens, având grija ca
în timpul campaniei electorale, corpul didactic să se găsească la
post neintrerupând şcoala.
Zălau, la 27 Nov. 1928.
No. 5 0 3 2 - 1 9 2 8 .
Situaţia
în învăţământ

a învăţătorilor
provizoriu

Comunicăm în copie ordinul

numiţi

în

mod

On. Minister No. 134,878 —

1928 pentru ştire atrăgând
atenţiunea tuturor cari cad în aceasta
categorie, ca după ce vor îndeplini
condiţiunile prevăzute la art.
118 din lege (p. o din ordin) să-şi ceară numirea cu titlu provizor
între condiţiunile 'prevăzute la art. 127 din legea
învăţământului
primar.
„Pentru clarificarea situaţiei în învăţământ a învăţătorilor
numiţi în mod provizoriu, în conformitate cu legea se precizează
următoarele :
1. Toţi învăţătorii numiţi în mod provizoriu sunt socotiţi
ca suplinitori iar locurile lor se publică vacante la transferări.
2. Plata învăţătorilor în mod provizoriu este egală cu acea
a învăţătorilor cu titlul provizoriu.
3. Timpul de funcţionare ca învăţătoare sau învăţător în
mod provizoriu nu se socoteşte ca bun pentru a fi chemat la
exam. de definitivat.
4. Astfel de învăţători nu se pot abţine pentru a-şi face
stagiul militar, chiar dacă sunt în teritoriile alipite.
5. Numirea cu titlul provizor o vor obţine învăţătoarele
după 21 ani, iar învăţătorii o vor obţine după satisfacerea legii
recrutării. — p. Dir. gen. ss. V A S I L E S C U . "
Zălau, la 28 Nov. 1928.
No.

5033-1928.

Posturile

ocupate de normalişti

sunt considerate

vacante

Conrorm ordinului Circular al On. Minister al Instr. Dir.
Gen. a înv. normal primar No. 148,779 — 1928 din 17 Nov. a. c.
aducem la cunoştinţa celor interesaţi, că posturile, ocupate de
normaliştii numiţi în mod provizor sau suplinitori, sunt decarate
vacante şi cu atare vor fi publicate la epoca respectivă, când se
va face publicarea locurilor vacante pentru transferări.' Conform
art, 113 din legea învăţământului primar, nu poate fi numit titu
lar nici un normalist care nu are armata făcută sau nu a fost
dispenzat de armată pentru totdeauna.
Zălau, la 2 8 . Noemvrie 1928.
IOAN MANGO,
rev. şcol.

